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ข่าวประชาสัมพันธ์

11 พ.ย. 2563

SMART โชว์ผลประกอบการ 9 เดือน รายได้รวม 310.43 ล้านบาท กาไร 30.01 ล้านบาท โต 29.15%
SMART เผยผลประกอบการ 9 เดือน ปี 2563 รายได้รวม 310.43 ล้านบาท กาไรสุทธิ 30.01 ล้าน
บาท โต 29.15% มองโค้งสุดท้ายปี นี้ นโยบายการลงทุนโครงการภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ -ภาคท่องเที่ยว
ทยอยกลับมาลงทุน หนุนความต้องการใช้งานวัสดุอฐิ มวลเบา - อิฐมวลเบาประเภทตกแต่งเพิม่
นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) (SMART) ผูผ้ ลิตและ
จาหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอนา้ ภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกัน้ ผนังอาคาร เปิ ดเผยว่า
ผลประกอบการงวด 9 เดื อน มีรายได้รวม 310.43 ล้านบาท ลดลง 32.31 ล้านบาท หรือลดลง 9.42 % จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้รวม 342.74 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ 30.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่มกี าไรสุทธิ 23.23 ล้านบาท
ส่วนผลประกอบการไตรมาส 3/62 มีรายได้รวม 97.87 ล้านบาท ลดลง 27.61 ล้านบาท หรือลดลง 22 %
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีรายได้รวม 125.48 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ 9.04 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่ อนที่ มี ก าไรสุท ธิ 14.80 ล้านบาท ลดลง 5.76 ล้านบาท หรือลดลง 38.92 % สาเหตุที่ ผลประกอบการ
ปรับ ตัว ลดลง เนื่ อ งจากปริ ม าณการขายที่ ล ดลง ผลกระทบจากการแพร่ร ะบาดเชื ้อ ไวรัส โควิ ด -19 ภาค
อสังหาริมทรัพย์ชะลอการลงทุน ประกอบกับเป็ นช่วงฤดูฝนส่งผลให้มีความล่าช้าในการก่อสร้าง
“ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี นี ้ ภาพรวมตลาดวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาในประเทศ คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขนึ ้
จากนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC การลงทุนภาครัฐที่ผลักดันให้เกิดการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม โครงการ
เมกะโปรเจคขนาดใหญ่ ของภาครัฐ อาทิ งานก่ อสร้างอาคารสถานี รถไฟฟ้ าสายต่างๆที่ อยู่ระหว่างด าเนิ น การ
อาคารสานักงาน และผูป้ ระกอบการภาคท่องเที่ยว ทยอยลงทุนปรับปรุง ซ่อมแซม ที่พกั อาคาร โรงแรม เพื่อรองรับ
นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ ปัจจัยดังกล่าวคาดว่าส่งผลให้ความต้องการสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาและอิฐ
มวลเบาตกแต่ง ปรับตัวดีขนึ ้ อย่างไรก็ตาม SMART ยังคงเดินหน้าทาการตลาดเชิงรุก แนะนาสินค้าให้เป็ นที่รูจ้ ัก
ผลักดันสินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายให้หลากหลาย”นายรังสี กล่าว
นอกจากนีบ้ ริษัทยังมุง่ เน้นการใช้กลยุทธ์ O2O (Online to Offline ) เพื่อกระตุน้ การสร้างยอดขายให้เติบโต
และสร้างการรับรูก้ ับลูกค้าในวงกว้าง ผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่ม บล็อกมวล
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เบาตกแต่ง อีกทัง้ ได้มีการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อแนะนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดี และมีคาสั่งซือ้ จาก
กลุม่ ลูกค้าสถาปนิก ผูร้ บั เหมารายย่อย และเจ้าของบ้าน มากขึน้ ส่งผลให้สดั ส่วนรายได้ในปัจจุบนั งานภาคเอกชน
59 % งานภาครัฐ 40% และต่างประเทศ 1 %
#############
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อ

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