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        11 พฤศจิกายน 2562 

 

เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนเกนิร้อยละ 20 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษทั ดบับลิวพี เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”)  ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานของ
บริษทัส าหรับไตรมาส ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด   

โดยในไตรมาส 3 ปี 2562 กลุ่มบริษทั มีก าไรสุทธิ อยูท่ี่ 136.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 47.15 ลา้นบาท หรือร้อยละ 52.85  เม่ือ
เทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561  ท่ีมีก าไรสุทธิอยูท่ี่ 89.22 ลา้นบาท    

ทั้งน้ีโปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนของ “ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงาน (MD&A) 
ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562” ท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

  

ขอแสดงความนบัถือ   
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             รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการเงินและบริหารองคก์ร 
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ค าอธิบายและบทวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงาน (MD&A) ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 
ในไตรมาส 3 ปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมอยูท่ี่ 3,816.71 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 17.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.47 จาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ซ่ึงมีรายไดร้วมอยูท่ี่ 3,798.95 ลา้นบาท  ในขณะท่ี กลุ่มบริษทับนัทึกก าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 
2562 เท่ากบั 136.37 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 52.85 จาก 89.22 ลา้นบาทในไตรมาส 3 ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 3

(หนว่ย : ลา้นบาท) 2562 2561

รายไดร้วม 3,816.71 3,798.95 17.76 0.47%

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 3,665.16 3,742.39 (77.22) (2.06%)

ก าไรสทุธิ 136.37 89.22 47.15 52.85%

อตัราก าไรสทุธ ิ(%) 3.57% 2.35% 1.22 pp

EBITDA 236.52 180.65 55.87 30.93%

เพิม่ (ลด) เพิม่ (ลด)

จ านวน รอ้ยละ

  

1) รายได้จากการขายและให้บริการ 

ในไตรมาส 3 ปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการอยูท่ี่ 3,665.16 ลา้นบาท ลดลง 77.22 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 2.06 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 ซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายและให้บริการอยูท่ี่ 3,742.39 ลา้นบาท  อนัเป็นผล
มาจากปริมาณขายรวมท่ีลดลงเล็กนอ้ยจาก  201,192 ตนั เป็น 197,888 ตนั  ปริมาณการขายท่ีลดลงส่วนมากมาจากกลุ่ม
ลูกคา้สถานีบริการก๊าซซ่ึงเป็นไปตามแนวโนม้ตลาดรวม แต่กลุ่มบริษทัยงัคงรักษาการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในลูกคา้กลุ่ม
อ่ืนๆไดดี้ 

 

2) รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ื้นของกลุ่มบริษทัในไตรมาส 3 ปี 2562 อยูท่ี่ 151.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 94.98 ลา้นบาทหรือร้อยละ 167.92  เม่ือเทียบ
กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561  สืบเน่ืองจากในระหวา่งไตรมาสท่ี 3  บริษทัไดข้ายท่ีดินแปลงหน่ึงซ่ึงเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนออกไป    ดงันั้นบริษทัจึงรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินดงักล่าวเป็นรายไดอ่ื้นในไตรมาสท่ี 3 

 

3) ค่าใช้จ่ายในการขาย  

ค่าใชจ่้ายในการขายในไตรมาส 3 ปี 2562 อยูท่ี่ 76.69 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 2.09 ของรายไดร้วม (ไม่รวมรายไดอ่ื้น) 
เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยราว 8.89 ลา้นบาทหรือร้อยละ 13.10  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2561 สาเหตุมาจากการท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ในแง่ของภาพลกัษณ์แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” อยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้น digital media และการเป็นผูส้นบัสนุน
กิจกรรมหลกัต่างๆ โดยในระหวา่งไตรมาส 3 ไดมี้การเปิดตวัรายการแข่งขนัท าอาหารในช่องทางออนไลน์  “Celeb Chef 
Thailand” เพ่ือสร้างใหแ้บรนดเ์วลิดแ์ก๊สเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งผา่นทางช่องทางต่างๆซ่ึงไดรั้บผลตอบรับเป็นอยา่งดี ในขณะ
ท่ียงัสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งรัดกมุ  
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4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ในไตรมาส 3 ปี 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารอยูท่ี่ 103.22 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.82 ของรายได้
รวม (ไม่รวมรายไดอ่ื้น) เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยประมาณ 10.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.30 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
2561 ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการบริหาร อยูท่ี่ 92.75 ลา้นบาท  โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีกลุ่มบริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการขายท่ีดินแปลงหน่ึงซ่ึงเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกไป   

 

5) ก าไร 

ก าไรสุทธิในไตรมาส 3 ของปี 2562 เพ่ิมข้ึน 47.15 ลา้นบาท จากเดิม 89.22 ลา้นบาทเป็น 136.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 52.85 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 3 ปี 2561 และอตัราก าไรสุทธิ (ก าไรสุทธิต่อรายไดร้วม) เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 2.35 เป็นร้อยละ 
3.57  สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการขายท่ีดินท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

 

6) สถานะการเงนิ 

ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2562  กลุ่มบริษทัยงัคงสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง ดว้ยสินทรัพยจ์ านวน 5,866.96 ลา้นบาท มีหน้ีสิน
รวมอยูท่ี่ 4,613.58 ลา้นบาท และส่วนของเจา้ของ จ านวน 1,253.38 ลา้นบาท โดยในไตรมาส 3 ปี 2562  กลุ่มบริษทัไดมี้การ
จดัสรรส ารองทางกฏหมายจ านวน 13.49 ลา้นบาทและก าไรสะสมจากงบการเงินรวมท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น 184.47 ลา้นบาท 

 

7) กระแสเงนิสด 

ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2562  กลุ่มบริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งส้ิน 754.01 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 57.20 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.21 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ ส้ินปี 2561  โดยปัจจยัหลกัมาจาก เงินสดรับจากกิจกรรม
ด าเนินงาน เน่ืองจากก าไรสุทธิท่ีเพ่ิมมากข้ึน 


