ข่ าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
SMPC ผลงานปี 61 กําไร 558.42 ลบ. จ่ ายปันผล 0.33 บาท/หุ้น
ชี้ปี 62 ดีมานด์ ต่างประเทศสดใส-ด้ วยกําลังผลิต 10 ล้านใบ/ปี

SMPC แจ้ งผลงานปี 2561 กวาดยอดขาย 4,450.57 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2.9% และมีกําไร 558.42 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
5% เมื่อเทียบกับปี ก่อน จากต้ นทุนเหล็กที่สูงขึน้ และการแข่ งขันด้ านราคา ด้ านบอร์ ดไฟเขียวจ่ ายเงินปันผลงวดครึ่งปี หลัง
อีก 0.33 บาท/หุ้น กําหนดจ่ าย 26 เมษายนนี้ “สุ รศักดิ์ เอิบสิ ริสุข” เอ็มดี เดินหน้ าสร้ างผลงานสวย ตั้งเป้ ายอดขายปี 2562 โต
15 - 20% เติบโตอย่ างมีเสถียรภาพทุกๆ ปี ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมถังแก๊ สยังสดใสรับดีมานด์ ในตลาดโลกโต เดินหน้ ารุก
ตลาดต่ างประเทศต่ อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ และแอฟริกา ด้ วยกําลังการผลิตที่เพิม่ ขึน้ จากปลายปี 2561 ที่
8.2 ล้านใบต่ อปี เป็ น 10 ล้านใบต่ อปี ในปัจจุบนั
นายสุ รศักดิ์ เอิบสิ ริสุข กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สหมิตรถังแก๊ส จํากัด (มหาชน) หรื อ SMPC ประกอบธุรกิจผลิต
ถังทนความดันแบบต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสําหรับบรรจุแก๊สปิ โตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงหุ งต้ม และ
สําหรับใช้เป็ นแหล่งพลังงานรถยนต์ โดยจําหน่ ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SMPC” รวมทั้งรับจ้าง
ผลิตภายใต้เครื่ องหมายการค้าต่างๆ เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ งวดปี 2561 บริ ษทั ฯ มียอดขายรวมอยู่ที่ 4,450.57
ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี 2560 ที่ มียอดขาย 4,326.80 ล้านบาท โดยยอดขายเพิ่ มขึ้ น 123.77 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ น 2.9%
ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยสัดส่ วนการขายส่ วนใหญ่อยู่ในแถบเอเชียและแอฟริ กา ส่ วนกําไรสุ ทธิ งวดปี 2561
อยู่ที่ 558.42 ล้านบาท จากงวดปี 2560 อยู่ที่ 531.75 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 26.67 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ น 5 % สาเหตุที่กาํ ไร
เพิ่มขึ้น เนื่องจากยอดขายและรายได้อื่นเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล สําหรับ
ผลการดําเนิ นงานงวดปี 2561 ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในอัตราหุ ้นละ 0.63 บาท ซึ่ งได้จ่ายปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว
สําหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ยังคงเหลือเงินปั นผลจ่าย
สําหรับงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.33 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิน 176,717,090
บาท กําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record date) 5 เมษายน 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26
เมษายน 2562
สําหรับแผนการดําเนิ นงานในปี 2562 ตั้งเป้ ายอดขายจะเติบโต 15 - 20% จากปี ที่ผ่านมา ซึ่ งเป็ นการเติบโตทั้งปริ มาณ
และมูลค่าตามความต้องการใช้ถงั ก๊าซที่เติบโตในภูมิภาคเอเชี ยใต้และแอฟริ กา สําหรับกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้น เพื่อรองรับ
ตลาดที่ยงั คงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั บริ ษทั ส่ งออกถังก๊าซในสัดส่ วน 94% ไปยังทุกทวีปกว่า 100 ประเทศ โดยมี
ตลาดหลักในทวีปเอเชี ย แอฟริ กา และอเมริ กา ขณะที่มีการจําหน่ ายถังก๊าซในประเทศราว 6% มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศราว
50 - 60%
“ในปี 2562 เชื่อว่าแนวโน้มธุรกิจยังมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกจากคําสั่งซื้อถังแก๊สจากตลาดใน
ทวีปแอฟริ กาและเอเชี ยยังโตต่อเนื่ อง บวกกับตลาดถังแก๊สในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาอื่ นๆ ยังมี ศกั ยภาพเติบโตได้อีก
เพราะการสนับสนุนของภาครัฐที่มองว่า LPG เป็ นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม” นายสุ รศักดิ์ กล่าว
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