
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์              วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 

 

                                                  SMPC บอร์ดใจดีปันผลระหว่างกาล 0.24 บ./หุ้น 

                            เช่ือH2ธุรกิจโตกว่าคร่ึงปีแรกจากความต้องการใช้ถังแก๊ส-ลุยเปิดตลาดใหม่ๆ  

                                           

             “SMPC” คาดผลงานคร่ึงปีหลังเติบโตดีกว่าคร่ึงปีแรกท่ีผ่านมา ตามความต้องการใช้ถังแก๊สท้ังในและ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา ท่ีเปลี่ยนมาใช้ LPG แทนฟืนและเช้ือเพลิงแบบดั้งเดิม  

พร้อมลุยเปิดตลาดใหม่ๆ ผลิตสินค้าท่ีเป็น High Value เพิ่มมากขึน้  แม้ผลงาน  6 เดือนแรกปีนี้กําไรลดลง 26.2% 

สาเหตุหลกัจากยอดขายท่ีลดลงและค่าเงินบาทแข็งค่า ขณะท่ียอดขายไตรมาส 2/62  อยู่ท่ี  904.58 ล้านบาท ลดลง 

26.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน  แต่บอร์ดใจดีเอาใจผู้ถือหุ้น ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.24 บ./หุ้น  

กาํหนดวันปิดสมุดทะเบียน 22 ส.ค. และจ่ายเงินปันผลวันท่ี 6  ก.ย. 2562 นี ้

 นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) หรือ SMPC ผูป้ระกอบ

ธุรกิจผลิตถงัทนความดนัแบบต่าง ๆ โดยผลิตภณัฑ์หลกัเป็นถงัสําหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้

เป็นเช้ือเพลิงหุงต้ม และสําหรับใช้เป็นแหล่ง พลังงานรถยนต์ โดยจาํหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้

เคร่ืองหมายการคา้ “SMPC” รวมทั้งรับจ้างผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ  เปิดเผยว่าผลประกอบการของ

บริษัทฯงวดไตรมาส 2/2562  มียอดขายรวมอยู่ท่ี 904.58 ล้านบาท ลดลง 325.63 ล้านบาท หรือลดลง 26.5% 

เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมียอดขาย 1,230.21 ลา้นบาท  เน่ืองจากงวดน้ีปริมาณขายลดลง 24% เม่ือ

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  จากภาวะค่าเงินบาทแข็งและสภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีตกตํ่า ส่งผลต่ออตัราการ

บริโภคท่ีลดลงโดยทัว่ไป  

นอกจากน้ี ยงัเป็นผลจากการชะลอการสั่งซ้ือของลูกคา้ในแถบเอเชียใต ้เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนของสกุล

เงินทอ้งถ่ินของลูกคา้ต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง และธนาคารพาณิชยท์อ้งถ่ินเขม้งวดด้านการปล่อยสินเช่ือให้

ลูกค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยถังแก๊สหุงต้มเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีประชาชนทุกครัวเรือนต่างต้องใช้เพื่อดาํรง

ชีวิตประจาํวนั อีกทั้งสถานการณ์สงครามการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนซ่ึงส่งผลในทางท่ีดีกบับริษทัฯ ทาํให้

บริษทัไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น โดยยอดขายในไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส

ก่อน 16.2%  

โดยมีกาํไรสุทธิในงวดไตรมาส 2/2562 จาํนวน 122 ลา้นบาท ลดลง 41.87  ลา้นบาท หรือลดลง 25.6 % 

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีกาํไรสุทธิ 163.87 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงสุทธิตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการ

ขายท่ีลดลงตามสัดส่วน โดยถึงแมย้อดขายจะลดลง แต่ด้วยการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํให้บริษทัยงั

สามารถรักษาระดบัอตัราการทาํกาํไร โดยในไตรมาส 2/2562 อตัรากาํไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 12.71% จาก 12.57% ใน

ไตรมาส 2/2561 และเพิ่มขึ้นจาก 10.98% เป็น 11.60%  เม่ือเทียบกบังวด 6 เดือนแรกของปีก่อน  

สําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัฯ มียอดขายอยู่ท่ี  1,683.06 ลา้นบาท ลดลง 

753.91 ลา้นบาท หรือลดลง 30.9 % จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ี 2,436.97 ลา้นบาท ดา้นกาํไรสุทธิอยู่ท่ี 206.91  

