
บรษัิท ไทยยูเนี่ยน กรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน) ขยำยธุรกิจ

ค้ำปลีกอำหำรทะเลในประเทศไทย โดยเพิ่มกำรถือ

หุ้นในธรรมชำติซีฟู้ด รีเทล เป็น 65 เปอร์เซ็นต์

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) NOK เปิดเผยว่า  มติท่ีประชุมคณะ

กรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทจํานวน 99,030,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 3,408,049,800 บาท

นำยฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่มธุรกิจอำหำรแช่

แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บรษัิท ไทยยูเนีย่น กรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน) กล่ำว

ว่ำ"ไทยยูเนี่ยนได้ตัดสินใจเข้ำลงทุนในธรรมชำติซีฟู้ด รเีทล โดยควำม

ร่วมมือทำงธุรกิจครั้งนี้จะผสำนจุดแข็งของท้ังสองบริษัทได้เป็นอย่ำงด ี

ด้วยควำมเชีย่วชำญของไทยยูเนีย่นในด้ำนอำหำรทะเลแช่แข็งและ food 

service ผนึกก�ำลังกับทีมธรรมชำติซีฟู้ดที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำร

ตลำดและแบรนด์จะช่วยให้บรษัิท

TU รุกถือหุ้น
ธรรมชาติซีฟูด้ รีเทล เป็น 65%
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NOK เพ่ิมทุน 888.15 ล้านหุ้น
ขาย RO 3.5:1 ที่หุ้นละ 2.50 บาท

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธำนกรรมกำรบรหิำรกลุ่มธุรกิจอำหำรแช่แข็งและ

ธุรกิจทีเ่กีย่วข้อง บรษัิท ไทยยูเนีย่น กรุป๊ จ�ำกัด (มหำชน)

NOK เพิ่มทุน 888.15 ล้ำนหุ้นเสนอขำย ผถห.เดิม 3.5:1 รำคำหุ้นละ 2.50 บำท  แจงเพิ่มทุนสูบเงิน

ผถห.เดิม 2.22พันลบ. รองรบัแผนกำรด�ำเนินธุรกิจ-ดันส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก จำกติดลบ 659ลบ.

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 

บรษัิท สำยกำรบนินกแอร ์จ�ำกัด (มหำชน) NOK

น�าขึ้นให้รีบตัก!! ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้มาตามนัดนะเจ้าคะ 
พุ่งข้ึนมาปิดท่ี 1,563.85 จุด บวก 12.03 จุด ได้แรงหนุนจาก S&P 
Global Ratings ได้ปรับทบทวนแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของ
ประเทศไทยสู่เชิงบวกท่ีเจ๊บอกไปเมื่อวาน

'บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย หรือ JKN' ผู้นําการจัดจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล 
ประกาศความสําเร็จด้วยการรุกจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในตลาดต่างประเทศ หลังประสบ
ความสําเร็จในการทําตลาดคอนเทนต์ซีรีส์ละครไทยยึดตลาดอาเซียน เพื่อแผยแพร่ผ่านทุก
แพลตฟอร์มท้ัง ทีวีดิจิทัล ทีวีบอกรับสมาชิกและ OTT ขณะ

JKN โชว์ควำมส�ำเร็จรุกจ�ำหน่ำยลิขสิทธิ์
คอนเทนต์ในตลำดต่ำงประเทศ มั่นใจปีนี้ท�ำ
สัดส่วนรำยได้พุ่งเป็น 30% ตำมแผนที่วำงไว้

Wall Street ตลำดหุ้น
เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 6

JKN คุยปีนี้สัดส่วนรายได้ตปท.
พุ่งเป็น 30% ตามเป้า น�้าขึ้นให้รีบตัก
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนก
แอร์ จ�ากัด (มหาชน) NOK เปิดเผยว่า  มติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนก

แอร์ จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวัน

ท่ี 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัทจํานวน 99,030,527 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 3,408,049,800 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 3,309,019,273 บาท 

และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 

888,147,358 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

3,309,019,273 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํา

นวน 4,197,166,631 บาท

 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

888,147,358 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละราย

ถืออยู่ (Rights Offering) โดยจะมีการนําเสนอต่อ

ท่ี ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 

14 มกราคม 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เกิน

จํานวน 888,147,358 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3.5 หุ้น

สามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (คิดเป็นจํานวน

หุ้นท่ีใช้ใน การจัดสรรท้ังสิ้น 888,147,358 หุ้น) 

