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บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ของฝ่ายบริหาร (แก้ไข) 

 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอชีแ้จ้งผลการด าเนินงานส าหรับปี 

2561 ซึง่มีก าไรสทุธิเปล่ียนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากปีก่อน ดงันี ้

 
รายได้ 

รายได้รวมส าหรับปี 2561 มีจ านวน 2,986.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 1,624.0 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 119.2 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รายได้จากธุรกิจ จ าหน่าย และตดิตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดล้อม เพิ่มขึน้จ านวน 

348.2 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากงานโครงการติดตัง้ระบบไฟ LED และระบบ

เคร่ืองปรับอากาศให้กบัหนว่ยงานราชการ 

2. รายได้จากธุรกิจจ าหน่ายและขนสง่ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึน้จ านวน 1,328.8 ล้านบาท เน่ืองมา 

จากการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทเข้าซือ้กิจการในชว่งไตรมาสท่ี 4 ของปี 

2560  และรายได้จากการขายก๊าซธรรมชาตสิ าหรับยานยนต์ (NGV) ของบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทยอ่ยของ

บริษัทเข้าซือ้กิจการในชว่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 

3. รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนลดลงจ านวน 75.5 ล้านบาท เน่ืองจากฤดฝูนท่ียาวนานกว่า

ปกตใินปี 2561 ประกอบกบัการครบรอบการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรครัง้ใหญ่ของโรงไฟฟ้าชีวภาพและ

โรงไฟฟ้าชีวมวล  

 
ค่าใช้จ่าย 

1. คา่ใช้จา่ยในการขายส าหรับปี 2561 จ านวน 27.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 14.1 ล้านบาท คดิเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 107.6 เน่ืองมาจากคา่ใช้จ่ายในการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของบริษัทยอ่ยท่ี

บริษัทเข้าซือ้กิจการในชว่งไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 
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2. คา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับปี 2561 จ านวน 157.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 125.6 ล้านบาท คดิ

เป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.5 เน่ืองมาจากการเข้าซือ้กิจการขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในชว่งไตรมาสท่ี 4 

ของปี 2560 และ กิจการขายก๊าซธรรมชาตสิ าหรับยานยนต์ (NGV) ในชว่งไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 

3. คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับปี 2561 จ านวน 25.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 7.1 ล้านบาท คิด

เป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 248.4 เน่ืองมามากจากผลก าไรท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ก าไรสุทธิ 

ผลประกอบการของบริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยส าหรับปี 2561 มี

ก าไรสทุธิรวมจ านวน 112.5 ล้านบาท โดยแบง่เป็นก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 84.6 ล้านบาทและก าไร

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ านาจควบคมุจ านวน 27.9 ล้านบาท 

ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบริษัทย่อยโดยไม่สูญเสียการควบคุม 

 ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยโดยไมส่ญูเสียการควบคมุท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงการเปล่ียนแปลงใน

สว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 164.0 ล้านบาท เป็นเงินรับสทุธิจากการท่ีบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (บริษัทยอ่ยของ

บริษัท) ได้ขายหุ้นของบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ ากดั ออกไปจ านวน 511,956 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อย

ละ 3.8  โดยรายการดงักล่าวรับรู้เป็นก าไรจากการขายเงินลงทนุในงบการเงินของบริษัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั 
จ านวนเงินประมาณ 133 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

          ( นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน )         
                                                                               ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน   

                     วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562   


