
SKY ประกาศความรว่มมือครัง้ยิง่ใหญ่ จับมือ SenseTime 
พัฒนาเทคโนโลยี AI รุกสมาร์ท ซีเคียวริตี้ และดิจิตอล
แพลตฟอรม์ "สิทธิเดช มัยลาภ" ล่ัน ภาพรวมธุรกิจปี 62 
โตก้าวกระโดดอย่างต่อเน่ืองจากมูลค่างานในมือหนุน 

ซานต้า..หรือ..ซาตาน(ทรัมป์)!! ตลาดบ้านเราเมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมา
ปรับตัวขึ้นแรงมากเจ้าค่ะ พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 1,631.40 จุด บวกขึ้นมา 
+27.37 จุด บวกตาม ตปท. ท่ีเริ่มคลายความกังวลสงครามการค้าท่ี
มีความคืบหน้ามากขึ้น สว่นบ้านเรา

‘บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์’ หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจาก
ขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนท้ิงรายใหญ่ของไทย โชว์ผลการด�าเนินงาน
ไตรมาส 2/2562 ท�าก�าไรสุทธิ 1,251 ล้านบาท เติบโตจากชว่งเดียวกันของปีก่อน 29.55% 
ดันผลงานครึ่งปีแรกท�าก�าไรพุ่ง 2,234 ล้านบาท มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง 
พร้อมรอลุ้นประกาศผลโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ก�าลังการผลิต

เทพหุ้นเชียร์ “ซื้อ” หุ้น บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง (GUNKUL) การันตีผลงานครึ่งปีหลังเติบโตโดดเด่นกว่าครึ่งปีแรก รับอานิสงส์เข้าสู่ช่วง High Season 

ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม แถมได้งาน EPC หนุนเต็มสูบ  และรอลุ้นข่าวดีอีกเพียบ ท้ังโครงการ Utsunomiya ท่ีญี่ปุ่น-ดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้าท่ีเวียดนาม 

และแผน PDP 2018 ท่ีส่งผลบวกต่อผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม เป้า 3.38 บาทต่อหุ้น

TPIPP โชว์งบ Q2/62 ท�าก�าไรสุทธิ 1,251 ล้านบาท หลังเดินเครื่องโรงไฟฟ้า

ครบ 440 เมกะวัตต์ ลุ้นประกาศผลโครงการโรงไฟฟ้าขยะหนุนการเติบโต

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
บรษัิท สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) ประกาศความรว่มมือครั้งยิ่งใหญ่ 

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท SenseTime ผู้พัฒนา

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของจีนและของโลก ในการ

สนับสนุนความรูแ้ละเทคโนโลย ีAI สรา้งความแข็งแกรง่ในธุรกิจสมารท์ 

ซเีคียวรติี้ และดิจิตอลแพลตฟอรม์

SKY จับมือ SenseTime

ก�ำไรเด่นกว่ำครึ่งปีแรก
รุกสมำร์ท ซีเคียวริตี้ - ดิจิตอลแพลตฟอร์ม

BY : เจ๊เยเลน
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ผลโรงไฟฟำ้ขยะ 40 MW
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เซยีนหุ้นส่องครึง่ปีหลัง GUNKUL  โดดเด่น-เชยีร ์“ซื้อ” เป้า 3.38 บ.
รบั High Season โรงไฟฟ้าพลังงานลม-งาน EPC หนุนเต็มพิกัด

นำงสำวโศภชำ ด�ำรงปิยวุฒิ์
ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนยีริง่ 
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 เซียนหุ้นส่องครึ่งปีหลัง GUNKUL โดดเด่น-

เชียร์ “ซื้อ” เป้า 3.38 บ.รับ High Season โรงไฟฟ้า

พลังงานลม-งาน EPC หนุนเต็มพิกัด

 เทพหุ้นเชียร์ “ซื้อ” หุ้น บมจ. กันกุลเอ็นจิ

เนียริ่ง (GUNKUL) การันตีผลงานครึ่งปีหลังเติบโต

โดดเด่นกว่าครึ่งปีแรก รับอานิสงส์เข้าสู่ช่วง High 

Season ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม แถมได้งาน EPC 

หนุนเต็มสูบ  และรอลุ้นข่าวดีอีกเพียบ ท้ังโครงการ 

Utsunomiya ท่ีญี่ปุ่น-ดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้าท่ี

