
 

นายนธิ ิภทัรโชค กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ ธุรกจิซเีมนต์และ
ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง เอสซจี ีกล่าว
ถึงกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจปี 
2020 ว่า เอสซจีไีด้พฒันาเซอร์วสิ
โซลูชั่นครอบคลุมทั้งงานสร้าง
ใหม่จนถงึงานรโีนเวทภายใต้ 2 
โซลูช่ันหลัก ได้แก่ Construction 
Solution และ Living Solution 
ให้กับกลุ่มช่าง ผู้รับเหมา และ
เจ้าของบ้าน ขณะเดียวกันได้
พัฒนาช่องทางค้าปลีกแบบ 
Active OMNI-Channel เชือ่มต่อประสบการณ์ทัง้ร้านค้าออฟไลน์
และออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าติดต่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ 
เลือกซื้อสินค้าและบริการจากเอสซีจีได้ทุกที่ ทุกเวลา 

นอกจากนีย้งัมศีนูย์ CPAC Solution Center ซึง่เป็นศนูย์กลาง
เทคโนโลยโีซลชูัน่ส�าหรบักลุม่ช่างและผูร้บัเหมา เนือ่งจากผูบ้ริโภค
หรอืเจ้าของโครงการในปัจจบุนัไม่ได้ต้องการแค่สนิค้าคณุภาพเท่านัน้ 
แต่ต้องการงานก่อสร้างทีไ่ด้มาตรฐาน สามารถควบคมุงบประมาณ
ได้ อกีท้ังลกูค้ายังขาดความรูด้้านงานก่อสร้าง จงึต้องการค�าปรกึษา
จากผู้เช่ียวชาญ ตลอดจนต้องการเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่าง
สะดวก รวดเรว็ ธรุกจิจงึต้องพฒันาเพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้

ด้านนายชนะ ภูม ีVice President - Cement and Construction 
Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี 
กล่าวว่า ปัจจุบันช่าง ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ ต้องการ
เทคโนโลยทีีช่่วยบรหิารจดัการให้เกดิความคุม้ค่าด้านต้นทนุ ประหยดั

‘SCG’ดัน‘เซอร์วิสโซลูชั่น’

รุก‘Active OMNI-Channel’
เอสซจีีเผยกลยทุธ์ธรุกจิซเีมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้างปี 2020 ยกระดบัวงการก่อสร้าง
และท่ีอยู่อาศัยด้วยสินค้าพร้อมบริการและโซลูชั่นครบวงจร พร้อมรุกธุรกิจร้านค้า
ปลีกแบบ Active OMNI-Channel และจัดตั้งศูนย์ CPAC Solution Center ให้ค�า
ปรึกษาและบริการเทคโนโลยีโซลูชั่นงานก่อสร้าง 

TSR ยอดขายไตรมาส 3/62 กลับมาเด่น ดันก�าไร
พุ่ง 35.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 60.31% เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่หนี้เสีย-หนี้สงสัยจะ
สูญลดฮวบจากการบริหารและคัดกรองสินเชื่อ/
ตดิตามหนีอ้ย่างใกล้ชิด พร้อมเดนิหน้าพฒันาระบบ
การขายผ่านออนไลน์ รวมถงึขยายทมีและขยายสาขา 
หนุนรายได้-ก�าไรโตแกร่ง

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
เธียรสุรัตน์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ TSR ผู้น�าด้านการผลิต
และจ�าหน่ายเครื่องกรองน�้าดื่มภายในครัวเรือนภายใต้
แบรนด์ “SAFE” เปิดเผยว่า ผลการด�าเนนิงานของบรษิทั
และบรษิทัย่อยในไตรมาส 3/2562 มกี�าไรสทุธิ 35.13 ล้าน
บาท มากกว่าไตรมาส 2/2562 ที่อยู่ที่ 19.90 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 76.54% และมากกว่าไตรมาสเดียวกันของปี

‘TSR’ไตรมาส3ก�าไรพุ่ง60%
ยอดขายด-ีหนีส้งสัยจะสูญลด 

เศรษฐกิจ 2
หลักทรัพย์ 2

ช ปีที่ 21 ฉบับที่ 5130 (1655) วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒๒๑
20th Anniversary

