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วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
SMPC ผลงาน Q1/61 ยอดขายนิวไฮ ปิ ดที่ 1,207 ลบ.
แย้มไตรมาส 2/61 สดใสต่ อ-มีแผนขยายกาลังผลิตถังแก๊ส 10 ล้านใบ/ปี

SMPC คาดแนวโน้ มยอดขายโตขึ้นต่ อเนื่อง หนุ นผลงานเติบโตต่ อเนื่องจากความต้ องการใช้ ถังแก๊ ส
LPG ในตลาดเอเชี ยและแอฟริ กา ที่เพิ่มขึ้น ประกาศยอดขายรวมไตรมาสแรกปี นี้ อยู่ที่ 1,207 ลบ. เพิ่มขึ้น
24% มีกาไรสุ ทธิ 117 ลบ. ลดลเล็กน้ อยจากช่ วงเดี ยวกันของปี ก่ อน เหตุ ค่าเงินบาทแข็งและต้ นทุนวัตถุ ดิ บ
สู งขึ้น บิ๊ กบอส “สุ รศั กดิ์ เอิบสิ ริสุ ข” คาดยอดขายปี นี้โตได้ ตามคาด 15-20% จากปี ก่ อนที่มียอดขายรวม
4,327 ล้านบาท เร่ งขยายกาลังการผลิตถังแก๊ ส 10 ล้านใบต่ อปี
นายสุ รศัก ดิ์ เอิ บ สิ ริสุ ข กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษ ทั สหมิ ตรถัง แก๊ ส จากัด (มหาชน) หรื อ SMPC
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จผลิ ตถังทนความดัน ผลิ ตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรั บบรรจุแก๊สปิ โตรเลี ยมเหลว (LPG) เพื่อใช้
เป็ นเชื้ อเพลิ งหุ งต้ม และใช้เป็ นแหล่งพลังงานรถยนต์ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า “SMPC” เปิ ดเผยถึงแนวโน้ม
ธุ รกิ จคาดว่า ปริ มาณขายจะยังคงโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และจะเป็ นปั จจัยหลักสนับสนุ นกาไรสุ ทธิ ให้เติบโตจาก
ความต้องการถังแก๊ส LPG ที่ยงั มีโอกาสเติบโตได้อีกมากในตลาดเอเชียและแอฟริ กา โดยเฉพาะบางประเทศใน
แถบเอเชี ยใต้ มี ก ารเปลี่ ยนการใช้ พ ลังงานเชื้ อเพลิ งเป็ น LPG และตามความต้องการที่ สู งขึ้ นตามสภาวะ
เศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีข้ ึนซึ่งประเทศเหล่านี้ เป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั
เมื่อพิจารณาคาสั่งซื้ อล่วงหน้าในปั จจุบนั ทาให้บริ ษทั ฯมีความเชื่ อมัน่ ว่าปริ มาณขาย จะยังคงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง โดย SMPC มีแผนเพิ่ มกาลังการผลิ ตรองรั บแล้ว ส่ วนแนวโน้มอัตรากาไรขั้นต้นคาดว่าทยอย
ปรับตัวดีข้ ึนจากสถานการณ์ราคาเหล็กที่เริ่ มทรงตัว ค่าเงินบาทที่เริ่ มอ่อนลง และยอดสั่งซื้ อที่เพิ่มขึ้น จะทาให้
เกิด economy of scales ช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆลงได้
สาหรับผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2561 มียอดขายอยูท่ ี่ 1,207 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่ อนมี ยอดขาย 972 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 235 ล้านบาท หรื อ 24% เนื่ องจากในงวดนี้ ป ริ ม าณขายเพิ่ ม
สู งขึ้นถึ ง 16% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน จากความต้องการอย่างต่อเนื่ องของลูกค้าในแถบเอเชี ย
และแอฟริ กา
ขณะที่กาไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ 117 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท หรื อลดลง 4% จากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึ่ ง
มีกาไร 121 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งบริ ษทั ได้มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นแล้ว
แต่ ด้วยค่า เงิ น บาทที่ แข็ งขึ้ น อย่า งต่ อเนื่ อ งถึ ง 10% ส่ ง ผลต่ อ อัต ราการท าก าไรลดลง อย่างไรก็ ตามด้วย
ยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้บริ ษทั ยังสามารถรักษาผลกาไรสุ ทธิ ไว้ได้

“อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวโน้มผลการดาเนิ นงาน จะเริ่ มปรับตัวดีข้ ึนโดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากความ
ต้องการใช้ถงั แก๊ส LPG ในตลาดแอฟริ กา และเอเชีย ที่เพิ่มขึ้น ด้านอัตราการใช้กาลังการผลิตในงวดปี 2561
คาดว่ายังคงสู งใกล้เคี ยงกับปี 2560 ที่ 90% ประกอบกับแนวโน้มราคาเหล็กที่เริ่ มทรงตัว จากก่ อนหน้านี้ ที่
ปรับตัวขึ้นมาก ขณะที่ราคาขายถังแก๊สเริ่ มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามมาได้ทนั และแนวโน้มค่าเงินบาทที่เริ่ มอ่อน
ตัวส่ งผลดีต่อบริ ษทั ในฐานะผูส้ ่ งออก คาดว่าอัตรากาไรขั้นต้นจะปรับตัวดีข้ ึน” นายสุ รศักดิ์ กล่าว
ส าหรั บ แนวโน้ม ธุ รกิ จทั้งปี 2561 บริ ษ ทั ฯ ประเมิ นยอดขายยังคงเป็ นไปตามเป้ าที่ ต้ งั ไว้เพิ่ ม ขึ้ น
15-20% จากปี ก่อนที่ มียอดขายอยู่ที่ 4,327 ล้านบาท เป็ นผลมาจากแนวโน้มความต้องการใช้แก๊ส LPG ที่
ปรับตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ปริ มาณการใช้ถงั บรรจุขยายตัวตามไปด้วย ประกอบกับแนวโน้มขาขึ้นของ
ราคาเหล็กในช่ วงที่ผา่ นมาหนุ นให้บริ ษทั ได้รับคาสั่งซื้ อในมือเป็ นจานวนมาก โดยในปี 2561 บริ ษทั มีแผน
ขยายกาลังผลิตถังแก๊สเพิ่มขึ้นเป็ น 10 ล้านใบ จากปี 2560 อยูท่ ี่ 8.2 ล้านใบ
********************************************************************

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 (ฟ้ า) โทร : 02-022-6200 ต่อ 611, 099-362-9462, E-mail : jurarat@irplus.in.th

