ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

SMPC สุดปั ง!! งวด 6 เดือนกาไร 531 ลบ.พุ่ง 84% จ่ายปั นผลระหว่างกาล 0.60 บ./หุ้น
H2/65 ออเดอร์ไหลเข้าต่อเนื่อง หนุนยอดขายทั้งปี โตตามแผน 10-15%
SMPC ประกาศผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกปี นี้ โกยกาไร 531.19 ลบ. เพิ่มขึน้ 84.03% กวาด
รายได้ 2,930.07 ลบ. เพิ่มขึ้น 43.59% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่ผลงานไตรมาส 2/2565 มีกาไร
241.64 ลบ. เพิ่มขึน้ 38.8% รายได้อยู่ท่ี 1,395.68 ลบ. เพิ่มขึน้ 22.7% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ด้าน
บอร์ดเคาะจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล 0.60 บาทต่อหุ้น ประเมินแนวโน้มครึ่งปี หลังออเดอร์ยังไหลเข้า
ต่ อ เนื่ อ ง สอดรั บ ดี ม านด์ในตลาดที่ ยังอยู่ ในระดั บ สู งจากภู มิ ภ าคหลั ก โดยเฉพาะยอดขายในทวี ป
แอฟริกา และอเมริกาเหนือโตแรง เชื่อยอดขายทัง้ ปี 2565 ทาได้ตามแผน 10-15%
นายสุ รศักดิ์ เอิบสิริสุข ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จากัด
(มหาชน) หรือ SMPC ประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊ ส
ปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงหุงต้ม และสาหรับใช้เป็ นแหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ายภายในและ
ต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMPC” รวมทัง้ รับจ้างผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ เปิ ดเผยว่า ผล
ประกอบการของบริษั ทฯ งวดไตรมาส 2 ปี 2565 บริษั ทฯ มียอดขายรวมอยู่ท่ี 1,395.68 ล้านบาท โดยยอดขาย
เพิ่มขึน้ 258.52 ล้านบาท หรือ คิดเป็ น 22.7% เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มียอดขาย 1,137.16 ล้านบาท
เนื่องจากความต้องการของลูกค้ายังคงมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะยอดขายในทวีปอเมริกาเหนือ ยังคงเติบโตจากความ
ต้องการที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่ อง และจากผลของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทาให้ไทยได้เปรียบ
จีน นอกจากนี ้ ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มมากเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ทาให้มีการปรับราคาขายเพิ่มขึน้ ให้
สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลให้บริษัทซึ่งมียอดขายต่างประเทศกว่า 90% ได้
ประโยชน์ในฐานะผูส้ ง่ ออก ทาให้ยอดขายเพิ่มขึน้
ส่วนกาไรสุทธิอยู่ท่ี 241.64 ล้านบาท 67.57 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 38.8% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มี
กาไร 174.07 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึน้ อัตราการทากาไรดีขึน้ และรายได้อ่ืนเพิ่มขึน้ สุทธิกบั ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เพิ่มขึน้
“ผลประกอบการที่ออกมาในไตรมาส 2/2565 เป็ นที่น่าประทับใจทั้งรายได้และกาไร โดยกาไรขั้นต้นอยู่ท่ี
394.70 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 31.3% เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีอัตรากาไรขัน้ ต้นปรับเพิ่มขึน้ จาก 26.4% เป็ น
28.3% เป็ นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ ประกอบกับสถานการณ์ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงประมาณ 9%
ทาให้บริษัทได้ประโยชน์ในฐานะผูส้ ง่ ออก” นายสุรศักดิ์ กล่าว
ส ำหรับ ผลประกอบกำรของบริษัท ฯในงวด 6 เดือ นแรกของปี 2565 บริษั ทฯ มี ยอดขายรวมอยู่ ท่ี
2,930.07 ล้านบาท โดยยอดขายเพิ่ม ขึน้ 889.54 ล้านบาท หรือ คิดเป็ น 43.59% เทียบกับงวดเดียวกันของปี

ก่อนที่มี ยอดขาย 2,040.53 ล้านบาท มีก ำไรสุทธิ 531.19 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 242.55 ล้ำนบำท หรือ เพิ่มขึ้น
84.03% จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ กี ำไรสุทธิ 288.64 ล้ำนบำท
ทั้งนี ้ เพื่ อตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ที่ ให้การสนับสนุน SMPC ด้วยดีเสมอมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมี
อนุมัติจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ 0.60 บาทต่อหุน้ จากผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับงวด 6
เดือน สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ์ได้รบั เงินปั นผล (Record date) วันที่
24 สิงหาคม 2565 และกาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2565
สาหรับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปี หลัง คาดจะเติบโตต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปี แรกที่ผ่านมา จาก
ยอดขายที่เติบโตได้ดี อีกทั้งค่าเงิ นบาทอ่อนค่า ทาให้บริษัทได้รบั อานิสงส์จากส่วนนี ้ แต่ในด้านต้นทุนแม้ว่ามีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ น้ แต่ก็สามารถบริหารจัดการได้ และบริษัทยังเดินหน้าในการกระจายความเสี่ ยงธุรกิจ เพราะต้อง
ยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกก็ตอ้ งมีความกังวล แต่ถ้าสามารถกระจายความเสี่ยงขายสินค้าที่หลากหลาย ก็เชื่อว่าการ
เติบโตยังมีต่อเนื่อง เพราะดีมานด์ถงั แก๊สยังมีความต้องการอยู่
อย่างไรก็ดี ปี นีบ้ ริษัทคาดยอดขายจะเติบโต 10-15% ตัง้ เป้าขายถังแก๊สไว้ท่ี 8 ล้านใบ จากปี ก่อนที่ 6.9 ล้าน
ใบ โดยการเติบโตจะมาจากทัง้ ถังขนาดใหญ่และถังขนาดเล็ก รวมไปถึงการขยายการผลิตไปรับงานที่เป็ นส่วนของถัง
ขนาดใหญ่ และถังประเภทอื่น เช่น ถัง Refrigerant เป็ นต้น ซึ่งเป็ นกลยุทธ์ท่ีจะกระจายความเสี่ยง รวมถึงการรักษา
ระดับมาร์จิน้ ของบริษัทให้ดีขึน้ ได้
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