5130 (1655) N
O
V. 22, 2019



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 21 ฉบับที่ 5130 (1655) วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ก่อนอยู่ที่ 21.92 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 60.31% ส่วนก�าไรในงวด 
9 เดือนแรกอยู่ที่ 75.80 ล้านบาท 

สาเหตุหลกัมาจากรายได้จาก
การขายทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากการขยาย
ทีมและขยายพืน้ทีใ่ห้บรกิาร รวม
กบัหน้ีสญูและหน้ีสงสัยจะสญูทีล่ด
ลงอย่างต่อเนือ่งจากการบรหิารและ
คดักรองสนิเช่ือ/ตดิตามหนีอ้ย่าง
ใกล้ชดิ จนท�าให้ก�าไรต่อหุน้ของ
กลุ่มบริษัทในไตรมาสนี้เท่ากับ 
0.064 บาท เทยีบกบัไตรมาสเดียวกนั
ของปีก่อนเท่ากบั 0.042 บาท

นอกจากน้ีบริษัทยังพัฒนา
ระบบการขายแบบ O-2-O (Online 
to Offline) เพ่ือด�าเนนิกลยทุธ์การ
ตลาดแบบ Digital Marketing อย่าง
ต่อเนือ่ง โดยเพิม่พนกังานขายทาง
โทรศัพท์เพือ่รองรบัการโทรศพัท์

หาลกูค้าไม่ว่าจะเป็นลกูค้าใหม่หรอื
ลูกค้าเก่า และท�าแผนโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ส�าหรบัการขายทัง้
เครือ่งใช้ไฟฟ้าและเครือ่งกรองน�า้ 
โดยอาศยัจดุแขง็ของโปรแกรม “ผ่อน
สบาย” ประสานกบัทมีเดนิตลาด
ขายตรงของบรษิทัท่ีกระจายอยูต่าม
พืน้ท่ีต่างๆทัง้ในกรงุเทพฯ ปริมณฑล 
และต่างจงัหวดั

ทัง้นี ้จากจ�านวนพนักงานทาง
โทรศพัท์ทีเ่พิม่ขึน้ บรษัิทได้มกีาร
ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานเหล่า
นัน้ให้สามารถให้บรกิารหลังการ
ขายอย่างครบวงจร อกีทัง้เพิม่ทมี

พนกังานขายตรงพร้อมรถเดนิตลาด
เพือ่ครอบคลมุพืน้ทีใ่นการขายให้
กว้างขึน้

นายเอกรตัน์กล่าวอีกว่า บรษิทั
มุ่งมั่นในการท�าวิจัยและพัฒนา
ผลติภณัฑ์เครือ่งกรองน�า้อย่างต่อ
เนือ่ง เพือ่พฒันาคณุภาพสนิค้าให้
สามารถผลติน�า้ดืม่ทีส่ะอาด ถกูสขุ
อนามยั นอกจากน้ียงัมกีารออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ให้มคีวามทนัสมยั โดย
น�าเทคโนโลยใีหม่ๆมาใช้เพือ่อ�านวย
ความสะดวกในการใช้งานให้กบัผู้
บรโิภคอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึมุง่มัน่
ในการด�าเนนิการตามแผนการลด
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและ
บรหิาร ด้วยการปรบัปรงุและพฒันา
ระบบการผลิตและการบรหิารจดัการ
ให้ทนัสมยั เพือ่การเตบิโตทีแ่ขง็แกร่ง
และยัง่ยนื สร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้
กบัผู้ถอืหุน้ในอนาคต

เรื่องจากปก
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เวลาในการก่อสร้าง ตลอดจน
ต้องการผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ
งานด้านเทคนิคต่างๆ เอสซีจีจึง
ได้คิดค้นพัฒนา Construction 
Solution ซึง่จะช่วยยกระดบัวงการ
ก่อสร้าง ช่วยให้ช่างและผูร้บัเหมา
ท�างานได้ดีขึ้น แก้ปัญหาต้นทุน
สูง งานล่าช้า ไม่ได้มาตรฐาน 

