ข่ าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

บอร์ ด SMPC ไฟเขียวจ่ ายปันผลงวดครึ่งปี หลังอีก 0.18 บาท/หุ้น
ปี 63 ตั้งเป้ายอดขายโต 30% ดึงยอดขายคืน เดินหน้ ารุกตลาดประเทศในกลุ่มทวีปเอเชีย ตะวันออกกลาง
แอฟริกา และอเมริกา
SMPC แจ้ งผลงานปี 2562 มียอดขาย 3,255.96 ล้ านบาท กําไร 375.19 ล้านบาท รับภาพรวมเศรษฐกิจและเงินบาท
แข็ งค่ ากระทบ แต่ แนวโน้ มสถานการณ์ ดีขึ้น ในปี นี้ ด้ านบอร์ ดไฟเขี ยวจ่ ายเงินปั นผลงวดครึ่ งปี หลังอี ก 0.18 บาท/หุ้ น
กําหนดจ่ าย 30 เมษายนนี้ “สุ รศักดิ์ เอิบสิ ริสุข” เอ็มดี เดินหน้ าสร้ างผลงานตั้งเป้ ายอดขายปี 2563 โต 30% เน้ นแผนการเติบโต
อย่ างมีเสถียรภาพ รุ กตลาดต่ างประเทศต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มทวีปเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกา
ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมถังแก๊ สยังสดใส เนื่องจากเป็ นสิ นค้ าจําเป็ นต่ อการบริโภคในชีวิตประจําวัน
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 แนวโน้มธุรกิจปี 2563 คาดว่าจะดีกว่าปี 2562 โดยบริ ษทั ฯ ตั้งเป้ายอดขายเติบโต
30% โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริ กา และอเมริ กาจะเติบโตขึ้นมากจากปี ที่ผ่านมา ตลาดเอเชี ยมีแนวโน้มดี
ขึ้น ขณะที่ผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน ทําให้บริ ษทั ฯ ได้อานิสงส์บวกมีคาํ สั่งซื้ อเพิ่มมากขึ้น

ถึงแม้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ ในฐานะผูส้ ่ งออก แต่เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีการนําเข้า
วัตถุดิบเป็ นเงินตราต่างประเทศ ทําให้มีการป้ องกันความเสี่ ยงแบบ Natural Hedging ประกอบการพิจารณาใช้เครื่ องมือ
ทางการเงินอื่นเช่นการซื้ อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตามความจําเป็ นและเหมาะสม ในส่ วน
ของการดําเนิ นงาน บริ ษทั ยังเน้นนโยบายการบริ หารจัดการต้นทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื่ องทุกภาคส่ วน เพื่อ
สามารถผลิ ตสิ นค้าที่ มีคุณภาพด้วยต้นทุนที่ ลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากถังแก๊สเป็ นสิ นค้าที่ มีความจําเป็ นต้องใช้ใน
ชี วิตประจําวัน ลูกค้าจึ งเริ่ มกลับมาสั่ งซื้ อในช่ วงปลายปี 2562 ที่ ผ่านมา และในปี 2562 ผลจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริ กาและจีน ทําให้บริ ษทั ได้รับคําสั่งซื้ อเพิ่มมากขึ้น ด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น บริ ษทั ยังคงมุง้ เน้นขยายตลาด
และผลิตภัณฑ์ที่มีอตั ราการทํากําไรสู ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ยงั คงสามารถรักษาอัตราการทํา
กําไรได้ในระดับปกติ
ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนความเชื่อมัน่ และตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนิ นงานงวดปี 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในอัตราหุ ้นละ 0.42 บาท
ซึ่ งได้จ่ายปั นผลระหว่างกาลไปแล้วสําหรั บ งวด 1 มกราคม – 30 มิ ถุนายน 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.24 บาท เมื่ อวันที่ 6
กันยายน 2562 ยังเหลือเงินปั นผลจ่ายสําหรับงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ ้นละ 0.18 บาท หรื อคิดเป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ นไม่เกิ น 97 ล้านบาท กําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record date) วันที่ 8 เมษายน 2563
และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563

สําหรับผลประกอบการของบริ ษทั ฯ งวดปี 2562 บริ ษทั ฯ มียอดขายรวมอยู่ที่ 3,255.96 ล้านบาท โดยยอดขายลดลง
1,196.97 ล้านบาท หรื อลดลง 26.9% เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มียอดขาย 4,452.93 ล้านบาท ส่ วนกําไรสุ ทธิ งวดปี
2562 อยูท่ ี่ 375.19 ล้านบาท ลดลง 183.23 ล้านบาท หรื อลดลง 32.8% จากงวดปี 2561 ที่มีกาํ ไร 558.42 ล้านบาท
“สาเหตุที่ยอดขายและกําไรลดลง เนื่ องจากภาวะค่าเงินบาทแข็งอย่างต่อเนื่ อง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่
ตกตํ่าทําให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากขึ้น ส่ งผลต่ออัตราการบริ โภคลดลง นอกจากนี้ ยังเป็ นผลจากการชะลอสั่งซื้อของลูกค้า
ในแถบเอเชียใต้ เนื่ องจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นของลูกค้าต่อดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลง และธนาคารพาณิ ชย์
ท้องถิ่นเข้มงวดด้านการปล่อยสิ นเชื่อให้ลูกค้ามากขึ้น” นายสุ รศักดิ์ กล่าว
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