
 

ข่าวประชาสัมพันธ ์            วันที ่11 พฤศจิกายน 2564 

SMPC บุ๊ครายได้ Q3/64 โตกว่า 18% ก าไรอยู่ที ่166.90 ลบ. 
             คาดผลงานQ4 โตต่อจากออเดอรไ์หลเข้าต่อเน่ือง หนุนยอดขายโต 10-15% ตามแผน 

 
SMPC ผลงาน Q3/64 กวาดยอดขาย 1,129.47 ลบ. เพ่ิมขึน้ 18.1% จากความต้องการใช้ถังแก๊ส

ทียั่งคงเพ่ิมขึน้ต่อเน่ือง โดยเฉพาะลูกค้าในทวีปอเมริกาเหนือ ขณะที่ปัญหาระวางเรือ และราคาวัตถุดิบ
เหล็กยังคงเป็นที่จับตามอง บริษัทเน้นมาตราการปรับการขายให้สอดคล้องกับสถานการณปั์จจุบันมาก
ขึ้น ลูกค้าสามารถปรับตัวได้ดี หนุนยอดขายงวด 9 เดือนมีรายได้ 3,170 ลบ. โต 5.86% มีก าไรสุทธิ 
455.54 ลบ. ขณะที่ยอดขายในทวีปอเมริกาเหนือยังไหลเข้าต่อเน่ือง คาดผลงาน Q4 ยังคงเติบโต
ต่อเน่ือง ตามความต้องการใช้ถังแก๊สทั้งในและต่างประเทศ เชื่อยอดขายปีนี้เติบโต 10-15% ได้ตาม
แผน รับดีมานดต์่างประเทศโตต่อเน่ือง   

 

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากัด 
(มหาชน) หรือ SMPC ผูป้ระกอบธุรกิจผลิตถงัทนความดนัแบบต่าง ๆ โดยผลิตภณัฑห์ลกัเป็นถงัส าหรบับรรจุแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลิงหุงตม้ และส าหรบัใชเ้ป็นแหล่ง พลงังานรถยนต ์โดยจ าหน่ายภายใน
และต่างประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “SMPC” รวมทัง้รบัจา้งผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ต่างๆ เปิดเผย
ว่า ผลประกอบการของบริษัทฯงวดไตรมาส 3/2564  มียอดขายรวมอยู่ที่ 1,129.47 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 173.08 ลา้น
บาท หรือเพิ่มขึน้ 18.1% เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดขาย  956.39 ล้านบาท เนื่องจาก
ผลกระทบจากปัญหาระวางเรือขาดแคลนท าใหเ้ป็นอปุสรรคต่อการส่งออก เป็นผลใหส้่งสินคา้ส าเรจ็รูปปลายงวด
คงเหลือเพิ่มขึน้ ในขณะที่ความตอ้งการใชถ้งัแก๊สยงัคงเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกคา้ในทวีปอเมริกาเหนือ ใน
ดา้นราคาขายเฉลี่ยสงูขึน้เนื่องจากบริษัทไดป้รบัราคาขายเพิ่มขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัราคาวตัถดิุบเหล็กที่เพิ่มขึน้ และ
สดัสว่นการขายถงัสามส่วนที่ราคาเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนีค่้าเงินบาทเมื่อเทียบกบัเงินดอลลารส์หรฐัและยโูร อ่อนค่า
ลงอย่างต่อเนื่อง ท าใหบ้รษิัทในฐานะผูส้ง่ออกไดป้ระโยชนจ์ากสถานการณด์งักลา่ว  

ส าหรบัก าไรสุทธิในงวดไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 166.90 ลา้นบาท ลดลง 13.56 ลา้นบาท หรือลดลง 7.5% 
จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรสุทธิ 180.46 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากตน้ทุนค่าขนส่งที่สูงขึน้อย่างกา้ว
กระโดดทกุภมูิภาค 

โดยก าไรขัน้ตน้อยู่ที่ 280.41 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 14.73 ลา้นบาท หรือ 5.5% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนที่มี
ก าไรขัน้ตน้ 265.68 ลา้นบาท ขณะที่อตัราก าไรขัน้ตน้ลดลงอยู่ที่ 24.8% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนอยู่ที่ 27.8% 
เนื่องจากผลกระทบจากราคาวตัถดิุบที่สงูขึน้มาก โดยไดม้ีการทยอยปรบัราคาขายใหส้อดคลอ้งแลว้ 