เวียดนาม และแผน PDP 2018 ท่ีส่งผลบวกต่อผู้

ประกอบการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม เป้า 3.38 บาทต่อ

หุ้น

 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เผยแพร่บทวิเคราะห์ 

ระบุว่า จากการท่ี บริษัท  กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

(มหาชน) (GUNKUL) ประกาศผลประกอบการ

ไตรมาส 2/2562  มีรายได้หลักอยู่ท่ี 1,521 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 5.2% เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา  และ

เพิ่มขึ้น 54.1% เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  

และมีอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ท่ี 53.2% ดีกว่าท่ีคาดไว้ท่ี 

46.3% และเพิ่มขึ้นจาก 43.0% ในไตรมาส 1/2562 

และ 46.7% ในไตรมาส 2/2561 จากสัดส่วนรายได้

ธุรกิจโรงไฟฟ้าท่ีสูงกว่าคาด  และอัตราก�าไรขั้นต้น

จากธุรกิจ Trading ท�าได้ถึง 36.9% จากปกติท่ี 25-

26%  

 ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมอยู่ท่ี 73 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 6.5% เทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา และ 8.0% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเป็น 

High season ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และ

แดดปีนี้ดีกว่าปีท่ีแล้ว  ก�าไรสุทธิ 437 ล้านบาท และ

ก�าไรปกติอยู่ท่ี 421 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.9% เทียบ

กับไตรมาสท่ีผ่านมา และเพิ่มขึ้น 232.8% เทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ไม่รวมก�าไรจากอัตราแลก

เปล่ียน 15 ล้านบาท รายได้อ่ืนๆ 12 ล้านบาท และต้ัง

ส�ารองประโยชน์พนักงานอีก 10 ล้านบาท

 ฝ่ายวิจัยจึงแนะน�า“ซื้อ”  โดยประเมินว่าแม้ 

ก�าไรปกติไตรมาส 2/2562 จะดีกว่าคาดถึง 30% แต่

ด้วยก�าไรปกติครึ่งปีแรกอยู่ท่ี 634 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วน 35% ของประมาณการก�าไรท้ังปีของฝ่าย

วิจัยท่ี 1,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.9%เทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือว่ายังอยู่ในกรอบประมาณ

การ ท�าให้ลดความเสี่ยงในการถูกปรับประมาณการ

ลง

 ท้ังนี้ คาดว่าก�าไรครึ่งปีหลังของ GUNKUL จะ

โดดเด่นกว่าครึ่งปีแรกค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็น

ช่วง High Season ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม และมี

การรับรู้รายได้จากงาน EPC  เข้ามาค่อนข้างมากใน

ไตรมาส4/2562 โดย GUNKUL มีประเด็นเก็งก�าไร

หลักๆ คือ 1.โครงการ Utsunomiya ในประเทศญ่ีปุ่น 

ท่ีคาดว่าจะได้เอกสารรับรองให้ก่อสร้างได้ภายใน

เดือนนี้  2.อยู่ระหว่างเจรจาซื้อกิจการโรงไฟฟ้าใน

ประเทศเวียดนามอย่างน้อย1 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อ

สรุปภายในปีนี้  และ 3.แผน PDP 2018 ท่ีอาจมีการ

ปรับใหม่ตามคาดว่าจะเป็นบวกต่อผู้ประกอบการโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นปรับตัวลงนับต้ังแต่

