บทวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 ของฝ่ ายบริหาร
ภาพรวม
บริ ษทั เพาเวอร์ โซลูชนั่ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ฯ) มีผลกาไรสุทธิสาหรับงวดหก
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จานวน 60 ล้านบาท โดยเป็ นส่วนที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ 58 ล้านบาท และ เป็ น
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย 2 ล้านบาท โดยรายได้ของบริ ษทั ที่ปรับตัวสู งขึ้นมาจาก
รายได้จากการก่อสร้าง 676 ล้านบาท มาจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งมีการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในครึ่ งปี หลังนี้และบางส่วนทยอยเสร็จในไตรมาส
แรกปี หน้า ในขณะที่ส่วนงานระบบไฟฟ้าควบคุมและระบบสารองไฟฟ้ ารวมถึงส่วนงานจาหน่าย และขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลงจากผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ ระบาดไวรัสโคโรนา จึงทาให้มีการชะลอโครงการติดตั้ง
ระบบสารองไฟฟ้าและปริ มาณความต้องการการใช้พลังงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรื อนลดลง สาหรับรายได้ใน
ส่ วนของโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากแผนการปรับปรุ งโรงไฟฟ้าประจาปี เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า,
การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้นในการบริ หารสภาพคล่องจากการดาเนินงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
สาหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม 9,086 ล้านบาท สู งขึ้นกว่า ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากงานโครงการก่อสร้างและการลงทุนทั้งในส่ วน
ที่ดินและอาคารสานักงาน รวมถึงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหลาย
โครงการซึ่งจะทยอยรับรู ้รายได้ในครึ่ งปี หลังนี้ นอกจากนี้บริ ษทั ยังคงเดินหน้าโครงการระบบท่อส่ งน้ ามันเส้นทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดาเนินการโดย บริ ษทั ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จากัด ถือหุ ้นโดยบริ ษทั บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
จากัด (BIGGAS) และเป็ นบริ ษทั ย่อยของ PSTC โดยมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 9.8 พันล้านบาทอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็ จในสิ้ นปี 2564 และจะเริ่ มให้บริ การได้ในไตรมาสหนึ่งของปี 2565
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บทวิเคราะห์ งบกาไรขาดทุน
มกราคม ถึง มิถุนายน
งบกาไรขาดทุน (หน่ วย : ล้ านบาท)
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้ จากการขายไฟฟ้า
รายได้ จากการก่อสร้ าง
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขายไฟฟ้า
ต้ นทุนการก่อสร้ าง
รวมต้นทุน
กำไรขั้นต้น
%กำไรขั้นต้นต่อรำยได้
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2564

เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
ล้ านบาท

ปี 2563

338.6
204.3
872.7
1,415.7
(306.1)
(143.3)
(796.5)
(1,245.9)

686.0
236.5
197.4
1,119.8
(627.0)
(183.0)
(177.4)
(987.4)

(347.4)
(32.1)
675.4
295.9
(320.9)
(39.7)
619.1
(258.5)

169.8

132.4

37.4

12%

12%

(100.3)

(145.6)

(45.3)

-

2.1

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(2.1)

ค่าเผือ่ การด้ อยค่าของสินทรัพย์

-

(1,022.7)

(1,022.7)

41.7
109.1
(0.9)
0.2
(36.4)
(12.0)

5.6
(1,030.2)
(0.5)
1.1
(62.0)
(0.1)

36.0
1,139.3
0.4
(0.9)
(25.6)
12.0

59.9

(1,091.7)

1,151.6

รายได้ อื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้ า
รายได้ ทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางภาษี
กาไร(ขาดทุน)สาหรั บงวด

รายได้รวม
บริ ษทั แสดงรายได้รวมสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจานวน 1,415.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน 295.9 ล้านบาท หรื อ 26.4% ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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• รายได้จากการก่อสร้าง สู งขึ้นจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ให้ลูกค้าในธุรกิจพลังงานเป็ นไป
ตามแผนงาน มีการทยอยรับรู ้รายได้ในระหว่างปี และมีการดาเนินการที่ต่อเนื่อง
• รายได้จากการขาย และบริ การลดลงเนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ทั้งในส่ วนของธุรกิจออกแบบ จาหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้า จากการชะลอโครงการของภาครัฐ
และ ธุรกิจจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสาหรับภาคอุตสาหกรรม ครัวเรื อน และ ขนส่งมีปริ มาณการ
ใช้ก๊าซลดลง อย่างไรก็ดีการสร้างสถานี LNG ของบริ ษทั ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างในช่วงครึ่ งปี แรก
ดังกล่าวจะเริ่ มทยอยทาให้มีการขาย LNG สู งขึ้นในครึ่ งปี หลัง
• รายได้จากกลุ่มโรงไฟฟ้าลดลงเล็กน้อยสื บเนื่องจากการปรับปรุ งโรงไฟฟ้าประจาปี ในระหว่างปี
บริ ษทั ได้มีการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาหลายโครงการ
โดยจะทยอยรับรู ้รายได้ในครึ่ งปี หลัง
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
• ต้นทุนรวมสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจานวน 1,245.9 ล้านบาท สู งขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 258.5 ล้านบาท หรื อ 26.2% ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต้นทุนการก่อสร้างที่
เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากค่าก่อสร้าง
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจานวน 100.3
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 45.3 ล้านบาท หรื อ 31.1% เป็ นผลจากการลดลง
ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า, การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้นในการ
บริ หารสภาพคล่องจากการดาเนินงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลง
• ค่าใช้จ่ายทางการเงินสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีจานวน 36.4 ล้านบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 25.6 ล้านบาท หรื อ 41.3% เป็ นผลจากชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวของ
โรงไฟฟ้าบางส่ วนคืนครบจึงทาให้มีดอกเบี้ยเงินกูล้ ดลง รวมทั้งการลดการใช้วงเงินเกินบัญชีและการ
บริ หารเงินสดหมุนเวียนของกลุ่มบริ ษทั ที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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บทวิเคราะห์ สถานะทางการเงิน
สถานะทางการเงิน (หน่ วย : ล้ านบาท)