ท่ีราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท มูลค่ารวมไม่

เกิน 2,220,368,395บาท และกําหนดวัน จองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสําหรับการเสนอขาย

ต้ังแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 

2563 (รวม 5 วันทํา การ) โดยบริษัทได้กําหนดราย

ช่ือผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อ

น้ี ในวันท่ี 22 มกราคม 2563

 ในกรณีท่ีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก 

บริษัทจะจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือให้แก่ผู้

ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็น

สัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกัน 

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัท

จะดําเนินการจัดสรรหุ้นท่ีเหลือจนกระท่ังไม่มีหุ้น

สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ จัดสรรอีก หรือจนกว่า

จะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ท่ีจะจองซ้ือหุ้น

สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

 ท้ังนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะ

ได้รับอนุมัติจากท่ี ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 

1/2563 ของบริษัท

 บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่ม

ความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทท้ังในด้านการดําเนิน

งานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนท่ีจะนําเงิน

ท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการดําเนินงาน ลดภาระหน้ีสิน จัดหาและ 

ปรับปรุงฝูงบิน รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือ

ข่ายการบิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของบริษัท และจะ ส่งผลให้บริษัทมีผลกา

รดําเนินงานท่ีดีขึ้น

ฉบับที่ 1124 วันที่ 13 ธันวาคม 2562

NOK เพ่ิมทุน 888.15 ล้านหุ้น
ขาย RO 3.5:1 ที่หุ้นละ 2.50 บาท
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายวุฒิภูมิกล่าวว่า ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทเก่ียวกับการเพิ่มทุน (1) เหตุผลและความจํา
เป็นของการเพ่ิมทุนบริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
เพิ่มทุน เพ่ือให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดํา
เนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึง พิจารณาออกหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนํา
เงินท่ีได้รับจากการเพ่ิมทุนดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุน 
หมุนเวียนในการดําเนินงาน ลดภาระหน้ีสิน และนํา
มาใช้ในการรองรับแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
เช่น การจัดหาและ ปรับปรุงฝูงบิน รวมถึงการขยาย
เส้นทางและเครือข่ายการบิน เพื่อให้บริษัทมีศักยภาพ
ในการแข่งขันท่ีสูงขึ้น

 (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
ท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทคาด
ว่าจะดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
เดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ดัง
กล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 (3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการ
ใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการท่ีจะ ดํา
เนินการ รวมท้ังความเพียงพอของแหล่งเงินทุนบริษัท
มีความจําเป็นท่ีจะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 
2,220 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการดําเนินธุรกิจ
ของ บริษัท โดยบริษัทมีแผนจะจัดหาและปรับปรุง
ฝูงบิน ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน เพื่อสร้าง

ศักยภาพการแข่งขันกับ ผู้ประกอบการรายอ่ืน รวม
ท้ังลดภาระหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความต้องการ
เงินทุนหมุนเวียนท่ีเพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณา แนวทาง
ต่างๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมเป็นวิธีการ ระดมทุนท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดใน
สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผล
การขาดทุนจากการดําเนินงาน และมี ส่วนของผู้ถือ
หุ้นติดลบ จากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงิน
รวมของบริษัทท่ีผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีได้
รับ อนุญาตของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2562 ท้ังนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทําให้
บริษัทสามารถระดมทุน ได้จํานวนประมาณ 2,220 
ล้านบาท จะทําให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อแผนการดํา
เนินธุรกิจท่ีวางไว้

 (4) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผล
การ ดําเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุน
และการดําเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ
การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริม
ให้บริษัทมีผล การดําเนินงานและฐานะการเงินท่ี
แข็งแกร่ง โดยบริษัทจะนําเงินท่ีได้รับจากการเพิ่ม
ทุนดังกล่าวไปใช้ในการจัดหาและ ปรับปรุงฝูงบิน 
ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน และรองรับความ
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนท่ีสูงขึ้น เพื่อให้บริษัทมี 

ศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอ่ืนใน
อุตสาหกรรม ท้ังนี้การเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อ
การเติบโตและเพิ่ม ความสามารถในการทํากําไรของ
บริษัท โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัท รวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถ ดําเนินธุรกิจต่อ
ไปได้และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทุนท่ีมั่นคง 
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุก
ราย

