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PLANB เพิ่มทนุ 465.90 ล้านหุน้ ขาย 
RO 2.50 : 1 ราคา5 บาท ขึน้ XR 29 
พ.ย. นี ้แถมแจกวอแรนต์ 2 : 1 สว่นหน่ึง
ใช้รองรบัซื้อป้ายโฆษณาภายนอกทีอ่ยู่
อาศยั จาก MACO มูลค่า 639.50 ลบ. 
คาดแล้วเสรจ็ ม.ค. 65 และใช้เป็น
เงินทนุหมุนเวยีน

รอ
ผลเฟด!!

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 9

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

PLANB
เพ่ิมทุน RO 2.50 : 1 แถมวอแรนต์
/ซื้อป้ายโฆษณาฯจาก MACO

อ่านต่อหน้า 7

ECFส่งสัญญาณธุรกิจ
โค้งสุดท้ายโตต่อเนื่อง
เร่งเครือ่งลุยออนไลน์

ECF เผยธุรกิจโค้งสดุท้ายปี 64 ธุรกิจโตต่อเน่ือง คว้าออเดอร์
ลูกค้ารายใหม่ อินเดีย หนุนรายได้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์พุ่ง 
ขณะทีล่กูค้าญีปุ่่น อเมรกิา จนี มคี�าสั่งซื้อต่อเน่ือง

บมจ.คิวทซี ีเอนเนอรย์ี ่(QTC) ประกาศศกัยภาพผูผ้ลิตจัดจ�าหน่าย และใหบ้รกิารหม้อแปลงไฟฟ้า
ชั้นน�าของไทย เดินหน้าลงทุนธุรกิจหม้อแปลง-เทรดดิ้งเต็มสูบ

อ่านต่อหน้า 8

QTC
มั่นใจรายได้ปีนี้

เข้าเป้า 1.2 พันลบ.
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PLANB เพิ่มทุน 465.90 ล้านหุ้น ขายRO 2.50 : 1 
ราคา5 บาท ขึ้น XR 29 พ.ย. นี้ แถมแจกวอแรนต์ 
2 : 1 สว่นหนึ่งใชร้องรบัซื้อปา้ยโฆษณาภายนอกท่ี
อยูอ่าศัย จากMACO มูลค่า 639.50 ลบ. คาดแล้ว
เสร็จ ม.ค. 65 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 ดร .พิ นิ จสรณ ์  ลื อชั ยขจรพันธ ์ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม บริษัท แพลน 
บ ีมเีดยี จ�ากดั (มหาชน) PLANB เปดิเผยว่า ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพลน บี มเีดีย จ�ากัด 
(มหาชน) ("บริษัท") คร้ังท่ี 8/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อ
วันท่ี22 กันยายน 2564 ได้มมีติท่ีส�าคัญดังต่อไปนี้

อนุมัติและให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการเข้าท�ารายการซ้ือทรัพย์สินจาก
บริษัท มาสเตอร์ แอดจ�ากัด (มหาชน) ("MACO") 
(ประกอบด้วยป้ายโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย 
และหุ้นของบริษัทย่อยของ MACOซึ่งเป็นเจ้าขอ
งกรรมสทิธิป์า้ยฆษณาภายนอกท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงเขา้
ข่ายเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์และรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน รวมเป็นมูลค�าาซ้ือขายท้ังสิ้นไม่เกิน 

639.50 ล้านบาท (เรียกว่า "ธุรกรรมการเข้าซ้ือ
ทรัพย์สิน"ธุรกรรมการเช้าซื้อทรัพย์สินจะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อเง่ือนไขบงัคับก่อนดังต่อไปนีไ้ด้ส�าเรจ็เสรจ็
สิ้น

(ก)  บริษัทได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ
บรษัิทใหเ้ขา้ท�าธุรกรรมการเข้าซื้อทรพัยส์นิ และ
เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

(ข) MACO ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ 
MACO ให้เข้าท�าธุรกรรมการเข้าซื้อทรัพย์สินกับ
บริษัทและเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

(ค) บริษัทได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้า ให้เข้าท�าธุรกรรมการเข้าซ้ือ
ทรัพย์สินจาก MACO บนเง่ือนไขท่ีบริษัทยอมรับ
ได้

