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UVD Robots นําทมีหุน่ยนตฆ์า่เชื�ออตัโนมตัทิ ี�ใหญท่ี�สดุไปใชใ้นUVD Robots นําทมีหุน่ยนตฆ์า่เชื�ออตัโนมตัทิ ี�ใหญท่ี�สดุไปใชใ้น
หนึ�งเขตการศกึษาของสหรฐัอเมรกิา หนึ�งเขตการศกึษาของสหรฐัอเมรกิา - 09:56 - 09:56 น.น.PRPR

สาํนกัขา่วหุน้อนิไซด ์(26 มนีาคม 2564)---บมจ. เอ็น.ด.ีรบัเบอร ์หรอื NDR ปกัธงรายไดปี้นี�โต 15-

20% เรง่บกุตลาด Mass Market และ Niche Market พรอ้มต ั�งเป้าหมายยกระดบัสูภ่มูภิาค มุง่เนน้
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เพิ�มผลติภณัฑใ์หมต่อบสนองกลุม่เป้าหมายใหบ้รษิทัยอ่ยในมาเลฯ ตดิปีกขยายตลาดตา่งประเทศ

รกุอนิโดนเิซยี-เวยีดนาม เล็งปรบักระบวนผลติเป็น Automation มากขึ�น พรอ้มมองหาโอกาสขยาย

ธรุกจิอื�นเพิ�มเตมิ เพื�อสรา้งการเตบิโตอยา่งแข็งแกรง่และย ั�งยนื

นายชยัสทิธิ� สมัฤทธวิณชิชา กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอ็น.ด.ีรบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) หรอื NDR

กลา่ววา่ บรษัิทฯวางเป้าหมายรายไดใ้นปี 2564 เตบิโต 15-20% จากปีกอ่นที�มรีายไดอ้ยูท่ี� 781.42 ลา้น

บาท โดยบรษัิทฯ มุง่เนน้การบกุตลาดในประเทศ ซึ�งแบง่เป็น 2 กลุม่ คอื 1.ตลาดมวลชน (Mass Market)

และ2. ตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche Market) โดยกลุม่ Mass Market เนน้ที�ตวัแทนการจัดจําหน่าย เพื�อ

กระจายสนิคา้ทั�วถงึทั �งประเทศ ขณะที�กลุม่ Niche Market จะสรา้งตลาดเฉพาะกลุม่ขึ�นมา และเนน้สรา้ง

แบรนด ์สรา้งดมีานด ์รวมถงึเพิ�มประสบการณใ์นการไดใ้ชย้างรถจักรยานยนตข์องบรษัิทฯ

ทั �งนี� ประเมนิภาพรวมของอตุสาหกรรมยางรถจักรยานยนตใ์นปีนี�น่าจะดกีวา่ปีกอ่น จากปัจจัยที�เอื�อประโยชน์

จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครัฐที�เขา้มาชว่ยกระตุน้การบรโิภค ประกอบกบั แรงสนับสนุนการสั�ง

สนิคา้ออนไลน ์และการสั�งเดลเิวอรี�จะเป็นปัจจัยเสรมิทําใหม้กีารใชร้ถจักรยานยนตม์ากขึ�น และสง่ผลตอ่

ความตอ้งการของยางรถจักรยานยนตใ์นตลาดเพิ�มขึ�น

กรรมการผูจั้ดการ NDR กลา่วอกีวา่ บรษัิทฯตั �งเป้าหมายเป็นบรษัิทฯระดบัภมูภิาค โดยมุง่เนน้การเพิ�ม

ผลติภณัฑใ์หมท่ี�ตอบสนองความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายใหก้บับรษัิทยอ่ยในประเทศมาเลเซยี ขณะ

เดยีวกนัมองการขยายสูต่ลาดตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศอนิโดนเิซยี และ ประเทศเวยีดนาม จากปัจจบุนั

บรษัิทฯ เขา้สูต่ลาดประเทศเมยีนมา ประเทศกมัพชูา ประเทศลาว ประเทศมาเลเซยีเรยีบรอ้ยแลว้

