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SGP/SET-163 
 
          วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 
 
เร่ือง     ช้ีแจงสาเหตุผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสท่ี 2 และงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2561  เปล่ียนแปลง

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินกวา่ร้อยละ 20  
 
เรียน     กรรมการผูจ้ดัการ 
             ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสท่ี 2 
และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ตามรายละเอียดดงัน้ี 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนของไตรมำสที ่2 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2561 เปรียบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2560 

  บริษทั สยามแก๊ส แอนด ์ปิโตรเคมีคลัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสท่ี 
2 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  โดยมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวนเงิน 765.71 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปี 2560 ซ่ึงมีผลขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวนเงิน  66.07 ลา้นบาท ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจ านวน
เงิน 831.78 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1,258.94 เน่ืองจากเหตผุลหลกัท่ีส าคญั ดงัน้ี  

 1.  รำยได้จำกกำรขำย, กำรขนส่ง, กำรให้บริกำร 
 บริษทัฯและบริษทัย่อย มีรายไดจ้ากการขาย, จากการขนส่ง, และการให้บริการ ส าหรับไตรมาสท่ี 2 ส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  เป็นจ านวนเงิน 15,982.10 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 
13,372.33 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดเ้พ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 2,609.77 ลา้นบาทหรือร้อยละ 19.52 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายได้ท่ี
เพ่ิมข้ึนจากธุรกิจจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนและราคาก๊าซ LPG ใน
ตลาดโลก (CP Saudi Aramco) ท่ีปรับตวัสูงข้ึนกวา่ปีก่อน โดยราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก โดยรวมส าหรับงวดสามเดือน
ของไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 และงวดเดียวกนัของปี 2560 มีราคาเฉล่ียประมาณ 512 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั และ 412 
เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั ตามล าดบั   

 2.  ต้นทุนขำย, ต้นทุนบริกำร, ต้นทุนขนส่งและก ำไรขั้นต้น  
 ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) เฉล่ียโดยรวมสูงข้ึนกวา่
ปีก่อน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตน้ทุนสินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือขายส าหรับธุรกิจจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ เม่ือเทียบกบัปีก่อนใน
งวดเดียวกนั แต่เน่ืองจากราคาขายปรับตวัเพ่ิมข้ึนสูงกว่าราคาตน้ทุนขาย จึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 
2561 มีก าไรขั้นตน้โดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ อยูท่ี่  1,054.60 ลา้นบาทหรือร้อยละ 6.60 ซ่ึงมีก าไรเพ่ิมข้ึนจ านวน 763.69 
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ลา้นบาทหรือร้อยละ 262.52 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 ซ่ึงมีผลก าไรขั้นตน้โดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ จ านวนเงิน 
290.91 ลา้นบาทหรือร้อยละ 2.18 

 3.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  
ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เป็นจ านวนเงิน 341.70 ลา้น

บาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 ซ่ึงมีจ านวนเงิน 339.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 2.38 ลา้นบาทหรือร้อยละ 
0.70 

4. ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
 กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนทางการเงินในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 จ านวนเงิน 109.68 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปี 2560 จ านวนเงิน 102.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 6.95 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.77 สาเหตุหลกัมาจาก
กลุ่มบริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในธุรกิจ LPG  
 
ส ำหรับงวดหกเดอืนของไตรมำสที ่2 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2561 เปรียบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2560 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปี 2560 โดยมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวนเงิน 866.48 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปี 2560 ซ่ึงมีผลก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวนเงิน 1,077.12 ลา้นบาท ผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ
ลดลงจ านวนเงิน 210.64 ลา้นบาทหรือร้อยละ 19.56 เน่ืองจากเหตผุลหลกัท่ีส าคญัดงัน้ี 

 1.  รำยได้จำกกำรขำย, จำกกำรขนส่ง, กำรให้บริกำร 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขาย, จากการขนส่ง, และการให้บริการ ส าหรับงวดหกเดือน ส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  เป็นจ านวนเงิน 31,575.89 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 
27,713.34 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดเ้พ่ิมข้ึนจ านวน 3,862.55 ลา้นบาทหรือร้อยละ 13.94โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน
จากธุรกิจจ าหน่ายก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณขายท่ีสูงข้ึน อีกทั้งราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP 
Saudi Aramco) โดยเฉล่ียสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนในงวดเดียวกนั ราคาก๊าซ LPG โดยรวมส าหรับหกเดือนของไตรมาสท่ี 2 
ของปี 2561 และงวดเดียวกนัของปี 2560 มีราคาเฉล่ียประมาณ 517 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั และ 466 เหรียญสหรัฐต่อ
เมตริกตนั ตามล าดบั 

 2.  ต้นทุนขำย, ต้นทุนบริกำร ต้นทุนขนส่งและก ำไรขั้นต้น  

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลก าไรขั้นต้นในงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เป็นจ านวนเงิน 
1,523.44 ลา้นบาทหรือร้อยละ 4.82 เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีผลก าไรขั้นตน้จ านวนเงิน 
1,934.09 ลา้นบาทหรือร้อยละ 6.98 ก าไรขั้นตน้ลดลงจากงวดเดียวกนัของปี 2560 จ านวนเงิน 410.65 ลา้นบาทหรือร้อยละ 
21.23 ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรขั้นตน้ในไตรมาสท่ี 1 ของปี2561 ต ่ากวา่ปีก่อนมาก จึงท าให้ก าไรขั้นตน้โดยรวมส าหรับงวด
หกเดือนของปี 2561 ลดลงกวา่ก าไรขั้นตน้ของงวดเดียวกนัของปี 2560 ดงัตารางเปรียบเทียบขา้งล่าง 

 
 
 
 
 

 
   

หน่วย          

 ก ำไรขั้นต้น ปี 2561     ปี 2560 (ลดลง) เพิม่ขึน้ 

  Q1 468.84 1,643.18 (1,174.34) 

 Q2 1,054.60 290.91 763.69 

 รวม 1,523.44 1,934.09 (410.65) 
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3.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  
ในระหวา่งไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 กลุ่มบริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เป็นจ านวนเงิน 680.03 ลา้น

บาท เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 ซ่ึงมีจ านวนเงิน 667.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 12.51 ลา้นบาทหรือ
ร้อยละ 1.87  

4.  ต้นทุนทำงกำรเงนิ 
กลุ่มบริษทัฯ มีตน้ทุนทางการเงินในงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 จ านวนเงิน 216.71 ลา้นบาท 

เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 จ านวนเงิน 215.44 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวนเงิน 1.27 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมา
จากกลุ่มบริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในธุรกิจ LPG  

 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 
 
 
 
 
          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
          (นางจินตณา  ก่ิงแกว้) 
          รองกรรมการผูจ้ดัการ 


