
 

ข่าวประชาสัมพันธ์         วันท่ี 16 กุมภาพันธ์  2564 
            

SMPC ทอ็ปฟอร์มก าไรพุ่งเฉียด 65%  
บอร์ดชงจ่ายปันผลคร่ึงปีหลัง 0.43 บาท/หุ้น Dividend yield เกือบ 7% ฉลองครบรอบ 40 ปี 

ปี 64 ตัง้ธงยอดขายโต 10-15% ออเดอร์ถังแก๊สล้นรับ Work From Home รอบ 2 
 

SMPC ปักธงยอดขายปี 2564 โต 10-15% ลุยตลาดถังแก๊สขนาดใหญ่มากขึน้ เพิ่มก าลังการผลิต
ถังขนาดใหญ่มาตรฐาน (ASME) แล้วอีก 2,500 ใบต่อเดือน ออเดอร์ถังแก๊สพุ่ ง รับ Work From Home 
รอบ 2 ผู้บริโภคอยู่บ้านท ากับข้าวเอง แย้มตลาดอเมริกาเหนือขายดี ประกอบกับเดินหน้าขยายตลาด
ใหม่ต่อเน่ือง หนุนผลงานปี 2563 กวาดยอดขาย 3,973.38 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22%  และมีก าไรสุทธิ 
618.71 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 64.9% เม่ือเทียบกับปีก่อน ด้านบอร์ดไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล
งวดคร่ึงปีหลังอีก 0.43 บาท/หุ้น ก าหนดจ่าย 30 เมษายนนี ้  

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จดัการ บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) หรือ SMPC ประกอบ
ธุรกิจผลิตถังทนความดนัแบบต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หลกัเป็นถังส าหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือใช้เป็น
เชือ้เพลิงหุงต้ม และส าหรับใช้เป็นแหล่งพลงังานรถยนต์ โดยจ าหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “SMPC” รวมทัง้รับจ้างผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ  เปิดเผยว่า ส าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ 
งวดปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายรวมอยู่ท่ี  3,973.38  ล้านบาท  โดยยอดขายเพิ่มขึน้ 717.42 ล้านบาท หรือ 22% 
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมียอดขาย 3,255.96 ล้านบาท  ส่วนก าไรสุทธิงวดปี 2563 อยู่ท่ี 618.71 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ 243.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 64.9% จากงวดปี 2562 ท่ีมีก าไร 375.20 ล้านบาท  สาเหตท่ีุยอดขาย
และก าไรเพิ่มขึน้ เน่ืองจากลูกค้าในแถบเอเชียใต้ท่ีชะลอการสัง่ซือ้ในช่วงปีก่อน เร่ิมกลบัมาสัง่ซือ้บางส่วนตัง้แต่
ช่วงปลายปี 2562 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนั รวมถึงลูกค้าในแอฟริกามีความต้องการเพิ่มขึน้ นอกจากนีย้อดขายใน
สหรัฐอเมริกา ยงัคงมีตอ่เน่ืองจากผลของสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน 

“ผลประกอบการออกมาเป็นท่ีน่าประทบัใจทัง้รายได้และก าไรสทุธิ โดยก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 302.99 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึน้ 45.4% จาก 667.09 ล้านบาท เป็น 970.08 ล้านบาท ในขณะเดียวกันอัตราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จาก 
20.5% เป็น 24.4% เป็นผลจากราคาเหล็กในตลาดโลกลดลงและค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง ส่งผลให้อตัราการท าก าไร
เพิ่มขึน้” นายสรุศกัดิ ์กลา่ว 

ทัง้นี ้เพ่ือสะท้อนความเช่ือมั่น และตอบแทนผู้ ถือหุ้ น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานงวดปี 2563 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
อตัราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วส าหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ในอตัรา
หุ้นละ 0.37 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 ยงัเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 
ในอตัราหุ้นละ 0.43 บาท หรือคดิเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน 231 ล้านบาท  ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงิน
ปันผล (Record date) วนัท่ี 8 เมษายน 2564  และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 



 