(ง) ไม่ปรากฎว่ามีการฟ้องร้อง หรือมีการด�าเนิน
กระบวนการทางกฎหมายใดๆ ซ่ึงห้ามมิให้มีการ
ท�าธุรกรรมการเขา้ซื้อทรพัยส์นิ หรอือาจก่อใหเ้กิด

ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกรรม
การเช้าซื้อทรัพย์สิน

บริษัทคาดว่าเง่ือนไขบังคับก่อนข้างต้นจะบรรลุ
ผลส�าเร็จ และบริษัทจะเข้าท�าธุรกรรมการเข้า
ซื้อทรัพย์สินเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคมของปี 
2565

ภายหลังจากการเข้าท�าธุรกรรมการเข้าซื้ อ
ทรัพย์สิน บริษัทจะกลายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ป้ายโฆษณาภายนอกท่ีอยู่อาศัย ซึ่งเกือบท้ังหมด
อยูภ่ายใต้สัญญาบรหิารจัดการเพื่อบรหิารจัดการ
ท�าการตลาดและขายสื่อโฆษณาภายนอกท่ีอยู่
อาศัยกับกลุ่ม MACO ฉบับลงวันท่ี 15 มกราคม 
2563 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งผลจาก
การเข้าท�าธุรกรรมการเข้าซ้ือทรัพย์สินดังกล่าว
จะท�าให้ค่ตอบแทนซึ่งบริษัทต้องช�าระให้แก่กลุ่ม 
MACO ภายใต้สัญญาบรหิารจัดการดังกล่าวลดลง
เหลือเพยีง 250 ล้านบาทต่อป ี(จากเดิม 700 ล้าน
บาทต่อปี) ซึ่งบริษัทและMACO ตกลงให้การลด
ค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลนับต้ังแต่วันท่ีโอนขาย
ทรัพย์สินเสร็จสิ้น
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แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์บริษัท
จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงานของบริษัท รวมท้ังเงินจากการเพิ่มทุน
จดทะเบยีนของบรษัิทโดยการออกและเสนอขาย
หุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบรษัิทตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering)

ท้ังนี้บริษัทคาดว่าการช�าระราคาธุรกรรมการเข้า
ซื้อทรัพย์สินจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เนื่องจากบริษัท
มีเงินสดและกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
เพียงพอ

พร้อมกันนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติและให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ�านวน 458,848,957.40 บาท 
เป็น 388,256,810. 10 บาท มูลค่ท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.10 บาท และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

อนุมัติและให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ�านวน 388,256,810.10 บาท 
เปน็ทนุจดทะเบยีนใหมจ่�านวน 434,847,627.50 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 
465,908,174 หุ้น มูลค�าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท รวมท้ังสิ้น 46,950.817.40 บาท เพื่อรองรับ

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 
2.50 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมี
ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท โดยเศษของหุ้น
ให้ปัดท้ิง

และ (2) การใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุน่ท่ี 1 ("ใบส�าคัญแสดง
สิทธิ PLANB-W1") เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทท่ีจองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering และอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

พร้อมอนุมัติและให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
PLANB-W1 จ�านวนไม่เกิน155,302,725 หน่วย 
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจอง
ซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering)ในอัตราสว่น 2 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 
1 หนว่ย โดยไมคิ่ดมลูค่า(ราคาเสนอขายต่อหนว่ย
เท่ากับ 0 บาท) และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
เท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใช้
สิทธิ 3 ปี ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีเศษของใบส�าคัญแสดง
สิทธิ PLANB-W1 เหลือจากการค�านวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าว
ท้ิงท้ังจ�านวน

วัตถปุระสงค์ของการเพิม่ทุนและการใชเ้งินทุนใน
ส่วนท่ีเพิ่ม ในกรณีท่ีหุ้นสามัญเพิ่มทุนท้ังหมดท่ี
บรษัิทออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น
การถือหุน้ท่ีแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) ใน
ครัง้นีม้ผีูจ้องซื้อเต็มจ�านวนได้ส าเรจ็เสรจ็สิน้ บรษัิท
จะสามารถระดมทุนได้เป็นจ�านวนรวมประมาณ 
1,553 ล้านบาท โดยบรษัิทมแีผนท่ีจะน�าเงินท่ีได้
รบัจากการเพิม่ทนุในครัง้นี ้ดังต่อไปนี้
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PLANB
เพ่ิมทุน RO 2.50 : 1 แถมวอแรนต์
/ซื้อป้ายโฆษณาฯจาก MACO

