
Q&A : SMPC’s Opportunity Day H1.2021  
 

จากกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) ส าหรับการรายงานผลการด าเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 2021 ของบริษัท

เมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2021 ที่ผ่านมา บริษัทได้รวบรวมค าถาม-ค าตอบจากหลายค าถามที่คล้ายกนั ดงันี ้

1. อตัราการเติบโตของบริษัท  
บริษัทตัง้เป้าอตัราการเติบโตอยู่ที่ 10-15% ต่อปี ปัจจุบนัมีก าลงัการผลิต 10 ล้านใบ/ปี และอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเฉล่ีย

อยู่ที่ 70-80%  จากค าสัง่ซือ้ที่ได้รับมาล่วงหน้าแล้วส าหรับคร่ึงปีหลงัของปี 2021 ถึงเกือบ 90% ของก าลงัการผลิต จึงคาดว่ายอดขาย
ปี 2021 จะสามารถท าได้ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ที่ 8 ล้านใบ/ปี 

 
2. ตลาดเป้าหมาย และแนวโน้มในอนาคต 

บริษัทมีกลุ่มลกูค้ากระจายไปกว่า 100 ประเทศทัว่โลก โดยมีสดัส่วน >80% ในตลาดหลกั 3 ทวีป ได้แก่ทวีปอเมริกาเหนือ 
แอฟริกา และเอเชีย  

- ส าหรับตลาดอเมริกาเหนือ ในช่วงที่ผ่านมามีความต้องการสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยงัคงได้ประโยชน์จากกรณี
สงครามทางการค้าระหว่างอเมริกากบัจีน 

- ตลาดแอฟริกา มีการเติบโตและความต้องการอย่างต่อเนื่องทกุปี  
- ตลาดเอเชียคาดว่าในปี 2021 จะยงัคงชะลอตวัระยะหนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์ค่าขนส่งและราคาเหล็กที่ค่อนข้างสูง 

ท าให้ลกูค้าในทวีปเอเชียซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศก าลงัพฒันาและมีความอ่อนไหวต่อราคาค่อนข้างสงู ชะลอค าสัง่ซือ้
เพื่อรอสถานการณ์ราคาที่ดีขึน้ อย่างไรก็ตาม จากตวัอย่างในอดีต พบว่าการชะลอค าสัง่ซือ้จะเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลา
หน่ึง และกลบัมาสัง่ซือ้ใหม่ เนื่องจากถงัแก๊สเป็นสินค้าจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนั  

- ส่วนตลาดอื่นๆยงัคงมีการบกุตลาดเพิ่มเติมต่อเนื่อง เช่น ทวีปอเมริกาใต้ แต่สดัส่วนอาจจะยงัไม่มาก  
นอกจากนี ้ตัง้แต่ปลายปี 2020 บริษัทเน้นรุกตลาดถังใหญ่ เนื่องจากเป็นตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย ท าให้บริษัทสามารถเป็น

ผู้น าในตลาดและท าก าไรได้  
ในระยะยาว บริษัทยงัคงมองว่าอุตสาหกรรมถงัแก๊สยงัมีโอกาสเติบโตต่อไปได้ในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก าลงั

พฒันาที่ปัจจบุนัยงัมีอตัราการใช้แก๊สต่อประชากรที่ค่อนข้างต ่า เช่น แอฟริกาและเอเชีย 
 
3. สถานการณ์คู่แข่ง 
 บริษัทถือเป็นผู้น าตลาดถงัแก๊สชัน้น า ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก  โดยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ยงัไม่พบการเพิ่มขึน้ของคู่แข่ง
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอยา่งมีนยัส าคญั เนื่องจากถงัแก๊สเป็นสินค้าควบคมุคณุภาพ การส่งถงัแก๊สเข้าไปขายในแต่ละประเทศ
จ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของแต่ละประเทศ นอกจากนีล้กูค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทค้าแก๊สชัน้น าของโลก 
(Major Oil Company ) มีระบบการตรวจสอบเพื่อรับรองให้อยูใ่น Approved Vender List โดยกระบวนการเพื่อให้ได้รับการรับรอง
ตลอดจนการเข้าถึงตลาดเพื่อสร้างชื่อเสียงและความนา่เชื่อถือจ าเป็นต้องอาศยัระยะเวลาพอสมควร ดงันัน้การเกิดผู้ผลิตรายใหมจ่ึงไม่
สามารถเกิดขึน้ได้ในระยะเวลาสัน้ๆ  
 
 



