ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

SMPC บุ๊คกาไร H1/63 โต 59% บอร์ ดจ่ ายปั นผลระหว่ างกาล 0.37 บ./หุ้น
ชีค้ รึ่งปี หลังโตต่ อจากดีมานด์ ถังแก๊ ส LPG ในภูมิภาคเอเชียใต้ - แอฟริกา-สหรั ฐฯ
SMPC ผลงาน Q2/63 ฟอร์ มสวย กวาดยอดขาย 1,093.12 ลบ. เพิ่มขึน้ 20.6% กาไรสุทธิ 182.19
ลบ.โต 49.3% โชว์ ผลงาน 6 เดือนแรกปี นีก้ าไรพุ่ง เกือบ 59% อยู่ท่ ี 328.51 ล้ านบาท จากออเดอร์ ลูกค้ า
ในแถบเอเชียใต้ -แอฟริ กา ที่ชะลอการสั่งซือ้ ในช่ วงปี ก่ อน เริ่มกลับมาสั่งซือ้ ขณะที่ยอดขายในสหรั ฐฯ
ยังไหลเข้ าต่ อเนื่ อง คาดผลงานครึ่ งปี หลังยังคงเติบโตต่ อเนื่ อง ตามความต้ องการใช้ ถังแก๊ สทัง้ ในและ
ต่ างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียใต้ และทวีปแอฟริ กา เชื่อยอดขายปี นีเ้ ติบโต 30% ได้ ตามแผน
รับดีมานด์ ต่างประเทศโตต่ อเนื่อง ชีโ้ ควิดไม่ กระทบธุรกิจ แย้ มหลังโควิด เริ่มพิจารณาลงทุนโรงงานผลิต
ถังแก๊ สในต่ างประเทศใหม่ ด้ านบอร์ ดใจดีเอาใจผู้ถือหุ้น ประกาศจ่ ายปั นผลระหว่ างกาล 0.37 บ./หุ้น
นายสุ ร ศั ก ดิ์ เอิ บ สิ ริ สุ ข กรรมการผู้ จัด การ บริ ษั ท สหมิ ต รถั ง แก๊ ส จ ากัด (มหาชน) หรื อ SMPC
ผู้ประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊ สปิ โตรเลียมเหลว (LPG)
เพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงหุงต้ ม และสาหรับใช้ เป็ นแหล่ง พลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ า “SMPC” รวมทังรั
้ บจ้ างผลิตภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าต่างๆ เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการของ
บริ ษั ทฯงวดไตรมาส 2/2563 มี ยอดขายรวมอยู่ที่ 1,093.12 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ 186.81 ล้ านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึน้
20.6% เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มียอดขาย 906.31 ล้ านบาท เนื่องจากลูกค้ าในแถบเอเชียใต้ ที่
ชะลอการสั่งซือ้ ในช่วงปี ก่อน เริ่ ม กลับมาสั่งซือ้ บางส่วนตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั รวมถึง
ลูกค้ าในแอฟริ กามีความต้ องการเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ ยอดขายในสหรัฐอเมริ กายังคงมีตอ่ เนื่องจากสงครามการค้ า
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
สาหรับกาไรสุทธิในงวดไตรมาส 2/2563 จานวน 182.19 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 60.19 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น
49.3 % จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 122 ล้ านบาท เนื่องจากยอดขายเติบโต และมีอตั ราการทากาไรที่
สูงขึ ้น ขณะที่ ค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ลดลง โดยสุทธิกับรายได้ อื่นที่ลดลงและภาษี เงินได้ ที่เพิ่มขึ ้น สาหรับกาไรขันต้
้ น
อยู่ที่ 288.06 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 76.69 ล้ านบาท หรื อ 36.3% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรขันต้
้ น 211.37
ล้ านบาท ขณะที่อัตรากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึน้ จาก 23.3% เป็ น 26.4% เป็ นผลจากค่าเงินบาทที่อ่ อนค่าลงและราคา
เหล็กในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ อตั ราทากาไรเพิ่มขึ ้น
ขณะที่ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริ ษัทฯ มียอดขายอยู่ที่ 2,038.17 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
352.62 ล้ านบาท หรื อ 20.92% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มียอดขาย 1,685.55 ล้ านบาท ด้ านกาไรสุทธิอยู่ที่
328.51 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ 121.60 ล้ านบาท หรื อ เพิ่ ม ขึน้ 58.77 % จากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นที่ มี ก าไรสุท ธิ
206.91 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ไว้ วางใจเสมอมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯมีอนุมตั จิ ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาทต่อหุ้น จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิ ้นสุด ณ

วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 โดยก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั นผล (Record date) วั น ที่ 24
สิงหาคม 2563 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 9 กันยายน 2563
สาหรับ แนวโน้ ม ผลประกอบการในช่วงครึ่ งปี หลัง คาดว่ายอดขายจะยังคงเติบโตต่อเนื่ อง จากความ
ต้ องการถังแก๊ ส LPG ในภูมิภาคเอเชียใต้ ที่มีการปรับเปลี่ยนเชื ้อเพลิงหุงต้ มมาเป็ น LPG รวมถึงประเทศในทวีป
แอฟริ กา ที่มีการเปลี่ยนมาใช้ LPG แทนฟื นและเชื ้อเพลิงแบบดังเดิ
้ ม ซึ่งทัง้ 2 ภูมิภาคนี ้ เป็ นกลุ่มลูกค้ าหลักของ
SMPC
อย่างไรก็ ตาม จากสถานการณ์ โควิด -19 ที่ แพร่ กระจายทั่วโลกอยู่ขณะนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ รับผลกระทบเพี ยง
เล็กน้ อยในเรื่ องของการขนส่งสินค้ า ซึ่งมีความล่าช้ าจากการปิ ดในบางประเทศเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ กระจายในวง
กว้ าง ทาให้ การขนส่งต้ องใช้ เวลานานขึน้ แต่โดยรวมยังสามารถส่งออเดอร์ ลูกค้ าได้ ตามกาหนดเวลา โดยบริ ษัท
ยังคงเป้าหมายยอดขายถังแก๊ สในปี 2563 ไว้ ที่ 7.3 ล้ านถัง เติบโต 30% เนื่องจากยังคงมีความต้ องการใช้ ถงั แก๊ ส
LPG อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแอฟริกา อเมริ กาเหนือ รวมถึงในเอเชีย อีกทังบริ
้ ษัทได้ เริ่ มกระจาย
ฐานลูกค้ าไปยังกลุม่ ประเทศละตินอเมริกา
ขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ จะพยายามรักษาอัตรากาไรสุทธิให้ อยู่ในระดับ 10-15% ถึงแม้ ว่าค่าเงินบาทจะมี
ทิศ ทางที่ แ ข็งค่า โดยมี การบริ ห ารและควบคุม การบริ ห ารความเสี่ ย งจากความผัน ผวนของอัตราแลกเปลี่ ย น
ประกอบกับพยายามควบคุมต้ นทุนด้ านกระบวนการผลิต รวมถึง การที่ราคาเหล็กซึ่งเป็ นต้ นทุนของบริษัทฯ ขณะนี ้
ยังอยูใ่ นระดับทรงตัว
ส่วนการลงทุนสร้ างโรงงานผลิตถังแก๊ สในต่างประเทศ ขนาดกาลังการผลิต 2.5 ล้ านถังต่อปี มูลค่าการ
ลงทุน 13-15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ซึง่ จะช่วยให้ บริษัทมีโอกาสขยายฐานการผลิตและได้ รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ ้น
รวมถึงลดต้ นทุนด้ านการขนส่งสินค้ า และลดค่าใช้ จา่ ยทางภาษีด้านต่างๆ แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิดแพร่
ขยายในวงกว้ าง ทาให้ บริ ษัทต้ องชะลอโครงการดังกล่าว เพื่อประเมินความเสี่ยงใหม่อีกครัง้ หลังจากสถานการณ์
คลี่คลาย
****************************************
ข้ อมูลบริษัท
บริ ษัท สหมิตรถังแก๊ ส จากัด (มหาชน) จัดตังบริ
้ ษัทและเริ่ มประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ ในปี
2524 โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊ สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงหุงต้ ม และสาหรับใช้
เป็ นแหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า “SMPC” และเครื่ องหมาย
การค้ าของลูกค้ า (กลุ่มบริ ษัทค้ าน ้ามันและเชื ้อเพลิง) โดยถังแก๊ สของบริ ษัทฯ ได้ รับการออกแบบให้ ได้ ตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมทั ง้ ของประเทศไทย (Thai Industrial Standard – TIS) และต่ า งประเทศทั่ ว โลก เช่ น
มาตรฐานสากล (ISO), มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริ กา (DOT), มาตรฐานประเทศออสเตรเลี ย (AS), มาตรฐาน
ประเทศอังกฤษ (BS), มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) และ มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED) เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ แบ่งออกตามวัตถุประสงค์การใช้ งาน ดังนี ้ 1.ถังแก๊ สปิ โตรเลียมเหลวสาหรับหุงต้ ม 2. ถัง

แก๊ สปิ โตรเลี ยมเหลวส าหรับรถยนต์ และ3.ถังอื่ นๆ เช่น ถังเมททิวโบรมายล์ ถังสาหรับบรรจุสารทาความเย็น ถัง
คลอรี น/แอมโมเนีย และถังเปลี่ยนน ้ามันเครื่ อง เป็ นต้ น
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