ก�าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเปน็การประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราช

ก�าหนดว่าด้วยการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง และอนมัุติการมอบหมายใหก้รรมการผู้จัดการ

เปน็ผูม้อี�านาจในการพิจารณา แก้ไข วัน เวลา สถานท่ี และรายละเอียดอ่ืน ๆ ส�าหรบัการจัดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564ตามความเหมาะ

สมโดยพจิารณาประโยชน์และผลกระทบท่ีมต่ีอบรษัิทเปน็ส�าคัญ
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ก�าหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : ก�าหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

วันท่ีคณะกรรมการมีมติ : 22 ก.ย. 2564

วันท่ีประชุมผู้ถือหุ้น : 19 พ.ย. 2564

เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00

วันก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารว่มประชุม (Record : 20 ต.ค. 2564

date)

วันท่ีไมไ่ด้รับสิทธิเข้าประชุม : 19 ต.ค. 2564

วาระการประชุมท่ีส�าคัญ :

- การเพิ่มทุน

- การได้มาหรือจ�าหนา่ยสินทรัพย์

- รายการท่ีเก่ียวโยงกัน

- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

สถานท่ีประชุม : ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบก�าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

วันท่ีคณะกรรมการมีมติ : 22 ก.ย. 2564

จ�านวนหุ้นสามัญท่ีเพิ่มทุน (หุ้น) : 465,908,174

จ�านวนรวมของหุ้นท่ีเพิ่มทุน (หุ้น) : 465,908,174

มูลค่าท่ีตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.10

ประเภทหลักทรัพย์ท่ีจัดสรร : หุ้นสามัญ

จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญท้ังหมด

จ�านวนหุ้นท่ีจัดสรร (หุ้น) : 310,605,449

อัตราสว่น (หุ้นเดิม : หุ้นใหม)่ : 12.50 : 1

ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 5.00

วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 30 พ.ย. 2564

ท่ีได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)

วันท่ีไมไ่ด้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 29 พ.ย. 2564

จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ

จ�านวนหุ้นท่ีจัดสรร (หุ้น) : 155,302,725

PLANB
เพ่ิมทุน RO 2.50 : 1 แถมวอแรนต์
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การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

วันท่ีคณะกรรมการมีมติ : 22 ก.ย. 2564

ประเภทหลักทรัพย์ท่ีจัดสรร : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรร (หนว่ย) : 155,302,725

หุ้นเพิ่มทุนท่ีจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ

จ�านวนหุ้นท่ีเพิ่มทุน (หุ้น) : 155,302,725

อัตราสว่น (หุ้นเดิม : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ) : 2 : 1

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหนว่ย) : 0

ลักษณะของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ชื่อยอ่ใบส�าคัญแสดงสิทธิ : PLANB-W1

ชื่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัท แพลน บี

มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) รุน่ท่ี 1

อัตราการใช้สิทธิ (ใบส�าคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1

ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 8.00

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ :

3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

หมายเหตุ :

บริษัทจะด�าเนินการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ซึง่ได้รับการจัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราสว่น 2 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหมต่่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ PLANB-W1 1 หนว่ย โดยไมคิ่ดมูลค่า ท้ังนี้ 
ในกรณท่ีีมเีศษของใบส�าคัญแสดงสทิธ ิPLANB-W1 เหลือจากการค�านวณตาม
อัตราสว่นการจัดสรรดังกล่าวใหป้ดัเศษดังกล่าวท้ิงท้ังจ�านวน บรษัิทจะท�าการ
ยกเลิกใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ�านวนดังกล่าว ซึ่งจะท�าให้คงเหลือใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิในจ�านวนเท่าท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