พร้อมกนันียั้งจดัตัง้ศนูย์ CPAC 
Solution Center แห่งแรกของ
ประเทศไทย เพือ่เป็นทีแ่ลกเปล่ียน 
ให้ค�าปรกึษา และให้บรกิารโซลช่ัูน
งานก่อสร้าง โดยซีแพค (CPAC) 
จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้าน
ข้อมลูและเช่ือมโยงนวตักรรมหรือ
เทคโนโลยีต่างๆจากพันธมิตรใน
วงการก่อสร้างเพือ่ช่วยแก้ไขปัญหา
ต่างๆ พร้อมน�าเทคโนโลยี BIM 
(Building Information Modeling) 
มาใช้ในการออกแบบให้ได้งานท่ี
มีคุณภาพ และลดการใช้ทรพัยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หลักทรัพย์ 

เศรษฐกิจ  ตลาดมากขึน้
นอกจากนีย้งัมโีซลชัูน่ส�าหรบั

งานรโีนเวทหรอืงานซ่อมแซม โดย
พัฒนาบริการด้านหลังคาภายใต้
ชื่อ SCG Roof Renovation ให้
บริการตั้งแต่งานซ่อมปรับปรุง
หลงัคาบ้านเก่า บรกิารซ่อมหลงัคา
รั่ว ไปจนถึงบริการทาสีหลังคา 
และน�าเทคโนโลยโีดรนมาใช้ส�ารวจ
หน้างาน ช่วยให้ท�างานสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย อีกทั้งยังได้
พัฒนาสมาร์ทแอพพลิเคชั่นมาใช้
ในการถอดแบบ ประมาณการ
ราคาจากภาพถ่าย เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับใบเสนอราคารวดเร็วขึ้น

นายนธิกิล่าวต่อไปว่า ร้านค้า
ของเอสซจีใีนรปูแบบเดิมเป็นช่อง
ทางการจ�าหน่ายสินค้าทีบ่รษิทัผลติ
เท่านั้น ซึ่งแม้จะมีร้านจ�าหน่าย
สนิค้าครอบคลุมอยูท่ัว่ประเทศ แต่
ลกูค้ายงัมปัีญหาว่าไม่รูจ้ะซือ้สินค้า
และบรกิารทีใ่ด อกีทัง้ปัจจบุนัลกูค้า
เกอืบ 100% เริม่ต้นหาข้อมลูจาก
ช่องทางออนไลน์ โดยพบว่าลกูค้า
มกีารหาข้อมลูทางออนไลน์สลบักบั
ไปที่รา้นนานถึง 6 เดือนกว่าจะ
ตดัสนิใจซือ้ได้ เอสซีจจีงึได้พฒันา
ช่องทางการขายทีเ่ป็นธรุกจิค้าปลกี
แบบ Active OMNI-Channel ภาย
ใต้ชือ่ SCG HOME ทีม่ร้ีานค้า
แบบออฟไลน์และออนไลน์เชือ่มต่อ
กนัด้วยเทคโนโลยดิีจทิลั ช่วยสร้าง
ประสบการณ์การท�าบ้านให้สะดวก
สบาย ม่ันใจ ไร้กงัวล สามารถเข้า
ถงึสนิค้าและบริการได้ทกุท่ี ทกุเวลา
ตลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่ต้องเร่ิมต้น
หาข้อมูลหรอืคยุกบัร้านใหม่ เพราะ
เราจะเกบ็ข้อมลูของลกูค้าไว้อย่างต่อ
เนือ่ง และได้น�ารเีทลเทคโนโลยมีา
ใช้ อาท ิ เทคโนโลยี VR (Virtual 
Reality) ทีช่่วยแสดงแบบจ�าลองห้อง
ต่างๆจากการออกแบบกับทางเอส
ซีจ ีและหากลูกค้าต้องการดขูองจรงิ
กส็ามารถมาดไูด้ทีร้่าน SCG HOME 
สาขาใกล้บ้าน  