 ท้ังนี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นติดลบ 659 ล้านบาท เม่ือนับรวมการ
เพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมในครั้งนี้จํานวน
ประมาณ 2,220 ล้านบาท จะทําให้บริษัทมีส่วนของผู้
ถือหุ้นเป็นบวก

 (5) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนกับบริษัท ใน
กรณีท่ีไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ท้ังจํานวน

 หากบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้
ครบท้ังจํานวน บริษัทจะจัดสรรใช้ตามวัตถุประสงค์
ความจําเป็นและสมควร ตามจํานวนเงินท่ีได้รับ โดย
บริษัทอาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุน อ่ืนเพิ่มเติมต่อไป 
โดยบริษัทจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบโดยคํานึงถึง
สถานการณ์ในขณะน้ัน

ฉบับที่ 1124 วันที่ 13 ธันวาคม 2562

NOK เพ่ิมทุน 888.15 ล้านหุ้น
ขาย RO 3.5:1 ที่หุ้นละ 2.50 บาท
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 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

ขยายธุรกิจค้าปลีกอาหารทะเลในประเทศไทย 

โดยเพิ่มการถือหุ้นในธรรมชาติซีฟู้ด รีเทล เป็น 65 

เปอร์เซ็นต์

 ในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนได้ลงทุนในธรรมชาติ

ซีฟู้ด รีเทล 25.1 เปอร์เซ็นต์ และในปีน้ีได้เพิ่ม

การถือหุ้นอีก 39.9 เปอร์เซ็นต์ รวมท้ังสิ้น 65 

เปอร์เซ็นต์ตามแผนการลงทุน

 นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า"ไทยยูเน่ียน

ได้ตัดสินใจเข้าลงทุนในธรรมชาติซีฟู้ด รีเทล โดย

ความร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้จะผสานจุดแข็งของ

ท้ังสองบริษัทได้เป็นอย่างดี ด้วยความเชี่ยวชาญ

ของไทยยูเนี่ยนในด้านอาหารทะเลแช่แข็งและ 

food service ผนึกกําลังกับทีมธรรมชาติซีฟู้ดท่ีมี

ความเช่ียวชาญในด้านการตลาดและแบรนด์จะ

ช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในการขยายธุรกิจท้ัง

ในประเทศและไปสู่ตลาดต่างประเทศ เช่น ลาว 

เขมร และจีน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารและทีม

งานของธรรมชาติ ซีฟู้ด ยังมีความสามารถและ

ประสบการณ์ในการทําธุรกิจค้าปลีกอาหารสด 

ตลอดจนการทําแบรนด์อาหารทะเลระดับพรีเมียม

มามากกว่า 10 ปี ซึ่งนอกจากธุรกิจเดิมของ

ธรรมชาติ ซีฟู้ดแล้ว ทีมบริหารของธรรมชาติ ซี

ฟู้ด จะนําความเชียวชาญด้านแบรนด์มาช่วยเสริม

ทัพผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทยยูเนี่ยนภายใต้

แบรนด์คิวเฟรช ไปยังตลาดผู้บริโภคและตลาดคู่

ค้า ทําให้เราเข้าถึงผู้บริโภคในทุกๆ ตลาดได้อย่าง

ครอบคลุม"

 นายจูเลียน จี เดวี่ส์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร ธรรมชาติซีฟูด้ กล่าว

ว่า"ธรรมชาติซีฟู้ดให้บริการจัดการอย่างมืออาชีพ

ด้านเคาน์เตอร์อาหารทะเลแก่ผู้ประกอบการ

ค้าปลีกของไทย โดยมีเคาน์เตอร์อาหารทะเลให้

บริการสินค้าท้ังแบบสดและแบบแช่แข็ง 190 แห่ง

ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกลุ่มร้านอาหารและ

เครื่องด่ืม โดยมีแนวคิด 4 รูปแบบ คือ เดอะ ดอค 

ซีฟู้ดบาร์, เดอะ ล็อบสเตอร์ แล็บ, ซีฟู้ด มหานคร 

และเดอะ โอเชียน บาร์ ซึ่งมี 18 สาขา เรายังได้ต้ัง

หน่วยธุรกิจใหม่ท่ีมุ่งเน้นการให้บริการอาหารทะเล

ให้กับธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารชั้นนํา ตลอด

จนร้านอาหารมิชลินสตาร์หลายแห่งในกรุงเทพฯ 

นอกจากนี้ เรายังได้เปิดคลังสินค้าท่ีมีครัวกลาง มี

เชฟเทเบิล อุปกรณ์ผลิตและจัดเก็บอาหาร เพื่อ

ช่วยตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในการเป็นโซลูชั่นด้าน

อาหารทะเลให้กับลูกค้า การร่วมมือทางธุรกิจกับ

ไทยยูเนี่ยนจะช่วยให้เราก้าวถึงเป้าหมายในการ

เป็นท่ีหนึ่งสําหรับลูกค้าในด้านอาหารทะเล"

 ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับธรรมชาติ ซีฟู้ดและคิว

เฟรส ท่านสามารถเย่ียมชมเว็บไซต์ได้ท่ี https://

www.thammachartseafood.com/ และ http://

www.qfreshshop.com/

ฉบับที่ 1124 วันที่ 13 ธันวาคม 2562

TU รุกถือหุ้น
ธรรมชาติซีฟูด้ รีเทล เป็น 65%
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 'บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย หรือ JKN' ผู้นํา

การจัดจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล 

ประกาศความสําเร็จด้วยการรุกจําหน่ายลิขสิทธิ์

คอนเทนต์ในตลาดต่างประเทศ หลังประสบความ

สําเร็จในการทําตลาดคอนเทนต์ซีรีส์ละครไทยยึด

ตลาดอาเซียน เพื่อแผยแพร่ผ่านทุกแพลตฟอร์ม

ท้ัง ทีวีดิจิทัล ทีวีบอกรับสมาชิกและ OTT ขณะ

ท่ีซีรีส์อินเดียและฟิลิปปินส์ยังครองใจผู้ชมใน

กลุ่ม CLMV มั่นใจปีนี้สัดส่วนรายได้จากตลาดต่าง

ประเทศเพิ่มเป็น 30% ของรายได้รวมตามแผน

 คุณแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้

จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ JKN ผู้นําการจัด

จําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล เปิดเผย

ว่า จากนโยบายการดําเนินงานในปีนี้ ท่ีต้ังเป้ารุกข

ยายตลาดในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนให้มากข้ึน โดย

บริษัทฯ ประสบความสําเร็จจากการทําตลาดเป็น

อย่างดี ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์และ

ความเช่ียวชาญในการทําตลาดผ่านกลยุทธ์ 'ซุป

เปอร์สตาร์มาร์เก็ตต้ิง' ท่ีสร้างความนิยมในคอน

เทนต์ซีรีส์อินเดีย ฟิลิปปินส์ และซีรีส์ละครไทย 

จากช่อง 3 และครองใจผู้ชมในภูมิภาคนี้ได้เป็น

อย่างดี

 ท้ังน้ี ต้ังแต่ต้นปีท่ีผ่านมา JKN สามารถเปิด

ตลาดในต่างประเทศและประสบความสําเร็จใน

การจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรีส์อินเดียและ

ฟิลิปปินส์ให้แก่ผู้ประกอบการทีวี มากกว่า 1,000 

ช่ัวโมง เพื่อนําไปออกอากาศ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ

เน่ือง ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา 

สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยเฉพาะ

ประเทศเวียดนาม ซึ่งในปีนี้ประสบความสําเร็จมี

รายได้เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน

ฉบับที่ 1124 วันที่ 13 ธันวาคม 2562

JKN คุยปีนี้สัดส่วนรายได้ตปท.
พุ่งเป็น 30% ตามเป้า
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 ขณะเดียวกัน ลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากช่อง 

