
MBKET เผยก�ำไรครึง่ปีแรก 63โตแรง 517.19% หลังรำย

ได้ค่ำนำยหน้ำเพิ่มขึ้น รบัวอลุ่มเทรดพุ่ง 39 % ด้ำนผลงำน 

Q2/63 โกยก�ำไรสทุธิ 107.02 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,437.64% 

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีก�ำไรสุทธิ 6.96 ล้ำนบำท

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) NOK เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

วาระพิเศษครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ยื่นค�าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการและให้เสนอผู้

จัดท�าแผนฟื้ นฟูกิจการ (ผู้ท�าแผนฯ) ต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) MBKET เปิดเผยว่าผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

MBKET ก�ำไรโค้ง2 อู้ฟู ่
ทะยำน 1,437.64 %
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วันแดงเดือด!!ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดท่ี 1,315.74 จุด -22.61 จุด หรือ 
1.69% เจ้าค่ะแรงขายออกมาต่อเนื่องหลัง สศค.หั่นจีดีพีเป็นติดลบ 
8.5% ต�าสุดเป็นประวัติการณ์ สง่ออกด่ิง 11% อีกท้ังความกังวลจาก
ตัวเลข GDP ใน Q2/63 ของสหรัฐท่ีจะ

JKN ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จากนักลงทุนสถาบัน โดย
เฉพาะกับนักลงทุนรายใหม่ หลังออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 400 ล้าน
บาท จากความเชื่อม่ันในศกัยภาพการด�าเนนิธุรกิจท่ีอยูใ่นชว่งขาข้ึน 
และการวางแผนรุกท�าตลาดจ�าหนา่ยลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในภูมิภาค
อาเซียน มั่นใจผลงานครึ่งปีแรกสุดแจ่มแนน่อน

Wall Street ตลำดหุ้น
เม้ำท์มอยภำษำหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 8

JKN หน้ำบำน
ขำยหุ้นกู้ 400 ลบ. เกลี้ยง วันแดงเดือด!!

นำยมนตรี ศรไพศำล
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษัิทหลักทรพัยเ์มยแ์บงก์ 

กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) MBKET

นำยวุฒิภูมิ จุฬำงกูร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 

บรษัิท สำยกำรบนินกแอร ์จ�ำกัด (มหำชน) NOK

NOK ประกำศยื่นค�ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำร -ศำลล้มละลำยกลำงนัดไต่สวนค�ำร้องฯ 27 ต.ค. 63  หวัง
ฟ้ืนฟูส�ำเร็จเร็วก่อนโควิด-19 จบ เตรยีมรับท่องเที่ยวบูม ยืนยันยังให้บริกำรบินทุกเส้นทำงตำมปกติ
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 นำยวฒิุภูม ิจุฬำงกรู ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บริหำร บริษัท สำยกำรบินนกแอร์ จ�ำกัด 
(มหำชน) NOK เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรม
การบริษัทฯ วาระพิเศษคร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะลูก
หน้ียื่นค�าร้องขอฟื้ นฟูกิจการและให้เสนอผู้จัดท�าแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ (ผู้ท�าแผนฯ) ต่อศาลล้มละลายกลางภาย
ใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

โดยบริษัทฯ ได้ยื่นค�าร้องขอฟื้ นฟูกิจการของบริษัทฯ 
ต่อศาลล้มละลายกลางในวันเดียวกันท่ีคณะกรรมการ
ได้มีมติดังกล่าวและในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ศาล
ล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งรับค�าร้องขอฟื้ นฟูกิจการไว้
พิจารณาแล้ว โดยศาลล้มละลายกลางได้ก�าหนดวัน
นัดไต่สวนค�าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการในวันท่ี27 ตุลาคม 
2563การยื่นค�าร้องขอฟื้ นฟูกิจการของบริษัทฯ มีสาระ
ส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 

1. บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ยื่นค�าร้องขอฟื้ นฟู
กิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ท้ังนี้เพราะบริษัทฯ เห็น
ว่าการฟ้ืนฟูกิจการนั้นเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมและ
ดีท่ีสุดส�าหรับการแก้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
ชั่วคราวของบริษัทฯ ภายใต้การก�ากับดูแลของศาลฯ 
เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ สามารถด�าเนินการต่อไปได้

ตามปรกติ

 2. การเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในครั้งนี้ บริษัทฯ 
ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการท่ีจะเลิกหรือช�าระบัญชี
บริษัทฯหรือไม่ได้มุ่งหมายให้บริษัทฯต้องตกเป็นบุคคล
ล้มละลายแต่อยา่งใด ในทางตรงกันข้าม บริษัทฯ กลับมี
ความมุ่งมั่นและแน่วแน่เป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะด�าเนิน
กิจการต่อไปให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เพราะ
ปัญหาในปัจจุบันของบริษัทฯ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้น
ฐานทางธุรกิจแต่เกิดจากปัจจัยหลายประการรวมถึง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อธุรกิจท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก ท�าให้
บรษัิทฯ เกิดข้อติดขัดและอุปสรรคในการด�าเนินกิจการ 
หากมีการปรบัโครงสรา้งภายใต้กระบวนการฟ้ืนฟอูยา่ง
เหมาะสม บริษัทฯจะสามารถด�าเนินธุรกิจให้เติบโต
ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน

 3. การเข้าสูก่ระบวนการฟื้ นฟกิูจการในครั้งนี ้จะชว่ยให้
บรษัิทฯ สามารถบรรลวัุตถุประสงค์ของแผนฟื้ นฟธุูรกิจ
ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพตามข้ันตอนต่างๆ ซ่ึงมกีฎหมาย
รองรบัและใหค้วามคุ้มครองแก่ทุกฝา่ยท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
เป็นธรรม ท้ังบรษัิทฯ ยงัสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้
ตามปรกติในระหว่างท่ีอยู่ในกระบวนการฟื้ นฟูกิจการ 
ไม่ว่าจะเป็นการให้การบริการขนส่งผู้โดยสารและการ
ขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ

 4. แนวทางเบื้องต้นของการฟื้ นฟูกิจการบริษัทฯ คือ

4.1 การปรับโครงสร้างหน้ี เพื่อแก้ไขหนี้สินท่ีมีอยู่ให้
สร็จส้ินโดยค�านึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
อย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับความสามารถในการ
ช�าระหนี้ของบริษัทฯ

4.2 การบริหารจัดการกิจการของลูกหนี้เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและสามารถช�าระหนี้ได้ตามแผนฟื้ นฟู
กิจการ เช่น ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบินและปรับ
ฝูงบิน การปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์และความ
สามารถในการหารายได้ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน ปรับลด
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็น พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคล

5. บริษัทฯได้เสนอให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเป
เชียลิสท์ แอ็ดไวซอร่ี เซอร์วิสเซส จ�ากัด ร่วมกับ นาย
ปริญญาไววัฒนา นายไต้ ชอง อีนายเกษมสันต์ วีระ
กุล นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร และนายชวลิต อัตถศาสตร์ 
กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ท�าแผน

ฉบับที่ 1157 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

NOK ยื่นฟื้ นฟูกิจกำร
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การยื่ นค�าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการในคร้ังนี้  ถือเป็นก้าว

ส�าคัญในการท่ีจะเปล่ียนแปลงบริษัทฯไปในทิศทาง

ท่ีดีขึ้นอย่างย่ังยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวข้อง อาทิผู้โดยสาร ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการ

ค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้พนักงานบริษัทฯ ผู้ลงทุน ประชาชน

รวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่าในขณะนี้ประชาชนและ

นักท่องเท่ียวยังมีการเดินทางกันไม่มากนักเพราะการ

ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะท้ให้บริษัทฯ สามารถฟื้ นฟู

กิจการได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากกว่าในภาวะ

ปรกติ ท้ังน้ีบริษัทฯ ต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะต้องฟื้ นฟู

กิจการให้ส�าเร็จก่อนการระบาดโควิด-19 จะยุติลง ซึ่ง

นั่นหมายถึงบริษัทฯ จะมีความพร้อมอย่างเต็มท่ีและ

สามารถให้บริการอย่างดีเย่ียมเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการเดินทางของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่าง

