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ROJNA จับมือ เฮิรบ์ เทรเชอร ์
ลยุธุรกิจกัญชงครบวงจร 
ลงทนุเฟสแรก 250 ลบ. 

คาดรบัรูร้ายได้ปี 65 

ยัง
ไปได้!!BY

เจ๊เยเลน
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Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

ลุยธุรกิจ
กัญชงครบวงจร

SPA
ลุยเปิดบริการสปา

2 โรงแรม

TTCL ได้งานก่อสรา้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชวีมวลในประเทศเวยีดนาม  

มูลค่าราว 900 ลบ.  พร้อมแจ้งขายเงินลงทุน ใน Ha Tien Energy 

Corporation ที่เวียดนาม มูลค่า 390 ลบ. สง่ผลใหส้ิน้สภาพเป็นบรษัิทยอ่ย

SPA  เซ็นสัญญา วีรันดา- เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป  ใหบ้รกิารสปา
ในโรงแรม วรีนัดา รสีอรท์ พัทยา นาจอมเทยีน-เอ็ม แกลลอรี ่ และ
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตนู�า ระยะเวลา 3 ปี

TTCL คว้างานก่อสร้าง
รง.ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

ในเวียดนาม มูลค่าราว 900 ลบ. 

ROJNA
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ROJNA จับมือ เฮิรบ์ เทรเชอร ์ลุยธุรกิจกัญ
ชงครบวงจร ลงทุนเฟสแรก 250 ลบ. คาด
รับรู้รายได้ปี 65 

ROJNA ลงทุนใน เฮิร์บ เทรเชอร์ รุก
อุตสาหกรรมกัญชงครบวงจร เดินหนา้ผลัก
ดันธุรกิจกัญชงครบวงจร ต้ังแต่เพาะสาย
พันธุ์ ปลูกสกัดไปจนถึงจ�าหนา่ย และผลิต
สารสกัด CBD ปีละ 9 ตัน จากการปลูกใน 
300 โรงเรือนอัจฉรยิะ บนพื้นท่ี 100 ไร ่เฟส
แรกลงทุน 250 ล้านบาท ก่อสร้างโรงงาน
สกัด CBD และขยายก�าลังการผลิตรองรับ
ขยาย คาดทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจกัญ
ชง ต้ังแต่ปี 2565 ปีละ 1,000 ล้านบาท 

 นายภาคณิ ปณุณเกษมกจิ ผูจ้ดัการ
ทั่วไป บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้
รว่มลงทุนกับบริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จ�ากัด 
ด้วยการเข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญเป็น 
จ�านวนหุ้น 255,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
เท่ากับ 51% ในระยะแรกน้ี ด้วยเล็งเห็น
ถึงความส�าคัญและการเติบโตของธุรกิจ
กัญชงแบบครบวงจรท่ีเกิดประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยการลงทุนคร้ัง
นี้ ROJNA ให้ความส�าคัญในเรื่องผลิตสาย
พันธุ์ การปลูก สกัด จากการปลูกใน 300 
โรงเรือนอัจฉริยะ บนพื้นท่ี 100 ไร่ ซึ่ง
สามารถผลิตสาร CBD Isolateได้ประมาณ 
9 ตันต่อป ี เพื่อตอบสนองความการเติบโต
ของตลาดของสาร CBD เชิงพาณิชย์หลาย
ด้านในอนาคต เชน่ อุตสาหกรรมการแพทย์ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมอาหาร
เสรมิ เป็นต้น  โดยในระยะแรกบอรด์อนมุติั
ลงทุน 250 ล้านบาท ส�าหรับเดินหน้า

ก่อสร้างโรงงานสกัดสาร CBD ระยะท่ีหนึ่ง
และมีแผนเพิ่มทุนระยะท่ี2 ในระยะเวลา
อันใกล้เพื่อให้เสร็จภายในปี 2565  

