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นับต้ังแต่ต้นปี 56 จนถึง วันที่ 27 

พฤษภาคม ต่างชาติเทขายปล่อยของ
ออกไปแล้ว 10,317.91 ล้านบาท แม้จะไม่มี
นัยแอบแฝง หากแต่นักลงทุนยังคงเฝ้าระวัง 
เนื่องจากปัจจัยภายนอกยังคงระอุไม่ว่าจะเรื่อง
ดอกเบี้ยนโยบาย  ค่าบาทที่แข็งค่า ทำาให้รอบ
นี้ หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น หาคำาตอบและ
ตอบโจทย์ให้กับนักลงทุน ได้รับรู้ถึงปัจจัยพื้น
ฐานของบริษัทจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น บมจ. 
พรหรหมเมท็ทอล บมจ.แอรโ์รว ์ซนิดเิคท และ 
บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ ร่วมฉายภาพการ
ลงทนุและอนาคตกบัความสามารถในการเตบิโต
 พรรณวดี  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้

อำานวยการฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ประธานเปดิ
งานสัมมนารวมพลคนทันหุ้นรอบ “จัดพอร์ต

หุ้นเด่นไตรมาส 2” โดยมีบุญมี อ่อนน้อม 

บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์รายวันทัน

หุ้น  ร่วมเป็นวิทยากร

 ชำานาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้

จัดการ บมจ. พรพรหมเม็ททอล กล่าวถึงผล
การดำาเนนิงานในป ี2556   สิน้ไตรมาส 1/2556 
พบวา่ บรษิทัมกีำาไรสทุธ ิ27.12 ลา้นบาท เทยีบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำาไรสุทธิ 15.24 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.88 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
77.95%
 และล่าสุดบริษัทเตรียมจัดตั้งบริษัทย่อย 
“เดอะ สตาร์เกท” เพื่อดำาเนินการบริหาร
โครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ แบรนด์ “เดอะ 
ศาลายา” จ.นครปฐม ที่อยู่ระหว่างการดำาเนิน
การกอ่สรา้ง ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็ และเปดิขาย
อย่างเป็นทางการได้ในไตรมาส 4/2556 ทำาให้
มองว่าราคาหุ้นน่าจะเข้าเป้า 10.20 บาท
 ธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ 

บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท หรือ ARROW บอกถึง
ทิศทางผลการดำาเนินงานไตรมาส 2/2556 โดย
ไตรมาสแรกที่มีกำาไรสุทธิจำานวน 32.23 ล้านบาท 
ทั้งนี้มีใบสั่งซื้อสินค้าที่อยู่ระหว่างการดำาเนินงาน
ผลิตอยู่ในมือแล้วคิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้าน
บาท รวมทั้งโครงการภาครัฐที่เริ่มทยอยส่งสินค้า 
เช่น รถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงิน ซึ่งคาดว่าจะรับรู้ราย
ได้ในอนาคตอันใกล้
 ส่วนภาพรวมธุรกิจที่เชื่อว่ายังขยายตัวได้
อย่างต่อเนื่องตามใบสั่งซื้อสินค้าจากโครงการ 
ภาครัฐที่เริ่มทยอยส่งสินค้า จึงทำาให้เชื่อมั่นว่า
ผลการดำาเนินในปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายท่ี

และอปุกรณเ์ฟือ่งฟ ูจากการทีอ่ยูใ่นชว่งเปลีย่นจาก 
Feature Phone เป็น Smart Phone เพื่อใช้
กับ 3 G  ส่วน THAI  คาดรับผลบวกการท่อง
เที่ยวฟื้นตัวและเติบโตมากในปีนี้ และราคาน้ำามัน
มีแนวโน้มลดลง ช่วยประหยัดต้นทุน  ส่วนกลุ่ม
หลักทรัพย์ เลือก ASP และ KGI
 ชัยพร  น้อมพิทักษ์เจริญ ผช.กรรมการ

ผู้อำานวยการ สายงานวิจัยลูกค้าบุคคล บล. 

