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PYLON ผลงานเด้ งรับโชคปี หมูทองเชื่ อรายได้ นิวไฮโต 15%
เมกะโปรเจกต์ ภาครัฐหนุนกอด Backlog แน่ นกว่า 1,120.40 ลบ.พร้ อมลุยประมูลงานเพิม่
PYLON เผยปี นี้ผลงานเติบโตโดดเด่ นต่ อเนื่ อง ถือเป็ นปี ทองของบริษัท คาดรายได้ นิวไฮแตะ 1,600 ลบ.
เติบโต 15% จากภาพรวมอุตสาหกรรมก่ อสร้ างฐานรากขยายตัว ได้ ปัจจัยในประเทศหนุ น จากการกาหนดวัน
เลือกตั้งชั ดเจน พร้ อมลุยประมูลงานเพิ่ม ล่ าสุ ดกอด Backlog กว่ า 1,120.40 ลบ. และคาดว่ าจะเพิ่มขึน้ ต่ อเนื่องใน
ปี 2562 จากโครงการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน
ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุ ล กรรมการผู จ้ ัด การใหญ่ บริ ษ ัท ไพลอน จากัด (มหาชน) หรื อ PYLON
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จรับเหมาก่อสร้ างงานฐานราก (เสาเข็มเจาะ) ระดับแนวหน้าของประเทศ กล่าวถึงภาพรวม
อุตสาหกรรมงานฐานรากปี 2562 ถื อเป็ นช่ วงขาขึ้ น จากแรงขับเคลื่ อนสาคัญงานรถไฟฟ้ า อาทิ โครงการรถไฟ
ความเร็ วสู งเชื่อม 3 สนามบิน มูลค่า 2.5 แสนล้านบาท และงานขยายสนามบินอู่ตะเภา ทางด่วนและรถไฟฟ้ าสาย
ต่างๆ ในเขตกรุ งเทพฯ โดยจะทยอยเข้ามาในช่ วงครึ่ งหลังของปี นี้ นอกจากนี้ งานเอกชนเพิ่ ม ขึ้ นต่ อเนื่ อง ทั้ง
โครงการมิกซ์ยูส (Mixed-Use), คอนโดมิเนียม ถือเป็ นปั จจัยบวกต่อบริ ษทั ที่ทาธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก
เป็ นอย่างมาก
แนวโน้มผลการดาเนิ นงานปี 2562 บริ ษทั ตั้งเป้ ารายได้เติ บโต 15% จากปี 2561 เนื่ องจากภาพรวมการ
ลงทุนใหม่ๆ ในประเทศ อาทิ โครงการรถไฟฟ้ าในเส้นทางต่างๆ รวมถึ งการลงทุ นในส่ วนของภาคเอกชน ซึ่ ง
ปั จจัยเหล่านี้ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าไปรับงานของบริ ษทั ในปี นี้ เพิ่ม นอกเหนื อจาก Backlog ที่รอส่ งมอบอี ก
เป็ นจานวนมาก โดยบริ ษทั ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง
“ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างประมูลงานใหม่กว่า 3,000 ล้านบาท โดยบริ ษทั คาดหวังจะได้รับงานประมาณ 20%
อีกทั้งยังมีงานในมือที่รอรับรู ้รายได้ราว 1,120.40 ล้านบาท แบ่งเป็ นงานภาคเอกชน 60% และภาครัฐ 40% คาด
ว่าจะรับรู ้รายได้ในปี นี้ท้ งั หมดคาดว่ารายได้ปีนี้จะนิ วไฮทุบสถิติใหม่จากงานฐานรากเข้ามาต่อเนื่ อง” ดร.ชเนศวร์
กล่าว
ในปี นี้ บริ ษทั วางงบลงทุนราว 150 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางาน และ
รองรับการลงทุนเพิ่ม โดยปัจจุบนั บริ ษทั มีกาลังการผลิตอยูท่ ี่ 25 ชุด และมีอตั ราการใช้กาลังการผลิตอยูท่ ี่ 90% ซึ่ ง
เพียงพอต่อการรับงานต่างๆ

อย่างไรก็ดี จากแนวโน้ม Transportation Action Plan 2562 ยังคงเป็ นยุคทองของโครงการขนส่ งมวลชน
ภาครัฐไปอีกอย่างน้อย 5 ปี ซึ่ งธุ รกิจเสาเข็มและฐานรากเป็ นกลุ่มแรกๆ ที่จะได้ประโยชน์จากงานก่อสร้างทั้งใน
ส่ วนของภาครัฐและเอกชน คาดว่าโครงการภาครัฐ เช่ น ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง , รถไฟฟ้ า MRT สายสี
ม่วงใต้ และโครงการรถไฟฟ้ า MRT สายสี ส้มตะวันตก คาดว่าจะสามารถออก TOR และเปิ ดประมูลได้ภายในปี นี้
ในแง่ประเด็นเกี่ยวกับการเลื อกตั้งที่มีความชัดเจน บริ ษทั ถื อเป็ นประเด็นบวกต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้ าง เพราะจะช่ วยทาให้เกิ ดการลงทุนใหม่ๆ ในประเทศ และสนับสนุ นให้การรับงานประเภทฐานรากของ
บริ ษทั ขยายตัวต่อเนื่อง
สาหรับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในงวดปี 2561 มีกาไรสุ ทธิ 217.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี ก่อน 116.53 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 115.08% มีรายได้จากการให้บริ การ 1,436.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 721.15 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 100.75%
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