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“ Smart Product – Smart Living ” 

ข่าวประชาสัมพันธ ์                    10 พ.ค. 2564 
 

SMART โชวง์บ Q1/64 รายได้ 123.91 ล้านบาท โต 5 %  

ก าไรสุทธิ 14.53 ล้านบาท  เผยไตรมาส 2/64 ธุรกิจฟอรม์ดีต่อเน่ือง  
 

SMART โชวผ์ลประกอบการ Q1/64 รายได้รวม 123.91 ล้านบาท โต 5 % ก าไรสุทธิ 14.53 

ล้านบาท เผยไตรมาส 2/64 ธุรกิจฟอรม์ดีต่อเน่ือง วัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาเติบโตดี งานโครงการ

เมกะโปรเจค นโยบายโครงการ EEC โครงการอสังหาฯ ทยอยลงทุน ชูกลยุทธข์ยายฐานลูกค้า   

เพิม่ช่องทางจ าหน่ายทุกรูปแบบท้ังในและต่างประเทศ  

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

และจ าหน่ายอิฐมวลเบาดว้ยระบบอบไอน า้ภายใตค้วามดนัสงูเพ่ือใชใ้นงานก่อสรา้งและงานกั้นผนงัอาคาร 

เปิดเผยวา่ ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีรายไดร้วม 123.91 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนท่ีมีรายไดร้วม 117.92   ลา้นบาท จ านวน  5.99 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้ 5.08 % และมีก  าไรสทุธิ 

14.53 ลา้นบาทเพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกันปีก่อนท่ีมีก  าไรสุทธิ 12.52 ลา้นบาท จ านวน 2.01 ลา้นบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ 16.08 % 

ทั้งนี ้ ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึน้ต่อเน่ืองจากปริมาณการใช้งานวสัดุอิฐมวลเบาของ

โครงการเมกะโปรเจคภาครฐั  โครงการก่อสรา้งภาคเอกชน ประกอบกบับริษัทมีการบริหารจดัการตน้ทนุการ

ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ลดการสญูเสียระหว่างการผลิต  อีกทั้งในช่วงท่ีผ่านมาท าการตลาดเชิงรุก แนะน า

สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั ผลกัดนัสินคา้ผา่นช่องทางการจ าหน่ายใหห้ลากหลาย และมีการขยายฐานลกูคา้ทกุกลุ่ม

อย่างต่อเน่ือง ควบคู่กับการใชก้ลยุทธ์ Online to Offline เพ่ือกระตุน้การสรา้งยอดขายให้เติบโต ขณะท่ี

ช่องทางการจ าหน่ายผา่นรา้นคา้โมเดิรน์เทรดเพ่ิมขึน้ 107 % จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ส าหรับแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 2/64 บริษัทมุ่งเน้นรักษาการเติบโตต่อเน่ือง ถึงแม้ว่าจะได้รับ

ผลกระทบเล็กนอ้ยจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควิด 19 ระลอก3 และการเขา้สู่ช่วงฤดฝูนท่ีมาเร็วกว่า

ปกติส่งผลใหห้นา้งานชะลอ ขณะท่ีงานภาครฐัยังคงด  าเนินงานไดต้ามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทไดม้ีการ

ปรบักลยุทธม์ุ่งเนน้ขยายช่องทางการจดัจ  าหน่ายผ่านกลุ่มโมเดิรน์เทรดและออนไลนท์ดแทน เพ่ือกระจาย

สินคา้เขา้สูก่ลุม่ลกูคา้เป้าหมายเพ่ิมขึน้ 
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“ Smart Product – Smart Living ” 

นอกจากนีย้งัมีปัจจยัสนบัสนนุจากงานในสว่นภาคเอกชนโครงการอสงัหาริมทรพัยแ์นวราบ แนวสงู 

นิคมอตุสาหกรรม คลงัสินคา้ในเขตพืน้ท่ี EEC ส่วนงานภาครฐั บริษัทยังคงไดร้บังานโครงการเมกะโปรเจค

และงานขนาดกลางท่ีมีการลงทนุ  

ขณะท่ีตลาดต่างประเทศในกลุ่ม  AEC ปัจจบุันบริษัทไดร้บัค  าสั่งซือ้จากดีลเลอรใ์นประเทศกมัพชูา

และสปป.ลาวต่อเน่ือง โดยน าสินคา้เขา้ไปใชก้ับงานโครงการตา่งๆ และน าสินคา้เขา้ไปวางจ าหน่ายในรา้น

ขายวสัดอุปุกรณก์่อสรา้งขนาดใหญ่ แตก่็ไดร้บัผลกระทบเลก็นอ้ยจากการแพรร่ะบาดโควิด 19 โดยปีนีบ้ริษัท

ตัง้เป้าหมายรายไดเ้ติบโตอย่างนอ้ย 5% โดยสดัส่วนรายไดจ้ะมาจากงานภาครฐั  40% ภาคเอกชน  59% 

และตา่งประเทศ 1% ขณะท่ีสดัสว่นรายไดแ้บ่งตามกลุม่ผลิตภณัฑอิ์ฐมวลเบา 94 % อิฐมวลเบาตกแตง่ 5 % 

และอ่ืนๆ 1 % 

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

ข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ    

 
 ปณุณดา สงวนวงศ ์/ วนิดา  รกัษ์ก  าเนิด 

มือถือ:  085-0738383 / 095-8046061   

Email:  p-bowling@worklink.co.th / wanida@worklink.co.th  
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