PLANB
เพ่ิมทุน RO 2.50 : 1 แถมวอแรนต์
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ECF เผยธุรกิจโค้งสุดท้ายปี 64 ธุรกิจโตต่อเนื่อง 
คว้าออเดอร์ลูกค้ารายใหม ่อินเดีย หนุนรายได้สง่
ออกเฟอรนิ์เจอร์พุง่ ขณะท่ีลูกค้าญีปุ่น่ อเมริกา จีน 
มคี�าสั่งซื้อต่อเนื่อง เรง่เคร่ืองบริษัทยอ่ย  ลุยขยาย
ชอ่งทางจ�าหนา่ยออนไลน์ ปั๊ มยอดขายท้ังในและ
ต่างประเทศ พร้อมรับรู้ก�าไรจากธุรกิจพลังงาน 
โรงไฟฟ้ามินบูต่อเนื่อง

 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์
นิเทค จ�ากัด (มหาชน) (ECF) เปิดเผย
ว่า ทิศทางธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในช่วงโค้งสุดท้ายปี 
2564 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากการเข้าสูช่ว่ง
ไฮซีซั่นธุรกิจ อีกท้ังบริษัทยังได้รับค�าสั่งซื้ออย่าง
ต่อเนื่องจากลูกค้า ญี่ปุ่น อเมริกา อินเดีย จีน สง่
ผลใหบ้ริษัทมปีริมาณออเดอรส์ง่ออกเฟอรน์เิจอร์
ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าท่ีคาดการณ์ นอกจากนี้ ยังได้
รับอานิสงส์จากแนวโน้มค่าเงินบาทท่ีอ่อนตัวลง
ในชว่งไตรมาส 3 นี้ ซึ่งจะสง่ผลดีต่อธุรกิจด้วย

ส�าหรับแผนการด�าเนนิงานในชว่งต่อจากนี ้ บริษัท
มุ่งเน้นขยายตลาดต่างประเทศ ในช่วงไตรมาส 
3/64 บริษัทได้รับค�าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาอย่างต่อ
เน่ือง โดยในชว่งท่ีผา่นมามรีายได้ท่ีเพิม่ขึน้มาจาก

การสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุน่ สหรฐัอเมริกาและ
จีน เปน็ส�าคัญ   อีกท้ังบรษัิทยงัได้รบัค�าสั่งซื้อจาก
ลูกค้ารายใหม่ ซ่ึงเป็นผู้จ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ราย
ใหญ่ประเทศอินเดีย คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ใน
ช่วงไตรมาส 4/64 ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนราย
ได้จากยอดขายต่างประเทศอยู่ท่ี 64% และใน
ประเทศอยูท่ี่ 36%

ขณะท่ีตลาดในประเทศ กระตุ้นยอดขายผ่าน
ชอ่งทางจ�าหนา่ยใหม ่ อาทิ ร้านโมเดิร์นเทรดชั้น
น�าท่ีมีสาขาท่ัวประเทศพร้อมกับแผนการขยาย
สาขาท่ีเพิ่มขึ้น อีกท้ังบริษัทมุง่เน้นการขยายชอ่ง
ทางการจ�าหน่ายผ่านออนไลน์ ล่าสุดเมื่อเดือน 
มิ.ย.ท่ีผ่านมา ได้จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท บริษัท 
โซเมว่า พลาซา่ จ�ากัด เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจออนไลน์แพลท
ฟอร์ม และคาดว่าจะสามารถเริ่มด�าเนินการ
จ�าหนา่ยผา่นชอ่งทางดังกล่าวได้ในไตรมาส 1/65  
ซึง่ถือเปน็การเพิม่ชอ่งทางการเขา้ถึงกลุม่ลกูค้าใน
ประเทศ รวมถึงสร้างความหลากหลายของช่อง
ทางการจ�าหนา่ยสินค้าให้กับบริษัท

ด้านธุรกิจพลังงานทดแทน ท่ีผา่นมารับรู้สว่นแบง่
ก�าไรจากโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตยข์นาด 220 
MW เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ โดยเข้าลงทุน

ในสัดส่วนร้อยละ 20 ส�าหรับเฟสแรก (50 MW 
จ�าหนา่ยไฟฟา้เรียบรอ้ยแล้ว) ส�าหรบัเฟส 2 3 และ 
4 ท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสรา้ง ยงัคงด�าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองแม้จะมีสัญญาณความล่าช้าเกิดข้ึนบ้าง
จากสถานการณ์ COVID-19 และการเมืองภายใน
เมียนมาร์ โดยคาดว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นครบ
ท้ังสี่เฟสภายในไมเ่กินสิ้นปี 2565 นี้