ประเทศ รวมถึงประชาชนท่ัวไปได้เป็นอย่างดีบริษัทฯ

จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้ นฟูกิจการของ 

บริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าอ่ืนๆ เพิ่มเติมต่อไป

 ดำ้นนำยประเสรฐิ บญุสมัพันธ ์ประธำน
คณะกรรมกำรบริษัท สำยกำรบินนกแอร์ 
จ�ำกัด (มหำชน) เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรม

การบริษัทฯ วาระพิเศษครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 30 

กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ในฐานะลูก

หนีย้ื่นค�ารอ้งขอฟื้ นฟกิูจการฯ และใหเ้สนอผูจั้ดท�าแผน

ฟื้ นฟูกิจการฯ ต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราช

บัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 โดยบริษัทฯ ได้

ยื่นค�ารอ้งขอฟ้ืนฟกิูจการของบรษัิทฯ ต่อศาลล้มละลาย

กลางในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 11.00 น. 

และศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งรับค�าร้องขอฟื้ นฟู

กิจการฯ ไว้พิจารณาแล้วในวันเดียวกัน เป็นคดีด�า ฟฟ 

21/2563 และนัดไต่สวนค�าร้องฯ ในวันท่ี 27 ตุลาคม 

2563 เวลา 09.00 น.

บริษัทฯ ในฐานะลูกหน้ีเป็นผู้ยื่นค�าร้องขอฟื้ นฟูกิจการ

ต่อศาลฯ ท้ังน้ีเพราะบริษัทฯ เห็นว่าการฟื้ นฟูกิจการ

นั้นเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดส�าหรับการแก้

ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวของบริษัทฯ 

ภายใต้การก�ากับดูแลของศาลฯ เพ่ือให้กิจการของ

บริษัทฯ สามารถด�าเนินการต่อไปได้ตามปกติ

การเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่

ได้มีจุดมุ่งหมายในการท่ีจะเลิกหรือช�าระบัญชีบริษัทฯ 

หรือไม่ได้ มุ่งหมายให้บริษัทฯ ต้องตกเป็นบุคคลล้ม

ละลายแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามบริษัทฯ กลับมี

ความมุ่งมั่นและแน่วแน่เป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะด�าเนิน

กิจการต่อไปให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เพราะ

ปัญหาในปัจจุบันของบริษัทฯ ไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้น

ฐานทางธุรกิจแต่เกิดจากปัจจัยหลายประการรวมถึง

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง

รุนแรงต่อธุรกิจท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก ท�าให้

บริษัทฯ เกิดข้อติดขัดและอุปสรรคในการด�าเนนิกิจการ 

หากมีการปรบัโครงสรา้งภายใต้กระบวนการฟ้ืนฟูอยา่ง

เหมาะสม บริษัทฯ จะสามารถด�าเนินธุรกิจให้เติบโต

ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน

การเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการฯ ในครั้งนี้ จะช่วยให้

บรษัิทฯ สามารถบรรลวัุตถุประสงค์ของแผนฟื้ นฟธุูรกิจ

ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพตามข้ันตอนต่างๆ ซึ่งมกีฎหมาย

รองรบัและใหค้วามคุ้มครองแก่ทกุฝา่ยท่ีเก่ียวข้องอยา่ง

เป็นธรรม ท้ังบรษัิทฯ ยงัสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้

ตามปกติในระหว่างท่ีอยู่ในกระบวนการฟื้ นฟูกิจการฯ 

ไม่ว่าจะเป็นการให้การบริการขนส่งผู้โดยสารและการ

ขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ

ฉบับที่ 1157 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

NOK ยื่นฟื้ นฟูกิจกำร
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นายประเสริฐ เปิดเผยต่ออีกว่า การย่ืนค�าร้องขอฟื้ นฟูกิจการฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวส�าคัญในการท่ีจะเปล่ียนแปลงบริษัทฯไปในทิศทางท่ีดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ผู้โดยสาร ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงานบริษัทฯ ผู้ลงทุน ประชาชนรวมถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่าในขณะนี้ประชาชนและนักท่องเท่ียวยังมีการเดินทางกันไม่มากนักเพราะการระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ สามารถฟ้ืนฟูกิจการได้

อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากกว่าในภาวะปกติ ท้ังนี้บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะต้องฟื้ นฟูกิจการให้ส�าเร็จก่อนการระบาดโควิด-19 จะยุติลง ซึ่งนั่นหมายถึงบริษัทฯ จะมี

ความพร้อมอย่างเต็มท่ีและสามารถให้บริการอย่างดีเย่ียมเพื่อตอบสนองความต้องการเดินทางของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงประชาชนท่ัวไปได้เป็น

อย่างดี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  เพิ่มเหตุการขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ NOK  ต้ังแต่วันนี้  3 ส.ค. 2563   หลัง NOK ยื่นค�าร้องขอฟื้ นฟูกิจการ โดยศาล

รับค�าร้องแล้วเม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

อน่ึง หลักทรัพย์ท่ีถูกข้ึนเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องด�าเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับ สมาชิกเต็มจ�านวนก่อนซื้อหลัก

ทรัพย์น้ัน)ต้ังแต่วันท่ีขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

ฉบับที่ 1157 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

NOK ยื่นฟื้ นฟูกิจกำร
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 นำยมนตรี ศรไพศำล ประธำนเจ้ำ

หน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ 

กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 

MBKET เปิดเผยว่าผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯ 

มีก�าไรสุทธิ 241.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202.53 ล้าน

บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ517.19 เมื่อเปรียบเทียบ

กับงวดเดียวกันของปก่ีอนซ่ึงมีก�าไรสทุธ ิ39.16 ล้าน

บาท บรษัิทฯ จึงใครข่อชีแ้จงสาเหตกุารเปล่ียนแปลง

ในส่วนท่ีมีสาระส�าคัญดังนี้

1. รายได้ค่านายหน้าเพิ่มข้ึน 380.70 ล้านบาท จาก 

668.81 ล้านบาท เป็น 1,049.51 ล้านบาท หรือเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 56.92เนื่องจาก

1.1 รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

เพิม่ขึ้น 341.42 ล้านบาท จาก 605.77 ล้านบาท เป็น 

947.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.36 อันเป็น

ผลจากมูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์

เพิ่มขึ้นจาก 49,365 ล้านบาท/วัน เป็น68,617 ล้าน

บาท/วัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 และสัดส่วนนัก

ลงทุนบุคคลซึ่งเป็นส่วนรายได้หลักของบริษัทเพิ่ม

ขึ้นจากร้อยละ 34.59 เป็นร้อยละ 42.92 อันเป็นผล

ให้มูลค่าการซื้อขายเฉล่ียของนักลงทุนบุคคล

เพิ่มขึ้นจาก 17,170 ล้านบาท/วันเป็น 

29,448 ล้านบาท/วัน หรือ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 71.51

1.2 รายได้ค่านายหน้า

จากการซื้ อขายสัญญา

ซื้ อ ข า ย ล่ ว ง ห น้ า เ พิ่ ม

ขึ้ น  39.28 ล้านบาท 

จาก 63.04 ล้านบาท เป็น 

102.32ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 62.31

ฉบับที่ 1157 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

MBKET ก�ำไรโค้ง2 อู้ฟู ่
ทะยำน 1,437.64 %
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2. รายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิารลดลง 10.28 ล้าน

บาท จาก 29.19 ล้านบาท เหลือ 18.91 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 35.22เนื่องมาจาก ค่าธรรมเนียม

จากท่ีปรึกษาทางการเงินลดลง 14.75 ล้านบาท 

ในขณะท่ี ค่าธรรมเนียมจากการจัดจ าหน่ายหลัก

ทรัพย์เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและ

บริการอ่ืนเพิ่มขึ้น 0.47 ล้านบาท

3. รายได้อ่ืนลดลง 64.27 ล้านบาท จาก 438.16 

ล้านบาท เหลือ 373.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 14.67 เนื่องมาจากรายได้ดอกเบี้ยลดลง 75.80 

