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NERกำำ�ไรQ2/63นิิวไฮ224ล้้�นิ
การผลิิตดีีขึ้้�น-ต้นทุุนตำ�าลิง ยืืนเป้้ารายืไดี้ป้ีนี�1.7หมื่ื�นลิ.

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - NER กางผลงานิไตรมาส์ 2/63  
กำาไรนิิวไฮ พุ่่�ง 224.90 ล้านิบาท์ หน่ินิคร่�งปีีแรก 
กำาไรส่์ท์ธิิ 284.79 ล้านิบาท์ หลังปีระสิ์ท์ธิิภาพุ่ 
การผลิตดีีขึ้่�นิ ต้นิท์่นิลดีตำ�าลง ผ้้บริหารลั�นิ 
ดีันิผลงานินิิวไฮท์่กไตรมาส์ เปี้ายอดีขึ้าย 
365,000 ตันิ รายไดี้ 17,000 ล้านิบาท์
	 นายชููวิ ิทย์	 จึึงธนสมบููรณ์์	 ประธาน 
เจ้ึาหน้าท่�บูริหาร	บูริษััท	นอร์ทอ่ส	รับูเบูอร์	จึำากััด	 
(มหาชูน)	หรือ	NER	เปิดเผยวิ่า	ผลดำาเนินงาน 
ไตรมาส	2/2563	บูริษััทฯ	ม่รายได้รวิม	2,692.40	ล้านบูาท	 
โดยม่กัำาไรสุทธิ	(Net	Profit	Margin)	224.90	ล้านบูาท	 
เพิิ่�มขึึ้�น	58.61	ล้านบูาท	เท่ยบูชู่วิงเด่ยวิกัันปีก่ัอน	
หรือ	 35.25%	 เป็นกัารทำาสถิิติสูงสุดครั�งใหม่	
(นิวิไฮ)	ส่งผลให้ครึ�งปีแรกั	บูริษััทม่รายได้รวิม	
5,646,76	ล้านบูาท	กัำาไรสุทธิ	284.79	ล้านบูาท	
เพิิ่�มขึึ้�น	17.56	ล้านบูาท	จึากัชู่วิงเด่ยวิกัันปีก่ัอนท่�
กัำาไรสุทธิ	267.23	ล้านบูาท	หรือ	6.57%

	 ปัจึจัึยสำาคัญท่�สนับูสนุนให้ผลดำาเนินงาน 
เติบูโตโดดเด่น	มาจึากักัารท่�บูริษััทฯ	สามารถิ 
บูริหารจึัดกัารประสิทธิภาพิ่กัารผลิตได้ด่ขึ้ึ �น	 
ส่งผลให้ต้นทุนกัารผลิตปรับูลดลงจึากั	91.6%	 
ในชู่วิงเด่ยวิกัันปีกั่อน	เหลือ	87%	ประกัอบูกัับู 