ท้ังนี้  ROJNA แบ่งแผนการลงทุนเป็น 2 
ระยะ คือ โดยระยะแรกคณะกรรมการ
บรษัิทได้อนมุติัเงินลงทุนจ�านวน 250 ล้าน
บาทเพื่อตอบสนองอุปสงค์ของกลุ่มลูกค้า
ท่ีได้ส่งเอกสารแสดงความต้องการจะซ้ือ
ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ และเตรยีมการเพื่อขยาย
ก�าลังการผลิตและรองรับความต้องการ
ของตลาดท่ีขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอีกใน
ระยะเวลา 2 ปี  โดยเฮิร์บ เทรเชอร์ ยัง
เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับใบ
อนุญาตสง่ออก และคาดการณ์ว่าการรว่ม
ลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชงแบบครบวงจร
ครั้งนี ้จะทยอยรบัรูร้ายได้จากธุรกิจกัญชง
ต้ังแต่ป ี2565  ต้ังเปา้ปลีะ 1,000 ล้านบาท 
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ท้ังนี้ เหตุผลหลักในการตัดสินใจเข้าลงทุน
ในธุรกิจกัญชงครบวงจร เน่ืองจากผูบ้รหิาร 
ROJNA มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นว่า นอกจาก
ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียว
เนื่องเพื่อตอบสนองต่อผู้ประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรม ROJNA จ�าเป็นต้อง
มองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ท่ีสามารถ
เพิ่มความแข็งแกร่งและมูลค่าให้กับผู้ถือ
หุ้นได้ในระยะยาว และพิจารณาถึงธุรกิจ
ท่ีมีความเป็นไปได้จริงและสามารถเติบโต
อยา่งย่ังยืน อน่ึง เฮิรบ์ เทรเชอร ์ เปน็บรษัิท
ท่ีนา่เชื่อถือ มีประสบการณ์จริง ท่ีส�าคัญมี
ผู้บริหารท่ีมีความสามารถ อีกท้ังยังมีนโย

บายและหลักการในการบริหารธุรกิจเป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน คือมีเป้าหมายท่ีจะ
เป็นผู้น�าในตลาด 

 นางสาวรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮิร์บ 
เทรเชอร์ จ�ากัด กล่าวด้วยว่า จากการ
ท่ีรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูกกัญ
ชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ เพื่ อน�าไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นการ
สรา้งรายได้ท่ีย่ังยืนให้แก่เกษตรกรและผูม้ี
สว่นเก่ียวขอ้ง  เฮิรบ์ เทรเซอร ์ ได้เหน็ความ
ส�าคัญในการสง่เสรมิให้เกษตรกรและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ทดสอบสายพันธ์ุกัญชง
เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ต้ังแต่การ
เพาะปลูก การบ�ารุงรักษา ตลอดจนเก็บ
เก่ียวผลผลิต และการแปรรูปจ�าหน่ายใน
เชิงพาณิชย์ ท่ีผ่านมาได้ร่วมลงนามความ
ร่วมมือกับ การยาสูบแห่งประเทศไทย 
(ยสท.) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการส่ง
เสริมการปลูกกัญชงเพื่อเสริมสร้างอาชีพ

และส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร และ 
สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบ
เชียงราย-พะเยา เพ่ือเสรมิสร้างอาชพีและ
สง่เสรมิรายได้ให้แก่เกษตรกรผูป้ลกูยาสบู 
พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ
ประสานมายังบริษัทฯได้ รวมถึงผู้ท่ีสนใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและถูกต้องตา
มกฏหมาย

ปัจจุบันบริ ษัทฯ มี ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม เครื่องด่ืม 
เครื่องส�าอาง ในประเทศท้ังฝั่ งเอเชีย และ 
ยุโรป ติดต่อเข้ามาเพื่อซื้อสารสกัด CBD 
อยา่งต่อเน่ือง ซึ่งการท่ีบริษัทฯ มพีนัธมติร
ท่ีแข็งแรง จะสามารถขยายก�าลังการผลิต
เพื่อรองรับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
โดยคาดว่าผลผลิตแรกจะเริ่มออกในช่วง
ปลายปีนี้ และจะทยอยเพิ่มขึ้นอยา่ง

ต่อเนื่อง
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TTCL ได้งานก่อสรา้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชวีมวลในประเทศเวียดนาม  มลูค่า
ราว 900 ลบ.  พร้อมแจ้งขายเงินลงทุน ใน Ha Tien Energy Corporation ท่ี
เวียดนาม   มูลค่า 390 ลบ.   สง่ผลให้สิ้นสภาพเป็นบริษัทยอ่ย