ส�าหรบั Living Solution เอส
ซจีพีบว่านอกจากปัญหาเรือ่งการ
ก่อสร้างแล้ว ปัจจุบันลูกค้ายังมี
ปัญหาเรือ่งการอยูอ่าศยัด้วย ไม่ว่า
จะเป็นบ้านร้อน ฝุ่นละออง ความ
ปลอดภยัส�าหรบัผูส้งูอาย ุเอสซจีจีงึ
ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการอยู่
อาศัยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร
ภายนอก จนเกิดโซลูชั่นเพ่ือแก้
ปัญหาเรือ่งการอยูอ่าศยัหลกัๆ ได้แก่ 
1.โซลชูัน่ด้านความสบายในการอยู่

อาศยั แก้ปัญหาบ้านร้อน สร้าง
สภาวะท่ีเหมาะสมส�าหรบัการอยู่
อาศยัภายในบ้าน 2.โซลชูัน่ด้าน
พลงังาน โดยพฒันา SCG Solar 
Roof Solutions เพือ่ให้ลกูค้าได้ใช้
พลังงานสะอาด ประหยดัค่าไฟ และ
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
3.โซลชูัน่ด้านความปลอดภยัภายใน
บ้าน เช่น โซลชูัน่ปรบัพีน้ทีอ่ยูอ่าศยั
เพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งในอนาคตจะมี
โซลชูัน่ด้านทีอ่ยูอ่าศยัทยอยออกสู่
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In Brief : ย่อความ

ถึงเวลาตื่นตัวพัฒนาข้าวไทย

ทรรศนะ

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตื่นตัว 
ก้าวหน้าพัฒนาต่อไป อย่าปล่อยให้
ประเทศไทยเสียแชมป์อย่างนี ้กระ
ทรวงเกษตรฯต้องท�าเรือ่งนีใ้ห้โดด
เด่นแล้วทวงแชมป์กลบัคนืมาให้ได้

ข่าวทีน่่าเสยีใจ น่าเสยีดายคอื ข้าวหอมมะลไิทย
แพ้ข้าวหอมมะลเิวียดนาม 2 ปีตดิต่อกนั โดย
นายชเูกยีรต ิโอภาสวงศ์ นายกกิตตมิศกัดิ์
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ผลการ
ประกวดข้าวโลกปี 2562 ในงานประชุมสัมมนา
ข้าวโลกที่ฟิลิปปินส์ ปรากฏว่าเวียดนามคว้า
รางวลัชนะเลศิ ส่วนไทยได้อนัดบั 2 และฟิลปิปินส์
เป็นอนัดบั 3 ท�าให้ไทยไม่สามารถคว้าแชมป์
ข้าวหอมมะลท่ีิดีทีส่ดุในโลก 2 ปีตดิต่อกนัแล้ว 
หลงัจากเคยได้รับอนัดบั 1 มาแล้ว 5 สมยั 

ในปีทีแ่ล้วข้าวหอมมะลทิีด่ท่ีีสดุในโลกเป็น
ข้าวหอมมะลกิมัพูชา อนัดบั 2 เป็นของไทย และ
อนัดับ 3 เวียดนาม ซึง่เท่าทีจ่�าได้เวยีดนามไม่
เคยชนะเลศิมาก่อน แสดงให้เหน็ว่าเวียดนามมี
การพฒันาสายพนัธุข้์าวต่อเน่ือง ท่ีน่ากลวัไป
กว่านัน้คอื ราคาข้าวเวยีดนามถกูกว่าของไทย
เกอืบครึง่ โดยข้าวหอมมะลไิทยราคา 1,100-
1,200 ดอลลาร์สหรฐัต่อตนั ส่วนเวยีดนามราคา 
600 ดอลลาร์สหรฐัต่อตนั ดงันัน้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต้องให้ความส�าคญัในการ
พฒันาสายพนัธุ ์พฒันาคณุภาพ และรกัษาความ
หอมของข้าวไว้ 

