ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

SMPC ผลงานปี 64 ท็อปฟอร์ มทัง้ รายได้ -กาไรนิวไฮ ชงจ่ ายปั นผลครึ่งปี หลัง 0.47บาท/หุ้น
ปี 65 ตัง้ ธงยอดขายโต 10-15% ออเดอร์ ถังแก๊ สทะลักล้ นยาวจนถึงกลางปี
SMPC ปั ก ธงยอดขายปี 2565 โต 10-15% ออเดอร์ ถังแก๊ ส ล้ น ยาวถึงกลางปี ชี ต้ ลาดอเมริ ก า
เหนื อ ยั งขายดี ประกอบกั บ เดิ น หน้ าขยายตลาดใหม่ ต่ อ เนื่ อ ง หนุ น ผลงานปี 2564 กวาดยอดขาย
4,550.35 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 14.5% และมีกาไรสุทธิ 727.78 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 17.6% เมื่อเทียบกับปี ก่ อน
ด้ านบอร์ ดไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้น จ่ ายเงินปั นผลงวดครึ่งปี หลังอีก 0.47 บาท/หุ้น ให้ Dividend yield 6.5%
กาหนดจ่ ายเงินปั นผล 29 เมษายนนี ้
นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จดั การ บริษัท สหมิตรถังแก๊ ส จากัด (มหาชน) หรื อ SMPC ประกอบ
ธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊ สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้ เป็ น
เชือ้ เพลิงหุงต้ ม และสาหรับใช้ เป็ นแหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้ เครื่ องหมาย
การค้ า “SMPC” รวมทัง้ รับจ้ างผลิตภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าต่างๆ เปิ ดเผยว่า สาหรับผลประกอบการของบริ ษัทฯ
งวดปี 2564 บริ ษัทฯ มียอดขายรวมอยู่ที่ 4,550.35 ล้ านบาท โดยยอดขายเพิ่มขึน้ 576.97 ล้ านบาท หรื อ 14.5%
เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มียอดขาย 3,973.38 ล้ านบาท ส่วนกาไรสุทธิงวดปี 2564 อยู่ที่ 727.78 ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ 109.07 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 17.6% จากงวดปี 2563 ที่มีกาไร 618.71 ล้ านบาท สาเหตุที่ยอดขายและ
กาไรเพิ่มขึ ้น เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยสูงขึ ้นจากการปรับราคาขายเพิ่มขึ ้นให้ สอดคล้ องกับราคาเหล็กที่เพิ่มขึ ้นตาม
ราคาตลาดโลก และสัดส่วนการขายถังสามส่วนที่ราคาสูงเพิ่มขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ปริ มาณการขายปี 64 ใกล้ เคียงกับปี ก่อนหน้ า เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาระวางเรือขาด
แคลนทาให้ เป็ นอุปสรรคต่อการส่งออก เป็ นผลให้ สินค้ าสาเร็จรูปปลายงวดคงเหลือเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ความต้ องการ
ใช้ ถังแก๊ ส ยัง คงเพิ่ ม ขึน้ ต่ อเนื่ องโดยเฉพาะลูก ค้ าในแถบทวีป อเมริ กาเหนื อ นอกจากนี ค้ ่าเงิน บาทต่ อสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สหรั ฐและยูโร ที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องทาให้ SMPC ในฐานะผู้ส่งออกได้ รับประโยชน์จากสถานการณ์
ดังกล่าว
“ผลประกอบการออกมาเป็ นที่น่าประทับใจนิวไฮทัง้ รายได้ และกาไรสุทธิ โดยกาไรขัน้ ต้ นเพิ่มขึน้ 123.98
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ 12.8% จาก 970.08 ล้ านบาท เป็ น 1,094.06 ล้ านบาท ในขณะเดียวกันมีอัตรากาไรขัน้ ต้ น ที่
24% ใกล้ เคียงกับปี ก่อนที่ 24.4% เป็ นผลจากราคาเหล็กในตลาดโลกเพิ่มขึ ้น” นายสุรศักดิ์ กล่าว
ทังนี
้ ้ เพื่อสะท้ อนความเชื่อมัน่ และตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ เสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานงวดปี 2564 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้น
ละ 0.82 บาท ซึ่งได้ จ่ายปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วสาหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ
0.35 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ยังเหลือเงินปั นผลจ่ายสาหรับงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 ใน

อัตราหุ้นละ 0.47 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 252 ล้ านบาท กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั น
ผล (Record date) วันที่ 8 เมษายน 2565 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565
สาหรับแผนธุรกิจในปี 2565 บริษัทคาดยอดขายจะเติบโต 10-15% จากปี 2564 โดยตังเป้
้ าขายถังแก๊ สไว้
ที่ 8 ล้ านใบ ขณะเดียวกัน สาหรับปี นีบ้ ริ ษัทก็จะมีการขยายตลาดใหม่ๆ เพิ่ม เติม เช่น ในทวีปอเมริ กาใต้ ซึ่งจะมี
การเปิ ดประมูลเร็ วๆ นี ้ โดย SMPC มีความพร้ อมในการเข้ าประมูลงานดังกล่าว นอกจากนีย้ ังมีประเทศในแถบ
แอฟริ กาที่ยงั มีโอกาสการเติบโตอีกมาก ขณะที่ตลาด CLMV ก็มียอดขายดีขึ ้นเช่นกัน และในปี นีต้ ลาดตะวันออก
กลางเป็ นตลาดที่น่าสนใจ จากการที่รัฐบาลไทยและซาอุดิอารเบีย จะมี การจับมือ Business Matching ซึ่งเป็ น
ผลดี ต่อ SMPC ที่ จ ะรุ กตลาดตะวัน ออกกลางมากขึน้ และในช่ วงไตรมาส 1/2565 บริ ษั ท ได้ ง านประมูล ถัง ใน
ประเทศ เข้ ามาเสริมมูลค่า Backlog
“ภาพรวมความต้ องการถังแก๊ สเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้ สถานการณ์ โควิด
สายพันธุ์โอมิ ครอนยังคงระบาดอยู่ในปั จจุบัน ทาให้ ประชาชนอยู่บ้ านมากขึน้ หรื อการทางานจากบ้ าน (Work
from Home) จึงมีการทาอาหารรับประทานเอง ส่งผลให้ ออเดอร์ ถังแก๊ สยังคงดีต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มี
การขยายกาลังการผลิตถังแก๊ สขนาดใหญ่ และถังสามส่วนเพิ่มมากขึ ้น พร้ อมรองรับความต้ องการของตลาด ส่วน
ถังแก๊ ส ปกติกาลังการผลิตเดิ นเครื่ องเต็ม กาลัง จากออเดอร์ ที่เข้ ามาต่อเนื่อง จึงเชื่อว่าปี 2565 บริ ษัทฯ จะยังมี
ยอดขายที่เติบโตได้ กว่า 10-15% ส่วนเรื่ องการขนส่ง และราคาเหล็กก็เป็ นเรื่ องที่ต้องติดตาม และบริ หารจัดการ
อย่างใกล้ ชิด ซึง่ บริษัทฯ มีแผนบริหารและการรับมือแล้ ว เพื่อรักษาอัตรากาไรให้ อยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงยึดแนวทางการบริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต พร้ อมทัง้ วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต โดยการคิดค้ นและนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต การควบคุมคุณ ภาพให้ คงที่ การบริ หารต้ น ทุนให้ ต่าลง และการประหยัดพลังงานให้ มากที่สุด เพื่อการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน” นายสุรศักดิ์ กล่าวทิ ้งท้ าย
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