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วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

SMPC อวดงบ Q3 มีกาไรพุ่ง 9.7% โกยยอดขายกว่า 1,155 ลบ.
“SMPC” เผยผลงานไตรมาส 3/61 กวาดยอดขายกว่ า 1,155.63 ลบ. เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่ อน
2.6% กาไรสุ ทธิ อยู่ที่ 172.43 ลบ. เพิ่มขึ้น 9.7% จากงวดเดียวกันของปี ก่ อน ส่ วนผลงาน 9 เดือนแรกปี นี้ กาไร
เพิ่มขึน้ 18.83% โดยมียอดขายอยู่ที่ 3,592 .60 ลบ. เพิ่มขึน้ 464.58 ล้ านบาท หรือ 14.85% จากความต้ องการถัง
แก๊ ส LPG เพิ่มสู งขึ้นในภูมิภาคเอเชี ยใต้ และทวีปแอฟริกา ที่เปลี่ยนมาใช้ LPG แทนฟื นและน้ามันก๊ าด “สุ รศั กดิ์
เอิบสิ ริสุข” เอ็มดี เชื่ อแนวโน้ ม ธุ รกิจยังคงไปได้ สวย พร้ อมวางแผนขยายกาลังการผลิตเพิ่มอีก 1.2 - 2.5 ล้ านใบ/ปี
ภายใน 3-5 ปี ข้ างหน้ า จากความต้ องการใช้ แก็ส LPG ในอนาคตมีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ ต่ อเนื่องโดยเฉพาะในต่ างประเทศ
นายสุ รศักดิ์ เอิบสิ ริสุข กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน) หรื อ SMPC ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จผลิ ตถังทนความดันแบบต่าง ๆ โดยผลิ ตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊สปิ โตรเลี ยมเหลว (LPG) เพื่อใช้
เป็ นเชื้ อ เพลิ ง หุ ง ต้ม และส าหรั บ ใช้ เป็ นแหล่ ง พลัง งานรถยนต์ โดยจ าหน่ า ยภายในและต่ า งประเทศ ภายใต้
เครื่ องหมายการค้า “SMPC” รวมทั้งรั บ จ้างผลิ ตภายใต้เครื่ องหมายการค้าต่ างๆ เปิ ดเผยว่าผลประกอบการของ
บริ ษทั ฯงวดไตรมาส 3/2561 มี ยอดขายรวมอยู่ที่ 1,155.63 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 29.63 ล้านบาท หรื อเพิ่ม ขึ้ น 2.6%
เปรี ยบเที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อนที่ มียอดขาย 1,126.00 ล้านบาท โดยมี กาไรสุ ท ธิ ในงวดไตรมาส 3/2561
จานวน 172.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.21 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 9.7% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุ ทธิ 157.22
ล้านบาท เนื่องจากยอดขายและรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลง สุ ทธิดว้ ยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
“ผลงาน Q3/61 ที่ออกมาอยูร่ ะดับใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยกาไรขั้นต้นอยูท่ ี่ 262.74 ล้านบาท
ลดลง 4.2% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรขั้นต้น 274.21 ล้านบาท จากต้นทุนวัตถุดิบประกอบกับค่าเงินบาท
ที่แข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันที่รุนแรงในบางประเทศ ทาให้อตั ราการทากาไรลดลง” นายสุ รศักดิ์ กล่าว
ส าหรั บ ผลประกอบการงวด 9 เดื อ นของปี 2561 บริ ษ ัท ฯ มี ย อดขายอยู่ที่ 3,592.60 ล้านบาท จากงวด
เดี ยวกัน ของปี ก่ อนอยู่ที่ 3,128.02 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 464.58 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ น 14.85% ด้านกาไรสุ ท ธิ อยู่ที่
452.88 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปี ก่อนอยูท่ ี่ 381.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.76 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 18.83%
อย่างไรก็ตาม จากคาสั่งซื้ อที่เพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้ SMPC มีการขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก โดยปรับเพิ่ม
กาลังการผลิ ตรวมใหม่ในปี 2561 เพิ่มขึ้ นเป็ น 10 ล้านใบต่อปี จากเดิม 8.2 ล้านใบ และเริ่ มดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์
ตั้งแต่ไตรมาส 4/2561 นี้ เป็ นต้นไป ขณะเดี ยวกันบริ ษทั ฯตั้งเป้ าขยายกาลังการผลิ ตเพิ่มอีก 1.2 - 2.5 ล้านใบ/ปี ภายใน
3-5 ปี ข้างหน้า เนื่องจากความต้องการใช้แก็ส LPG ในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในต่างประเทศ

“แนวโน้มธุ รกิจในอนาคต เชื่อว่ายังมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่ อง จากความต้องการใช้แก็ส LPG ที่ค่อนข้าง
สู ง ในภูมิภาคเอเชี ยใต้ เนื่ องจากมีการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงหุ งต้มมาเป็ น LPG และความต้องการที่สูงขึ้นตามสภาวะ
เศรษฐกิ จที่ขยายตัวได้ดีข้ ึน รวมถึ งประเทศในทวีปแอฟริ กาที่ มีการเปลี่ ยนมาใช้ LPG แทนฟื นและน้ ามันก๊าด ซึ่ ง
ประเทศดังกล่าวนี้ เป็ นลูกค้าหลักของ SMPC โดยบริ ษทั ตั้งเป้ าหมายเพิ่มขึ้น 15-20% ทุกปี อย่างไรก็ตาม ปั จจัยใน
เรื่ องค่าเงินบาทและแนวโน้มราคาเหล็กในตลาด ยังคงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริ ษทั แต่
ด้วยอัตราการเติบโตของธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง ทาให้อตั ราการใช้กาลังการผลิตสู งขึ้น เกิด economy of scale ที่สามารถ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตลง ทาให้บริ ษทั สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้” นายสุ รศักดิ์กล่าว
****************************************
ข้ อมูลบริษัท
บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน) จัดตั้งบริ ษทั และเริ่ มประกอบธุ รกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ ในปี
2524โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงหุ งต้ม และสาหรับใช้เป็ น
แหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SMPC” และเครื่ องหมายการค้า
ของลู กค้า (กลุ่ มบริ ษ ัทค้าน้ ามันและเชื้ 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
ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ แบ่งออกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้ 1.ถังแก๊สปิ โตรเลียมเหลวสาหรับหุ งต้ม 2. ถังแก๊ส
ปิ โตรเลียมเหลวสาหรับรถยนต์ และ3.ถังอื่นๆ เช่ น ถังเมททิวโบรมายล์ ถังสาหรับบรรจุสารทาความเย็น ถังคลอรี น/
แอมโมเนีย และถังเปลี่ยนน้ ามันเครื่ อง เป็ นต้น
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