ทางวิจัยลดค�าแนะน�าเป็น TRADING เมื่อวันท่ี 31 

ก.ค.แล้ว 8% ท�าให้ปัจจุบันกลับมาซื้อขายท่ี PER 

2562 ต�าเพียง 14.1 เท่า และมี Upside gain เพิ่มข้ึน

เป็น 17.4% จึงปรับค�าแนะน�าขึ้นเป็น “ซื้อ” คงเป้า

ราคา 3.38 บาท

ฉบับที่ 1044 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ก�ำไรเด่นกว่ำครึ่งปีแรก
จับตำครึ่งปีหลัง GUNKUL
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 ด้ำนบริษัทหลักทรัพย์ฟนิันเซีย 
ไซรัส แนะน�าซื้อ  GUNKUL ประเมินราคาพื้น
ฐาน ท่ี 3.50 บาท  ราคาเป้าหมายปี 2019 ท่ี 3.50 
บาท (SOTP) ยังมี upside กว่า 10% จากราคา
หุ้นปัจจุบัน และมี Potential Projects ในต่าง
ประเทศ เช่นเวียดนาม มาเลเซีย และไต้หวัน โดย
บริษัทคงเป้าเพิ่มก�าลังผลิตไฟฟ้าเป็น 1,000 MW 
ภายในปี 2020-2021 จากในมือปัจจุบันท่ี 546 
MW คงค�าแนะน�าซื้อ

 

 ท้ังนี้2Q19 ก�าไรสุทธิ 437 ล้านบาท เพิ่ม 
94.3% Q-Q, 255.3% YY ก�าไรปกติ 423 ล้าน

บาท เพิ่ม 85.2% QQ, 86.2% Y-Y มากกว่าท่ีเรา
คาด (ท่ี 280 ล้านบาท) 51% และมากกว่าตลาด
คาดราว 60% ท้ังนี้ ก�าไรปกติดีกว่าคาด มาจากท้ัง 
Gross margin ดีกว่าคาด และดอกเบี้ยจ่าย รวมท้ัง
ภาษีจ่ายต�ากว่าคาด

 รายได้รวมโต 5.2% Q-Q, 51.1% Y-Y จากโรง
ไฟฟ้าโซลาร์ในญี่ปุ่น "GK Kimitsu" (34 MW) เริ่ม 
COD ต้ังแต่ต้นไตรมาส และโรงไฟฟ้าด�าเนินการ
เพิ่มขึ้น โดยโครงการ GK Sendai" (32 MW) เร่ิม 
COD กลาง 4Q18 และโรงไฟฟ้าลมในไทย 3 โรง
ทยอย COD ในช่วง 1Q18-3Q18 หนุนรายได้ขาย

ไฟเพิ่ม 25.0% Q-Q, 99.3% Y-Y และรายได้จาก
ขายอุปกรณ์เพิ่ม 5.1% Q-Q, 29.6% Y-Y แม้ราย
ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าลดลง 62.3% Q-Q, 50.2% 
Y-Y

 

 รวม 1H19 ก�าไรปกติท่ี 651 ล้านบาท ลด
ลง 14.8% Y-Y (จากฐานสูงใน 1Q18) และเป็น
สัดส่วน 37% ของคาดท้ังปี โดยคงคาดเร่งตัวอีก
ในครึ่งปีหลัง จากรายได้โรงไฟฟ้าลมในไทย 3 โรง 
และโซลาร์ในญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นตามฤดูกาล (ไน
ไทย-ลมแรงขึ้น, ในญี่ปุ่น-แดดแรงข้ึน) และรับรู้
รายได้จากงานก่อสร้างติดต้ังระบบ (EPC) มากข้ึน 
คงคาดก�าไรปกติท้ังปีโตอ่อนลง 3.5% จากฐาน
สูงพิเศษในปีก่อน (โดยเฉพาะในช่วง 1Q18 และ 
3Q18) แต่ก�าไรสุทธิจะโตสูง 61.6% Y-Y จากปี
ก่อนท่ีมีค่าใช้จ่ายพิเศษสูง (ค่าธรรมเนียมบอกเลิก
สัญญาสิทธิการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 645 
ล้านบาท)

 

 ความเสี่ยง: ความล่าช้าการก่อสร้างและ
การเริ่มผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่, เศรษฐกิจและ
การลงทุนชะลอตัว การพ่ึงพิงการกู้ยืมมาใช้ใน
โครงการ

ฉบับที่ 1044 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ก�ำไรเด่นกว่ำครึ่งปีแรก
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 นำงสำวโศภชำ ด�ำรงปิยวุฒิ์ ประธำน
กรรมกำรบริหำร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนีย
ริ่ง จ�ำกัด (มหำชน) (GUNKUL) เปิด

