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บมจ. ดโีอด ีไบโอเทค (DOD) 
ระบุ ผูถื้อหุน้ไฟเขยีวอนุมัติ
เพิ่มทนุ 205 ล้านหุน้ มูลค่า
ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท

ต่างชาติ
ลุย!!BY

เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 5

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

CKP
ปลื้มนลท.เชื่อมั่นกิจการ

หุ้นกู้ 2 พันลบ. จองล้น 2 เท่า
CKP เผยหุน้กู้ มูลค่า 2 พันลบ. ยอดจองล้น 2 เท่า เหตนุลท.
เชื่อมั่นกิจการ-ปี65 ศกึษาลงทนุธุรกิจพลังงานในปท.-ตปท.

หุ้นกู้ 1.5 พันลบ. ขายเกลี้ยง
SUPER ฟุง้
สถาบัน-รายใหญ่จองล้น

อ่านต่อหน้า 4

ผู้ถือหุ้นไฟเขียวผู้ถือหุ้นไฟเขียว
ออกW-2ออกW-2

DOD เฮ..!DOD เฮ..!

SUPER ประสบความส�าเรจ็ในการขายหุน้กู้ วงเงิน 1,500 ล้านบาท กระแส

ตอบรบัดเียีย่ม นักลงทนุสถาบนั-รายใหญ่จองซื้อล้นหลาม แม้ต้องเผชิญกับ

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19
3
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บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ระบุ ผูถื้อหุน้ไฟเขียว
อนุมัติเพิ่มทุน 205 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท รองรับการวอร์แรนต์ จ�านวน 205 ล้าน
หนว่ย ในอัตราการ 2 : 1 ราคาเสนอขายหนว่ยละ 
0.10 บาท อายุสทิธิ 2 ป ีพรอ้มเล็งน�าเงินประมาณ 
3,700 ล้านบาท จากการขายและใช้สิทธิแปลง
สภาพ ยกระดับการเป็น ผู้สกัด ผู้ผลิต และผู้จัด
จ�าหนา่ย ครบวงจรต้ังแต่ต้นน�าถึงปลายน�า เก่ียว
กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีใช้สารสกัดจากกัญ
ชง-กัญชา พืชกระท่อม รวมถึงสมุนไพรอ่ืนๆ  

 นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอ
เทค จ�ากัด (มหาชน) หรือ DOD เปิด
เผยว่า ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 
เพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จ�านวน 102.5 
ล้านบาท จากทนุจดทะเบยีนเดิม จ�านวน 205 ล้าน
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหมจ่�านวน 307.5 ล้าน
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 205 
ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ส�าหรับการรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 2 

(DOD-W2) จ�านวนไมเ่กิน 205 ล้านหนว่ย ท่ีจะมี
การจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอัตรา 2 หุน้สามญั
ต่อ 1 หนว่ยใบส�าคัญแสดงสิทธิ ท่ีราคาเสนอขาย
หนว่ยละ 0.10 บาท โดยใบส�าคัญแสดงสิทธมีิอายุ 
2 ปี นับจากวันท่ีออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ และมี
และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
1 หนว่ยต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาใช้
สิทธิ 18.00 บาทต่อหุ้น

 ท้ังนี ้หากผู้ถือหุน้มีการใช้สิทธใินการแปลงสภาพ
ครบ จะสง่ผลใหบ้ริษัทฯมเีงินทนุเพ่ิมข้ึนประมาณ 
3,700 ล้านบาท ซึ่งจะเขา้มารองรบัการขยายงาน
เพื่อการเติบโตในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยบริษัทฯจะ
น�าเงินท่ีได้จากการการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ ไปขยายและต่อยอดธุรกิจ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีมีส่วนผสมของกัญชง-
กัญชา และพืชกระท่อม รวมท้ังสมุนไพรอ่ืนๆ 
ซ่ึงเป็นการขยายการลงทุนต้ังแต่ต้นน�าไปจนถึง
ปลายน�า เช่น การท�าโรงเรือนส�าหรับการเพาะ
ปลกู การสร้างโรงสกัดแบบ Full Spectrum ตลอด
ไปจนถึงการสรา้งผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสนิค้าของ
บริษัทเอง เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านการ
จัดจ�าหนา่ยแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง ท้ังนี้เพื่อ

เป็นการบริหารความเสี่ยง โดยหันมามุ่งเน้นการ
พึ่งพาตลาดของตนเอง

 อีกท้ัง บรษัิทฯยงัมกีารเตรียมลงทนุสรา้งศูนยวิ์จัย 
และพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร แบบครบวงจร
ต้ังแต่ต้นน�า กลางน�า และปลายน�า เพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแขง่ขัน ภายใต้การสร้างคลัง
สินค้า และระบบ โลจิสติกส์ของบริษัทฯเอง เพื่อ
ใช้กับโรงงานอาหารเสริม โรงสกัด และธุรกิจ
ออนไลน์  

น อ ก จ า ก นี้  บ ริ ษั ท ฯ จ ะ น� า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น เ งิ น
ทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับแผนธุรกิจในอนาคต 
รวมท้ังการช�าระคืนหนี้ระยะสั้น และระยะยาว
กับสถาบันการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน 
ซึ่งจากแผนขยายการลงทุนดังกล่าว จะเป็นการ
ช่วยตอกย�าให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่ง
ในการเป็นผู้น�าของ DOD ในฐานะผู้สกัด ผู้ผลิต 
และผู้จัดจ�าหน่าย ต้ังแต่ต้นน�าถึงปลายน�าเก่ียว
กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ท่ีมสีารสกัดจากกัญชง-
กัญชา พืชกระท่อม รวมถึงสมุนไพรอ่ืนๆ ท่ีครบ
วงจรระดับต้นๆของประเทศ  
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ผู้ถือหุ้นไฟเขียว
ออกW-2

DOD เฮ..!
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SUPER ประสบความส�าเร็จในการขายหุ้นกู้ วงเงิน 
1,500 ล้านบาท กระแสตอบรับดีเยี่ยม นักลงทุน
สถาบัน-รายใหญ่จองซ้ือล้นหลาม แม้ต้องเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฟาก
ซีอีโอ " จอมทรัพย์ โลจายะ " ระบุ การเสนอขายหุ้น
กู้ ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนอยา่งต่อเนื่อง 
สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจเติบโตสม�าเสมอ เดินหน้า
รุกขยายก�าลังผลิตไฟฟ้าเต็มพิกัด หวังก้าวสู่ผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายใหญใ่นประเทศเวียดนามภายในปี2565

 นายจอมทรัพย ์  โลจายะ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 
คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ SUPER  
เปิดเผยว่า บริษัทประสบความส�าเร็จการเสนอขาย
หุ้นกู้ครั้งท่ี 2/2564 ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า
รวม 1,500 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการแบ่งจ�านวนเสนอ
ขาย 1,000 ล้านบาทและหุ้นกู้ส�ารองเพื่อเสนอขาย
เพิ่มเติม 500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี ครบ
ก�าหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี  4.90 % 
ต่อปี ก�าหนดช�าระดอกเบีย้ทกุ 3 เดือนตลอดอายุหุน้กู้

ท้ังนีหุ้น้กู้ท่ีออกและเสนอขายครั้งน้ีได้รับความสนใจ
จากผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ท่ีให้ความ
สนใจเป็นอยา่งดี หลังเปิดให้จองซื้อระหว่างวันท่ี 18 
– 20 ตุลาคม 2564 ท่ีผา่นมา ได้รับความสนใจจอง

ซื้อเกินเป้าหมาย แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 แต่กระแสตอบรับ
ยงัดีเกินคาด ซึ่งสะท้อนความเชื่อม่ันท่ีนกัลงทุนมีต่อ
ธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยา่งสม�าเสมอ

รวมท้ังผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ยังมี
ความนา่สนใจอยูใ่นระดับท่ีดี เหมาะสมกับการเลือก
ลงทนุอีกด้วย โดยบรษัิทได้รบัการจัดอันดับความนา่
เชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทต้ิง จ�ากัด ท่ีระดับ "BBB" 
อันดับเครดิต "คงท่ี" 

ส�าหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้  บริษัทฯจะน�าเงิน
ช�าระคืนหุ้นกู้ จ�านวน 600 ล้านบาท และลงทุน ใน
โครงการโรงไฟฟา้ฟ้า SPP Hybrid ในจังหวัดสระแก้ว 
ประมาณ 600 ล้านบาท เงินสว่นท่ีเหลือจะใชเ้ปน็เงิน
ทุน หมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

" ต้องขอขอบคณุผูล้งทุนท่ีให้ความไว้วางใจ และตอบ
รับอย่างดีต่อการเสนอขายหุ้นกู้ในคร้ังนี้   สะท้อน
ถึงความเชื่อมั่นท่ีนักลงทุนมีต่อความสามารถใน
การท�าก�าไรท่ีดี และคุณภาพสินทรัพย์ท่ีค่อนข้างมี
เสถียรภาพ ตลอดจนแหล่งเงินทนุท่ีหลากหลาย และ
สถานะสภาพคล่องท่ีเพียงพอของบริษัทฯสามารถ
ขยายธุรกิจได้อยา่งคล่องตัว อีกท้ังเปน็การรกัษาการ
อัตราเติบโตได้อยา่งยั่งยืน "นายจอมทรัพย์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกล่าวว่า ภาพรวมการ
ด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯมั่นใจว่า จะยังรักษาการเติบโต
ได้ต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด -19  ในชว่งครึ่งหลังของปีนี้ จะเติบโต
ได้ดีกว่าคร่ึงแรกตามก�าลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นซ่ึงผล
ประกอบการในคร่ึงแรกท่ีผ่านมาสะท้อนการเติบโต
อยา่งแข็งแกรง่ท้ังรายได้ และก�าไร โดยในครึ่งปีแรก
ปี 2564 มีรายได้รวม 4,421.0  ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
34.9% จากงวดเดียวกันปีก่อนมีรายได้รวมเท่ากับ 
3,276.5  ล้านบาท  ขณะท่ีมีก�าไรสุทธิ 1,913.2 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 92.4%

นอกจากนี้ SUPER ยังคงเดินหน้าในการขยายการ
ลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศ และต่างประเทศต่อ
เนื่องได้ตามแผนท่ีวางไว้ ซึ่งมีก�าลังการผลิตรวมอยู่
ท่ี 1,563.32  เมกะวัตต์ ต้ังเป้าหมายท่ีจะเพิ่มก�าลัง
การผลิตรวมให้ไปแตะระดับ 1,900 – 2,000 เมกะ
วัตต์ภายในปี 2565 และมีรายได้เติบโตอย่างก้าว
กระโดด รวมท้ังยังหาโอกาสในการเข้าไปลงทุนใน
โครงการอ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อตอกย�าความเชื่อมั่นต่อ
การสรา้งผลตอบแทนในโครงการต่างๆ ท่ีมใีนพอรต์ 
และโครงการในอนาคต รวมท้ังการก้าวสู่การเป็นผู้
ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศเวียดนามในปี2565 
ด้วยเชน่กัน
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หุ้นกู้ 1.5 พันลบ. ขายเกลี้ยง
SUPER ฟุง้
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CKP เผยหุ้นกู้ มูลค่า2พันลบ. ยอดจองล้น2เท่า เห
ตุนลท.เชื่อมั่นกิจการ-ปี65 ศึกษาลงทุนธุรกิจพลัง
งานในปท.-ตปท.

  นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ
ผู ้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
“CKP” เปิดเผยว่า CKPower ได้เสนอขายหุ้นกู้
ครั้งท่ี 2/2564 มูลค่า 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุน
สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยการออกคร้ังน้ียัง
คงได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจ�านวนมาก
และมียอดจองเกินกว่า 2 เท่าของจ�านวนท่ีทางบ
รษัิทฯ เสนอขาย แสดงให้เห็นถึงความเชื่อม่ันของนัก
ลงทุนท่ีมีต่อกิจการและความสามารถในการบริหาร
งานของบริษัทฯ ในฐานะท่ีเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้าพลังงานสะอาดท้ังในและต่างประเทศ ควบคู่
กับการให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้
อายุ 10 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 3.58 ต่อ
ปี ช�าระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซ่ึง
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก�าหนด 

ท้ังน้ี หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงท่ี” โดย บริษัท 
ทริสเรทต้ิง จ�ากัด เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2564

นายธนวัฒน์ กล่าวว่า ในการเสนอขายหุ้นกู้คร้ังนี้ 
บริษัทฯ จะน�าเงินบางส่วนมาช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงิน และมแีผนน�าเงินสว่นท่ีเหลือ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการต่อ
ไป

“ความส�าเรจ็ในการออกหุน้กู้ครั้งนี้ สว่นหนึ่งเปน็ผล
มาจากความสามารถในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 
2564 CKPower มีรายได้รวม 4,396.2 ล้านบาท 
เติบโตขึ้น 803.1 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 22.4% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีก�าไรสุทธิ 821.6 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 289.1% จากช่วงเดียวกันของปี 
2563”

นอกจากน้ี บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL) 
ซ่ึงเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลัง
น�า ไซยะบุรี ใน สปป.ลาว อยู่ระหว่างการด�าเนิน
การประเมินอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) 

เพื่อเตรียมพร้อมในการออกหุ้นกู้ ซ่ึงวางแผนไว้ใน
ปี 2565 โดยหากได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้ลงทุน 
คาดว่า XPCL จะสามารถลดต้นทุนทางการเงินซึ่ง
เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายหลักของ XPCL ได้

“CKPower ต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนสถาบันและผู้
ลงทุนรายใหญ่ทุกท่านท่ียังคงเชื่อม่ันและไว้วางใจ
ต่อความสามารถในการบริหารงานของบริษัทฯ ท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน
ท้ังในด้านการสร้างรายได้ ก�าไร และกระแสเงินสด 
รวมถึงความจริงใจต่อการรักษาดูแลสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

อย่างไรก็ตาม CKPower ยังมองหาโอกาสการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 กิจกรรมหลักของบ
ริษัทฯจะยังคงเป็นการด�าเนินการพัฒนาและศึกษา
ความเปน็ไปได้ของโครงการไฟฟา้พลังน�าต่างๆ รวม
ถึงศกึษาโอกาสทางด้านการลงทนุในโครงการไฟฟา้
ท่ีเป็นพลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาดท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศเป็นหลัก เพื่อให้ธุรกิจการ
ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ในอนาคต” นายธนวัฒน์ กล่าว
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CKP
ปลื้มนลท.เชื่อมั่นกิจการ

หุ้นกู้ 2 พันลบ. จองล้น 2 เท่า
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ต่างชาติลุย!! ตลาดหุ้นไทยวันนี้รีบาวด์ข้ึนมาได้หลังปรับตัว
ลงแรงเมื่อวาน โดยมีแรงซื้อกลับหุ้น Big Cap และเป็นการปรับ
ขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ แม้ยังไม่มีปัจจัยใหม่ ต้องรอดู
ต่อว่าพี่กองของเราจะยงัปรบัพอรต์ต่อหรอืไม ่เพราะชว่งนี้ก�าลัง
เข้าสู่การทยอยงบด้วยเจ้าค่ะ แต่การท่ีต่างชาติเข้ามาชื้อ ก็ถือ
เป็นสัญญาณท่ีดีค่ะ ภาพรวมเจ๊มองว่าตลาดบ้านเรายังเป็นขา
ขึ้นอยู่ จังหวะย่อพักตัวแรงก็น่าจะเป็นจังหวะเข้าเก็บหุ้นงบดีได้
เจ้าค่ะ

มาเปิดกันท่ีหุ้นกลุ่มสื่อสารกับ TRUE กันสักหน่อยเจ้าค่ะ หลัง
จากพักตัวมา 5 วัน วันนี้เริ่มมีอาการกระตุกๆเรียกแขก กลุ่ม 
TRUE ผนึก WHA-CHG เสริมศักยภาพโรงพยาบาลสนาม ซีพี-
ดับบลิวเอชเอ-จุฬารัตน์ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ติดต้ังเครือข่าย
อัจฉริยะTrue 5G / 4G / WiFi ภายในโรงพยาบาลสนาม เจ๊จึง
มองเป็นจังหวะเข้าเก็บเพื่อเล่นลุ้นเด้ง หลังจากลงมาพักตัวไป
แล้วเจ้าค่ะ

RICHY วอลุ่มเข้ามาเป็นวันแรกท�าการ วันนี้เจ๊เลยหยิบยกเอา
มาฝากไว้ให้ได้เก็งก�าไรเจ้าค่ะ RICHY ลุ้นครึ่งหลังโตเด่น-มั่นใจ
ปีนี้รายได้เข้าเป้า 1.5 พันลบ. แถมหุ้นต�าบุ๊ก แต่ตัวนี้นิสัยเจ้าเขา

ก็ เหว่ียงๆหน่อย แต่วอลุ่มเข้ามาวันแรกขนาดนี้
ก็อย่าให้เสียของนะเจ้าค่า ยังไงแฟนคลับก็ลอง
วางแผนกันดูด้วยนะเจ้าคะ

ปิดท้ายกันด้วยหุ้น SYNEX กันสักหน่อยเจ้าค่ะ 
ตัวนี้คาดว่าจะประกาศงบออกมาดี SYNEX-SCB 
10X ร่วมพัฒนา SWOPMART แพลตฟอร์มซื้อ

ขายสินค้าไอทีมือสองครบวงจร ถือเป็นการต่อยอดสร้างอนาคต
เจ้าค่ะ ด้านราคาหุ้นยังไม่เคล่ือนไหวอะไรมาก แต่เจ๊มองเป็น
จังหวะท่ีน่าสะสม ส�าหรับคนถือรอได้ ตัวนี้เก็บสะสมรอเพื่อไป
เล่นลุ้นงบได้นะเจ้าคะ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้านะ
จ๊ะ…..

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อน

ตัดสินใจลงทุน

 โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

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

 ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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ต่างชาติลุย!!  
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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