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“ Smart Product – Smart Living ” 

 

ขา่วประชาสมัพนัธ ์                  8 พ.ย. 2564 
 
 
           SMART เผยผลประกอบการ 9 เดอืน กวาดรายไดร้วม 338.47 ลา้นบาท กําไรสทุธ ิ30.45 ลา้นบาท 

 
SMART เผยผลประกอบการ 9 เดอืน ปี 2564 กวาดรายไดร้วม 338.47 ลา้นบาท กําไรสุทธ ิ30.45 

ลา้นบาท โต 1.50 % ปัจจยัสนบัสนุนหลงัคลายล็อกดาวน ์ภาคเอกชนทยอยลงทุน ภาครฐัเร่งก่อสรา้ง     
สง่มอบงานตามแผน รองรบัการฟ้ืนตวัเศรษฐกจิ มองทศิทาง Q4/64 โตตอ่เนือ่ง มาตรการปล่อยสนิเชือ่     
ทีอ่ยู่อาศยั LTV และนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว หนุนความตอ้งการใชง้านวสัดุอฐิมวลเบา –  
อฐิมวลเบาตกแต่งเพิม่ เร่งออกผลติภณัฑใ์หม่ช่วยแกป้ัญหาขาดแคลนแรงงาน ดนัรายไดโ้ตตามเป้า       
ไมต่ํา่กวา่ 5% 

 
นายรังส ีทีปกรสุขเกษม กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท สมารท์คอนกรตี จํากัด (มหาชน) (SMART) ผูผ้ลติและ

จําหน่ายอฐิมวลเบาดว้ยระบบอบไอน้ําภายใตค้วามดันสูงเพื่อใชใ้นงานก่อสรา้งและงานกัน้ผนังอาคาร เปิดเผยว่า    
ผลประกอบการงวด 9 เดือน มีรายไดร้วม 338.47 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 28.04 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.03% จาก      
ชว่งเดยีวกันของปีกอ่นทีม่รีายไดร้วม  310.43 ลา้นบาท และมกํีาไรสทุธ ิ30.45 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกันของ
ปีกอ่นทีม่กํีาไรสทุธ ิ30 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 1.50% 

 
สว่นผลประกอบการไตรมาส 3/64 มรีายไดร้วม 103.35 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.48 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 5.60% 

จากชว่งเดยีวกันของปีกอ่นทีม่รีายไดร้วม 97.87 ลา้นบาท และมกํีาไรสทุธ ิ6.82 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเดยีวกันของ
ปีกอ่นทีม่กํีาไรสทุธ ิ 9.04  ลา้นบาท ลดลง 2.22 ลา้นบาท หรอืลดลง 24.55% สาเหตุทีผ่ลประกอบการปรับตัวดขีึน้
เนื่องจากบรษัิทกระจายสนิคา้ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ รวมถงึการขายอฐิมวลเบาตกแต่งเพิ่มขึน้ ขณะที่ กําไรงวด    
ไตรมาส 3/64 ปรับตัวลดลงเนื่องจาก บรษัิทไดร้ับผลกระทบเล็กนอ้ยในระยะสัน้ จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส    
โควดิ-19 และมาตรการล็อคดาวน ์ปิดแคมป์กอ่สรา้ง สง่ผลใหต้น้ทนุพลังงาน และราคาวัตถดุบิปรับตัวสงูขึน้ 

 
นอกจากนี้ บรษัิทมีคําสั่งซือ้เขา้มาอย่างต่อเนื่อง จากงานโครงการภาคเอกชน อาท ิโครงการที่พักอาศัย 

แนวราบ-แนวสงู โรงแรม รา้นอาหาร ทีเ่ร่งปรับปรุง ซอ่มแซม เพือ่รองรับการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิ และ งานโครงการ
ภาครัฐ อาทิ อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล โครงการรถไฟฟ้า กลับมาดําเนินการก่อสรา้งเพื่อใหทั้นตามกําหนด
ระยะเวลาสง่มอบตามแผนงาน  

 
สําหรับแนวโนม้ธุรกจิในชว่งไตรมาส 4/64 คาดว่าจะเห็นการเตบิโตต่อเนื่อง ยอดขายปรับตัวเพิม่ขึน้ ปัจจัย

สนับสนุนจากภาครัฐประกาศมาตรการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสนิเชือ่ที่อยู่อาศัยต่อมูลค่าหลักประกัน หรอื LTV  
ช่วยกระตุน้ความตอ้งการซื้ออสังหารมิทรัพย์ โครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ภาครัฐ ที่ชะลอตัวกลับมาเร่ง         
ทําการกอ่สรา้ง อกีทัง้ นโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการภาคธุรกจิ ดําเนนิการกอ่สรา้ง
และซ่อมบํารุง ที่พักอาศัย อาคาร โรงแรม รา้นอาหาร ผลักดันใหค้วามตอ้งการใชง้านวัสดุก่อสรา้งอฐิมวลเบา –      
อฐิมวลเบาตกแตง่เพิม่ขึน้  
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“ Smart Product – Smart Living ” 

 
 
 “บริษัทยังคงเดินหนา้ ทําการตลาดเชงิรุก แนะนําสินคา้ใหเ้ป็นที่รูจ้ักในวงกวา้ง ผ่านสื่อออนไลน์และ  

โซเชยีลมเีดยีประเภทการตกแต่งและนวัตกรรมชัน้นํา อกีทัง้ผลักดันสนิคา้อฐิมวลเบาขนาดจัมโบเ้พื่องานโครงสรา้ง 
ชว่ยแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงาน  ลดตน้ทนุ ทําใหง้านกอ่สรา้งเสร็จรวดเร็ว และ สนิคา้อฐิมวลเบาเพือ่งานตกแต่ง
ภายใน-ภายนอก โดยมกีระแสตอบรับทีด่ ีเตรยีมขยายกําลังการผลติอฐิมวลเบาตกแตง่เพิม่  50% เพือ่รองรับปรมิาณ
คําสัง่ซือ้และการเตบิโตในอนาคต  ซึง่อยูร่ะหวา่งตดิตัง้เครือ่งจกัรและพรอ้มเดนิเครือ่งผลติไดเ้ต็มกําลังในชว่งไตรมาส
4/64 ผลักดันรายไดใ้หเ้ตบิโตตามเป้าหมายทีว่างไวไ้มต่ํ่ากวา่ 5%”นายรังส ีกลา่ว  
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ขอ้มลูเพิม่เตมิกรณุาตดิตอ่    

 
ปณุณดา สงวนวงศ ์ / วนดิา  รักษ์กําเนดิ 
มอืถอื:   085-073-8383  / 095-804-6061 
Email:  p-bowling@worklink.co.th / wanida@worklink.co.th  
  
 
 

 

 

 

mailto:p-bowling@worklink.co.th
mailto:wanida@worklink.co.th

