
 

ข่าวประชาสัมพันธ์             วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2565 
            
SMPC ผลงานปี 64 ท็อปฟอร์มทัง้รายได้-ก าไรนิวไฮ ชงจ่ายปันผลคร่ึงปีหลัง 0.47บาท/หุ้น  

ปี 65 ตัง้ธงยอดขายโต 10-15% ออเดอร์ถังแก๊สทะลักล้นยาวจนถึงกลางปี 
 

SMPC ปักธงยอดขายปี 2565 โต 10-15% ออเดอร์ถังแก๊สล้นยาวถึงกลางปี ชีต้ลาดอเมริกา
เหนือยังขายดี ประกอบกับเดินหน้าขยายตลาดใหม่ต่อเน่ือง หนุนผลงานปี 2564 กวาดยอดขาย 
4,550.35 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.5%  และมีก าไรสุทธิ 727.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ด้านบอร์ดไฟเขียวเสนอผู้ ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลงวดคร่ึงปีหลังอีก 0.47 บาท/หุ้น ให้ Dividend yield 6.5% 
ก าหนดจ่ายเงนิปันผล 29 เมษายนนี ้  

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จดัการ บริษัท สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) หรือ SMPC ประกอบ
ธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หลกัเป็นถังส าหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็น
เชือ้เพลิงหุงต้ม และส าหรับใช้เป็นแหล่งพลงังานรถยนต์ โดยจ าหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “SMPC” รวมทัง้รับจ้างผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ  เปิดเผยว่า ส าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ 
งวดปี 2564 บริษัทฯ มียอดขายรวมอยู่ที่ 4,550.35 ล้านบาท  โดยยอดขายเพิ่มขึน้ 576.97 ล้านบาท หรือ 14.5% 
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนที่มียอดขาย 3,973.38 ล้านบาท สว่นก าไรสทุธิงวดปี 2564 อยู่ที่ 727.78 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 109.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 17.6% จากงวดปี 2563 ท่ีมีก าไร 618.71 ล้านบาท  สาเหตทุี่ยอดขายและ
ก าไรเพิ่มขึน้ เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยสงูขึน้จากการปรับราคาขายเพิ่มขึน้ให้สอดคล้องกบัราคาเหล็กที่เพิ่มขึน้ตาม
ราคาตลาดโลก และสดัสว่นการขายถงัสามสว่นที่ราคาสงูเพิ่มขึน้  

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายปี 64 ใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้า เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาระวางเรือขาด
แคลนท าให้เป็นอปุสรรคต่อการสง่ออก เป็นผลให้สินค้าส าเร็จรูปปลายงวดคงเหลือเพิ่มขึน้ ในขณะที่ความต้องการ
ใช้ถังแก๊สยังคงเพิ่มขึน้ต่อเนื่องโดยเฉพาะลูกค้าในแถบทวีปอเมริกาเหนือ นอกจากนีค่้าเงินบาทต่อสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐและยูโร ที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องท าให้ SMPC ในฐานะผู้ส่งออกได้รับประโยชน์จากสถานการณ์
ดงักลา่ว 

 “ผลประกอบการออกมาเป็นที่น่าประทับใจนิวไฮทัง้รายได้และก าไรสุทธิ โดยก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 123.98 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้  12.8% จาก 970.08 ล้านบาท เป็น 1,094.06 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีอัตราก าไรขัน้ต้น ท่ี 
24% ใกล้เคียงกบัปีก่อนที่ 24.4% เป็นผลจากราคาเหล็กในตลาดโลกเพิ่มขึน้” นายสรุศกัด์ิ กลา่ว 

ทัง้นี ้เพื่อสะท้อนความเชื่อมัน่และตอบแทนผู้ ถือหุ้น ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานงวดปี 2564 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัราหุ้น
ละ 0.82  บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วส าหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 
0.35 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564  ยังเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 ใน



 

อตัราหุ้นละ 0.47 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 252 ล้านบาท  ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปัน
ผล (Record date) วนัที่ 8 เมษายน 2565  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 29 เมษายน 2565 

ส าหรับแผนธุรกิจในปี 2565 บริษัทคาดยอดขายจะเติบโต 10-15% จากปี 2564 โดยตัง้เป้าขายถงัแก๊สไว้
ที่ 8 ล้านใบ ขณะเดียวกัน ส าหรับปีนีบ้ริษัทก็จะมีการขยายตลาดใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น ในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งจะมี
การเปิดประมูลเร็วๆ นี ้โดย SMPC มีความพร้อมในการเข้าประมูลงานดังกล่าว  นอกจากนีย้ังมีประเทศในแถบ
แอฟริกาที่ยงัมีโอกาสการเติบโตอีกมาก ขณะที่ตลาด CLMV ก็มียอดขายดีขึน้เช่นกนั และในปีนีต้ลาดตะวนัออก
กลางเป็นตลาดที่น่าสนใจ จากการที่รัฐบาลไทยและซาอุดิอารเบียจะมีการจับมือ Business Matching ซึ่งเป็น
ผลดีต่อ SMPC ท่ีจะรุกตลาดตะวันออกกลางมากขึน้ และในช่วงไตรมาส 1/2565 บริษัทได้งานประมูลถังใน
ประเทศ เข้ามาเสริมมลูค่า Backlog  

“ภาพรวมความต้องการถังแก๊สเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้  สถานการณ์โควิด
สายพันธุ์โอมิครอนยังคงระบาดอยู่ในปัจจุบัน ท าให้ประชาชนอยู่บ้านมากขึน้ หรือการท างานจากบ้าน (Work 
from Home) จึงมีการท าอาหารรับประทานเอง ส่งผลให้ออเดอร์ถังแก๊สยังคงดีต่อเนื่อง นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มี
การขยายก าลงัการผลิตถงัแก๊สขนาดใหญ่ และถงัสามส่วนเพิ่มมากขึน้ พร้อมรองรับความต้องการของตลาด ส่วน
ถังแก๊สปกติก าลังการผลิตเดินเคร่ืองเต็มก าลังจากออเดอร์ที่เข้ามาต่อเนื่อง จึงเชื่อว่าปี 2565 บริษัทฯ จะยังมี
ยอดขายที่เติบโตได้กว่า 10-15% ส่วนเร่ืองการขนส่ง และราคาเหล็กก็เป็นเร่ืองที่ต้องติดตาม และบริหารจัดการ
อย่างใกล้ชิด ซึง่บริษัทฯ มีแผนบริหารและการรับมือแล้ว เพื่อรักษาอตัราก าไรให้อยู่ในระดบัที่ดีต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยึดแนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต พร้อมทัง้วิจัยและพฒันากระบวนการผลิต โดยการคิดค้นและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต การควบคุมคุณภาพให้คงที่ การบริหารต้นทุนให้ต ่าลง และการประหยัดพลังงานให้มากที่สุด เพื่อการ
เตบิโตอยา่งยัง่ยืน” นายสรุศกัด์ิ กลา่วทิง้ท้าย 
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