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 27 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2563 

 
เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัท และบรษิัทยอ่ยส าหรบัปี 2562 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
บรษิัท ดบับลิวพี เอ็นเนอรย่ี์ จ  ากดั (มหาชน)(“บรษิัท”) และบรษิัทย่อย  (“กลุม่บรษิัท”) ขอเรียนชีแ้จงผล
การด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 
โดยในปี 2562 กลุม่บรษิัทมีก าไรสทุธิ อยูท่ี่ 289.06 ลา้นบาท ลดลง 32.42 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10.08
โดยในปี 2561 กลุม่บรษิัทมีก าไรสทุธิอยู่ท่ี 321.48 ลา้นบาท 
 
ทัง้นีโ้ปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในสว่นของ “ค าอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการ
ด าเนินงาน (MD&A) ส าหรบัปี 2562” ท่ีแนบมาพรอ้มกนันี ้
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

- นพวงศ ์โอมาธิกลุ  - 
                รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายงานการเงินและบรหิารองคก์ร 
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ค ำอธิบำยและบทวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนิน (MD&A) ส ำหรับปี 2562 
 
บรษิัท ดบับลิวพี เอ็นเนอรย่ี์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บรษิัทฯ”) ขอรายงานผลการด าเนินงาน
ส าหรบัปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้ กลุม่บรษิัทมีก าไรสทุธิส าหรบัปีอยูท่ี่ 289 ลา้นบาท 
ลดลง 32 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 10.08 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 โดยมีรายไดร้วมอยู่ท่ี 14,466 ลา้น
บาท ลดลง  512 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 3.42 จากปี 2561 และมี EBITDA อยู่ท่ี 645 ลา้นบาท ลดลง 
30 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 4.46 
 

 
 
1).รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 
 
ในปี 2562 กลุม่บริษัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารอยูท่ี่ 14,154 ลา้นบาท ลดลง 572 ลา้นบาท หรือ
คดิเป็นรอ้ยละ 3.89 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ซึ่งมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารอยูท่ี่ 14,727 ลา้นบาท 
เน่ืองมาจากปรมิาณการขายรวมของก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงจากจ านวน 817,657 ตนั เป็น 763,165 ตนั 
โดยปรมิาณการขายท่ีลดลงมาจากกลุม่ลกูคา้สถานีบริการก๊าซ ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดรวมในประเทศ 
 
2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 
คา่ใชจ้า่ยในการขายในปี 2562 อยูท่ี่  292 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.1 ของรายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร ลดลง 5 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.67 เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากกลุม่บรษิัทสามารถควบคมุ
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งรดักมุ 
 
ในปี 2562 กลุม่บรษิัทใชจ้า่ยในกิจกรรมดา้นการตลาดสว่นใหญ่เพ่ือประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ ์ แบรนด ์
“เวิลดแ์ก๊ส” อยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในดา้น digital media และการเป็นผูส้นบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ เชน่รายการ

(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้รวม               14,466                  14,978 -3.42%
รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ               14,154                  14,727 -3.89%

ก าไรสุทธิ                    289                       321 -10.08%

อัตราก าไรสุทธิ (%) 2.00% 2.15% pp

EBITDA                    645 675                     -4.46%

2562 2561 เพิ่ม (ลด)

-32

-0.15

-30

เพิ่ม (ลด)
จ านวน ร้อยละ

-512

-572
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แขง่ขนัท าอาหารในช่องทางออนไลน ์ “Celeb Chef Thailand” เพ่ือสรา้งใหแ้บรนดเ์วิลดแ์ก๊สเป็นท่ีรูจ้กัในวง
กวา้งผา่นทางชอ่งทางตา่งๆซึ่งไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่างดี   
 

 
 
3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในปี  2562 กลุม่บรษิัทมีคา่ใชจ้า่ยในการบริหารเป็นจ านวน 392 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.8 ของ
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ เพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากปีก่อน 

 
 