เผยถึงผลประกอบการงวด 6 เดือน (สิ้นสุด วันท่ี 

30 มิถุนายน 2562) ส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ ว่า มี

ก�าไรสุทธิจ�านวน 661.88 ล้านบาท เทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 14.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

647.26 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน 4,427.84 %

 ท้ังนี้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม

เท่ากับ 3,004.33 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อนเท่ากับ 2,840.87 ล้านบาท หรือเพิ่ม

ขึ้นอัตราร้อยละ 5.75% เนื่องจากมีรายได้จาก

การขายเท่ากับ 679.15 ล้านบาท ,รายได้จากการ

ขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าเท่ากับ 

1,913.50 ล้านบาท รายได้จากการรับเหมา

ก่อสร้างและให้บริการเท่ากับ 373.40 ล้านบาท

 ประธานกรรมการบริหาร GUNKUL กล่าว

อีกว่า แนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลังของ

กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าน่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จากการรับรู้รายได้จาก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท้ังในและต่าง

ประเทศ อีกท้ังยังมีงานก่อสร้างในมือ (Backlog) 

ประมาณ 7,000 ล้านบาท จึงท�าให้มั่นใจรายได้ 

และก�าไรสุทธิในปีนี้จะเติบโตอย่างโดดเด่น โดย

ยังคงเป้าหมายการเติบโตปีนี้ไม่น้อยกว่า 30% 

หรือ 8,000 ล้านบาท ประกอบกับในช่วงท่ีเหลือ

ของปีน้ี เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ โดย

เฉพาะงานจากภาครัฐ เช่น โครงการเปล่ียนระบบ

สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้าง

สถานีไฟฟ้าย่อย เป็นต้น ซึ่งหากได้งานจะเป็น

ปัจจัยบวกท่ีท�าให้ผลการด�าเนินงานปีนี้เติบโตได้

อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

 "รายได้และก�าไรจากธุรกิจผลิตและจัดหา

อุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า การจ�าหน่ายไฟฟ้า

จากโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มและโรงไฟฟ้าพลังงาน

ลมงวดครึ่งปีแรกถือว่าเติบโตไปตามท่ีคาดการณ์

ไว้ และเชื่อมั่นว่าครึ่งปีหลังทุกธุรกิจท่ีกลุ่มบริษัท

ด�าเนินการอยู่จะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก พร้อมกัน

นี้ยังเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนท่ีได้วางไว้อย่าง

เต็มท่ี เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการปีนี้เติบโต

ตามเป้าหมายท่ี 8,000 ล้านบาทได้"นางสาวโศภ

ชากล่าวในท่ีสุด

ฉบับที่ 1044 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ก�ำไรเด่นกว่ำครึ่งปีแรก
จับตำครึ่งปีหลัง GUNKUL
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 บริษัท สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) ประกาศ

ความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ ลงนามบันทึกความ

ร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท SenseTime ผู้พัฒนา

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของ

จีนและของโลก ในการสนับสนุนความรู้และ

เทคโนโลยี AI สร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจสมา

ร์ท ซีเคียวริต้ี และดิจิตอลแพลตฟอร์ม ด้าน Dr. 

Xu Li ผู้ก่อต้ังบริษัท SenseTime พร้อมสนับสนุน

เทคโนโลยี AI สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย

 นำยสิทธิเดช มัยลำภ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท สกำย ไอซี
ที จ�ำกัด (มหำชน) หรือ SKY ผู้น�าการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความม่ันคงปลอดภัย 

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ระดับประเทศ กล่าวว่า บริษัท สกาย ไอซีที จ�ากัด 

