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  Home Stock News Highlight

NDR ป�กธงรายได้ป�นี�โต 15-20% ตั�งเป�ายกระดับสู่ภูมิภาค รุกอินโดฯ-เวียดนาม

TAGS: #NDR Share :   

บมจ. เอ็น.ด.ีรบัเบอร ์หรอื  NDR ปกัธงรายไดปี้นี�โต 15-20% เรง่บกุตลาด Mass Market และ Niche Market พรอ้มต ั�งเป้าหมายยกระดบัสูภ่มูภิาค มุง่เนน้เพิ�มผลติภณัฑ์
ใหมต่อบสนองกลุม่เป้าหมายใหบ้รษิทัยอ่ยในมาเลฯ ตดิปีกขยายตลาดตา่งประเทศ รกุอนิโดนเิซยี-เวยีดนาม เล็งปรบักระบวนผลติเป็น Automation มากขึ�น พรอ้มมอง
หาโอกาสขยายธรุกจิอื�นเพิ�มเตมิ เพื�อสรา้งการเตบิโตอยา่งแข็งแกรง่และย ั�งยนื 

นายชยัสทิธิ� สมัฤทธวิณชิชา กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอ็น.ด.ีรับเบอร ์จํากดั (มหาชน) หรอื NDR กลา่ววา่ บรษัิทฯวางเป้าหมายรายไดใ้นปี 2564 เตบิโต 15-20% จากปีกอ่นที�มรีายได ้
อยูท่ี� 781.42 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ มุง่เนน้การบกุตลาดในประเทศ ซึ�งแบง่เป็น 2 กลุม่ คอื 1.ตลาดมวลชน (Mass Market) และ2. ตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche Market) โดยกลุม่ Mass
Market เนน้ที�ตวัแทนการจัดจําหน่าย เพื�อกระจายสนิคา้ทั�วถงึทั �งประเทศ ขณะที�กลุม่ Niche Market จะสรา้งตลาดเฉพาะกลุม่ขึ�นมา และเนน้สรา้งแบรนด ์สรา้งดมีานด ์รวมถงึเพิ�ม
ประสบการณใ์นการไดใ้ชย้างรถจักรยานยนตข์องบรษัิทฯ 

ทั �งนี� ประเมนิภาพรวมของอตุสาหกรรมยางรถจักรยานยนตใ์นปีนี�น่าจะดกีวา่ปีกอ่น จากปัจจัยที�เอื�อประโยชนจ์ากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครัฐที�เขา้มาชว่ยกระตุน้การบรโิภค
ประกอบกบั แรงสนับสนุนการสั�งสนิคา้ออนไลน ์และการสั�งเดลเิวอรี�จะเป็นปัจจัยเสรมิทําใหม้กีารใชร้ถจักรยานยนตม์ากขึ�น และสง่ผลตอ่ความตอ้งการของยางรถจักรยานยนตใ์นตลาด
เพิ�มขึ�น 

กรรมการผูจั้ดการ NDR กลา่วอกีวา่ บรษัิทฯตั �งเป้าหมายเป็นบรษัิทฯระดบัภมูภิาค โดยมุง่เนน้การเพิ�มผลติภณัฑใ์หมท่ี�ตอบสนองความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายใหก้บับรษัิทยอ่ยใน
ประเทศมาเลเซยี ขณะเดยีวกนัมองการขยายสูต่ลาดตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศอนิโดนเิซยี และ ประเทศเวยีดนาม  จากปัจจบุนับรษัิทฯ เขา้สูต่ลาดประเทศเมยีนมา ประเทศกมัพชูา
ประเทศลาว ประเทศมาเลเซยีเรยีบรอ้ยแลว้ 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯมกีารปรับกลยทุธร์ะยะสั �นตามสถานการณปี์ 2564 โดยเพิ�มประเภทสนิคา้เพื�อขยายกลุม่เป้าหมาย และเพิ�มชอ่งทางการขายเพื�อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคมากขึ�น รวมถงึ
ปรับกลยทุธก์ารขายใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุที�สงูขึ�น เพื�อรักษาผลกําไรของบรษัิทฯ อกีทั �งจัดลําดบัความสําคญัของการลงทนุและเลอืกลงทนุกบัโครงการที�มผีลตอ่ผลประกอบการเป็น
อนัดบัแรก 