3 ซึ่ง JKN รับหน้าท่ีเป็นตัวแทนการตลาดและ

จําหน่ายคอนเทนต์นั้น ก็ได้รับการตอบรับท่ีดี

จากลูกค้าท่ีซื้อลิขสิทธิ์เพื่อนําไปออกอากาศผ่าน

ทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น การเซ็นสัญญา

กับ 'ต่ิมซํา' ท่ีนําละครจากช่อง3 ไปออกอากาศ

ผ่านแพลตฟอร์ม OTT (Over-the-top) ให้แก่ผู้

ชมในประเทศมาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ หรือการ

จําหน่ายคอนเทนต์ให้แก่สถานีโทรทัศน์ราจาวลี 

(RAJAWALI TV) ผู้นําสื่อโทรทัศน์ของอินโดนีเซีย 

เพื่อนําไปออกอากาศผ่านเครือข่ายฟรีทีวี และ

ความภาคภูมิใจสูงสุดของ JKN ในการจําหน่าย

ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ออกสู่ตลาดต่างประเทศ คือ 

การนําลิขสิทธิ์ละครไทยสู่ประเทศเกาหลี โดย

จําหน่ายคอนเทนต์ให้แก่บริษัท TRA Media ซ่ึง

เป็นเจ้าของโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกจํานวน 

4 ช่อง ท่ีเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพการผลิตของ

ละครไทยท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของผู้ชม

ภูมิภาคนี้ ซึ่งการเปิดตลาดในประเทศใหม่ๆ จะ

ช่วยให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในปีถัดไปด้วยเช่นกัน

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ารุกขยาย

ตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรป และ

ละตินอเมริกา เพื่อผลักดันคอนเทนต์ละครไทย

ให้เป็นท่ีรู้จักและเกิดการยอมรับจากผู้ชมท่ัวโลก 

ผ่านการจัดกิจกรรมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์

คอนเทนต์ไทย ล่าสุด JKN ประสบความสําเร็จ

ในการทําตลาดภายในงาน Asia TV Forum & 

Market 2019 (ATF 2019) ประเทศสิงค์โปร์ ท่ีนํา

ละครไทยอีกกว่า 100 เรื่อง มาร่วมทําการตลาด

เพื่อสร้างกระแสให้แก่คอนเทนต์ โดยมีเรื่อง 'ลิขิต

รักข้ามดวงดาว' และ'กรงกรรม" ละครไทยท่ีได้

เข้าชิงรางวัล Regional Winner ในรายการ The 

Asian Academy CreativeAwards (AAA Awards) 

ท่ีประเทศสิงค์โปร์ ถึง 6 สาขารางวัลท่ีปีนี้มีผู้เข้า

ชิงรางวัลนักแแสดงนําชายยอดเยี่ยมอย่าง 'เจมส์ 

จิ' เป็นคอนเทนต์ไฮไลต์ภายในงาน ซึ่งมีช่องสถานี

โทรทัศน์ต่างๆท่ัวโลกให้ความสนใจเป็นจํานวน

มาก

 พร้อมกันนี้ JKN ยังได้นําสารคดี 'ตามรอย

พระพุทธเจ้า 2 : ไตรปิฎก คําสอนมีชีวิต' สารคดี

ท่ีนําเสนอเรื่องราวของวิถีชาวพุทธ สื่อให้เห็น

ถึงความเล่ือมใส และความศรัทธาต่อพระพุทธ

ศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตจากแนวคิด

และคําสอนท่ีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ด้วยความ

เชื่อ และการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันไปใน 15 ประเทศ 

รวม 13 ตอน ซึ่งสารคดีชุดนี้ผลิตโดยทีมงานคน

ไทย และใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานกว่า 3 ปี เพ่ือ

จําหน่ายสารคดีออกไปสู่ตลาดต่างประเทศท่ัวโลก 

ซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นกัน

 " ปีนี้ถือเป็นปีท่ีดีของ JKN ในการทําตลาด

จําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ท้ังอินเดีย ฟิลิปปินส์ 

และละครไทยในตลาดต่างประเทศ ท่ีประสบ

ความสําเร็จได้ตามเป้าหมาย และสามารถสร้าง

มูลค่างาน ท่ีรอส่งมอบให้ลูกค้าอย่างได้ต่อเนื่อง ส่ง

ผลดีต่อสัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศในปีนี้ 

ท่ีจะมีสัดส่วนรายได้เป็น 30% ซึ่งเป็นไปตามเป้า

หมายท่ีวางไว้" คุณแอน-จักรพงษ์ กล่าว

ฉบับที่ 1124 วันที่ 13 ธันวาคม 2562

JKN คุยปีนี้สัดส่วนรายได้ตปท.
พุ่งเป็น 30% ตามเป้า
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 น�าขึ้นให้รีบตัก!! ดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้มาตามนัดนะเจ้าคะ พุ่งขึ้น

มาปิดท่ี 1,563.85 จุด บวก 12.03 จุด ได้แรงหนุนจาก S&P Global Ratings 

ได้ปรับทบทวนแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยสู่เชิงบวก

ท่ีเจ๊บอกไปเมื่อวานเจ้าค่ะ รวมถึงผลประชุมเฟดคงดอกเบี้ย แสดงให้เห็น

เศรษฐกิจสหรัฐฯดีเจ้าค่ะ แต่ยังคงวางใจไม่ได้ยังมีประเด็นสงครามการค้า

คอยกดดันอยู่ ช่วงนี้เล่นตามน�ากันไปก่อน มือใครยาวสาวได้สาวเอานะเจ้า

คะ

 ตัวแรกมาดูหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลแซ่บๆ อย่าง BDMS กันเจ้าค่ะ ตาม

