ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
PYLON โกยกาไรไตรมาสแรกนิวไฮ 80.48 ลบ. โต 12%
ชีอ้ ุตสาหกรรมฐานรากสุดแจ่ มจ่ อประมูลงานเพิ่มต่ อเนื่อง

PYLON ประกาศผลงานไตรมาส 1/2562 นิวไฮโกยกาไร 80.48 ลบ. โตกว่ า 12.83% มีรายได้
413.64 ลบ. เพิ่มขึน้ 4.95% จากงวดเดียวกันของปี ก่ อน ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมก่ อสร้ างและ
งานฐานรากปี 2562 คึกคักทัง้ งานภาครั ฐและเอกชน โดยเฉพาะหลังจัดตัง้ รั ฐบาลแล้ วเสร็ จ เชื่อว่ า
โครงการใหญ่ และโครงการค้ างท่ อหลายโครงการจะได้ รับการอนุมัติจากรั ฐบาล ล่ าสุดตุนงานในมือ
กว่ า 900 ล้ านบาท และคาดว่ าจะเพิ่มขึน้ ต่ อเนื่องในปี 2562 จากโครงการลงทุนของทัง้ ภาครั ฐและ
เอกชนเริ่มฟื ้ นตัว พร้ อมประมูลงานใหม่ อย่ างต่ อนื่อง
ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) หรื อ PYLON
ผู้ประกอบกำรธุรกิจรับเหมำก่อสร้ ำงงำนฐำนรำก (เสำเข็มเจำะ) ระดับแนวหน้ ำของประเทศไทย เปิ ดเผยว่ำ
สำหรับผลประกอบกำรของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยในงวดไตรมำส 1 ปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2562
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 80.48 ล้ ำนบำท ถื อเป็ นกำรทำลำยสถิติกำไรรำยไตรมำสครัง้ ใหม่ โดย
เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อน 9.15 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 12.83 โดยมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร 413.64 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น
จำกปี ก่อน 19.49 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 4.95 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีรำยได้ 394.15 ล้ ำนบำท
“ผลประกอบกำรที่ อ อกมำถื อ ว่ำ ดี ม ำก ปริ ม ำณงำนเติ บ โตมำกกว่ำ ปี ก่ อ น อัต รำกำรใช้ ง ำนของ
เครื่ องจักรเพิ่มขึ ้น จำกโครงกำรลงทุนของทังภำครั
้
ฐและเอกชน เนื่องจำกผู้พฒ
ั นำอสังหำริ มทรัพย์ มีกำรลงทุน
และก่อสร้ ำงโครงกำรที่อยู่อำศัย ตำมแนวรถไฟฟ้ำที่ขยำยตัว ขณะที่โครงกำรก่อสร้ ำงรถไฟฟ้ำส่วนใหญ่ อยู่
ระหว่ำงกำรก่อสร้ ำง คำดว่ำปี นี ้ PYLON จะได้ รับผลบวกจำกโครงกำรก่อสร้ ำงของทังภำครั
้
ฐและเอกชนที่ลงมือ
เริ่มก่อสร้ ำงกันแล้ ว” ดร.ชเนศวร์ กล่ำว
จำกแนวโน้ ม Transportation Action Plan 2562 ยังคงเป็ นยุคทองของโครงกำรขนส่งมวลชนภำครัฐ
ไปอีกอย่ำงน้ อย 5 ปี ซึง่ ธุรกิจเสำเข็มและฐำนรำกเป็ นกลุม่ แรก ๆ ที่จะได้ ประโยชน์จำกงำนก่อสร้ ำงทังในส่
้ วน
ของภำครัฐและเอกชน โดยโครงกำรภำครัฐ เช่น ทำงด่วนพระรำม 3-ดำวคะนอง, รถไฟฟ้ำ MRT สำยสีมว่ งใต้
และโครงกำรรถไฟฟ้ำ MRT สำยสีส้มตะวันตก คำดว่ำจะสำมำรถออก TOR และเปิ ดประมูลได้ ภำยในปี นี ้