ล้านบาท และรายได้อ่ืนลดลง 10.78 ล้านบาท ใน

ขณะท่ี ก�าไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์เพิ่ม

ขึ้น22.31 ล้านบาท

4. ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 44.55 ล้าน

บาท จาก 1,089.12 ล้านบาท เป็น 1,133.67 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.09เน่ืองมาจาก ค่าใช้

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และ ค่าธรรมเนียมและ

บริการจ่ายเพิ่มขึ้น 63.66 ล้านบาท และ 29.52 

ล้านบาทตามล�าดับ ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลด

ลง 19.69 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอ่ืนลดลง 27.22 ล้าน

บาท และ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง 0.23 

ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในงวดปัจจุบัน บริษัทมีรายการโอน

กลับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ค่า

ใช้จ่ายลดลง) จ�านวน 1.49ล้านบาท ท้ังนี้ รายการ

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน เป็นผลมา

จากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 

9“เคร่ืองมือทางการเงิน” ซ่ึงเปน็มาตรฐานฉบบัใหม ่

มาถือปฎิบัติในงวดปัจจุบัน

นอกจากน้ัน ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ

ปีก่อนได้รวมต้นทุนบริการในอดีตจ�านวน 39 ล้าน

บาท ซึ่งเปน็ผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุ้มครอง

แรงงาน

5. ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มข้ึน 59.06 ล้านบาท จาก 

7.88 ล้านบาท เปน็ 66.94 ล้านบาท หรือเพิม่ข้ึนร้อย

ละ 749.49 เน่ืองมาจากการเพิม่ข้ึนของก�าไรก่อนค่า

ใช้จ่ายภาษีเงินได้

ดังนั้น จึงมีผลท�าให้ผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เพิ่มขึ้นจาก

ผลการด�าเนินงานในงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 

517.19

ส่วนผลการด�าเนินงานส�าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 

107.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.06 ล้านบาท หรือ

เพิ่มข้ึนร้อยละ1,437.64 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด

เดียวกันของปีก่อนซึ่งมีก�าไรสุทธิ 6.96 ล้านบาท

ฉบับที่ 1157 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

MBKET ก�ำไรโค้ง2 อู้ฟู ่
ทะยำน 1,437.64 %
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JKN ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จากนักลงทุน

สถาบัน โดยเฉพาะกับนักลงทุนรายใหม่ หลังออก

หุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท จากความเช่ือมั่น

ในศักยภาพการด�าเนินธุรกิจท่ีอยู่ในช่วงขาขึ้น และ

การวางแผนรุกท�าตลาดจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ในภูมิภาคอาเซียน มั่นใจผลงานครึ่งปีแรกสุดแจ่ม

แน่นอน

 คุณจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบด์ิ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ JKN ผู้น�าการจัดจ�าหน่าย

ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

ขอขอบคุณนักลงทุนทุกคนท่ีเช่ือมั่นและจองซ้ือหุ้น

กู้ JKN ครั้งท่ี 1/2563 ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่

ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้

ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนด อายุ 

2 ปี 9 เดือน วงเงินเสนอขายไม่เกิน 400 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 6.6 ต่อปี และช�าระดอก

เบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยก�าหนดจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก

ในเดือน ต.ค.2563 ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ 

ท�าให้บริษัทฯ สามารถมาน�าเงินท่ีได้มาใช้เป็นเงิน

ทนุหมนุเวียนเพ่ือเพิม่ศกัยภาพการด�าเนนิธุรกิจของ 

JKN ให้มีความแข็งแกร่ง จากแผนงานปีนี้ท่ีมีเป้า

หมายต้องการขยายตลาดจ�าหน่ายคอนเทนต์ไปยัง

ภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น

ท้ังนี้ บริษัทฯ จึงได้เตรียมเพิ่มเงินลงทุนซื้อลิขสิทธิ์
คอนเทนต์จากต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อน�ามา

