ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

SMPC ยอดขายถังแก๊สโตแรง Q1/65 ทากาไรเฉียด 290 ลบ.พุ่งทะยานกว่า 153%
มั่นใจทัง้ ปี 65 โต10-15% ตามแผน ออเดอร์ทะลัก-อานิสงส์เงินบาทอ่อน
SMPC ประกาศงบ Q1/2565 ฟอร์มสวย โกยกาไรสุทธิ 289.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 152.7% กวาด
ยอดขาย 1,534.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 69.9% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน รับอานิสงส์เงินบาท
อ่อนค่า ยอดขายถังแก๊สโตแรงต่อเนื่อง มั่นใจรายได้โต 10-15% ตามแผน ยอดขายจะทาได้ 8 ล้านใบ
เดินหน้าขยายตลาดถังแก๊สขนาดใหญ่ ตลาดอเมริกาเหนือยังขายดี ประกอบกับเดินหน้าขยายตลาด
ใหม่ต่อเนื่อง
นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน) หรือ SMPC ประกอบ
ธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็ น
เชือ้ เพลิงหุงต้ม และสาหรับใช้เป็ นแหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “SMPC” รวมทัง้ รับจ้างผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ เปิ ดเผยว่า สาหรับผลประกอบการของบริษัทฯ
งวดไตรมาส 1/2565 บริษัทฯมีกาไรสุทธิ อยู่ท่ี 289.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 174.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 152.7%
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มี กาไร 114.58 ล้านบาท มี ยอดขายรวมอยู่ท่ี 1,534.39 ล้านบาท โดยยอดขาย
เพิ่มขึน้ 631.02 ล้านบาท หรือ 69.9% เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มียอดขาย 903.37 ล้านบาท สาเหตุท่ี
ยอดขายและกาไรเพิ่มขึน้ เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึน้ จากความต้องการของลูกค้ายังคงมีอย่างต่อเนื่องจาก
ภูมิภาคหลัก โดยเฉพาะยอดขายในทวีปอเมริกาเหนือ ยังคงเติบโตจากความต้องการที่เพิ่มขึน้ และผลของสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทาให้ไทยยังคงได้เปรียบจีน นอกจากนีต้ น้ ทุนวัตถุดิบที่เพิ่มมากเมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน ทาให้มีการปรับราคาขายเพิ่มขึน้ ให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ
“ผลประกอบการไตรมาส 1 ออกมาเป็ นที่น่าประทับใจทั้งรายได้และกาไร โดยกาไรขัน้ ต้นเพิ่มขึน้ 216.85
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 111.5% จาก 194.49 ล้านบาท เป็ น 411.34 ล้านบาท ในขณะเดียวกันมีอัตรากาไรขั้นต้นที่
26.8% เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่อยู่ท่ี 21.5% เป็ นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ จากทัง้ ปริมาณขายและการ
ปรับราคาขาย ประกอบกับสถานการณ์ ค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ าลงประมาณ 8.8% ทาให้
SMPC ได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ ในฐานะผูส้ ง่ ออก” นายสุรศักดิ์ กล่าว
โดยยอดขายถังแก๊สขณะนี ้ SMPC ทาได้ในระดับสูง และมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องในไตรมาส 2 จาก
ความต้องการในหลายประเทศ โดยเฉพาะตลาดทวีปอเมริกาเหนือ ที่มีการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่ง
ขณะที่ตลาดแอฟริกาก็ยงั มีแนวโน้มการเติบโตขึน้ ส่วนตลาดเอเชีย มีโอกาสฟื ้ นตัวขึน้ เช่นเดียวกัน ดังนัน้ ปี นเี ้ ชื่อว่า
ปริมาณขายถังแก๊สจะทาได้ราว 8 ล้านใบ จากปี ก่อนที่ 6.9 ล้านใบ โดยการเติบโตจะมาจากทัง้ ถังขนาดใหญ่และ
ถังขนาดเล็ก
“ตอนนีย้ อดขายถังแก๊สเติบโตขึน้ อย่างมาก ตลาดต่างประเทศ ฟื ้ นตัวได้ดี โดยเฉพาะตลาดแถบอเมริกา
เหนือที่เติบโตขึน้ มีออเดอร์เพิ่มขึน้ ซึ่งตลาดแถบนีม้ สี ดั ส่วนยอดขาย 40-50% ของยอดการส่งออก ดังนัน้ จึงเชื่อว่า
ปี นปี ้ ริมาณขายจะเติบโตได้ตามเป้า โดยยังเดินหน้าในการขยายตลาดถังแก๊สขนาดใหญ่ขนาด 200-500 ลิตร”

นอกจากนี ้ บริษัทได้รบั อานิสงส์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า เนื่องจากมีสดั ส่วนการส่งออกเป็ นหลัก การที่
ค่าเงินอ่อนค่าทาให้บริษัทได้รบั ผลบวกจากส่วนนีไ้ ปด้วย รวมไปถึงสามารถวางกลยุทธ์ในการขยายตลาดส่งออก
ให้เพิ่มขึน้ ไปอีก ส่วนราคาเหล็กซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังแก๊สที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องนัน้ บริษัทสามารถ
ปรับเพิ่มราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับบริษัทสามารถจาหน่าย “ถังสามส่วน” ได้ในราคาที่
ดีขนึ ้ รวมไปถึงการบริหารการจัดการลดต้นทุนด้วย
โดยแผนธุรกิจในปี 2565 บริษัทคาดยอดขายจะเติบโต 10-15% จากปี 2564 โดยตัง้ เป้าขายถังแก๊สไว้ท่ี 8
ล้านใบ ขณะเดียวกันปี นีบ้ ริษัทขยายตลาดใหม่ๆ ได้เพิ่มขึน้ เช่น แถบตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกาใต้ เป็ นต้น
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