ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

SMPC ท็อปฟอร์ มกาไรพุ่งเฉียด 65%
บอร์ ดชงจ่ ายปั นผลครึ่งปี หลัง 0.43 บาท/หุ้น Dividend yield เกือบ 7% ฉลองครบรอบ 40 ปี
ปี 64 ตัง้ ธงยอดขายโต 10-15% ออเดอร์ ถังแก๊ สล้ นรั บ Work From Home รอบ 2
SMPC ปั กธงยอดขายปี 2564 โต 10-15% ลุยตลาดถังแก๊ สขนาดใหญ่ มากขึน้ เพิ่มกาลังการผลิต
ถังขนาดใหญ่ มาตรฐาน (ASME) แล้ วอีก 2,500 ใบต่ อเดือน ออเดอร์ ถังแก๊ สพุ่ง รั บ Work From Home
รอบ 2 ผู้ บริ โภคอยู่บ้านทากับข้ าวเอง แย้ มตลาดอเมริ กาเหนื อขายดี ประกอบกับเดินหน้ าขยายตลาด
ใหม่ ต่อเนื่ อง หนุ น ผลงานปี 2563 กวาดยอดขาย 3,973.38 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ 22% และมี ก าไรสุท ธิ
618.71 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 64.9% เมื่อเทียบกับปี ก่ อน ด้ านบอร์ ดไฟเขียวเสนอผู้ ถือหุ้น จ่ ายเงินปั นผล
งวดครึ่งปี หลังอีก 0.43 บาท/หุ้น กาหนดจ่ าย 30 เมษายนนี ้
นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จดั การ บริษัท สหมิตรถังแก๊ ส จากัด (มหาชน) หรื อ SMPC ประกอบ
ธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊ สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงหุงต้ ม และสาหรับใช้ เป็ นแหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ า “SMPC” รวมทังรั
้ บจ้ างผลิตภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าต่างๆ เปิ ดเผยว่า สาหรับผลประกอบการของบริ ษัทฯ
งวดปี 2563 บริ ษัทฯ มียอดขายรวมอยู่ที่ 3,973.38 ล้ านบาท โดยยอดขายเพิ่ม ขึ ้น 717.42 ล้ านบาท หรื อ 22%
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มียอดขาย 3,255.96 ล้ านบาท ส่วนกาไรสุทธิ งวดปี 2563 อยู่ที่ 618.71 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 243.51 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 64.9% จากงวดปี 2562 ที่มีกาไร 375.20 ล้ านบาท สาเหตุที่ยอดขาย
และกาไรเพิ่มขึ ้น เนื่องจากลูกค้ าในแถบเอเชียใต้ ที่ชะลอการสัง่ ซื ้อในช่วงปี ก่อน เริ่ มกลับมาสัง่ ซื ้อบางส่วนตังแต่
้
ช่วงปลายปี 2562 ต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั รวมถึงลูกค้ าในแอฟริ กามีความต้ องการเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ยอดขายใน
สหรัฐอเมริกา ยังคงมีตอ่ เนื่องจากผลของสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
“ผลประกอบการออกมาเป็ นที่น่าประทับใจทังรายได้
้
และกาไรสุทธิ โดยกาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้น 302.99 ล้ านบาท
หรื อเพิ่ มขึน้ 45.4% จาก 667.09 ล้ านบาท เป็ น 970.08 ล้ านบาท ในขณะเดี ยวกันอัตราก าไรขัน้ ต้ นเพิ่ มขึน้ จาก
20.5% เป็ น 24.4% เป็ นผลจากราคาเหล็กในตลาดโลกลดลงและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้ อตั ราการทากาไร
เพิ่มขึ ้น” นายสุรศักดิ์ กล่าว
ทัง้ นี ้ เพื่ อสะท้ อนความเชื่อมั่น และตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ทฯ มี ม ติให้ เสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานงวดปี 2563 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน
อัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งได้ จ่ายปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วสาหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ในอัตรา
หุ้นละ 0.37 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ยังเหลือเงินปั นผลจ่ายสาหรับงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 231 ล้ านบาท กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน
ปันผล (Record date) วันที่ 8 เมษายน 2564 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

สาหรับแผนธุรกิจในปี 2564 บริ ษัทคาดยอดขายจะเติบโต 10-15% จากปี 2563 ขณะเดียวกันสาหรับปี นี ้
บริ ษัทก็จะมีการขยายตลาดใหม่ๆ เพิ่ม อย่างในทวีปอเมริ กาใต้ หลังจากที่ยอดขายในทวีปอเมริ กาเหนือเติบโตแรง
นอกจากนีย้ ังมี ประเทศในแถบแอฟริ กาที่ ยังมี โอกาสการเติบโตอี กมาก ขณะที่ตลาด CLMV ก็ มียอดขายดีขึน้
เช่นเดียวกัน
พร้ อมกันนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ มีการขยายกาลังการผลิตถังแก๊ สขนาดใหญ่ปริ มาตรกว่า 500 ลิตรเพิ่มอีก วันละ
ประมาณ 80 ใบ หรื อราวเดื อ นละ 2,500 ใบ ซึ่ง มี ค วามต้ องการใช้ ง านเพิ่ ม ขึน้ ทัง้ นี ก้ ารขยายก าลัง การผลิ ต
ดัง กล่ า วแล้ วเสร็ จ และพร้ อมรองรั บ ออเดอร์ ใหม่ ส่ ว นถัง แก๊ สปกติ ก าลั ง การผลิ ต เดิ น เครื่ อ งเต็ ม ก าลัง จาก
ออเดอร์ ที่เข้ ามาต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี บริษัท ยังมีปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงเวลานี ้คือการขนส่งที่อาจจะติดขัดบ้ าง
รวมไปถึงการปรับขึ ้นอัตราค่าขนส่ง แต่บริษัทยังสามารถบริหารจัดการได้ โดยพยายามทาให้ ไม่สง่ ผลกระทบถึงมาร์
จิ ้นมากนัก
โดยภาพรวมความต้ อ งการถั ง แก๊ สเพิ่ ม ขึ น้ ต่ อ เนื่ อ ง ทั ง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ อี ก ทัง้ ขณะนี ้
สถานการณ์ โควิด -19 กลับ มาระบาดรอบ 2 อี กครัง้ ท าให้ ป ระชาชนอยู่บ้านมากขึน้ หรื อการท างานจากบ้ าน
(Work From Home) จึงมีการทาอาหารรับประทานเอง ส่งผลให้ ออเดอร์ ถงั แก๊ สยังคงดีตอ่ เนื่อง
"ตอนนี ้อย่างที่ทราบว่าไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ มาก เพื่อไม่ให้ เกิดการแพร่ กระจายของเชื ้อโรค เป็ น
โอกาสที่คนส่วนมากก็จะอยู่บ้าน ทางานที่ บ้าน ดังนันจึ
้ งมีการทาอาหารเองมากขึ ้น ทาให้ ออเดอร์ ถงั แก๊ สขายดี ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี บ้ ริ ษัทก็มีการขยายกาลังการผลิตถังขนาดใหญ่เพื่อรองรับ ความต้ องการที่
เพิ่มขึ ้น จึงเชื่อว่าปี 2564 บริ ษัทฯ จะยังมียอดขายที่เติบโตได้ กว่า 10-15% ส่วนเรื่ องการขนส่ง หรื อราคาเหล็กก็
เป็ นเรื่ องที่ต้องติดตาม และบริหารจัดการอย่างใกล้ ชิด ซึง่ บริ ษัทฯมีแผนบริหาร และการรับมือแล้ ว น่าจะไม่กระทบ
มาร์ จิ ้นมากนัก" นายสุรศักดิ์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยึดแนวทางดาเนินการตามแผนกลยุทธ์เดิมที่ช่วยให้ บริษัทบริหารงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต พร้ อมทังวิ
้ จยั และพัฒนากระบวนการผลิตโดยการคิดค้ นและนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ เพิ่มขึ ้น การควบคุมคุณภาพให้ คงที่ การ
บริหารต้ นทุนให้ ต่าลง การประหยัดพลังงานให้ มากที่สดุ
โดยในปี นีบ้ ริ ษั ท ฯ ดาเนิ น ธุรกิ จ มาครบรอบ 40 ปี มี ความเชี่ ย วชาญในธุ รกิ จ และประสบการณ์ อย่าง
ยาวนาน เป็ นผู้ผลิตถังแก๊ สปิ โตรเลียมเหลวระดับโลก โดยบริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานจากนานาชาติ ทาให้
ลูก ค้ า กว่ า 100 ประเทศทั่ว โลกไว้ ว างใจในคุณ ภาพของถั ง แก๊ ส “SMPC” บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่น ที่ จ ะเป็ นผู้ น าใน
อุตสาหกรรมถังแก๊ สของโลกโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้ อมเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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