4. วิธีการควบคมุต้นทนุเหล็ก และผลต่อการปรับราคาสินค้า 
เนื่องจากนโยบายก าหนดราคาเป็นลักษณะ Cost plus ท าให้บริษัทสามารถเจรจาปรับราคาขายให้สอดคล้องกับราคา

วตัถดุิบ (เหล็ก) ได้ จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนกั ในทางกลบักนั แนวโน้มราคาเหล็กที่สงูขึน้ต่อเนื่องจะท าให้ลกูค้าตดัสินใจสัง่ซือ้เร็วขึน้
เนื่องจากเกรงว่าราคาสินค้าจะสงูขึน้ไปเร่ือยๆ ซึง่ท าให้บริษัทสามารถบริหารจดัการสต๊อกได้ง่ายขึน้  
 
5. แนวโน้มสถานการณ์คา่ขนส่งและระวางเรือ  
 ตัง้แต่ปลายปี 2020 การขนส่งมีปัญหาทัง้จากการขาดแคลนตู้คอนอเทนเนอร์และค่าระวางที่สงูขึน้มากอย่างก้าวกระโดดถึง 
100-200% บางโซนแถบแอฟริกาเพิ่มสูงขึน้ไปเกือบ 300% แต่บริษัทยังสามารถส่งสินค้าออกไปได้ ปัจจุบันทัง้บริษัทและลูกค้า
สามารถรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าวได้มากขึน้ โดยการวางแผนจดัหาตู้คอนเทนเนอร์ล่วงหน้านานขึน้ ให้สอดคล้องกบัแผนผลิตและ
จดัส่ง เพื่อให้สินค้ามีตู้รองรับการส่ง และมีระยะเวลาต่อรองให้ได้ต้นทุนที่ดีที่สดุ นอกจากนี ้บริษัทได้ปรับเงื่อนไขการขายเป็น FOB 
มากขึน้จาก 50% เป็น 75% เพื่อลดความเส่ียงที่อาจขาดทนุจากค่าขนส่งที่ผนัผวนและปรับตวัสงูขึน้มาก 
 
6. ค่าเงินบาทอ่อนคา่เป็นปัจจยับวก/ลบกบับริษัท และการบริหารความเส่ียงจากคา่เงินบาท 
 เนื่องจากยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัท >90% เป็นการส่งออก แนวโน้มค่าเงินบาทอ่อนจงึเป็นปัจจยับวกต่อบริษัท ถงึแม้จะ
ท าให้ต้นทนุน าเข้าวตัถดุิบสงูขึน้ก็ตาม แต่ในสดัสว่นท่ีน้อยกว่า   
 อย่างไรกต็าม บริษัทมีการป้องกนัความเส่ียงจากคา่เงินบาท โดยส่วนหนึ่งเป็น Natural Hedge จากการน าเข้าวตัถดุิบ ส่วนท่ี
เหลือมีการพิจารณาซือ้ forward ตามสถานการณ์ เพื่อลดความเส่ียงจากผลขาดทนุท่ีอาจเกดิขึน้  
 
7. สาเหตทุี่ Q2.2021 มี Gross profit margin สงูทัง้ที่ต้นทนุเพิ่มขึน้ และแนวโน้มส าหรับ H2.2021 
 สาเหตทุี่อตัราการท าก าไรดีขึน้มากในไตรมาส 2 ปี 2021 ถึงแม้ต้นทนุจะสงูขึน้ มาจากหลายปัจจยั ดงันี ้

1. ยอดขายที่สงูขึน้มาก ท าให้เกิด economy of scale 
2. ค่าเงินบาทอ่อน 
3. มีการปรับราคาขายให้สอดคล้องกบัราคาวตัถดุิบที่เพิม่ขึน้สงู  
4. การเน้นบกุตลาดถงัใหญ่ที่มีอตัราการท าก าไรสงู 
บริษัทคาดวา่แนวโน้มผลประกอบการในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2021 น่าจะไปในทางเดียวกบัช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2021 

เนื่องจากปัจจยัหลายประการยงัคงไม่เปล่ียนแปลง  
 
8. หนีสิ้นระยะสัน้ท่ีแสดงในงบการเงิน Q2.2021 เพิ่มขึน้สงูจากสาเหตใุด บริษัทมีปัญหาสภาพคลอ่งหรือไม่ 
 หนีสิ้นระยะสัน้ที่แสดงในงบการเงินไตรมาส 2/2021 เพิ่มขึน้สูงจากภาระ Trust Receipt (TR) จากการสั่งซือ้เหล็กส าหรับ
รองรับค าสัง่ซือ้ที่ได้รับมาแล้วและมีก าหนดส่งมอบในไตรมาส 3/2564 ประกอบกบัราคาเหล็กในตลาดโลกส าหรับคร่ึงปีแรก H1.2021
เทียบกบัปี 2020 เฉล่ียเพิ่มขึน้สงูถึงกว่า 50% เมื่อ ท าให้ยอดหนีสิ้นเพิ่มขึน้ โดยทัง้หมดเป็นหนีท้ี่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระคืน 