บูริษััทฯ	ได้ม่กัารบัูนทึกักัำาไรอัตราแลกัเปล่�ยนจึากั 
ไตรมาส	1/63	กัลับูเข้ึ้ามาเพิิ่�มอ่กัราวิ	126.42	ล้านบูาท	 
รวิมถึิงควิามสามารถิในกัารบูริหารจัึดกัารอัตรา 
หมุนเว่ิยนสินค้าคงเหลือได้อย่างม่ประสิทธิภาพิ่ 
มากัขึ้ึ�น
	 ขึ้ณ์ะเด่ยวิกััน	 คำาสั �งซื้ื �อจึากัลูกัค้าจึ่น 
ปรับูเพิ่ิ�มสูงขึ้ึ�นอย่างม่นัยสำาคัญ	 รับูอานิสงส์ 
กัิจึกัรรมทางเศรษัฐกัิจึจึ่นท่�เริ �มกัลับูมาคึกัคักั	 
โดยเฉพิ่าะยอดจึำาหน่ายรถิยนต์เพืิ่�อกัารพิ่าณิ์ชูย์ 
ท่�พิ่ลิกักัลับูมาเติบูโตอ่กัครั�ง	 ภายหลังจึากัได้ 
ม่กัารคลายล็อกัดาวิน์เม ือง	 หล ังป ัญหา 
กัารแพิ่ร่ระบูาดขึ้องไวิรัส	COVID-19	
 “เราได้ผ่านจุึดตำ�าสุดมาแล้วิ	ทั�งในเรื�องเศรษัฐกิัจึ
และเรื�องราคา	ตอนน่�เริ�มเห็นสัญญาณ์ท่�ด่ขึึ้�นเป็
นลำาดับู	ลูกัค้าทั�งรายเก่ัาและรายใหม่	โดยเฉพิ่าะ 
ลูกัค้าจึากัจึ่นม่ออเดอร์เพิิ่�มขึ้ึ�นอย่างม่นัยสำาคัญ 
ตามกิัจึกัรรมทางเศรษัฐกิัจึ	ซึื้�งจึากัแผนงานท่�วิางไว้ิ	 
จึึงมั�นใจึว่ิาครึ�งปีหลังกัำาไรจึะนิวิไฮต่อเนื�องทุกัไตรมาส	 
เบูื�องต้น	จึากัแผนงานท่�วิางไวิ้	บูริษััทมั�นใจึวิ่า 
ผลดำาเนินงานปี	2563	จึะเติบูโตตามเป้าหมาย 
ท่�วิางไว้ิท่�รายได้	17,000	ล้านบูาท	เติบูโตราวิ	30%	 
จึากัปีก่ัอนท่�ทำาได้	13,107.15	ล้านบูาท”	นายชููวิิทย์กัล่าวิ 

นายพิิศิิษฐ์์ เสรีีวิิวัิฒนา (ขวิา) กรีรีมการีผู้้�จััดการี 
ธนาคารีเพ่ิ�อการีส่งออกและนำาเข�าแห่่งปรีะเทศิไทย (EXIM BANK) และนายสมชาย พิรีจิันดารัีกษ์ (ซ้�าย) 
ปรีะธานสมาพัินธ์สมาคมอัญมณีี เคร่ี�องปรีะดับ และโลห่ะมีค่า (แห่่งปรีะเทศิไทย) ลงนามในบันทึกข�อตกลง 
ควิามรี่วิมม่อในการีส่งเสรีิมศิักยภาพิและสนับสนุนผู้้�ปรีะกอบการีไทยในอุตสาห่กรีรีมอัญมณีีและ 
เคร่ี�องปรีะดับ เพ่ิ�อให่�ผู้้�ปรีะกอบการีอัญมณีีและเคร่ี�องปรีะดับไทยสามารีถแข่งขันในตลาดโลกได�มากขึ�น  
ณี EXIM BANK สำานักงานให่ญ่

EXIM BANK เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ...

จึงึธนสมบููรณ์์จึงึธนสมบููรณ์์
ชููวิทิย์ ์ชููวิทิย์ ์
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KBANKเดิินิเกำมกำระตุ้้้นิยอดิรูดิปร๊�ดิ

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – DOD อวดีงบไตรมาส์ 2/63  
กำาไรโต 354% ปีระเมินิธ่ิรกิจคร่�งปีีหลังยังเติบโต 
ต�อเนิ่�อง หลังไดี้รับออเดีอร์จากกล่�มล้กค้า 
รายใหญ่� พุ่ร้อมเดิีนิหน้ิาขึ้ยายไลน์ิการผลิต 
หวังรองรับออเดีอร์ท์ี�จะเขึ้้ามาในิอนิาคต  