(มหาชน) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ

กับบริษัท SenseTime ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนา

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของจีน

และของโลก อาทิ เทคโนโลยีจดจ�าภาพ (Image 

Recognition), เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้า (Facial 

Recognition), การวิเคราะห์ทางวิดีโอ (Video 

Analytics) เป็นต้น โดยมีลูกค้ากว่า 700 รายท่ัว

โลก อาทิ MIT, Qualcomm, Honda ซึ่งรวมไปถึง

บริษัทใหญ่ในจีนอย่าง Alibaba และ Weibo

 ส�าหรับเป้าหมายของความร่วมมือในครั้ง

น้ี SenseTime จะเข้ามาสนับสนุนความรู้และ

เทคโนโลยีด้าน AI ซึ่งถือเป็นความร่วมมือทาง

ธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยี AI กับบริษัท 

สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) เพียงรายเดียวใน

ประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือกับ SenseTime จะ

สร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในธุรกิจสมาร์ท 

ซีเคียวริต้ี (Smart Security) โดยปัจจุบันบริษัท

พร้อมท่ีจะขยายการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

ท้ังในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน รวมไป

ถึงดิจิตอลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) โดย

เฉพาะ AOT Digital Airports ท่ีบริษัทเป็นผู้

พัฒนา และจะเปิดตัวในวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 นี้ 

SenseTime ก็จะเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนและ

พัฒนาให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งข้ึน 

 "ความร่วมมือกับ SenseTime ในคร้ังนี้

เป็นอีกความส�าเร็จของสกาย ไอซีที ท่ีจะสร้าง

ความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ด้วยศักยภาพของ 

SenseTime ท่ีเป็นผู้ให้บริการ AI รายใหญ่ท่ีสุด

ของจีน และอันดับต้นๆ ของโลก มีเทคโนโลยี AI 

ต้ังแต่เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้า เทคโนโลยีวิเคราะห์

ภาพถ่าย วิดีโอ วัตถุ และตัวอักษร เทคโนโลยี AI 

ส�าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การเงิน บันเทิง 

การศึกษา ค้าปลีก การรักษาความปลอดภัย 

Smart Security เทคโนโลยี AI ในสมาร์ทโฟน รวม

ไปถึงแพลตฟอร์ม AI" นายสิทธิเดช กล่าว

ฉบับที่ 1044 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

SKY จับมือ SenseTime
รุกสมำร์ท ซีเคียวริตี้ - ดิจิตอลแพลตฟอร์ม
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 ท้ังนี้ส�าหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2562 บริษัท

มั่นใจว่าจะเติบโตก้าวกระโดดอยา่งต่อเนื่องจาก

มูลค่างานในมือท่ีได้เซ็นต์สัญญาไปแล้ว โดยจะ

ทยอยรับรู้ตามสัญญาและการสง่มอบงาน ซึ่งการ

รับรู้ดังกล่าว ยังไมน่ับรวมงานใหมท่ี่บริษัทวางแผน

จะเข้าไปประมูลแขง่ขันอีกหลายโครงการในครึ่งปี

หลังนี้ ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมอุตสาหกรรมไอที

ในปีนี้ท่ีคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากความต้องการ

ของผู้บริโภคท้ังในสว่นของภาครัฐและเอกชนท่ีมี

ความต้องการท่ีจะบริโภคไอทีมากขึ้น และการได้ 

SenseTime เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจก็จะยิ่ง

สร้างความแข็งแกรง่ให้กับบริษัท    

       

 Dr. Xu Li ผู้ก่อต้ังและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร บริษัท SenseTime กล่าวว่า SenseTime มี

ความยินดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีได้รว่มมือกับบริษัท สกาย 

ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทด้านไอทีท่ีมี

ศักยภาพของประเทศไทย ในการถ่ายทอดและน�า

เทคโนโลยี AI มาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย  

   

 "ถือเป็นการผนึกก�าลังทางธุรกิจท่ีแข็งแกรง่

ระหว่างสองบริษัท ซึ่งเชื่อมั่นว่าความรว่มมือ

ของ SenseTime และสกาย ไอซีที ในครั้งนี้จะ

น�าไปสูก่ารเรียนรู้ และพัฒนาเทคโนโลยีรว่มกัน 

ซึ่ง SenseTime พร้อมท่ีจะสนับสนุนอยา่งเต็มท่ี

เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย" Dr. Xu Li 

กล่าว 

 ท้ังนี้ส�าหรับเทคโนโลยีของ SenseTime ใน

ประเทศจีนนั้นถูกน�าไปใช้อยา่งต่อเนื่อง ไมว่่าจะ

เป็นการใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย

ของอาคารในเมืองปักก่ิง เทคโนโลยีท่ีชว่ยหนว่ย

งานต�ารวจวิเคราะห์ภาพวิดีโออาชญากรรมและ

การตรวจจับอุบัติเหตุและแจ้งเตือนหนว่ยงานท่ี

เก่ียวข้อง รวมไปถึงทางการแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยี 

