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        13 พฤษภาคม 2562 

 

เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนเกนิร้อยละ 20 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”)  ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานของ
บริษทัส าหรับไตรมาส ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด   

โดยในไตรมาส 1 ปี 2562 กลุ่มบริษทั มีก าไรสุทธิ อยูท่ี่ 68.82 ลา้นบาท ลดลง 8.62 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11.13  เม่ือเทียบ
กบัไตรมาส 1 ปี 2561  ท่ีมีก าไรสุทธิอยูท่ี่ 77.44 ลา้นบาท    

ทั้งน้ีโปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนของ “ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงาน (MD&A) 
ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562” ท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

  

ขอแสดงความนบัถือ   

  

  

    

                - นพวงศ ์ โอมาธิกลุ –  

             รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการเงินและบริหารองคก์ร 
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ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงาน (MD&A) ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2562 
ในไตรมาส 1 ปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมอยูท่ี่ 3,571.53 ลา้นบาท ลดลง 47.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.32 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ซ่ึงมีรายไดร้วมอยูท่ี่ 3,619.30 ลา้นบาท  ในขณะท่ี กลุ่มบริษทับนัทึกก าไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 
2562 เท่ากบั 68.82 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.13 จาก 77.44 ลา้นบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1) รายได้จากการขายและให้บริการ 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการอยูท่ี่ 3,522.49 ลา้นบาท ลดลง 36.77 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 1.03 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการอยูท่ี่ 3,559.26 ลา้นบาท  อนัเป็นผล
มาจาก  ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามประกาศราคาอา้งอิง จากส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน โดยเฉล่ียในไตรมาส 1 
ปี 2562 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และอีกประการหน่ึง คือ ปริมาณการขายรวมของก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีลดลง 
จากจ านวน  211,947 ตนั เป็น 189,658 ตนั โดยปริมาณการขายท่ีลดลงส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกคา้สถานีบริการก๊าซ ซ่ึง
เป็นไปตามแนวโนม้ตลาดรวม อยา่งไรก็ดี กลุ่มบริษทัยงัคงรักษาการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในกลุ่มลูกคา้อ่ืนๆไดดี้โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในกลุ่มพาณิชยกรรม 

2) ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใชจ่้ายในการขายในไตรมาส 1 ปี 2562 อยูท่ี่ 63.53 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1.80 ของรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดอ่ื้น) 
เพ่ิมข้ึนราว 4.80 ลา้นบาทหรือร้อยละ 8.16 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 สาเหตุมาจากการท าส่ือประชาสมัพนัธ์
ในแง่ของภาพลกัษณ์แบรนด ์“เวลิดแ์ก๊ส” ทั้งในดา้น digital media และการเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมหลกัต่างๆ โดยในไตร
มาส 1/2562 ท่ีผ่านมาไดมี้การจดักิจกรรม The World’s Best Street Food ซ่ึงประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี ในขณะท่ียงั
สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งรัดกมุ อาทิ การลดสดัส่วนของปริมาณการขายผา่นนายหนา้ท าใหมี้ค่าบริหารงานขาย
ลดลง  

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้ดา้นการควบคุมและบริหารจดัการค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีรัดกุม ดงัจะเห็นได้
จากสดัส่วนค่าใชจ่้ายดงักล่าวต่อรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดอ่ื้น) ท่ียงัทรงตวัจากเดิมร้อยละ 2.44 ในไตรมาส 1/2561 เป็นร้อย
ละ 2.49 ในไตรมาส 1/2562 หรือคิดเป็นมูลค่า 87.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยราวร้อยละ 1.03 ของช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
2561 
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4) ก าไร 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 ปริมาณการขายรวมของก๊าซปิโตรเลียมเหลวไดล้ดลงจากจ านวน  211,947 ตนั ส าหรับไตรมาส 1 ปี 
2561 เป็น 189,658 ตนั เน่ืองจากปริมาณการขายในกลุ่มสถานีบริการท่ีลดลง ท าให้กลุ่มบริษทับนัทึกก าไรสุทธิลดลงจาก
เดิม 77.44 ลา้นบาทเป็น 68.82 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.13 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2561 และอตัราก าไรสุทธิ 
(ก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม) ลดลงจากร้อยละ 2.14 เป็นร้อยละ 1.93  

อยา่งไรก็ดี ในรอบไตรมาส 1/2561 ท่ีผา่นมา บริษทัฯมีการบนัทึกการกลบัรายการค่าใชจ่้ายบางรายการท่ีเคยตั้งประมาณการ
ไวใ้นอดีตแต่ไม่มีภาระผูกพนัแลว้จ านวน 9.75 ลา้นบาท ซ่ึงหากไม่รวมรายการดงักล่าว (non-recurring item) จะเห็นไดว้า่
ก าไรจากการด าเนินงานปกติในไตรมาส 1/2562 ยงัคงเติบโตไดดี้หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.67 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ี
ผา่นมา สาเหตุหลกั เป็นผลมาจากความสามารถในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยถึงแมว้า่แนวโนม้ตลาดขาลงในกลุ่ม
สถานีบริการส่งผลกระทบกบัยอดขายรวมของกลุ่มบริษทั ท าให้มีปริมาณการขายรวมลดลง แต่กลุ่มบริษทัยงัคงสามารถ
รักษาการเติบโตของกลุ่มลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆไวไ้ดดี้ และยงัขยายฐานลูกคา้เหล่าน้ีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงยงัคงสามารถรักษาอตัรา
ก าไรสุทธิไวไ้ด ้

5) สถานะการเงนิ 

ณ ส้ินไตรมาส 1 ปี 2562  กลุ่มบริษทัยงัคงสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง ดว้ยสินทรัพยจ์ านวน 5,802.53 ลา้นบาท มีหน้ีสิน
รวมอยูท่ี่ 4,735.89 ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของ จ านวน 1,066.64 ลา้นบาท โดยในไตรมาส 1/2562  กลุ่มบริษทัไดมี้การ
จดัสรรส ารองทางกฏหมายจ านวน 3.15 ลา้นบาทจากก าไรสะสมท่ีเกิดข้ึน จากเดิมท่ีเคยมีรายการขาดทุนสะสมมาในอดีต 

5) กระแสเงนิสด 

ณ ส้ินไตรมาส 1 ปี 2562  กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งส้ิน 585.31 ลา้นบาท ลดลง 111.49 ลา้น
บาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี 2561 โดยสาเหตุหลกัเกิดจากเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือกิจการบริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

 


