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ข่าวประชาสัมพันธ์

13 พ.ค. 2565
SMART ปิ ดงบ Q1/65 รายได้ 137.71 ล้านบาท โต 11.14%
ส่งสัญญาน Q2/65 เปิ ดประเทศหนุน ดีมานด์วัสดุก่อสร้างโต

SMART เผยผลประกอบการ Q1/65 รายได้รวม 137.71 ล้านบาท โต 11.14% กาไรสุทธิ 8.34
ล้านบาท ทิศทางไตรมาส 2/65 นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาครัฐ เปิ ดประเทศ สร้างความมั่นใจ
ผู้ประกอบการลงทุน หนุนความต้องการวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาเพิ่ม เดินหน้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่
งานโครงสร้างและตกแต่ง รองรับความต้องการลูกค้า เน้นกลยุทธ์การตลาด O2O ขยายช่องทาง
จาหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ดันรายได้โตตามเป้ า
นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) (SMART) ผูผ้ ลิต
และจาหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอนา้ ภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกัน้ ผนังอาคาร
เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 137.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนที่มีรายได้รวม 123.91 ล้านบาท จานวน 13.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 11.14% และมีกาไรสุทธิ
8.34 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 14.53 ล้านบาท จานวน 6.19 ล้านบาท หรือลดลง
42.62 %
ทัง้ นี ้ ผลประกอบการของบริษัทในส่วนรายได้รวมปรับตัวดีขึน้ จากความต้องการใช้งานวัสดุก่อสร้าง
อิฐมวลเบา-อิฐมวลเบาตกแต่งเพิ่มขึน้ จากการกลับมาก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูง
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC ) เร่งการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
สานักงาน และมีคาสั่งซือ้ ต่อเนื่องจากโครงการภาครัฐ ที่เริ่มดาเนินการก่อสร้างในปี งบประมาณใหม่ อาทิ
อาคารสานักงาน เช่น อาคารศาลยุติธรรม อาคารโรงพยาบาล และโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ขณะที่ กาไร
สุทธิปรับตัวลดลง เนื่องจากต้นทุนเชือ้ เพลิงและวัตถุดิบในการผลิตปรับตัวสูงขึน้
สาหรับทิศทางธุรกิจไตรมาส 2/65 แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี จากการกลับมาลงทุนโครงการใหม่ ของ
นักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ขณะที่นโยบายการเปิ ดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ คาดว่าจะกระตุน้ ให้
ธุรกิจภาคบริการ การท่องเที่ยว และภาคอสังหาฯ เร่งปรับปรุง ต่อเติม และกลับมาเปิ ดดาเนินการโครงการ
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ยัง มี ค วามเสี่ ย งเรื่ อ งของราคาต้น ทุ น ที่ อ ยู่ ใ นระดับ สูง จึ ง มี แ ผนปรับ ปรุ ง
กระบวนการผลิตและบริหารจัดการต้นทุนการผลิต รวมถึงนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
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นายรังสี กล่าวต่อว่า บริษัทเร่งพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่องานโครงสร้าง และ งานตกแต่ง
ภายใน-ภายนอกเพิ่ม รองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึน้ และช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน อาทิ อิฐ
มวลเบาขนาดใหญ่พิเศษ (Jumbo Block) อิฐมวลเบาขนาดเล็กพิเศษ ( Compack Block )
นอกจากนี เ้ ตรียมออกสิ นค้า บล็ อ กมวลเบาตกแต่ง เพิ่ม 2 ลาย กระจายสินค้าผ่านช่ องทางการ
จาหน่ายดิลเลอร์ กลุ่มร้านค้ารายย่อย และ โมเดิรน์ เทรด อาทิ ไทวัสดุ โกบอลเฮาส์ ดูโฮม เพื่อข้า ถึงกลุ่ม
ลูก ค้า เป้า หมาย ให้ค รอบคลุม ทั่ว ประเทศ ควบคู่กับ การใช้ก ลยุท ธ์ Online to Offline กระตุ้น การสร้า ง
ยอดขายให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้
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