4) ก ำไร 
 
ในปี 2562 กลุม่บรษิัทมีก าไรขัน้ตน้ 734 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.18  และก าไรสทุธิ 
289 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 2.00 โดยก าไรขัน้ตน้ และก าไรสทุธิลดลง 97 ลา้นบาท หรือ
รอ้ยละ 11.66 และ 32 ลา้นบาทหรือลดลงรอ้ยละ 10.08 จากปี 2561 ตามล าดบั นอกจากนีก้ลุม่บรษิัทมี 
EBITDA อยูท่ี่ 645 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4.46 เน่ืองจากปรมิาณการขายรวมของก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ลดลงจาก 817,657 ตนัเป็น 763,165 ตนัจากเหตผุลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และตน้ทนุในระหวา่งเดือนตลุาคม
ถึงกลางเดือนธนัวาคมในปี 2562 ท่ีสงูขึน้ จากการท่ีโรงกลั่นในประเทศบางแหง่ไดมี้การปิดปรบัปรุง ท าให้
ปรมิาณ LPG ในประเทศขาดแคลน สง่ผลใหต้น้ทนุ LPG ปรบัขึน้สงูกว่าท่ีคาดการณ ์ อย่างไรก็ตามใน
เดือนมกราคม 2563 สถานการณด์งักลา่วไดเ้ขา้สูภ่าวะปกติแลว้ อยา่งไรก็ดีกลุม่บรษิัทยงัคงสามารถ
รกัษาระดบัอตัราก าไรใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ อนัเป็นผลมาจากความยืดหยุน่ในการบรหิารจดัการ
กระจายยอดขายตามกลุม่ลกูคา้อยา่งเหมาะสม ตามแตล่ะสภาพการณ ์ 
 

 
 
 
5) สถำนะทำงกำรเงนิ 

(หน่วย : ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการขาย 292 297 (5) -1.67%

จ านวน ร้อยละ
เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)2562 2561

(หน่วย : ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 392 384 8 2.16%

2562 2561 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)
จ านวน ร้อยละ

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2561
ก าไรขัน้ต้น (ไม่รวมรายได้อ่ืน) 734 830 -97 -11.66%
อัตราก าไรขัน้ต้น (ไม่รวมรายได้อ่ืน) (%) 5.18% 5.64% -0.46 pp
ก าไรสุทธิ 289 321 -32 -10.08%
อัตราก าไรสุทธิ (%) 2.00% 2.15% -0.15 pp

จ านวน ร้อยละ
เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)



 

Page 4 of 4 
 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 6,049 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จาก 5,715 ลา้นบาทในปี 
2561 หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.84 มีหนีส้ินรวม 4,754 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 4,723 ลา้นบาทในปี 2561 หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.66  ขณะท่ีมีสว่นของเจา้ของจ านวน 1,295 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 993 ลา้นบาทในปี 
2561 หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.47 ยิ่งไปกวา่นัน้ในปี 2562 กลุม่บรษิัทกลบัมามีก าไรสะสมเป็นครัง้แรก โดย
มีก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรอยูท่ี่ 212 ลา้นบาท จากขาดทนุสะสม 58 ลา้นบาทในปี 2561  
 
สถานะการเงินของกลุม่บริษัทดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 2562 มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ
(Debt/Equity)เทา่กบั 3.67 เทา่ ลดลงจาก 4.76 เทา่ ในปี 2561 และอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่
ทนุ (Interest Bearing Debt/Equity)  เทา่กบั 0.14 เทา่ ลดลงจาก 0.21 เทา่ในปี 2561 เน่ืองจากผล
ประกอบการท่ีดี จงึท าใหมี้ส่วนของเจา้ของเพิ่มขึน้จากก าไรสะสมท่ีเพิ่มขึน้  
 

 
 
6) กระแสเงินสด 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุม่บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด รวมทัง้สิน้663.49 ลา้นบาท 
อีกทัง้ยงัมีเงินลงทนุระยะสัน้ในตลาดเงินและตลาดตราสารหนีจ้  านวน 407.79 ลา้นบาท จ านวนดงักล่าว
มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน โดยในแตล่ะปีกลุม่บรษิัทมี EBITDA เฉล่ียประมาณ 500-600 
ลา้นบาท ซึ่งเพียงพอตอ่การด าเนินงาน และขยายงานในอนาคต  

(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพยร์วม 6,049 5,715 5.84%
หนีสิ้นรวม 4,754 4,723 0.66%
หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้จ่าย 183 210 -12.63%
ส่วนของเจ้าของ                 1,295                       993 30.47%
D/E ratio (x)                   3.67 4.76
IBD/E ratio (x)                   0.14 0.21

334

เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)
จ านวน ร้อยละ

-1.09

2562 2561

31
-27
302

-0.07


