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“ Smart Product – Smart Living” 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์             17 ก.พ. 2563 

 

SMART โชว์ผลประกอบการปี 62 รายได้รวม 466.82 ล้านบาท ก าไรโต 67.16 ล้านบาท 

จ่ายปันผล 0.05 บาท/หุ้น 
 

SMART โชว์ผลประกอบการปี 62 กวาดรายได้รวม 466.82 ล้านบาท ก าไรสุทธิโต 67.16 ล้าน

บาท เตรียมจ่ายปันผล 0.05 บาท/หุ้น หรือ 72% ของก าไรสุทธิหลังหักขาดทุนสะสมและส ารองตาม

กฎหมาย เผยทศิทางธุรกิจปี 63 แนวโน้มค่อนข้างดี นโยบายโครงการภาครัฐหนุน EEC โครงการอสัง

หาฯ ทยอยลงทุน เดินหน้าขยายฐานลูกค้ารายย่อย ผู้รับเหมา สถาปนิก ชูกลยุทธ์พัฒนาสินค้า อิฐ

มวลเบาตกแต่ง-ประหยัดพลังงาน ขยายช่องทางจ าหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด ดีลเลอร์ท่ัวประเทศ 

ขณะท่ีตลาดต่างประเทศ มียอดส่ังซือ้ต่อเน่ือง ตัง้เป้ารายได้ปีนี ้เติบโตไม่ต ่ากว่า 5 % รายได้ 490 

ล้านบาท 

นายรังสี ทีปกรสขุเกษม กรรมการผู้จดัการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) (SMART) ผู้ผลิต

และจ าหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน า้ภายใต้ความดันสงูเพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง และงานกัน้ผนังอาคาร

เปิดเผยว่า ผลประกอบการงวดไตรมาส 4/62 มีรายได้รวม 124.08 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 24.90 ล้านบาท หรือ 

25.11 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 99.18 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 20.99 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีขาดทนุสทุธิ 2.73 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 867.53 %    

ส่วนผลประกอบการงวดปี 2562 มีรายได้รวม 466.52 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 100.51ล้านบาท หรือ 

27.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 366 ล้านบาท และมีก าไรสทุธิ 44.23 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีขาดทนุสทุธิ 22.93 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ 67.16 ล้านบาท 

 ทัง้นีผ้ลประกอบการปรับตวัดีขึน้ เน่ืองจากปริมาณการใช้งานวสัดอิุฐมวลเบาของโครงการเมกะโปร

เจคภาครัฐ โครงการก่อสร้างภาคเอกชน อีกทัง้ในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายในทุก

ช่องทาง อาทิ  โมเดิร์นเทรด ห้างค้าปลีกวสัดกุ่อสร้าง เพ่ิมตัวแทนจ าหน่าย ร้านค้าวสัดกุ่อสร้าง จึงสามารถ

กระจายสินค้าเข้าสูก่ลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้เพ่ิมขึน้  
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นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิจ่ายปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นในสดัสว่น 72% ของก าไรสทุธิหลงั

หกัขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมาย จากนโยบายปันผลไม่ต ่ากวา่ 40% ของก าไรสทุธิ หรือ คิดเป็นเงิน

ปันผลท่ีจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 23 ล้านบาท 

  

ส าหรับทิศทางธุรกิจปี 2563 คาดว่าจะมีแนวโน้มท่ีดี จากนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC 

ผลกัดนัให้เกิดการลงทุนก่อสร้างนิคมอตุสาหกรรม คลงัสินค้า โครงการเมกะโปรเจคขนาดใหญ่ งานโครงการ

ก่อสร้างอาคารภาครัฐ และผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ทยอยลงทุนในโครงการใหม ่ ปัจจยัดงักลา่วสง่ผลให้

ความต้องการสินค้ากลุม่วสัดกุ่อสร้าง-อิฐมวลเบาปรับตวัดีขึน้  

ส าหรบักลยทุธ์ในการขบัเคลื่อนธุรกิจ บริษัทมีแผนเดินหน้าท าการตลาดเชิงรุก แนะน าสินค้าให้เป็นท่ี

รู้จัก ผลกัดนัสินค้าผ่านช่องทางการจ าหน่ายให้หลากหลายมากขึน้  และมีการขยายฐานลกูค้าทุกกลุ่มอย่าง

ตอ่เน่ือง อีกทัง้มุง่เน้นการท าตลาดผลิตภณัฑ์ใหม่ "อิฐมวลเบาตกแต่งและคานทบัหลงั" มากขึน้ เพ่ือเพ่ิมมลูค่า

ให้กับสินค้า ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์ O2O (Online to Offline ) เพ่ือกระตุ้นการสร้างยอดขายให้เติบโต และ

สร้างการรับรู้กับลกูค้าในวงกว้าง ผา่นสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ทัง้นีส้ดัสว่นรายได้งานภาครัฐอยู่ท่ี 28 % 

ภาคเอกชน  70%  และตา่งประเทศ 2%  

ส าหรับการขยายตลาดกลุ่มประเทศ CLMV บริษัทมีการส่งสินค้าไปจ าหน่ายในประเทศกัมพชูาและ

สปป.ลาว เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ  โดยมีกระแสตอบรับท่ีดีและมีออเดอร์

สัง่ซือ้สินค้าตอ่เน่ืองจากตวัแทนจ าหน่ายในประเทศดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทยงัคงเดินหน้าเจรจาหาพนัธมิตร

เป็นตวัแทนจ าหน่าย เพ่ือขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างตอ่เน่ือง โดยในปีนีบ้ริษัทตัง้เป้ารายได้ 490 

ล้านบาท หรือเติบโตไมต่ ่ากวา่ 5 %  

# # # # # # # # # # # # # 
ข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ 
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