ขณะท่ีนายเฉลมิชัย ศรอ่ีอน รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอก
ว่า ได้ส่ังการให้กรมการข้าวเร่งพฒันาสายพนัธ์ุ
ข้าวหอมมะล ิ โดยตรวจสอบว่าข้าวเวียดนามมี
ข้อเด่นด้านใด เพือ่น�ามาพฒันาเมลด็พนัธุข้์าว
หอมมะลไิทยให้ดย่ิีงขึน้ ทัง้นี ้ได้รบัรายงานว่า
ข้าวของเวยีดนามมเีมลด็ยาว เหนียวนุม่ แม้
ความหอมจะน้อยกว่าข้าวหอมมะลไิทย แต่มี
ความหวานมากกว่า ซึง่เวยีดนามใช้เวลาพฒันา

ข้าวดี ข้าวอร่อยทีส่ดุของโลก ของเราเคย
ได้แชมป์มาหลายปี มาเสยีแชมป์ช่วง 5 ปี 
คนกพ็ดูกนัไปว่าเป็นช่วงของรฐับาลปัจจุบัน
พอด ี ถ้าจะโทษรฐับาลเสยีทีเดียวกไ็ม่ถูก 
ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯท�าอะไรกนัอยู่ 
มวัทะเลาะขดัแย้งกนักเ็ลยลมืพฒันา

เราไม่ได้พัฒนาสายพันธุข้์าวของเราให้เข้ม
แขง็ มนัเลยไม่เหมอืนเก่าแล้ว เมือ่ก่อนนีจ้�าได้
ว่าในช่วงข้าวสกุกลิน่ข้าวหอมโชยจมูกเลย เด๋ียว
นีเ้อามาหงุ มาต้ม กย็งัไม่ออกอาการหอมหวน
ชวนรบัประทานเหมือนก่อน เพราะฉะนัน้เจ้า
หน้าท่ีกระทรวงเกษตรฯควรรบีแก้ปัญหานี ้จบ
เกษตรกนัมาแล้วท�าไมท�าให้เราเสยีแชมป์ไปได้ 
ท�าให้เขาแซงหน้าเราไปท�าไม เรียกว่าขายขีห้น้า 
และน่าน้อยใจทีค่นไทยได้แชมป์มาแล้วปล่อย
ให้แชมป์หลดุลอยไป 

หรอืจะเป็นเพราะประเทศไทยแข่งขนักนั
ในทางท่ีไม่สร้างสรรค์ แข่งขนักันในทางเอารดั
เอาเปรยีบ ชงิดชีงิเด่น อยากฝากผู้ทีเ่กีย่วข้องว่า 
ถงึเวลาแล้วทีเ่ราจะต้องต่ืนตวั ก้าวหน้าพัฒนา
ต่อไป อย่าปล่อยให้ประเทศไทยเสยีแชมป์อย่าง
นี ้อย่าให้เขามองว่าเราด้อยพฒันา ของทีเ่คยดี
โดยธรรมชาตใิห้มากลบันิง่เฉยดดูาย ตายใจ 
ชะล่าใจ นกึว่าของเราดี ไม่คดิว่าคนอืน่เขาจะมา
ดแีซงหน้า เลยดแีตกอย่างน่าเสยีดาย

ต่อไปชาวนาไทยอย่ามัวแต่ท�าๆไปเหมอืน
เดิม ไม่คัดแยกเมล็ดที่ปนเข้ามา ท�าให้เสีย
คณุภาพข้าว ข้าวกร็าคาไม่ค่อยดเีหมอืนก่อน
แล้ว เพราะฉะนัน้ถึงเวลาทีก่ระทรวงเกษตรฯ
ต้องต่ืนตัว ก้าวหน้า พฒันาไปให้ด ีท่ีส�าคัญต้อง
เป็นเจ้าภาพพัฒนาในด้านน้ี มิฉะนัน้ต้องเอา
ป๊ีบคลมุหวักนั ถ้าขนือยู่กนัแบบไม่ก้าวหน้า ไม่
พฒันา ไม่ตืน่ตัว มวัชะล่าใจว่าเราได้แชมป์มา
แล้วคงไม่เสยีแชมป์ง่ายๆ แต่ประเทศทีเ่ขาไม่ได้
แชมป์กลับเร่งรดัพัฒนาปรบัปรงุสายพนัธุจ์น
กระทัง่แซงหน้าเราไปได้ 

