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วันที่ 10 กันยายน 2564

SMPC H2/64 สดใสออเดอร์ล้นยาว เน้นขายถังแก๊สขนาดใหญ่ได้มาร์จิน้ สูง
เงินบาทอ่อนค่า-การขนส่งปรับตัวดีขนึ้ หนุนยอดขายทัง้ ปี โตตามแผน 10-15%
SMPC ชี้แ นวโน้ ม ครึ่ งปี หลั งออเดอร์ยั งไหลเข้ า ต่ อ เนื่ อ ง สอดรั บ ดี ม านด์ในตลาดที่ ยั งอยู่ ใน
ระดับสูงจากภูมิภาคหลัก โดยเฉพาะยอดขายในทวีปแอฟริกา และอเมริกาเหนือ เติบโตแรง มั่นใจว่าทั้ง
ปี 64 จะขายได้ 8 ล้านใบ เพิ่มจากปี 63 ทาได้ 7.2 ล้านใบ เน้นเป็ นผู้นาตลาดถังแก๊สขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ผู้ขายน้ อยราย ได้มาร์จิน้ สูงกว่าถังขนาดเล็ก ขณะที่เงินบาทอ่อนค่ า ลูกค้าสามารถรับ ภาระค่าขนส่ง
ได้มากขึน้ กว่าในช่วงต้นปี ทีผ่ ่านมาถือเป็ นปั จจัยบวก หนุนยอดขายทัง้ ปี นีท้ าได้ตามแผน 10-15%
นายสุ รศักดิ์ เอิบสิริสุข ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด
(มหาชน) หรือ SMPC ประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่ างๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊ ส
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงหุงต้ม และสาหรับใช้เป็ นแหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายในและ
ต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMPC” รวมทั้งรับจ้างผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ เปิ ดเผยถึง
แนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปี หลัง คาดว่าจะดีกว่าจากในช่วงครึ่งปี แรกที่ผ่านมา โดยออเดอร์มีเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นจานวนมากไปถึงปลายปี แล้ว ขณะที่ลกู ค้าสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์การส่งออกทางเรือ
ได้มากขึน้ และแนวโน้มการอ่อนค่าของค่าเงินบาทส่งผลบวกต่อบริษัท ขณะเดียวกันสาหรับปี นบี ้ ริษัทได้มีการขยาย
ตลาดใหม่ ๆ เพิ่ม ได้แก่ ในทวีปอเมริกาใต้ หลังจากที่ยอดขายในทวีปอเมริกาเหนือเติบโตแรง นอกจากนีย้ ังมี
ประเทศในแถบแอฟริกาที่ยงั มีโอกาสการเติบโตอีก มาก ขณะที่ตลาด CLMV ก็มียอดขายดีขึน้ เช่นเดียวกัน เชื่อว่า
จะช่วยสนับสนุนยอดขายในปี นีใ้ ห้เติบโต 10-15% ได้ตามแผน
“แนวโน้มผลประกอบการครึ่งปี หลังมีทิศทางสดใสขึน้ บริษัทมีคาสั่งซือ้ ยาวเกือบถึงสิน้ ปี 2564 โดยเน้น
การขายถัง แก๊ ส ขนาดใหญ่ (ถังสามส่วน) เพราะอัตรากาไรสูงกว่าถังขนาดเล็ก ขณะที่ เงินบาทอ่อนค่า ลูกค้า
สามารถรับภาระค่าขนส่งได้มากขึน้ กว่าในช่วงต้นปี ท่ผี ่านมา และบริษัทเน้นการขายแบบ FOB มากขึน้ (เฉลี่ยครึง่ ปี
H1/2564 = 75%, ปี 2563 = 60%) เพื่อลดความเสี่ยงจากค่ าขนส่งที่อาจสูงขึน้ มาก แม้ปริมาณการขายถังก๊าซ
ในช่วงครึง่ ปี แรก จะทาได้ 3.5 ล้านใบ แต่ยงั มั่นใจว่าทัง้ ปี 64 จะขายได้ 8 ล้านใบ ตามแผน เพิ่มจากปี 2563 ที่ขาย
ได้ 7.2 ล้านใบ” นายสุรศักดิ์ กล่าว
โดยรายได้หลักกว่า 95% มาจากตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปแอฟริกา อเมริกาเหนือ
และเอเชียแปซิฟิก มีสดั ส่วนรวมกัน มากกว่า 80% ของยอดขาย ซึ่งเป็ นตลาดที่มีความต้องการใช้ LPG เพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยทวีปแอฟริกาและเอเชียแปซิฟิกมีการคาดการณ์ว่าจะเป็ นตลาดที่ เติบโตเร็วที่สุดในช่วง 10 ปี
ข้างหน้า เนื่องจากยังเป็ นตลาดที่มีอัตราการใช้แก๊สต่อประชากรที่ต่ามากเมื่อเทียบกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ส่วน
ตลาดในประเทศมีสดั ส่วนเพียง 3% เป็ นตลาดที่อิ่มตัว มีการบริโภคก๊าซ 32-33 กิโลกรัม/คน/ปี แต่เป็ นตลาดที่ตอ้ ง
มี การตรวจคุณ ภาพถังก๊ าซทุก ๆ 5 ปี ท าให้บ ริษั ทมี รายได้บางส่วนจากการรับ ซ่ อมและตรวจสอบคุณ ภาพถัง
สม่าเสมอ

ส่วนสถานการณ์ราคาเหล็กในตลาดโลกที่ ปรับตัวสูงขึน้ มากอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อบริษัทบางส่วน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนโยบายการเสนอราคาของบริษัทเป็ นแบบ Cost plus และลูกค้าบางรายที่เป็ นออเดอร์
ระยะยาว จะมีเงื่อนไขให้บริษัทสามารถเจรจาปรับราคาได้หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กมาก ประกอบกับ
บริษัทยังคงมีสต๊อกเหล็กที่ราคาไม่สูงมากสารองไว้จานวนหนึ่ง จึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาร์จิ ้นมากนัก
ในทางกลับกัน แนวโน้มราคาเหล็กที่สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จะช่วยกระตุน้ ให้ลกู ค้าบางรายตัดสินใจสั่งซือ้ ในปริมาณ
ที่มากขึน้ และเร็วขึน้ เป็ นผลให้ยอดขายเติบโตมากขึน้ ด้วย
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