บัวหลวง มองหุ้นยังคงน่าลงทุน โดยหลายบริษัท
แจ้งผลดำาเนินงานออกมาตรงตามเป้าที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
แนะซื้อกำาไรหุ้น BEC โดยให้เป้าราคาที่ 73 บาท 
หุ้น BECL แนะ “ซื้อ” โดยวางราคา 46.50 บาท 

และหุน้ LH มองวา่ยงันา่ลงทนุ ทัง้นีว้างกรอบราคา
ไว้ที่ 14.20 บาท  ส่วนหุ้น TISCO น่าซื้อเก็ง
กำาไร ทั้งนี้ตั้งพื้นราคาไว้ที่ 66 บาท และ WORK 
มองเป้าไว้ที่ 58 บาท 
 ส่วนรณกฤต    สารินวงศ์  รองกรรมการ

ผู้จัดการบล.คันทรี่ กรุ๊ป มองหุ้นน่าสนใจกลุ่ม
พลังงาน โดยเล็ง AI ซึ่งเตรียมนำา AIE เข้าตลาด 
ทั้งนี้ AI มีกำาไรทั้งปีประมาณ 1,490 ล้านบาท ดัง
นั้น บล.คันทรี่ กรุ๊ป มองราคาเหมาะสมไว้ที่ 30 
บาท ส่วนหุ้นไตรมาส 2 มองหุ้น MJD โดดเด่น 
คาดกำาไรไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 80-120 ล้านบาท 
ทั้งนี้ให้ราคาเหมาะสมไว้ที่ 5 บาท ส่วน TRUE 
ตั้งราคาเหมาะสมที่ 18.70 บาท 
 ณฐัวฒัน ์ อน้รตัน ์ผูอ้ำานวยการฝา่ยคา้หลกั

ทรัพย์ บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) กล่าวถึงหุ้น
เด่นไตรมาส 2 หุ้น PTT ถูกทุบลงมาประมาณ 

5 วัน ลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน ถือว่า การทุบ
ครั้งนี้ไม่รุนแรง จากนั้นก็เกิดการเด้งกลับ หรือ 
Rebound สิ่งที่ PTT ต้องทำาก็คือ การทะลุ
ขึ้นไปทำาจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 6 เดือน หรือทำา 
New High ก็จะคงสถานะความเป็นหุ้นตัวนำา
ไว้ แต่ถ้าทำาไม่ได้ ก็อาจจะเปล่ียนสถานะจาก
หุ้นตัวนำา กลายเป็นหุ้นตัวตามหรือหุ้นโดนทุบ 
ซึ่งท่านที่ถือหุ้น PTT อยู่ ต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิด ห้ามกะพริบตา ผลคือในรูปต่อไปข้าง
บน คือ PTT ไม่สามารถทะลุขึ้นไปทำาจุดสูงสุด
ใหม่ในรอบ 6 เดือน หรือทำา New High ได้ 
ก็จะเปล่ียนสถานะจากหุ้นตัวนำา กลายเป็นหุ้นตัว
ตาม หรอื หุ้นโดนทุบ เราไม่รู ้และไม่ต้องเดา และ
ท่านที่ถือหุ้น PTT อยู่ตอนนี้ ท่านต้องหาทางขาย
 ดา้นเผดมิภพ สงเคราะห ์กรรมการผูจ้ดัการ 

บล.กสิกรไทย  มองหุ้นเด่น 3 อรหันต์ที่จะเทิร์น 

อะราวนด์ อย่าง TRUE TTA และ THAI 
ส่วนหุ้นที่จะมีการเคลื่อนไหวตามเศรษฐกิจโลก
นั้น มองหุ้น TOP และหุ้น PTTGC เป็นตัว
ท่ีจะปรบัขึน้หรอืลง มักจะเคล่ือนไหวตามปัจจยั
ของเศรษฐกจิโลกทีจ่ะชีน้ำาวา่จะไปทศิทางใด ดงั
น้ัน ควรซือ้เก็งกำาไรระยะส้ันๆ หรอืถือยาว เพ่ือ
รอจังหวะการทำากำาไร
 งานจบลงด้วยดี ทั้งนี้ต้องขอบพระคุณ 

ผูส้นบัสนนุอยา่ง ตลาดหลกัทรพัย ์mai Stock 

Futures AIRA APM บล.บัวหลวง บล. 

คันทรี่ กรุ๊ป บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 

,บมจ.ซีฟโก้ ธนาคารทหารไทย บล.ธนชาต 

และธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ให้การอุปการคุณ

ด้วยดีเสมอมา แล้วพบกันใหม่ที่ตึกไทยซัมมิท

ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ ส่วนจะเป็นรอบใด

นั้นโปรดติดตาม

จัดทัพหุ้นร้อนไตรมาส 2…
ปักหมุด AI-PTT- โดดเด่น

จัดทัพหุ้นร้อนไตรมาส 2…
ปักหมุด AI-PTT- โดดเด่น

ชำานาญ พร
พิไลลักษณ์ ธานินทร์ ตัน

ประวัติ

ปสันน สวัส
ดิ์บุรีวชริาลกัษณ

 ์แสงเลศิศลิ
ปชยั

รณกฤต สารินว
งศ์ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ชัยพร น้อมพ

ทิกัษเ์จริญ

ประมาณการไวท้ี ่1,000 ลา้นบาท หรอืคดิเปน็ 30%  
 ปสันน สวัสดิ์บุรี รองกรรมการผู้จัดการ

อาวโุส แผนกธรุกจิใหมแ่ละวางแผนกลยทุธ ์บมจ. 

เนาวรตันพ์ฒันาการ หรอื NWR กลา่ววา่ไตรมาส 
2/2556 บริษัทอยู่ระหว่างรอผลประมูลงานใหม่ 
มูลค่า 3,000 ล้านบาท  ทั้งนี้จะสามารถเริ่มรับรู้
รายไดต้ัง้แตไ่ตรมาส 3/2556 สว่นไตรมาส 1/2556 
มงีานเขา้มาเพิม่อกีราว 1,710 ลา้นบาท และตัง้แต่
ต้นปี 2556 ถึงปัจจุบันเราคาดว่าได้รับงานทั้งหมด
ราว 4,700 ล้านบาท ซึ่งเทียบปี 2555 เราได้งาน
ใหม่ 5,346 ล้านบาท  
 โดยรอบของการจัดทัพหุ้น ได้เซียนหุ้น

ระดับเซียนอย่าง เผดิมภพ สงเคราะห์ จากบล. 
กสิกรไทย วชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย จากบล.

ไทยพาณิชย์ รณกฤต สารินวงศ์ จากบล.คันทรี่ 

กรุ๊ป ณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ จากบล.ซีไอเอ็มบี (ประ

เทศไทย) และชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ จากบล.

บัวหลวง ร่วมตอบโจทย์การลงทุน
 วชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย ผู้อำานวยการ

อาวโุส สายงานวจิยั บล.ไทยพาณชิย ์มองหุน้เดน่ 
Top Pick อยา่ง CK ทีเ่ดน่ทัง้กำาไรจากการดำาเนนิ
งาน และยังมีกำาไรจากการขายเงินลงทุนจำานวน
มากเพียงพอใช้เป็นเงินลงทุนมากในปีนี้ และ 
JMART รบัผลบวกยอดขายธรุกจิโทรศพัทม์อืถอื

เผดิมภพ ส
งเคราะห์

บุญมี อ่อนน้อม
บรรณาธิการบริหาร

หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น

พรรณวดี  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