AI เข้ามาชว่ยบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัย

โรคไปจนถึงการจัดการการรักษาอยา่งต่อเนื่อง

ฉบับที่ 1044 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

SKY จับมือ SenseTime
รุกสมำร์ท ซีเคียวริตี้ - ดิจิตอลแพลตฟอร์ม
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 TPIPP โชว์งบ Q2/62 ท�าก�าไรสุทธิ 1,251 ล้าน

บาท หลังเดินเครื่องโรงไฟฟ้าครบ 440 เมกะวัตต์ ลุ้น

ประกาศผลโครงการโรงไฟฟ้าขยะหนุนการเติบโต

 

 ‘บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์’ หรือ TPIPP ผู้

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเช้ือเพลิงจากขยะ 

(RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนท้ิงรายใหญ่

ของไทย โชว์ผลการด�าเนินงานไตรมาส 2/2562 ท�า

ก�าไรสุทธิ 1,251 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 29.55% ดันผลงานครึ่งปีแรกท�าก�าไรพุ่ง 

2,234 ล้านบาท ม่ันใจผลงานครึ่งปีหลังเติบโตต่อ

เน่ือง พร้อมรอลุ้นประกาศผลโครงการโรงไฟฟ้าขยะ 

ก�าลังการผลิตรวม 40 เมกะวัตต์

 

 นำยภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รอง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยบัญชีและ
กำรเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์ 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ TPIPP ผู้ประกอบ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) 

และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนท้ิงรายใหญ่ของ

ไทย เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานในช่วงไตรมาส 

2/2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,697 ล้านบาท และ

ก�าไรสุทธิท่ี 1,251 ล้านบาท โดยเติบโตต่อเนื่องจาก

ไตรมาส 1/2562 ท่ีผ่านมาท่ีมีรายได้รวม 2,514 บาท 

และก�าไรสุทธิท่ี 983 บาท โดยมีปัจจัยมาจากการ

รับรู้รายได้จากปริมาณจ�าหน่ายไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้น หลัง

เดินเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าครบตามแผนงาน 

และการเพิ่มหม้อต้มไอน�า (Boiler) พร้อมปรับปรุง

ประสิทธิภาพหม้อต้มไอน�าเดิม รวมถึงการท่ีภาครัฐ

ปรับขึ้นค่า FT เพิ่มขึ้น

 

 ท้ังนี้ จากผลการด�าเนินงานในไตรมาส 2/2562 

ดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมผลการด�าเนินงานในช่วง

ครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) มีรายได้รวม 5,211 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีราย

ได้ 3,415 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 52.62% และ

มีก�าไรสุทธิ 2,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีท่ีผ่านมาท่ีท�าได้ 1,719 ล้านบาท หรือคิด

เป็นการเติบโต 29.92%

 

 ส่วนแผนของบริษัทฯ ในช่วงท่ีเหลือของปีนี้ จะ

เร่งด�าเนินการผลักดันอัตราการใช้ก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมีการเพิ่มหม้อ

ต้มน�า 5 ตัว เพื่อเพิ่มไอน�าให้เพียงพอในช่วงท่ีต้อง

หยุดซ่อมบ�ารุงหม้อต้มน�าบางตัว โดยปัจจุบันมีหม้อ

ต้มน�าเพิ่มเติมแล้ว 2 หม้อ และก�าลังเพิ่มเติมอีก 3 

หม้อ ซึ่งท้ังหมดจะแล้วเสร็จในกลางปีหน้า ท้ังหมด

นี้เพื่อสร้างรายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าได้เต็ม

ประสิทธิภาพ

 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการ

เงิน TPIPP กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอ

ผลการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะอ่อนนุช และ

โครงการโรงไฟฟ้าขยะหนองแขม โดยมีก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าในแต่ละโรง 20 เมกะวัตต์

 

