
SMART ส่งซิกรายได้ปี62 โตทะลุเป้า 10% พรอ้ม
พลิกมกี�าไรในรอบ 4 ปี หลัง ขยายช่องทางจ�าหน่าย
สินค้าไปยังโมเดิรน์เทรด พรอ้ม ต้ังธงปี63 รายได้

โต10% ตามโครงการในพื้นที ่EEC ขยายตัวต่อเน่ือง 

‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ คาดผลการด�าเนินงานท้ังปีท�าสถิติสูงสุดใหม่ หลังเดินกลยุทธ์ปรับ Product Mix มุ่งเพิ่มสัดส่วนขาย
สินค้าท่ีมีอัตราก�าไรข้ันต้นดี เพิ่มประสิทธิภาพบริหารต้นทุน พร้อมรุกขยายตลาดในทุกมิติ หนุนผลประกอบการ 9 เดือนแรกโดดเด่น ท�า
ก�าไรสุทธิแล้ว 474.14 ล้านบาท ลุ้นรับอานิสงส์จากมาตรการรัฐโครงการ ‘บ้านดีมีดาวน์’ สนับสนุนเงินดาวน์ 5 หม่ืนบาท ต้ังแต่ 27 พ.ย.
2562 – 31 มี.ค.2563 แก่ผู้ซื้อท่ีอยู่อาศัยท่ีลงทะเบียนรับสิทธ์ิทางเว็บไซต์ 1 แสนคน คาดช่วยกระตุ้นดีมานด์วัสดุก่อสร้างจากกลุ่มดีเวลอป
เปอร์ท่ีมีแนวโน้มเร่งก่อสร้างเพื่อส่งมอบบ้านในช่วงนี้

บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นน�าระดับโลก ประกาศการเข้าซื้อกิจการบริษัท 

Green Fiber International Inc. (GFI) ซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลในเมืองฟอนทาน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีก�าลังการ

ผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) รวม 40,000 ตันต่อปี 

DRT มั่นใจผลงานปี 62 ท�านิวไฮ รบัมาตรการรฐัช่วยดาวน์บ้านกระตุ้นดีมานด์วัสดุก่อสรา้ง นายรงัส ีทปีกรสขุเกษม กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื SMART เปิดเผยว่า บรษัิทฯมั่นใจรายได้ปี 2562 จะเติบโต
เกินเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะท�าได้ 400 ล้านบาท หรอืโต 10% พรอ้มพลิก
กลับมามีก�าไรสุทธิในรอบ4ปี (2558-2561) เน่ืองจาก บรษัิทฯได้ขยาย
ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้ามากขึน้ ด้วยการขยายไปยงัโมเดิรน์เทรด ได้แก่ 
ไทยวัสดุ และ Global House 

SMART ส่งซิกปี62
พลิกมีก�ำไรในรอบ 4 ปี
รำยได้โตทะลุเป้ำ 10%

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บำทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 6 อ่านต่อหน้า 4

ฉบับที่ 1119 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

DRT มั่นใจผลงำนปี 62 ท�ำนิวไฮ
หลังปรับ Product Mix ดันมำร์จิ้น

สมัครสมำชิก
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>>> อ่านต่อหน้า 2

อ่านต่อหน้า 3

ธุรกิจรีไซเคิล PET ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ
IVL ลุยซื้อกิจกำร Green Fiber International

นำยรังสี ทีปกรสุขเกษม
กรรมการผูจั้ดการ 

บรษัิท สมารท์คอนกรตี จ�ากัด (มหาชน) หรอื SMART

IVL  เข้าซื้อกิจการบรษัิท Green Fiber International ผู้ด�าเนินธุรกิจรไีซเคิล PET ในรฐั

แคลิฟอรเ์นยี ในสหรฐัฯ  มกี�าลังการผลิตเกล็ดพลาสติกรไีซเคิล (rPET) รวม 40,000 ตันต่อปี 

นำยยำโชวำดัน โลเฮีย
กรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านรไีซเคิล 

บรษัิทอินโดรามา เวนเจอรส์ จ�ากัด (มหาชน)
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 บริษัทอินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้น

น�าระดับโลก ประกาศการเข้าซ้ือกิจการบริษัท 

Green Fiber International Inc. (GFI) ซ่ึงเป็น

บริษัทรีไซเคิลในเมืองฟอนทาน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีก�าลังการผลิตเกล็ด

