
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Disclaimer  บทวเิคราะหฉ์บับนี้จดัท าขึน้โดยบรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั  โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่น าเสนอและเผยแพรบ่ทวเิคราะหใ์หเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจ

ของนักลงทนุท่ัวไป โดยจัดท าขึน้บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนอนัเชือ่ถอืได ้และมไิดม้เีจตนาเชญิชวนหรอืชีน้ าใหซ้ือ้หรอืขายหลักทรัพยแ์ตอ่ยา่งใด ดังนัน้บรษัิท
หลักทรพัย ์   เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั จะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการใชบ้ทวเิคราะหฉ์บบันีทั้ง้ทางทางตรงและทางออ้ม และขอใหนั้กลงทนุใชด้ลุพนิจิพจิารณา
อยา่งรอบคอบกอ่นการตัดสนิใจลงทนุ 

 

 
Index    1,492.88จดุ  -13.11(-0.87%) 
มลูคา่การซือ้ขาย 49,724.48 ลา้นบาท 
Big Lot 485.97 ลา้นบาท 
P/E 21.95 เทา่ 
P/BV 1.90 เทา่ 
Dividend Yield 3.17 % 

 
Stock Market Indices  
DJIA  18261.5 -131 / -0.7 % 
NASDAQ 5305.7 -33.8 / -0.6 % 
FTSE 6909.4 -2 / 0 % 
NIKKEI 16754.0 -53.6 / -0.3 % 
HANG SENG 23686.5 -73.3 / -0.3 % 
SSE COMPOSITE 3033.9 -8.4 / -0.3 % 
KOSPI 2054.1 4.4 / 0.2 % 

  
 
 
 
 
 

  Today KTBSTs Technical 
JWD PM AP 
CPF PTT KKP 

หมายเหต ุ* หมายถงึเป็นหุน้ทีต่ดิ most active อนัดบั20แรก 
 

หุน้ตดิ Cash Balance สปัดาหห์นา้ (คาดการณ์) 
SET - 

MAI - 

WARRANT - 
หุน้ทีเ่ขา้เกณฑ ์              
แบบมเีง ือ่นไข 

- 

หมายเหต ุ* คาดวา่จะตดิ Cash Balance อกี1สปัดาห ์ 
 

ปฏทินิเศรษฐกจิวนันี ้
 US New Home Sales 
 Inter OPEC -International Energy Forum 

  

การเคลือ่นไหวของดชันรีายกลุม่ 
Sector Value(Mbt) Last %Change 
PETRO 1388.72  911.68  -0.46% 
HELTH 1602.15  5,501.42  -0.67% 
ENERG 6352.83  18,659.25  -0.74% 
COMM 3793.19  34,544.31  -0.81% 
SET 49724.48  1,492.88  -0.87% 
BANK 7339.20  502.39  -0.98% 
ICT 5028.84  153.03  -1.04% 
PROP 2059.55  275.00  -1.05% 
FOOD 4494.86  13,743.41  -1.12% 
CONMAT 3752.05  13,555.55  -1.20% 
TRANS 4027.33  284.76  -1.22% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

Trading Value by Investor  Net Position 
(Million Baht) 

Institution  +72 
Propietary +1,206 
Foreign -624 
Customer -655 

*ในบทวิเคราะห์ฉบบันี ้หมายถึง ตวัเลขอ้างอิงจาก IAA Consensus หรือบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ที่ปรากฏใน NEWSCenter หรือ Bloomberg) 
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ตลาด

หุ้นไทยวานน้ี (15 มิ.ย.) – SET Index ปิดตวัลงที่ 1,434.89 จุด 
เพิม่ขึน้ 6.79 จุด หรอื +0.48% มลูค่าการซื้อขาย 47,081.80 ลา้นบาท 
ตลาดฯปรบัตวัขึน้ในช่วงทา้ยตลาดหลงัมสีญัญาณการฟ่ืนตวัของตลาด
หุน้ยุโรป 

