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ข่าวประชาสัมพันธ ์                  11 พ.ย. 2563 
 

       SMART โชวผ์ลประกอบการ 9 เดือน รายได้รวม 310.43 ล้านบาท ก าไร 30.01 ล้านบาท โต 29.15% 
 

SMART เผยผลประกอบการ 9 เดือน ปี 2563 รายได้รวม 310.43 ล้านบาท ก าไรสุทธิ 30.01 ล้าน
บาท โต 29.15% มองโค้งสุดท้ายปีนี ้นโยบายการลงทุนโครงการภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ-ภาคท่องเที่ยว 
ทยอยกลับมาลงทุน หนุนความต้องการใช้งานวัสดุอฐิมวลเบา - อฐิมวลเบาประเภทตกแต่งเพิม่ 

นายรงัสี ทีปกรสขุเกษม กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท สมารท์คอนกรีต จ  ากัด (มหาชน) (SMART) ผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายอิฐมวลเบาดว้ยระบบอบไอน า้ภายใตค้วามดนัสงูเพ่ือใชใ้นงานก่อสรา้งและงานกัน้ผนงัอาคาร เปิดเผยว่า
ผลประกอบการงวด 9 เดือน มีรายไดร้วม 310.43 ลา้นบาท ลดลง 32.31 ลา้นบาท หรือลดลง 9.42 % จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายไดร้วม  342.74  ลา้นบาท และมกี  าไรสทุธิ 30.01 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนท่ีมกี  าไรสทุธิ 23.23 ลา้นบาท  

สว่นผลประกอบการไตรมาส 3/62 มีรายไดร้วม 97.87 ลา้นบาท ลดลง 27.61 ลา้นบาท หรือลดลง 22 % 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายไดร้วม 125.48 ลา้นบาท และมีก าไรสทุธิ 9.04 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนท่ีมีก  าไรสุทธิ  14.80 ล้านบาท ลดลง 5.76 ล้านบาท หรือลดลง 38.92 % สาเหตุท่ีผลประกอบการ
ปรับตัวลดลง เน่ืองจากปริมาณการขายท่ีลดลง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19  ภาค
อสงัหาริมทรพัยช์ะลอการลงทนุ ประกอบกบัเป็นช่วงฤดฝูนสง่ผลใหม้ีความลา่ชา้ในการก่อสรา้ง 

“ในช่วงโคง้สดุทา้ยของปีนี ้ภาพรวมตลาดวสัดกุ่อสรา้ง-อิฐมวลเบาในประเทศ คาดว่าจะมีทิศทางท่ีดีขึน้ 
จากนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC การลงทนุภาครฐัท่ีผลกัดนัใหเ้กิดการก่อสรา้งนิคมอตุสาหกรรม โครงการ
เมกะโปรเจคขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิ งานก่อสรา้งอาคารสถานีรถไฟฟ้าสายต่างๆท่ีอยู่ระหว่างด  าเนินการ  
อาคารส  านกังาน และผูป้ระกอบการภาคท่องเท่ียว ทยอยลงทนุปรบัปรุง ซ่อมแซม ท่ีพกั อาคาร โรงแรม เพ่ือรองรบั
นโยบายกระตุน้เศรษฐกิจ ปัจจยัดงักลา่วคาดว่าสง่ผลใหค้วามตอ้งการสินคา้กลุ่มวสัดกุ่อสรา้ง-อิฐมวลเบาและอิฐ
มวลเบาตกแต่ง ปรบัตวัดีขึน้  อย่างไรก็ตาม SMART ยังคงเดินหนา้ท าการตลาดเชิงรุก แนะน าสินคา้ใหเ้ป็นท่ีรูจ้ัก 
ผลกัดนัสินคา้ผา่นช่องทางการจ าหน่ายใหห้ลากหลาย”นายรงัสี กลา่ว 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัมุง่เนน้การใชก้ลยทุธ ์O2O (Online to Offline ) เพ่ือกระตุน้การสรา้งยอดขายใหเ้ติบโต 
และสรา้งการรบัรูก้ับลกูคา้ในวงกวา้ง ผา่นสื่อออนไลนแ์ละโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะผลิตภณัฑใ์หมก่ลุ่ม บล็อกมวล



  

 

บริษทั สมารท์คอนกรีต จ ากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 11  หมู่. 9 ถ.บ้านบึง-แกลง  
ต .หนองอิรนห   อ.บ้านบึง  จ.ชลบนรี  20220 

Tel :  663 844  2500 
Fax :  663 844  2521 

เลขท่ี 947/144   หมู่ 12 บางนาคอมเพลก็ซ ์
บางนา  กรนงเทพ  10260  

Tel :  662 399 2020 
Fax :  662 399 2007-8 

“ Smart Product – Smart Living ” 

เบาตกแต่ง  อีกทัง้ไดม้ีการจดักิจกรรมการตลาดเพ่ือแนะน าผลิตภณัฑ์ ซึ่งมีกระแสตอบรบัท่ีดี และมีค  าสั่งซือ้จาก
กลุม่ลกูคา้สถาปนิก ผูร้บัเหมารายย่อย และเจา้ของบา้น มากขึน้ สง่ผลใหส้ดัสว่นรายไดใ้นปัจจบุนั งานภาคเอกชน 
59 % งานภาครฐั 40% และตา่งประเทศ 1 %  

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

ข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ    

 
ปณุณดา สงวนวงศ ์ / วนิดา  รกัษ์ก  าเนิด 

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