ข่ าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 29 มีนาคม 2562
SMPC ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ ายปันผล 0.33บ./หุ้น
ปักธงรายได้ โต 15% เร่ งขยายตลาดใหม่ -ขายผลิตภัณฑ์ High Value

SMPC เดิ น หน้ าสร้ างผลงานเติ บ โตมั่ น คง ตั้ งเป้ ายอดขายปี 2562 โต 15% ประเมิ น ภาพรวม
อุ ต สาหกรรมถั งแก๊ ส ยั งสดใส โดยเฉพาะดี ม านด์ ในตลาดต่ างประเทศยั งมี อี ก มาก พร้ อมทั้ งรุ ก ตลาด
ต่ างประเทศอย่ างต่ อเนื่ องในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และแอฟริกา เผยเงินบาทที่แข็งค่ าขึ้นบริ ษัทป้ องกันความ
เสี่ ยงแบบ Natural Hedge และเร่ งขยายตลาดใหม่ ๆ รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์ High value เสริ มแกร่ งรายได้ โต
ตามเป้ าหมาย “สุ รศั กดิ์ เอิบสิ ริสุข” เอ็มดี แย้ ม แผนขยายโรงงานใหม่ ในต่ างประเทศ คาดได้ ข้อสรุ ปชั ดเจน
ภายในสิ้นปี 2562 นี้ พร้ อมตั้งงบลงทุนราว 100-150 ล้ านบาท ใช้ ซ่อมบํารุงและปรับปรุงประสิ ทธิภาพการผลิต
ของโรงงานและเครื่ องจักร ด้ านผู้ถือหุ้นไฟเขียวอนุมัติจ่ายปันผลครึ่งปี หลังอีก 0.33 บ./หุ้น กําหนดจ่ ายปันผล
26 เมษายนนี้
นายสุ รศัก ดิ์ เอิ บ สิ ริสุ ข กรรมการผู จ้ ัดการ บริ ษ ัท สหมิ ต รถังแก๊ ส จํากัด (มหาชน) หรื อ SMPC
ประกอบธุ รกิ จผลิ ตถังทนความดันแบบต่างๆ โดยผลิ ตภัณฑ์หลักเป็ นถังสําหรั บบรรจุ แก๊สปิ โตรเลี ยมเหลว
(LPG) เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงหุงต้ม และสําหรับใช้เป็ นแหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจําหน่ายภายในและต่างประเทศ
ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SMPC” รวมทั้งรั บจ้างผลิตภายใต้เครื่ องหมายการค้าต่างๆ เปิ ดเผยว่าถึ งแผนการ
ดําเนิ นงานในปี 2562 บริ ษ ทั ตั้งเป้ าหมายรายได้เติ บโต 15% เชื่ อว่าแนวโน้มธุ รกิ จยังมี การเติ บโตที่ ดี โดยมี
ปั จจัยบวกจากคําสั่งซื้ อถังแก๊สจากตลาดในทวีปแอฟริ กาและเอเชี ยยังโตต่อเนื่ อง บวกกับตลาดถังแก๊สในกลุ่ม
ประเทศกําลังพัฒนาอื่ นๆ ยังมี ศ ักยภาพเติ บ โตได้อี ก เพราะการสนั บสนุ นของภาครั ฐที่ มองว่ า LPG เป็ น
เชื้อเพลิงที่มีราคาถูกและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ทั้งนี้ ด้วยปั จจัยค่าเงินบาทที่ ค่อนข้างแข็งค่าต่อเนื่ อง ส่ งผลต่อมูลค่าขาย แต่บริ ษทั ได้เร่ งขยายตลาด
ใหม่ๆ รวมไปถึงการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็ น High value เพื่อให้ยอดขายเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ โดยในปี ที่
ผ่านมา บริ ษทั ได้ผา่ นการรับรองมาตรฐานที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ถึงแม้จะส่ งผลให้ยอดขายลดลง แต่ในทางกลับกันก็ทาํ ให้ตน้ ทุน
นําเข้าวัตถุดิบลดลงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้รายได้ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่ได้รับเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และบริ ษทั มี
การนําเข้าวัตถุดิบหลัก คือ เหล็กแผ่นรี ดร้ อนและวัตถุดิบอื่ นที่ ใช้ในการผลิ ตจากต่างประเทศมาในสกุลเงิ น
ดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน ดังนั้นบริ ษทั จึงใช้วิธีป้องกันความเสี่ ยงแบบ Natural Hedge ได้แก่ การนํารายได้จากการ
ขายสิ นค้าที่ เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ มาจ่ ายชําระค่าวัตถุดิบที่ เป็ นเงินสกุลเดี ยวกัน เพื่อลดผลกระทบจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
