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NDR คาดกําไรปี นตํ
ี ากว่าปี กอ
่ นที 56.05 ลบ.เล็กน ้อย หลังรายได...
ข่าวอินโฟเควสท์
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ราคานํามัน WTI ปรับตัวขึน กังวลการผลิตนํามันในจีนถูกกระทบจากวิกฤตเกาหลีเหนือ
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EU ไฟเขียวรัฐบาลเยอรมนีอัดฉีดเงินกู้ 150 ล้านยูโรอุ้ม"แอร์ เบอร์ลิน" คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EC) ซึงเปนองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) ให้ก…
เกิดเหตุระเบิดในเมียนมาใกล้ชายแดนบังกลาเทศ ขณะโรฮิงญาเกือบ 90,000 คนหนีภัยสู้รบในยะไข่ เกิดเหตุระเบิด 2 ครังในเมียนมาใกล้กับชายแดนบังกลาเทศใ…
เจ้าหญิงแคทเธอรีน พระชายาเจ้าชายวิลเลียม ทรงพระครรภ์ทายาทองค์ที 3 สํานักพระราชวังเคนซิงตันของอังกฤษ แถลงว่า เจ้าหญิงแคทเธอรีน ดัชเชสแห่งเคมบร…
ตํารวจอังกฤษสังอพยพประชาชนออกจากวิคตอเรีย สแควร์ หลังมีผู้พบวัตถุต้องสงสัย ตํารวจอังกฤษสังอพยพประชาชนออกจากวิคตอเรีย สแควร์ ซึงอยู่ในเมืองโบ…

สัญญานํามันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวขึนในวันนี ขณะทีนักวิเคราะ…

NDR คาดกําไรปี นีตํากว่าปี ก่อนที 56.05 ลบ.เล็กน้อย หล ังรายได้ตากว่
ํ
า
ึ ษาธุรกิจระบบชาร์จไฟฟ้าไร้สาย
เป้า,ศก
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ข่าวหุน
้ -การเงิน สํานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ท ี 4 กันยายน 2560 15:39:30 น.
ั สท
ิ ธิ สม
ั ฤทธิวณิชชา กรรมการผู ้จัดการ บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ (NDR) คาดว่ากําไรปี นจะทํ
นายชย
ี
าได ้ตํากว่าระดับ 56.05 ล ้านบาทใน
ปี กอ
่ นเล็กน ้อย หลังจากครึงแรกปี นทํ
ี ากําไรสุทธิได ้เพียง 16.13 ล ้านบาท เนืองจากในชว่ งปลายปี กอ
่ นบริษัทมีสต็อกวัตถุดบ
ิ ราคาสูง
สง่ ผลให ้ต ้นทุนการผลิตในชว่ งครึงปี แรกอยูใ่ นระดับสูง ทําให ้ภาพรวมอัตรากําไรสุทธิในชว่ งครึงปี แรกอยูท
่ ี 3.8% ตํากว่าปี กอ
่ นทีอยู่
ระดับ 6.55%

ขณะทีในสว่ นรายได ้ปี นน่
ี าจะทําได ้เพียงใกล ้เคียงจากปี กอ
่ นทีมีรายได ้รวม 855.47 ตํากว่าเป้ าทีวางไว ้เติบโต 10-15% เนืองจากคํา
ั อจากประเทศอิ
ื
ี ทีชะลอตัวลงเล็กน ้อย ซงจะส
ึ
สงซ
นเดียทีหายไป 4-5 เดือน มูลค่ารวมราว 50-60 ล ้านบาท และตลาดมาเลเซย
ง่ ผล
ั สว่ นรายได ้ในประเทศและต่างประเทศอยูท
ให ้สด
่ ี 60% และ 40% ตามลําดับ จากปี กอ
่ นที 50:50
สําหรับทิศทางผลประกอบการในชว่ งครึงปี หลังคาดว่าจะดีกว่าชว่ งครึงปี แรก เนืองจากแนวโน ้มต ้นทุนการผลิตในครึงปี หลังมีทศ
ิ ทาง
ื าจะทําให ้ยอดขายตลาด
ตําลงกว่าชว่ งครึงปี แรก ขณะเดียวกันยังมีการจัดกิจกรรมการตลาดกระตุ ้นยอดขายอย่างต่อเนือง จึงเชอว่
ทดแทน ( REM) เติบโตขึนในระยะยาว โดยกลยุทธ์ในชว่ งทีเหลือของปี นี ยังคงมุง่ เน ้นการขยายตลาดยางรถจักรยานยนต์ทดแทน
ภายในประเทศ โดยการเพิมขนาดและลายดอกยางเพือให ้ครอบคลุมรถรุน
่ ใหม่ ๆ รองรับความต ้องการของผู ้บริโภค
ั อหายไป
ื
"ปี นรายได
ี
้รวมเราคงพลาดเป้ า โดยได ้รับปั จจัยหลักจากการเปลียนขนาดยางของลูกค ้าในประเทศอินเดียทีทําให ้คําสงซ
4ี ไม่คอ
5 เดือน และตลาดในมาเลเซย
่ ยดีด ้วย ขณะทีกําไรเองเราก็คาดว่าจะตํากว่าปี กอ
่ น เพราะเรามีต ้นทุนวัตถุดบ
ิ ทีสูงไปหน่อย
่
เนืองจากเราต ้องใชวั้ ตถุดบ
ิ ทีเราสต็อกไว ้ตังแต่ปลายปี 59 แต่อย่างไรก็ตามสต็อกดังกล่าวหมดไปแล ้ว เราก็จะมีวต
ั ถุดบ
ิ อย่าง เชน
ยาง ยางธรรมชาติ และเคมีอน
ื ๆ ทีราคาปรับลดลงมาต่อเนือง ดังนัน เราจึงคาดว่าผลประกอบการครึงปี หลังจะดีกว่าครึงปี แรก"นาย
ั สท
ิ ธิ กล่าว
ชย
ั สท
ิ ธิ กล่าวว่า สําหรับ บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี ฟิ วชน
ั จํากัด ทีบริษัทถือหุ ้นในสด
ั สว่ น 50% ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็ น
นายชย
ึ ษาและวิจัย (R&D) ระบบชาร์จไฟฟ้ าไร ้สาย และคาดว่าจะเห็นออกมาได ้ชด
ั เจน
มูลค่าการลงทุน 3 ล ้านบาท ปั จจุบน
ั อยูร่ ะหว่างศก
ภายในชว่ ง 6 เดือน ถึง 1 ปี ก่อนทีจะหาแนวทางการทําการตลาด และดําเนินกิจการต่อไป
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