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โอกาสเพิ่มยอดขายในต่ างประเทศ หนุนกาไรเติบโต

IAA Consensus: Bt9.55

►

Closing price: Bt8.05
Upside/downside: +18.6%

►
►

Sector
Resources/Energy & Utilities
Paid-up shares (shares mn)
535.51
Market capitalization (Bt mn)
4,310.83
Free float (%)
40.62
12-mth daily avg. turnover (%)
3.5
12-mth trading range (Bt)
14.00 / 7.20
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กาไรสุทธิ 2Q62 เพิ่มขึน้
แผนธุรกิจระยะสัน้ และระยะยาว
โอกาสเพิ่มยอดขายในต่ างประเทศ
Consensus ประเมินมูลค่ าเหมาะสมไว้ ท่ ี 9.55 บาท

กาไรสุทธิ 2Q62 เพิ่มขึน้ - SMPC รายงานกาไรสุทธิ 2Q62 อยู่ที่ 122 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 2.4%QoQ โดยมีรายได้ รวมอยูท่ ี่ 905 ล้ านบาท และ EBITDA 170 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 2.7%QoQ และ ทาให้ ภาพรวม 1H19 มียอดขายทังหมด
้
1,683 ล้ านบาท
ลดลง 16% จาก 2H18 เนื่องจากบริ ษัทใช้ ราคาวัตถุดิบในการตัง้ ราคาและราคา
เหล็กซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักของบริ ษัทลดลง นอกจากนี ้ตังแต่
้ ปี 61-62 อัตราแลกเปลีย่ น
ค่าเงิ นบาทแข็งค่าขึ ้นและยอดขายที่ลดลงตามสถานการณ์ ของเศรษฐกิ จในบาง
ภูมิภาค
แผนธุรกิจระยะสัน้ และระยะยาว - แผนธุรกิจระยะสัน้ มีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและประสิทธิภาพการทางาน ทังยั
้ งปรับพื ้นที่ในการจัดส่งและพื ้นที่จดั เก็บสินค้ า
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการจัดส่งมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังปรับปรุ งเครื่ องจักร เพิ่ม
ประสิทธิ ภาพการผลิตมากขึ ้น เพื่อลดของเสีย ลดเวลาในการทางานและทดแทน
แรงงานที่หายากขึ ้นในปั จจุบนั สาหรับแผนธุรกิจระยะยาว มีการวางแผนศึกษาการ
ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดอัตราภาษี นาเข้ าในต่างประเทศ และ
ศึกษาสถานที่ที่จะไปจัดตัง้ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการจัดส่งสินค้ า ทาให้ สง่ สินค้ าให้
ลูกค้ าได้ เร็ วมากขึ ้นและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่อยูป่ ระเทศที่ใกล้ ลกู ค้ าได้ มากขึ ้น
โอกาสเพิ่ มยอดขายในต่ างประเทศ – เรามองว่ า SMPC จะได้ ป ระโยชน์
3 ประเด็น (1) กาหนดมาตรการทุม่ ตลาด (Anti-dumping: AD) โดยสหรัฐฯ กาหนด
มาตรการ Anti-dumping ต่อประเทศจีนสูงถึง 60% - 200% ขณะที่ประเทศไทยอยู่
ที่ 10.77% ทาให้ เป็ นผลบวกต่อบริ ษัท (2) ข้ อจากัดในการขอในอนุญาตในการ
รับรองมาตรฐาน DOT ทาให้ ปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งรายอื่นที่สามารถเข้ าไปขายใน
อเมริ ก าได้ และ (3) การเปิ ดตลาดใหม่ (บัง คลาเทศ) เป็ นประเทศที่ มี จ านวน
ประชากรมาก เป็ นตลาดที่เริ่ มมี Demand การใช้ แก๊ สเพิ่มขึ ้น เนื่องจากการยกเลิก
การใช้ ท่อส่งแก๊ ส (natural gas) มาใช้ ถังแก๊ ส (LPG) ทาให้ ต้องนาเข้ าถังแก๊ ส ใน
ปั จจุบนั มีการใช้ ก๊าซฯ โดยเฉลีย่ 1.5 กิโลกรัมต่อหัวต่อปี ซึง่ ยังมีโอกาสการเติบโตใน
อัตราที่สงู
Consensus ประเมิน มูล ค่ า เหมาะสมไว้ ท่ ี 9.55 บาท – ด้ านผลประกอบการ
SMPC ข้ อ มูลจาก IAA Consensus ประเมิ น ก าไรต่อ หุ้น ไว้ ที่ 0.99 บาท เพิ่ ม ขึ น้
14.3%YoY ฟื น้ ตัวจากปี 2562 ที่กาไรสุทธิต่อหุ้นลดลง 29%YoY เนื่องจากบริ ษัท
พยายามเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มี high margin มากขึ ้น ทากาไรได้ มากขึ ้น โดยทาถังขนาด
ใหญ่ 190 กิ โลกรั ม เพื่ อ ตอบสนองลูก ค้ า แม้ ว่ า ปริ ม าณในการขายไม่ ม าก แต่
อัตราส่วนในการทากาไรเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทกาลังหาตลาดเพิ่มขึ ้นสาหรับถัง
ใหญ่ที่มี high margin สาหรับตลาดแอฟริ กาและเอเชีย สถานการณ์เริ่ มดีขึ ้น มีคาสัง่
ซื ้อจากแถบเอเชียใต้ บริ ษัทคาดว่าตลาดจะดีขึ ้นในช่วงปลายปี และยังสามารถรักษา
อั ต ร า ก า ร ท า ก า ไ ร ไ ด้ Consensus ป ร ะ เ มิ น มู ล ค่ า เ ห ม า ะ ส ม ไ ว้ ที่
9.55 บาท ราคาหุ้นปั จจุบนั ซื ้อขายที่ระดับ 9.3xPE และ 2.2xPBV (Dividend yield
6.4%)
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รายงานการประเมินการกากับดูแลกิจการ (CGR)
การเปิ ดเผยผลการสารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance) นี ้เป็ นการดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็ นการสารวจ และประเมินจากข้ อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข้ อมูลทีผ้ ลู งทุน
ทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนัน้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้ เป็ นการ
ประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายในในการประเมิน อนึง่ ผลการสารวจดังกล่าว เป็ นผลการสารวจ ณ
วันที่ปรากฏในรายงานการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการสารวจจึงอาจเปลีย่ นแปลง
ได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ องของผล
สารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้ อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน
การเปิ ดเผยการประเมินดัชนีชีว้ ดั ความคืบหน้ าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่จดั ทาโดยสถาบันที่เกี่ยวข้ องซึง่ มีการเปิ ดเผยโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์นี ้ เป็ นการดาเนินการตามนโยบาย และตามแผนพัฒนาความยัง่ ยืน
สาหรับบริ ษัทจดทะเบียนโดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่ เกี่ยวข้ องอาศัยข้ อมูลที่ได้ รับจากบริ ษัทจดทะเบียนตามที่บริ ษัทจดทะเบียนได้ ระบุในแบบแสดงข้ อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption
ซึ่งอ้ างอิงข้ อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี แบบ (56-1) รายงานประจาปี แบบ(56-2) หรื อในเอกสารหรื อรายงานอื่นที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทจดทะเบียนนัน้ แล้ วแต่กรณี ดังนัน้ ผลการ
ประเมินดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้ องซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก โดยมิได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิของบริ ษัทจดทะบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ ใช้
ข้ อมูลภายในเพื่อการประเมิน
เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็ นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน้ ดังนัน้ ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว หรื อรับรองความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของผลประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

