
 

 
ข่าวประชาสัมพนัธ์           วนัที ่ 20  กุมภาพนัธ์ 2561 
  

                      SMPC ประเมินภาพรวมถังแก๊สปี 61 สดใส- ดีมานด์ต่างประเทศพุ่ง 
                                    เปิดงบปี 60 ยอดขายโตเฉียด 25%  จ่ายปันผลคร่ึงปีหลังอกี 0.35 บาท/หุ้น 

 
SMPC เดินหน้าสร้างผลงานสวย ตั้งเป้ายอดขายปี 2561 โต 15-20% หลังประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมถัง

แก๊สยังสดใส  โดยเฉพาะดีมานด์ในตลาดต่างประเทศยังมีอกีมาก เปิดแผนอยู่ระหว่างการศึกษาจัดตั้งโรงงานแห่งใหม่
ในต่างประเทศ พร้อมทั้งรุกตลาดต่างประเทศอย่างต่อเน่ืองในกลุ่มประเทศเอเชียใต้และแอฟริกา พร้อมแผนเพิ่ม
ก าลังการผลิตเป็น 10 ล้านใบต่อปี จากปี 2560 ที่มีก าลังการผลิต  8.2 ล้านใบต่อปี “สุรศักดิ์ เอิบสิริสุข” ซีอีโอ โชว์
ผลงานปี 2560 โกยยอดขาย 4,326.80  ล้านบาท เพิม่ขึน้ 24.7%  และมีก าไร  531.75 ลดลงเลก็น้อย 1.7% จากปีก่อน 
จากต้นทุนเหล็กที่สูงขึน้และการแข่งขันด้านราคา  ด้านบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลอีก 0.35 บาท/หุ้น ทั้งปีปันผลรวม 
0.60 บาท/หุ้น 

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

ธุรกิจผลิตถงัทนความดนัแบบต่างๆ โดยผลิตภณัฑ์หลกัเป็นถงัส าหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็น
เช้ือเพลิงหุงต้ม และส าหรับใช้เป็นแหล่งพลงังานรถยนต์ โดยจ าหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “SMPC” รวมทั้งรับจา้งผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าต่างๆ  กล่าวถึงแผนการด าเนินงานในปี 2561 คาดว่า
ยอดขายจะเติบโต 15 - 20% จากปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นการเติบโตทั้งปริมาณและมูลค่าตามความตอ้งการใชถ้งัก๊าซท่ีเติบโต
ในภูมิภาคเอเชียใตแ้ละแอฟริกา ประกอบกบัแนวโนม้ราคาเหล็กท่ีคาดวา่จะอยูใ่นระดบัทรงตวัไม่ผนัผวน โดยวางแผน
เตรียมงบลงทุนใหม่ เพิ่มก าลงัการผลิตถงัก๊าซ LPG ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ส าหรับก าลงัการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนนั้น 
เพื่อรองรับตลาดท่ีขยายตวัมาก ปัจจุบนับริษทัส่งออกถงัก๊าซในสัดส่วน 94% ไปยงัทุกทวีปกว่า 100 ประเทศ โดยมี
ตลาดหลกัในทวีปเอเชียและแอฟริกา ขณะท่ีมีการจ าหน่ายถงัก๊าซในประเทศราว 4% มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศราว 
50 - 60% 

ส าหรับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจในปี 2561 น้ี บริษทัฯ ยงัเดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศเพิ่มข้ึนเป็นหลัก 
เน่ืองจากยงัมีโอกาสและช่องทางการเติบโตอีกมาก  จากความตอ้งการใชถ้งัแก๊ส LPG ท่ียงัมีโอกาสเติบโตไดอี้กมาก
ในตลาดเอเชียและแอฟริกา โดยเฉพาะบางประเทศในแถบเอเชียใต ้มีการเปล่ียนการใชพ้ลงังานเช่ือเพลิงเป็น LPG 
และตามความตอ้งการท่ีสูงข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีขยายตวัไดดี้ข้ึน ขณะท่ี SMPC ยงัคงมีการขยายก าลงัการผลิต
รองรับความตอ้งการท่ีสูงข้ึนดงักล่าว โดยในปี 2561 บริษทัมีแผนเพิ่มก าลงัการผลิตเป็น 10 ลา้นใบต่อปี  เพิ่มจากปี 
2560 ท่ีมีก าลงัการผลิต  8.2 ลา้นใบต่อปี โดยโรงงานเดิมในประเทศยงัสามารถขยายก าลงัการผลิตใหม่ไดต่้อเน่ือง 
นอกจากน้ีบริษทัฯอยู่ระหว่างศึกษาแผนการขยายโรงงานใหม่ไปยงัต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขนัและ
รองรับการขยายตวัของธุรกิจท่ีมีแนวโนม้เติบโตไปไดดี้ 

 



 

 
“ประเมินว่าปริมาณการขายเฉล่ียในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า จะยงัคงเติบโตในระดับเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 15%  

ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากความตอ้งการถงัแก๊สในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาท่ีคาดวา่ยงัเติบโตสูง 
ซ่ึงคาดวา่ปี 2561 ยอดขายของบริษทัฯ จะยงัเติบโตต่อ 15-20% จากการท่ีมีมูลค่างานคงคา้งในมือสะสมและทิศทาง
ตลาดต่างประเทศยงัมีโอกาสประมูลงานเพิ่มเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตลาดต่างประเทศเป็นช่องทางจ าหน่ายหลกัท่ี
ส าคญัในการเพิ่มยอดขายและก าไรสุทธิในอนาคต”  นายสุรศกัด์ิ กล่าว   

ส าหรับผลประกอบการของบริษทัฯงวดปี 2560  บริษทัฯ มียอดขายรวมอยูท่ี่  4,326.80 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 
2559   ท่ีมียอดขาย 3,469 ลา้นบาท โดยยอดขายเพิ่มข้ึน 857.80 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 24.7%โดยสัดส่วนการขาย
ส่วนใหญ่อยู่ในแถบเอเชียและแอฟริกา  ส่วนก าไรสุทธิงวดปี 2560 อยู่ท่ี 531.75 ล้านบาท จากงวดปี 2559 อยู่ท่ี 
541.14  ลา้นบาท ลดลง 9.39 ล้านบาท หรือลดลง 1.7 % สาเหตุท่ีก าไรลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากอตัราการท าก าไร
ลดลงจากตน้ทุนเหล็กท่ีสูงข้ึนและจากการแข่งขนัทางดา้นราคาท่ีรุนแรงข้ึนในบางประเทศและค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า
ข้ึน 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานงวดปี 2560 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท ซ่ึงไดจ่้ายปันผลระหวา่ง
กาลไปแลว้ส าหรับงวด 1 ม.ค.-30 มิ.ย.2560 ในอตัรา 0.25 บาทต่อหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้(พาร์) หุ้นละ  1.00 บาท โดย
ยงัคงเหลือเงินปันผลส าหรับงวด 1 ก.ค.-31 ธ.ค.2560 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาทต่อหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้(พาร์) หุ้นละ 
1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งส้ินไม่เกิน  186.20 ล้านบาท ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record 
date) 4 เมษายน 2561  และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี   27 เมษายน 2561 หากผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  
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