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯมกีารปรับกลยทุธร์ะยะสั �นตามสถานการณปี์ 2564 โดยเพิ�มประเภทสนิคา้เพื�อขยาย

กลุม่เป้าหมาย และเพิ�มชอ่งทางการขายเพื�อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคมากขึ�น รวมถงึปรับกลยทุธก์ารขายให ้

สอดคลอ้งกบัตน้ทนุที�สงูขึ�น เพื�อรักษาผลกําไรของบรษัิทฯ อกีทั �งจัดลําดบัความสําคญัของการลงทนุและ

เลอืกลงทนุกบัโครงการที�มผีลตอ่ผลประกอบการเป็นอนัดบัแรก

สําหรับดา้นกระบวนการผลตินั�น บรษัิทฯ มกีารปรับเปลี�ยนกระบวนการผลติใหเ้ป็นระบบ Automation โดย

การพัฒนาการออกแบบเครื�องจักรใหม ่และปรับปรงุเครื�องจักรเดมิใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ�น ซึ�งจะชว่ยให ้

สามารถเพิ�มประสทิธภิาพในการผลติ และสามารถลดจํานวนพนักงานลงได ้



"ปีนี�เรามุง่เนน้การตั �งเป้าหมายเป็นบรษัิทฯ ระดบัภมูภิาค โดยจะขยายสูต่ลาดตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศอนิ

โดนเิซยี และ ประเทศเวยีดนาม รวมถงึปรับกลยทุธร์ะยะสั �นตามสถานการณปี์ 2564 และปรับเปลี�ยน

กระบวนการผลติใหเ้ป็นระบบ Automation และทา้ยสดุก็คอื มองหาโอกาสขยายไปยงัธรุกจิอื�นเพิ�มเตมิ เพื�อ

สรา้งการเตบิโตที�แข็งแกรง่และยั�งยนืมากยิ�งขึ�น" นายชยัสทิธิ� กลา่ว

"บรษัิทฯ ตั �งเป้าหมายผลการดําเนนิงานในปี2564 คาดวา่จะมรีายไดปี้64 เตบิโตจากปีกอ่น 15-20% หรอื

แตะที�ระดบั 850-900 ลา้นบาท ใกลเ้คยีงกบัชว่งปี2562 หรอืชว่งกอ่นเกดิสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื�อ

ไวรัสโควดิ-19 โดยมองแนวโนม้ธรุกจิในปีนี� คาดวา่เศรษฐกจิจะมกีารฟื�นตวัดขี ึ�นจากปีกอ่นเชน่เดยีวกบักําลงั

ซื�อของประชาชนที�จะกลบัมา จากการคมนาคมภายในประเทศที�เริ�มเขา้สูส่ภาวะปกตแิลว้" นายชยัสทิธิ� กลา่ว

เพิ�มเตมิ

นอกจากนี� บรษัิทฯ ไดว้างแผนการดําเนนิงานในปี2564 โดยมุง่เนน้การควบคมุตน้ทนุการผลติใหด้ขี ึ�น

เนื�องจากปีนี�ที�เร ิ�มมองเห็นการฟื�นตวัแลว้ก็จะทําใหซ้พัพลายมรีาคาปรับตวัสงูขึ�นตามไปดว้ย อกีทั �งยงั

ระมดัระวงัการใชก้ลยทุธก์ารลดราคาหรอืจัดโปรโมชั�นมากขึ�น โดยมองวา่ปีนี�เร ิ�มเห็นกําลงัซื�อของลกูคา้ที�เพิ�ม

มากขึ�นกวา่ปีที�แลว้จงึไมจํ่าเป็นตอ้งจัดโปรโมชั�น หรอืลดราคามากเทา่ปี63 ซึ�งจะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยและตน้ทนุ

การบรหิารไดม้าก และเป็นอกีหนึ�งปัจจัยที�จะเขา้มาชว่ยหนุนใหอ้ตัรากําไรขั �นตน้ของบรษัิทฯ ดกีวา่ปีกอ่น