ตลาด
หุ้นต่างประเทศ – ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที ่17,640.17 
จุด ลดลง 34.65 จุด หรอื -0.20% แม ้ทีป่ระชุมธนาคารกลางสหรฐัฯจะ
มมีตคิงดอกเบี้ย แต่ตลาดฯถูกแรงกดดนัจาก Brexit และ การร่วงลง
ของราคาน ้ามนัดบิ แต่ดา้น Stoxx Europe 600 ปรบัขึน้ +1% ปิดที ่
323.63 จุด จากแรงซื้อเกง็ก าไร 

ราคา
น ้ามนัดิบ WTI (JUN) – สญัญาน ้ามนัดบิ WTI ส่งมอบเดอืนก.ค.ลดลง 
48 เซนต์ หรอื 1% ปิดที่ 48.01 ดอลลาร์/บาร์เรล  หลงัจากธนาคาร
กลางสหรฐัฯ ไดป้รบัลดคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกจิของสหรฐั
ในปีนี้ แม ้EIA รายงานสต็อกน ้ามนัดบิของสหรฐัปรบัตวัลงตดิต่อกนั
เป็นสปัดาหท์ี ่4 กต็าม 

 

 ผลการประชุมธนาคารกลางสหรฐัฯ ออกมา
ตามทีต่ลาดคาด แต่การปรบัลด GDP ของ Fed ลง จะท าใหน้กัลงทุน
กงัวลว่าเศรษฐกจิสหรฐัฯจะโตน้อยกวา่ทีเ่คยคาด ขณะทีโ่พลของการลง
ประชามตขิองคนองักฤษทีจ่ะอยู่ในอยีตู่อไปหรอืไม ่ ยงัคงกดดนัตลาดหุน้
อยู่ต่อไป (Bloomberg รวบรวมผลส ำรวจจำกแหล่งต่ำงๆ ณ 14 ม.ิย. ผู้
ตอ้งกำรออกอยู่ที ่46.0% ; ตอ้งกำรอยู่ต่อ  41.8%)  .... เราประเมนิตลาด
หุน้วนันี้ ว่าจะมคีวามผนัผวน ดชันีฯอาจแกว่งตวัไดท้ัง้แดนบวกและลบ 
เนื่องจากตลาดยงัมคีวามเสีย่งจากปจัจยัภายนอกและมกีารโยกเงนิลงทุน
เขา้สู่สนิทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งต ่าในระดบัทีม่ากขึน้ (พนัธบตัรรฐับำล-
ทองค ำ) ............ ปจัจยัทีจ่ะมผีลต่อการซือ้ขายในระหว่างวนั ไดแ้ก่ 
ทศิทางตลาดหุน้ต่างประเทศ ทีจ่ะองิกบัข่าวสารในเรือ่ง BRExit 
ค่อนขา้งมาก  และการประชุมธนาคารกลางญีปุ่น่ ทีค่าดว่า อาจมกีารเพิม่
วงเงนิ QE (ถำ้เพิม่จรงิ จะเป็นบวกต่อตลำด) 
 
กลยทุธ์การลงทุน เรายงัคงยนืค าแนะน าเดมิ คอื ชะลอการลงทุน 
เนื่องจากตวัแปรของตลาดทีม่นี ้าหนกัมากทีสุ่ด คอื BRExit ยงัเป็นตวัแปร
ทีค่าดการณ์ทศิทางไมไ่ด ้ และมผีลรุนแรงถา้องักฤษตอ้งออกจากอยีขู ึน้มา
จรงิๆ อย่างไรกต็าม หากตอ้งการเขา้ลงทุนในช่วงนี้ คงตอ้งเน้นหุน้ทีม่ ี
ปจัจยับวกเฉพาะตวั และเกง็ก าไรชวงสัน้ๆไปก่อน จงัหวะเขา้ซือ้ควรเป็น 
“รอซื้อเมือ่อ่อนตวั” ......... หุน้ทีเ่ราคาดวา่ นกัลงทุนจะใหค้วามสนใจ
ส าหรบัการเกง็ก าไรช่วงสัน้ๆ ในวนันี้  ไดแ้ก่ PTTEP , TPCH , SWC 
 
