ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

SMPC บุ๊คงบ Q2/64 โกยรายได้กว่า1,137 ลบ.บอร์ดจ่ายปั นผลระหว่างกาล 0.35 บาท/หุ้น
H2 ออเดอร์ไหลเข้าต่อเนื่อง หนุนยอดขายทั้งปี โตตามแผน 10-15%
SMPC ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2564 โกยรายได้อยู่ท่ี 1,137.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4%
มีกาไร 174.07 ล้านบาท ลดลง 4.5% จากปั ญหาค่าระวางเรือที่ปรับราคาเพิ่มขึน้ อย่างก้าวกระโดดไปทั่ว
ทุกภูมิภ าค ลูกค้าบางรายจึงขอเลื่อนกาหนดการรั บของ แต่สถานการณ์ได้ป รั บดีขึ้น ตามลาดับ ด้าน
บอร์ด เคาะจ่ า ยเงิน ปั น ผลระหว่ า งกาล 0.35 ต่ อ หุ้ น ประเมิ น แนวโน้ ม ครึ่ งปี หลั งออเดอร์ยั งไหลเข้ า
ต่ อ เนื่ อ ง สอดรั บ ดี ม านด์ในตลาดที่ ยังอยู่ ในระดั บ สู ง จากภู มิ ภ าคหลั ก โดยเฉพาะยอดขายในทวี ป
แอฟริกา และอเมริกาเหนือ โตแรง เชื่อยอดขายทัง้ ปี 2564 ทาได้ตามแผน10-15%
นายสุ รศักดิ์ เอิบสิริสุข ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด
(มหาชน) หรือ SMPC ประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊ ส
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงหุงต้ม และสาหรับใช้เป็ นแหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายในและ
ต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMPC” รวมทัง้ รับจ้างผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ เปิ ดเผยว่า ผล
ประกอบการของบริษั ทฯ งวดไตรมาส 2 ปี 2564 บริษั ทฯ มียอดขายรวมอยู่ท่ี 1,137.16 ล้านบาท โดยยอดขาย
เพิ่ ม ขึ น้ 44.04 ล้า นบาท หรือ คิ ด เป็ น 4% เที ย บกับ งวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นที่ มี ย อดขาย 1,093.12 ล้า นบาท
เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาค่าระวางเรือที่ปรับเพิ่มขึน้ อย่างก้าวกระโดดไปทั่วทุกภูมิภาคตัง้ แต่ปลายปี 2563 เริ่ม
คลี่คลายไปในทางที่ดีขึน้ และการวางแผนการบริ หารจัดการด้านขนส่งมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทา
ให้การขนส่ง เป็ น ไปตามแผนที่ วางไว้ ในส่วนของความต้องการลู ก ค้ายังคงมี อย่ างต่ อเนื่อ งจากภูมิ ภ าคหลัก
โดยเฉพาะยอดขายในทวีปแอฟริกา และอเมริกาเหนือ ยังคงเติบโตจากความต้องการที่เพิ่ม ขึน้ อย่างต่อเนื่ อง
ประกอบกับผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ยังคงทาให้ไทยได้เปรียบการแข่งขันกับจีน
ส่วนกาไรสุทธิ อยู่ท่ี 174.07ล้านบาท ลดลง 8.12 ล้านบาท หรือ คิดเป็ น 4.5% จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนที่มีกาไร 182.19 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายและกาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ สุทธิกั บต้นทุนในการจัดจาหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้
“ในไตรมาส 2/2564 กาไรขั้นต้นอยู่ท่ี 300.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.4% เทียบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนที่ มี
อัตรากาไรขั้นต้น 288.06 ล้านบาท โดยอัตรากาไรขัน้ ต้นใกล้เคียงเดิมที่ 26.4% โดยในไตรมาสนีต้ น้ ทุนในการจัด
จาหน่ายเพิ่มขึน้ เนื่องจากอัต ราค่าระวางเรือที่เพิ่มราคาอย่างก้าวกระโดดไปทั่วทุกภูมิ ภาค และค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการขายเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากค่าจ้างที่ปรึกษา อะตราผลตอบแทน
พนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาตรการป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึน้ ” นายสุรศักดิ์ กล่าว
ทั้งนี ้ เพื่ อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจเสมอมา ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯมี อนุมัติจ่ายเงินปั นผล

ระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาทต่อหุน้ จากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับงวด 6 เดือน สิน้ สุด ณ
วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 โดยก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั นผล (Record date) วั น ที่ 24
สิงหาคม 2564 และกาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2564
สาหรับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปี หลัง คาดว่าจะดีกว่าจากในช่วงครึ่งปี แรกที่ผ่านมา โดยออเดอร์
มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็ นจานวนมากไปถึงปลายปี แล้ว ขณะที่สถานการณ์การส่งออกทางเรือดีขึน้ และแนวโน้มการ
อ่อนค่าของค่าเงินบาทส่งผลบวกต่อบริษัท ขณะเดียวกันสาหรับปี นีบ้ ริษัทได้มีการขยายตลาดใหม่ๆ เพิ่ม ได้แก่ ใน
ทวีปอเมริกาใต้ หลังจากที่ยอดขายในทวีปอเมริกาเหนือเติบโตแรง นอกจากนีย้ งั มีประเทศในแถบแอฟริกาที่ยงั มี
โอกาสการเติบโตอีกมาก ขณะที่ตลาด CLMV ก็มียอดขายดีขึน้ เช่นเดียวกัน เชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนยอดขายในปี นี ้
ให้เติบโต 10-15% ได้ตามแผน
ส่วนสถานการณ์ราคาเหล็กในตลาดโลกที่ ปรับตัวสูงขึน้ มากอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อบริษัทบางส่วน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายการเสนอราคาของบริษัทเป็ นแบบ Cost plus และลูกค้าบางรายที่เป็ นออเดอร์
ระยะยาว จะมีเงื่อนไขให้บริษัทสามารถเจรจาปรับราคาได้หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กมาก ประกอบกับ
บริษัทยังคงมีสต๊อกเหล็กที่ราคาไม่สูงมากสารองไว้จานวนหนึ่ง จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาร์จิน้ มากนัก
ในทางกลับกัน แนวโน้มราคาเหล็กที่สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จะช่วยกระตุน้ ให้ลกู ค้าบางรายตัดสินใจสั่งซือ้ ในปริมาณ
ที่มากขึน้ และเร็วขึน้ เป็ นผลให้ยอดขายเติบโตมากขึน้ ด้วย
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