ส่ วนรายได้จากการขายที่เป็ นเงินสกุลอื่น ได้แก่ ยูโร และปอนด์สเตอร์ ลิง ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนรวมกันไม่
มากได้มีการติดตามดูแลอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

เพื่อที่บริ ษทั จะสามารถวางแผนการเงิน รวมทั้งใช้เครื่ องมือทางการเงินอื่น เช่น การซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract)ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
“ในส่ วนของต้นทุ นเหล็กนั้นส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อต้นทุ นผลิ ต โดยปกติ ของอุตสาหกรรมการ
กําหนดราคาขาย จะอ้างอิงจากดัชนี ราคาเหล็กในตลาดโลก ทําให้บริ ษทั สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อปรับ
ราคาขายให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบได้ สําหรับการขายแบบสัญญาระยะยาว ซึ่ งแบ่งเป็ นการขายที่มีเงื่อนไข
ในสั ญญาระบุ ให้ บริ ษ ทั สามารถปรั บเปลี่ ยนราคาขายให้เป็ นไปตามราคาปั จจุ บ ันของเหล็ก (Formula Price)
ผลกระทบในเรื่ องราคาเหล็กที่เปลี่ยนแปลงจะมีไม่มากนัก ส่ วนการขายระยะยาวที่มีระยะเวลาการส่ งต่อเนื่ อง
นานหลายเดือน มักเป็ นคําสั่งซื้ อขนาดใหญ่ บริ ษทั จะติดต่อทําสัญญาตกลงซื้อขายเหล็กล่วงหน้ากับผูผ้ ลิตเหล็ก
เพื่อลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ” นายสุ รศักดิ์ กล่าว
ขณะที่ แผนการขยายโรงงานใหม่ ในต่ างประเทศ บริ ษ ัทอยู่ระหว่างศึ กษาความเป็ นไปได้ในกลุ่ ม
ประเทศที่ มี ความเหมาะสม ทั้งในด้านฐานการผลิ ต การขนส่ ง ต้นทุ นที่ ลดลงจากการประหยัดภาษี รวมทั้ง
พิจารณาปิ ดความเสี่ ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น คาดว่าจะเห็นภาพที่ชดั เจนภายในสิ้ นปี 2562 นี้ ปี นี้บริ ษทั ตั้งงบลงทุน
ประมาณ 100-150 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการซ่ อมบํารุ งและปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ตของโรงงานและ
เครื่ องจักร ไม่รวมงบลงทุนขยายโรงงานใหม่
ด้านผลประกอบการของบริ ษทั ฯงวดปี 2561 บริ ษทั ฯ มียอดขายรวมอยู่ที่ 4,450.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ที่ มี ย อดขาย 4,326.80 ล้า นบาท โดยยอดขายเพิ่ ม ขึ้ น 123.77 ล้า นบาท หรื อเพิ่ ม ขึ้น 2.9%
ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยสัดส่ วนการขายส่ วนใหญ่อยู่ในแถบเอเชี ยและแอฟริ กา ส่ วนกําไร
สุ ทธิ งวดปี 2561 อยู่ที่ 558.42 ล้านบาท จากงวดปี 2560 อยู่ที่ 531.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.67 ล้านบาท หรื อ
เพิม่ ขึ้น 5 %
ทั้งนี้ เพื่ อเป็ นการตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ป ระชุม ผูถ้ ื อหุ้น มี ม ติอนุ ม ัติจ่ายเงิน ปั นผล สําหรับ ผลการ
ดําเนินงานงวดปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในอัตราหุ ้นละ 0.63 บาท ซึ่ งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไป
แล้วสําหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ยังคงเหลือเงินปั นผลจ่ายสําหรับงวด 1กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ ้น
ละ 0.33 บาท ที่มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรื อคิดเป็ นเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 176,717,090 บาท กําหนด
รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น ที่ มี สิ ท ธิ รับ เงิ นปั นผล (Record date) 5 เมษายน 2562 และกําหนดจ่ ายปั นผลในวันที่ 26
เมษายน 2562
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