ข่าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 14 สิ งหาคม 2562

SMPC บอร์ ดใจดีปันผลระหว่ างกาล 0.24 บ./หุ้น
เชื่ อH2ธุรกิจโตกว่ าครึ่งปี แรกจากความต้ องการใช้ ถังแก๊ ส-ลุยเปิ ดตลาดใหม่ ๆ
“SMPC” คาดผลงานครึ่ งปี หลังเติ บ โตดี กว่ าครึ่ งปี แรกที่ ผ่านมา ตามความต้ องการใช้ ถั งแก๊ ส ทั้ งในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียใต้ และทวีปแอฟริกา ที่เปลี่ยนมาใช้ LPG แทนฟื นและเชื้ อเพลิงแบบดั้งเดิม
พร้ อมลุยเปิ ดตลาดใหม่ ๆ ผลิตสิ นค้ าที่เป็ น High Value เพิ่มมากขึน้ แม้ ผลงาน 6 เดือนแรกปี นี้กําไรลดลง 26.2%
สาเหตุหลักจากยอดขายที่ลดลงและค่ าเงินบาทแข็งค่ า ขณะที่ยอดขายไตรมาส 2/62 อยู่ที่ 904.58 ล้ านบาท ลดลง
26.5% จากงวดเดี ยวกัน ของปี ก่ อ น แต่ บ อร์ ด ใจดีเอาใจผู้ ถื อ หุ้ น ประกาศจ่ า ยปั น ผลระหว่ างกาล 0.24 บ./หุ้ น
กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียน 22 ส.ค. และจ่ ายเงินปันผลวันที่ 6 ก.ย. 2562 นี้
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” รวมทั้งรั บ จ้างผลิ ตภายใต้เครื่ องหมายการค้าต่ างๆ เปิ ดเผยว่าผลประกอบการของ
บริ ษ ัท ฯงวดไตรมาส 2/2562 มี ย อดขายรวมอยู่ที่ 904.58 ล้า นบาท ลดลง 325.63 ล้านบาท หรื อ ลดลง 26.5%
เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มียอดขาย 1,230.21 ล้านบาท เนื่ องจากงวดนี้ ปริ มาณขายลดลง 24% เมื่อ
เที ยบกับ งวดเดี ยวกันของปี ก่อน จากภาวะค่าเงิ นบาทแข็งและสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ ตกตํ่า ส่ งผลต่ออัตราการ
บริ โภคที่ลดลงโดยทัว่ ไป
นอกจากนี้ ยังเป็ นผลจากการชะลอการสั่งซื้ อของลูกค้าในแถบเอเชียใต้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุล
เงินท้องถิ่นของลูกค้าต่อดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลง และธนาคารพาณิ ชย์ทอ้ งถิ่นเข้มงวดด้านการปล่อยสิ นเชื่ อให้
ลูก ค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยถังแก๊ ส หุ งต้ม เป็ นปั จจัย พื้ นฐานที่ ป ระชาชนทุ กครั วเรื อนต่างต้องใช้เพื่ อดํารง
ชีวิตประจําวัน อีกทั้งสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีนซึ่งส่ งผลในทางที่ดีกบั บริ ษทั ฯ ทําให้
บริ ษทั ได้รับคําสั่งซื้ อจากลูกค้าในสหรัฐอเมริ กาเพิ่มมากขึ้น โดยยอดขายในไตรมาส 2/2562 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ก่อน 16.2%
โดยมีกาํ ไรสุ ทธิ ในงวดไตรมาส 2/2562 จํานวน 122 ล้านบาท ลดลง 41.87 ล้านบาท หรื อลดลง 25.6 %
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาํ ไรสุ ทธิ 163.87 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่ลดลงสุ ทธิตน้ ทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ขายที่ ลดลงตามสั ดส่ วน โดยถึ งแม้ยอดขายจะลดลง แต่ด้วยการบริ หารจัดการที่ มีประสิ ท ธิ ภาพ ทําให้บริ ษทั ยัง
สามารถรักษาระดับอัตราการทํากําไร โดยในไตรมาส 2/2562 อัตรากําไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นเป็ น 12.71% จาก 12.57% ใน
ไตรมาส 2/2561 และเพิ่มขึ้นจาก 10.98% เป็ น 11.60% เมื่อเทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน
สําหรั บผลประกอบการงวด 6 เดื อนแรกของปี 2562 บริ ษ ทั ฯ มียอดขายอยู่ที่ 1,683.06 ล้านบาท ลดลง
753.91 ล้านบาท หรื อลดลง 30.9 % จากงวดเดียวกันของปี ก่ อนที่ 2,436.97 ล้านบาท ด้านกําไรสุ ทธิ อยู่ที่ 206.91
ล้านบาท ลดลง 73.55 ล้านบาท หรื อลดลง 26.2% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนที่ 280.46 ล้านบาท

อย่ า งไรก็ ต าม แม้ผ ลประกอบการจะลดลง แต่ เพื่ อ ตอบแทนผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ว้ว างใจเสมอมา ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ ้นละ 0.24 บาทต่อหุ ้น จากผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯสําหรับงวด 6 เดือน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ์ ได้รับเงินปั น
ผล (Record date) วันที่ 22 สิ งหาคม 2562 และกําหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยเป็ นการจ่ายปั น
ผลจากกําไรที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผูร้ ับเงินปั นผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากร
สําหรับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่ งปี หลัง คาดว่ายอดขายจะเติบโตดีกว่าครึ่ งปี แรก เนื่ องจากความ
ต้องการถังแก๊ส LPG ในภูมิภาคเอเชี ยใต้ ที่ มีการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิ งหุ งต้มมาเป็ น LPG รวมถึ งประเทศในทวีป
แอฟริ กา ที่ มีการเปลี่ยนมาใช้ LPG แทนฟื นและเชื้ อเพลิงแบบดั้งเดิ ม ซึ่ งทั้ง 2 ภูมิภาคนี้ เป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของ
SMPC ถึงแม้ปัจจุบนั จะเกิดสภาวะสงครามทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริ กา แต่เหตุการณ์ดงั กล่าวส่ งผลที่ดี
ต่อบริ ษทั ทําให้บริ ษทั ได้รับคําสั่งซื้ อจากลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริ กาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้รุกขยาย
ตลาดภูมิภาคใหม่ๆ เช่นละตินอเมริ กา รวมถึงผลิตสิ นค้าที่เป็ น High Value เพื่อให้ยอดขายเป็ นไปตามเป้าหมายที่ต้ งั
ไว้ โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่ หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้มาก
ขึ้น
ถึงแม้ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั บ้างในฐานะผูส้ ่ งออก แต่บริ ษทั ได้มีการป้ องกันความ
เสี่ ยงด้วยการ Natural Hedging หรื อพิจารณาซื้ อ Forward ตามความจําเป็ นและเหมาะสม และด้วยการบริ หารจัดการ
ต้นทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง โดยบริ ษทั ยังคงรักษาอัตราการทํากําไรไว้ได้ใน
ระดับปกติ
****************************************
ข้อมูลบริษัท
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 และ3.ถังอื่นๆ เช่น ถังเมททิวโบรมายล์ ถังสําหรับบรรจุสารทําความเย็น ถังคลอรี น/
แอมโมเนีย และถังเปลี่ยนนํ้ามันเครื่ อง เป็ นต้น
ติดต่ อสอบถามรายละเอียดตามเพิม่ เติมได้ ที่ : IR PLUS
คุณสารภี สายะเวส (จูน) โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170, E-mail : sarapee@irplus.in.th
คุณจุฬารัตน์ เจริ ญภักดี (ฟ้า) โทร : 02-022-6200 ต่อ 611, 099 3629462, E-mail : jurarat@irplus.in.th

