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  11 สิงหาคม พ.ศ.2564 

 
เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัท และบรษิัทยอ่ยส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
บรษิัท ดบับลิวพี เอ็นเนอรย่ี์ จ  ากดั (มหาชน)(“บรษิัท”) และบรษิัทย่อย  (“กลุม่บรษิัท”) ขอเรียนชีแ้จงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทส าหรบัไตรมาส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากชว่งเวลา
เดียวกนัของปีก่อนดงันี ้ 
 
โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุม่บรษิัทมีก าไรสทุธิ อยูท่ี่ 24.41 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 7.44 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 
43.86 โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 กลุม่บรษิัทมีก าไรสทุธิอยูท่ี่ 16.97 ลา้นบาท 
 
ทัง้นีโ้ปรดดรูายละเอียดเพิ่มเตมิในสว่นของ “ค าอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการ
ด าเนินงาน (MD&A) ส าหรบัไตรมาส  2 ปี 2564” ท่ีแนบมาพรอ้มกนันี ้
 
 
จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

- นพวงศ ์โอมาธิกลุ  - 
                รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายงานการเงินและบรหิารองคก์ร 
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ค ำอธิบำยและบทวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรส ำหรับผลกำรด ำเนิน (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 2 ปี 2564 
 
บรษิัท ดบับลิวพี เอ็นเนอรย่ี์ จ  ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“บรษิัทฯ”) ขอรายงานผลการด าเนินงานส าหรบั
ไตรมาส 2 ปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2564 ดงันี ้กลุม่บรษิัทมีก าไรสทุธิส าหรบัปีอยูท่ี่ 24.41 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 7.44 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 43.86 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 โดยมีรายไดร้วมอยู่
ท่ี 2,760.22 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 216.26 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.50 จากไตรมาส 2 ปี 2563 และมี 
EBITDA อยู่ท่ี 137.13 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 29.33 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.20 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตร
มาส 2 ปี 2563 
 

 
 
1).รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 
 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุม่บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการอยูท่ี่ 2,702.27  ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 
196.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.85 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563 ซึ่งมีรายไดจ้ากการขาย
และใหบ้รกิารอยู่ท่ี  2,505.66 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารท่ีเพิ่มขึน้เกิดจากปรมิาณการขาย
รวมของก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึน้จากจ านวน 159,918 ตนั เป็น 167,393 ตนั หรือเพิ่มขึน้ 7,475 ตนั หรือ
รอ้ยละ 4.67  และราคาขายเฉล่ียท่ีเพิ่มขึน้กวา่ 11% เน่ืองจากบรษิัทฯสามารถเพิ่มยอดขายในกลุม่
อตุสาหกรรมไดดี้ขึน้ โดยในกลุม่นีบ้รษิัทฯมีการใหบ้รกิารเพิ่มเตมิในสว่นท่ีเหมาะสมกบัท่ีลกูคา้แตล่ะราย
ตอ้งการ จงึท าใหมี้อตัราก าไรขัน้ตน้สงูขึน้ และพยายามลดการขายในสว่นท่ีมีก าไรขัน้ตน้ต ่า อาทิเชน่สถานี
บรกิารก๊าซ ซึ่งเป็นไปตามยทุธศาสตรข์องบรษิัทฯ โดยในครึง่ปีแรกชองปี 2564 สว่นแบง่การตลาดของ        
แบรนด ์เวิลด์แก๊สอยูท่ี่อนัดบั 2 หรือคดิเป็น market share 18% 
 
 
 
 

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้รวม            2,760.22               2,543.95 8.50%
รายได้จากการขายและการใหบ้ริการ            2,702.27               2,505.66 7.85%

ก าไรสุทธิ                 24.41                    16.97 43.86%

อัตราก าไรสุทธิ (%) 0.88% 0.67% pp

EBITDA               137.13                  107.80 27.20%

    ไตรมาส 2   

 2564

    ไตรมาส 2  

2563

เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)
จ านวน ร้อยละ

216.26

196.61

7.44

0.22

29.33
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2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 
คา่ใชจ้า่ยในการขายเพิ่มขึน้ในไตรมาส 2 ปี 2564 อยูท่ี่  57.75 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 2.14 ของรายไดจ้าก
การขายและการใหบ้รกิาร เพิ่มขึน้ 9.29 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 19.16 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2563
เน่ืองจากบรษิัทฯมียอดขายเพิ่มขึน้ สง่ผลใหค้า่ใชจ้่ายในการขายเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย โดยเฉพาะคา่ขนสง่  
อยา่งไรก็ตามกลุม่บรษิัทยงัคงควบคมุคา่ใชจ้า่ยตา่งๆอยา่งรดักมุ  
 

 
 
3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ในไตรมาส 2 ปี  2564 กลุม่บรษิัทมีคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเป็นจ านวน 86.73 ลา้นบาท  คิดเป็นรอ้ยละ 3.21
ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ เพิ่มขึน้ 5.13 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.29 เน่ืองมาจากจากคา่เส่ือม
ราคท่ีเพิ่มขึน้ จากจดุกระจายสินคา้แหง่ใหมท่ี่บริษัทเขา้ซือ้ 