ลา้นบาท ลดลง 73.55  ลา้นบาท หรือลดลง 26.2% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ี  280.46 ลา้นบาท  



 

อย่างไรก็ตาม แม้ผลประกอบการจะลดลง แต่เพื่อตอบแทนผู ้ถือหุ้นท่ีไว้วางใจเสมอมา ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯมีอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.24  บาทต่อหุ้น จากผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯสาํหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเงินปัน

ผล (Record date) วนัท่ี 22 สิงหาคม  2562  และกาํหนดวนัจ่ายปันผลในวนัท่ี 6 กนัยายน 2562 โดยเป็นการจ่ายปัน

ผลจากกาํไรท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ทั้งน้ี ผูรั้บเงินปันผลจะตอ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลรัษฎากร 

สาํหรับแนวโนม้ผลประกอบการในช่วงคร่ึงปีหลงั คาดว่ายอดขายจะเติบโตดีกวา่คร่ึงปีแรก เน่ืองจากความ

ตอ้งการถงัแก๊ส LPG ในภูมิภาคเอเชียใต ้ท่ีมีการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงหุงตม้มาเป็น LPG รวมถึงประเทศในทวีป

แอฟริกา ท่ีมีการเปล่ียนมาใช้ LPG แทนฟืนและเช้ือเพลิงแบบดั้งเดิม ซ่ึงทั้ง 2 ภูมิภาคน้ี เป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของ 

SMPC  ถึงแมปั้จจุบนัจะเกิดสภาวะสงครามทางการคา้ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา แต่เหตุการณ์ดงักล่าวส่งผลท่ีดี

ต่อบริษทั ทาํให้บริษทัไดรั้บคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯไดรุ้กขยาย

ตลาดภูมิภาคใหม่ๆ เช่นละตินอเมริกา  รวมถึงผลิตสินคา้ท่ีเป็น High Value  เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้ง

ไว ้โดยในปีท่ีผ่านมา บริษทัไดผ้่านการรับรองมาตรฐานท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดม้าก

ขึ้น  

  ถึงแมค้่าเงินบาทท่ีแข็งขึ้นจะส่งผลกระทบต่อบริษทับา้งในฐานะผูส่้งออก แต่บริษทัไดมี้การป้องกนัความ

เส่ียงดว้ยการ Natural Hedging หรือพิจารณาซ้ือ Forward ตามความจาํเป็นและเหมาะสม และดว้ยการบริหารจดัการ

ตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้ตน้ทุนการผลิตลดลง โดยบริษทัยงัคงรักษาอตัราการทาํกาํไรไวไ้ดใ้น

ระดบัปกติ 

**************************************** 

ข้อมูลบริษัท 

บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) จดัตั้งบริษทัและเร่ิมประกอบธุรกิจผลิตถงัทนความดนัแบบต่างๆ ในปี 

2524โดยผลิตภณัฑห์ลกัเป็นถงัสําหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหุงตม้ และสําหรับใชเ้ป็น

แหล่งพลงังานรถยนต ์โดยจาํหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SMPC” และเคร่ืองหมายการคา้

ของลูกค้า (กลุ่มบริษัทค้านํ้ ามันและเช้ือเพลิง) โดยถังแก๊สของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบให้ได้ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรมทั้ งของประเทศไทย (Thai Industrial Standard – TIS) และต่างประเทศทั่วโลก เช่ น 

มาตรฐานสากล (ISO), มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (DOT), มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS), มาตรฐานประเทศ

อังกฤษ (BS), มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) และ มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED) เป็นต้น  ทั้ งน้ี

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ แบ่งออกตามวตัถุประสงค์การใช้งาน ดงัน้ี 1.ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวสําหรับหุงตม้ 2. ถงัแก๊ส

ปิโตรเลียมเหลวสําหรับรถยนต์  และ3.ถงัอ่ืนๆ เช่น ถงัเมททิวโบรมายล์ ถงัสําหรับบรรจุสารทาํความเยน็ ถงัคลอรีน/

แอมโมเนีย และถงัเปล่ียนนํ้ามนัเคร่ือง  เป็นตน้ 

ติดต่อสอบถามรายละเอยีดตามเพิม่เติมได้ท่ี : IR PLUS  

คุณสารภี      สายะเวส  (จูน) โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170, E-mail : sarapee@irplus.in.th   

คุณจุฬารัตน์ เจริญภกัดี (ฟ้า) โทร : 02-022-6200 ต่อ 611, 099 3629462,  E-mail : jurarat@irplus.in.th 
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