กระทรวงเกษตรฯอย่าให้เสยีหน้าต่อ
ไปเลย ต้องเป็นกระทรวงทีท่�าเรือ่งนีใ้ห้โดด
เด่นแล้วทวงแชมป์กลบัคนืมาให้ได้

เจรญิพร

ประมาณ 5 ปีจึงได้รับรางวัล และขณะนี้อยู่
ระหว่างการพฒันาข้าวพนัธุใ์หม่อย่างต่อเน่ือง 

ส่วนข้าวองักอร์คอืข้าวหอมมะลกิมัพชูา เป็น
ข้าวพนัธุพ์ืน้เมืองทีม่กีลิน่หอม เหนยีวนุ่ม เป็น
ทีน่ยิมของชาวจนี แต่จดุอ่อนคอื หากปล่อยไว้
ในอณุหภมูปิกตริาว 10 นาที จะเหนยีวและแขง็ 
ต้องรบัประทานตอนทีร้่อนเท่านัน้ โดยคณุสมบตัิ
ข้อนียั้งเป็นรองข้าวหอมไทย การท่ีกมัพชูาคว้า
อนัดบั 1 ข้าวท่ีดทีีส่ดุในโลกในปีทีแ่ล้วเป็นผล
มาจากความพยายามท่ีจะท�าให้เมลด็พนัธุข้์าว
มคีวามสะอาด ปราศจากการเจอืปน ส่งผลให้
เมลด็พนัธ์ุมคีณุภาพ ซึง่กมัพชูาท�านาเพยีงปีละ 
1 คร้ัง โดยใช้ปุย๋เคมีร่วมกบัปุย๋อินทรย์ี ทัง้หมด
นีเ้ป็นเหตผุลทีท่�าให้ได้ข้าวทีม่รีสชาตถิกูปากผู้
บรโิภคมากกว่าเดมิ

นายเฉลิมชัยบอกว่า ในฐานะทีเ่ป็นประธาน
คณะอนุกรรมการนโยบายและบรหิารข้าวแห่ง
ชาตด้ิานการผลติได้มอบนโยบายว่า เมลด็พนัธุ์
ข้าวท่ีดเีป็นปัจจยัส�าคัญทีจ่ะท�าให้ได้ผลผลติข้าว
ทีม่คีณุภาพ ไทยต้องเร่งศกึษาวิจยัพฒันาเมลด็
พนัธุ ์ครอบคลมุถึงระบบการปลกู การพฒันา
ดนิ ซึง่ต้องศกึษาว่าการปลกูพชืชนดิเดยีวในที่
เดมิเป็นเวลาหลายสบิปีนัน้ท�าให้คณุภาพข้าว
ต�า่ลงหรอืไม่ พร้อมให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องหา
แนวทางลดต้นทนุการผลติ เนือ่งจากราคาข้าว
หอมมะลไิทยสงูกว่าประเทศผูส่้งออกข้าวอืน่มาก 

อาตมามองว่า ถ้ายงัปล่อยให้ข้าวหอม
มะลิของไทยอยูใ่นสภาพท่ีไม่พฒันา ไม่
วจิยัอะไรเลย เราคงจะมข้ีาวหอมมะลเิพยีง
ในต�านาน เวียดนามบอกว่าเขาใช้เวลา
พฒันา 5 ปี ซึง่ช่วง 5 ปี เขาได้รบัรางวัล
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เอไอเอส ปักธงผู้น�าอนัดบั 1 ด้าน
นวตักรรมเครอืข่ายและเทคโนโลยี 
บนัทกึประวัตศิาสตร์หน้าใหม่
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ราย
แรกและรายเดยีวทีศ่กึษาวจิยั
และทดสอบเทคโนโลยี 5G ครบ
ท้ัง 5 ภาคทัว่ประเทศ ในพืน้ที่
ภาคกลาง, ภาคตะวนัออก, ภาค
ใต้, ภาคอีสาน และภาคเหนอื 
สอดรบักบัเจตนารมณ์ของ กสทช. 
ทีส่นบัสนนุให้มกีารทดลอง ทดสอบ 
5G ท้ังในกรงุเทพฯ และภมูภิาค