บริษัทไม่มีปัญหาสภาพคล่อง และมีอตัราส่วนแสดงฐานะการเงินอยู่ในระดบัท่ีดมีาโดยตลอด โดย ณ วนัท่ี 30 มิ.ย.2021 มี
อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.7 เทา่ และอตัราก่อหนี ้(IBD/Equity) อยูใ่นระดบัต า่เพียง 0.4 เท่า นอกจากนีบ้ริษัทยงัสามารถจา่ยเงินปันผล 
ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2021 ได้ในอตัรา 0.35 บาท/หุ้น คิดเป็นอตัราจ่าย 65%ของก าไรสทุธิ และ Dividend yield 6.4% 

 



9. การปรับปรุงเพื่อขยายโรงงานและก าลงัการผลิต 
บริษัทมีการขยายโรงงานเพิ่มขึน้ในพืน้ที่เดิม ณ สถานที่ตัง้ปัจุบนั พร้อมทัง้ปรับเปล่ียนปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึน้ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2020 บางส่วนเสร็จและพร้อมใช้งานแล้ว ส่วนที่เหลือคาดว่าจะแล้ว
เสร็จทัง้หมดภายในปี 2021 นี ้ได้แก่ 

- สร้างโรงงานที่ 4 เพิ่มเติม เพื่อขยายก าลงัการผลิตถังขนาดใหญ่  และใช้เป็นฐานการผลิตถังอื่นๆ เช่น forklift, chlorine 
และ refrigerant โดยแยกออกจากฐานการผลิตหลกัเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากขึน้ โครงการนีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว 

- ติดตัง้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน โดย
สามารถลดต้นทนุพลงังานลงได้ 12% หรือประมาณ 10 ล้านบาท/ปี 

- มีการน า Robot มาใช้ในสายการผลิตบางขัน้ตอน เพื่อเพิ่มความแม่นย า ลดความผิดพลาด และแก้ปัญหาขาดแคลน
แรงงาน ในอนาคต  

- ขยายโรงงานท่ี 2 เพิ่มพืน้ท่ีการท างานในสายงานการผลิตให้สามารถใช้ก าลงัการผลิตได้เต็มประสิทธิภาพมากขึน้  
 

10. เนื่องจากบริษัทมีโรงงานในประเทศไทยที่เดยีว หากเกิดปัญหาต้องหยดุการท างาน จะสง่ผลกระทบต่อกระบวนการผลิตมาก/น้อย
แค่ไหน บริษัทมีวิธีบริหารความเส่ียงอย่างไร  

ถึงแม้บริษัทจะมีโรงงานแห่งเดียวในประเทศไทย แต่ในพืน้ท่ีเดียวกนัเรามีทัง้หมด 4 โรงงาน ซึง่มีสายการผลิตแยกอิสระจาก
กนั หากโรงงานใดติดขดัหรือหยดุชะงกั โรงงานอื่นทีเ่หลือสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบลกูค้าได้ 
 
11. ความคืบหน้าโครงการลงทนุในต่างประเทศ  
 จากสถานการณ์โควิด ท าให้บริษัทไม่สามารถเดินทางได้ จึงจ าเป็นต้องชะลอโครงการลงทุนในต่างประเทศออกไปจนกว่ า 
สถานการณ์จะดีขึน้ ในระหว่างนี ้บริษัทยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และพิจารณาโอกาสในการลงทุน โดยอาจมีการปรับเปล่ียน 
รูปแบบจาก Green field เป็น Brown field หรือ M&A เพื่อความรวดเร็วและสามารถลงทนุได้ทนัทีหากมีความเป็นไปได้ ซึง่สถานท่ีที่จะ
ไปลงทุนจะเน้นไปในกลุ่มประเทศที่เป็นฐานลกูค้าที่ยงัมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว หรือประโยชน์ด้าน logistic สามารถใช้เป็นฐาน
การผลิตและส่งออกไปยงัภูมิภาคอื่นได้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยขนาดการลงทุนคาดว่าจะมีก าลงัการผลิตที่ประมาณ 2.5 
ล้านใบ/ปี (25% ของโรงงานปัจจบุนั เนื่องจากเป็นขนาดที่เหมาะสมและคุ้มค่าการลงทนุ) 
 
 


