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ข่าวประชาสัมพันธ ์            19 ก.พ. 2564 

SMART โชวผ์ลประกอบการปี 63 กวาดรายได้รวม 419.17 ล้านบาท ก าไร 45.80 ล้านบาท โต 3.56%

เตรียมจ่ายปันผล 0.12 บาท/หุ้น  

SMART โชวผ์ลประกอบการปี 2563 กวาดรายได้รวม 419.17 ล้านบาท ก าไร 45.80 ล้านบาท 

โต 3.56 % เตรียมจ่ายปันผล 0.12 บาท/หุ้น จากราคาหุ้นที่ตราไว้ปัจจุบัน 1.00 บาท/หุ้น พร้อมท้ัง

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงราคาหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท  เผยทิศทางธุรกิจปี 64 ชูกลยุทธอ์อก

สินค้าใหม่อิฐมวลเบาตกแต่ง-ประหยัดพลังงาน ป๊ัมยอดขาย พร้อมขยายช่องทางจ าหน่ายผ่าน

โมเดิรน์เทรด ดีลเลอรท่ั์วประเทศ ขณะที่ตลาดต่างประเทศ มียอดส่ังซือ้ต่อเน่ือง ต้ังเป้ารายได้ปีนี้

เติบโตไม่ต ่ากว่า 5% รายได้ 440 ล้านบาท  

นายรงัสี ทีปกรสขุเกษม กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท สมารท์คอนกรีต จ  ากัด (มหาชน) (SMART) ผูผ้ลิต

และจ าหน่ายอิฐมวลเบาดว้ยระบบอบไอน า้ภายใตค้วามดนัสงูเพ่ือใชใ้นงานก่อสรา้ง  และงานกั้นผนังอาคาร

เปิดเผยวา่ ผลประกอบการงวดปี 2563 มีรายไดร้วม 419.17 ลา้นบาท ลดลง  47.65 ลา้นบาท จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนท่ีมีรายไดร้วม 466.82  ลา้นบาท และมีก  าไรสทุธิ 45.80 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อนท่ีมีก  าไรสทุธิ 44.23 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ 1.57 ลา้นบาท คิดเป็น 3.56 % 

 ขณะท่ี ผลประกอบการไตรมาส 4/63 มีรายไดร้วม 108.73 ลา้นบาท ลดลง 15.35 ลา้นบาท จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายไดร้วม 124.08  ลา้นบาท และมีก  าไรสทุธิ 15.80 ลา้นบาท ลดลง 5.19 ลา้นบาท จาก

ช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก  าไรสทุธิ 20.99   ลา้นบาท 

ทั้งนีผ้ลประกอบการ ในส่วนของก าไรสทุธิปรบัตวัดีขึน้  เน่ืองจากบริษัทมีการบริหารจัดการควบคุม

ตน้ทนุการผลิตและการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีรายไดร้วมปรบัลดลงเลก็นอ้ยเน่ืองจาก ผลกระทบจาก

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควิด 19 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายปันผลประจ าปี 2563 

แก่ผูถื้อหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท  คิดเป็น 132.99% ของก าไรสุทธิหลังหักส  ารองตามกฎหมาย จาก

นโยบายปันผลไมต่  ่ากวา่ 40% ของก าไรสทุธิ บริษัทไดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัท่ี  5 มิถุนายน 

2563 หุน้ละ 0.05 บาท  โดยครัง้นีจ้ะจ่ายเพ่ิมเติม  0.07 บาท/หุน้ คิดเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมใหแ้ก่ผูถื้อ
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หุน้ 0.035 บาท/หุน้ ภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวจ้าก 1 บาท/หุน้ เป็น 0.50 บาท/หุน้ คิดเป็น

จ านวนเงินปันผลเพ่ิมเติม 32 ลา้นบาท ทั้งนี ้ รอมติการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผูถื้อหุ้นในช่วงเดือน

เมษายนอีกครัง้ 

ส าหรบัทิศทางธรุกิจปี 2564 คาดวา่ครึง่ปีหลงัจะมีแนวโนม้ท่ีดีกวา่ครึง่ปีแรก จากโครงการเมกะโปรเจค

ขนาดใหญ่ งานโครงการก่อสรา้งอาคารภาครฐั นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ EEC ผลกัดนัใหเ้กิดการลงทนุ

ก่อสรา้งนิคมอตุสาหกรรม คลงัสินคา้ และผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรพัยท์ยอยลงทุนในโครงการใหม่  ปัจจยั

ดงักลา่วสง่ผลใหค้วามตอ้งการสินคา้กลุม่วสัดกุ่อสรา้ง-อิฐมวลเบาปรบัตวัดีขึน้  

ส าหรบักลยทุธใ์นการขบัเคลื่อนธุรกิจ บริษัทมีแผนเดินหนา้ท าการตลาดเชิงรุก ออกสินคา้ใหมอิ่ฐมวล

เบาตกแตง่เพ่ิม 2 ลายในปีนี ้จากเดิม 5 ลาย เน่ืองจากมีกระแสตอบรบัท่ีดีจากกลุม่ลกูคา้ และยอดขายเติบโต

ต่อเน่ือง พรอ้มผลกัดนัสินคา้ผ่านช่องทางการจ าหน่ายผ่านโมเดิรน์เทรด ดีลเลอร ์ใหม้ากขึน้ และขยายฐาน

ลกูคา้ทุกกลุ่มอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มลกูคา้ใหม่ อาทิ ผูร้บัเหมาต่างประเทศท่ีเขา้มาพัฒนาโครงการ

อสงัหาฯ และก่อสรา้งโรงงาน นิคมอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก 

 บริษัทยังมุ่งเนน้การท าตลาดผลิตภณัฑใ์หม่ “อิฐมวลเบาตกแตง่และประหยดัพลงังาน" ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั 

มากขึน้ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าใหก้ับสินคา้ ควบคู่กับการใชก้ลยุทธ์ O2O (Online to Offline ) เพ่ือกระตุน้การสรา้ง

ยอดขายให้เติบโต และสร้างการรับรู ้กับลูกค้าในวงกว้าง ผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่อเน่ือง              

ทัง้นี ้สดัสว่นรายได ้งานภาครฐัอยู่ท่ี 60 % ภาคเอกชน  38 %  และตา่งประเทศ 2%  ขณะท่ีสดัสว่นรายไดแ้บ่ง

ตามกลุม่ผลิตภณัฑอิ์ฐมวลเบา 94 % อิฐมวลเบาตกแตง่ 5 % และอ่ืนๆ 1 % 

ส าหรบัการขยายตลาดกลุม่ประเทศ CLMV บริษัทฯยงัมีการสง่สินคา้ไปจ าหน่ายในประเทศกลุม่นี ้เพ่ือ

ใชใ้นงานก่อสรา้งและงานโครงสรา้งพืน้ฐานของภาครฐั  โดยมีกระแสตอบรบัท่ีค่อนขา้งดีและมีออเดอรส์ั่งซือ้

สินคา้ต่อเน่ืองจากตวัแทนจ าหน่ายในประเทศดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทยงัคงเดินหนา้เจรจาหาพนัธมิตรเป็น

ตวัแทนจ าหน่าย เพ่ือขยายตลาดในกลุม่ประเทศ CLMV อย่างตอ่เน่ือง โดยในปีนีบ้ริษัทตัง้เป้ารายได ้440 ลา้น

บาท หรือเติบโตไมต่  ่ากวา่ 5% หากโควิด-19 จบอย่างรวดเรว็ในครึง่ปีแรก  

# # # # # # # # # # # # # 
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
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