
บมจ.เอ็น.ดี.รบัเบอร ์ ท็อปฟอรม์โชว์ผลงาน Q3/63 พลิกเป็นก�าไร 

17.97 ล้านบาท เติบโต 783% เมื่อเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อนที่

ขาดทนุ 2.63 ล้านบาท และกวาดรายได้ 227.74 ล้านบาท โต 6.29% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 214.26 ล้านบาท

มองธุรกิจสาธารณูปโภคเป็นดาวเด่น น�าพาธุรกิจอยู่รอดภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศอ่อนแรง จ่อรับงานบ�าบัดน�าให้ฟาร์ม

กุ้งของCPF ในเฟส 3 อีก 60,000 ลบ.ม. นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานกรรมการบริหาร ของ 7UP เปิดเผยถึงผลประกอบ

การของบริษัทฯในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ว่า มีรายได้รวม 998.47 ล้านบาท

รับอานิสงส์ราคาวัตถุดิบต�า หนุนก�าไรขั้นต้นอยูใ่นระดับสูงท่ี 25.79% 
ด้านเอ็มดี “ชัยสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา” แย้มผลงาน Q4/63 ดีต่อ
เน่ือง พร้อมคาดผลงานปีน้ีจะพลิกเป็นบวกได้ หลังงวด 9 เดือนท�าได้
แล้ว 24.41 ล้านบาท เผยกลยุทธ์ช่วงท่ีเหลือเน้นบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพ พร้อมเฝ้าระวัง

NDR ยิ้มก�ำไรโค้ง3/63
พุ่ง 783% เหตุรำคำวัตถุดิบต�่ำ
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7UP โชว์ก�ำไร9 เดือนแรกปี63 พุ่ง 12.32%

วันนี้ปิดท่ี 1,336.31 จุด ลบ 9.31 จุดหรือ 0.67% พักตัวจากการ
ขายท�าก�าไร อีกท้ังยังกลับมากังวลโควิดระบาดอีกครั้ง ในอเมริกา
และยุโรปเจ้าค่ะ โดยในวันพรุ่งนี้กรอบแนวรับ 1,320 จุด แนวต้าน 
1,350 จุด ในล่วงนี้เลือกหุ้นเด่นแนวโน้ม

BEM  เผยก�าไรสุทธิไตรมาส3 /63 จ�านวน 822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ี
ผ่านมาถึง 670 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก�าไร 152 ล้านบาท ในไตรมาสท่ีแล้วถือ
เป็นการฟื้ นตัวของก�าไรกว่าร้อยละ 440 ผ่านจุดต�าสุดในไตรมาส 2 แล้ว ในส่วน
ของปริมาณผู้ใช้บริการท้ังทางด่วนและรถไฟฟ้าได้ฟื้ นตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งว่ามีก�าไร
สุทธิไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 จ�านวน 822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ีผ่านมา
ถึง 670 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก�าไร 152 ล้านบาท

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 6อ่านต่อหน้า 5

BEM ลั่นผ่ำนจุดต�่ำสุดแล้ว
ก�ำไรQ3/63 พุ่งแรง 440% พักตัว!!

7UP เปิดงบงวด 9 เดือนแรกของปี 63 รกัษาความสามารถในการเติบโตต่อเน่ือง มรีายได้รวม 
998.47 ล้านบาท เติบโต 17.82% และมีก�าไรสุทธิ 112.70 ล้านบาท เติบโต 12.32%

นำยสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์
ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท เซเว่น ยูทิลิตีส้ ์

แอนด์ พาวเวอร ์จ�ากัด (มหาชน)

นำยชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชำ
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอ็น.ด.ีรบัเบอร ์

จ�ากัด (มหาชน) หรอื NDR
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7UP เปิดงบงวด 9 เดือนแรกของปี 63 รักษาความ

สามารถในการเติบโตต่อเนื่อง มีรายได้รวม 998.47 

ล้านบาท เติบโต 17.82% และมีก�าไรสุทธิ 112.70 

ล้านบาท เติบโต 12.32% มองธุรกิจสาธารณูปโภค

เป็นดาวเด่น น�าพาธุรกิจอยู่รอดภายใต้ภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศอ่อนแรง จ่อรับงานบ�าบัดน�า

ให้ฟาร์มกุ้งของ CPF ในเฟส 3 อีก 60,000 ลบ.ม.

 นำยสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธำน
กรรมกำรบริหำร ของ 7UP เปิดเผยถึงผล

ประกอบการของบริษัทฯในงวด 9 เดือนแรกของ

ปี 2563 ว่า มีรายได้รวม 998.47 ล้านบาท คิดเป็น

อัตราการเติบโต 17.82% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปก่ีอนหนา้ และมีผลก�าไรสทุธิ 112.70 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราการเติบโต 12.32% เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อนหน้า

ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยหลักมาจาก

ธุรกิจLPGและน�ามัน โดยมีรายได้จ�านวน 530.64 

ล้านบาท และมีก�าไรขั้นต้นจ�านวน 90 ล้านบาท 

รายได้จากการจ�าหน่ายวิทยุและระบบวิทยุสื่อสาร

และรายได้จากการติดต้ังระบบวิทยุสื่อสาร จ�านวน 

237.32 ล้านบาท รายได้จากการผลิตและจ�าหน่าย

ไฟฟ้าจ�านวน 16.97 ล้านบาท

ขณะเดียวกันพบว่าธุรกิจบ�าบัดน�าสร้างรายได้ให้

กับบริษัทฯ 41.74 ล้านบาท แต่พบว่ามีก�าไรขั้น

ต้นสูงถึงจ�านวน 23 ล้านบาท และบริษัทฯได้เล็ง

เห็นโอกาสทางธุรกิจและพยายามขยายฐานรายได้

ในส่วนนี้ให้เพิ่มมากข้ึน จากปัจจุบันรับงานบ�าบัด

น�าในฟาร์มกุ้งให้กับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ 

จ�ากัด(มหาชน) หรือCPF จ�านวน 2 เฟส รวมจ�านวน 

64,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และคาดว่าจะได้รับ

งานในเฟสท่ี 3 อีก 60,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

“ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค

วิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จน

ต้องปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจ

อย่างต่อเนื่ อง แต่บริษัทฯมุ่ ง เน้นลงทุนธุรกิจ

สาธารณูปโภค โดยเฉพาะธุรกิจเก่ียวกับน�า เน่ืองจาก

เห็นว่าเป็นธุรกิจพื้นฐานส�าคัญของประเทศ และ

เป็นกลุ่มธุรกิจไม่ ก่ีกลุ่มท่ีจะสามารถรักษาการ

เติบโตได้ สะท้อนให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์ของบ

รษัิทฯท่ีวางไว้ ด�าเนนิมาถูกทาง และบริษัทฯยงัคงมุง่

มั่นมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค 

หรือธุรกิจเก่ียวเนื่องต่อไป”

ฉบับที่ 1171 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

7UP โชว์ก�ำไร9 เดือนแรกปี63 พุ่ง 12.32%
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บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ ท็อปฟอร์มโชว์ผลงาน Q3/63 

พลิกเป็นก�าไร 17.97 ล้านบาท เติบโต 783% เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีขาดทุน 2.63 ล้าน

บาท และกวาดรายได้ 227.74 ล้านบาท โต 6.29% 

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้ 

214.26 ล้านบาท รับอานิสงส์ราคาวัตถุดิบต�า หนุน

ก�าไรขั้นต้นอยูใ่นระดับสงูท่ี 25.79% ด้านเอ็มดี “ชยั

สทิธิ ์สมัฤทธิวณชิชา” แย้มผลงาน Q4/63 ดีต่อเน่ือง 

พร้อมคาดผลงานปีนี้จะพลิกเป็นบวกได้ หลังงวด 9 

เดือนท�าได้แล้ว 24.41 ล้านบาท เผยกลยุทธ์ช่วงท่ี

เหลือเน้นบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเฝ้า

ระวังสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิด

 นำยชยัสทิธิ ์สัมฤทธิวณชิชำ กรรมกำร
ผู้จัดกำร บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ NDR กล่าวว่า ผลประกอบการ

ในไตรมาส 3/2563 มีรายได้รวมอยู่ท่ี 227.74 ล้าน

บาท เพิม่ขึ้น 6.29% เม่ือเทียบกับชว่งเดียวกันของปี

ก่อนท่ีท�าได้ 214.26 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 44.09% 

เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนท่ีท�าได้ 158.05 ล้านบาท 

เนื่องจากยอดขายท่ีเพิม่ขึ้น หลังจากการกลับมาเปดิ

ประเทศท�าให้ธุรกิจสามารถด�าเนินกิจการได้เป็น

ปกติท้ังในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ 

ขณะท่ีความต้องการสนิค้าก็กลับมาอยูใ่นระดับปกติ 

ส�าหรับประเทศมาเลเซีย ถึงแม้จะยังคงมีการปิด

ประเทศแบบมีเง่ือนไขในไตรมาส 3 แต่อย่างน้อย

ธุรกิจก็สามารถกลับมาด�าเนินการได้เป็นปกติ จึง

สนับสนุนรายได้รวมให้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ยกเว้น

ธุรกิจรองเท้าท่ียงัคงชะลอตัวเนื่องจากการเล่ือนการ

เปิดเรียนออกไป

ท้ังน้ีในไตรมาส 3/2563 บริษัทฯมีก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 

17.97 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 783.27% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีขาดทุน 2.63 ล้านบาท 

และเพิ่มข้ึน 103% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนท่ีมี

ก�าไร 8.85 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุการเติบโตมาจากราย

ได้ท่ีกลับมาอยู่ในภาวะปกติ และบริษัทฯสามารถ

รักษาความได้เปรียบในด้านต้นทุนไว้ได้จากการซ้ือ

วัตถุดิบไว้ในช่วงท่ีราคาต�า จึงท�าให้ก�าไรข้ันต้นใน

ไตรมาส 3/2563 ยังคงอยู่ในระดับสูงคือ 25.79% 

เมื่อเทียบกับในไตรมาส 2/2563 ท่ี 23.92% และ

ในไตรมาส 3/2562 ท่ี18.09%

กรรมการผูจั้ดการ NDR กล่าวท้ิงท้ายว่า บริษัทฯคาด

การณ์แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 4/2563 

น่าจะดีต่อเนื่อง หลังจากคาดว่าราคาวัตถุดิบยัง

ทรงตัวอยู่ในระดับต�า ดังน้ันจึงคาดว่าผลประกอบ

การปีนี้จะสามารถพลิกเป็นก�าไรได้จากปีก่อนท่ี

ขาดทุนสุทธิ 19 ล้านบาท ซึ่งงวด 9 เดือนบริษัทฯ

สามารถท�าก�าไรสุทธิแล้ว 24.41 ล้านบาท โดย

กลยุทธ์ในช่วงท่ีเหลือของปีนี้บริษัทฯยังคงมุ่งเน้น

การบริหารจัดการด้านต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ 

โดยใช้มาตรการท่ีรัดกุมในเร่ืองของการลงทุนและ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมยังคงเฝ้าระวังและติดตาม

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 อย่างใกล้ชิด

ฉบับที่ 1171 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

NDR ยิ้มก�ำไรโค้ง3/63
พุ่ง 783% เหตุรำคำวัตถุดิบต�่ำ
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BEM  เผยก�าไรสุทธิไตรมาส3 /63 จ�านวน 822 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ีผ่านมาถึง 670 ล้านบาท เม่ือเทียบกับก�าไร 152 ล้านบาท ในไตรมาสท่ีแล้วถือ

เป็นการฟื้ นตัวของก�าไรกว่าร้อยละ 440 ผ่านจุดต�าสุดในไตรมาส 2 แล้ว ในส่วนของปริมาณผู้ใช้บริการท้ังทางด่วนและรถไฟฟ้าได้ฟื้ นตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟำ้กรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ BEM แจ้งว่ามีก�าไรสุทธิไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 จ�านวน 822 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก

ไตรมาสท่ีผ่านมาถึง 670 ล้านบาท เมื่อเทียบกับก�าไร 152 ล้านบาท ในไตรมาสท่ีแล้วถือเป็นการฟื้ นตัวของก�าไรกว่าร้อยละ 440 ผ่านจุดต�าสุดในไตรมาส 2 แล้ว 

ในส่วนของปริมาณผู้ใช้บริการท้ังทางด่วนและรถไฟฟ้าได้ฟื้ นตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสนี้ ปริมาณรถท่ีใช้ทางด่วนเฉล่ียวันละ 1,135,400 เท่ียว เพิ่มข้ึน

จากไตรมาส 2 ท่ีผ่านมา ร้อยละ 40.75 และปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าเฉล่ียวันละ 283,700 เท่ียว เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ีแล้วร้อยละ 113 โดยมีผู้โดยสารในวัน

ท�าการเฉล่ียวันละ 338,800 เท่ียว

 อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับไตรมาส 3 ปีท่ีแล้วก�าไรสุทธิไตรมาส 3 ปีน้ี ยังต�ากว่าปีท่ีผ่านมา 115 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.3 จากผลกระทบของการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 เนื่องจากธุรกรรมทางเศรษฐกิจและปริมาณการเดินทางซึ่งมีผลโดยตรงต่อรายได้ของบริษัทอยู่ระหว่างการฟื้ นตัว

