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วันที่ 8 กันยายน 2563

PYLON ปลืม้ ติดโผ Asia’s 200 Best Under A Billion 2020 เป็ นครั ง้ ที่ 3

มีรายได้ -กำไร ผลตอบแทนเฉลี่ยต่ อหุ้นเติบโตแข็งแกร่ งต่ อเนื่อง 3 ปี ย้ อนหลัง
PYLON ยิม้ แก้ มปริ ได้ รับคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes ติดอันดับ Asia’s 200 Best Under A
Billion 2020 ซึ่งเป็ น 1 ใน 19 บริษัทไทยที่ได้ รับการคัดเลือกเป็ น 200 บริษัทมหาชน ที่รายได้ ต่ำกว่ าพัน
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ที่ดีท่สี ุดในเอเชียประจำปี 2020 โดยมีรายได้ และกำไรเติบโตดีอย่ างน้ อย 3 ปี ย้ อน
หลัง มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่ อหุ้นแข็งแกร่ งตลอด 5 ปี ย้ อนหลัง ซึ่งเป็ นครั ง้ ที่ 3 ที่ได้ รับรางวัลนี ้ โดยบริษัท
ได้ รับรางวัลดังกล่ าวในปี 2014, 2019 และ 2020
ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรื อ PYLON ผู้ประกอบ
การธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างงานฐานราก (เสาเข็มเจาะ) ระดับแนวหน้ าของประเทศ เปิ ดเผยว่า

นับเป็ นข่าวที่น่ายินดีสำหรับ PYLON ล่าสุดนิตยสาร Forbes ได้ คดั เลือกบริ ษัท ติดอันดับ Asia’s 200 Best
Under A Billion 2020 ซึง่ เป็ น 1 ในบริษัทที่สามารถเข้ าไปอยูใ่ นลิสต์ 19 บริ ษัทของไทย จากการคัดเลือก 200
บริษัทมหาชน ที่รายได้ ต่ำกว่าพันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ที่ดีที่สดุ ในเอเชียประจำปี 2020 โดยพิจารณาจากบริ ษัท
มหาชนขนาดเล็กและกลางในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีรายได้ สงู กว่า 10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ แต่ไม่เกิน 1 พันล้ าน
ดอลลาร์ สหรัฐ ซึง่ มีทงหมดกว่
ั้
า 18,000 บริษัท แล้ วคัดเลือก 200 บริ ษัทที่มีคณ
ุ สมบัติดีที่สดุ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
คือ มีรายได้ และกำไรเติบโตดีอย่างน้ อย 3 ปี ย้อนหลัง มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อหุ้นแข็งแกร่งตลอด 5 ปี ย้อนหลัง มี
ภาระหนี ้ต่ำ และมีการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง ทังนี
้ ้บริ ษัทเคยได้ รับรางวัลดังกล่าวมาแล้ วในปี 2014 และ 2019 และ
ได้ รับรางวัลนี ้อีกครัง้ ในปี 2020
โดย PYLON ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างฐานราก ผลิตภัณฑ์และบริ การของไพลอน ได้ แก่ งานเจาะ
เสาเข็มแบบกลม งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอดั ซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง งานก่อสร้ างกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟ
รม/เจาะเสาเข็มแบบเหลี่ยม และมีบริษัทย่อย 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท เอ็กซิลอน จำกัด ทำธุรกิจให้ บริ การออกแบบ
ก่อสร้ าง และให้ คำปรึกษางานก่อสร้ างทัว่ ไป
สำหรับผลประกอบการย้ อนหลัง 3 ปี (2560-2562) PYLON มีรายได้ 721.27 ล้ านบาท 1,445.13 ล้ าน
บาท 1,576.32 ล้ านบาท ตามลำดับ มีกำไรสุทธิ 101.26 ล้ านบาท 217.79 ล้ านบาท และ 277.61 ล้ านบาทตาม
ลำดับ อัตรากำไรสุทธิ 14.04% ,15.07% และ 17.61% ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 13.08% 26.82%
และ 28.71% ตามลำดับ และผลประกอบการล่าสุดในงวด 6 เดือน ของปี 2563 มีรายได้ รวม 996.71 ล้ านบาท

กำไรสุทธิ 143.15 ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 30.73%

ทังนี
้ ้ นักวิเคราะห์คาดการณ์วา่ ปี หน้ าจะเป็ นวัฏจักรขาขึ ้นของธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง เนื่องจากการเปิ ดประมูล
งานก่อสร้ างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึง่ PYLON จะเป็ นหนึง่ บริ ษัทที่ได้ รับอานิสงส์และมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องใน
อนาคต

“นับเป็ นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการได้ รับคัดเลือกในครัง้ นี ้ เพราะนอกจากในเชิงผลประกอบการที่มี
การเติบโตที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาของเรา PYLON ยังมีเกณฑ์เชิงคุณภาพ โดยการคัดเลือกของนิตยสาร
Forbes จะไม่พิจารณาบริษัทที่มีปัญหาด้ าน ธรรมาภิบาล บัญชีมีความน่าสงสัย บริ ษัทที่สร้ างปั ญหาหรื อความ
กังวลด้ านสิ่งแวดล้ อม บริษัทที่มีปัญหาการจัดการ หรื อปั ญหาทางกฎหมาย สะท้ อนความมุง่ มัน่ ในการเป็ นบริ ษัท
มหาชนที่มีธรรมาภิบาลที่ดี” ดร.ชเนศวร์ กล่าว

สำหรับ ความน่าสนใจของลิสต์ Asia’s 200 Best Under A Billion ปี นี ้คือ มีบริ ษัทไทยสามารถเข้ าไปอยู่
ในลิสต์ได้ มากถึง 19 บริษัท จากปี ที่แล้ วที่มีบริษัทไทยอยูใ่ นลิสต์นี ้เพียง 5 บริ ษัทเท่านัน้ สะท้ อนว่าแม้ ภาพรวม
เศรษฐกิจปี 2562 จะหดตัวลง และปี 2563 ได้ รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 อีก แต่หลายบริ ษัทไทยยังมี
ศักยภาพเติบโตอย่างแข็งแกร่งในขวบปี แห่งความยากลำบากนี ้ ซึง่ PYLON เป็ น 1 ใน 19 บริ ษัทที่ได้ รับการคัด
เลือก
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