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• ก ำไรสุทธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้นกว่ำ 148.1%YoY มำอยู่ที่ 272.2 ล้ำนบำท ถือว่ำดีกว่ำที่เรำคำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 59.6%YoY เนื่องจำก
รำยกำรพิเศษได้แก่กำรยกเว้นภำษีเงินได้บำงส่วนด้ำนสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) รำว 48 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ได้รับ
ปัจจัยบวกจำกรำยได้ขำยงวด 4Q64 ที่เพิ่มขึ้น 41%YoY มำอยู่ที่ 1.38 พันล้ำนบำท หนุนจำก 1) รำคำขำยถังแก๊ส LPG เฉลี่ยเพิ่มขึ้น และ 
2) สัดส่วนกำรขำยถังสำมส่วน (ขนำดใหญ่) ที่รำคำสูงเพิ่มข้ึน  

• อีกทั้งอัตรำก ำไรขั้นต้นงวด 4Q64 เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ 23.1% จำก 21.1% ในงวด 4Q63 เนื่องจำกสัดส่วนกำรขำยถังสำมส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งมี 
Margin ดีกว่ำถังสองส่วน นอกจำกนี้อัตรำสว่น SG&A to sales ลดลงมำอยู่ที่ 9.4% จำก 14.4% ในงวด 4Q63 โดยรวมก ำไรสุทธิปี 64 
เท่ำกับ 727.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 17.6%YoY และถือว่ำมำกกว่ำประมำณกำรก ำไรทั้งปี 64 ของเรำที่ 666 ล้ำนบำท แต่หำกตัดรำยกำร
พิเศษผลประโยชน์ทำงภำษีจำก BOI ที่ 48 ล้ำนบำท จะพบว่ำก ำไรปกติปี 64 อยู่ที่  679.8 ล้ำนบำท ใกล้เคียงคำด 

• เรำปรับประมำณกำรก ำไรสุทธิปี 65 เพิ่มขึ้น 5.1% มำอยู่ที่ 750 ล้ำนบำท จำกเดิม 714 ล้ำนบำท หลักๆเรำปรับเพิ่มอัตรำก ำไรขั้นต้นปี 
65 เป็น 24.2% จำกเดิม 23% เพื่อให้สะท้อนกำรปรับเพิ่มรำคำขำยเฉลี่ยตำมรำคำเหล็กที่เพิ่มขึน้ ส่วนยอดขำยถัง LPG ปี 65 เรำปรับลง
เหลือ 8 ล้ำนใบ จำกเดิม 9 ล้ำนใบ เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของบริษัท โดยสรุปเรำคำดกำรณ์ก ำไรสุทธิปี 65 และ 66 จะเพิ่มขึ้น 3.1% 
และ 5.9%YoY มำอยู่ที่ 750 และ 794 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (ปี 66 เรำคำดขำยถัง LPG ที่ 9 ล้ำนใบ ต ่ำกว่ำที่บริษัทตั้งเป้ำที่ 9.2 ล้ำนใบ) 

•  Technical View (กรำฟรำย 60 นำที) 

แนวรับ 
13-12.60 

แนวต้ำน 
13.60-13.80 

“เรำประเมินมูลค่ำพื้นฐำนปี 65 อยู่ที่ 15.50 บำท อ้ำงอิง PE 11x (ค่ำเฉลี่ย PE ในช่วง 2560-2564) 
ก ำไรต่อหุ้น (EPS) ปี 65 อยู่ที ่ 1.41 บำท คงค ำแนะน ำซื้อ พร้อมรับ Dividend Yield ต่อปีรำว 6.3 - 
6.7% ทั้งนี้ SMPC ประกำศจ่ำยเงินปันผลงวด 2H64 ที่ 0.47 บำทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 7 เม.ย. จ่ำยปัน
ผลจริงวันที่ 29 เม.ย. คิดเป็น Dividend Yield ที่ 3.5%” 
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รำคำยังติดแนวต้ำนที่กรอบบนหลังท ำ False Break ไปในช่วง
ก่อนหน้ำ ระยะถัดไปรำคำมีโอกำสพักตัวในกรอบ Uptrend หลัง 
MACD เริ่มปรับตัวลง มีแนวรับส ำคัญที่กำรปิด GAP ที่ 12.60 
หำกยืนได้ ยังเป็นโอกำสเก็งก ำไรจำกกำรฟื้นตัวในกรอบ 

support@sbito.co.th 

SMPC 
ก ำไรสทุธิงวด 4Q64 เพิ่มขึ้นกวำ่ 148%YoY ส่งผลให้ก ำไรสทุธปิี 64 เพิ่มขึ้น 17.6%YoY มำอยูท่ี ่
727.8 ล้ำนบำท แต่หำกตดัรำยกำรพเิศษ Tax benefit จำก BOI พบว่ำใกล้เคยีงคำด ทั้งนี้เรำปรบั
ประมำณกำรก ำไรสทุธปิ ี65 ขึ้น คงค ำแนะน ำซื้อ รับปันผลงวด 2H64 ที่ 0.47 บำท ขึ้น XD 7 เม.ย. 
 

  

วรเกียรติ กิง่มนตร ีนักวิเครำะห์ปัจจัยพืน้ฐำนดำ้นหลักทรพัย์ เลขทะเบยีน 099872  
อภิสทิธิ์ ภัทรสกลเกยีรติ นกัวิเครำะหป์ัจจัยทำงเทคนิค เลขทะเบียน 061710  

บทวิเครำะห์นี้จัดท ำขึ้นจำกแหล่งขอ้มูลและหลักกำรวิเครำะห์ที่น่ำเช่ือถือ เพือ่เผยแพร่และใหข้้อมูลเท่ำนั้น กำรตัดสินใจซื้อหรือขำยหลักทรพัย์ใดๆของผู้อ่ำน ไม่วำ่จะเกิดจำกกำร
อ่ำนบทวิเครำะห์นีห้รอืไม่ก็ตำม มำจำกวิจำรณญำณของนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจดังกล่ำวไม่ว่ำกรณีใด 
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