พลาสติกรีไซเคิล (rPET) รวม 40,000 ตันต่อปี 

 Green Fiber International Inc. ผลิตเกล็ด

ขวด PET รีไซเคิลคุณภาพสูงซึ่งเหมาะส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์ท่ีสัมผัสอาหาร และจัดจ�าหน่ายให้ตลาด

บรรจุภัณฑ์ในบริเวณแถบชายฝ่ังตะวันตกของ

สหรัฐฯต้ังแต่ปี 2561 โดยการเข้าซ้ือกิจการน้ีถือ

เป็นการขยายห่วงโซ่อุปทานเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล

ของไอวีแอลไปยังชายฝั่ งตะวันตก ท�าให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรม

น�าด่ืมและน�าอัดลมได้ดียิ่งข้ึน เพิ่มความเชื่อมั่น

ว่าขวด PET จะได้รับการรีไซเคิลและใช้งานต่อได้

มากขึ้น อันจะมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

ท่ีแท้จริง

 

ท้ังน้ี การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวสอดคล้องกับ

กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน

ของไอวีแอล และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุน

ขยายการด�าเนินธุรกิจรีไซเคิลอย่างต่อเนื่องตลอด 

5 ปีข้างหน้า ด้วยท่ีต้ังของโรงงานท่ีใกล้แหล่ง

รวบรวมขวด PET ท่ีผ่านการใช้งานแล้วในเขต

ชายฝั่ งตะวันตกของสหรัฐฯ ท�าให้เพิ่มโอกาสใน

การตอบสนองความต้องการ rPET ท่ีเพิ่มสูงข้ึน

อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ียั่งยืน

 นำยยำโชวำดัน โลเฮีย กรรมกำร
บริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำน
รีไซเคิล บริษัทอินโดรำมำ เวนเจอร์ส 
จ�ำกัด (มหำชน) กล่าวว่า “ไอวีแอลรู้สึกต่ืน

เต้นกับการซื้อกิจการ Green Fiber International 

และยินดีต้อนรับพนักงานของ GFI ทุกคนเข้าสู่

ครอบครัว อินโดรามา เวนเจอร์ส ท่ีนี่เรามีบทบาท

ส�าคัญในการส่งเลริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมท่ัวโลก โดยแสวงหา

โอกาสต่างๆ เพื่อสร้างอนาคตท่ีย่ังยืนอย่างแท้จริง 

เราเชื่อมั่นว่าการซื้อกิจการครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อ

การเติบโตของธุรกิจรีไซเคิลอย่างยั่งยืนในอนาคต

และมีศักยภาพท่ีจะต่อยอดธุรกิจได้อีกมาก”

ฉบับที่ 1119 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ธุรกิจรีไซเคิล PET ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ
IVL ลุยซื้อกิจกำร Green Fiber International
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 SMART ส่งซิกรายได้ปี62 โตทะลุเป้า 10% 

พร้อมพลิกมีก�าไรในรอบ 4 ปี หลัง ขยายช่องทาง

จ�าหน่ายสินค้าไปยังโมเดิร์นเทรด พร้อม ต้ังธงปี63 

รายได้โต10% ตามโครงการในพื้นท่ี EEC ขยายตัว

ต่อเนื่อง 

 นำยรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมกำร
ผู้จัดกำร บริษัท สมำร์ทคอนกรีต จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ SMART เปิดเผยว่า บริษัทฯ

มั่นใจรายได้ปี 2562 จะเติบโตเกินเป้าหมายท่ีวาง

ไว้ว่าจะท�าได้ 400 ล้านบาท หรือโต 10% พร้อม

พลิกกลับมามีก�าไรสุทธิในรอบ4ปี (2558-2561) 

เน่ืองจาก บริษัทฯได้ขยายช่องทางการจ�าหน่าย

สินค้ามากขึ้น ด้วยการขยายไปยังโมเดิร์นเทรด 

ได้แก่ ไทยวัสดุ และ Global House ซึ่งปัจจุบัน

สินค้าของบริษัทฯมีวางจ�าหน่ายในช่องทางดัง

กล่าวท้ังสิ้น 120 สาขา ประกอบกับปัจจุบันกระแส

ความต้องการใช้อิฐมวลเบาเริ่มมีความนิยมด้วย

เช่นกัน 

ส�าหรับปี 2563  บริษัทฯมองภาพรวมตลาดวัสดุ

ก่อสร้างปีหน้าจะทรงตัวจากปีนี้ อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯยังสามารถสร้างการเติบโตได้อยู่ หลัง

บริษัทฯจ�าหน่ายสินค้าอยู่ในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีโครงการท้ังจากภาค

รัฐและภาคเอกชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

บริษัทฯยังเข้าถึงลูกค้าด้วยการให้ค�าแนะน�าสินค้า

เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจมากขึ้น โดยบริษัทฯต้ัง

เป้ารายได้ปี2563 เติบโต 10% จากปีนี้ 

 ส�าหรับแผนการขยายก�าลังการผลิตมองว่า

ต้องดูภาพรวมความต้องการสินค้าในตลาดเป็น

อันดับแรก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีก�าลังการผลิตอิฐ

มวลเบาอยู่ท่ี 70% ของจ�านวน 4.5 ล้านก้อนต่อปี 

ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมีความสามารถรองรับการเพิ่ม

ไลน์ผลิตได้อีก หากมีความต้องการสินค้าเพิ่มข้ึน 

โดยยังมีท่ีดินเปล่าภายในโรงงานอีก 20 ไร่

 "เรามั่นใจว่าจะยังคงเติบโตเพราะมีปัจจัย

สนับสนุนจากนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

EEC ท�าให้เกิดการลงทุนก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม 

โรงงาน โครงการเมกะโปรเจคขนาดใหญ่ของภาค

รัฐ ขณะท่ีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และ

โครงการก่อสร้างภาคเอกชน ก็ทยอยลงทุนใน

โครงการใหม่ และยังมีปัจจัยจากความเชื่อมั่นของ

กลุ่มลูกค้าท่ีให้ความส�าคัญ ในการใช้วัสดุอิฐมวล

เบาท่ีได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงาน ซ่ึงปัจจัย

ดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการใช้งานและความ

ต้องการสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบา ปรับ

ตัวดีขึ้น และราคาจ�าหน่ายอิฐมวลเบาปรับตัวเพิ่ม

ขึ้น " นายรังสี กล่าว

ฉบับที่ 1119 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

SMART ส่งซิกปี62
พลิกมีก�ำไรในรอบ 4 ปี
รำยได้โตทะลุเป้ำ 10%
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 นอกจากนี้ บริษัทฯยังมุ่งเน้นการท�าตลาด

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ อิฐมวลเบาประเภทตกแต่ง 

มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ควบคู่กับการ

ใช้กลยุทธ์ O2O (Online to Offline) กระตุ้นการ

สร้างยอดขายให้เติบโต และสร้างการรับรู้กับลูกค้า

ในวงกว้าง ผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ซึ่ง

มีกระแสตอบรับท่ีดีและมีค�าสั่งซื้อจากโครงการใน

ภาคตะวันออก กลุ่มลูกค้าสถาปนิก และผู้รับเหมา

รายย่อยมากขึ้น 

 ส่งผลให้บริษัทฯเพิ่มก�าลังการผลิตสินค้าดัง

กล่าวเป็น 23,000 ก้อนต่อเดือน จากก่อนหน้า

น้ีอยู่ท่ี 10,000 ก้อนต่อเดือน และมีอัตราการใช้

เครื่องในปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณ 60% โดยบริษัทฯ

ต้ังเป้าว่าปีหน้าจะมีสัดส่วนรายได้จากอิฐมวลเบา

ประเภทตกแต่งเพิ่มเป็น 3% จากปัจจุบัน2%

 ส�าหรับ การขยายตลาดกลุ่มประเทศกลุ่ม   

CLMV บริษัทมีการส่งสินค้าไปจ�าหน่ายในประเทศ

กัมพูชาและสปป.ลาว เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและ

งานโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยมีกระแส

ตอบรับท่ีดีและมีออเดอร์สั่งซื้อสินค้าต่อเนื่องจาก

ตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศดังกล่าว อีกท้ังบริษัท

รักษาสัดส่วนรายได้จากยอดขายต่างประเทศในปี 

2562 อยู่ท่ี 2 % ท้ังนี้บริษัทยังคงเดินหน้าเจรจาหา

พันธมิตรเป็นตัวแทนจ�าหน่าย เพื่อขยายตลาดใน

กลุ่มประเทศ CLMV อย่างต่อเนื่อง 

ฉบับที่ 1119 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

SMART ส่งซิกปี62
พลิกมีก�ำไรในรอบ 4 ปี
รำยได้โตทะลุเป้ำ 10%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 ‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ คาด

