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SMART รายได ้โต 9.62% เตรียมจ่ายปันผล 0.04 บาท/หุน้  
 

SMART โชวผ์ลประกอบการปี 2564 คว้ารายได้รวม 459.48 ล้านบาท ก าไร 39.87 ล้านบาท  

เตรียมจ่ายปันผล 0.04 บาท/หุ้น เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑน์วัตกรรมใหม่ ตอบโจทยค์วามต้องการ

ลูกค้า สร้างยอดขายเตบิโต 

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

และจ าหน่ายอิฐมวลเบาดว้ยระบบอบไอน า้ภายใตค้วามดนัสงูเพื่อใชใ้นงานก่อสรา้ง  และงานกัน้ผนงัอาคาร

เปิดเผยว่า ผลประกอบการงวดปี 2564 มีรายไดร้วม 459.48 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมี

รายไดร้วม 419.17  ลา้นบาท จ ำนวน 40.31 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ 9.62% และมีก าไรสทุธิ 39.87  ลา้นบาท 

ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสทุธิ 45.81 ลา้นบาท จ ำนวน 5.94 ลำ้นบำท หรอืลดลง 12.96 % 

ขณะท่ีก ำไรขัน้ตน้อยูท่ี่ 103.11 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรขัน้ตน้ 95.93 ลา้น

บาท จ ำนวน 7.18 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้ 7.49% 

 ส  ำหรบัผลประกอบกำรไตรมำส 4/64 มีรำยไดร้วม 121 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ี

มีรำยไดร้วม 108.73 ลำ้นบำท จ ำนวน 12.27 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้ 11.28% และมีก ำไรสทุธิ 9.41 ลำ้นบำท 

ลดลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก ำไรสทุธิ 15.80 ลำ้นบำท จ ำนวน 6.39 ลำ้นบำท หรอืลดลง 40.44% 

ทัง้นีร้ำยไดแ้ละก ำไรขัน้ตน้ปรบัตวัดีขึน้ ปัจจยัสนบัสนุนจำกปริมำณควำมตอ้งกำรใชอ้ิฐมวลเบำของ

โครงกำรก่อสรำ้งภำครฐั อำทิ โครงกำรรถไฟฟ้ำ โรงพยำบำล อำคำรส ำนกังำนรำชกำร ท่ีมีกำรก่อสรำ้งอย่ำง

ต่อเน่ือง  ประกอบกับกำรผ่อนคลำยมำตรกำร LTV (Loan to Value) ช่วยกระตุน้เศรษฐกิจภำคอสังหำฯ 

ประชำชนใหค้วำมสนใจซือ้ท่ีอยูอ่ำศยัทัง้แนวรำบ-แนวสงูเพิ่ม กำรกระจำยกำรฉีดวคัซีนโควิด-19 ครอบคลมุทั่ว

ประเทศ สรำ้งควำมเช่ือมั่นผูบ้ริโภคในกำรจับจ่ำยมำกขึน้ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำรอสงัหำริมทรพัย์เร่งลงทุน

ก่อสรำ้งเพื่อเปิดโครงกำรใหม่ ผูป้ระกอบกำรโรงแรม-ท่ีพกั รำ้นอำหำร เรง่ปรบัปรุงซ่อมแซมเพื่อรองรบัตลำด

กำรท่องเท่ียวในประเทศ  

ในส่วนของก ำไรสทุธิปรบัตวัลดลง เน่ืองมำจำกบรษัิทมีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ส  ำหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 จ ำนวน 8.39 ลำ้นบำท 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทไดมี้มติอนุมตัิจ่ำยปันผลประจ ำปี 2564 แก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรำหุน้ละ 

0.04 บำท  คิดเป็น 110.02% ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย จำกนโยบำยปันผลไม่ต  ่ำกว่ำ 40% 
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ของก ำไรสทุธิ คิดเป็นจ ำนวนเงินปันผล 41.662 ลำ้นบำท ทัง้นี ้รอมติกำรอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผูถื้อหุน้

ในช่วงเดือนเมษำยนอีกครัง้ 

“บริษัทเร่งเดินหน้ำออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกยิ่งขึน้             

ชจูดุเดน่ช่วยแกปั้ญหำขำดแคลนแรงงำน ประหยดัพลงังำน ลดตน้ทนุ และรกัษำสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มมุ่งเนน้กำร

ท ำตลำด (Online to Offline ) สรำ้งกำรรบัรูใ้ห้เป็นท่ีรูจ้ักในวงกวำ้ง ผ่ำนสื่อออนไลนแ์ละโซเชียลมีเดียช่วย

กระตุน้กำรสรำ้งยอดขำย  พรอ้มทัง้ เดินหนำ้เขำ้ประมูลงำนโครงกำรเมกะโปรเจคต่ำง ๆ ทั่วประเทศอย่ำง

ตอ่เน่ือง  

อีกทัง้ บริษัทมีกำรเตรียมแผนจดักำรบริหำรควำมเสี่ยงและปรบักลยทุธก์ำรด ำเนินงำนใหส้อดรบักับ

สถำนกำรณอ์ยูเ่สมอ เพื่อใหบ้รษัิทสำมำรถปรบัตวัรบัมือตอ่สถำนกำรณน์ัน้ ๆ ไดท้นั” นำยรงัสีกลำ่ว 

# # # # # # # # # # # # # 
ข้อมูลเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ 

 
ปณุณดำ สงวนวงศ ์/ วนิดำ รกัษก์ ำเนิด 

โทร: 02-718-2621 มือถือ:   085-0738383 / 095-8046061 
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