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วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

SMPC บุกตลาดใหม่ ละตินอเมริกา-ทุ่ม 100 ลบ.นํา AI มาใช้ เพิม่ กําลังผลิต
แย้ มแผนตั้งโรงงานตปท.คาดได้ ข้อสรุปปี นี้
SMPC เดินหน้ าเร่ งขยายตลาดภูมิภาคใหม่ ๆ รวมถึงผลิตสิ นค้ าที่เป็ น High Value เพิ่มมากขึ้น เผย
ความคืบหน้ าการลงทุนในต่ างประเทศ คาดได้ ข้อสรุปภายในปี นี้ ประเมินแนวโน้ มยอดขายโตขึน้ ต่ อเนื่ อง จาก
ความต้ องการใช้ ถังแก๊ ส LPG ในตลาดเอเชียและแอฟริกา บิ๊กบอส “สุ รศั กดิ์ เอิบสิ ริสุข” คาดยอดขายปี นี้โต
ได้ ตามคาด 15% มีแผนทุ่มงบ 100 ลบ. เพื่อลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆ นําระบบหุ่นยนต์ มาใช้ เพื่อลดต้ นทุนการ
ผลิต ประกาศยอดขายรวมไตรมาสแรกปี นีอ้ ยู่ที่ 778.49 ลบ. กําไรสุ ทธิ 84.92 ลบ.
นายสุ รศัก ดิ์ เอิ บ สิ ริสุ ข กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษ ทั สหมิ ตรถังแก๊ ส จํากัด (มหาชน) หรื อ SMPC
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จผลิ ตถังทนความดัน ผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสําหรับบรรจุแก๊สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้
เป็ นเชื้ อเพลิ งหุ งต้ม และใช้ เป็ นแหล่ งพลังงานรถยนต์ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SMPC” เปิ ดเผยว่ า ผล
ประกอบการของบริ ษทั งวดไตรมาส 1/2562 มียอดขายอยู่ที่ 778.49 ล้านบาท เที ยบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อนมี ยอดขาย 1,206.76 ล้านบาท ลดลง 428.27 ล้านบาท หรื อ 35.5% เนื่ องจากในงวดนี้ ปริ มาณการขาย
ลดลง 27% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน จากการชะลอการซื้ อของลูกค้าในแถบเอเชี ยใต้ เนื่ องจาก
อัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้าต่อดอลล่าร์ สหรัฐอ่อนลง และการแข่งขันที่รุนแรงของ
ผูข้ ายใหม่ในตลาด อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดงั กล่าว เริ่ มกลับเข้าสู่ ภาวะปกติแล้ว โดยคาดว่าลูกค้าจะสั่งซื้อ
ได้ตามปกติในอนาคตอันใกล้ เนื่ องจากแก๊สหุงต้มเป็ นปัจจัยพื้นฐานที่ประชาชนทุกครัวเรื อนต่างต้องใช้เพื่อ
ดํารงชีวิตประจําวัน
ขณะที่กาํ ไรสุ ทธิ อยู่ที่ 84.92 ล้านบาท ถึงแม้กาํ ไรจะลดลง 31.68 ล้านบาท (27.2%) จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนซึ่ งมีกาํ ไร 116.60 ล้านบาท ตามยอดขายที่ลดลง แต่ดว้ ย economy of scale และการบริ หารจัดการที่
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ทําให้อตั รากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 9.3% เป็ น 10.3%
แนวโน้มธุ รกิจคาดว่า ปริ มาณขายจะยังคงโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และจะเป็ นปั จจัยหลักสนับสนุ นกําไร
สุ ทธิ ให้ เติ บโตจากความต้องการถังแก๊ ส LPG ที่ ย งั มี โอกาสเติ บ โตได้อีกมากในตลาดเอเชี ยและแอฟริ กา
โดยเฉพาะบางประเทศในแถบเอเชียใต้ มีการเปลี่ยนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเป็ น LPG และตามความต้องการที่
สู งขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีข้ ึนซึ่งประเทศเหล่านี้เป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั
“ในปี 2562 บริ ษทั ตั้งเป้ ารายได้เติบโตราว 15% จากปี ก่อนที่มีรายได้ 4,450.57 ล้านบาท ตามปริ มาณ
การขายที่ คาดว่าจะเพิ่ มสู งขึ้น โดยบริ ษ ทั มองว่า ในปี นี้ รายได้จะเติ บโตได้ท้ งั ปริ มาณและมูลค่า ตามความ
ต้องการใช้ถงั แก๊สที่ คาดว่าจะขยายตัวดีต่อเนื่ อง โดยเฉพาะในตลาดภูมิภาคเอเชี ยใต้และแอฟริ กา นอกจากนี้
บริ ษทั ยังเร่ งเดินหน้าลดต้นทุนการผลิต และเร่ งหาตลาดใหม่ๆ เพื่อเสริ มความแข็งแกร่ งด้วย” นายสุ รศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในปี นี้ บ ริ ษ ทั ได้รุกขยายตลาดภูมิ ภาคใหม่ๆ เช่ นละติ นอเมริ กา โดยเริ่ มเข้าไปเจาะ
ตลาด 1-2 ปี ที่ผา่ นมา และเมื่อเดือนมีนาคมปี นี้ บริ ษทั ได้เข้าร่ วมงาน AIGLP เมืองลิมา ประเทศเปรู เพื่อเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษทั ให้เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น รวมถึงผลิตสิ นค้าที่เป็ น High Value เพื่อให้ยอดขายเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ โดยในปี ที่ ผ่านมา บริ ษ ทั ได้ผ่านการรั บรองมาตรฐานที่ หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้มากขึ้น
ส่ วนความคืบหน้าการลงทุนในต่างประเทศ ปั จจุบนั บริ ษทั อยู่ระหว่างศึกษาความเป็ นไปได้และเจรจา
กับพันธมิตรกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่กาํ ลังการผลิต 2.5 ล้านใบต่อปี มูลค่าการลงทุนประมาณ
400 ล้านบาท ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการเจรจาแล้ว 70-80% คาดว่าจะได้ขอ้ สรุ ปภายในปี นี้ ทั้งนี้ ในการเข้าไปตั้ง
โรงงานผลิตในประเทศนั้น บริ ษ ัทมองว่าจะช่ วยลดต้นทุนค่ าขนส่ งสิ นค้า ซึ่ งบางประเทศอาจได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษีดว้ ย
"ตอนนี้ เรามองหาประเทศใหม่ๆ เพราะจะเป็ นประโยชน์มาก โดยเฉพาะการช่วยลดต้นทุนการจัดส่ ง
สิ นค้า และบางประเทศค่าแรงค่อนข้างตํ่า รวมถึ งอาจจะได้ประโยชน์ ทางภาษีมากกว่าที่ จะส่ งออกเข้าไปยัง
ประเทศนั้น เพราะบางประเทศมีกาํ แพงภาษีที่สูงมาก สําหรับการก่อตั้งโรงงานแห่ งใหม่ในต่างประเทศคาดว่า
จะได้ความชัดเจนภายในปี นี้แน่นอน" นายสุ รศักดิ์ กล่าว
ในปี นี้ บริ ษทั ตั้งงบลงทุนราว 100 ล้านบาท เพื่อลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆ โดยนําระบบหุ่ นยนต์มาใช้
ทําให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตเพิ่ มขึ้น ต้นทุ นการผลิ ตลดลง ขณะเดี ยวกันบริ ษ ทั ยังคงเน้นการบริ หารจัดการ
ต้นทุนที่ดีอย่างต่อเนื่ อง
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