 

 
4) ก ำไร 
 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุม่บรษิัทมีก าไรขัน้ตน้ 126.27 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 4.67  และ
ก าไรสทุธิ 24.41 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 0.88 โดยก าไรขัน้ตน้ และก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 8.24 
ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 6.98 และ 7.44 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 43.86 จากไตรมาส 2 ปี 2563 
ตามล าดบั นอกจากนีก้ลุม่บรษิัทมี EBITDA อยูท่ี่ 137.13 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.20 
 
ก าไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ และราคาขายเฉล่ียทีเพิ่มขึน้ นอกจากนีบ้รษิัทฯยงัคงควบคมุ
รายจา่ย และตดัรายจา่ยท่ีไมจ่  าเป็นลง  ทัง้นีบ้รษิัทฯ สามารถรกัษาอตัราการท าก าไรไวไ้ด ้ เน่ืองมาจากการ
บรหิารงานอย่างยืดหยุน่ เสาะหาตลาดและลกูคา้รายใหมอ่ยา่งตอ่เน่ืองตลอดมา ท าใหบ้รษิัทฯสามารถท า

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการขาย                 57.75                    48.47 19.16%

เพิ่ม (ลด)

จ านวน ร้อยละ

9.29

    ไตรมาส 2   

  2564

    ไตรมาส 2     

2563

เพิ่ม (ลด)

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                 86.73                    81.60 6.29%

    ไตรมาส 2   

  2564

    ไตรมาส 2     

2563

เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

จ านวน ร้อยละ

5.13
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ก าไรไดดี้แมว้า่จะมีการระบาดอย่างหนกัของสถานการณ ์COVID 19  เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ี
ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของสถานการณ ์COVID 19 เชน่กนั 
 

 
 
5) สถำนะทำงกำรเงนิ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 กลุม่บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 6,267.23 ลา้นบาท  ลดลงเล็กนอ้ยจาก 6,271.33 
ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 หรือลดลงรอ้ยละ 0.07 มีหนีส้ินรวม 4,973.63 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยจาก 
4,977.48 ลา้นบาท ณ  สิน้ปี 2563 หรือลดลงรอ้ยละ 0.08 ขณะท่ีมีสว่นของเจา้ของจ านวน 1,293.61 ลา้น
บาท ลดลงจาก 1,293.85 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 หรือลดลงรอ้ยละ  0.02  ในระหวา่งไตรมาส 2 ปี 2564 
บรษิัทฯ มีการจ่ายปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2563 ในเดือนพฤษภาคม 2564 ในอตัรา 0.20 บาท/หุน้ 
ท าใหก้ าไรสะสมในไตรมาส 2 ปี 2564 ลดลง 
 
ส าหรบัสถานะการเงินในไตรมาส 2 ปี 2564 กลุม่บรษิัทมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ(Debt/Equity)เทา่กบั 3.84
เทา่ ลดลงเล็กนอ้ยจาก 3.85 เทา่ และอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ (Interest Bearing 
Debt/Equity)  เทา่กบั 0.42 เทา่ ลดลงจาก 0.44 เทา่ ณ สิน้ปี 2563  
 

 
 
 

(หน่วย : ล้านบาท)

ก าไรขัน้ต้น (ไม่รวมรายได้อ่ืน) 126.27 118.03 8.24 6.98%

อัตราก าไรขัน้ต้น (ไม่รวมรายได้อ่ืน) (%) 4.67% 4.71% -0.04 pp
ก าไรสุทธิ 24.41 16.97 7.44 43.86%
อัตราก าไรสุทธิ (%) 0.88% 0.67% 0.22 pp

    ไตรมาส 2   

  2564

    ไตรมาส 2     

2563

เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

จ านวน ร้อยละ

(หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพยร์วม 6,267.23 6,271.33 -0.07%

หนีสิ้นรวม 4,973.63 4,977.48 -0.08%

หนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้จ่าย 539.29 575.73 -6.33%

ส่วนของเจ้าของ 1,293.61 1,293.85 -0.02%

D/E ratio (x) 3.84 3.85

IBD/E ratio (x) 0.42 0.44 -0.03

30-มิ.ย.-64 31-ธ.ค.-63
เพิ่ม (ลด) เพิ่ม (ลด)

จ านวน ร้อยละ

-4.10

-3.85

-36.44

-0.24

0.00
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6) กระแสเงินสด 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 กลุม่บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด รวมทัง้สิน้ 549.01 ลา้นบาท 
อีกทัง้ยงัมีเงินลงทนุระยะสัน้ในตลาดเงินและตลาดตราสารหนีจ้  านวน 390.06 ลา้นบาท จ านวนดงักลา่วมา
จากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน โดยในแตล่ะปีกลุ่มบรษิัทมี EBITDA เฉล่ียประมาณ 500-600 ลา้น
บาท ซึ่งเพียงพอตอ่การด าเนินงาน และขยายงานในอนาคต  


