
 

ข่าวประชาสัมพันธ์            วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 

SMPC บุ๊คก าไร Q3/63 โตกว่า100% 
ท าผลประกอบการ 9 เดือนนิวไฮ 

                         
SMPC ผลงาน Q3/63 ฟอร์มสวย กวาดยอดขาย 956.39  ลบ. เพิ่มขึน้ 31.6% ก าไรสุทธิ 180.46

ลบ.โต 100.2% จากออเดอร์ลูกค้าในแถบเอเชียใต้ -แอฟริกา ที่ ชะลอการส่ังซือ้ในช่วงปีก่อน เร่ิม
กลับมาส่ังซือ้ หนุนผลประกอบการงวด 9 เดือนท าสถิตินิวไฮ โกยรายได้ 2,994.56 ลบ. มีก าไรสุทธิ 
508.97 ลบ. ขณะที่ยอดขายในสหรัฐฯ ยังไหลเข้าต่อเน่ือง คาดผลงาน Q4 ยังคงเติบโตต่อเน่ือง ตาม
ความต้องการใช้ถังแก๊สทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา เช่ือ
ยอดขายปีนีเ้ติบโต 30% ได้ตามแผน รับดีมานด์ต่างประเทศโตต่อเน่ือง ชีโ้ควิดไม่กระทบธุรกิจ แย้ม
หลังโควิด เร่ิมพจิารณาลงทุนโรงงานผลิตถังแก๊สในต่างประเทศใหม่   

  
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 3/2563  มียอดขายรวมอยู่ท่ี 956.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 229.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 31.6% 
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมียอดขาย 726.52 ล้านบาท  เน่ืองจากลกูค้าในแถบเอเชียใต้ท่ีชะลอการ
สั่งซือ้ในช่วงปีก่อน เร่ิมกลับมาสั่งซือ้บางส่วนตัง้แต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน รวมถึงลูกค้าใน
แอฟริกามีความต้องการเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ยอดขายในสหรัฐอเมริกายงัคงมีตอ่เน่ืองจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กบัจีน 

ส าหรับก าไรสุทธิในงวดไตรมาส 3/2563 จ านวน 180.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 90.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 
100.2% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสทุธิ 90.12 ล้านบาท เน่ืองจากยอดขายเติบโต และอตัราการท าก าไร
และรายได้อ่ืนเพิ่มขึน้ โดยสทุธิกบัต้นทนุการจดัจ าหน่ายและภาษีเงินได้ท่ีเพิ่มขึน้  ส าหรับก าไรขัน้ต้นอยู่ท่ี 265.68
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 109.57 ล้านบาท หรือ 70.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก าไรขัน้ต้น 156.12 ล้านบาท 
ขณะท่ีอัตราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จาก 21.5%  เป็น 27.8% เป็นผลจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง เน้นตลาดถังใหญ่ 
และถงัท่ีมีอตัราการท าก าไรสงู สง่ผลให้อตัราท าก าไรเพิ่มขึน้ 

ขณะท่ีผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายอยู่ท่ี 2,994.56 ล้านบาท เพิ่มขึน้  
582.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 24.15% จากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ี 2,412.06  ล้านบาท ด้านก าไรสุทธิอยู่ท่ี 
508.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 211.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 71.35% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ี 297.03 ล้านบาท  

ส่วนแนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาส 4 ของปี คาดว่าจะยงัคงเติบโตตอ่เน่ืองจากค าสัง่ซือ้ท่ีเข้ามา
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา ท่ีมีความต้องการใช้ถังแก๊สสูงขึน้ต่อเน่ือง ขณะท่ีประเทศอ่ืนๆก็มี
ความต้องการใช้เพิ่มขึน้เช่นเดียวกัน แต่ในช่วงท่ีผ่านมาอาจได้รับผลกระทบเร่ืองการขนส่งบ้าง แต่บริษัทคาดว่า
สถานการณ์การดงักลา่วจะดีขึน้ตอ่เน่ือง 



 

“ในปี 2563 เช่ือว่าเป้าหมายยอดขายถังแก๊ส 7.3 ล้านถัง เติบโต 30% จะสามารถท าได้ตามแผนท่ีวางไว้ 
แตท่ัง้นีบ้ริษัทจะเน้นในเร่ืองของการเพิ่มความสามารถในการท าก าไรให้ดีท่ีสดุ ขณะเดียวกันบริษัทฯ จะพยายาม
รักษาอัตราก าไรสุทธิให้อยู่ในระดบั 12-15% โดยพยายามควบคุมต้นทุนด้านกระบวนการผลิต และการบริหาร
ต้นทุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทอยู่ระหว่างขยายโรงงานเพ่ือเพิ่มก าลงัการผลิตโดยเน้น
ตลาดถังใหญ่ขนาดมากกว่า 200 kg. ซึ่งเป็นถังท่ีมีอัตราก าไรสูง เน่ืองจากความต้องการในตลาดยังมีมากใน
ขณะท่ีมีผู้ผลิตได้น้อยราย โดยคาดวา่จะสามารถด าเนินการได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี”้ นายสรุศกัดิ ์กลา่ว 

สว่นแผนการลงทนุสร้างโรงงานผลิตถงัแก๊สในตา่งประเทศ ซึง่จะชว่ยให้บริษัทมีโอกาสขยายฐานการผลิต
และได้รับสว่นแบง่การตลาดเพิ่มขึน้ รวมถึงลดต้นทนุและระยะเวลาด้านการขนสง่สินค้า และประโยชน์ทางด้าน
ภาษีตา่งๆ แตเ่น่ืองจากเกิดสถานการณ์โควิดแพร่ขยายในวงกว้าง ท าให้บริษัทต้องชะลอโครงการดงักลา่ว โดยใน
ระหวา่งนีย้งัได้มีการศกึษาข้อมลูและประเทศอ่ืนๆท่ีนา่สนใจเพิ่มเตมิด้วย และจะมีการประเมินโอกาสและความ
เส่ียงใหมอี่กครัง้ ภายหลงัจากสถานการณ์โควิดคล่ีคลาย 
 
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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