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วันที่ 17 ธันวาคม 2564
SMPC ออเดอร์ทะลักยาวถึงปี หน้า หนุนยอดขายโตต่อเนื่อง
ล่าสุดทุ่มงบ 30 ลบ. สร้างพืน้ ทีจ่ ัดเก็บสินค้าสาเร็จรูป แก้ปัญหาระวางเรือ

SMPC เผยผลงาน Q4/64 ยังคงเติบ โตต่อเนื่ อง ตามความต้อ งการใช้ถังแก๊ สทั้งในและต่างประเทศ
ยอดขายในทวีปอเมริกาเหนือดีมานด์ยังสูง ล่าสุดได้งานประมูลภาครัฐของประเทศคูเวต และงานประมูลใน
ประเทศ. หนุ นโค้งสุ ดท้ายของปี ออเดอร์แน่ น มั่นใจยอดขายทะลักยาวถึงปี หน้ า ล่าสุ ดทุ่มงบ 30 ลบ. สร้าง
พืน้ ทีจ่ ัดเก็บสินค้าสาเร็จรูป เพื่อแก้ปัญหาระวางเรือ และปรับปรุ งขยายพืน้ ทีโ่ รงงาน 2 รองรับแผนบุกตลาด
นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน)
หรือ SMPC ผูป้ ระกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่ าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊สปิ โตรเลียมเหลว
(LPG) เพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงหุงต้ม และสาหรับใช้เป็ นแหล่ง พลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า “SMPC” รวมทั้งรับจ้างผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ เปิ ดเผยถึง แนวโน้มผลประกอบการ
ในช่วงไตรมาส 4 ของปี นี ้ คาดว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่องจากคาสั่งซือ้ ที่เข้ามา โดยเฉพาะตลาดในทวีปอเมริกาเหนือ ที่มี
ความต้องการใช้ถังแก๊สสูงขึน้ ขณะที่ประเทศอื่นๆ ก็มีความต้องการใช้เพิ่มขึน้ เช่นเดียวกัน แต่ในช่วงที่ผ่านมาอาจได้รบั
ผลกระทบเรื่องการขนส่ง คาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึน้ ตามลาดับ โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มี การบริหารจัดการใน
หลายๆ ด้านเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึน้
“ปั จจุบันบริษัท ฯมีงานในมือ (Backlog) ถึงสิน้ ปี นีเ้ ต็มแล้ว และรับออเดอร์ยาวถึงปี หน้า นอกจากนีย้ ังได้งาน
ประมูลถังแก๊สภาครัฐของประเทศคูเวต ขนาด 12 กิโลกรัม จานวน 3.7 แสนใบ กาหนดทยอยส่งงานสิน้ สุดภายในไตรมาส
2/65 นอกจากนี ้ บริษัท ฯ ยังชนะการประมูลงานในประเทศอีก 1.3 แสนใบ ซึ่งจะส่งเริ่มมอบงานภายในปี นี ้ สนันสนุน
ผลงานเติบโตแข็งแกร่ง” นายสุรศักดิ์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาระวางเรือขาดแคลนทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการส่งออก และการขนส่งที่ชะลอตัวในปั จจุบัน
ยังคงกระทบต่อแผนการผลิต ล่าสุดในช่วงปลายไตรมาส 3 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยลงทุนสร้างที่เก็บ
สินค้าสาเร็จรู ปในร่ม พืน้ ที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร และลานสาหรับจัดเก็บด้านนอกอีก 2,500 ตารางเมตร งบลงทุน
รวม 30 ล้านบาท เพื่อใช้เก็บถังแก๊ส ได้ราว 4 แสนใบ เชื่อว่าจะช่วยรองรับแผนการผลิตให้มี ประสิทธิภาพและมีความ
ต่อเนื่องยิ่ งขึน้ ประกอบกับ การปรับ ปรุ งขยายพื น้ ที่โรงงาน 2 เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการผลิต โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ทัง้ หมดปลายปี นี ้
ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการขยายตลาดใหม่ๆ เพิ่ม ได้แก่ ในทวีปอเมริกาใต้ หลังจากที่ยอดขายในทวีปอเมริกา
เหนือเติบโตแรง นอกจากนีย้ งั มีประเทศในแถบแอฟริกาที่ยงั มีโอกาสการเติบโตอีกมาก ขณะที่ตลาด CLMV ก็มียอดขายดี
ขึน้ เช่นเดียวกัน เชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนยอดขายให้เติบโตต่อเนื่องในอนาคต
********************************************************************

ข้อมูลบริษัท
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน) จัดตัง้ บริษัทและเริ่มประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ ในปี 2524
โดยผลิ ตภัณฑ์หลักเป็ นถังส าหรับบรรจุแก๊ สปิ โตรเลี ยมเหลว (LPG) เพื่ อใช้เป็ นเชื อ้ เพลิ งหุงต้ม และสาหรับใช้เป็ นแหล่ง
พลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMPC” และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า
(กลุ่มบริษัทค้านา้ มันและเชือ้ เพลิง) โดยถังแก๊สของบริษัทฯ ได้รบั การออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทัง้
ของประเทศไทย (Thai Industrial Standard – TIS) และต่างประเทศทั่วโลก เช่น มาตรฐานสากล (ISO), มาตรฐานประเทศ
สหรัฐอเมริกา (DOT), มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS), มาตรฐานประเทศอังกฤษ (BS), มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) และ
มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED) เป็ นต้น ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งออกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
ดังนี ้ 1.ถังแก๊สปิ โตรเลียมเหลวสาหรับหุงต้ม 2. ถังแก๊สปิ โตรเลียมเหลวสาหรับรถยนต์ และ3.ถังอื่นๆ เช่น ถังเมททิวโบรมายล์
ถังสาหรับบรรจุสารทาความเย็น ถังคลอรีน/แอมโมเนีย และถังเปลี่ยนนา้ มันเครื่อง เป็ นต้น
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