ายธนิน	ศร่เศรษัฐ่	ประธานเจ้ึาหน้าท่� 
บูริหาร	บูริษััทด่โอด่	ไบูโอเทค	จึำากััด	 

(มหาชูน)	หรือ		DOD		เปิดเผยว่ิา	ผลประกัอบูกัาร 
ไตรมาส	2/63	บูริษััทม่รายได้จึากักัารขึ้าย	430	ล้านบูาท	 
เพิิ่�มขึึ้�น	238%	ขึ้ณ์ะท่�กัำาไรจึากักัารดำาเนินงาน 
อยู่ท่�	76	ล้านบูาท	เพิ่ิ�มขึ้ึ�น	354%	เมื�อเท่ยบูกัับู 
ชู่วิงเด่ยวิกัันขึ้องปีกั่อน	 ในส่วินขึ้องผลกัาร 
ดำาเนินงานชู่วิงครึ�งปีแรกัขึ้องปี	63	บูริษััทม่รายได้
รวิม	772	ล้านบูาท	เพิิ่�มขึึ้�น	212%	เมื�อเท่ยบูกัับู 
ชู่วิงเด่ยวิกัันขึ้องปีกั่อน	ซื้ึ�งเป็นผลมาจึากักัาร
เติบูโตขึ้องธุรกัิจึผลิตอาหารเสริมเพิ่ื�อสุขึ้ภาพิ่	
ซื้ึ�งจึากักัารแพิ่ร่ระบูาดขึ้องโควิิด-19	ส่งผลให้ 

DODออเดิอร์ล้้นิหน้ินิผล้ง�นิแกำร่ง

ผู้บูริโภคหันมาให้ควิามสำาคัญเรื�องกัารดูแลสุขึ้ภาพิ่ 
เพิิ่�มขึึ้�น	รวิมทั�งธุรกิัจึผลิตเครื�องสำาอางยังได้รับู
ประโยชูน์จึากัควิามต้องกัารสินค้าสุขึ้อนามัย 
ท่�เพิิ่�มขึึ้�นอย่างม่นัยสำาคัญ	ส่วินธุรกิัจึเครือข่ึ้าย
ม่ผลขึ้าดทุนลดลงจึากัไตรมาสกั่อนหน้า

ยอดกัารใชู้จึ่ายผ่านบูัตรเครดิตขึ้องธนาคาร 
ในปี	63	น่าจึะอยู่ในระดับูทรงตัวิจึากัปีกั่อน 
ท่�ม่ยอดกัารใชู้จ่ึายผ่านบัูตรอยู่ท่�	340,000	ล้านบูาท	 
ซื้ึ�งเป็นผลจึากักัารระบูาดขึ้องไวิรัสโควิิด-19	ท่�
ส่งผลให้กัำาลังในกัารจึับูจึ่ายใชู้สอยขึ้องลูกัค้า
ลดลงในชู่วิงต้นปี	กั่อนท่�จึะเริ�มกัลับูมาฟื้้�นตัวิ 
ในอัตราเร่งชู่วิงเดือนพิ่.ค.-มิ.ย.63	และชู่วิยให้ 
ภาพิ่รวิมขึ้องยอดกัารใชู้จึ่ายผ่านบูัตรเครดิต 
ในชู่วิง	6	เดือนแรกัขึ้องปีสามารถิเติบูโต	2-3%	 
เมื�อเท่ยบูกัับูปีก่ัอน	ซึื้�งด่กัว่ิาท่�ธนาคารคาดกัารณ์์ 
ไวิ้วิ่าจึะติดลบู	

