
 

ข่าวประชาสัมพันธ์              วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 

SMPC บุ๊คก าไร H1/63 โต 59% บอร์ดจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.37 บ./หุ้น 
ชีค้ร่ึงปีหลังโตต่อจากดีมานด์ถังแก๊ส LPG ในภูมิภาคเอเชียใต้- แอฟริกา-สหรัฐฯ 

                         
SMPC ผลงาน Q2/63 ฟอร์มสวย กวาดยอดขาย 1,093.12 ลบ. เพิ่มขึน้ 20.6% ก าไรสุทธิ 182.19 

ลบ.โต 49.3% โชว์ผลงาน 6 เดือนแรกปีนีก้ าไรพุ่งเกือบ 59% อยู่ท่ี 328.51 ล้านบาท จากออเดอร์ลูกค้า
ในแถบเอเชียใต้ -แอฟริกา ที่ชะลอการส่ังซือ้ในช่วงปีก่อน เร่ิมกลับมาส่ังซือ้ ขณะที่ยอดขายในสหรัฐฯ 
ยังไหลเข้าต่อเน่ือง คาดผลงานคร่ึงปีหลังยังคงเติบโตต่อเน่ือง ตามความต้องการใช้ถังแก๊สทัง้ในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา เช่ือยอดขายปีนีเ้ติบโต 30% ได้ตามแผน 
รับดีมานด์ต่างประเทศโตต่อเน่ือง ชีโ้ควิดไม่กระทบธุรกิจ แย้มหลังโควิด เร่ิมพจิารณาลงทุนโรงงานผลิต
ถังแก๊สในต่างประเทศใหม่  ด้านบอร์ดใจดีเอาใจผู้ถือหุ้น ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.37 บ./หุ้น   

  
นายสุรศักดิ์  เอิบสิริสุข  กรรมการผู้ จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากัด  (มหาชน) หรือ SMPC  

ผู้ประกอบธุรกิจผลิตถงัทนความดนัแบบตา่ง ๆ โดยผลิตภณัฑ์หลกัเป็นถงัส าหรับบรรจแุก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงหงุต้ม และส าหรับใช้เป็นแหล่ง พลงังานรถยนต์ โดยจ าหน่ายภายในและตา่งประเทศ ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “SMPC” รวมทัง้รับจ้างผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ เปิดเผยว่า ผลประกอบการของ
บริษัทฯงวดไตรมาส 2/2563  มียอดขายรวมอยู่ท่ี 1,093.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 186.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้  
20.6% เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมียอดขาย 906.31 ล้านบาท  เน่ืองจากลูกค้าในแถบเอเชียใต้ท่ี
ชะลอการสั่งซือ้ในช่วงปีก่อน เร่ิมกลับมาสั่งซือ้บางส่วนตัง้แต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั รวมถึง
ลกูค้าในแอฟริกามีความต้องการเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ยอดขายในสหรัฐอเมริกายงัคงมีตอ่เน่ืองจากสงครามการค้า
ระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีน 

ส าหรับก าไรสุทธิในงวดไตรมาส 2/2563 จ านวน 182.19 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 60.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 
49.3 % จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสทุธิ 122 ล้านบาท เน่ืองจากยอดขายเติบโต และมีอตัราการท าก าไรท่ี
สงูขึน้ ขณะท่ี คา่ใช้จ่ายส่วนใหญ่ลดลง โดยสุทธิกับรายได้อ่ืนท่ีลดลงและภาษีเงินได้ท่ีเพิ่มขึน้ ส าหรับก าไรขัน้ต้น
อยู่ท่ี 288.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 76.69 ล้านบาท หรือ 36.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก าไรขัน้ต้น 211.37 
ล้านบาท ขณะท่ีอัตราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จาก 23.3% เป็น 26.4% เป็นผลจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงและราคา
เหล็กในตลาดโลกลดลง สง่ผลให้อตัราท าก าไรเพิ่มขึน้ 

ขณะท่ีผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายอยู่ท่ี  2,038.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
352.62 ล้านบาท หรือ 20.92% จากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมียอดขาย 1,685.55 ล้านบาท ด้านก าไรสุทธิอยู่ท่ี  
328.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 121.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 58.77 % จากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 
206.91 ล้านบาท ทัง้นีเ้พ่ือตอบแทนผู้ ถือหุ้นท่ีไว้วางใจเสมอมา ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯมีอนมุตัจิ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.37 บาทตอ่หุ้น จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ 



 

วัน ท่ี  30 มิถุนายน 2563 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น ท่ี มีสิท ธ์ิได้ รับ เงิน ปันผล (Record date) วัน ท่ี   24 
สิงหาคม  2563  และก าหนดจา่ยปันผลในวนัท่ี 9 กนัยายน 2563  

