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วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
SMPC ประเมินภาพรวมถังแก๊สปี 61 สดใส- ดีมานด์ ต่างประเทศพุ่ง
เปิ ดงบปี 60 ยอดขายโตเฉียด 25% จ่ ายปันผลครึ่งปี หลังอีก 0.35 บาท/หุ้น

SMPC เดินหน้ าสร้ างผลงานสวย ตั้งเป้ายอดขายปี 2561 โต 15-20% หลังประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมถัง
แก๊ สยังสดใส โดยเฉพาะดีมานด์ ในตลาดต่ างประเทศยังมีอกี มาก เปิ ดแผนอยู่ระหว่ างการศึกษาจัดตั้งโรงงานแห่ งใหม่
ในต่ างประเทศ พร้ อมทั้งรุ กตลาดต่ างประเทศอย่ างต่ อเนื่องในกลุ่มประเทศเอเชี ยใต้ และแอฟริ กา พร้ อมแผนเพิ่ม
กาลังการผลิตเป็ น 10 ล้ านใบต่ อปี จากปี 2560 ที่มีกาลังการผลิต 8.2 ล้ านใบต่ อปี “สุ รศั กดิ์ เอิบสิ ริสุข” ซี อีโอ โชว์
ผลงานปี 2560 โกยยอดขาย 4,326.80 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 24.7% และมีกาไร 531.75 ลดลงเล็กน้ อย 1.7% จากปี ก่อน
จากต้ นทุนเหล็กที่สูงขึน้ และการแข่ งขันด้ านราคา ด้ านบอร์ ดไฟเขียวจ่ ายปันผลอีก 0.35 บาท/หุ้น ทั้งปี ปันผลรวม
0.60 บาท/หุ้น
นายสุ รศักดิ์ เอิ บสิ ริสุข กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สหมิ ตรถังแก๊ส จากัด (มหาชน) หรื อ SMPC ประกอบ
ธุ รกิ จผลิ ตถังทนความดันแบบต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็ นถังสาหรับบรรจุแก๊สปิ โตรเลี ยมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็ น
เชื้ อเพลิ งหุ งต้ม และส าหรั บใช้เป็ นแหล่ งพลังงานรถยนต์ โดยจาหน่ ายภายในและต่ างประเทศ ภายใต้เครื่ องหมาย
การค้า “SMPC” รวมทั้งรั บจ้างผลิ ตภายใต้เครื่ องหมายการค้าต่ างๆ กล่ าวถึ งแผนการดาเนิ นงานในปี 2561 คาดว่า
ยอดขายจะเติบโต 15 - 20% จากปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งเป็ นการเติบโตทั้งปริ มาณและมูลค่าตามความต้องการใช้ถงั ก๊าซที่เติบโต
ในภูมิภาคเอเชียใต้และแอฟริ กา ประกอบกับแนวโน้มราคาเหล็กที่คาดว่าจะอยูใ่ นระดับทรงตัวไม่ผนั ผวน โดยวางแผน
เตรี ยมงบลงทุนใหม่ เพิ่มกาลังการผลิตถังก๊าซ LPG ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สาหรับกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้น
เพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัวมาก ปั จจุบนั บริ ษทั ส่ งออกถังก๊าซในสัดส่ วน 94% ไปยังทุ กทวีปกว่า 100 ประเทศ โดยมี
ตลาดหลักในทวีปเอเชียและแอฟริ กา ขณะที่มีการจาหน่ ายถังก๊าซในประเทศราว 4% มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศราว
50 - 60%
สาหรั บกลยุทธ์ ในการดาเนิ นธุ รกิ จในปี 2561 นี้ บริ ษ ทั ฯ ยังเดิ นหน้ารุ กตลาดต่างประเทศเพิ่ มขึ้ นเป็ นหลัก
เนื่ องจากยังมีโอกาสและช่องทางการเติบโตอีกมาก จากความต้องการใช้ถงั แก๊ส LPG ที่ยงั มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก
ในตลาดเอเชียและแอฟริ กา โดยเฉพาะบางประเทศในแถบเอเชียใต้ มีการเปลี่ยนการใช้พลังงานเชื่อเพลิงเป็ น LPG
และตามความต้องการที่สูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีข้ ึน ขณะที่ SMPC ยังคงมีการขยายกาลังการผลิต
รองรับความต้องการที่สูงขึ้นดังกล่าว โดยในปี 2561 บริ ษทั มีแผนเพิม่ กาลังการผลิตเป็ น 10 ล้านใบต่อปี เพิ่มจากปี
2560 ที่มีกาลังการผลิต 8.2 ล้านใบต่อปี โดยโรงงานเดิ มในประเทศยังสามารถขยายกาลังการผลิ ตใหม่ได้ต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯอยู่ระหว่างศึ กษาแผนการขยายโรงงานใหม่ไปยังต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันและ
รองรับการขยายตัวของธุ รกิจที่มีแนวโน้มเติบโตไปได้ดี

“ประเมิ น ว่าปริ ม าณการขายเฉลี่ ย ในช่ วง 2-3 ปี ข้างหน้า จะยังคงเติ บ โตในระดับ เฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่า 15%
ได้อย่างต่อเนื่ อง โดยมีปัจจัยสนับสนุ นจากความต้องการถังแก๊สในภูมิภาคเอเชียและแอฟริ กาที่คาดว่ายังเติบโตสู ง
ซึ่ งคาดว่าปี 2561 ยอดขายของบริ ษทั ฯ จะยังเติบโตต่อ 15-20% จากการที่มีมูลค่างานคงค้างในมือสะสมและทิศทาง
ตลาดต่างประเทศยังมีโอกาสประมูลงานเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งตลาดต่างประเทศเป็ นช่องทางจาหน่ายหลักที่
สาคัญในการเพิม่ ยอดขายและกาไรสุ ทธิ ในอนาคต” นายสุ รศักดิ์ กล่าว
สาหรับผลประกอบการของบริ ษทั ฯงวดปี 2560 บริ ษทั ฯ มียอดขายรวมอยูท่ ี่ 4,326.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2559 ที่ มียอดขาย 3,469 ล้านบาท โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 857.80 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 24.7%โดยสัดส่ วนการขาย
ส่ วนใหญ่อยู่ในแถบเอเชี ยและแอฟริ กา ส่ วนกาไรสุ ทธิ งวดปี 2560 อยู่ที่ 531.75 ล้านบาท จากงวดปี 2559 อยู่ที่
541.14 ล้านบาท ลดลง 9.39 ล้านบาท หรื อลดลง 1.7 % สาเหตุที่กาไรลดลงเล็กน้อยเนื่ องจากอัตราการทากาไร
ลดลงจากต้นทุนเหล็กที่สูงขึ้นและจากการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงขึ้นในบางประเทศและค่าเงินบาทที่แข็งค่า
ขึ้น
นอกจากนี้ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯมี มติ ให้เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานงวดปี 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในอัตราหุ น้ ละ 0.60 บาท ซึ่ งได้จ่ายปั นผลระหว่าง
กาลไปแล้วสาหรับงวด 1 ม.ค.-30 มิ.ย.2560 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์ ) หุ ้นละ 1.00 บาท โดย
ยังคงเหลือเงินปั นผลสาหรับงวด 1 ก.ค.-31 ธ.ค.2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.35 บาทต่อหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์ ) หุ ้นละ
1.00 บาท หรื อคิ ดเป็ นเงิ นทั้งสิ้ นไม่เกิ น 186.20 ล้านบาท กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผล (Record
date) 4 เมษายน 2561 และกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 27 เมษายน 2561 หากผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
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