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บริษัท เพาเวอร ์โซลูช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของฝ่ายบริหาร 

เหตุการณส์ าคัญ 

• การเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ ากัด อีกร้อยละ 49 

เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2562 บรษิัทไดร้บัมติอนมุติัจากการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ใหอ้อกหุน้สามญัเพิ่มทนุ

จ านวน 4,981,094,116 หุน้ เพื่อเป็นการช าระค่าซือ้หุน้สามญัของบริษัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (BIGGAS) 

จ านวนรอ้ยละ 49 จากผูถื้อหุน้เดิม ท าให ้ณ ปัจจบุนับรษิัทถือหุน้ทัง้หมดใน BIGGAS รอ้ยละ 100 

• การจ าหน่ายหุ้นสามัญและการเพ่ิมทุนของ TPN ร่วมกับ EGCO 

เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2562 บรษิัท บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี จ ากดั (BIGGAS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบรษิัท 

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

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

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

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

ในสดัสว่นรอ้ยละ 44.6  

• ความคืบหน้าโครงการท่อขนส่งน ้ามันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงการก่อสรา้งท่อขนสง่น า้มนัเสน้ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของบรษิัท TPN 

มีความคืบหนา้คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 19 ของโครงการทัง้หมด โดยทางบรษิัทตัง้เป้าหมายที่จะก่อสรา้งและทดลอง

ระบบการใชง้านใหแ้ลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 

• บริษัทได้รับการประกาศให้มี CG Score ในระดับดีมาก 

บรษิัทไดร้บัการประกาศผลในรายงานการก ากบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2562 ใหบ้รษิัท

เป็นบริษัทที่มีคะแนนก ากบัดแูลกิจการในระดบัดีมาก ซึ่งนบัเป็นการพฒันาระบบการจดัการภายในของบริษัทอย่าง

ต่อเนื่อง โดยบรษิัทมีเปา้หมายท่ีจะผ่านเกณฑห์ุน้ยั่งยืนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2564  
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ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ  

ผลประกอบการของบรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยส าหรบัปี 2562 มีผล

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 3,128.78 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 3,044.14 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3,596.72 ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิัทมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่ารอ้ยละ 

20 บรษิัทขอชีแ้จงสาเหตกุารเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคญัดงันี  ้

รายได้รวม 

รายไดร้วมส าหรบัปี 2562 มีจ านวน 6,596.95 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 3,610.30 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 120.88 เนื่องมาจาก 

1. การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการก่อสรา้งจ านวน 276.36 ลา้นบาท ซึ่งมาจากงานก่อสรา้งคลงัน า้มนั 

2. การเพิ่มขึน้ของรายไดอ่ื้นจ านวน 3,383.26 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการขายหุน้สามญัของบรษิัท ไทย ไปป์
ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั  จ านวนรอ้ยละ 43 ใหก้บับริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (EGCO)  

ก าไรขั้นต้น 

ก าไรขัน้ตน้รวมส าหรบัปี 2562 มีจ านวน 420.22 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 43.76 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.62 เป็นผลมาจากงานก่อสรา้งคลงัน า้มนั ประกอบกบัความสามารถในการ

ควบคมุตน้ทนุของบรษิัทโดยรวมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่าใช้จ่าย 

1. ค่าใชจ้่ายในการบรหิารส าหรบัปี 2562 จ านวน 292.80 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 

135.69 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 86.37 เนื่องจากการการตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าและการตดัรายการ

สินทรพัยข์องบรษิัทย่อยที่เลิกใชง้านและการตดัรายการเงินลงทนุโครงการที่ไม่มีการพฒันาต่อ 

2. ค่าใชจ้่ายทางการเงินส าหรบัปี 2562 จ านวน 126.40 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 

96.03 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 31.62 เนื่องจากการออกตั๋วแลกเงิน หุน้กู ้และเงินกูย้ืมเงินจากสถาบนั

การเงินเพื่อใชใ้นการเขา้ลงทุนในโครงการขนสง่น า้มนัทางท่อ 
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3. ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้  าหรบัปี 2562 จ านวน 261.39 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวน 235.76 ลา้นบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 920.59 เป็นผลมาจากก าไรจากการขายหุน้สามญัของบริษัท ไทย ไปป์ไลน ์ เน็ตเวิรค์ 
จ ากดั   

 

 

 

             ( นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน ) 

                   ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน   

                        วนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์ 2563   


