
 

ข่าวประชาสัมพันธ ์             วันที ่11 สิงหาคม 2565 
            

                  SMPC สุดปัง!! งวด 6 เดือนก าไร 531 ลบ.พุ่ง 84% จา่ยปันผลระหว่างกาล 0.60 บ./หุ้น
       H2/65 ออเดอรไ์หลเข้าต่อเน่ือง หนุนยอดขายทั้งปีโตตามแผน 10-15%  

 
SMPC ประกาศผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกปีนี้ โกยก าไร 531.19 ลบ. เพ่ิมขึน้ 84.03% กวาด

รายได้ 2,930.07 ลบ. เพ่ิมขึ้น 43.59% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ผลงานไตรมาส 2/2565 มีก าไร 
241.64 ลบ. เพ่ิมขึน้ 38.8% รายได้อยู่ที ่1,395.68 ลบ. เพ่ิมขึน้ 22.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ด้าน
บอรด์เคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.60 บาทต่อหุ้น ประเมินแนวโน้มคร่ึงปีหลังออเดอรยั์งไหลเข้า
ต่อเน่ือง สอดรับดีมานด์ในตลาดที่ยังอยู่ในระดับสูงจากภูมิภาคหลัก โดยเฉพาะยอดขายในทวีป
แอฟริกา และอเมริกาเหนือโตแรง เชื่อยอดขายทัง้ปี 2565 ท าได้ตามแผน 10-15% 

 
นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากัด 

(มหาชน) หรือ SMPC ประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็นถังส าหรบับรรจุแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลิงหุงตม้ และส าหรบัใชเ้ป็นแหล่งพลงังานรถยนต ์โดยจ าหน่ายภายในและ
ต่างประเทศ ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “SMPC” รวมทัง้รบัจา้งผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ต่างๆ  เปิดเผยว่า ผล
ประกอบการของบริษัทฯ งวดไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทฯ มียอดขายรวมอยู่ที่  1,395.68 ลา้นบาท  โดยยอดขาย
เพิ่มขึน้ 258.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 22.7% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มียอดขาย 1,137.16 ลา้นบาท 
เนื่องจากความตอ้งการของลกูคา้ยงัคงมีต่อเนื่อง  โดยเฉพาะยอดขายในทวีปอเมรกิาเหนือ ยงัคงเติบโตจากความ
ตอ้งการที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และจากผลของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมริกาและจีน ท าใหไ้ทยไดเ้ปรียบ
จีน นอกจากนี ้ตน้ทุนวัตถุดิบที่เพิ่มมากเมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน ท าใหม้ีการปรบัราคาขายเพิ่มขึน้ให้
สอดคลอ้งกบัราคาวตัถุดิบ ประกอบกบัค่าเงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลใหบ้ริษัทซึ่งมียอดขายต่างประเทศกว่า 90% ได้
ประโยชนใ์นฐานะผูส้ง่ออก ท าใหย้อดขายเพิ่มขึน้ 

สว่นก าไรสทุธิอยู่ที่  241.64 ลา้นบาท 67.57  ลา้นบาท หรือคิดเป็น 38.8% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนที่มี
ก าไร 174.07 ลา้นบาท  เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึน้ อตัราการท าก าไรดีขึน้และรายไดอ่ื้นเพิ่มขึน้  สทุธิกบัค่าใชจ้่าย
ต่างๆ ที่เพิ่มขึน้  

“ผลประกอบการที่ออกมาในไตรมาส 2/2565 เป็นที่น่าประทับใจทั้งรายได้และก าไร โดยก าไรขั้นต้นอยู่ที่ 
394.70 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 31.3% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราก าไรขัน้ตน้ปรบัเพิ่มขึน้จาก 26.4% เป็น 
28.3% เป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับสถานการณ์ค่าเงินบาทต่อดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงประมาณ  9% 
ท าใหบ้รษิัทไดป้ระโยชนใ์นฐานะผูส้ง่ออก” นายสรุศกัดิ ์กลา่ว 

ส ำหรับผลประกอบกำรของบริษัทฯในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทฯ มียอดขายรวมอยู่ที่ 
2,930.07 ล้านบาท  โดยยอดขายเพิ่มขึน้  889.54 ล้านบาท หรือคิดเป็น 43.59% เทียบกับงวดเดียวกันของปี



 

ก่อนที่มียอดขาย 2,040.53 ลา้นบาท มกี ำไรสุทธิ 531.19 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ้น 242.55 ล้ำนบำท หรอืเพิ่มขึ้น 
84.03%  จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนทีม่กี ำไรสุทธ ิ 288.64 ลำ้นบำท   

ทั้งนี ้เพื่อตอบแทนผูถื้อหุน้ที่ให้การสนับสนุน SMPC ด้วยดีเสมอมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมี
อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ 0.60 บาทต่อหุน้ จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบังวด 6 
เดือน สิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ์ไดร้บัเงินปันผล (Record date) วนัที่ 
24 สิงหาคม  2565  และก าหนดจ่ายปันผลในวนัที่ 9 กนัยายน 2565 

ส าหรบัแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลัง คาดจะเติบโตต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา จาก
ยอดขายท่ีเติบโตไดดี้  อีกทั้งค่าเงินบาทอ่อนค่า ท าใหบ้ริษัทไดร้บัอานิสงสจ์ากส่วนนี ้แต่ในดา้นตน้ทุนแมว้่ามีการ
ปรบัตัวเพิ่มขึน้ แต่ก็สามารถบริหารจัดการได้  และบริษัทยังเดินหน้าในการกระจายความเสี่ยงธุรกิจ เพราะต้อง
ยอมรบัว่าเศรษฐกิจโลกก็ตอ้งมีความกังวล แต่ถ้าสามารถกระจายความเสี่ยงขายสินคา้ที่หลากหลาย ก็เชื่อว่าการ
เติบโตยงัมีต่อเนื่อง เพราะดีมานดถ์งัแก๊สยงัมีความตอ้งการอยู่ 

อย่างไรก็ดี ปีนีบ้ริษัทคาดยอดขายจะเติบโต 10-15% ตัง้เป้าขายถงัแก๊สไวท้ี่ 8 ลา้นใบ จากปีก่อนที่ 6.9  ลา้น
ใบ โดยการเติบโตจะมาจากทัง้ถงัขนาดใหญ่และถังขนาดเล็ก รวมไปถึงการขยายการผลิตไปรบังานที่เป็นส่วนของถัง
ขนาดใหญ่และถังประเภทอ่ืน เช่น ถัง Refrigerant เป็นตน้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะกระจายความเสี่ยง รวมถึงการรกัษา
ระดบัมารจ์ิน้ของบรษิัทใหดี้ขึน้ได ้
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