ณ 30 มิ ถุนายน

ณ 31 ธั นวาคม

ปี 2564

ปี 2563

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้ านบาท

เพิ่มขึน้
(ลดลง)%

สินทรัพย์

9,086.7

8,199.7

886.9

10.8%

หนี ส้ นิ

3,267.8

2,448.4

819.4

33.5%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

5,818.9

5,751.4

67.5

1.2%

บริ ษทั แสดงสิ นทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จานวน 9,086.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 886.9 ล้านบาท หรื อ
10.8% จากสิ้นปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจานวน 328 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้
การค้าจากรายได้จากการก่อสร้างซึ่งในต้นเดือน สิ งหาคม 2564 ได้รับชาระแล้ว 493 ล้านบาท และ การเพิ่มขึ้นของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จานวน 403 ล้านบาท จากการลงทุนในที่ดินและอาคารสานักงานแห่งใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการดาเนิ นงาน รวมถึงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
หลายโครงการ โดยจะทยอยรับรู ้รายได้ในครึ่ งปี หลังนี้
บริ ษทั แสดงหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จานวน 3,267.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 819.4 ล้านบาท หรื อ 33.5%
จาก ณ สิ้ นปี 2563 เป็ นผลมาจากเจ้าหนี้ จากค่าก่อสร้างและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าซึ่งได้รับจากการก่อสร้างโครงการ
ขนาดใหญ่ซ่ ึงคาดว่าจะแล้วเสร็ จในช่วงสิ้ นปี นี้ และเพิม่ ขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าที่ดินและอาคารสานักงานจานวน 329 ล้าน
บาท ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
บริ ษทั แสดงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จานวน 5,818.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.5 ล้าน
บาท หรื อ 1.2% จาก ณ สิ้ นปี 2563 เป็ นผลมาจากกาไรสุทธิของบริ ษทั จานวน 60 ล้านบาท และ การเพิม่ ขึ้นของส่ วนของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อยจานวน 8 ล้านบาท
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บทวิเคราะห์ กระแสเงินสด
บริ ษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 จานวน 90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 28
ล้านบาท หรื อ 45.2% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดรับจากการดาเนินงาน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บริ ษทั มีกระแสเงินสดรับจากกิจการดาเนินงานจากผลประกอบการหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
จานวน 128 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 57 ล้านบาท จากผลการดาเนินงานที่ดีข้ นึ ทั้งในส่ วน
รายได้รวมจากรายได้ค่าก่อสร้าง การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารจากเพิ่มประสิ ทธิภาพการดาเนิ นงาน
ของโรงไฟฟ้า การบริ หารการรับชาระเงินรวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านบุคคลากร
บริ ษทั มีกระแสเงินสดใช้ในกิจกรรมการลงทุนจากผลประกอบการหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อยู่
ที่ 108 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 37 ล้านบาท ในระหว่างปี บริ ษทั มีการลงทุนในโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และก่อสร้างสถานีก๊าซธรรมชาติเหลวหลายโครงการรวมถึง
ลงทุนในค่าตกแต่งสานักงานใหม่ของบริ ษทั รวมจานวน 186 ล้านบาท และระหว่างปี มีการขายที่ดินและทรัพย์สิน
รวมถึงเงินลงทุน เป็ นเงินรับรวมจานวน 79 ล้านบาท
บริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ายในกิจการจัดหาเงินจากผลประกอบการหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
จานวน 78 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 6 ล้านบาท ซึ่งในปี นี้บริ ษทั จัดหาเงินจากวงเงินสิ นเชื่อ
ปกติของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

ทะเบียนเลขที่ 0107557000039 l Registration No. 0107557000039
สำนักงำนใหญ่ อำคำรพีเอสทีซี เลขที่ 389 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10220 โทร.+662 526 9999 แฟกซ์.+662 408 6235
Head Office PSTC Building, 389 Vibhavadi Rangsit Road, Phaya Thai District, Bangkok 10220 Tel : +662 526 9999 Fax : +662 408 6235

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

30-มิ.ย.-64

31-ธ.ค.-63

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

0.62

0.66

หนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to Equity Ratio)

0.56

0.43

• อัตราส่วนสภาพคล่องไตรมาสนี้ลดลงจากปี ก่อน 0.66 เท่า เป็ น 0.62 เท่า สื บเนื่องจากบริ ษทั มีการบันทึกที่ดิน
และอาคารสานักงานใหม่ของบริ ษทั ในไตรมาสที่ 2 ปี นี้เป็ นจานวน 328.8 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวกับสถาบันการเงินซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี นี้
• อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไตรมาสนี้สูงขึ้นจากปี ก่อนจาก 0.43 เท่า เป็ น 0.56 เท่า สื บเนื่องจาก
บริ ษทั มีเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ซ่ ึงส่วนใหญ่ได้ชาระเจ้าหนี้ในต้นเดือนสิ งหาคมปี 2564 รวมถึง
เงินรับล่วงหน้าจากค่าก่อสร้างที่จะทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ในครึ่ งปี หลังของปี 2564

( นางสาวพัดชา นิ่มสมุทร )
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
วันที่ 14 สิ งหาคม 2564
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