 “ช่วงต้นปีท่ีผ่านมา เราได้เดินเครื่องจักรและ 

COD โรงไฟฟ้า TG8 ก�าลังการผลิตติดต้ัง 150 เมกะ

วัตต์ ท�าให้มีก�าลังการผลิตติดต้ังรวมเพิ่มข้ึนเป็น 440 

เมกะวัตต์ นอกจากนั้นเราได้มีการเพิ่มเติมหม้อต้ม

ไอน�าซึ่งจะท�าให้ปริมาณไอน�าเพียงพอ ในช่วงท่ีต้อง

หยุดซ่อมบ�ารุงหม้อต้มไอน�าบางตัว ท้ังหมดนี้จะเป็น

ปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยสร้างผลการด�าเนินงานของบ

ริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตามแผนงานท่ีวาง

ไว้” นายภัคพล กล่าว

ฉบับที่ 1044 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

TPIPP รอลุ้น
ผลโรงไฟฟำ้ขยะ 40 MW
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 ซานต้า..หรือ..ซาตาน(ทรัมป์)!! ตลาดบ้านเราเมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมาปรับตัวขึ้นแรง
มากเจ้าค่ะ พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 1,631.40 จุด บวกขึ้นมา +27.37 จุด บวกตาม ตปท. ท่ีเริ่ม
คลายความกังวลสงครามการค้าท่ีมีความคืบหน้ามากขึ้น ส่วนบ้านเรามีประเด็นหนุน
รัฐบาลคลอดมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเจ้าค่ะ และสิ้นสุดการประกาศงบ Q2 ไปแล้ว
น่าจะลดความผันผวนไปได้ระดับนึง สัปดาห์นี้มาลุ้นตลาดรีบาวด์กันต่อเจ้าค่ะ

 มาดูกลุ่มแบงค์กันก่อนเจ้าค่ะ จับตาเฝ้าระวังลุ้นว่ิงต่อเจ้าค่ะ ส�าหรับ KBANK SCB 
และ BBL เจ้าค่ะ หลังจากท่ีปรับตัวลงแรงในช่วงก่อนหน้า ล่าสุดฟื้ นตัวได้เด่น รีบาวด์
ตามตลาดขึ้นมาวันแรกท้ังสามตัวเจ้าค่ะ ด้านโบรกมองแรงขายน่าจะลดลงเนื่องจาก
ในช่วงท่ีผ่านมา ได้ขายแรงเกินพื้นฐานท่ีประเมินไว้แล้วเจ้าค่ะ สายเก็งก�าไรน่าจับตาดู
เจ้าค่ะ

 อีกตัวท่ีเรียกได้ว่าการลงของตลาดท่ีผ่านมาแทบไม่สะเทือนส�าหรับชุดชั้นใน 
SABINA เจ้าค่ะ ล่าสุดปิดท่ี 31.25 บาท บวกขึ้นมา 3.31% เจ้าค่ะ ใครตามเจ๊มากจาก
คอลัมน์ก่อนคงฟินกันนะเจ้าคะ อย่างท่ีเจ๊บอกให้รับตอนแดงๆ พอตลาดฟื้ นตัวจะเด้ง
แรงบวกกับราคาเบรก 30.00 บาท ท่ีเจ๊ให้ไว้ขึ้นมาด้วยท�าให้ราคาพุ่งแรงได้ต่อเนื่อง 
จับตากันต่อต้านรอบนี้มองเบาๆ 33.00 บาทยั่วๆก่อนเจ้าค่า 

 เด้งได้ดีและแรงทีเดียวเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นกลุ่ม EEC อย่าง WHA และ AMATA 
เจ้าค่ะ กอดคอกันบวกสวยน่าสนใจกันอีกรอบ ตัวแรกมาดู WHA กันก่อนเจ้สค่ะ พุ่ง
ข้ึนมาปิดท่ี 4.70 บาท บวกขึ้นมา 2.17% มีลุ้นท�า ATH ใหม่เหนือ 4.86 บาทอีกแค่
เอ้ือมมือเจ้าค่ะ ส่วน AMATA ไม่เคยจะยอมกัน พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 24.50 บาท บวกขึ้นมา 
2.51% มีลุ้นกลับขึ้นไป 25.00 บาทกันอีกครั้งเจ้าค่ะ จับตาลุ้นรีบาวด์ตามตลาดกันต่อ
เจ้าค่ะ

