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ข่าวประชาสัมพันธ์

10 พ.ค. 2564

SMART โชว์งบ Q1/64 รายได้ 123.91 ล้านบาท โต 5 %
กาไรสุทธิ 14.53 ล้านบาท เผยไตรมาส 2/64 ธุรกิจฟอร์มดีต่อเนื่อง
SMART โชว์ผลประกอบการ Q1/64 รายได้ รวม 123.91 ล้านบาท โต 5 % กาไรสุทธิ 14.53
ล้านบาท เผยไตรมาส 2/64 ธุรกิจฟอร์มดีต่อเนื่อง วัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาเติบโตดี งานโครงการ
เมกะโปรเจค นโยบายโครงการ EEC โครงการอสั งหาฯ ทยอยลงทุน ชูก ลยุทธ์ขยายฐานลู ก ค้า
เพิม่ ช่องทางจาหน่ายทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ
นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) (SMART) ผูผ้ ลิต
และจาหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอนา้ ภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกั้นผนังอาคาร
เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 123.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่ อนที่ มีรายได้รวม 117.92 ล้านบาท จานวน 5.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 5.08 % และมี กาไรสุท ธิ
14.53 ล้านบาทเพิ่ มขึน้ จากช่วงเดี ยวกันปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 12.52 ล้านบาท จ านวน 2.01 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ 16.08 %
ทั้งนี ้ ผลประกอบการของบริษั ท ปรับตัวดีขนึ ้ ต่อเนื่ องจากปริมาณการใช้งานวัสดุอิฐ มวลเบาของ
โครงการเมกะโปรเจคภาครัฐ โครงการก่อสร้างภาคเอกชน ประกอบกับบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนการ
ผลิตที่มีป ระสิท ธิภาพ ลดการสูญ เสียระหว่างการผลิต อีกทั้งในช่วงที่ ผ่านมาท าการตลาดเชิงรุก แนะน า
สินค้าให้เป็ นที่รูจ้ กั ผลักดันสินค้าผ่านช่องทางการจาหน่ายให้หลากหลาย และมีการขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่ม
อย่ างต่อเนื่ อง ควบคู่กับ การใช้ก ลยุท ธ์ Online to Offline เพื่ อกระตุน้ การสร้างยอดขายให้เติบ โต ขณะที่
ช่องทางการจาหน่ายผ่านร้านค้าโมเดิรน์ เทรดเพิ่มขึน้ 107 % จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ส าหรับ แนวโน้ม ธุร กิ จ ไตรมาส 2/64 บริษั ท มุ่งเน้น รัก ษาการเติ บ โตต่อ เนื่ อง ถึ งแม้ว่า จะได้รับ
ผลกระทบเล็กน้อยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอก3 และการเข้าสู่ช่วงฤดูฝนที่มาเร็วกว่า
ปกติส่งผลให้หน้างานชะลอ ขณะที่ งานภาครัฐยังคงดาเนินงานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการ
ปรับกลยุทธ์ม่งุ เน้นขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านกลุ่มโมเดิรน์ เทรดและออนไลน์ทดแทน เพื่อกระจาย
สินค้าเข้าสูก่ ลุม่ ลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึน้
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นอกจากนี ย้ งั มีปัจจัยสนับสนุนจากงานในส่วนภาคเอกชนโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ แนวสูง
นิคมอุตสาหกรรม คลังสินค้าในเขตพืน้ ที่ EEC ส่วนงานภาครัฐ บริษัทยังคงได้รบั งานโครงการเมกะโปรเจค
และงานขนาดกลางที่มีการลงทุน
ขณะที่ตลาดต่างประเทศในกลุ่ม AEC ปั จจุบันบริษัทได้รบั คาสั่งซือ้ จากดีลเลอร์ในประเทศกัมพูชา
และสปป.ลาวต่อเนื่อง โดยนาสินค้าเข้าไปใช้กับงานโครงการต่างๆ และนาสินค้าเข้าไปวางจาหน่ายในร้าน
ขายวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ แต่ก็ได้รบั ผลกระทบเล็กน้อยจากการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยปี นีบ้ ริษัท
ตัง้ เป้าหมายรายได้เติบโตอย่างน้อย 5% โดยสัดส่วนรายได้จะมาจากงานภาครัฐ 40% ภาคเอกชน 59%
และต่างประเทศ 1% ขณะที่สดั ส่วนรายได้แบ่งตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา 94 % อิฐมวลเบาตกแต่ง 5 %
และอื่นๆ 1 %
#############
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่อ

ปุณณดา สงวนวงศ์ / วนิดา รักษ์กาเนิด
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