ข่าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2562
SMPC ตั้งบริษัทย่ อยในสิ งคโปร์ สยายปี กลุยลงทุนต่ างประเทศ

บอร์ ด บมจ.สหมิตรถังแก๊ ส ไฟเขียวให้ จัดตั้งบริษัทย่อยแห่ งใหม่ ในต่ างประเทศ รองรับการขยายการลงทุน
คาดดําเนินการแล้ วเสร็จภายใน 3 เดือน
นายสุ รศักดิ์ เอิบสิ ริสุข กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) หรื อ SMPC ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจผลิตถังทนความดันแบบต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสําหรับบรรจุแก๊สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้
เป็ นเชื้ อ เพลิ ง หุ ง ต้ม และสํ า หรั บ ใช้ เป็ นแหล่ ง พลัง งานรถยนต์ โดยจํา หน่ า ยภายในและต่ า งประเทศ ภายใต้
เครื่ องหมายการค้า “SMPC” รวมทั้งรับจ้างผลิตภายใต้เครื่ องหมายการค้าต่างๆ เปิ ดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิหลักการให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ในต่างประเทศ เพื่อรองรับ
การขยายการลงทุ นของบริ ษทั โดยมอบอํานาจให้ค ณะกรรมการบริ หารพิจารณาดําเนิ นการต่ อไปให้แล้วเสร็ จ
ภายใน 3 เดือน
“คณะกรรมการมี ม ติ ให้ จัดตั้งบริ ษ ัท ย่ อ ยในต่ างประเทศ เพื่ อรองรั บ การขยายการลงทุ น ต่ อในกิ จการ
ต่างประเทศ เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้า สร้างโอกาสเติบโตให้บริ ษทั ส่ วนรายละเอียดการจัดตั้งคาดว่าจะใช้เวลาไม่
เกิน 3 เดือน ตอนนี้ เรามองหาประเทศใหม่ๆที่จะเป็ นฐานการขยายกําลังการผลิต เพื่อประโยชน์ในด้านลดต้นทุนการ
ผลิต การจัดส่ งสิ นค้า รวมถึงประโยชน์ในด้านภาษี จากกรณี บางประเทศใช้มาตรการกําแพงภาษีที่สูงมาก เพื่อปกป้อง
ผูผ้ ลิตในประเทศ” นายสุ รศักดิ์กล่าว
โดยก่อนหน้านี้ บริ ษทั ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนต่างประเทศและเจรจากับพันธมิตรกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่ กําลังการผลิต 2.5 ล้านใบต่อปี มูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท ล่าสุ ดอยู่ระหว่างการ
เจรจาแล้ว 70-80% คาดว่าจะได้ขอ้ สรุ ปภายในปี นี้
****************************************

ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) จัดตั้งบริ ษทั และเริ่ มประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ ในปี 2524
โดยผลิ ตภัณฑ์ หลักเป็ นถังสําหรั บบรรจุ แก๊ สปิ โตรเลี ยมเหลว (LPG) เพื่ อใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งหุ งต้ม และสํ าหรั บใช้เป็ นแหล่ ง
พลังงานรถยนต์ โดยจําหน่ ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SMPC” และเครื่ องหมายการค้าของลูกค้า
(กลุ่มบริ ษทั ค้านํ้ามันและเชื้อเพลิง) โดยถังแก๊สของบริ ษทั ฯ ได้รับการออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทั้ง
ของประเทศไทย (Thai Industrial Standard – TIS) และต่ างประเทศทั่วโลก เช่ น มาตรฐานสากล (ISO), มาตรฐานประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (DOT), มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS), มาตรฐานประเทศอังกฤษ (BS), มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) และ
มาตรฐานตามระเบี ยบของสหภาพยุโรป (TPED) เป็ นต้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ แบ่งออกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
ดังนี้ 1.ถังแก๊สปิ โตรเลี ยมเหลวสํา jหรับหุ งต้ม 2. ถังแก๊สปิ โตรเลี ยมเหลวสําหรั บรถยนต์ และ3.ถังอื่นๆ เช่น ถังเมททิวโบร
มายล์ ถังสําหรับบรรจุสารทําความเย็น ถังคลอรี น/แอมโมเนี ย และถังเปลี่ยนนํ้ามันเครื่ อง เป็ นต้น
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