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วันที่ 20 สิ งหาคม 2562

PYLON โชว์ กาไร H1/62 อยู่ที่ 125.20 ลบ. โต 22% ตุน Backlok 1,000 ลบ.
ลัน่ ผลงานครึ่งปี หลังโตต่ อหลังภาครัฐ-เอกชนลุยลงทุน
PYLON อวดผลงาน Q2/62 มีกาไรสุ ทธิ 44.71 ลบ. เพิ่มขึน้ 43.99% กวาดรายได้ 272.43 ลบ. ส่ วน
งวด 6 เดือน โกยกาไรสุ ทธิ 125.20 ลบ. โตกว่า 22% มีรายได้ 686.07 ลบ. “ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล” บอส
ใหญ่ มั่นใจผลงานครึ่ งปี หลัง โตต่ อ จัด ทัพ เครื่ องจั ก ร อุปกรณ์ และเครื่ องมื อก่ อสร้ าง ลุยประมู ลงานใหม่
ล่ าสุ ดตุนงานในมื อแล้ วกว่ า 1,000 ลบ. และคาดว่ าจะเพิ่มขึน้ ต่ อเนื่อง จากโครงการลงทุนของทั้งภาครั ฐและ
เอกชนทีท่ ยอยออกมาต่ อเนื่อง
ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ไพลอน จากัด (มหาชน) หรื อ PYLON
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก (เสาเข็มเจาะ) ระดับแนวหน้าของประเทศ เปิ ดเผยว่า ผล
ประกอบการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในงวดไตรมาส 2 ปี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ 44.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน 13.66 ล้านบาท หรื อร้อยละ
43.99 โดยมีรายได้จากการให้บริ การ 272.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน 35.25 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.86 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ 237.18 ล้านบาท
ส่ วนผลประกอบการของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 ( 1 ม.ค.-สิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิ.ย. 2562) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกาไรสุ ทธิ 125.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน 22.82
ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.29 โดยมีรายได้จากการให้บริ การ 686.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน 54.75 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.67 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้ 631.32ล้านบาท
“ผลประกอบการที่ออกมาเป็ นที่น่าพอใจทั้งรายได้และกาไร โดยกาไรขั้นต้นในงวดไตรมาส 2/62
อยู่ที่ 72.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้ อยละ 34.39 จากงวดเดี ยวกันของปี ก่อนที่มีกาไรขั้นต้น 54.28 ล้านบาท และ
กาไรขั้นต้นงวด 6 เดื อน อยู่ที่ 184.95 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 18.42 จากงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนมี ก าไร
ขั้นต้น 156.17 ล้านบาท ทั้งปี 2562 บริ ษ ทั ยังคงตั้งเป้ ารายได้ไว้ราว 1,600 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ นจากปี ก่ อนที่
1,436.91 ล้านบาท จากงานในมือที่รอส่ งมอบเป็ นจานวนมาก รวมทั้งมีโอกาสได้รับงานโครงการใหม่ๆ จาก
ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนในปี นี้ เข้ า มาเสริ ม ตลอดจนธุ ร กิ จ ยัง สามารถบริ ห ารจัด การต้น ทุ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ ” ดร.ชเนศวร์

ดร.ชเนศวร์ กล่าวถึงแนวโน้มผลการดาเนิ นงานในช่วงครึ่ งปี หลัง คาดว่าจะปรับตัวดีข้ ึนกว่าช่วงครึ่ ง
แรกปี นี้ โดยบริ ษทั มีงานในมือ ( Backlog) ที่รอรับรู ้ รายได้อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท จากโครงการทั้ง
ภาคเอกชนและรั ฐ ซึ่ งน่ าจะทยอยดาเนิ นการส่ งมอบและรั บ รู ้ รายได้ต่อเนื่ องไปจนถึ งประมาณไตรมาส
4/2562 รวมทั้งมีความพร้อมเข้าร่ วมประมูลโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ องทั้งในส่ วนของงานฐานรากของ
ภาคเอกชนและหน่ วยงานราชการ รวมถึงงานเมกะโปรเจ็กต์ หลังบรรยากาศการลงทุนก่อสร้างในประเทศ
ปรับตัวดีข้ ึน
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