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดให้ใช้ฟรีในวันหยุดราชการ ส�าหรับทางด่วน 3 สายทาง ได้แก่ ทางด่วนขั้นท่ี 1 ทางด่วนข้ันท่ี 2 และทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด เพื่อ

เป็นการอ�านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนอีกด้วย
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BEM ลั่นผ่ำนจุดต�่ำสุดแล้ว
ก�ำไรQ3/63 พุ่งแรง 440%
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 พักตัว!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,336.31 จุด ลบ 9.31 จุด
หรือ 0.67% พักตัวจากการขายท�าก�าไร อีกท้ังยังกลับมากังวลโควิด
ระบาดอีกคร้ัง ในอเมริกาและยุโรปเจ้าค่ะ โดยในวันพรุ่งน้ีกรอบแนว
รับ 1,320 จุด แนวต้าน 1,350 จุด ในล่วงนี้เลือกหุ้นเด่นแนวโน้มฟื้ น
ตัวและหุ้นท่ีได้รับปัจจัยบวกจากวัคซีนเจ้าค่ะ

 มาดูหุน้ท่ีแข็งกว่าตลาดเจ้าค่ะตัวแรกส�าหรับหุน้ MINT ปดิท่ี 23.40 
บาท บวก 2.63% ขึ้นมาแรงในช่วงท้ายตลาดเจ้าค่ะหลังผลงาน 
Q3/63 ขาดทุนลดลงจาก Q2/62 อีกท้ัง NH HOTEL บรืษัทท่ี MINT 
ถือหุ้นอยู่ เข้าซื้อกิจการโรงแรมของกลุ่ม ROCCO HOSPITALITY 
มูลค่า 1.9 พันลบ. หนุนอีกด้วยเจ้าค่ะ จับตาแนวต้านส�าคัญท่ี 23.60 
บาท ซึ่งถ้าผ่านได้รอบนี้มีลุ้น 25.00 บาท มาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 ท�า ATH ใหม่สวยงามเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นใหญ่อย่าง SCGP ท�า ATH ใหม่ท่ี 37.75 บาท ก่อนจะปิดท่ี 37.25 บาท บวกขึ้นมา 7.97% สวยงาม
น่าลุ้นน่าจับตาต่อเนื่อง โดยให้ลุ้นเบรกไฮใหม่ต่อเนื่องซ่ึงถ้าผ่านได้มีลุ้นเห็น 40.00 บาท ส�าหรับใครชอบมาลุ้นก้นเจ้าค่ะ

 ซึมมานาน แต่พอได้ขึ้นก็มาแรงเช่นเดียวกันเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นโรงพยาบาลอย่าง BDMS ล่าสุด ปิดท่ี 21.60 บาท บวก 2.37% บวกต่อเนื่อง 
4 วันท�าการเจ้าค่ะ หลังผลงานใน Q3/63 ขาดทุน -38% YOY ดีกว่าท่ีโบรกคาดการณ์ ส�าหรับหุ้น BDMS เป็นหุ้นอีกตัวท่ีต้องพ่ึงพาต่างชาติ รอบ
นี้ได้ข่าววัคซีนปลดล็อคแล้ว มาลุ้นไปต่อกันเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันท่ีหุ้น NCAP เจ้าค่ะ วันนี้ปิดท่ี 3.72 บวก 19.23% ท�า ATH ใหม่ท่ี 3.72 บาท ถือเป็นหุ้น IPO ท่ีโชว์ผลงานไม่ต�าจองไปอีกตัวเจ้า 
ถือว่าใครได้IPO มาก็ไว้ใจได้ในช่วงนี้เจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้น IPO กลุ่มสินเชื่อท่ีนักลงทุนยังไว้ใจ ไม่เหมือนตัวอ่ืนท่ีเข้ามาในช่วงนี้ซี่งก็เรียกได้ว่า กะ
เลวกะลาดกินตับนักลงทุนไปพอสมควรเจ้าค่ะ แต่เราก็อย่าชะล้าใจไปนะเจ้าคะ เพราะอาจมีการย่อเพ่ือพักตัวได้ใครสายเก็งก�าไรก็อย่าเพลิน
กันมาก เอาพอหอมปากหอมคอค่ะ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอ
ให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า
ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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