ผลประกอบการครึ่งปีแรก 2564 บริษัทมีรายได้
รวม 813.89  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากชว่งเดียวกัน
ของปก่ีอนท่ีมรีายได้รวม 587.69 ล้านบาท จ�านวน  
226.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.49 % และมี
ก�าไรสุทธิสว่นท่ีเป็นของบริษัท 30.09  ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 
15.30 ล้านบาท จ�านวน  14.79 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 96.72%

ECFส่งสัญญาณธุรกิจ
โค้งสุดท้ายโตต่อเนื่อง
เร่งเครือ่งลุยออนไลน์
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บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ประกาศศักยภาพผู้

ผลิตจัดจ�าหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้าชั้น

น�าของไทย เดินหน้าลงทุนธุรกิจหม้อแปลง-เทรดด้ิง

เต็มสูบ ด้านผู้บริหาร “พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน” มั่นใจ

รายได้ท้ังปีโตเข้าเป้า 1,200 ล้านบาท จากทิศทาง

การจ�าหน่ายหม้อแปลงท้ังในประเทศ และต่าง

ประเทศยงัไปได้สวย ล่าสดุคว้างาน กฟภ. มลูค่ากว่า 

100 ล้านบาท หนุน Backlog แตะ 465 ล้านบาท         

 นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ 
(QTC) เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจในช่วงท่ีเหลือ

ของปีนี้ว่า บริษัทฯยังคงวางกลยุทธ์เชิงรุกส�าหรับ

การเจาะตลาดท้ังในธุรกิจการจ�าหน่ายและให้

บริการหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่าง

การพัฒนานวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ๆ เพิ่ม

ขึ้น เพื่ อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ัง

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงลูกค้าในกลุ่มประเทศ 

ASEANขณะท่ีธุรกิจเทรดด้ิง ซึ่งบริษัทฯเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายโซลาร์เซลล์ ให้กับ LONGI Solar, Trina 

Solar การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ Huawei Solar 

Inverter รวมไปถึงการจ�าหน่าย DE BUSDUCTนั้น 

บริษัทฯยังคงขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอย่าง

ต่อเนื่ อง เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีความ

ต้องการต่อเนื่องท้ังในภาครัฐและเอกชน ซึ่งจาก

ความต้องการท่ีสูงขึ้นส่งผลให้บริษัทฯมีการเพิ่ม

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ 

ผา่น E-Commerce แพลตฟอรม์ออนไลน ์เพื่อขยาย

ตลาดกลุ่มลูกค้าให้เป็นวงกว้างมากขึ้น จากปัจจุบัน

จ�าหน่ายในกลุ่มลูกค้าองค์กรเท่าน้ัน 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯมีแผนศึกษาตลาดเพื่อจ�าหน่าย

แผงโซลาร์เซลล์ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านโซ

ลาร์ฟาร์ม เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมีความต้องการ

ใช้ในตลาดสูงขึ้นหลังจากท่ีภาครัฐส่งเสริมให้มีการ

ใชพ้ลังงานสะอาด ท�าใหก้ลุ่มผูป้ระกอบการดังกล่าว

หันมาให้ความส�าคัญในการใช้แผงโซลาร์เซลล์มาก

ยิ่งขึ้น 

ล่าสุด บริษัทฯคว้างานประมูลจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (กฟภ.) กว่า 100 ล้านบาท  ส่งผลให้บริษัทฯ

มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ไปแตะท่ีระดับ 465 

ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยส่งมอบได้ภายในปีนี้

ส่วนประมาณการณ์อัตราการเติบโตรายได้ในปีน้ี 

บริษัทฯยังคงต้ังไว้ท่ีระดับ 1,200 ล้านบาท โดยแบ่ง

เป็นสัดส่วนรายได้จากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า 80% 

( ภาครัฐ 20-30% ภาคเอกชน 30-40% และต่าง

ประเทศ30-40%) ขณะท่ีธุรกิจเทรดด้ิง 10-20% 

โดยในช่วงคร่ึงปีแรกของ 2564 บริษัทฯมีความ

สามารถในการท�ารายได้รวมแล้วท่ี 528.30 ล้าน

บาท และมีก�าไรสุทธิท่ี 45.14 ล้านบาท  

“บริษัทฯมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้านพลังงาน ควบคู่

กับการพัฒนานวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ๆ   

เพื่อต่อยอดธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าให้ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้าท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดย

เฉพาะลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีความ

ต้องการใชห้มอ้แปลงไฟฟา้เพิม่สงูข้ึนตามการขยาย

ตัวเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่ม

คล่ีคลายในทิศทางท่ีดีขึ้น พร้อมท้ังศึกษาแผนการ

ลงทนุใหม่ๆ รวมถึงเดินเกมรุกทางการตลาดเพื่อต่อย

อดและขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพ่ือสร้างมูลค่า

เพิม่ใหกั้บบรษัิทฯ ในอนาคต ” นายพลูพพิฒัน ์กล่าว

ท้ิงท้าย     

QTC
มั่นใจรายได้ปีนี้

เข้าเป้า 1.2 พันลบ.

23.09.2021 / Thursday / #1213

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.tmill.co.th


รอผลเฟด!! ตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังคงแกว่งตัวเล็กน้อย แต่อิงไปใน
ทิศทางบวกเกือบตลอดท้ังวันเจ้าค่ะ นักลงทุนรอผลการประชุม
เฟดในวันพรุ่งนี้(ช่วงเช้า)โดยวันน้ีได้หุ้นกลุ่มแบงก์เข้ามาเป็นตัว
พลักดันตลาดจากความคาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลัง
จากท่ีรัฐบาลเพิ่มสัดส่วนหนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 70% ช่วง
นี้ก็เทรดไปตามหน้างานก่อนเจ้าค่ะ

เม่ือวานเจ๊เห็นผู้บริหาร กลับมาซ้ือหุน้ท่ีราคา 17.90 บาท จ�านวน 
1,110,000 หุ้น เอ๊ะๆๆแบบนี้จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นให้นัก
ลงทุนหรือเปล่าน่าาา ด้านผลประกอบการของ ASIAN ใน 2Q21 
ก็สงูเกินคาด ยอดขายอาหารสตัวเล้ียงและอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีสงู
เป็นประวัติการณ์ช่วยผลักดันก�าไร ราคาท่ีปรับตัวลงมาเริ่มยืน
ท�าฐานได้ เจ๊เลยมมีมุมองว่ามแีก๊ปในการเล่นรอบท�าก�าไรอีกครั้ง 
บวกกับค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่า แถมผู้บริหารก็ยังท�าให้อุ่นใจ แบบ
นี้ก็ขอเกาะล้อตามไปดูสักหน่อยเจ้าค่ะ

มาเก็งล�าไยกันท่ี AIE สกัหนอ่ยเจ้าค่ะ วันน้ีบวกขึ้นมาพรอ้มวอลุ่ม
ท่ีหนาแน่น หลังท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเปล่ียนแปลง
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.25 บาทต่อ หุ้น 

เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น วอลุ่มมาขนาดนี้ พรุ่งน้ีก็
ขอเกาะล้อตามไปดูอีกสักตัวแล้วกันนะคะ

ปิดท้ายท่ีโรงหนัง MAJOR กันบ้างเจ้าค่ะ หลัง
จ�านวนผู้ติดเชื้อโควิดเริ่มลดลง ตอนนี้ก็เริ่มมีท่าที
ว่า โรงหนังอาจจะได้กลับมาให้ใช้บริการกันได้
อีกครั้ง หลังถูกปิดมาเกือบ 2 เดือน ด้านโบรกฯ 

ประเมิน Q3/64 เป็นจุดเริ่มต้นพลิกก�าไร แม้ผลการด�าเนินงาน
ยังไม่ฟ้ืน แต่มีบันทึกก�าไรขายหุ้น SF พยุง คาดปลายปีน้ีเริ่ม
เห็นผลการด�าเนินงานฟ้ืน บวกกลับมีหนังฟอร์มยักษ์จ่อเข้าฉาย
เพียบเจ้าค่ะ ใครอยากจะเก็บไว้ลุ้นลองดูได้นะเจ้าคะ แล้วพบกัน
ใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้านะจ๊ะ…..

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเส่ียง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
ลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่ง
บางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัว
คงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com
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