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SMPC ประเมินแนวโน้ มธุรกิจครึ่งปี หลังโตกว่ าครึ่งปี แรก
ส่ งถังแก๊ สไซส์ ใหญ่ เจาะตลาดเอเชียใต้ – คว้ างานในประเทศ เสริมแกร่ งรายได้
“SMPC” คาดผลงานครึ่ งปี หลังเติ บ โตดี กว่ าครึ่ งปี แรกที่ ผ่านมา ตามความต้ องการใช้ ถั งแก๊ ส ทั้งในและ
ต่ างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชี ยใต้ และทวีปแอฟริ กา พร้ อมลุยเปิ ดตลาดใหม่ ๆ ต่ อเนื่ อง ผลิตสิ นค้ าที่เป็ น
High Value เพิ่มมากขึ้น เผยปี นี้ได้ งานผลิตและซ่ อมถัง บริ ษัทในประเทศล็อตใหญ่ และเตรี ยมส่ งถังแก๊ สขนาดใหญ่
เจาะตลาดเอเชียใต้ เสริมพอร์ ตรายได้ ด้ านความคืบหน้ าการลงทุนในต่ างประเทศ คาดได้ ข้อสรุปภายในปี นีต้ ามแผน
นายสุ รศักดิ์ เอิบสิ ริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ ส 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 ดเผยถึง แนวโน้มผลประกอบการ
ในช่วงครึ่ งปี หลัง คาดว่ายอดขายจะเติบโตดีกว่าครึ่ งปี แรก จากความต้องการถังแก๊ส LPG ในภูมิภาคเอเชี ยใต้ และ
ประเทศในทวีปแอฟริ กา ที่มีการเปลี่ยนมาใช้ LPG แทนฟื นและเชื้ อเพลิงแบบดั้งเดิม ซึ่ งทั้ง 2 ภูมิภาคนี้ เป็ นกลุ่ม
ลูกค้าหลักของ SMPC ถึงแม้ปัจจุบนั จะเกิดสภาวะสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริ กา แต่เหตุการณ์
ดังกล่าวส่ งผลที่ดีต่อบริ ษทั ทําให้บริ ษทั ได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กาเพิ่มขึ้น
“ทิศทางครึ่ งปี หลังปริ มาณขายส่ วนใหญ่จะมาจากทวีปแอฟริ กา และสหรัฐอเมริ กา ซึ่งขณะนี้เริ่ มมีออเดอร์
เข้ามา ขณะที่ตลาดในประเทศปี นี้เราประมูลได้งาน มีท้ งั การผลิตถังใหม่และถังซ่อม มากกว่าปี ก่อน อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯได้รุกขยายตลาดภูมิภาคใหม่ๆ เช่ น ละติ นอเมริ กา รวมถึ งผลิ ตสิ นค้าที่ เป็ น High Value เพื่อให้ยอดขาย
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้มากขึ้น ล่าสุ ดบริ ษทั ฯมีเป้าหมายส่ งถังแก๊สขนาดใหญ่ไปขายที่ประเทศแถบเอเชียใต้ ซึ่ งจะมีการ
เปลี่ ยนจากถังขนาดเล็ก มาเป็ นถังขนาดใหญ่ขนาด 250 กิ โลกรัม เป็ นโอกาสของบริ ษทั ฯในการขยายตลาดและทํา
กําไรเพิ่มขึ้น โดยเป้ายอดขายในปี 2562 คาดว่าจะอยูร่ ะดับใกล้เคียงกับปี 2561 ที่ผา่ นมา” นายสุ รศักดิ์ กล่าว
อีกทั้งปี นี้ บริ ษทั ได้ต้ งั งบลงทุนราว 100 ล้านบาท เพื่อลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆ โดยนําระบบหุ่ นยนต์มาใช้
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตมากขึ้น ทําให้ตน้ ทุ นการผลิ ตลดลง ขณะเดี ยวกันบริ ษ ทั ยังคงเน้นการบริ หารจัดการ
ต้นทุนที่ดีอย่างต่อเนื่ อง
ด้านความคืบหน้าการลงทุนในต่างประเทศเพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่กาํ ลังการผลิต 2.5 ล้านใบต่อปี มูลค่าการ
ลงทุ นประมาณ 400 ล้านบาท ขณะนี้ มี ความชัดเจนค่ อนข้างมาก มี การเจรจาในเรื่ องโครงสร้ าง โดยคาดว่า SMPC
น่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ หลัก คาดจะได้ขอ้ สรุ ปภายในปี นี้ ทั้งนี้ในการเข้าไปตั้งโรงงานผลิตในประเทศนั้น บริ ษทั มองว่าจะ

ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ใกล้ชิดขึ้น รวมถึงอาจ
ได้ประโยชน์ทางภาษีมากกว่าที่จะส่ งออกเข้าไปยังประเทศนั้น เพราะบางประเทศมีกาํ แพงภาษีที่สูงมาก นอกจากนี้ยงั
สามารถใช้เป็ นฐานในการผลิตสิ นค้าให้กบั กลุ่มลูกค้าในแถบประเทศนั้นได้
*****************************************************
ข้อมูลบริษัท สหมิตรถังแก๊ ส จํากัด (มหาชน) : SMPC
บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) จัดตั้งบริ ษทั และเริ่ มประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ ในปี
2524โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสําหรับบรรจุแก๊สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงหุงต้ม และสําหรับใช้เป็ น
แหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจําหน่ ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SMPC” และเครื่ องหมายการค้า
ของลู กค้า (กลุ่ มบริ ษ ัทค้านํ้ามันและเชื้ อเพลิ ง) โดยถังแก๊ สของบริ ษ ัทฯ ได้รับ การออกแบบให้ ได้ตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมทั้ งของประเทศไทย (Thai Industrial Standard – TIS) และต่ า งประเทศทั่ ว โลก เช่ น
มาตรฐานสากล (ISO), มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริ กา (DOT), มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS), มาตรฐานประเทศ
อังกฤษ (BS), มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) และ มาตรฐานตามระเบี ยบของสหภาพยุโรป (TPED) เป็ นต้น ทั้งนี้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ แบ่งออกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้ 1.ถังแก๊สปิ โตรเลียมเหลวสําหรับหุ งต้ม 2. ถังแก๊ส
ปิ โตรเลียมเหลวสําหรับรถยนต์ และ3.ถังอื่นๆ เช่น ถังเมททิวโบรมายล์ ถังสําหรับบรรจุสารทําความเย็น ถังคลอรี น/
แอมโมเนีย และถังเปลี่ยนนํ้ามันเครื่ อง เป็ นต้น
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