สําหรับดา้นกระบวนการผลตินั�น บรษัิทฯ มกีารปรับเปลี�ยนกระบวนการผลติใหเ้ป็นระบบ Automation โดยการพัฒนาการออกแบบเครื�องจักรใหม ่และปรับปรงุเครื�องจักรเดมิใหม้ี Privacy  - Terms
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ประสทิธภิาพมากขึ�น ซึ�งจะชว่ยใหส้ามารถเพิ�มประสทิธภิาพในการผลติ และสามารถลดจํานวนพนักงานลงได ้

"ปีนี�เรามุง่เนน้การตั �งเป้าหมายเป็นบรษัิทฯ ระดบัภมูภิาค โดยจะขยายสูต่ลาดตา่งประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศอนิโดนเิซยี และ ประเทศเวยีดนาม รวมถงึปรับกลยทุธร์ะยะสั �นตามสถานการณปี์
2564 และปรับเปลี�ยนกระบวนการผลติใหเ้ป็นระบบ Automation และทา้ยสดุก็คอื มองหาโอกาสขยายไปยงัธรุกจิอื�นเพิ�มเตมิ เพื�อสรา้งการเตบิโตที�แข็งแกรง่และยั�งยนืมากยิ�งขึ�น" นาย
ชยัสทิธิ� กลา่ว 

นายชยัสทิธิ� กลา่วทิ�งทา้ยวา่ ผลการดําเนนิงานปี  2563 สะทอ้นวา่บรษัิทฯ มกีารบรหิารจัดการที�ด ีและทนัทว่งทภีายใตส้ถานการณโ์รคระบาดโควดิ-19 ทั �งการบรหิารจัดการเรื�องวตัถดุบิ
และการลดตน้ทนุในการผลติ สง่ผลใหท้ั �งปี 2563 ผลการดําเนนิงาน เทริน์อะราวด ์โดยบรษัิทฯ มกํีาไรสทุธอิยูท่ี� 45.21 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 327.41% เมื�อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น
ที�ขาดทนุสทุธ ิ19.88 ลา้นบาท
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"JKN" จับมือ "Viu" ยักษ์ใหญ่แพลตฟอร์ม OTT ในอาเซียน ซื�อลิขสิทธิ�คอนเทนต์ละครไทยจํานวน 7 เรื�อง
Updated 5 months ago

STOCK OF THE DAY

TU ร่วง 7% พบพนักงานติดโควิด-19 หากป�ดโรงงานจะกระทบมากแค่ไหน?
Updated 3 months ago

DOMESTIC

กนง.คงดอกเบี�ยนโยบาย 0.5% ชี� 5 จุดเสี�ยง "บาทแข็ง-หนี�เสีย"
Updated 7 months ago

NEWS HIGHLIGHT

"ก.ล.ต." เป�ดเฮียริ�งแก้กฎหมายผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางตลาดทุน
Updated 4 months ago

SUSTAINABILITY

เป�าหมายต้องเป�น ‘รูปธรรม’ และ ‘จับต้องได้’
Updated 8 months ago
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News Update

27.03.2021

#ESG

กระบวนการขับเคลื�อนธุรกิจสู่ความยั�งยืน

27.03.2021

#SCBSMART4 #การจัดสรรสินทรัพย์

“กอง SCBSMART4” ฉลาดปรุงส่วนผสม...ไม่
ต้องเสี�ยงมาก-ก็สร้างผลตอบแทนที�ดีได้!!!

27.03.2021

#BOT #มนุษย์เงินเดือน

เมื�อฉันเป�น... “มนุษย์เงินทอน”

รับสรา้งบา้นมาตรฐานทั�วประเทศ
มอบสว่นลดสงู1.4ลา้น, จองเทา่ไหรล่ดX2, ฟร ีiPhone12 ProMax , 
ฟรVีoucherคา่ออกแบบ 200,000บาท

พดีเีฮา้ส์ เปิด
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