ข่าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

SMPC แย้ มผลงานปี 63 ฟื้ นตัว ชูตลาดสหรัฐฯโตได้ อกี มาก
พร้ อมใช้ วิกฤตเป็ นโอกาสเงินบาทแข็งค่ าตั้งบ.ย่อยลุยลงทุนต่ างประเทศ
SMPC เผยแนวโน้ มผลประกอบการปี 2563 เชื่ อว่ าจะดีกว่ าปี นี้ ล่ าสุ ดได้ ออเดอร์ ลูกค้ ารายใหญ่ 3 รายใน
ตลาดอเมริกาเหนือ หนุนสั ดส่ วนรายได้ ตลาดสหรัฐฯโตได้ อกี มากจากปี นี้ และการเปิ ดตลาดใหม่ ๆ ผลิตสินค้ าที่เป็ น
High Value เพิม่ มากขึน้ และเบนเข็มผลิตถังแก๊ สไซต์ ใหญ่ เพิม่ มาร์ จนิ้ ด้ าน “สุ รศักดิ์ เอิบสิริสุข” เอ็มดี เผยผลพวง
จากสงครามการค้ าและเงินบาทแข็งค่ า พร้ อมใช้ วิกฤต เป็ นโอกาส โดยจัดตั้งบริษัทย่ อยในต่ างประเทศ เพื่อรองรับการ
ขยายการลงทุนต่ อในกิจการต่ างประเทศ ขยายฐานลูกค้ า สร้ างโอกาสเติบโตแข็งแกร่ งให้ บริษัท
นายสุ รศักดิ์ เอิบสิ ริสุข กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) หรื อ SMPC ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจผลิตถังทนความดันแบบต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสําหรับบรรจุแก๊สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้
เป็ นเชื้ อ เพลิ ง หุ ง ต้ม และสํ า หรั บ ใช้ เป็ นแหล่ ง พลัง งานรถยนต์ โดยจํา หน่ า ยภายในและต่ า งประเทศ ภายใต้
เครื่ องหมายการค้า “SMPC” รวมทั้งรับจ้างผลิตภายใต้เครื่ องหมายการค้าต่างๆ เปิ ดเผยว่า แนวโน้มธุ รกิจปี 2563
คาดว่าจะดีกว่าปี นี้ โดยเฉพาะในตลาดแอฟริ กาใต้ และตลาดสหรัฐอเมริ กาจะเติบโตขึ้นได้อีกมากจากปี นี้ ผลจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน ทําให้บริ ษทั ได้อานิ สงส์บวกมีคาํ สั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น ล่าสุ ดบริ ษทั ได้รับ
คําสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ 3 รายในตลาดอเมริ กาเหนื อ ซึ่งจะหนุนสัดส่ วนรายได้ตลาดสหรัฐฯโตได้อีกมากจากปี นี้
โดยสัดส่ วนรายได้ 9 เดือนปี นี้ในตลาดอเมริ กาเหนื ออยูท่ ี่ราว 24%
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน และค่าเงินบาทที่แข็งค่า บริ ษทั ฯจึงใช้
โอกาสนี้ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ โดยล่าสุดคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ เพื่อ
รองรับการขยายการลงทุนต่อในกิจการต่างประเทศ และเป็ นการขยายฐานลูกค้า สร้างโอกาสเติบโตให้บริ ษทั
ตอนนี้เรามองหาประเทศใหม่ๆที่จะเป็ นฐานการขยายกําลังการผลิต เพื่อประโยชน์ในด้านลดต้นทุนการผลิต การ
จัดส่งสิ นค้า รวมถึงประโยชน์ในด้านภาษี จากกรณี บางประเทศใช้มาตรการกําแพงภาษีที่สูงมาก เพื่อปกป้องผูผ้ ลิต
ในประเทศ
ด้านความคืบหน้าการลงทุนในต่างประเทศเพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่กาํ ลังการผลิต 2.5 ล้านใบต่อปี มูลค่า
การลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท ขณะนี้มีความชัดเจนค่อนข้างมาก มีการเจรจาในเรื่ องโครงสร้าง โดยคาดว่า
SMPC น่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ หลัก คาดจะได้ขอ้ สรุ ปภายในปี นี้ ทั้งนี้ในการเข้าไปตั้งโรงงานผลิตในประเทศนั้น บริ ษทั
มองว่าจะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ใกล้ชิดขึ้น
รวมถึงอาจได้ประโยชน์ทางภาษีมากกว่าที่จะส่ งออกเข้าไปยังประเทศนั้น เพราะบางประเทศมีกาํ แพงภาษีที่สูงมาก
นอกจากนี้ยงั สามารถใช้เป็ นฐานในการผลิตสิ นค้าให้กบั กลุ่มลูกค้าในแถบประเทศนั้นได้

นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ขยายตลาดภูมิภาคใหม่ ๆ เช่น ลาตินอเมริ กา ตะวันออกกลาง และล่าสุ ดบริ ษทั มี
เป้าหมายส่ งถังแก๊สขนาดใหญ่ไปขายที่ประเทศแถบเอเชียใต้ และประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ งจะมีการเปลี่ยนจากถังขนาด
เล็ก มาเป็ นถังขนาดใหญ่ขนาด 250 กิโลกรัม เป็ นโอกาสของบริ ษทั ในการขยายตลาดและทํากําไรเพิ่มขึ้น อีกทั้งยัง
อยูร่ ะหว่างการประมูลงานประเทศแถบอเมริ กาใต้
“ปี หน้าบริ ษทั วางงบลงทุนไว้ประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อปรับปรุ งกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การทํางาน ทั้งยังปรับพื้นที่ในการจัดส่ งและพื้นที่จดั เก็บสิ นค้า เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการจัดส่ งมากขึ้น
นอกจากนี้ยงั ปรับปรุ งเครื่ องจักร เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตมากขึ้น เพื่อลดของเสี ย ลดเวลาในการทํางานและ
ทดแทนแรงงานที่หายากขึ้นในอนาคต” นายสุ รศักดิ์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั บ้างในฐานะผูส้ ่ งออก แต่บริ ษทั ได้มี
การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ ว ยการ Natural Hedging หรื อ พิ จ ารณาซื้ อ Forward ตามความจํา เป็ นและเหมาะสม
นอกจากนี้ดว้ ยอัตราการใช้กาํ ลังการผลิตที่สูงขึ้น จะทําให้เกิด Economy of Scale ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้
บริ ษทั มีเป้าหมายอัตราเติบโตที่ประมาณ 10-15% ต่อปี ตามอุตสาหกรรม LPG ที่จะมีการเติบโตเฉลี่ยปี ละ
4-6% จากความต้องการใช้อุตสาหกรรมและครัวเรื อน ขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ มองว่าในอนาคตภูมิภาคเอเชียใต้ และ
ประเทศในทวีปแอฟริ กา ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยมีการรณรงค์ให้หนั มาใช้แก๊สแทนการใช้เชื้อเพลิง
แบบเดิมมากขึ้น เนื่องจากเป็ นพลังงานที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

ข้ อมูลบริษัท

****************************************

บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) จัดตั้งบริ ษทั และเริ่ มประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่างๆ ในปี
2524โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสําหรับบรรจุแก๊สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงหุงต้ม และสําหรับใช้เป็ น
แหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจําหน่ ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SMPC” และเครื่ องหมายการค้า
ของลู กค้า (กลุ่ มบริ ษ ัทค้านํ้ามันและเชื้ อเพลิ ง) โดยถังแก๊ สของบริ ษ ัทฯ ได้รับ การออกแบบให้ ได้ตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมทั้ งของประเทศไทย (Thai Industrial Standard – TIS) และต่ า งประเทศทั่ ว โลก เช่ น
มาตรฐานสากล (ISO), มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริ กา (DOT), มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS), มาตรฐานประเทศ
อังกฤษ (BS), มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN) และ มาตรฐานตามระเบี ยบของสหภาพยุโรป (TPED) เป็ นต้น ทั้งนี้
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ แบ่งออกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้ 1.ถังแก๊สปิ โตรเลียมเหลวสําหรับหุ งต้ม 2. ถังแก๊ส
ปิ โตรเลียมเหลวสําหรับรถยนต์ และ 3.ถังอื่นๆ เช่น ถังเมททิวโบรมายล์ ถังสําหรับบรรจุสารทําความเย็น ถังคลอรี น/
แอมโมเนีย และถังเปลี่ยนนํ้ามันเครื่ อง เป็ นต้น
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