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บริษัท เพาเวอร ์โซลูช่ัน เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานไตรมาส 3  ปี 2562 ของฝ่ายบริหาร 

เหตุการณส์ าคัญ 

• การเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลย ีจ ากัด อีกร้อยละ 49 

บรษิัทไดร้บัมตอินมุตัจิากการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2562 ใหอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทนุ

จ านวน 4,981,094,116 หุน้ เพ่ือเป็นการช าระคา่ซือ้หุน้สามญัของบริษัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ  ากดั (BIGGAS) 

จ านวนรอ้ยละ 49 จากผูถื้อหุน้เดมิ ท าให ้ณ ปัจจบุนับรษิัทถือหุน้ทัง้หมดใน BIGGAS รอ้ยละ 100 

• การจ าหน่ายหุ้นสามัญและการเพิม่ทุนของ TPN ร่วมกับ EGCO 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 บริษัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ  ากดั (BIGGAS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบรษิัท 

จ าหนา่ยหุน้สามญัของบรษิัท ไทยไปป์ไลน ์ เน็ตเวิรค์ จ  ากดั (“TPN”) ใหก้บับริษัท ผลิตไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) 

(“EGCO”) จ  านวน 7,739,998 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 43 ของทนุจด

ทะเบียน คดิเป็นมลูคา่รวม 2,901.50 ลา้นบาท และในวนัเดียวกนั TPN ไดท้  าการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1,800 ลา้น

บาท เป็น 2,450 ลา้นบาท ส่งผลใหปั้จจบุนั BIGGAS ถือหุน้ใน TPN คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 55.4 และ EGCO ถือหุน้

ในสดัสว่นรอ้ยละ 44.6  

• ความคืบหน้าโครงการท่อขนส่งน า้มันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัจจบุนัโครงการก่อสรา้งทอ่ขนสง่น า้มนัเสน้ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของบริษัท TPN มีความคืบหนา้ไป

มาก คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 19 ของโครงการทัง้หมด โดยทางบรษิัทตัง้เปา้หมายท่ีจะก่อสรา้งและทดลองระบบการ

ใชง้านใหแ้ลว้เสรจ็ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 

• บริษัทได้รับการประกาศให้มี CG Score ในระดับดีมาก 

บรษิัทไดร้บัการประกาศผลในรายงานการก ากบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2562 ใหบ้รษิัท

เป็นบริษัทท่ีมีคะแนนก ากบัดแูลกิจการในระดบัดีมาก ซึ่งนบัเป็นการพฒันาระบบการจดัการภายในของบริษัทอยา่ง

ตอ่เน่ือง โดยบรษิัทมีเปา้หมายท่ีจะผา่นเกณฑห์ุน้ยั่งยืนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในปี 2564  
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ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ  

ผลประกอบการของบรษิัท เพาเวอร ์ โซลชูั่น เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) และบรษิัทยอ่ยส าหรบัไตรมาส 3 ปี 

2562 มีผลก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 3,030.72 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

3,024.29 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 47,012.14 ปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิัทมีการ

เปล่ียนแปลงมากกว่ารอ้ยละ 20 บริษัทขอชีแ้จงสาเหตกุารเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัดงันี ้

รายได้รวม 

รายไดร้วมส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2562 มีจ  านวน 4,147.52 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 3,422.69 

ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 472.21 เน่ืองมาจาก 

1. การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 19.04 ลา้นบาท ซึ่งมาจากโครงการของกลุม่ลกูคา้
หนว่ยงานราชการ 

2. การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจ านวน 42.60 ลา้นบาท เป็นผลมาจากประสิทธิภาพท่ีดีขึน้จากการ
ปรบัปรุงโรงไฟฟ้าในปี 2561  

3. การเพิ่มขึน้ของรายไดอ่ื้นจ านวน 3,361.06 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการขายหุน้สามญัของบรษิัท ไทย ไปป์
ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ  ากดั  จ านวนรอ้ยละ 43 ใหก้บับริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (EGCO)  

ก าไรข้ันต้น 

ก าไรขัน้ตน้รวมส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2562 มีจ  านวน 93.29 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

จ านวน 14.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.82 เป็นผลมาจากซึ่งมาจากประสิทธิภาพท่ีดีขึน้จากการ

ปรบัปรุงโรงไฟฟ้าในปี 2561 ประกอบกบัความสามารถในการควบคมุตน้ทนุของบรษิัทโดยรวมไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

ค่าใช้จ่าย 

1. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 159.66 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนจ านวน 114.38 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 252.63 เน่ืองจากการการตัง้คา่เผ่ือการดอ้ยคา่และการ

ตดัรายการสินทรพัยข์องบริษัทยอ่ยท่ีเลิกใชง้านและการตดัรายการเงินลงทนุโครงการท่ีไมมี่การพฒันาตอ่ 
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2. คา่ใชจ้า่ยทางการเงินส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2562 จ  านวน 34.53 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน

จ านวน 11.06 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 47.09 เน่ืองจากการออกตั๋วแลกเงิน หุน้กู ้ และเงินกูยื้มเงิน

จากสถาบนัการเงินเพ่ือใชใ้นการเขา้ลงทนุในโครงการขนสง่น า้มนัทางทอ่ 

4. คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้  าหรบัไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 245.48 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 241.03 
ลา้นบาท คดิเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5,423.81 เป็นผลมาจากก าไรจากการขายหุน้สามญัของบรษิัท ไทย ไปป์ไลน ์
เน็ตเวิรค์ จ ากดั   

 

 

 

             ( นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน ) 

                   ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน   

                        วนัท่ี 13 พฤศจิกายน  2562   


