
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์              วนัที ่9 พฤศจิกายน 2561 
 

 
        SMPC อวดงบ Q3 มีก าไรพุ่ง 9.7% โกยยอดขายกว่า 1,155 ลบ. 

 
 “SMPC” เผยผลงานไตรมาส 3/61 กวาดยอดขายกว่า 1,155.63 ลบ. เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 

2.6% ก าไรสุทธิอยู่ที่ 172.43 ลบ.  เพิ่มขึ้น 9.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนผลงาน 9  เดือนแรกปีนี้ ก าไร
เพิ่มขึน้ 18.83%  โดยมียอดขายอยู่ที่ 3,592 .60 ลบ. เพิ่มขึน้ 464.58  ล้านบาท หรือ 14.85%   จากความต้องการถัง
แก๊ส LPG  เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้และทวีปแอฟริกา ที่เปลี่ยนมาใช้ LPG แทนฟืนและน ้ามันก๊าด  “สุรศักดิ์ 
เอิบสิริสุข” เอ็มดี เช่ือแนวโน้มธุรกิจยังคงไปได้สวย พร้อมวางแผนขยายก าลังการผลิตเพิ่มอีก 1.2 - 2.5 ล้านใบ/ปี 
ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า  จากความต้องการใช้แกส็ LPG ในอนาคตมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองโดยเฉพาะในต่างประเทศ 

 
นายสุรศกัด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) หรือ SMPC ผูป้ระกอบ

ธุรกิจผลิตถงัทนความดนัแบบต่าง ๆ โดยผลิตภณัฑ์หลกัเป็นถงัส าหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้
เป็นเช้ือเพลิงหุงต้ม และส าหรับใช้เป็นแหล่ง พลังงานรถยนต์ โดยจ าหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ “SMPC” รวมทั้งรับจา้งผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ  เปิดเผยว่าผลประกอบการของ
บริษทัฯงวดไตรมาส 3/2561  มียอดขายรวมอยู่ท่ี 1,155.63 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 29.63 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 2.6% 
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมียอดขาย 1,126.00  ล้านบาท โดยมีก าไรสุทธิในงวดไตรมาส 3/2561 
จ านวน 172.43 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 15.21 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 9.7% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 157.22 
ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายและรายไดอ่ื้นท่ีเพิ่มข้ึน ค่าใชจ่้ายในการขายท่ีลดลง สุทธิดว้ยตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน 

“ผลงาน Q3/61 ท่ีออกมาอยูร่ะดบัใกลเ้คียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ 262.74 ลา้นบาท 
ลดลง 4.2% จากงวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นตน้ 274.21 ลา้นบาท  จากตน้ทุนวตัถุดิบประกอบกบัค่าเงินบาท
ท่ีแขง็ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และการแข่งขนัท่ีรุนแรงในบางประเทศ ท าใหอ้ตัราการท าก าไรลดลง” นายสุรศกัด์ิ กล่าว  

ส าหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนของปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายอยู่ท่ี  3,592.60 ล้านบาท จากงวด
เดียวกนัของปีก่อนอยู่ท่ี 3,128.02 ล้านบาท เพิ่มข้ึน  464.58 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 14.85%  ด้านก าไรสุทธิอยู่ท่ี 
452.88 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ 381.12  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 71.76  ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 18.83% 

อยา่งไรก็ตาม จากค าสั่งซ้ือท่ีเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให ้SMPC มีการขยายก าลงัการผลิตเพิ่มข้ึนอีก โดยปรับเพิ่ม
ก าลงัการผลิตรวมใหม่ในปี 2561 เพิ่มข้ึนเป็น 10 ลา้นใบต่อปี จากเดิม 8.2 ลา้นใบ  และเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์
ตั้งแต่ไตรมาส 4/2561 น้ีเป็นตน้ไป ขณะเดียวกนับริษทัฯตั้งเป้าขยายก าลงัการผลิตเพิ่มอีก 1.2 - 2.5 ลา้นใบ/ปี ภายใน  
3-5 ปีขา้งหนา้ เน่ืองจากความตอ้งการใชแ้ก็ส LPG ในอนาคตมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนต่อเน่ืองโดยเฉพาะในต่างประเทศ 

 
 
 
 



 

 
“แนวโนม้ธุรกิจในอนาคต เช่ือวา่ยงัมีการเติบโตท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง จากความตอ้งการใชแ้ก็ส LPG ท่ีค่อนขา้ง

สูง ในภูมิภาคเอเชียใต ้เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนเช้ือเพลิงหุงตม้มาเป็น LPG และความตอ้งการท่ีสูงข้ึนตามสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีขยายตวัไดดี้ข้ึน รวมถึงประเทศในทวีปแอฟริกาท่ีมีการเปล่ียนมาใช้ LPG แทนฟืนและน ้ ามนัก๊าด ซ่ึง
ประเทศดงักล่าวน้ีเป็นลูกคา้หลกัของ SMPC  โดยบริษทัตั้งเป้าหมายเพิ่มข้ึน 15-20% ทุกปี อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัใน
เร่ืองค่าเงินบาทและแนวโน้มราคาเหล็กในตลาด ยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อผลประกอบการของบริษทั แต่ 
ดว้ยอตัราการเติบโตของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ท าให้อตัราการใชก้ าลงัการผลิตสูงข้ึน เกิด economy of scale ท่ีสามารถ
ช่วยลดตน้ทุนการผลิตลง ท าใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได”้ นายสุรศกัด์ิกล่าว 

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

ข้อมูลบริษัท 
บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จ ากดั (มหาชน) จดัตั้งบริษทัและเร่ิมประกอบธุรกิจผลิตถงัทนความดนัแบบต่างๆ ในปี 

2524โดยผลิตภณัฑห์ลกัเป็นถงัส าหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหุงตม้ และส าหรับใชเ้ป็น
แหล่งพลงังานรถยนต ์โดยจ าหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “SMPC” และเคร่ืองหมายการคา้
ของลูกค้า (กลุ่มบริษัทค้าน ้ ามันและเช้ือเพลิง) โดยถังแก๊สของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบให้ได้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมทั้ งของประเทศไทย (Thai Industrial Standard – TIS) และต่างประเทศทั่วโลก เช่น 
มาตรฐานสากล (ISO), มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (DOT), มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS), มาตรฐานประเทศ
อังกฤษ (BS), มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) และ มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED) เป็นต้น  ทั้ งน้ี
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ แบ่งออกตามวตัถุประสงค์การใช้งาน ดงัน้ี 1.ถงัแก๊สปิโตรเลียมเหลวส าหรับหุงตม้ 2. ถงัแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลวส าหรับรถยนต์  และ3.ถงัอ่ืนๆ เช่น ถงัเมททิวโบรมายล์ ถงัส าหรับบรรจุสารท าความเยน็ ถงัคลอรีน/
แอมโมเนีย และถงัเปล่ียนน ้ามนัเคร่ือง  เป็นตน้ 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอยีดตามเพิม่เติมได้ที ่: 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, 089-488-8337,  E-mail : jurarat@irplus.in.th 
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