 ฟ้ืนตัวขึ้นมาปิดไฮได้สวยงามเจ้าค่ะ ส�าหรับ JMT ล่าสุดพุ่งขึ้นมาปิดท่ี 18.50 บาท 
บวกขึ้นมา 2.78% เจ้าค่ะ แนวโน้มลุ้นกลับขึ้นไปกรอบเดิม 19.00 บาทเจ้าค่ะ หลังอวด
ก�าไรสุทธิ 2Q62 ท่ี 148 ล้านบาท ดีขึ้น 3%QoQ และ 24%YoY เจ้าค่ะ พร้อมท้ังปีโต

ออลไทม์ไฮ ทางเทคนิคต้ังล�าขึ้นมาสวยเตรียมระเบิดแรงๆอีกครั้ง สายเก็งก�าไรมากอง
กันตรงนี้เจ้าค่ะ ต้านแรงลุ้นยืน 19.00 บาทก่อน ผ่านได้ฟินแน่นวลเจ้าค่ะ

 มาต่อกันด้วย PTG กันสักหน่อยเจ้าค่ะ ตัวนี้ค่อนข้างจะผันผวนแรงหน่อยในช่วงนี้ 
ทางเทคนิคมีสัญาณกลับตัวเข้ามาเจ้าค่ะ หลังปีนขึ้นมายืนบน 20.00 บาทได้ พร้อมข้ึน
มาปิดท่ี 20.20 บาท บวกขึ้นมา 4.66% หลังอวดงบ Q2/62 ฟุ้งโต 140.4% รับรายได้
ธุรกิจน�ามัน Non-Oil สดใส ย�าปีนี้จะขยายปั๊ มให้แตะ 2 พันสาขา EBITDA เท่ากับ 40-
50% สายเก็งก�าไรน่าตามกันต่อ ต้านรอบนี้มองเบาๆแถวๆ 20.70 กันก่อนเจ้าค่ะ

 จับตากันต่อส�าหรับหุ้นเด็ดๆใจถึงพึ่งได้ อย่าง เฮียฮ้อ RS เจ้าค่ะ ล่าสุดพุ่งร้อน
แรงขึ้นมาปิดท่ี 17.00 บาท บวกขึ้นมา 8.28% เจ้าค่ะ หลังช่อง 8 ชิงปรับผังระเบิดศึก
กวาดสายตาคนดูช่วงไพร์มไทม์ ในไตรมาส 3 ส่ง 5 รายการใหม่ เขย่าเรทต้ิง สู้ศึกทีวี
ดิจิทัล พร้อมก้าวขึ้นแท่นครองแชมป์สถานีโทรทัศน์ท่ีมีรายการข่าว 13 ชม./วัน สูง
ท่ีสุดในกลุ่มรายการวาไรต้ีเจ้าค่ะ ทางเทคนิคมีสัญญาณเก็งก�าไรเข้ามา รอบนี้ลุ้นแนว
ต้าน 17.80 บาทต้านท่ีค่อนข้างจะแข็งหน่อย ผ่านได้ปังๆเจ้าค่ะ สายเก็งก�าไรจับตากัน
ให้ดีเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันด้วยรถซิ่ง JAS กันสักหน่อยเจ้าค่ะ ล่าสุดพุ่งขึ้นมาปิดท่ี 6.65 บาท
ไฮของวัน บวกขึ้นมา 6.40% หลังจ่อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�าแสงเข้ากอง JASIF 
มูลค่าราว 3.8 หมื่นลบ. ให้ TTTBB เช่าเพิ่ม-ต่ออายุสัญญาเช่าเดิม 10 ปี ทางเทคนิค
มีสัญญาณเก็งก�าไรเข้ามาให้ได้เห็นเจ้าค่ะ มีแนวโน้มลุ้นทดสอบแนวต้าน 7.00 บาท
เจ้าค่ะ ใครชอบซิ่งๆจับตาเฝ้ากันไว้ให้ดี สัปดาห์นี้มีลุ้นเฮกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ แล้วพบกัน
ใหม่เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุด
แนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบ
ความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

ซำนต้ำ..หรือ..
ซำตำน(ทรัมป์)!!
By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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