ศรีเศรษฐีีศรีเศรษฐีี
ธนิินิ ธนิินิ 

	 อย่างไรก็ัตาม	ในชู่วิงครึ�งปีหลังขึ้องปี	63	
คงต้องรอติดตามมาตรกัารกัระตุ้นเศรษัฐกัิจึ 
ขึ้องรัฐบูาล	ทั�งในเรื�องขึ้องกัารจึับูจึ่ายใชู้สอย 
ขึ้องประชูาชูน	มาตรกัารกัระตุ้นกัารท่องเท่�ยวิ	
ซื้ึ �งจึะเป็นปัจึจึัยหนุนยอดกัารใชู้จึ่ายผ่าน 
บัูตรเครดิตขึ้องลูกัค้า	แต่ธนาคารยังคงมองว่ิา 
ยอดกัารใชู้จ่ึายผ่านบัูตรเครดิตจึะไม่ได้เติบูโต
แบูบูหวืิอหวิามากันักั	เนื�องจึากัประชูาชูนยังคง 
ระมัดระวัิงกัารใชู้จ่ึาย	และจึากักัารภาวิะเศรษัฐกิัจึ 
ยังชูะลอตัวิส่งผลให้ควิามสามารถิในกัารใชู้จ่ึาย 
ขึ้องลูกัค้าลดลง
	 สำาหรับูจึำานวินบูัตรเครดิตในปี	 63	 น่�	 
ธนาคารตั�งเป้าหมายในกัารออกับัูตรใหม่จึำานวิน	 
2	แสนบัูตร	จึากัปัจุึบัูนท่�ม่ฐานบัูตรเครดิตทั�งสิ�น	 
3	ล้านบูัตร	โดยล่าสุดได้ร่วิมมือกัับู	Shopee	 
ในกัารออกับัูตรโค-แบูรนด์ “บัตรเครดิีตกสิ์กรไท์ย –  
ช้้อปีปีี�”	ด้วิยคอนเซื้ปต์	“เช่้�อมท่์กมิติการช้้อปี”  
ตอบูรับูกัระแสพุ่ิ่งแรงขึ้องตลาดชู้อปออนไลน์ท่�
คาดว่ิาจึะเติบูโตขึึ้�นกัว่ิา	35%	ม่มูลค่ารวิมกัว่ิา	
2.2	แสนล้านบูาท	โดยธนาคารตั�งเป้าหมาย 
ในกัารม่ผู้สมัครบูัตรจึำานวิน	 135,000	 บูัตร	
ม่ยอดใชู้จ่ึายผ่านบัูตร	4,500	ล้านบูาท	ภายใน 
ระยะเวิลา	1	ปีหลังจึากักัารเปิดตัวิ

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – KBANK หวังยอดีใช้้จ�าย 
ผ�านิบัตรเครดิีตปีี 63 ท์รงตัวเท์�าปีีก�อนิที์�ระดัีบ  
340,000 ล้านิบาท์ แม้กำาลังซ่ื้�อขึ้องผ้้บริโภค 
จะไดี้รับผลกระท์บจากการช้ะลอตัวขึ้อง 
ภาวะเศรษฐกิจ แต�มองยอดีการใช้้จ�ายผ�านิ 
บัตรในิตลาดีช้อปีปี้�งออนิไลนิ์ยังร้อนิแรง  
ล�าส่์ดีร�วมม่อ Shopee เป้ีดีตัวบัตรโค-แบรนิด์ี  
ตั�งเป้ีาล้กค้าส์มัครบัตรจำานิวนิ 135,000 บัตร 

างสาวิพิ่รพิิ่มล	ปฐมศักัดิ�	ผู้ชู่วิยกัรรมกัาร 
ผู้จึัดกัาร	ธนาคารกัสิกัรไทย	จึำากััด	

