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บรษิัท เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 ของฝ่ายบรหิาร 

ภาพรวม  

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

2563 มีผลก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 16.08 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 3,014.65 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 99.47 ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลใหผ้ลการด าเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่ารอ้ย

ละ 20 บรษิัทขอชีแ้จงสาเหตกุารเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคญัดงันี ้

รายได้รวม 

รายไดร้วมส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 มีจ านวน 634.66 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 3,512.51 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 84.70 ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

 
(หน่วย: ลา้นบาท) ไตรมาส 3 

 2563 2562 ผลแตกต่าง % 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 288.92 658.95 (370.03) (56.15%) 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า  108.11 112.11 (4.00) (3.57%) 
รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 228.34 - 228.34 - 
รายไดอ้ื่น   9.29 3,376.11 (3,366.82) (99.72%) 
รวมรายได้            634.66      4,147.17       (3,512.51) (84.70%) 

     
1. การลดลงของรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 370.03 ลา้นบาท เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 สง่ผลใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ และมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจดงันี ้
1.1 ธุรกิจออกแบบ จ าหน่าย และติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้า จากการชะลอโครงการของภาครฐั 
1.2 ธุรกิจจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ที่มีปรมิาณการใชแ้ก๊สลดลงและการปรบัลดราคาขายปลีกแก๊ส LPG 

ตามประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) 
2.  การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการก่อสรา้งจ านวน 228.34 ลา้นบาท มาจากงานก่อสรา้งคลงัน า้มนั 
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3. การลดลงของรายไดอ่ื้นจ านวน 3,366.82 ลา้นบาท เป็นผลมาจากในปี 2562 มกี าไรจากการขายหุน้สามญั
ของบรษิัท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั จ านวนรอ้ยละ 43 ใหก้บับรษิัท ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (EGCO) 

 

ค่าใช้จ่าย 

1. ค่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 2.94 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน

จ านวน 5.10 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 63.46 ซึ่งเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายและบรกิารที่ลดลง 

2. ค่าใชจ้่ายในการบรหิารส าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 จ านวน 39.13 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

จ านวน 108.79 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 73.55 เนื่องจากในปี 2562 มกีารตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าและ

การตดัรายการสินทรพัยข์องบรษิัทย่อยที่เลิกใชง้านและการตดัรายการเงินลงทนุโครงการท่ีไม่มีการพฒันาต่อ 

3. ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้  าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงจากปีก่อนจ านวน 239.14 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ย
ละ 97.42 เนื่องมาจากในปี 2562 มกี าไรจากการขายหุน้สามญัของบริษัท ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ จ ากดั   
 

 

 

 

 

 

 

             ( นางสาวอนงค ์พานิชเจรญินาน ) 

                   ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน   

                     วนัที่ 13 พฤศจิกายน  2563   