มุง่สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการ
เข้าถงึเทคโนโลยแีห่งอนาคตอย่าง
ทั่วถึง ท�าให้ภาคธุรกิจ ภาค
อุตสาหกรรม ประชาชน และผู้
เกีย่วข้องใน 5G Ecosystem ใน
ทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ เหน็ภาพ
ของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 
5G มาถึง และสามารถน�าไปพฒันา
ต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกบัภมิูภาค

ล่าสดุเคลือ่นทพัข้ึนเหนอื จบั
มือมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ โชว์สาธติ
บังคับโดรนข้ามภูมิภาคระหว่าง
เชยีงใหม่และกรงุเทพฯ ในพ้ืนทีท่ีไ่ด้
รบัอนญุาต ผ่านเครือข่าย 5G บน 
Live Network ครัง้แรกในไทย พร้อม
ขนทพันวัตกรรมสุดล�า้แห่งยุคมาให้
เหล่านกัศกึษา นกัพฒันา และผู้
ประกอบการในภาคเหนอื ได้ร่วม
เรยีนรูแ้ละสมัผสันวัตกรรม 5G บน
สภาพแวดล้อมจรงิ เพือ่ยกระดบัภาค
เหนือและประเทศไทย ณ AIS 
PLAYGROUND @ CMU LEARNING 

เอไอเอสแกร่งสุด! ยืนหนึ่งผู้น�าเทคโนโลยี 

รายแรกรายเดียวที่ทดสอบ 5G ครบทั้ง 5 ภาคทั่วไทย

เตรียมพร้อมสร้างโอกาสใหม่ๆ 

ให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างทั่วถึง

SPACE แหล่งรวมครีเอเตอร์รุน่ใหม่ 
แห่งแรกในภาคเหนือ

นายวรีวฒัน์ เกยีรตพิงษ์
ถาวร หวัหน้าคณะผู้บรหิารด้าน
ธรุกิจสัมพนัธ์และองค์กร กล่าว
ว่า “เพราะ 5G คอืเทคโนโลยทีีจ่ะ
เข้ามาพลกิโฉมสงัคมไทย และยก

ระดับขีดความสามารถของทุก
อตุสาหกรรมไปอกีขัน้ เอไอเอสใน
ฐานะ Digital Life Service Provider 
จงึได้เตรยีมองค์ความรูแ้ละวางรากฐาน
โครงสร้างเครอืข่ายหลักเตรยีมรองรบั
เทคโนโลย ี5G ตัง้แต่โครงสร้างการ
ท�างานของเทคโนโลย ี5G, อปุกรณ์

โครงข่าย, ขยายโครงข่ายเทคโนโลยี 
Massive MIMO, อปุกรณ์รับ-ส่ง
สญัญาณ, ดไีวซ์, 5G SIM Card 
ส�าหรับเช่ือมต่อเพ่ือทดสอบ Use 
Case ต่างๆ บนเครอืข่าย 5G เพ่ือ
ให้สามารถปรับเปลีย่นรปูแบบการ
ให้บริการได้อย่างเหมาะสม

รวมถึงผนกึก�าลงัสถาบันการ
ศกึษา มหาวทิยาลยัชัน้น�าทัว่ทุก
ภมูภิาค และเหล่าพนัธมติรชัน้น�า
ด้านเทคโนโลย ีร่วมศกึษา ทดลอง 
ทดสอบเทคโนโลย ี 5G อย่างต่อ
เนื่อง ภายใต้การสนับสนุนของ 
กสทช. เพือ่ให้ผูบ้รโิภคและองค์กร
ธุรกิจต่างๆ เห็นประโยชน์ของ
เทคโนโลย ี5G และสามารถน�าไป
ประยกุต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมใน
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วนัที ่5G มาถงึ เร่ิมต้ังแต่ปลายปี 
2561 ดงันี้

