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บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานไตรมาส 1  ปี 2563 ของฝ่ายบรหิาร 

เหตุการณส์ าคัญ 

1. ความคืบหน้าโครงการท่อขนส่งน ้ามันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 โครงการก่อสรา้งท่อขนสง่น า้มนัเสน้ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของบริษัท 

TPN มีความคืบหนา้คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 29.98 ของโครงการทัง้หมด โดยทางบรษิัทตัง้เป้าหมายที่จะก่อสรา้ง

และทดลองระบบการใชง้านใหแ้ลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 

2. มติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 

• อนมุติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท รวมเป็นเงิน 118.60 ลา้นบาท โดย

ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 16 มีนาคม 2563 และก าหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 

• อนมุติัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบรษิัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิม หุน้ละ 0.10 บาท เป็นหุน้

ละ 0.50 บาท  

ภาพรวม  

ผลประกอบการของบรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อยส าหรบัไตรมาส 1 ปี 

2563 มีผลก าไรสทุธิ 5.2 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 32.0 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 86.0 ปัจจยั

ส าคญัที่สง่ผลใหผ้ลการด าเนินงานของบรษิัทมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่ารอ้ยละ 20 บรษิัทขอชีแ้จงสาเหตกุาร

เปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

รายได้รวม 

รายไดร้วมส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวน 583.3 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 182.0 ลา้น

บาท หรือลดลงรอ้ยละ 23.8 เนื่องมาจาก 

1. การลดลงของรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 232.7 ลา้นบาท เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สง่ผลใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจท าให้
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ปรมิาณการใชแ้ก๊สลดลงจากการล็อกดาวนท์ี่ใหป้ระชาชนเดินทางนอ้ยลง ประกอบกบัโครงการในธุรกิจ
ออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้มมีการเลื่อนโครงการ
ออกไป 

2. การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการก่อสรา้งจ านวน 58.5 ลา้นบาท มาจากงานก่อสรา้งคลงัน า้มนั 

ก าไรขั้นต้น 

ก าไรขัน้ตน้รวมส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวน 80.0 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

จ านวน 28.0 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงรอ้ยละ 25.9 เนื่องมาจากสภาพการแข่งขนัที่เพิ่มสงูขึน้ทัง้ในธุรกิจออกแบบ 

จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม และธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 

ค่าใช้จ่าย 

1. ค่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 4.6 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 2.8 

ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 38.3 เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายและบรกิารที่ลดลง 

2. ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้  าหรบัไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 2.0 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 1.6 ลา้นบาท 

คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 43.8 เนื่องมาจากผลก าไรที่ลดลงในไตรมาส 1 ปี 2563  

 

 

 

 

 

             ( นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน ) 
                   ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน   

                     วนัที่ 14 พฤษภาคม  2563   