“ในแง่ประเด็นเกี่ยวกับกำรเมืองหลังจัดตังรั้ ฐบำลเชื่อว่ำโครงกำรใหญ่และโครงกำรค้ ำงท่อ จะออกมำ
อีกเป็ นจำนวนมำกในช่วง 3-4 ปี จำกนี ้ไป จะเห็นกำรลงทุน กำรก่อสร้ ำง ถือเป็ นประเด็นบวกต่อภำพรวมของ
อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ ำง เพรำะจะช่วยทำให้ เกิดกำรลงทุน ใหม่ ๆ ในประเทศ และสนับสนุนให้ กำรรับงำน
ประเภทฐำนรำกของบริ ษั ท ฯ ขยำยตัวต่อเนื่ อง ปั จ จุบัน PYLON มี งำนในมื อ รำว 900 ล้ ำนบำท รับ รู้ ได้ ถึ ง
ไตรมำส 4/62 นี ้ แต่งำนส่วนใหญ่จะรับรู้ รำยได้ ในช่วงไตรมำส 2 - 3 ของปี 2562 และยังมีอีกหลำยโครงกำร
ของภำครัฐและเอกชนที่จะมำหนุนงำนในมือให้ เพิ่มขึ ้นในครึ่งปี หลัง อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัท ฯ บริ หำรควำมเสี่ยง
โดยกำรกระจำยพอร์ ตในกำรรับงำน” ดร.ชเนศวร์ กล่ำว
....................................................................................................
ข้ อมูลบริษัท ไพลอน จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน) (PYLON) ดำเนินธุรกิจเป็ นผู้รับเหมำก่อสร้ ำงงำนฐำนรำกงำน แบ่ง
ออกเป็ น 3 สำยงำนหลัก ดังนี ้ คือ
1. งำนเสำเข็ม เจำะ (Bored Pile) เสำเข็ ม เจำะเป็ น เสำเข็ม ที่ นิ ยมใช้ กับ กำรก่ อ สร้ ำงฐำนรำกของ
โครงสร้ ำงขนำดใหญ่ และโครงสร้ ำงอำคำร ในบริ เวณที่มี พื ้นที่จำกัด นอกจำกนี ้เสำเข็มเจำะยังลดมลภำวะ
เรื่ องเสี ยงและแรงสั่นสะเทื อนเมื่ อเที ยบกับ กำรใช้ เสำเข็ม ตอก กำรก่อสร้ ำงเสำเข็ม เจำะนัน้ สำมำรถปรับ
เปลี่ยนขนำดได้ จำกขนำดเส้ นผ่ำศูนย์กลำงน้ อยกว่ำ 50 เซนติเมตร จนถึงมำกกว่ำ 1 เมตรขึ ้นไป และทำได้ ถึง
ควำมลึกมำกกว่ำ 60 เมตร ขึ ้นอยู่กับกำรออกแบบกำลังรับน ้ำหนักของเสำเข็มโดยวิศวกร และสภำพชันดิ
้ นใน
แต่ละพื ้นที่
2. งำนปรับ ปรุ ง คุณ ภำพ ดิน (Ground Improvement) มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อเพิ่ ม เสถี ย รภำพให้ กับ
โครงสร้ ำงของดินเดิม ทำให้ ดินมีกำลังรับ น ้ำหนักมำกขึ ้นและ ป้องกันกำรเคลื่อน ตัวของดิน โดยบริ ษัทมีกำร
ให้ บริ กำรงำนประเภทนีโ้ ดยวิธีกำรอัดฉี ดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง (Jet Grouting) ที่ควำมดันประมำณ 200 ถึง
400 บำร์ และ 3.งำนก่อสร้ ำงกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) กำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม
เป็ นกำรก่อสร้ ำงกำแพงโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ น โครงสร้ ำงรับ น ้ำหนักและป้องกัน กำรเคลื่อนตัวของ ดิน
ทำงด้ ำนข้ ำง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ เพื่อเป็ นโครงสร้ ำงของชันจอดรถใต้
้
ดิน กำแพงอำคำรผู้ โดยสำรสำหรับระบบ
รถไฟฟ้ำใต้ ดนิ และอุโมงค์ลอดทำงแยก เป็ นต้ น
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