“เรามกีารมองหาตลาดสง่ออกใหม่ๆ ในหลายๆประเทศตลอดเวลา แตด่ว้ยสถานการณโ์ควดิ-19 ที�ยงัมกีาร

แพรร่ะบาดอยู ่ทําใหไ้มส่ามารถบนิขา้มประเทศไปเจรจาได ้โดยปัจจบุนับรษัิทไดทํ้าการตดิตอ่กบัคูค่า้ในประ

เทศใหม่ๆ ผา่นชอ่งทางออนไลน ์ซึ�งก็มผีลทางดา้นการเจรจาหรอืพดูคยุรวมถงึการดกูจิกรรมทางธรุกจิตา่งๆที�

ยงัไมค่อ่ยสะดวกนัก แตอ่ยา่งไรก็ตามประเทศอนิโดนเีชยี และเวยีดนาม มอีตัรากําลงัซื�อและประชากรที�มี

ดมีานดค์วามตอ้งใชส้นิคา้ของเราเป็นอยา่งมาก ถอืเป็น2ประเทศใหมท่ี�บรษัิทตั �งใจที�จะเขา้ไปขยายตลาดใน

ปีนี�อยา่งแน่นอน ” นายชยัสทิธิ� กลา่ว

นายชยัสทิธิ� กลา่วเพิ�มเตมิวา่ บรษัิทฯ ไดม้กีารปรับกลยทุธร์ะยะสั �นตามสถานการณข์องปี 2564 ประกอบดว้ย

การเพิ�มประเภทสนิคา้เพื�อขยายกลุม่เป้าหมายและเพิ�มชอ่งทางการขายเพื�อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคมากขึ�น รวมถงึ

ปรับกลยทุธก์ารขายใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุที�สงูขึ�นเพื�อรักษาผลกําไรของบรษัิท อพีทั �งยงัจัดลําดบัความ

สําคญัของการลงทนุและเลอืกลงทนุกบัโครงการที�มผีลตอ่ผลประกอบการเป็นลําดบัตน้

นอกจากนี� บรษัิทฯ ไดม้องหาโอกาสการขยายธรุกจิเพิ�มเตมิ เพื�อดําเนนิกจิการใหม่ๆ นอกเหนอืธรุกจิเดมิ และ

พรอ้มที�จะเขา้ซื�อกจิการ (M&A) ซึ�งไดมุ้ง่เนน้และใหค้วามสนใจกบัธรุกจิที�เกี�ยวขอ้งกบัอตุสาหกรรมยานยนต์



อณุภา ศิริรวง
: รายงาน/เรยีบเรยีง โทร 02-276-5976 อเีมล:์ reporter@hooninside.com ที�มา:
สํานักขา่วหุน้อนิไซด์

เนื�อหาที�เกี�ยวข้อง

เป็นหลกั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความชาํนาญ และความสามารถที�จะนําไปตอ่ยอดกบัธรุกจิเดมิของบรษัิทได ้

นอกจากนี�ยงัมคีวามสนใจใน ธรุกจิ S-Curve หรอืธรุกจิที�เป็นเทคโนโลยใีหม่ๆ ซึ�งจะมกีารเตบิโตไดด้ใีน

อนาคต

นายชยัสทิธิ� กลา่วทิ�งทา้ยวา่ ผลการดําเนนิงานปี 2563 สะทอ้นวา่บรษัิทฯ มกีารบรหิารจัดการที�ด ีและทนั

ทว่งทภีายใตส้ถานการณโ์รคระบาดโควดิ-19 ทั �งการบรหิารจัดการเรื�องวตัถดุบิและการลดตน้ทนุในการผลติ

สง่ผลใหท้ั �งปี 2563 ผลการดําเนนิงาน เทริน์อะราวด ์โดยบรษัิทฯ มกํีาไรสทุธอิยูท่ี� 45.21 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น

327.41% เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่นที�ขาดทนุสทุธ ิ19.88 ลา้นบาท

---จบ---
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