(มหาชูน)	หรือ	KBANK	เปิดเผยวิ่า	แนวิโน้ม 

 สำาหรับูแนวิโน้มผลประกัอบูกัารชู่วิงครึ�ง
ปีหลังขึ้องปี	63	เชืู�อว่ิาจึะเติบูโตเพิิ่�มขึึ้�น	เนื�องจึากั 
ปัจึจุึบัูนกัลุ่มลูกัค้ารายใหญ่ม่ออเดอร์อาหารเสริม 
เพืิ่�อสุขึ้ภาพิ่อย่างต่อเนื�อง	โดยล่าสุดไลน์กัารผลิต 
ขึ้องผลิตภัณ์ฑ์์เม็ดแคปซูื้ลเม็ดตอกั	และผลิตภัณ์ฑ์์ 
ผงชูงดื�มแบูบูบูรรจุึกัระป๋องได้ใชู้กัำาลังกัารผลิต 
เกัือบูเต็มกัำาลัง	ซื้ึ�งจึะผลักัดันยอดขึ้ายเพิ่ิ�มขึ้ึ�น
ตั�งแต่ไตรมาส	3/63	เป็นต้นไป	
	 นอกัจึากัน่�	บูริษััทได้เดินหน้าขึ้ยายไลน์
กัารผลิตผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่	ในรูปแบูบูซื้อฟื้ท์เจึล	
และผลิตภัณ์ฑ์์ประเภทโพิ่รไบูโอติกัส์	เพืิ่�อตอบูโจึทย์ 
ควิามต้องกัารขึ้องตลาดท่�เพิ่ิ�มขึ้ึ�นอย่างมากั	 
เบืู�องต้นคาดว่ิาจึะม่ควิามชัูดเจึนและสามารถิ 
เดินหน้ากัารผลิตเชิูงพิ่าณิ์ชูย์ได้ภายในไตรมาส	4/63 
ในส่วินขึ้องธุรกัิจึเครื�องสำาอางอยู่ระหวิ่างปรับู 
โครงสร้างภายในให้ม่ประสิทธิภาพิ่ยิ�งขึึ้�นให้พิ่ร้อม 
จึะรับูกัับูคำาสั�งซืื้�อท่�จึะฟ้ื้�นตัวิกัลับูมาในอนาคต
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ทีเอ็มบี รี่วิมกับ สายการีบินบางกอกแอรี์เวิย์ส มอบสิทธิพิิเศิษ 
แก่ล้กค�าบัตรีเครีดิตทีเอ็มบี และบัตรีเครีดิตธนชาต ในโปรีแกรีม  
“เที่่�ยว...ให้้ห้ายคิิดถึึง” บินเที�ยวิเดียวิ ห่รี่อไป-กลับ เส�นทาง  
กรุีงเทพิฯ (สุวิรีรีณีภ้มิ) - เชียงให่ม่ ห่ร่ีอ ภ้เก็ต และ เชียงให่ม่ ห่ร่ีอ  
ภ้เก็ต - กรุีงเทพิฯ (สุวิรีรีณีภ้มิ) รีาคาเริี�มต�นเพีิยงเที�ยวิบินละ 890 บาท  
(ไม่รีวิมภาษีสนามบิน) สำารีองที�นั�งได�ที� www.bangkokair.com/
tmbthanachart ตั�งแต่วัินที� 16 – 25 ส.ค.63 และเดินทางได�ตั�งแต่ 
18 ส.ค.63 – 31 มี.ค.64 สอบถามรีายละเอียดเพิิ�มเติมที� Contact 
Center โทรี. 1558

นายวุิฒิพิงษ์ โมฬีีชาติ ปรีะธานกรีรีมการี นายสมพิงษ์ ช่�นกิติญานนท์  
ปรีะธานเจั�าห่น�าที�บริีห่ารี และนายวิรีวิิทย์ สีลภ้สิทธิ� ปรีะธาน 
เจั�าห่น�าที�ด�านการีเงินและทรัีพิยากรีมนุษย์ บริีษัท บิสซิ้เนส 
อะไลเม�นท์ จัำากัด (มห่าชน) ห่ร่ีอ BIZ พิรี�อมคณีะกรีรีมการี 
บรีิษัทฯ ถ่ายภาพิรี่วิมกันห่ลังการีปรีะชุมสามัญผู้้�ถ่อหุ่�น  
ปรีะจัำาปี 2563 โดยที�ปรีะชุมได�อนุมัติเป็นเอกฉัันท์ผู้่าน 
ทุกวิารีะ และบริีษัทฯ ได�ชี�แจังแนวิทางการีบริีห่ารีงานในช่วิง  
Covid-19 พิรี�อมกับตอบข�อซั้กถามของผู้้�ถ่อหุ่�น

q
qจััดโปรแกรม “เท่ี่�ยว...ให้้ห้ายคิิดถึึง”

BIZ ประชุุมสามัญผู้ถืึอหุ้้นประจัำาปี 2563

ภาพุ่ขึ้�าว

น

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - KUN มั่่�นิใจรายได้้ปีี 63 
เติิบโติกว่า 15% พร้อมั่ด่้นิยอด้ขายส่่์ระด่้บ 
1.3 พ่นิล้้านิบาท์ติามั่เป้ีาหมั่าย หล่้งผล้งานิ 
งวด้ไติรมั่าส์ 2/63 เติิบโติโด้ด้เด่้นิ คอนิเฟิิร์มั่ 
ธุุรกิจย่งแข็งแกร่ง ปีระเมั่ินิความั่ติ้องการ 
อส์่งหาฯแนิวราบย่งค่อนิข้างส์่ง

างประวีีรัตน์์ เทวีอัักษร ประธาน์ 
เจ้้าหน้์าที�บริหาร บริษัท วิีลล่า คุุณาลัย  

จ้ำากัด (มหาชน์) หรือั KUN เปิดเผยว่ีา บริษัทมั�น์ใจ้ 
วี่ารายได้รวีมใน์ปี 63 จ้ะเติบโตมากกวี่า 15% 
จ้ากปีก่อัน์ที�มีรายได้อัย่่ที� 652.67 ล้าน์บาท  
เน์ื�อังจ้ากบริษัทมียอัดขายรอัโอัน์ (Backlog)  
มากกวี่า 400 ล้าน์บาท ซึ่่�งจ้ะทยอัยรับร่้เข้ามา 
อัย่างต่อัเนื์�อัง ขณะที�ยอัดขาย(Presale) ใน์ปีนี์� 
ประเมิน์วี่าจ้ะทำาได้มากกวี่า 1,300 ล้าน์บาท  
ทั�งน์ี� มอังวี่าแน์วีโน์้มตลาดอัสัังหาริมทรัพย์ 
ประเภทโคุรงการแน์วีราบ ยังคุงมีคุวีามต้อังการ 
ขอังผ่้บริโภคุอัย่างต่อัเน์ื�อัง โดยเฉพาะกลุ่ม 
อัสัังหาฯ แน์วีราบที�มีราคุาตำ�ากวี่า 3 ล้าน์บาท 
ที�เป็น์กลุ่มตลาดที�มีคุวีามต้อังการสั่ง

 สำำ�หรัับผลก�รัดำำ�เนิินิง�นิงวดำไตรัม�สำ 2/2563  
สำิ�นิสำุดำวันิที่่� 30 มิ.ย.63 บรัิษััที่ม่รั�ยไดำ้รัวม 
164.5 ล้�นิบ�ที่ เพิ่ิ�มขึ้้�นิ 10.4% เม่�อเที่่ยบจ�ก 
ปีีก่อนิท่ี่�ม่รั�ยได้ำ 148.9 ล้�นิบ�ที่ และกำ�ไรัสุำที่ธิิ  
15.9 ล้�นิบ�ที่ เพิิ่�มข้ึ้�นิ 17% จ�กปีีก่อนิท่ี่�ม่กำ�ไรัสุำที่ธิิ  
13.6  ล้�นิบ�ที่ ขึ้ณะท่ี่�ผลปีรัะกอบก�รัคร้ั�งปีีแรัก 

ของปีี 63 บริิษััทมีีริายได้้ริวมี 327 ล้้านบาท 
เพิ่ิ�มีข้�น 8% เมี่�อเทียบจากปีีก่อนที�มีีริายได้้ 
304 ล้้านบาท แล้ะกำาไริสุุทธิิ 27.4 ล้้านบาท  
จากปีีก่อนที�มีีกำาไริสุุทธิิ 27.9 ล้้านบาท ในสุ่วนของ 
ยอด้ขายทำาได้้แล้้วทั�งสิุ�น 760 ล้้านบาท คิิด้เป็ีน 58%  
ของเปี้ายอด้ขายทั�งปีีนี�

KUNร�ยได้ิ-ยอดิข�ยโตุ้ตุ้�มแผนิ

ประวิรีตันิ์ประวิรีตันิ์
เทวอักัษรเทวอักัษร