ส าหรับแผนธุรกิจในปี 2564 บริษัทคาดยอดขายจะเติบโต 10-15% จากปี 2563 ขณะเดียวกนัส าหรับปีนี ้
บริษัทก็จะมีการขยายตลาดใหม่ๆ  เพิ่ม อย่างในทวีปอเมริกาใต้ หลงัจากท่ียอดขายในทวีปอเมริกาเหนือเติบโตแรง 
นอกจากนีย้ังมีประเทศในแถบแอฟริกาท่ียังมีโอกาสการเติบโตอีกมาก ขณะท่ีตลาด CLMV ก็มียอดขายดีขึน้
เชน่เดียวกนั 

          พร้อมกนันี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการขยายก าลงัการผลิตถังแก๊สขนาดใหญ่ปริมาตรกว่า 500 ลิตรเพิ่มอีก วนัละ
ประมาณ 80 ใบ หรือราวเดือนละ 2,500 ใบ ซึ่งมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึน้ ทัง้นีก้ารขยายก าลังการผลิต
ดังกล่าวแล้วเสร็จ และพร้อมรองรับออเดอร์ใหม่ ส่วนถังแก๊สปกติก าลังการผลิตเดินเคร่ืองเต็มก าลังจาก 
ออเดอร์ท่ีเข้ามาตอ่เน่ือง อย่างไรก็ดี บริษัทยงัมีปัจจยัท่ีต้องเฝา้ระวงัในช่วงเวลานีคื้อการขนส่งท่ีอาจจะติดขดับ้าง 
รวมไปถึงการปรับขึน้อตัราค่าขนส่ง แตบ่ริษัทยงัสามารถบริหารจดัการได้โดยพยายามท าให้ไม่สง่ผลกระทบถึงมาร์
จิน้มากนกั 

โดยภาพรวมความต้องการถังแก๊สเพิ่มขึน้ต่อเน่ือง ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้ขณะนี ้
สถานการณ์โควิด-19 กลับมาระบาดรอบ 2 อีกครัง้ ท าให้ประชาชนอยู่บ้านมากขึน้ หรือการท างานจากบ้าน 
(Work From Home) จงึมีการท าอาหารรับประทานเอง สง่ผลให้ออเดอร์ถงัแก๊สยงัคงดีตอ่เน่ือง 

            "ตอนนีอ้ย่างท่ีทราบว่าไม่สามารถเดินทางไปไหนได้มาก เพ่ือไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชือ้โรค เป็น
โอกาสท่ีคนส่วนมากก็จะอยู่บ้าน ท างานท่ีบ้าน ดงันัน้จึงมีการท าอาหารเองมากขึน้ ท าให้ออเดอร์ถงัแก๊สขายดี ทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ นอกจากนีบ้ริษัทก็มีการขยายก าลงัการผลิตถงัขนาดใหญ่เพ่ือรองรับความต้องการท่ี
เพิ่มขึน้ จึงเช่ือว่าปี 2564 บริษัทฯ จะยงัมียอดขายท่ีเติบโตได้กว่า 10-15% ส่วนเร่ืองการขนส่ง หรือราคาเหล็กก็
เป็นเร่ืองท่ีต้องติดตาม และบริหารจดัการอย่างใกล้ชิด ซึง่บริษัทฯมีแผนบริหาร และการรับมือแล้ว นา่จะไม่กระทบ
มาร์จิน้มากนกั" นายสรุศกัดิ ์กลา่ว 
          อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงยึดแนวทางด าเนินการตามแผนกลยทุธ์เดมิท่ีช่วยให้บริษัทบริหารงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต พร้อมทัง้วิจยัและพฒันากระบวนการผลิตโดยการคิดค้นและน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ในการผลิต  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้เพิ่มขึน้ การควบคมุคณุภาพให้คงท่ี การ
บริหารต้นทนุให้ต ่าลง การประหยดัพลงังานให้มากท่ีสดุ 

โดยในปีนีบ้ริษัทฯ ด าเนินธุรกิจมาครบรอบ 40 ปี มีความเช่ียวชาญในธุรกิจและประสบการณ์อย่าง
ยาวนาน เป็นผู้ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวระดบัโลก โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจากนานาชาติ ท าให้
ลูกค้ากว่า 100 ประเทศทั่วโลกไว้วางใจในคุณภาพของถังแก๊ส “SMPC”  บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้ น าใน
อตุสาหกรรมถงัแก๊สของโลกโดยค านงึถึงสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยืน   
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