 นายฮิโรโนบุ อิรยิา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่  บรษัิท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ) TTCL   
เปิดเผยว่า  มีความยินดีท่ีจะแจ้งให้ทราบว่า TTCL VietnamCorporation 
Limited (TVC) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบรษัิทฯ ได้รบัสญัญาก่อสร้างโครงการ
ใหมใ่นประเทศเวียดนาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 ประเภทโครงการ : โรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

 ชื่อโครงการ : Torrefied Pellet Plant, 120,000 ton/year

 เจ้าของโครงการ : Idemitsu Green Energy Vietnam Limited 
Company

 มูลค่าโครงการ : 26.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 900 ล้านบาท)

 ขอบเขตของงาน : การออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อเครื่องจักรวัสดอุุปกรณ์ 
และก่อสร้าง

 ท่ีต้ังโครงการ : เขต Binh Dinh ประเทศ เวียดนาม

 ระยะเวลาโครงการ : ประมาณ 12 เดือน 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอแจ้งใหท้ราบว่า เมอืวันที 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 บริษัทได้
ลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ใน Ha Tien Energy Corporation (“HATIECO”) 
ซึ่งบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ให้แก่ Idemitsu Kosan Co., Ltd (“IKC”) ซึ่งมิใช่
บุคคลเกียวโยงกันของบรษัิทฯ (อ้างถึง ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที 
6/2564 จัดขึ้นเมือวันที 14 มิถุนายน 2564 มีมติอนุมัติในหลักการเพื่อการ
ขายหุ้นของ HATIECO จ�านวนร้อยละ 90 และมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารมีอ�านาจในการด�าเนินการภายใต้กรอบการท�างานทีได้อนุมัติ) ท้ังนี้ 
HATIECO จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ

รายละเอียดของรายการดังกล่าวมีดังนี้

วันท่ีท�ารายการ: 14 ตุลาคม 2564

สนิทรัพยท่ี์จ�าหนา่ย: หุน้จ�านวนรอ้ยละ 90 ของ Ha Tien Energy Corporation

สถานท่ี: เขต Binh Dinh ประเทศเวียดนาม

ราคาขาย: 11,660,801 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือเทียบเท่า 390 ล้านบาท)

เง่ือนไขการช�าระเงิน: 100% ณ วันท่ี 14 ตุลาคม 2564

วัตถุประสงค์ของการท�ารายการ: เพือร่วมกันพัฒนาโครงการเพิ่มเติมใน
อนาคต โดยมี IKC เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว

ผลกระทบต่อบริษัท ไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท เงินทีได้
จากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในครั้งนี้ จะน�าไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องให้
กับบริษัท 
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SPA  เซ็นสัญญา วีรันดา- เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป  ให้บริการสปาในโรงแรม 

วีรันดา รีสอร์ท พัทยา นาจอมเทียน-เอ็ม แกลลอร่ี  และโรงแรมโนโว

เทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�า   ระยะเวลา 3 ปี

 นายวิบูลย์ อุตสาหจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) SPA  เปิดเผยว่าบริษัท สยาม

เวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะเปิดให้บริการสปา -นวดเพื่อ

สุขภาพในโรงแรมจ�านวน 2แห่ง ดังนี้

1. ในวันท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษัท ได้ลงนามสัญญาเข้าให้บริการสปา-

นวดเพ่ือสุขภาพในโรงแรมกับบริษัท วีรันดา บีช พัทยา จ�ากัด  ซึ่งเป็น

บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกัน เพื่อให้บริการสปา และ/หรือนวดเพื่อสุขภาพ 

ภายในโรงแรมวีรันดา รีสอร์ท พัทยา นาจอมเทียน-เอ็ม แกลลอรี่ 

(Veranda Resort Pattaya Na Jomtien-Mgallery) จังหวัดชลบุรี ภาย

ใต้แบรนด์ “Let’s Relax” เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีค�ามั่นอีก 1คร้ัง

คร้ังละ 3 ปีโดยสาขานี้จะเปิดให้บริการในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564

2. ในวันท่ี 14กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ได้ลงนามสัญญาเข้าให้บริการ

สปา-นวดเพื่อสุขภาพในโรงแรมกับบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป  จ�ากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกันเพื่อให้บริการสปา และ/หรือ

นวดเพื่อสุขภาพ ภายในโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�า

(Novotel Bangkok Platinum Pratunam Hotel)กรุงเทพมหานคร ภาย

ใต้แบรนด์ “Let’s Relax” เป็นระยะเวลา 3 ปีโดยสามารถท่ีต่อสัญญา

กันต่อไปได้ตามท่ีคู่สัญญาจะไดต้กลงกัน โดยสาขาน้ีจะเปิดให้บริการ

ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564
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SPA
ลุยเปิดบริการสปา

2 โรงแรม
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ยังไปได้ !! ก�าหนดการเปิดประเทศก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แต่ยอดผู้ติด
เชื้อวันนี้ก็ยังคงแตะระดับท่ีหลักหมื่นต้นๆ ท�าให้ sentiment หุ้น
กลุ่มเปิดเมืองเสียไป โดยมีแรงขายท�าก�าไรบางส่วนออกมา ส่งผล
ให้วันนี้ตลาดค่อนข้างไปในทิศทางลบ แต่ก็ดูแล้วว่าทรงยังไม่เสีย
นะเจ้าคะ นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศงบการเงิน
ในไตรมาส 3/64 ช่วงนี้เจ๊ก็มองเป็นรายตัว ส่วนตัวเล็กก็มีเขียวให้
ได้เห็นหลายตัวเลยเจ้าค่ะ

มาแรงแซงทางโค้งจริงๆส�าหรับหุ้น U วันนี้ท่ีพุ่งทะยานขึ้นไปแตะท่ี 
2.02 บาท ก่อนจะย่อตัวลงมาปิดท่ี 1.95 บาท โดยคาดว่าปัจจัยท่ี
ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาจากการท่ีบริษัท
ได้เปล่ียนการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาด�าเนินธุรกิจบริการ
ทางการเงิน (Financial Service) ในปี 64 และในปี 65 คาดว่าจะ
กลับมามีก�าไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยหุ้นบุริมสิทธิ (U-P) 
จะมีสิทธิรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ เจ๊เลยอยากฝากให้เล็งๆ U-P 
ไว้อีกสักตัวนะเจ้าคะ เพราะวันนี้วอลุ่มเริ่มมา แต่ราคายังไม่ขยับ
ตาม ยังไงก็ฝากเล็งจับตาไว้ดีๆๆ

ช่วงนี้มาท่ีหุ้นไซส์เล็กกันรัวๆเลยเจ้าค่ะ JCK วอลุ่มเข้ามาเป็นวัน
แรก แถมเบรคเส้น 200 วันได้ เจ๊มองว่าทรงกราฟมาสวย ตัวนี้

เขาก็มาธีมเปิดเมืองอุตสาหกรรมเจ้าค่ะ ซึ่งในช่วง
ท่ีเหลือของปีนี้บริษัทคาดหวังขายท่ีดินในนิคม
อุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 ท่ีเหลืออยู่อีกราว 500-600 
ไร่ ส่วนการลงทุนในธุรกิจกัญชงและกัญชาของ
บริษัท ในช่วงไตรมาส 4/64 คาดว่าจะเริ่มปลูก
กัญชาได้ สตอรี่มใีหไ้ด้อ่าน สว่นกราฟมไีว้ใหลุ้้น ใคร
สายเทคนิคมองว่าสวยก็อย่าลืมจัดนะเจ้าคะ

ปิดท้ายกันด้วย ICN โดยบริษัทฯคาดว่าในปี 2564 จะมีรายได้ตาม
แผนท่ีวางไว้ 2,000 ล้านบาท และมีอัตราก�าไรขั้นต้น 14 – 15% 
ใครท่ีชอบหุ้นตัวน้ี และก�าลังเล็งๆก็ลองเอาไปท�าเป็นการบ้านกันดู
นะคะ กราฟก�าลังโค้งตัวขึ้นโดยมีแนวเบรคท่ี 7.85 บาท เบรคผ่าน
ตรงนี้ได้มีลุ้นขึ้นแรงๆเจ้าค่ะแล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้านะ
จ๊ะ…

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผู้ลงทนุโปรดศึกษาขอ้มลูก่อนตัดสินใจลงทนุ

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบาง
ตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่
ได้***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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ยังไปได้!!  
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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