รายงานนี ้จัดทาโดยฝ่ ายวิจยั บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด เพื่อใช้ ภายในบริ ษัทเท่านั ้น บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ข้ อมูลที่อ้างอิงในรายงานนี ้ได้ มาจากส่วนวิจัยพื ้นฐานที่ผ้ จู ดั ทาได้ พิจารณาแล้ วว่าเชื่อถือได้
ซึง่ ทัศนะต่างๆ ในรายงานนี ้อิงอยู่บนพื ้นฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้จดั ทาไม่อาจยืนยันถึงข้ อเท็จจริ งหรื อรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวได้ และทัศนะต่างๆ อาจเปลีย่ นแปลงไป โดยที่ไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า รวมไปถึงอาจไม่มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลของส่วนกลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนโปรดตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและใช้ ดุลยพินิจในการพิจารณา ความคิดเห็นและคาแนะนาที่ปรากฏในรายงานนี ้เป็ นความเห็นส่วนตัวของนักวิเคราะห์
ซึง่ บริ ษัทไม่จาเป็ นต้ องเห็นด้ วย บริ ษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นทั ้งโดยทางตรงและทางอ้ อมจากการใช้ รายงานนี ้ การลงทุนในหลักทรั พย์มีความเสี่ยง นักลงทุนควรทาความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ต่อลักษณะของ
หลักทรัพย์แต่ละประเภทและควรศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์และข้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องก่อนการตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพ ย์

