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“ Smart Product – Smart Living ” 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์                       9 ส.ค. 2564 
 

SMART ฟอร์มดี เผยงบคร่ึงปีแรก 64 รายได้รวม 235.12 ล้านบาท ก าไรโต 12.72% 
 

SMART ฟอร์มดี เผยผลประกอบการคร่ึงปีแรก 64 รายได้รวม 235.12 ล้านบาท ก าไรโต 12.72% 

ความต้องการอิฐมวลเบา-อิฐมวลเบาตกแต่งเพิ่ม งานโครงการเมกะโปรเจ็คหนุน รับอานิสงส์นโยบาย

กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ คาดแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 3/64 ทรงตัว เร่งพัฒนาออกสินค้าผนังมวลเบาครบ

วงจร พร้อมขยายฐานลูกค้าทั่วประเทศ  

 นายรังสี ทีปกรสขุเกษม กรรมการผู้จดัการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) (SMART) ผู้ผลิตและ

จ าหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน า้ภายใต้ความดนัสงูเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกัน้ผนงัอาคาร เปิดเผยถึง

ผลประกอบการคร่ึงแรกปี 2564 ว่า บริษัทมีรายได้รวม 235.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัปีก่อนที่มีรายได้

รวม 212.56 ล้านบาท จ านวน 22.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 10.61% และมีก าไรสทุธิ 23.63 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

ช่วงเดียวกนัปีก่อนที่มีก าไรสทุธิ 20.97 ล้านบาท จ านวน 2.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 12.72 % 

ขณะที่ ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 111.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัปี

ก่อนที่มีรายได้รวม 94.64 ล้านบาท จ านวน 16.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 17.50% และมีก าไรสทุธิ 9.10 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัปีก่อนที่มีก าไรสทุธิ 8.45 ล้านบาท จ านวน 0.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 7.75 %  

ทัง้นี ้ผลประกอบการปรับตัวดีขึน้ เนื่องจากผลิตภณัฑ์อิฐมวลเบาตกแต่ง ในช่วงไตรมาส 2/64 มีปริมาณ

การผลิตและยอดขายสูงสุด ท านิวไฮเป็นประวัติการณ์ อีกทัง้ปริมาณค าสัง่ซือ้อิฐมวลเบาเพิ่มขึน้ มีการเรียกเข้า

สินค้าจากงานโครงการเดิมที่ชะลอไปและงานโครงการใหม่ ปัจจยัสนบัสนุนจากนโนบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ 

นโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก EEC  ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยให้เกิดการขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจ  

 ส าหรับทิศทางธุรกิจช่วงไตรมาส 3/64 มีแนวโน้มทรงตัว จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19   

การปิดแคมป์ก่อสร้าง หยดุท างานก่อสร้างในพืน้ที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล พืน้ที่ใน 4 จงัหวดัภาคใต้เป็นเวลาอย่างน้อย 

30 วัน และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ส่งผลกระทบกับบริษัทในระยะสัน้ จากการชะลอการก่อสร้าง ภาครัฐ-

เอกชนบางโครงการ  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีค าสั่งซือ้จากกลุ่มผู้ รับเหมา ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการ      

เมกะโปรเจ็คในเขตพืน้ที่ภาคตะวนัออกและภมูิภาคอื่น ๆ ที่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง  
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“ Smart Product – Smart Living ” 

 

 “บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนธุรกิจ ก้าวสู่การเป็นผู้น าผนังอิฐมวลเบาครบวงจร  เตรียมออกสินค้าอิฐ    

มวลเบาประหยดัพลงังานขนาดใหม่เพื่องานโครงสร้าง ช่วยแก้ปัญหาการก่อสร้าง ลดต้นทุน ท าให้งานเสร็จรวดเร็ว     

อีกทัง้ เตรียมออกสินค้าใหม่อิฐมวลเบาส าหรับงานตกแต่งภูมิทัศน์ ช่วยปรับพืน้ที่สวน และบริเวณภายนอกบ้าน   

และสินค้าอิฐมวลเบาตกแต่งเพิ่ม เพื่อรองรับความต้องการที่สงูขึน้  พร้อมกลยทุธ์การตลาดขยายฐานลกูค้า แนะน า

สินค้าต่อกลุ่มสถาปนิก ผู้ รับเหมารายย่อย เจ้าของบ้าน ให้เป็นที่รู้จกัในวงกว้าง ผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย  

ผลกัดนัยอดขายให้เติบโตตามเปา้หมายที่วางไว้” นายรังสี กลา่ว  

# # # # # # # # # # # # # 
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาตดิต่อ    

 
ปณุณดา สงวนวงศ์ / วนิดา  รักษ์ก าเนิด  

มือถือ:  085-0738383   / 095-8046061  
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