24 ซอยบางนาตราด 25 แขวงบางนาเหนื อ
เขตบางนา จ.กรุงเทพฯ 10260
Tel : 662 399 2020 Fax : 662 399 2007

เลขที่ 11 ม. 9 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.หนองอิ รณ
ุ
อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี 20220
Tel : 663 844 2500 Fax : 663 844 2521

Email : marketing@smartblock.in.th
บริ ษทั สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 ก.พ. 2565
SMART รายได้ โต 9.62% เตรียมจ่ายปั นผล 0.04 บาท/หุน้

SMART โชว์ผลประกอบการปี 2564 คว้ารายได้รวม 459.48 ล้านบาท กาไร 39.87 ล้านบาท
เตรียมจ่ายปั นผล 0.04 บาท/หุ้น เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการ
ลูกค้า สร้างยอดขายเติบโต
นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จากัด (มหาชน) (SMART) ผูผ้ ลิต
และจาหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอนา้ ภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง และงานกัน้ ผนังอาคาร
เปิ ดเผยว่า ผลประกอบการงวดปี 2564 มีรายได้รวม 459.48 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มี
รายได้รวม 419.17 ล้านบาท จำนวน 40.31 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ 9.62% และมีกาไรสุทธิ 39.87 ล้านบาท
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรสุทธิ 45.81 ล้านบาท จำนวน 5.94 ล้ำนบำท หรือลดลง 12.96 %
ขณะที่กำไรขัน้ ต้นอยูท่ ่ี 103.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกาไรขัน้ ต้น 95.93 ล้าน
บาท จำนวน 7.18 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ 7.49%
สำหรับผลประกอบกำรไตรมำส 4/64 มีรำยได้รวม 121 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ จำกช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่
มีรำยได้รวม 108.73 ล้ำนบำท จำนวน 12.27 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ 11.28% และมีกำไรสุทธิ 9.41 ล้ำนบำท
ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่มีกำไรสุทธิ 15.80 ล้ำนบำท จำนวน 6.39 ล้ำนบำท หรือลดลง 40.44%
ทัง้ นีร้ ำยได้และกำไรขัน้ ต้นปรับตัวดีขึน้ ปั จจัยสนับสนุนจำกปริมำณควำมต้องกำรใช้อิฐมวลเบำของ
โครงกำรก่อสร้ำงภำครัฐ อำทิ โครงกำรรถไฟฟ้ำ โรงพยำบำล อำคำรสำนักงำนรำชกำร ที่มีกำรก่อสร้ำงอย่ำง
ต่อ เนื่ อ ง ประกอบกับ กำรผ่อ นคลำยมำตรกำร LTV (Loan to Value) ช่ ว ยกระตุน้ เศรษฐกิ จ ภำคอสัง หำฯ
ประชำชนให้ควำมสนใจซือ้ ที่อยูอ่ ำศัยทัง้ แนวรำบ-แนวสูงเพิ่ม กำรกระจำยกำรฉีดวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ สร้ำงควำมเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคในกำรจับจ่ำยมำกขึน้ ส่งผลให้ผูป้ ระกอบกำรอสังหำริมทรัพย์เร่งลงทุน
ก่อสร้ำงเพื่อเปิ ดโครงกำรใหม่ ผูป้ ระกอบกำรโรงแรม-ที่พกั ร้ำนอำหำร เร่งปรับปรุ งซ่อมแซมเพื่อรองรับตลำด
กำรท่องเที่ยวในประเทศ
ในส่วนของกำไรสุทธิปรับตัวลดลง เนื่องมำจำกบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้ สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2564 จำนวน 8.39 ล้ำนบำท
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมตั ิจ่ำยปั นผลประจำปี 2564 แก่ผูถ้ ือหุน้ ในอัตรำหุน้ ละ
0.04 บำท คิดเป็ น 110.02% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำย จำกนโยบำยปั นผลไม่ต่ำกว่ำ 40%
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ของกำไรสุทธิ คิดเป็ นจำนวนเงินปั นผล 41.662 ล้ำนบำท ทัง้ นี ้ รอมติกำรอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผูถ้ ือหุน้
ในช่วงเดือนเมษำยนอีกครัง้
“บริษั ท เร่ง เดิ น หน้ำ ออกผลิ ต ภัณ ฑ์น วัต กรรมใหม่ ตอบโจทย์ค วำมต้อ งกำรของลูก ค้ำ มำกยิ่ ง ขึน้
ชูจดุ เด่นช่วยแก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำน ประหยัดพลังงำน ลดต้นทุน และรักษำสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งเน้นกำร
ทำตลำด (Online to Offline ) สร้ำงกำรรับรู ใ้ ห้เป็ นที่รูจ้ ักในวงกว้ำง ผ่ำนสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ช่วย
กระตุน้ กำรสร้ำงยอดขำย พร้อมทัง้ เดินหน้ำเข้ำประมูลงำนโครงกำรเมกะโปรเจคต่ำง ๆ ทั่วประเทศอย่ำง
ต่อเนื่อง
อีกทัง้ บริษัทมีกำรเตรียมแผนจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงและปรับกลยุทธ์กำรดำเนินงำนให้สอดรับกับ
สถำนกำรณ์อยูเ่ สมอ เพื่อให้บริษัทสำมำรถปรับตัวรับมือต่อสถำนกำรณ์นนั้ ๆ ได้ทนั ” นำยรังสีกล่ำว
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