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        8 สิงหาคม 2562 

 

เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานที่เปล่ียนแปลงไปจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”)  ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานของ
บริษทัส าหรับไตรมาส ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 
ตามที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด   

โดยในไตรมาส 2 ปี 2562 กลุ่มบริษทั มีก  าไรสุทธิ อยูท่ี่ 53.19 ลา้นบาท ลดลง 30.50 ลา้นบาท หรือร้อยละ 36.45  เม่ือเทียบ
กบัไตรมาส 2 ปี 2561  ทีมี่ก  าไรสุทธิอยูท่ี่ 83.69 ลา้นบาท    

ทั้งน้ีโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของ “ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงาน (MD&A) 
ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562” ท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

  

ขอแสดงความนบัถือ   

  

  

    

                - นพวงศ ์ โอมาธิกุล –  

             รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร สายงานการเงินและบริหารองคก์ร 

 

 

 

 

 

 



                            
   

2 
 

ค าอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงาน (MD&A) ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 
ในไตรมาส 2 ปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมอยูท่ี่ 3,478.98 ลา้นบาท ลดลง 279.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.43 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ซ่ึงมีรายไดร้วมอยูท่ี่ 3,758.24 ลา้นบาท  ในขณะที่ กลุ่มบริษทับนัทึกก าไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 
2562 เท่ากบั 53.19 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 36.45 จาก 83.69 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1) รายได้จากการขายและให้บริการ 

ในไตรมาส 2 ปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการอยูท่ี่ 3,421.97 ลา้นบาท ลดลง 274.19 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 7.42 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการอยูท่ี่ 3,696.16 ลา้นบาท  อนัเป็นผล
มาจากปริมาณขายรวมที่ลดลงจากเดิม  203,500 ตนั เป็น 184,384 ตนั ท าใหร้ายไดร้วมของบริษทัฯปรับลดลงทั้งน้ีส่วนหน่ึง
เป็นผลมาจากจ านวนวนัหยดุในไตรมาส 2 ปี 2562 ที่มีค่อนขา้งมาก อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายที่ลดลงส่วนมากมาจาก
กลุ่มลูกคา้สถานีบริการก๊าซซ่ึงเป็นไปตามแนวโน้มตลาดรวม แต่กลุ่มบริษทัยงัคงรักษาการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในลูกคา้
กลุ่มอื่นๆไดดี้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มพาณิชยกรรม 

2) ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใชจ่้ายในการขายในไตรมาส 2 ปี 2562 อยู่ที่ 80.30 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.35 ของรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดอ้ื่น) 
เพิ่มข้ึนราว 9.73 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.79  เม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 สาเหตุมาจากการท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ในแง่ของภาพลกัษณ์แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” อยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้น digital media และการเป็นผูส้นับสนุน
กิจกรรมหลกัต่างๆ โดยในไตรมาส 2 ปี 2562 ที่ผ่านมาไดมี้การเปิดตวัเรียลลิต้ีแข่งขนัท าอาหารออนไลน์หรือรายการ Celeb 
Chef Thailand เพื่อสร้างให้แบรนด์เวิลด์แก๊สเป็นที่รู้จักในวงกวา้งผ่านทางช่องทางต่างๆซ่ึงได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี 
ในขณะที่ยงัสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายอื่นๆ ไดอ้ยา่งรัดกุม  

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

บริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้ดา้นการควบคุมและจดัการค่าใชจ่้ายในการบริหารที่รัดกุมโดยบนัทึกค่าใชจ่้ายในการบริหารส าหรับ
ไตรมาส 2 ปี 2562 เท่ากบั 96.44 ลา้นบาท ลดลงราว 4.00 ลา้นบาทจากเดิม 100.45 ลา้นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 หรือคิด
เป็นร้อยละ 3.98 
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4) ก าไร 

ปริมาณการขายรวมของก๊าซปิโตรเลียมเหลวไดล้ดลงจากจ านวน  203,500 ตนัในไตรมาส 2 ปี 2561 เป็น 184,384 ตนัใน
ไตรมาส 2 ปี 2562 เน่ืองจากปริมาณการขายในกลุ่มสถานีบริการที่ลดลง ท าให้กลุ่มบริษทับนัทึกก าไรสุทธิลดลงจากเดิม 
83.69 ลา้นบาทเป็น 53.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.45 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2561 และอตัราก าไรสุทธิ (ก าไร
สุทธิต่อรายไดร้วม) ลดลงจากร้อยละ 2.23 เป็นร้อยละ 1.53  

อย่างไรก็ดี ในรอบไตรมาส 2 ของปี 2561 ที่ผ่านมา บริษทัฯมีการบนัทึกการกลับรายการค่าใชจ่้ายบางรายการท่ีเคยตั้ ง
ประมาณการไวใ้นอดีตแต่ไม่มีภาระผูกพนัแลว้จ านวน 9.75 ลา้นบาท ในขณะที่ไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัฯไดรั้บผลกระทบ
บางส่วนจากรายการตั้งส ารองชดเชยพนกังานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่จากเดิม 300 วนัเป็น 400 วนั
จ านวนราว 6.3 ลา้นบาท นอกจากนั้นแนวโน้มตลาดขาลงในกลุ่มสถานีบริการส่งผลกระทบต่อยอดขายรวมของบริษทับา้ง 
ซ่ึงท าให้ปริมาณการขายรวมลดลง อยา่งไรก็ดี ดว้ยนโยบายการควบคุมค่าใชจ่้ายอย่างรัดกุม การรักษาการเติบโตของลูกคา้
อื่นๆ รวมทั้งกลยทุธ์ในการขยายฐานลูกคา้เหล่าน้ีต่อเน่ืองไดช่้วยใหบ้ริษทัฯยงัคงสามารถรักษาความสามารถในการท าก  าไร
ไวไ้ด ้

5) สถานะการเงิน 

ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2562  กลุ่มบริษทัยงัคงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ดว้ยสินทรัพยจ์  านวน 5,852.16 ลา้นบาท มีหน้ีสิน
รวมอยูท่ี่ 4,735.15 ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของ จ านวน 1,117.01 ลา้นบาท โดยในไตรมาส 2 ปี 2562  กลุ่มบริษทัไดมี้การ
จดัสรรส ารองทางกฏหมายจ านวน 6.20 ลา้นบาทและก าไรสะสมจากงบการเงินรวมท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 55.41 ลา้นบาท 

5) กระแสเงินสด 

ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2562  กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งส้ิน 602.10 ลา้นบาท ลดลง 94.71 ลา้น
บาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี 2561 โดยสาเหตุหลกัเกิดจากเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือกิจการบริษทั ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 


