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SGP/SET-215 

 
          วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
 
เร่ือง     ช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสท่ี 3 และงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2564  เปล่ียนแปลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20  
 
เรียน     กรรมการและผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสท่ี 3 
และงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนของไตรมำสที ่3 ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 เปรียบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563 

  บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสท่ี 
3 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 โดยมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวนเงิน 1,320.68 ลา้นบาท เปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปี 2563 ซ่ึงมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวนเงิน  557.79 ลา้นบาท ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน
จ านวนเงิน 762.89 ลา้นบาท หรือร้อยละ 136.77 เน่ืองจากเหตุผลหลกัท่ีส าคญั ดงัน้ี  

 1.  รำยได้จำกกำรขำย, กำรขนส่ง, กำรให้บริกำร 
 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากการขาย, จากการขนส่ง, และการให้บริการ ส าหรับไตรมาสท่ี 3 ส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  เป็นจ านวนเงิน 19,813.53 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 เป็นจ านวนเงิน  
12,668.79 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดเ้พ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 7,144.74 ลา้นบาทหรือร้อยละ 56.40 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากราคาก๊าซ 
LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) ท่ีสูงกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อน ราคาก๊าซ LPG โดยรวมเฉล่ียส าหรับงวดสามเดือน
ของไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 และงวดเดียวกนัของปี 2563 มีราคาเฉล่ียประมาณ 648 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั และ 355 
เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั ตามล าดบั   

 2.  ต้นทุนขำย, ต้นทุนบริกำร, ต้นทุนขนส่งและก ำไรขั้นต้น  
 ในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขาย, บริการและขนส่ง เป็นจ านวนเงิน 
17,870.91 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 11,726.87 ลา้นบาท ซ่ึงตน้ทุนขาย, บริการ
และขนส่งเพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 6,144.04 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 52.39 สาเหตุหลกัมาจากราคาเฉล่ียก๊าซ LPG ใน
ตลาดโลก (CP Saudi Aramco) โดยรวมปรับตวัเพ่ิมข้ึนมากกวา่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ตามท่ีไดอ้ธิบายราคาเฉล่ียไว้
ในส่วนของรายไดข้า้งตน้ 
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลก าไรขั้นตน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,942.62 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อย
ละ 9.80 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีผลก าไรขั้นตน้จ านวนเงิน 941.92 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.43 ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 1,000.70 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 106.24 ซ่ึงเป็นผลมาจากราคา LPG ท่ี
เพ่ิมข้ึน ตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ 

3.  รำยได้อืน่  
ในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นเป็นจ านวนเงิน 196.35 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปี 2563 ซ่ึงมีจ านวนเงิน 186.71 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 9.64 ลา้นบาทหรือร้อยละ 5.16 สาเหตุหลกัมา
จากกลุ่มบริษทัฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 4.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  
ในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เป็นจ านวนเงิน 387.75 ลา้น

บาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 ซ่ึงมีจ านวนเงิน 370.21 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 17.54 ลา้นบาทหรือ
ร้อยละ 4.74 สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 8.01 ลา้นบาท 

5. ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนทางการเงินในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 จ านวนเงิน 162.86 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปี 2563 จ านวนเงิน 158.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 4.19 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.64 สาเหตุหลกัมาจาก
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการ 

 
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนของไตรมำสที ่3 ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 เปรียบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2563 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงานส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เปรียบเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปี 2563 โดยมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวนเงิน 2,816.74 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปี 2563 ซ่ึงมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวนเงิน 1,045.21 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ
เพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 1,771.53 ลา้นบาทหรือร้อยละ 169.49 เน่ืองจากเหตผุลหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 

 1.  รำยได้จำกกำรขำย, จำกกำรขนส่ง, กำรให้บริกำร 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขาย, จากการขนส่ง, และการให้บริการ ส าหรับงวดเกา้เดือน ส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  เป็นจ านวนเงิน 54,691.63 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 
40,313.48 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดเ้พ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 14,378.15 ลา้นบาทหรือร้อยละ 35.67 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากราคาก๊าซ 
LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) ท่ีสูงกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อน ราคาเฉล่ียโดยรวมส าหรับเกา้เดือนของไตรมาสท่ี 3 
ของปี 2564 และงวดเดียวกนัของปี 2563 มีราคาเฉล่ียประมาณ 583 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั และ 393 เหรียญสหรัฐต่อ
เมตริกตนั ตามล าดบั 
 2.  ต้นทุนขำย, ต้นทุนบริกำร ต้นทุนขนส่งและก ำไรขั้นต้น  
 ในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 ส าหรับงวดเกา้เดือน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนขาย, บริการและ
ขนส่ง เป็นจ านวนเงิน 50,480.41 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 38,273.04 ลา้นบาท 
ซ่ึงตน้ทุนขาย, บริการและขนส่งเพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 12,207.37 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31.90 สาเหตุหลกัมาจากราคา
เฉล่ียก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) โดยรวมปรับตวัเพ่ิมข้ึนมากกวา่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ตามท่ีได้
อธิบายราคาเฉล่ียไวใ้นส่วนของรายไดข้า้งตน้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลก าไรขั้นตน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 ส าหรับงวดเกา้เดือนเป็นจ านวนเงิน 4,211.22 ลา้น
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.70 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีผลก าไรขั้นตน้จ านวนเงิน 2,040.44 
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ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.06 ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 2,170.78 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 106.39 ซ่ึงเป็นผลมา
จากราคา LPG ท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อน ตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ 

3.  รำยได้อืน่  
ในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 ส าหรับงวดเกา้เดือน กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นเป็นจ านวนเงิน 786.21 ลา้น

บาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 ซ่ึงมีจ านวนเงิน 493.51 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 292.70 ลา้นบาทหรือ
ร้อยละ 59.31 สาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนจากก าไรจากการขายทรัพยสิ์นจ านวนเงิน 88.97 ลา้นบาท
และมีก าไรจากการอตัราแลกเปล่ียนจ านวนเงิน 93.47 ลา้นบาท 

4.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  
ในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 ส าหรับงวดเกา้เดือน กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เป็น

จ านวนเงิน 1,120.89 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 ซ่ึงมีจ านวนเงิน 1,021.63 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จ านวนเงิน 99.26 ลา้นบาทหรือร้อยละ 9.72 สาเหตุหลกัมาจากกลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจาก ค่าใชจ่้ายในการขาย
จ านวนเงิน 10.97 ลา้นบาทและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานจ านวนเงิน 41.03 ลา้นบาท 

5.  ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
ในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564 ส าหรับงวดเกา้เดือน กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินจ านวนเงิน 487.20 

ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2563 จ านวนเงินเงิน 467.31 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 19.89 ลา้นบาท
หรือร้อยละ 4.26 สาเหตุหลกัมาจากการเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของ
กิจการ 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 

          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

          (นางจินตณา  ก่ิงแกว้) 
          รองกรรมการผูจ้ดัการ 


