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วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
SMPC บุ๊คกาไร Q3/63 โตกว่ า100%
ทาผลประกอบการ 9 เดือนนิวไฮ

SMPC ผลงาน Q3/63 ฟอร์ มสวย กวาดยอดขาย 956.39 ลบ. เพิ่มขึน้ 31.6% กาไรสุทธิ 180.46
ลบ.โต 100.2% จากออเดอร์ ลู ก ค้ า ในแถบเอเชี ย ใต้ -แอฟริ ก า ที่ ช ะลอการสั่ งซื อ้ ในช่ ว งปี ก่ อ น เริ่ ม
กลั บ มาสั่ งซื อ้ หนุ น ผลประกอบการงวด 9 เดือนทาสถิตินิว ไฮ โกยรายได้ 2,994.56 ลบ. มี ก าไรสุท ธิ
508.97 ลบ. ขณะที่ยอดขายในสหรั ฐฯ ยังไหลเข้ าต่ อเนื่ อง คาดผลงาน Q4 ยังคงเติบโตต่ อเนื่ อง ตาม
ความต้ องการใช้ ถังแก๊ สทัง้ ในและต่ างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียใต้ และทวีปแอฟริ กา เชื่อ
ยอดขายปี นี เ้ ติบโต 30% ได้ ตามแผน รั บดีมานด์ ต่างประเทศโตต่ อเนื่ อง ชีโ้ ควิดไม่ กระทบธุ รกิจ แย้ ม
หลังโควิด เริ่มพิจารณาลงทุนโรงงานผลิตถังแก๊ สในต่ างประเทศใหม่
นายสุ ร ศั ก ดิ์ เอิ บ สิ ริ สุ ข กรรมการผู้ จัด การ บริ ษั ท สหมิ ต รถั ง แก๊ ส จ ากัด (มหาชน) หรื อ SMPC
ผู้ประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊ สปิ โตรเลียมเหลว (LPG)
เพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงหุงต้ ม และสาหรับใช้ เป็ นแหล่ง พลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า “SMPC” รวมทังรั
้ บจ้ างผลิตภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าต่างๆ เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการของ
บริ ษัทฯงวดไตรมาส 3/2563 มียอดขายรวมอยู่ที่ 956.39 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 229.87 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 31.6%
เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มียอดขาย 726.52 ล้ านบาท เนื่องจากลูกค้ าในแถบเอเชียใต้ ที่ชะลอการ
สั่งซื อ้ ในช่วงปี ก่อน เริ่ ม กลับมาสั่งซื อ้ บางส่วนตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบัน รวมถึงลูกค้ าใน
แอฟริ กามีความต้ องการเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ ยอดขายในสหรัฐอเมริ กายังคงมีตอ่ เนื่องจากสงครามการค้ าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน
สาหรับกาไรสุทธิในงวดไตรมาส 3/2563 จานวน 180.46 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 90.34 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
100.2% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 90.12 ล้ านบาท เนื่องจากยอดขายเติบโต และอัตราการทากาไร
และรายได้ อื่นเพิ่มขึ ้น โดยสุทธิกบั ต้ นทุนการจัดจาหน่ายและภาษี เงิน ได้ ที่เพิ่มขึ ้น สาหรับกาไรขันต้
้ นอยู่ที่ 265.68
ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ 109.57 ล้ านบาท หรื อ 70.2% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ มีกาไรขัน้ ต้ น 156.12 ล้ านบาท
ขณะที่อัตรากาไรขัน้ ต้ นเพิ่มขึน้ จาก 21.5% เป็ น 27.8% เป็ นผลจากค่าเงินบาทที่อ่ อนค่าลง เน้ นตลาดถังใหญ่
และถังที่มีอตั ราการทากาไรสูง ส่งผลให้ อตั ราทากาไรเพิ่มขึ ้น
ขณะที่ผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษัทฯ มียอดขายอยู่ที่ 2,994.56 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
582.50 ล้ านบาท หรื อ เพิ่ม ขึน้ 24.15% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ 2,412.06 ล้ านบาท ด้ านกาไรสุทธิ อยู่ที่
