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“ Smart Product – Smart Living ” 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์                   4 พ.ย. 2562 

SMART โชว์ผลประกอบการงวด 9 เดือน ก าไรโต 6.80%  
SMART เผยผลประกอบการ Q3/62 กวาดรายได้รวม 125.48 ล้านบาท โต 36.26% ก าไรสุทธิ    

โต 11.83% โค้งสุดท้ายปีนี ้ม่ันใจตลาดอฐิมวลเบาในประเทศโตต่อเน่ือง จากความต้องการคุณภาพสนิค้า
อฐิมวลเบา บล็อกมวลเบาตกแต่งท่ีได้มาตรฐานและประหยัดพลังงาน รุกขยายช่องทางจัดจ าหน่ายในทุก
ช่องทาง อาทิ โมเดิร์นเทรด ห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง ป๊ัมยอดขาย ขณะท่ีตลาดต่างประเทศในกลุ่ม 
CLMV มียอดส่ังซือ้ต่อเน่ือง 

 
นายรังสี ทีปกรสขุเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) (SMART) ผู้ผลิตและ

จ าหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน า้ภายใต้ความดนัสงูเพ่ือใช้ในงานก่อสร้างและงานกัน้ผนงัอาคาร เปิดเผยว่า
ผลประกอบการงวดไตรมาส 3/62 มีรายได้รวม 125.48 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 33.40 ล้านบาท หรือ 36.26% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 92.085 ล้านบาท และมกี าไรสทุธิ 14.804 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนท่ีมีขาดทนุสทุธิ 1.785 ล้านบาท 

ส่วนผลประกอบการงวด 9 เดือน มีรายได้รวม 342.74 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 75.61 ล้านบาท หรือ 28.30% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 267.13 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ 23.235 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนท่ีมีขาดทนุสทุธิ 20.196 ล้านบาท  

สาเหตท่ีุผลประกอบการปรับตวัดีขึน้อย่างมาก มีปัจจยัสนบัสนุนจากความเช่ือมัน่ของกลุม่ลกูค้าในการใช้
วสัดอิุฐมวลเบาท่ีได้มาตรฐาน และประหยดัพลงังานมากขึน้ อีกทัง้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการเมกะโปรเจค
ภาครัฐ โครงการก่อสร้างภาคเอกชน นอกจากนี ้ช่วงท่ีผา่นมาบริษัทได้ขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายในทกุช่องทาง 
อาทิ โมเดิร์นเทรด ห้างค้าปลีกวสัดกุ่อสร้าง เพ่ิมตวัแทนจ าหน่าย ร้านค้าวสัดกุ่อสร้าง ท าให้บริษัทสามารถขยาย
พืน้ท่ีการกระจายสินค้าไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมายมากขึน้ 

 “ในช่วงโค้งสดุท้ายของปีนีภ้าพรวมตลาดวสัดกุ่อสร้าง-อิฐมวลเบาในประเทศ มีทิศทางท่ีดีอย่างต่อเน่ือง 
จากนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC ผลกัดนัให้เกิดการลงทนุก่อสร้างนิคมอตุสาหกรรม โครงการเมกะโปรเจค
ขนาดใหญ่ของภาครฐั อาทิ งานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟฟ้าสายตา่งๆท่ีอยู่ระหวา่งด าเนินการ  และผู้ประกอบการ
อสงัหาริมทรัพย์ทยอยลงทนุในโครงการใหม ่ ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลให้ความต้องการสินค้ากลุม่วสัดกุ่อสร้าง-อิฐมวล
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เบา ปรับตวัดีขึน้ นอกจากนี ้SMART ยังคงเดินหน้าท าการตลาดเชิงรุก แนะน าสินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก ผลกัดนัสินค้า
ผา่นช่องทางการจ าหน่ายให้หลากหลาย และมีการขยายฐานลกูค้าอย่างต่อเน่ือง  ปัจจุบนับริษัทมีสดัส่วนรายได้
งานภาคเอกชน 70% งานภาครัฐ 28% และต่างประเทศ 2% โดยเป็นกลุม่ประเทศ CLMV ท่ีมีออเดอร์เข้ามาอย่าง
ตอ่เน่ือง” นายรังสี กลา่ว 

บริษัทยังมุง่เน้นการใช้กลยทุธ์ O2O (Online to Offline ) เพ่ือกระตุ้นการสร้างยอดขายให้เติบโต และสร้าง
การรับรู้กบัลกูค้าในวงกว้าง ผา่นสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ใหมก่ลุม่บลอ็กมวลเบาตกแต่ง  
อีกทัง้ได้มีการจัดกิจกรรมการตลาดเพ่ือแนะน าผลิตภณัฑ์ ซึ่งมีกระแสตอบรับท่ีดี และมีค าสัง่ซือ้จากกลุ่มลกูค้า
สถาปนิก ผู้รับเหมารายย่อย และเจ้าของบ้าน มากขึน้  

 
# # # # # # # # # # # # # 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ    

 
ปณุณดา สงวนวงศ์  / วนิดา  รักษ์ก าเนิด 

มือถือ:   085-073-8383  / 095-804-6061 
Email:  p-bowling@worklink.co.th / wanida@worklink.co.th  
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