จ�าหน่ายให้แก่คู่ ค้าท้ังในกลุ่มผู้ประกอบการ

สถานีทีวีดิจิทัลและกลุ่ม OTT ท้ังไทยและต่าง

ประเทศ ท่ีพบว่ามีความต้องการซื้อคอนเทนต์

ส�าเร็จรูปเพื่อน�าไปออกอากาศตอบสนองความ

ต้องการผู้ชมในแต่ละประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ

การสร้างกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานแก่ 

JKN และผลักดันผลการด�าเนินงานในปีนี้เติบโต 

15-20% ตามแผนงานท่ีวางไว้

ส�าหรับแนวโน้มผลการด�าเนินงานใน

ไตรมาส 2/2563 คาดว่ายังรักษา

อัตราการเติบโตท่ีดี เม่ือเทียบกับ

ชว่งเดียวกันของปีก่อน หลังจาก

ในไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทฯ ท�าก�าไรได้สูงถึง 

95.26 ล้านบาท เติบโต 18.34% จึงม่ันใจว่าภาพ

รวมผลงานในคร่ึงปีแรกของปีนี้จะเติบโตกว่าช่วง

เดียวกันของปีก่อนอย่างแน่นอน

JKN หน้ำบำน
ขำยหุ้นกู้ 400 ลบ. เกลี้ยง



www.hooninside.com

 วันแดงเดือด !! ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดท่ี 1,315.74 จุด -22.61 จุด หรือ 

1.69% เจ้าค่ะแรงขายออกมาต่อเน่ืองหลัง สศค.หั่นจีดีพีเป็นติดลบ 

8.5% ต�าสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งออกด่ิง 11% อีกท้ังความกังวลจาก

ตัวเลข GDP ใน Q2/63 ของสหรฐัท่ีจะออกมาในคืนนีเ้จ้าค่ะ ซึ่งต้องจับตา

โฟกัสกันอย่างใกล้ชิด ประเมินแนวรับท่ีไม่ควรหลุด 1,300 จุด งานนี้ไหว

ไหมบอกมา.....

 กระแสหุ้น IPO เริ่มจะกลับเข้าท่ีเข้าทางอีกครั้งเจ้าค่ะ โดยวันนี้ IPO 

น้องใหม่ SICT บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ท�า

ธุรกิจเก่ียวกับอิเลกทรอนิกส์ เข้าตลาดวันนี้ได้พอเหมาะพอเจาะกับกระแสหุ้นท่ีในกลุ่มท่ีร้อนแรง โดยเปิดซิลล่ิงท่ี 4.14 บาท บวก 200% นานทีจะมา

ให้ได้เห็นเจ้าค่ะ งานนี้ปรบมือดังๆ ลุ้นกันต่อเจ้าค่ะ

 ซิลล่ิงต่อเนื่อง 2 วันท�าการไม่สนใจตลาดเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น DELTA วันนี้ปิดท่ี 119.00 บาท บวก 14.98% ส�าหรับหุ้น DELTA คาดหุ้นซิลล่ิง หลัง

ซื้อ`Eltek Au` มั่นใจรายได้ปีนี้โตกว่า10% จากนี้ต้องจับตามองกันใหม่เจ้าค่ะส�าหรับ DELTA 

 ปิดท้ายกันท่ี PRM ท่ีพุ่งท�านิวไฮวันนี้ท่ี 9.55 บาทก่อนจะปิดท่ี 9.35 บาท บวก 6.25% ส�าหรับ PRM จากบทวิเคราะห์ Maybank คาดงบ 2Q63 ท่ี

คาดจะท�าได้ดี 427 ลบ. +60% QoQ +50% YoY ถือเป็นหุ้นท่ีน่าจับตาลุ้นกันว่าจะกลับขึ้นไปท่ี 10.00 บาทอีกครั้งได้ไหม รอบนี้มาลุ้นกันเจ้าค่ะ

****By เจ๊เยเลน ณ Wall Street World***

***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุน

ทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

https://t.me/QueenWallstreet

วันแดงเดือด!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World

Wall Street ตลาดหุ้น
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