508.97 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 211.94 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 71.35% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ 297.03 ล้ านบาท
ส่วนแนวโน้ มผลประกอบการในช่วงไตรมาส 4 ของปี คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากคาสัง่ ซื ้อที่เข้ ามา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริ กา ที่มีความต้ องการใช้ ถังแก๊ สสูงขึ ้นต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศอื่นๆก็มี
ความต้ องการใช้ เพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกัน แต่ในช่วงที่ผ่านมาอาจได้ รับผลกระทบเรื่ องการขนส่งบ้ าง แต่บริ ษัทคาดว่า
สถานการณ์การดังกล่าวจะดีขึ ้นต่อเนื่อง

“ในปี 2563 เชื่อว่าเป้าหมายยอดขายถังแก๊ ส 7.3 ล้ านถัง เติบโต 30% จะสามารถทาได้ ตามแผนที่วางไว้
แต่ทงนี
ั ้ ้บริ ษัทจะเน้ นในเรื่ องของการเพิ่มความสามารถในการทากาไรให้ ดีที่สดุ ขณะเดียวกันบริ ษัทฯ จะพยายาม
รักษาอัตรากาไรสุทธิ ให้ อยู่ในระดับ 12-15% โดยพยายามควบคุมต้ นทุนด้ านกระบวนการผลิต และการบริ หาร
ต้ นทุนการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ บริ ษัทอยู่ระหว่างขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตโดยเน้ น
ตลาดถังใหญ่ ขนาดมากกว่า 200 kg. ซึ่งเป็ นถังที่มี อัตรากาไรสูง เนื่ องจากความต้ องการในตลาดยังมี ม ากใน
ขณะที่มีผ้ ผู ลิตได้ น้อยราย โดยคาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ ภายในไตรมาส 4 ปี นี ้” นายสุรศักดิ์ กล่าว
ส่วนแผนการลงทุนสร้ างโรงงานผลิตถังแก๊ สในต่างประเทศ ซึง่ จะช่วยให้ บริษัทมีโอกาสขยายฐานการผลิต
และได้ รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ ้น รวมถึงลดต้ นทุนและระยะเวลาด้ านการขนส่งสินค้ า และประโยชน์ทางด้ าน
ภาษีตา่ งๆ แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดแพร่ขยายในวงกว้ าง ทาให้ บริษัทต้ องชะลอโครงการดังกล่าว โดยใน
ระหว่างนี ้ยังได้ มีการศึกษาข้ อมูลและประเทศอื่นๆที่นา่ สนใจเพิ่มเติมด้ วย และจะมีการประเมินโอกาสและความ
เสี่ยงใหม่อีกครัง้ ภายหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย
ข้ อมูลบริษัท
บริ ษัท สหมิตรถังแก๊ ส จากัด (มหาชน) จัดตังบริ
้ ษัทและเริ่ มประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ ในปี
2524 โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊ สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงหุงต้ ม และสาหรับใช้
เป็ นแหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “SMPC” และเครื่ องหมาย
การค้ าของลูกค้ า (กลุ่มบริ ษัทค้ าน ้ามันและเชื ้อเพลิง) โดยถังแก๊ สของบริ ษัทฯ ได้ รับการออกแบบให้ ได้ ตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมทั ง้ ของประเทศไทย (Thai Industrial Standard – TIS) และต่ า งประเทศทั่ ว โลก เช่ น
มาตรฐานสากล (ISO), มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริ กา (DOT), มาตรฐานประเทศออสเตรเลี ย (AS), มาตรฐาน
ประเทศอังกฤษ (BS), มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) และ มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED) เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ แบ่งออกตามวัตถุประสงค์การใช้ งาน ดังนี ้ 1.ถังแก๊ สปิ โตรเลียมเหลวสาหรับหุงต้ ม 2. ถัง
แก๊ สปิ โตรเลี ยมเหลวส าหรับรถยนต์ และ3.ถังอื่ นๆ เช่น ถังเมททิวโบรมายล์ ถังสาหรับบรรจุสารทาความเย็น ถัง
คลอรี น/แอมโมเนีย และถังเปลี่ยนน ้ามันเครื่ อง เป็ นต้ น
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