ขณะที่ผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มียอดขายอยู่ที่  3,170 ล้านบาท เพิ่มขึน้  
175.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 5.86% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่  2,994.56 ล้านบาท ด้านก าไรสุทธิอยู่ที่ 
455.54 ลา้นบาท ลดลง 53.43 ลา้นบาท หรือลดลง 10.49% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีก าไรอยู่ที่ 508.97 ลา้น
บาท  



 

สว่นแนวโนม้ผลประกอบการในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี ้คาดว่าจะยงัคงเติบโตต่อเนื่องจากค าสั่งซือ้ที่เขา้มา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มีความตอ้งการใชถ้งัแก๊สสงูขึน้ต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศอ่ืนๆ
ก็มีความตอ้งการใชเ้พิ่มขึน้เช่นเดียวกนั แต่ในช่วงที่ผ่านมาอาจไดร้บัผลกระทบเรื่องการขนส่ง คาดว่าสถานการณ์
ดงักล่าวจะดีขึน้ตามล าดบั โดยที่ผ่านมาบริษัทไดม้ีการบริหารจดัการในหลายๆดา้นเพื่อลดผลกระทบ ในปี 2564 
เชื่อว่าบรษิัทจะสามารถท าไดต้ามแผนที่วางไว ้ 

ขณะเดียวกันบริษัทไดม้ีการขยายตลาดใหม่ๆ เพิ่ม ไดแ้ก่ ในทวีปอเมริกาใต ้หลงัจากที่ยอดขายในทวีป
อเมริกาเหนือเติบโตแรง นอกจากนีย้ังมีประเทศในแถบแอฟริกาที่ยังมีโอกาสการเติบโตอีกมาก ขณะที่ตลาด 
CLMV ก็มียอดขายดีขึน้เช่นเดียวกนั เชื่อว่าจะช่วยสนบัสนุนยอดขายในปีนีใ้หเ้ติบโต  10-15% ไดต้ามแผน 

 
………………………………………………………………………………………… 

 
ข้อมูลบริษัท 

บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) จดัตัง้บรษิัทและเริ่มประกอบธุรกิจผลิตถงัทนความดนัแบบต่างๆ ในปี 
2524 โดยผลิตภัณฑห์ลกัเป็นถังส าหรบับรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลิงหุงตม้ และส าหรบัใช้
เป็นแหล่งพลงังานรถยนต ์โดยจ าหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “SMPC” และเครื่องหมาย
การคา้ของลูกคา้ (กลุ่มบริษัทคา้น า้มันและเชือ้เพลิง) โดยถังแก๊สของบริษัทฯ ไดร้บัการออกแบบใหไ้ดต้ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งของประเทศไทย (Thai Industrial Standard – TIS) และต่างประเทศทั่ วโลก เช่ น 
มาตรฐานสากล (ISO), มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (DOT), มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS), มาตรฐาน
ประเทศอังกฤษ (BS), มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) และ มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED) เป็นต้น  
ทัง้นีผ้ลิตภัณฑข์องบริษัทฯ แบ่งออกตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ดังนี ้1.ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวส าหรบัหุงตม้ 2. ถัง
แก๊สปิโตรเลียมเหลวส าหรบัรถยนต์  และ3.ถังอ่ืนๆ เช่น ถังเมททิวโบรมายล ์ถังส าหรบับรรจุสารท าความเย็น ถัง
คลอรีน/แอมโมเนีย และถงัเปลี่ยนน า้มนัเครื่อง  เป็นตน้ 
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดตามเพ่ิมเติมได้ที ่: IR PLUS  
คณุจฬุารตัน ์เจรญิภกัดี (ฟ้า) โทร : 02-022-6200 ต่อ 611, 099 3629462,  E-mail : jurarat@irplus.in.th 
คณุสารภี      สายะเวส  (จนู) โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170, E-mail : sarapee@irplus.in.th   
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