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  13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

 
เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัท และบรษิัทยอ่ยส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
บรษิัท ดบับลิวพี เอ็นเนอรย่ี์ จ  ากดั (มหาชน)(“บรษิัท”) และบรษิัทย่อย  (“กลุม่บรษิัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทส าหรบัไตรมาส 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากชว่งเวลา
เดียวกนัของปีก่อนเกินรอ้ยละ 20 ตามท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด  
 
โดยในไตรมาส 1 ปี 2564 กลุม่บรษิัทมีก าไรสทุธิ อยูท่ี่ 30.38 ลา้นบาท ลดลง 10.21 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 
25.16 โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 กลุม่บรษิัทมีก าไรสทุธิอยูท่ี่ 40.59 ลา้นบาท 
 
ทัง้นีโ้ปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในสว่นของ “ค าอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการ
ด าเนินงาน (MD&A) ส าหรบัไตรมาส  1 ปี 2564” ท่ีแนบมาพรอ้มกนันี ้
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

- นพวงศ ์โอมาธิกลุ  - 
                รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายงานการเงินและบรหิารองคก์ร 
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ค ำอธิบำยและบทวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนิน (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 1 ปี 2564 
 
บรษิัท ดบับลิวพี เอ็นเนอรย่ี์ จ  ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บรษิัทฯ”) ขอรายงานผลการด าเนินงานส าหรบั
ไตรมาส 1 ปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ดงันี ้กลุม่บรษิัทมีก าไรสทุธิส าหรบัปีอยูท่ี่ 30.38 ลา้นบาท 
ลดลง 10.21 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 25.16 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 โดยมีรายไดร้วมอยู่ท่ี 
2,846.45 ลา้นบาท ลดลง 623.33 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 17.96 จากไตรมาส 1 ปี 2563 และมี EBITDA 
อยูท่ี่ 141.35 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 4.67 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.67 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 
2563 
 

 
 
1).รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 
 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 กลุม่บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารอยู่ท่ี 2,801.84  ลา้นบาท ลดลง 617.39 
ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ18.06 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารอยู่
ท่ี 3,419.24 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการลดลงเน่ืองมาจากภาครฐัไดป้ระกาศปรบัลดราคา 
LPG ลงเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563  จาก 17.1795  บาท/กิโลกรมั เหลือ 14.3758 บาท/กิโลกรมั หรือลดลง 
2.8037 บาท/กิโลกรมั และปรมิาณการขายรวมของก๊าซปิโตรเลียมเหลวลดลงจากจ านวน  187,188 ตนั เป็น 
176,080 ตนั หรือลดลง รอ้ยละ 5.9  เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ ์COVID 19 โดยปรมิาณการขายท่ี
ลดลงมาจากกลุม่ลกูคา้สถานีบรกิารก๊าซเป็นหลกั  ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 สว่นแบง่การตลาดของแบรนด ์
เวิลด์แก๊สอยูท่ี่อนัดบั 2 หรือคดิเป็น market share 17% 
 
 
 
 
 

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้รวม            2,846.45               3,469.77 -17.96%
รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ            2,801.84               3,419.24 -18.06%

ก าไรสุทธิ                 30.38                    40.59 -25.16%

อัตราก าไรสุทธิ (%) 1.07% 1.17% pp

EBITDA               141.35 136.68                3.42%

    ไตรมาส 1   

  2564

    ไตรมาส 1     

2563

เพิ่ม (ลด)

-10.21

-0.10

4.67

เพิ่ม (ลด)
จ านวน ร้อยละ

-623.33

-617.39
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2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 
คา่ใชจ้า่ยในการขายลดลง ในไตรมาส 1 ปี 2564 อยูท่ี่  57.69 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.06 ของรายไดจ้าก
การขายและการใหบ้รกิาร ลดลง 12.04 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17.26 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2563
เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ ์ COVID 19 ท าใหย้อดขายลดลง สง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยในการขายลดลง
ตามไปดว้ย โดยเฉพาะคา่ขนสง่ท่ีลดลงจากยอดขายท่ีลดลง  นอกจากนีก้ลุม่บรษิัทยงัไดมี้การควบคมุ
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆอยา่งรดักมุ  
 

 
 
3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในไตรมาส 1 ปี  2564 กลุม่บรษิัทมีคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเป็นจ านวน 86.03 ลา้นบาท ลดลง 4.55 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 5.02 เน่ืองมาจากบรษิัทฯไดบ้ริษัทไดมี้การควบคมุการเบกิใชง้บประมาณอยา่งรดักมุ และใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ  

 

 
4) ก ำไร 
 
ในไตรมาส 1 ปี 2564 กลุม่บรษิัทมีก าไรขัน้ตน้ 144.57 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 5.16  และ
ก าไรสทุธิ 30.38 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 1.07 โดยก าไรขัน้ตน้ และก าไรสทุธิลดลง 19.78 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12.04 และ 10.21 ลา้นบาทหรือลดลงรอ้ยละ 25.16 จากไตรมาส 1 ปี 2563
ตามล าดบั นอกจากนีก้ลุม่บรษิัทมี EBITDA อยูท่ี่ 141.35 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.67 
 
