บริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 ของฝ่ ายบริหาร
เหตุการณ์สาคัญ
1. ความคืบหน้าโครงการท่อขนส่งน้ามันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โครงการก่อสร้างท่อขนส่งนา้ มันเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบริษัท
TPN มีความคืบหน้าคิดเป็ นประมาณร้อยละ 29.98 ของโครงการทัง้ หมด โดยทางบริษัทตัง้ เป้าหมายที่จะก่อสร้าง
และทดลองระบบการใช้งานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564
2. มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2563
• อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท รวมเป็ นเงิน 118.60 ล้านบาท โดย
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และกาหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
• อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุน้ จากเดิม หุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นหุน้
ละ 0.50 บาท
ภาพรวม
ผลประกอบการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูช่นั เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสาหรับไตรมาส 1 ปี
2563 มีผลกาไรสุทธิ 5.2 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 32.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86.0 ปัจจัย
สาคัญที่สง่ ผลให้ผลการดาเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ
เปลี่ยนแปลงที่มีสาระสาคัญดังนี ้
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รายได้รวม
รายได้รวมสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจานวน 583.3 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 182.0 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 23.8 เนื่องมาจาก
1. การลดลงของรายได้จากการขายและบริการจานวน 232.7 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจทาให้
ทะเบียนเลขที่ 0107557000039 l Registration No. 0107557000039
สำนักงำนใหญ่ อำคำรพีเอสที เลขที่ 325/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสำยไหม เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.+662 993 8982 แฟกซ์.+662 993 8983
Head Office PST Building, 325/1 Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok 10220 Tel : +662 993 8982 Fax : +662 993 8983

ปริมาณการใช้แก๊สลดลงจากการล็อกดาวน์ท่ีให้ประชาชนเดินทางน้อยลง ประกอบกับโครงการในธุรกิจ
ออกแบบ จาหน่าย และติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมมีการเลื่อนโครงการ
ออกไป
2. การเพิ่มขึน้ ของรายได้จากการก่อสร้างจานวน 58.5 ล้านบาท มาจากงานก่อสร้างคลังนา้ มัน
กาไรขั้นต้น
กาไรขัน้ ต้นรวมสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 มีจานวน 80.0 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จานวน 28.0 ล้านบาท หรือคิดเป็ นลดลงร้อยละ 25.9 เนื่องมาจากสภาพการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึน้ ทัง้ ในธุรกิจออกแบบ
จาหน่าย และติดตัง้ ระบบจ่ายไฟฟ้า และตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม และธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าใช้จ่ายในการขายสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จานวน 4.6 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 2.8
ล้านบาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 38.3 เป็ นผลมาจากรายได้จากการขายและบริการที่ลดลง
2. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 จานวน 2.0 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 1.6 ล้านบาท
คิดเป็ นลดลงร้อยละ 43.8 เนื่องมาจากผลกาไรที่ลดลงในไตรมาส 1 ปี 2563

( นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน )
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
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