Stock in Focus 
VIH–: (รำคำปิด 8.90 บำท; ไมม่รีำคำทีเ่หมำะสม) VIH เป็นโรงพยาบาล
ขนาดกลาง-เลก็ มมีโีรงพยาบาล 3 แห่ง คอื หนองแขม ออ้มน้อย และ
มหาชยั โดย หุน้กลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลาง-เลก็ ก าลงัเป็นทีส่นใจของ
นกัลงทุน โดยเฉพาะโรงพยาบาลทีแ่นวโน้มเตบิโตหรอืมแีผนขยายงา
Q1/59 VIH รายงานก าไรสุทธอิยู่ที ่40.27 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 75.31% YoY 
จากรายไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ 20.46% YoY อยู่ที ่ 368.37 ลา้นบาท ...........  
ปจัจุบนั สดัส่วนรายได ้ ณ ปี 2558 ระหว่างลกูคา้ทัว่ไป : ลกูคา้โครงการ
ประกนัสุขภาพภาครฐั คอื 75 : 25 การมสีดัส่วนรายไดจ้ากลกูคา้ทัว่ไปที่
สงูขึน้ ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าก าไรเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย โดย 
ปี 2558 VIH มรีายได ้1.34 พนัลา้นบาท สงูขึน้ 7% จากปีก่อน น่าจะมา
จากจ านวนลกูคา้ทัว่ไปทีแ่ละลกูคา้โครงการประกนัสขุภาพภาครฐัที่
เพิม่ขึน้ทัง้คู่ ........... การเตบิโตของ VIH นอกจาก จ านวนลกูคา้ทัว่ไปแลว้ 

Company Update & News Comment 
(-) กลุ่มรบัเหมาฯ: รบัเหมารายเลก็-กลางชมึไตรมาส 4 งานก่อสรา้งใหมม่น้ีอย แถมโดน
ต่อรองราคาลง 3-5% 
 

Market Trend 

 
ทิศทางตลาดหุ้นไทย  
 
ตลาดหุน้ต่างประเทศ ก าลงัใหค้วามสนใจกบัการประชุมผูผ้ลติน ้ามนัเพื่อหาทาง
ออกรว่มกนัทีจ่ะรกัษาเสถยีรภาพของราคาน ้ามนั โดยมกีารประชุมนอกรอบกนั
ในช่วงสุดสปัดาหท์ีผ่่านมา มขีอ้เสนอหลายทาง ทัง้คงก าลงัการผลติไว ้ หรือลด
ก าลงัการผลติลง หรอืทางเลอืกอื่นๆ  ตลาดจงึน่าผนัผวนไปตามผลทีค่าดวา่จะ
ออกมา เน่ืองจากจะมผีลต่อราคาน ้ามนัดบิในตลาดโดยตรง เช่นเดยีวกบัวนัศุกร ์ ที่
ตลาดหุน้สหรฐัฯและยุโรปอ่อนตวัลงสว่นหน่ึงมาจาก มขีา่วว่าการประชุมจะไม่
ประสบผลส าเรจ็ ตวัแปรในเรื่องน ้ามนั จะลดน ้าหนกัในทางบวกจากการชะลอการ
ขึน้ดอกเบีย้ของ Fed ในการประชุม FOMC สปัดาหท์ีผ่า่นมา และในวนัน้ี ตลาด
ต่างประเทศจะจบัตาดูการดเีบตระหวา่งผูส้มคัรชงิต าแหน่งประธานาธบิดสีหรฐัฯ 
นางฮลิลาร ีคลนิตนั จากพรรคเดโมแครต และนายโดนลัด ์ทรมัป์ คู่แขง่จากพรรครี
พบัลกินั เหตุทีส่ าคญัต่อตลาด เพราะนโยบายของนายโดนลัด ์ทรมัป์ นัน้ ถูกมองวา่
จะมกีารเปลีย่นแปลงต่อการคา้ระหวา่งประเทศ และนโยบายต่างๆ คอ่นขา้งมาก 
หากอะไรกต็ามทีเ่ป็นสญัญาณวา่ นายโดนลัด ์ ทรมัป์ จะเป็นผูช้นะการเลอืกตัง้ จะ
เป็นลบต่อตลาดหุน้ (ในวนัพรุง่น้ี)   …………….   ปจัจยัในประเทศ แรงขายในวนั
สดุทา้ยของสปัดาหก่์อน จะท าใหน้กัลงทุนไม่กลา้ผลผีลามเขา้ลงทุนเพราะไมแ่น่ใจ
ในทศิทางตลาด การซือ้ขายของนกัลงทุนต่างประเทศและกองทุนในประเทศ คาด
จะเบาบางลงก่อนปิดงบ Q3 และวนัน้ี คาดจะมกีารรายงานตวัเลขการคา้ระหว่าง
ประเทศของไทย (ผลส ำรวจจำก Bloomberg คำดมลูคำ่สง่ออก $1.74 หมืน่ลำ้น
เหรยีญ ลดลง 1.4% YoY (ก.ค. -6.4%) ) หากตวัเลขออกมาดหีรอืต ่ากว่าทีค่าดกนั
มาก กจ็ะมผีลต่อตลาดหุน้ดว้ย .............. ภาพตลาดหุ้นไทยวนัน้ี เน่ืองด้วย การ
ดีเบต หรือโต้วาที ระหว่างผู้ชิงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัฯ 2 ท่าน และ
การประชุมผู้ผลิตน ้ามนั มีผลต่อทิศทางตลาดหุ้น เราประเมินนักลงทุนจะรอ
ท่ีจะตดัสินใจบนผลของ 2 ปัจจยัน้ี ทิศทางตลาดจึงน่าจะผนัผวน โดยโอกาสท่ี
จะปรบัตวัลดลง ม่ีมากกว่าท่ีจะปรบัตวัสงูขึ้น ส่วนหน่ึงมาจาก ตลาดขาดข่าว
ในเชิงบวกเข้ามาสนับสนุน 
 
กลยทุธก์ารลงทุน ทศิทางตลาดหุน้ยงัไมช่ดันกัวา่จะไปในทางใด กลยทุธก์าร
ลงทุน จะควรรอดคูวามชดัเจน ส าหรบันักลงทุนทีเ่ขา้มาเหง็ก าไรรอบสัน้ในช่วงการ 
rebound 2 สปัดาหท์ีผ่านมา ควรทยอยขายหุน้ออกบางสว่น กรอบเวลาการลงทุน
ควรเป็นกรอบเวลาสัน้ๆ ............  หุน้ที่เราคาดวา่ อาจไดร้บัความสนใจจากนัก
ลงทุน ส าหรบัการเกง็ก าไรช่วงสัน้ ในสว่นของหุน้ขนาดใหญ่ อาท ิ  BANPU , 
PIMO , TCAP ,TOG
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 ตลาดหุ้นไทยวานน้ี (23 ก.ย.) – SET Index ปิดทีร่ะดบั 1,492.88 จุด ลดลง 13.11 จุด หรอื -0.87% มูลค่าการซือ้ขาย 

49,724.48 ลา้นบาท ตลาดฯเจอแรงเทขายท าก าไรหลงัมกีารปรบัตวัขึน้มามากในช่วงสปัดาหท์ีผ่่านมา 

 ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ดชันีเฉลีย่อุตสาหกรรมดาวโจนส ์ปิดที ่18,261.45 จุด ปรบัตวัลง 131.01 จุด หรอื -0.71% 

ตลาดฯเจอแรงเทขายหลงักระแสการคงดอกเบี้ยของเฟดเริม่หมดลงไป อกีทัง้ราคาน ้ามนัดบิที่ปรบัตวัลงบยงัเป็นแรง

กดดนัต่อตลาดอกีดว้ย เช่นเดยีวกบั Stoxx Europe 600 ปรบัตวัลง -0.72% ปิดที ่345.34 จุด 

 ราคาน ้ามนัดิบ WTI – สญัญาน ้ามนัดบิ WTI  ลดลง 1.84 ดอลลาร ์หรอื -3.97% ปิดที ่44.48 ดอลลาร/์บารเ์รล หลงั

ซาอุดอิาระเบยีไม่คาดว่าจะมกีารบรรลุขอ้ตกลงในการประชุมของกลุ่มประเทศผูผ้ลติน ้ามนัในสปัดาหห์น้า 

 เศรษฐกิจสหรฐัฯ – ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาบอสตนั กล่าวว่า เขาเชื่อว่าควรมกีารปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้

อย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะน้ี 

 เศรษฐกิจไทย – ธปท. รายงานมูลค่าการใชบ้ตัรพลาสตกิ (เช่นบตัรเครดติ, บตัรเดบติ) เดอืน ก.ค. 2016 มมีูลค่ารวม 

1.19 ลา้นลา้นบาท ลดลงจากระยะเดยีวกนัปีก่อน 6,000 ลา้นบาท หรอื -0.5% เป็นการลดลงต่อเนื่อง 

 เศรษฐกิจไทย – กระทรวงแรงงานตัง้อนุกรรมการเฉพาะกจิพจิารณาขึน้ค่าแรงขัน้ต ่าเพื่อปรบัขึน้ค่าแรงเพิม่จาก 300 

เป็น 304-360 บาท คาดมผีลบงัคบัใช ้วนัที ่1 ม.ค. 17 สว่น 62 จงัหวดัทีเ่หลอืตอ้งรอลุน้ 

 น ้ามนั – บรษิทัเบเกอร ์ฮวิจ ์ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารขอ้มูลเกีย่วกบัอุตสาหกรรมน ้ามนัสหรฐั รายงานว่า จ านวนแท่นขุดเจาะ

น ้ามนัทีเ่ปิดใชง้านในสหรฐัมจี านวนเพิม่ขึน้ 2 แท่นในสปัดาหท์ีแ่ลว้ สูร่ะดบั 418 แท่น 

 กลุ่มรบัเหมาฯ – สมาคมอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทย ระบุว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทยยงัไม่ฟ้ืนตวั โดยเฉพาะ

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งรายเลก็ทีร่บังานก่อสร้างทีม่มีูลค่างานไม่เกนิ 100 ล้านบาท/ปี และรายกลางทีร่บังานตัง้แต่ 100 ลา้น

บาทขึน้ไป ถงึไม่เกนิ 500 ลา้นบาท 

 

 
 

 



 
 
     Sep 26 2016       3 

 
 

      

 

 
 
 
 

News Release  
INTUCHจงัหวะดีเข้าซ้ือ รบัดิ
วิเดนดยี์ลดส์งู8.5%เป้าราคา
80บาท อพัไซด4์7% พี/อีต า่9
เท่า 

+ 
“INTUCH” โอกาสงามเขา้ลงทุน ดวิเิดนดย์ลีดส์งู 8.5% สงูสดุในรอบ 5 ปี โบรกฯเชยีร ์ “ซือ้” ใหร้าคา
เป้าหมาย 80 บาท อพัไซดบ์าน 47% พ/ีอหีุน้ต ่าเพยีงแค ่9 เท่า ขณะที่ราคาในกระดานยงัต ่ากวา่ “สงิเทล” 
ยืน่ซือ้หุน้ทีร่าคา 60.83 บาท(ขา่วหุน้) 

   
ANANงบครึ่งปีหลงัเร่ิด 
รายได้พุ่งทะลุหมืน่ล้าน + 

“ANAN” สง่ซกิครึง่ปีหลงัรายไดส้วย เหตุมคีอนโดฯ ใหมส่รา้งเสรจ็พรอ้มโอน 5 โครงการ มลูคา่รวม 14,000 
ลา้นบาท ล่าสดุตุนแบก็ลอ็ก 38,500 ลา้นบาท จ่อบุค๊ครึง่ปีหลงั 11,000 ลา้นบาท โบรกฯ สอ่งธุรกจิแกรง่ 
เชยีร ์“ซือ้” เป้า 5.30 บาท(ขา่วหุน้) 

   
'ตลท.'ไมย่กเลิกจดังานออฟ
เดยแ์มก้ฎหมายเข้ม + 

พ.ร.บ.หลกัทรพัยฉ์บบัใหมส่ดุเขม้ ขึน้บญัชดี าหา้มเทรดหุน้ไมเ่กนิ 5 ปี หากพบทุจรติเกีย่วกบัซือ้ขายหุน้–ให้
ขอ้มลูเทจ็– ใหบ้คุคลอื่นมาใชบ้ญัชหีุน้ซือ้ขาย-ใชบ้ญัชคีนอื่นซือ้ขายหุน้ ดา้น “เกศรา” ยอมรบัหลาย บจ. 
กงัวลเรือ่งใหข้อ้มลูบรษิทั แต่ยนืยนัไมเ่ลกิจดังานออฟเดย(์ขา่วหุน้) 