ก าไรสทุธิท่ีลดลงบางสว่นเกิดจากคา่เส่ือมราคาท่ีเพิ่มขึน้ประมาณ 10 ลา้นบาท ( 40 ลา้นบาทตอ่ปี) จาก
การสรา้งและเปิดใชค้ลงัแหง่ใหม ่(คลงัก๊าซบางปะกง เฟส 3) เม่ือตน้ปี 2564 เพ่ือสนองนโยบายส ารองก๊าซ
ของกรมธุรกิจพลงังานซึ่งก าหนดใหเ้พิ่มการส ารองจาก 1% เป็น 2% โดยใหเ้ริ่มเก็บส ารองดงักล่าวตัง้แต ่ 1 

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการขาย                 57.69                    69.72 -17.26%-12.04

    ไตรมาส 1   

  2564

    ไตรมาส 1     

2563

เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

จ านวน ร้อยละ

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                 86.03                    90.58 -5.02%-4.55

    ไตรมาส 1   

  2564

    ไตรมาส 1     

2563

เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

จ านวน ร้อยละ
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มกราคม 2564 (อย่างไรก็ดีไดมี้การประกาศเล่ือนการเริ่มตน้อตัราการเก็บส ารองดงักลา่วไปเป็นวนัท่ี 1 
มกราคม 2565) ซึ่งสง่ผลโดยตรงตอ่ก าไรสทุธิท่ีลดลงในไตรมาส 1 ปี 2564 อยา่งไรก็ตาม ในอีกดา้นหนึ่ง 
การก่อสรา้งคลงับางปะกง เฟส 3 ดงักลา่วจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการฝากเก็บส ารองในอนาคต ซึ่งสง่ผลดี
ตอ่การท าก าไรของบรษิัทฯ หลงัจากนโยบายการเพิ่มการส ารองมีผลบงัคบัใช้ 
 

 
 
5) สถำนะทำงกำรเงนิ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 6,388.95 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้จาก 6,271.33 ลา้นบาท 
ณ สิน้ปี 2563 หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.88 มีหนีส้ินรวม 5,016.06 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 4,977.48 ลา้นบาท ณ  
สิน้ปี 2563 หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.78 ขณะท่ีมีสว่นของเจา้ของจ านวน 1,372.89 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 
1,293.85 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ  6.11  สว่นของเจา้ของท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากในระหวา่ง
ไตรมาส 1 ปี 2564 บรษิัทฯ ไดจ้  าหนา่ยหุน้ทนุซือ้คืนจ านวน 10,370,000 หุน้ คดิเป็นจ านวนเงิน 48.66 ลา้น
บาท (สว่นเกินมลูคา่หุน้จากการขายจ านวน 0.88 ลา้นบาท) นอกจากนีใ้นชว่งเดียวกนัของปีก่อน มีการจา่ย
ปันผลระหวา่งกาลในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 ในอตัรา 0.20 บาท/หุน้ ท าใหก้ าไรสะสมในไตรมาส 1 ปี 2563 
ลดลง 
 
ส าหรบัสถานะการเงินในไตรมาส 1 ปี 2564 กลุม่บรษิัทมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ(Debt/Equity)เทา่กบั 3.65 
เทา่ ลดลงจาก 3.85 เทา่ และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ (Interest Bearing Debt/Equity)  
เทา่กบั 0.41 เทา่ ลดลงจาก 0.44 เทา่ ณ สิน้ปี 2563 เน่ืองจากกลุม่บรษิัทมีสว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จาก
เหตผุลท่ีกล่าวขา้งตน้ สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุลดลง  
 

(หน่วย : ล้านบาท)

ก าไรขัน้ต้น (ไม่รวมรายได้อ่ืน) 144.57 164.35 -19.78 -12.04%

อัตราก าไรขัน้ต้น (ไม่รวมรายได้อ่ืน) (%) 5.16% 4.81% 0.35 pp
ก าไรสุทธิ 30.38 40.59 -10.21 -25.16%
อัตราก าไรสุทธิ (%) 1.07% 1.17% -0.10 pp

เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

จ านวน ร้อยละ

    ไตรมาส 1   

  2564

    ไตรมาส 1     

2563
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6) กระแสเงินสด 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุม่บรษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด รวมทัง้สิน้ 698.05 ลา้นบาท อีก
ทัง้ยงัมีเงินลงทนุระยะสัน้ในตลาดเงินและตลาดตราสารหนีจ้  านวน 329.77 ลา้นบาท จ านวนดงักลา่วมา
จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน โดยในแตล่ะปีกลุ่มบรษิัทมี EBITDA เฉล่ียประมาณ 500-600 ลา้น
บาท ซึ่งเพียงพอตอ่การด าเนินงาน และขยายงานในอนาคต  

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพยร์วม 6,388.95 6,271.33 1.88%

หนีสิ้นรวม 5,016.06 4,977.48 0.78%

หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้จ่าย 561.20 575.73 -2.52%

ส่วนของเจ้าของ 1,372.89 1,293.85 6.11%

D/E ratio (x) 3.65 3.85

IBD/E ratio (x) 0.41 0.44

-14.53

79.04

-0.19

-0.04

เพิ่ม (ลด)

จ านวน ร้อยละ

117.62

38.58

31-มี.ค.-64 31-ธ.ค.-63
เพิ่ม (ลด)


