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วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

SMPC บุ๊ครายได้ Q3/64 โตกว่า 18% กาไรอยู่ที่ 166.90 ลบ.
คาดผลงานQ4 โตต่อจากออเดอร์ไหลเข้าต่อเนื่อง หนุนยอดขายโต 10-15% ตามแผน
SMPC ผลงาน Q3/64 กวาดยอดขาย 1,129.47 ลบ. เพิ่มขึน้ 18.1% จากความต้องการใช้ถังแก๊ส
ทีย่ ังคงเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าในทวีปอเมริกาเหนือ ขณะที่ปัญหาระวางเรือ และราคาวัตถุดิบ
เหล็กยังคงเป็ นที่จับตามอง บริษัทเน้นมาตราการปรับการขายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมาก
ขึ้น ลู กค้ าสามารถปรับ ตัวได้ ดี หนุ นยอดขายงวด 9 เดือนมี รายได้ 3,170 ลบ. โต 5.86% มี กาไรสุ ทธิ
455.54 ลบ. ขณะที่ ย อดขายในทวี ป อเมริก าเหนื อ ยั งไหลเข้ า ต่ อ เนื่ อ ง คาดผลงาน Q4 ยั งคงเติ บ โต
ต่อเนื่ อง ตามความต้องการใช้ถังแก๊สทั้งในและต่างประเทศ เชื่อ ยอดขายปี นี้เติบ โต 10-15% ได้ตาม
แผน รับดีมานด์ต่างประเทศโตต่อเนื่อง
นายสุ รศักดิ์ เอิบสิริสุข ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด
(มหาชน) หรือ SMPC ผูป้ ระกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่า ง ๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊ส
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงหุงต้ม และสาหรับใช้เป็ นแหล่ง พลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายใน
และต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMPC” รวมทัง้ รับจ้างผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ เปิ ดเผย
ว่า ผลประกอบการของบริษัทฯงวดไตรมาส 3/2564 มียอดขายรวมอยู่ท่ี 1,129.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 173.08 ล้าน
บาท หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ 18.1% เปรี ย บเที ย บกับ ช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นที่ มี ย อดขาย 956.39 ล้า นบาท เนื่ อ งจาก
ผลกระทบจากปั ญหาระวางเรือขาดแคลนทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการส่งออก เป็ นผลให้ส่งสินค้าสาเร็จรูป ปลายงวด
คงเหลือเพิ่มขึน้ ในขณะที่ความต้องการใช้ถงั แก๊สยังคงเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง โดยเฉพาะลูกค้าในทวีปอเมริกาเหนือ ใน
ด้านราคาขายเฉลี่ยสูงขึน้ เนื่องจากบริษัทได้ปรับราคาขายเพิ่มขึน้ ให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ เหล็กที่เพิ่มขึน้ และ
สัดส่วนการขายถังสามส่วนที่ราคาเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนีค้ ่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโร อ่อนค่า
ลงอย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษัทในฐานะผูส้ ง่ ออกได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดงั กล่าว
สาหรับกาไรสุทธิในงวดไตรมาส 3/2564 อยู่ท่ี 166.90 ล้านบาท ลดลง 13.56 ล้านบาท หรือลดลง 7.5%
จากงวดเดียวกันของปี ก่ อนที่มีกาไรสุทธิ 180.46 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลจากต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึน้ อย่างก้าว
กระโดดทุกภูมิภาค
โดยกาไรขัน้ ต้นอยู่ท่ี 280.41 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.73 ล้านบาท หรือ 5.5% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มี
กาไรขัน้ ต้น 265.68 ล้านบาท ขณะที่อตั รากาไรขัน้ ต้นลดลงอยู่ท่ี 24.8% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนอยู่ท่ี 27.8%
เนื่องจากผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่สงู ขึน้ มาก โดยได้มีการทยอยปรับราคาขายให้สอดคล้องแล้ว
ขณะที่ ผ ลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษั ทฯ มี ยอดขายอยู่ท่ี 3,170 ล้านบาท เพิ่ม ขึน้
175.44 ล้านบาท หรือ เพิ่ ม ขึน้ 5.86% จากงวดเดี ยวกัน ของปี ก่อนที่ 2,994.56 ล้านบาท ด้านก าไรสุท ธิ อยู่ท่ี
455.54 ล้านบาท ลดลง 53.43 ล้านบาท หรือลดลง 10.49% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนมีกาไรอยู่ท่ี 508.97 ล้าน
บาท

ส่วนแนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาส 4 ของปี นี ้ คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากคาสั่งซือ้ ที่เข้ามา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มีความต้องการใช้ถงั แก๊สสูงขึน้ ต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศอื่นๆ
ก็มีความต้องการใช้เพิ่มขึน้ เช่นเดียวกัน แต่ในช่วงที่ผ่านมาอาจได้รบั ผลกระทบเรื่องการขนส่ง คาดว่าสถานการณ์
ดังกล่าวจะดีขึน้ ตามลาดับ โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการบริหารจัดการในหลายๆด้านเพื่อลดผลกระทบ ในปี 2564
เชื่อว่าบริษัทจะสามารถทาได้ตามแผนที่วางไว้
ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการขยายตลาดใหม่ๆ เพิ่ม ได้แก่ ในทวีปอเมริกาใต้ หลังจากที่ยอดขายในทวีป
อเมริกาเหนือเติ บโตแรง นอกจากนีย้ ัง มี ประเทศในแถบแอฟริกาที่ยังมี โอกาสการเติบโตอีก มาก ขณะที่ตลาด
CLMV ก็มียอดขายดีขนึ ้ เช่นเดียวกัน เชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนยอดขายในปี นีใ้ ห้เติบโต 10-15% ได้ตามแผน
…………………………………………………………………………………………
ข้อมูลบริษัท
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน) จัดตัง้ บริษัทและเริ่มประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ ในปี
2524 โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงหุงต้ม และสาหรับใช้
เป็ นแหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMPC” และเครื่องหมาย
การค้าของลูกค้า (กลุ่มบริษัทค้านา้ มันและเชือ้ เพลิง) โดยถังแก๊สของบริษัทฯ ได้รบั การออกแบบให้ได้ตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมทั้ ง ของประเทศไทย (Thai Industrial Standard – TIS) และต่ า งประเทศทั่ ว โลก เช่ น
มาตรฐานสากล (ISO), มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (DOT), มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS), มาตรฐาน
ประเทศอังกฤษ (BS), มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) และ มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED) เป็ นต้น
ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี ้ 1.ถังแก๊สปิ โตรเลียมเหลวสาหรับหุงต้ม 2. ถัง
แก๊สปิ โตรเลี ยมเหลวส าหรับรถยนต์ และ3.ถังอื่นๆ เช่ น ถังเมททิวโบรมายล์ ถังส าหรับบรรจุสารทาความเย็น ถัง
คลอรีน/แอมโมเนีย และถังเปลี่ยนนา้ มันเครื่อง เป็ นต้น
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