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วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

PYLON กาไรไตรมาส 3/61 โตสนั่น 1,062.84% เทียบกับงวดเดียวกันปี ก่ อน
รายได้ 9 เดือนทะลุพนั ล้ าน ส่ งซิกโค้ งสุ ดท้ ายพีคสุ ด หลังตุน Backlog 900 ลบ.
PYLON ผลงานโดดเด้ งไตรมาส 3/61 มีกาไรสุ ทธิ 55.11 ลบ. เพิ่มขึ้น 1,062.84% จากไตรมาส 3/60 ที่กาไร
สุ ทธิ 4.74 ล้ านบาท กวาดรายได้ 417.28 ล้ าน ขณะที่งวด 9 เดื อน มีกาไรสุ ทธิ 157.48 ลบ. โตกว่ า 104% และมีรายได้
1,048.60 ลบ. “ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล” บอสใหญ่ เผยแนวโน้ มผลงานไตรมาส 4/61 เติบโตโดดเด่ น มองภาพรวม
อุตสาหกรรมก่ อสร้ างฐานรากขาขึน้ ล่ าสุ ดตุนงานในมือแล้ วกว่ า 900 ลบ. และคาดว่ าจะเพิ่มขึน้ ต่ อเนื่ องในปี 2562 จาก
โครงการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน
ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุ ล กรรมการผู ้จัด การใหญ่ บริ ษัท ไพลอน จ ากัด (มหาชน) หรื อ PYLON
ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งงานฐานราก (เสาเข็ ม เจาะ) ระดั บ แนวหน้ า ของประเทศ เปิ ดเผยว่ า
ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในงวดไตรมาส 3 ปี 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีกาไรสุ ทธิ 55.11 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุ ทธิ 4.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.37 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้น 1,062.84 % โดยมีรายได้จากการให้บริ การ 417.28 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ 107.40 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 309.88 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 288.53%
ส่ วนผลประกอบการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในงวด 9 เดื อน ปี 2561 ( 1 ม.ค.-สิ้ นสุ ดวันที่ 30 ก.ย. 2561)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ 157.48 ล้านบาท จากงวดเดี ยวกันของปี ก่อนมีกาไรสุ ทธิ 76.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
80.63 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 104.92% ส่ วนรายได้จากการให้บริ การ 1,048.60 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ มี
รายได้จากการให้บริ การ 530.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 518.42 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 97.78%
ดร.ชเนศวร์ กล่าวต่อว่า แนวโน้มผลการดาเนิ นงานในไตรมาส 4/2561 จะเป็ นไตรมาสที่ มีการเติ บโตสู งสุ ด
เนื่ องจากเริ่ มดาเนิ นงานได้เต็มที่ ในงานที่ ได้รับมาก่อนหน้านี้ รวมถึงงานที่ เลื่อนออกมาในช่ วงก่อนหน้านี้ อาทิ งาน
รถไฟฟ้ าสายสี เหลือง ที่กาลังเร่ งก่อสร้างในขณะนี้ ซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษทั ใช้เครื่ องจักรได้อย่างเต็มกาลัง อยู่ที่ประมาณ
22 ชุด และมีอตั ราการใช้กาลังการผลิตเพิ่มเป็ น 90% และมองว่าภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างฐานรากปี 2562 ยังเป็ น
ช่ วงขาขึ้ น จากงานก่ อสร้างภาคเอกชนและรถไฟฟ้ าสายต่างๆ รวมถึ งการพัฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานขนาดใหญ่ เช่ น
โครงการรถไฟเชื่ อม 3 สนามบิ น มูลค่า 2.5 แสนล้านบาท และยังมีการขยายสนามบิ นอู่ตะเภา ทางด่วนและรถไฟฟ้ า
สายต่างๆในเขตกรุ งเทพ ซึ่ งต้องมีการเจาะเสาเข็มและงานฐานราก ส่ งผลบวกต่อบริ ษทั โดยตรง เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นผู ้
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก
“ผลประกอบการปี 2561 คาดว่าจะเติ บโตอย่างมีนยั สาคัญ เพราะ 9 เดื อนที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯสามารถสร้างผล
ประกอบการทั้งในส่ วนของรายได้ กาไร ได้ดีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะในไตรมาส 4/61จะเป็ นไตรมาสที่ ดีที่สุด
เนื่ องจากโครงการต่ างๆ สามารถเดิ นหน้าได้เต็มที่ หลังจากล่าช้าในช่ วงครึ่ งปี แรกที่ ผ่านมา โดยบริ ษทั ยังเดิ นหน้า
ประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่ อง เพราะมีความพร้อมด้านเครื่ องจักร อุปกรณ์ และเครื่ องมือก่อสร้างที่ ทนั สมัย ปั จจุบนั
บริ ษทั มีงานที่รอรับรู ้รายได้ (Backlog) ที่ 900 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู ้รายได้ในปี นี้ประมาณ 50% ” ดร.ชเนศวร์ กล่าว
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