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วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

PYLON ชี้อุตสาหกรรมฐานรากปี 62 สดใสหนุนผลงานโตแข็งแกร่ ง
เมกะโปรเจกต์ ภาครัฐหนุนออเดอร์ งานเสาเข็มเจาะยอดทะลัก
PYLON ประเมินแนวโน้ มอุตสาหกรรมฐานรากปี 2562 ขยายตัวสู งจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์
ภาครัฐ เชื่ อผลักดันผลงานปี 62 เติบโตต่ อเนื่อง เผยโค้ งสุ ดท้ ายของปี เดินหน้ าประมูลงานใหม่ เพิ่มหวังรายได้
ทั้งปี 61 สร้ างสถิติใหม่ ทะลุ 1,400 ล้านบาท หลังกอดแบ็กล็อคแล้ว 900 ลบ.
ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ไพลอน จากัด (มหาชน) หรื อ PYLON
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จรั บ เหมาก่ อสร้ างงานฐานราก (เสาเข็มเจาะ) ระดับแนวหน้าของประเทศ เปิ ดเผยว่า
แนวโน้ม อุ ต สาหกรรมฐานรากปี 2562 บริ ษ ัท ฯ มองว่า จะเติ บ โตต่ อ เนื่ อ งจากปี นี้ จากการลงทุ น เมกะ
โปรเจกต์ภาครัฐ ทั้งรถไฟฟ้ าเชื่ อม 3 สนามบิน รถไฟฟ้ าสายสี ต่างๆ และทางด่ วน ส่ งผลให้ธุรกิ จโดยรวม
ขยายตัว นอกจากนี้ ยงั จะช่วย หนุ นความต้องการที่อยูอ่ าศัยสู งขึ้น ส่ งผลให้มีโครงการที่พกั อาศัยแนวสู งเพิ่ม
บริ ษทั จึงมีโอกาสรับงานจากภาครัฐและผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์มากขึ้น
“จากงานก่อสร้างภาครัฐ ทั้งงานรถไฟฟ้าสายสี เหลือง และงานก่อสร้างภาคเอกชน ผนวกกับภาพรวม
อุตสาหกรรมเสาเข็มสดใส จากงานประมูลที่คาดว่าจะเปิ ดประมูลเพิ่มอย่างต่อเนื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นงานก่อสร้าง
รถไฟความเร็ วสู งเชื่อม 3 สนามบิน, การเปิ ดประมูลรถไฟฟ้ าสายสี ม่วงใต้ และสายสี ส้มตะวันตกที่คาดว่าจะ
เปิ ดประมูลไตรมาสแรก ปี 2562 ซึ่ งบริ ษทั มีความพร้อมที่จะเข้ารับงาน ปั จจุบนั บริ ษทั มีสัดส่ วนรายได้จาก
งานภาคเอกชน 60% และภาครัฐ 40% ซึ่ งปี หน้าบริ ษทั จะบริ หารจัดการสัดส่ วนรายได้ให้ทรงตัวอยูใ่ นระดับ
นี้ หากช่ ว งไหนโครงการจากภาครั ฐ ขาดช่ ว งไป บริ ษ ัท จะเร่ ง หางานจากภาคเอกชนเข้า มาทดแทน”
ดร.ชเนศวร์ กล่าว
สาหรับช่ วงที่ เหลื อของปี บริ ษทั ยังเดิ นหน้าเข้าประมู ลงานใหม่อย่างต่อเนื่ อง ปั จจุ บนั อยู่ระหว่าง
ประมูลงานใหม่กว่า 2,500 ล้านบาท โดยบริ ษทั คาดหวังจะได้รับงานประมาณ 20% จากงานที่คาดว่าจะได้
ข้อสรุ ปภายในปี นี้ 70-80% อีกทั้งยังมีงานในมือที่รอรับรู ้รายได้เกื อบ 900 ล้านบาท คาดรับรู ้รายได้ในไตร
มาส 4/2561 ราวเกือบ 50% ส่ วนที่เหลือรับรู ้ในปี 2562 ทั้งนี้ คาดว่ารายได้ปีนี้ นิวไฮตามคาดแตะระดับ 1,400
ล้านบาท

ผลประกอบการปี 2561 คาดว่าจะเติบโตอย่างมีนยั สาคัญ เพราะ 9 เดือนที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ สามารถ
สร้างผลประกอบการทั้งในส่ วนของรายได้และกาไรได้ดีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะในไตรมาส 4/2561 จะ
เป็ นไตรมาสที่ดี เนื่ องจากโครงการต่างๆ สามารถเดินหน้าได้เต็มที่ หลังจากที่ล่าช้าในช่ วงครึ่ งปี แรกที่ผา่ น
มา โดยบริ ษทั ยังเดิ นหน้าประมู ลงานใหม่อย่างต่อเนื่ อง เพราะมีความพร้ อมด้านเครื่ องจักร อุ ปกรณ์ และ
เครื่ องมือก่อสร้ างที่ทนั สมัย ปั จจุบนั บริ ษทั มีงานที่รอรับรู ้ รายได้ (Backlog) ที่ 900 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู ้
รายได้ในปี นี้เกือบ 50%
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