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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
PYLON กาไรโตสนั่น 115% บอร์ ดใจป้ าจ่ ายปันผลอีก 0.10บ./หุ้น
รับอานิสงส์ เมกะโปรเจกต์ ภาครัฐ หนุนออเดอร์ งานเสาเข็มเจาะทะลัก

PYLON ผลงานโตสนั่น ปี 61 มีกาไรสุ ทธิ 217.79 ลบ. เพิ่มขึ้น 115.08% จากปี ก่ อน ที่มีกาไรสุ ทธิ116.53 ล้ านบาท
กวาดรายได้ 1,436.91 ล้ านบาท บอร์ ดอนุมัติจ่ายเงินปั นผลอีก 0.10 บาท/หุ้ น ขึน้ XD วันที่ 18 มี.ค. นี้ กาหนดจ่ ายเงินปั นผล
22 พ.ค. 62 “ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล” บอสใหญ่ เผยปี นี้เติบโตโดดเด่ นต่ อเนื่ อง จากภาพรวมอุตสาหกรรมก่ อสร้ างฐานราก
ขยายตัว ได้ ปัจจัยในประเทศหนุน จากการกาหนดวันเลือกตั้งชั ดเจน พร้ อมลุยประมูลงานเพิ่ม ล่ าสุ ดกอด Backlog กว่ า 950
ลบ. และคาดว่ าจะเพิม่ ขึน้ ต่ อเนื่องในปี 2562 จากโครงการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน
ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ไพลอน จากัด (มหาชน) หรื อ PYLON ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างงานฐานราก (เสาเข็มเจาะ) ระดับแนวหน้าของประเทศ เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในงวดปี 2561 มี กาไรสุ ทธิ 217.79 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี ก่ อน 116.53 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ น 115.08% มี รายได้จากการ
ให้บริ การ 1,436.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 721.15 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 100.75%
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดอีกหุ น้ ละ 0.10 บาท ในงวดครึ่ งปี หลัง เพื่อตอบแทนผูถ้ ือหุ น้
โดยกาหนดวันที่ ไม่ได้รับสิ ทธิ ปันผล (XD) วันที่ 18 มีนาคม 2562 จ่ายปั นผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรี ยบร้อยแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวมจ่ายปันผลทั้งปี ในอัตราหุน้ ละ 0.22 บาท
ดร.ชเนศวร์ กล่าวถึงแนวโน้มผลการดาเนินงานปี 2562 บริ ษทั ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15% จากปี 2561 เนื่องจากภาพรวม
การลงทุนใหม่ๆ ในประเทศ อาทิ โครงการรถไฟฟ้ าในเส้นทางต่างๆ รวมถึงการลงทุนในส่ วนของภาคเอกชน ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้
ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าไปรับงานของบริ ษทั ในปี นี้ เพิ่ม นอกเหนื อจาก Backlog ที่รอส่ งมอบอีกเป็ นจานวนมาก โดยบริ ษทั
ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั อยู่ระหว่างประมูลงานใหม่กว่า 3,000 ล้านบาท โดยบริ ษทั คาดหวังจะได้รับงานประมาณ 20% อีกทั้งยังมีงาน
ในมือที่รอรับรู ้รายได้ราว 950 ล้านบาท คาดว่ารายได้ปีนี้นิวไฮทุบสถิติใหม่แตะระดับ 1,600 ล้านบาท
“แนวโน้มอุตสาหกรรมฐานรากปี 2562 บริ ษทั ฯ มองว่าจะเติ บโตต่อเนื่ องจากปี 2561 จากการลงทุน เมกะโปรเจกต์
ภาครัฐ ทั้งรถไฟฟ้ าเชื่ อม 3 สนามบิ น รถไฟฟ้ าสายสี ต่างๆ และทางด่วน ส่ งผลให้ธุรกิ จโดยรวมขยายตัว นอกจากนี้ จะช่ วย
สนับสนุนความต้องการที่อยูอ่ าศัยเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้มีโครงการที่พกั อาศัยแนวสู งเพิ่ม เป็ นโอกาสให้ PYLON รับงานจากภาครัฐ
และผูป้ ระกอบการอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึ้ น ในแง่ประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีความชัดเจน บริ ษทั ถือเป็ นประเด็นบวกต่อ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการก่ อสร้ าง เพราะจะช่ วยท าให้เกิ ดการลงทุ นใหม่ๆ ในประเทศ และสนับ สนุ นให้การรั บ งาน
ประเภทฐานรากของบริ ษทั ขยายตัวต่อเนื่อง” ดร.ชเนศวร์ กล่าว
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