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“ Smart Product – Smart Living ” 

ข่าวประชาสัมพันธ ์                    13 พ.ค. 2565 

SMART ปิดงบ Q1/65 รายได้ 137.71 ล้านบาท โต 11.14%  

ส่งสัญญาน Q2/65 เปิดประเทศหนุน ดีมานดว์ัสดุก่อสร้างโต 
 

SMART เผยผลประกอบการ Q1/65 รายได้รวม 137.71 ล้านบาท โต 11.14% ก าไรสุทธิ 8.34 

ล้านบาท ทิศทางไตรมาส 2/65 นโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจภาครัฐ เปิดประเทศ สร้างความมั่นใจ

ผู้ประกอบการลงทุน หนุนความต้องการวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาเพ่ิม เดินหน้าออกผลิตภัณฑใ์หม่

งานโครงสร้างและตกแต่ง รองรับความต้องการลูกค้า เน้นกลยุทธก์ารตลาด O2O ขยายช่องทาง

จ าหน่ายครอบคลุมท่ัวประเทศ ดันรายได้โตตามเป้า 

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

และจ าหน่ายอิฐมวลเบาดว้ยระบบอบไอน า้ภายใตค้วามดนัสงูเพื่อใชใ้นงานก่อสรา้งและงานกัน้ผนงัอาคาร 

เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทมีรายไดร้วม 137.71 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนที่มีรายไดร้วม 123.91 ลา้นบาท จ านวน 13.80 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 11.14% และมีก าไรสุทธิ 

8.34 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัปีก่อนที่มีก าไรสทุธิ 14.53 ลา้นบาท จ านวน 6.19 ลา้นบาท หรือลดลง 

42.62 % 

ทัง้นี ้ผลประกอบการของบรษิัทในส่วนรายไดร้วมปรบัตวัดีขึน้ จากความตอ้งการใชง้านวสัดกุ่อสรา้ง

อิฐมวลเบา-อิฐมวลเบาตกแต่งเพิ่มขึน้ จากการกลบัมาก่อสรา้งโครงการอสงัหาริมทรพัยแ์นวราบและแนวสงู 

โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC ) เร่งการก่อสรา้ง โรงงานอตุสาหกรรม อาคาร

ส านักงาน และมีค าสั่งซือ้ต่อเนื่องจากโครงการภาครฐั ที่เริ่มด าเนินการก่อสรา้งในปีงบประมาณใหม่ อาทิ 

อาคารส านกังาน เช่น อาคารศาลยุติธรรม อาคารโรงพยาบาล และโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ  ขณะที่ ก าไร

สทุธิปรบัตวัลดลง เนื่องจากตน้ทนุเชือ้เพลิงและวตัถดิุบในการผลิตปรบัตวัสงูขึน้  

ส าหรบัทิศทางธุรกิจไตรมาส 2/65 แนวโนม้อยู่ในเกณฑดี์ จากการกลบัมาลงทุนโครงการใหม่ ของ

นกัลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ ขณะที่นโยบายการเปิดรบันกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศ คาดว่าจะกระตุน้ให้

ธุรกิจภาคบรกิาร การท่องเที่ยว และภาคอสงัหาฯ เรง่ปรบัปรุง ต่อเติม และกลบัมาเปิดด าเนินการโครงการ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความเสี่ยงเรื่องของราคาต้นทุนที่อยู่ในระดับสูง จึงมีแผนปรับปรุง

กระบวนการผลิตและบรหิารจดัการตน้ทนุการผลิต รวมถึงน าเทคโนโลยีมาใชม้ากขึน้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
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นายรงัสี กล่าวต่อว่า บริษัทเร่งพัฒนาและออกผลิตภัณฑใ์หม่เพื่องานโครงสรา้ง และ งานตกแต่ง

ภายใน-ภายนอกเพิ่ม รองรบัความตอ้งการของตลาดที่เพิ่มขึน้ และช่วยแกปั้ญหาขาดแคลนแรงงาน อาท ิอิฐ

มวลเบาขนาดใหญ่พิเศษ (Jumbo Block) อิฐมวลเบาขนาดเล็กพิเศษ ( Compack Block )  

นอกจากนีเ้ตรียมออกสินค้าบล็อกมวลเบาตกแต่งเพิ่ม 2 ลาย กระจายสินค้าผ่านช่องทางการ

จ าหน่ายดิลเลอร ์กลุ่มรา้นคา้รายย่อย และ โมเดิรน์เทรด อาทิ ไทวัสดุ โกบอลเฮาส ์ดูโฮม เพื่อขา้ถึงกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์  Online to Offline กระตุ้นการสร้าง

ยอดขายใหเ้ติบโตตามเปา้หมายที่วางไว ้ 
 

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

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ    

 
 ปณุณดา สงวนวงศ ์/ วนิดา  รกัษ์ก าเนิด 

มือถือ:  085-0738383 / 095-8046061   

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