ส าหรับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงคร่ึงปีหลัง คาดว่ายอดขายจะยังคงเติบโตต่อเน่ือง จากความ
ต้องการถังแก๊ส LPG ในภูมิภาคเอเชียใต้ ท่ีมีการปรับเปล่ียนเชือ้เพลิงหุงต้มมาเป็น LPG รวมถึงประเทศในทวีป
แอฟริกา ท่ีมีการเปล่ียนมาใช้ LPG แทนฟืนและเชือ้เพลิงแบบดัง้เดิม ซึ่งทัง้ 2 ภูมิภาคนี ้เป็นกลุ่มลูกค้าหลกัของ 
SMPC   

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีแพร่กระจายทั่วโลกอยู่ขณะนี ้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียง
เล็กน้อยในเร่ืองของการขนส่งสินค้า ซึ่งมีความล่าช้าจากการปิดในบางประเทศเพ่ือเฝ้าระวงัการแพร่กระจายในวง
กว้าง  ท าให้การขนส่งต้องใช้เวลานานขึน้ แต่โดยรวมยังสามารถส่งออเดอร์ลูกค้าได้ตามก าหนดเวลา  โดยบริษัท
ยงัคงเป้าหมายยอดขายถงัแก๊สในปี 2563 ไว้ท่ี 7.3 ล้านถงั เติบโต 30% เน่ืองจากยงัคงมีความต้องการใช้ถงัแก๊ส 
LPG อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแอฟริกา อเมริกาเหนือ รวมถึงในเอเชีย อีกทัง้บริษัทได้เร่ิมกระจาย
ฐานลกูค้าไปยงักลุม่ประเทศละตนิอเมริกา 

ขณะเดียวกนั บริษัทฯ จะพยายามรักษาอตัราก าไรสุทธิให้อยู่ในระดบั 10-15% ถึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะมี
ทิศทางท่ีแข็งค่า โดยมีการบริหารและควบคุมการบริหารความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
ประกอบกบัพยายามควบคมุต้นทนุด้านกระบวนการผลิต รวมถึง การท่ีราคาเหล็กซึ่งเป็นต้นทนุของบริษัทฯ ขณะนี ้
ยงัอยูใ่นระดบัทรงตวั 

สว่นการลงทนุสร้างโรงงานผลิตถงัแก๊สในตา่งประเทศ ขนาดก าลงัการผลิต 2.5 ล้านถงัตอ่ปี มลูคา่การ
ลงทนุ 13-15 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่จะชว่ยให้บริษัทมีโอกาสขยายฐานการผลิตและได้รับสว่นแบง่การตลาดเพิ่มขึน้ 
รวมถึงลดต้นทนุด้านการขนสง่สินค้า และลดคา่ใช้จา่ยทางภาษีด้านตา่งๆ แตเ่น่ืองจากเกิดสถานการณ์โควิดแพร่
ขยายในวงกว้าง ท าให้บริษัทต้องชะลอโครงการดงักลา่ว เพ่ือประเมินความเส่ียงใหมอี่กครัง้หลงัจากสถานการณ์
คล่ีคลาย 
 

**************************************** 
ข้อมูลบริษัท 

บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) จดัตัง้บริษัทและเร่ิมประกอบธุรกิจผลิตถงัทนความดนัแบบตา่งๆ ในปี 
2524 โดยผลิตภัณฑ์หลกัเป็นถังส าหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงหุงต้ม และส าหรับใช้
เป็นแหล่งพลงังานรถยนต์ โดยจ าหน่ายภายในและตา่งประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “SMPC” และเคร่ืองหมาย
การค้าของลูกค้า (กลุ่มบริษัทค้าน า้มนัและเชือ้เพลิง) โดยถังแก๊สของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบให้ได้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทัง้ของประเทศไทย (Thai Industrial Standard – TIS) และต่างประเทศทั่วโลก เช่น 
มาตรฐานสากล (ISO), มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (DOT), มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS), มาตรฐาน
ประเทศอังกฤษ (BS), มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) และ มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED) เป็นต้น  
ทัง้นีผ้ลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกตามวตัถปุระสงค์การใช้งาน ดงันี ้1.ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวส าหรับหุงต้ม 2. ถัง



 

แก๊สปิโตรเลียมเหลวส าหรับรถยนต์  และ3.ถังอ่ืนๆ เช่น ถังเมททิวโบรมายล์ ถังส าหรับบรรจุสารท าความเย็น ถัง
คลอรีน/แอมโมเนีย และถงัเปล่ียนน า้มนัเคร่ือง  เป็นต้น 
 
 
ตดิต่อสอบถามรายละเอียดตามเพิ่มเตมิได้ที่ : IR PLUS  
คณุจฬุารัตน์ เจริญภกัดี (ฟ้า) โทร : 02-022-6200 ตอ่ 611, 099 3629462,  E-mail : jurarat@irplus.in.th 
คณุสารภี      สายะเวส  (จนู) โทร : 02-022-6200 ตอ่ 610, 081-854-8170, E-mail : sarapee@irplus.in.th   
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