ผลการด�าเนินงานท้ังปีท�าสถิติสูงสุดใหม่ หลังเดิน

กลยุทธ์ปรับ Product Mix มุ่งเพิ่มสัดส่วนขาย

สินค้าท่ีมีอัตราก�าไรขั้นต้นดี เพิ่มประสิทธิภาพ

บริหารต้นทุน พร้อมรุกขยายตลาดในทุกมิติ หนุน

ผลประกอบการ 9 เดือนแรกโดดเด่น ท�าก�าไร

สุทธิแล้ว 474.14 ล้านบาท ลุ้นรับอานิสงส์จาก

มาตรการรัฐโครงการ ‘บ้านดีมีดาวน์’ สนับสนุน

เงินดาวน์ 5 หมื่นบาท ต้ังแต่ 27 พ.ย.2562 – 31 

มี.ค.2563 แก่ผู้ซื้อท่ีอยู่อาศัยท่ีลงทะเบียนรับสิทธิ์

ทางเว็บไซต์ 1 แสนคน คาดช่วยกระตุ้นดีมานด์

วัสดุก่อสร้างจากกลุ่มดีเวลอปเปอร์ท่ีมีแนวโน้มเร่ง

ก่อสร้างเพื่อส่งมอบบ้านในช่วงน้ี

 นำยสำธิต สุดบรรทัด ประธำนเจ้ำ
หน้ำที่บริหำร บริษัทผลิตภัณฑ์ตรำเพชร 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์ 

แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง 

เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูปและบริการหลังการ

ขายภายใต้ตราสินค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า คาด

การณ์ภาพรวมผลการด�าเนินงานในปีนี้ จะท�าสถิติ

สูงสุดใหม่ หลังจากประสบความส�าเร็จในการใช้

กลยุทธ์บริหาร Product Mix ปรับสัดส่วนการขาย

สินค้าเพื่อรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์เฉล่ีย 

25-27% ตามเป้าหมาย รวมถึงสามารถบริหาร

อัตราการเดินเครื่องจักรเฉล่ียท่ี 90-95% ส่งผลดี

ต่อต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอยู่ในระดับต�า  

 ขณะเดียวกัน ยังประสบความส�าเร็จด้านการ

สื่อสารการตลาดเพ่ือตอกย�าแบรนด์สินค้า ‘ตรา

เพชร’ ภายใต้แนวคิด ‘สวยครบเซต ตราเพชร

ท้ังหลัง’ ท่ีสามารถสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคใน

วงกว้างด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์วัสดุ

ก่อสร้างท่ีมีสินค้าครบครันสามารถน�าไปก่อสร้าง

บ้านได้ท้ังหลัง รวมถึงบริการท่ีสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภค ท�าให้บริษัทฯ มีขีด

ความสามารถการแข่งขันท่ีดีในตลาดวัสดุก่อสร้าง 

 “เรามั่นใจว่าผลงานในปีนี้จะโดดเด่นกว่าทุก

ปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพการด�าเนิน

ธุรกิจท่ีแข็งแกร่งมากขึ้น การบริหารจัดการด้าน

ประสิทธิภาพการผลิตท่ีดีขึ้น การสร้างความ

เชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคท้ังด้านความหลากหลายและ

คุณภาพสินค้าท่ีตอบโจทย์ ท�าให้ทุกช่องทางการ

จ�าหน่ายมีอัตราการเติบโตท่ีดี ท้ังเอเย่นต์ ห้างค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ลูกค้าโครงการและ

ตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ภาพรวมการด�าเนิน

งาน 9 เดือนแรกโดดเด่น ท�าก�าไรสุทธิแล้ว 474.14 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.45% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน” นายสาธิต กล่าว   

 ส่วนภาพรวมไตรมาสสุดท้ายในปีนี้ มั่นใจว่า

ยังรักษาการเติบโตท่ีดีต่อเนื่อง หลังจากภาครัฐ

ออกมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาย

ใต้โครงการ ‘บ้านดีมีดาวน์’ สนับสนุนเงินดาวน์ 5 

หมื่นบาท ต้ังแต่ 27 พ.ย.2562 – 31 มี.ค.2563 แก่

ผู้ซื้อท่ีอยู่อาศัยท่ีลงทะเบียนรับสิทธิ์ทางเว็บไซต์

จ�านวน 100,000 ราย คาดว่าจะกระตุ้นความ

ต้องการใช้วัสดุก่อสร้างจากกลุ่มผู้ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย์เร่งก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย เพื่อรองรับ

ความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาดังกล่าว

ฉบับที่ 1119 วันที่ 4 ธันวาคม 2562

DRT มั่นใจผลงำนปี 62 ท�ำนิวไฮ
หลังปรับ Product Mix ดันมำร์จิ้น
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำทฉบับที่ 1119 วันที่ 4 ธันวาคม 2562