กันต่อจากคอลัมน์ก่อนหน้าท่ีเจ๊เพิ่งเม้าท์มอยไป วันนี้มาตามนัดแล้วเจ้าค่ะ 

ระหว่างวันพุ่งขึ้นไปทําไฮ 25.25 บาท ก่อนจะย่อลงมาปิดท่ี 25.00 บาท บวก

ขึ้นมา 1.21% เบรกขึ้นมาได้สวยและถือเป็นการเปล่ียน Spreads ในรอบ

เกือบ 2 สัปดาห์กันเลยทีเดียว มาพร้อมกับข่าวดี ล่าสุด ผบห. ลุยหาพันธมิตร

ธุรกิจประกัน ดันรายได้ผู้ป่วยประกันสุขภาพ 40% ใน 3 ปี ลุยงานเต็มท่ีไม่

ธรรมดาเลยเจ้าค่า สายเก็งกําไรเกาะรถตามไปดู ลุ้นเบรกต้าน 27.00 บาท 

ผ่านได้รับรองปังๆเจ้าค่ะ

 มากันท่ีหุ้นกลุ่มสินเชื่อกันบ้าง วันนี้แอบมาร้อนแรงกันหลายตัว นําทีม

โดย MTC และ SAWAD ท่ีเป็นหรีดนําในวันนี้ มาดู MTC ก่อน พุ่งขึ้นมา

ปิดไฮท่ี 60.75 บาท บวกขึ้นมา 4.74% ด้าน ผบห. ไม่หว่ันธปท.รีไฟแนนซ์

บัตรเครดิต เตรียมโรดโชว์สิงคโปร์- สหรัฐฯ ปี 63 ลุ้นกันต่อต้าน 62.50 

บาทเจ้าค่ะ และ SAWAD ร้อนแรงไม่แพ้กัน พุ่งขึ้นมา 64.00 บาท บวกข้ึน

มา 2.81% วางเป้ารายได้ปี 63 โต 20-30% ขยายสาขา 300 แห่ง คุม NPL 

3-6% ลุ้นกันต่อต้าน 65.25 บาทเจ้าค่ะ ใครชอบหุ้นกลุมสินเชื่อยังมีแก๊ปให้

เล่นอีกมาลุ้นกันใครจะทํานิวไฮได้ก่อนกันเจ้าค่ะ

 ต่อกันท่ี TQM กันสักหน่อย วันนี้ร้อนแรงกว่าใครในช่วงท้ายตลาดเจ้าค่ะ 

ล่าสุดพุ่งขึ้นมาปิดไฮท่ี 56.50 บาท บวกขึ้นมา 4.15% เดินสายโรดโชว์ตปท. 

หวังต่างชาติถือหุ้นเพิ่มจากถืออยู่ 7% เจ้าค่ะ สายเก็งกําไรเกาะรถให้แน่น ตัว

นี้เวลาเครื่องติดเล่นกันยาวๆหลายวัน รอบนี้มีลุ้นนิวไฮเหนือ 59.25 บาท ให้

ได้ชื่นมื่นกันเจ้าค่ะ 

 ปิดท้ายอีกสักตัวเจ้าค่ะ สําหรับไก่เล็ก  TFG เจ้าค่ะ กลับข้ึนมาปิดบวก

ได้เด่นอีกครั้ง พุ่งขึ้นมาปิดท่ี 4.20 บาทเกือบไฮ บวกขึ้นมา 5.00% คาดราย

ได้ปี63 โต 15% ผนึก EA ลุยโซลาร์ลอยน�า-รูฟท็อป 200MW ใน 3ปี พร้อม

เกิดสัญญาณซื้อเข้ามาทางเทคนิค น่าลุ้นกันต่อทีเดียวเจ้าค่ะ แนวต้านแรกท่ี

น่าลุ้นช่วง 4.30 บาท เจ้าค่ะ สายซิ่งใครชอบจับตาลุ้นกันต่อเนื่องให้ดีเจ้าค่ะ 

แล้วพบกันใหม่เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซ่ิง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุน

ทุกท่านประสบความสําเร็จค่า

ปล.สําคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID :  @wall-street

น�้าขึ้นให้รีบตัก!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street

Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น 

by เจ๊เยเลน ณ Wall Street
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