   
“พิชญ”์ท าเทนเดอรJ์TS ต า่
กว่าตลาดท่ี1.50บาท -                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“พชิญ”์ ประกาศเทนเดอรห์ุน้ JTS ต ่ากวา่กระดานที ่1.50 บาทต่อหุน้ ตัง้โต๊ะรบัซือ้อยา่งเป็นทางการวนัที่ 29 
ก.ย.น้ี หลงัซือ้หุน้ JAS ถอืครองเกนิ 50% ยนืยนัไมม่แีผนเอา JTS ออกจากตลท. ดา้น “SCB” รบัหน้าที่
จดัท าค าเสนอซือ้(ขา่วหุน้) 

   
'XO'เลง็เทกธรุกิจอาหารยนั
ผลงานทะยาน15% + 

XO แยม้ตน้ปีหน้าสรปุดลีซือ้กจิการอาหาร 1 แห่ง หวงัดนัยอดขายแตะ 2 พนัลา้นบาท เผยโรงงานแห่งใหม่
เริม่เดนิเครือ่งไตรมาส 4/59 น้ี เชื่อหนุนยอดขายเพิม่ปีละ 1 พนัลา้นบาท มัน่ใจรายไดม้าตามนัดโต 15% เลง็
เจาะตลาดเอเชยี จนี-ญี่ปุน่เพิม่ เตรยีมชงบอรด์เสนอแผนธุรกจิปี 2560 ธนัวาคมน้ี ฟากโบรกใหแ้นวตา้น 
7.40 บาท(ทนัหุน้) 

   
HYDROลุ้นปีหน้าพลิกก าไร
ลุยชิงงานเข้าพอรต์6พนัล. + 

HYDRO มลีุน้ปีหน้าพลกิก าไร หลงัรกุรบังานมารจ์ิน้ไมต่ ่ากวา่ 10% พรอ้มเดนิหน้าประมลูงานใหมก่วา่ 44 
โครงการ มลูคา่ 6 พนัลา้นบาท ควา้ไดแ้ลว้ 5 โครงการ โชวง์านในมอื 690 ลา้นบาท มัน่ใจรายไดต้ามเป้าโต ้
10% จากปีก่อน โบรกสอ่งแนวตา้น 1.55 บาท (ทนัหุน้) 

   

THAIลัน่ธรุกิจติดลมบน ลุย
เส้นทางอิหร่าน-มอสโก + 

THAI มัน่ใจผลประกอบการออกมาดเีป็นไปตามแผนบรหิารจดัการ น ้ามนั ท่องเทีย่วหนุนพรอ้มเรง่ขยาย
เสน้ทางบนิ อหิรา่น-มอสโก รบัเครือ่งบนิใหมเ่พิม่ประสทิธภิาพ หวงัดนั Cabin Factor กระเตือ้งจากปจัจุบนั
อยูท่ีร่ะดบั 75% (ทนัหุน้) 

   
CTWผลงานสร้างสถิติใหม ่
ฮบุโปรเจก็ตส์ายไฟรฐั3
แสนล. 

+                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CTW ลัน่ Q3/2559 สดใส บุก๊งานในมอืเพยีบชีค้รึง่ปีหลงัรบัทรพัยส์ว่นแบง่งาน ITD หลงั ITD เตรยีมประมลู
โครงการภาครฐั 3 แสนลา้นบาท คาดไดง้าน 25% สง่ไมต้่องานสายไฟให ้CTW แถมตุลาคมน้ี ลุน้ชงิเคก้งาน 
"โครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้นิ" กฟน.มลูคา่ 6.3 หมืน่ลา้นบาท ทัง้ปี 2559 
รายไดโ้ต 10% ปพูรมผลงานทุบสถติใิหม(่ทนัหุน้) 
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