- ภาคกลาง : เปิดพืน้ที ่AIS 
D.C. ศูนย์การค้า ดิ เอม็โพเรยีม 
จดัแสดงนวัตกรรม 5G Use Case 
เป็นครัง้แรกของเมอืงไทย, ร่วมมือ
กบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เปิด 5G AI/IoT 
Innovation Center เพ่ือเป็นพืน้ที่
ให้นักพัฒนาได้เข้ามาทดลองใช้
เทคโนโลย ี5G

- ภาคตะวันออก : ผนึก
กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม และ ม.เกษตรศาสตร์ วทิยาเขต
ศรรีาชา เปิดสนามทดสอบ Testbed 
5G-IoT ในพืน้ที ่EEC เพือ่สนบัสนนุ
การเตบิโตของเศรษฐกจิดจิทิลัของ
ประเทศ

- ภาคใต้ : ร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล 
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ทดลอง ทดสอบเทคโนโลย ี5G ด้วย
แนวคิด “Smart City, Smart 
Living” สร้างโมเดลสมาร์ทซต้ีิครัง้
แรกในไทย

- ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื : 
ตดิตัง้ 5G Live Network ทีเ่มือง
โคราช ณ AIS Contact Center 
Development & Training Arena 
เปิดพืน้ทีใ่ห้ชาวอีสานร่วมวจัิย 5G 
Use Case แล้ว

ล่าสดุเคลือ่นทพัสูภ่าคเหนือ
ประสานความร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยั
เชยีงใหม่ ทดลอง ทดสอบศกัยภาพ
เทคโนโลย ี 5G ในสภาพแวดล้อม
จรงิเป็นครัง้แรกในภาคเหนอื โดย
ยดึโจทย์จากอตัลกัษณ์ทางภมูศิาสตร์ 
โอกาส ความสนใจ และความท้าทาย
ในภาคเหนอืเป็นตวัก�าหนด ดงันัน้ 
5G Use Case ในครัง้นี ้จงึเร่ิมต้น
ด้วย 5G Connected Drones การ
สาธติบงัคบัโดรนข้ามภมิูภาคระหว่าง
เชยีงใหม่และกรงุเทพฯ ในพืน้ท่ีท่ี
ได้รบัอนญุาต ผ่านเครือข่าย 5G 
แสดงแนวคดิการใช้งานโดรนในยคุ 
5G ทีค่วามเรว็สงูและความหน่วงต�า่ 
ซึง่คนควบคมุไม่จ�าเป็นต้องอยู่ทีเ่ดยีว
กบัโดรน แต่สามารถควบคมุโดรน
ระยะทางไกลได้ผ่านเครอืข่ายมอืถอื 
และสามารถ Streaming Video ที่
มคีวามละเอียดสงูกลบัมาหาผูใ้ช้งาน
ได้ทนัท ี ซึง่สามารถน�าไปประยกุต์
การใช้งานได้หลากหลาย ทัง้ด้าน
การขนส่งและโลจสิตกิส์, การเกษตร, 
ความปลอดภยัสาธารณะ, การกู้ภัย 
รวมถงึการน�าไปใช้ควบคมุโดรน
ภายในเมอืงอจัฉรยิะ เพือ่ใช้ในการ
เข้าไปส�ารวจพืน้ทีต่่างๆ เป็นต้น

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ H-NOS อธิบายถึงการสาธิตบินโดรนข้ามภูมิภาค



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 21 ฉบับที่ 5130 (1655) วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  

บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ เลขที่ 183 

อาคารรเีจ้นท์เฮ้าส์ ชัน้ 12 ถนนราชด�าริ แขวงลมุพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  ประจ�าปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 

  เลือกตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน และแต่งตั้ง

  กรรมการผู้มีอ�านาจเพิ่มอีก 1 ท่าน   

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ และขอให้ท่านเข้าร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานท่ี 

ดังกล่าวข้างต้น 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

     

บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด










