
 

ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท 
โรงพยาบาลลาดพร้าว จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ LPH เปิดเผย
ว่า จากทีค่ณะอนกุรรมการแพทย์
ได้พจิารณาอนมุตัปิรบัเพิม่ค่าหวั
ประกนัสงัคมทีจ่่ายให้โรงพยาบาล
ในเครอืประกนัสงัคมเพิม่ขึน้อกี 
10% หรือประมาณ 140 บาท 
จากเดมิจ่ายให้ประมาณ 1,500 
บาทต่อหัวต่อปี โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 คาดว่า
รายได้ในส่วนของผู้ป่วยประกันสังคมจะเพิ่มข้ึนประมาณ 5% ยัง
ไม่รวมโควตาใหม่ที่ปีนี้โรงพยาบาลย่ืนขอโควตาเพิ่มอีก 10,000 
คน จากปัจจุบันมีผู้ประกันตนประมาณ 161,000 คน โดยสัดส่วน
รายได้ปีนีย้งัคงเดมิ แบ่งเป็นผูป่้วยประเภทเงนิสด 60% และผู้ป่วย
ประกันสังคม 40% 

ส�าหรับปี 2563 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 25-30% จากผู้
ป่วยเงินสดที่คาดว่าจะเติบโตได้กว่า 30% นอกจากนี้ศูนย์ความ
เป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent Center) ได้เปิดให้บริการครบ
ทัง้ 10 ศนูย์ คาดว่าจะมีผูป่้วยทัว่ไปเข้ามาใช้บรกิารเพิม่ขึน้อย่างต่อ
เนื่อง สนับสนุนให้รายได้ในส่วนนี้จะเติบโตราว 20-30% อีกทั้ง
ยงัมองโอกาสขยายสดัส่วนฐานคนไข้ต่างชาต ิเช่น ชาวอาหรบั กลุม่ 
CLMV ซึ่งได้รับผู้อ�านวยการโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้
มาดูแลโดยเฉพาะ เชื่อว่าจะมีโอกาสเพิ่มคนไข้ชาวอาหรับได้ รวม
ถึงปีนี้จะปรับระบบการรักษาพยาบาลและการดูแลคนไข้ที่เป็นคน
ไทยให้เสมือนคนไข้ต่างชาติ โดยจัดท�าโครงการ “โรงพยาบาล

LPHต้ังเป้ารายได้โต25-30%

เปิดครบทกุศนูย์-รุกต่างชาติ
LPH เผยประกันสังคมปรับค่าหัวเพิ่มหนุนผลงานดีขึ้น ปักหมุดรายได้ปี 2563 โต 25-30% 
จาก Excellent Center เปิดครบทุกศูนย์ รุกคนไข้ต่างชาติเพิ่ม แย้มแผนลงทุนกลางปีหน้า
ก่อสร้างอาคารใหม่อกี 3 อาคาร ล่าสุดพนัธมติรห้องแลบ็ระดบัโลกเจรจาขอเข้าถอืหุน้ AMARC 
หากตกลงกันได้พร้อมน�าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯตามแผนต้นปี 2564

“ศุภาลัย” ชูกลยุทธ์
ธรุกจิขบัเคลือ่นองค์กร 
ปรับภาพลักษณ์โลโก้
แบรนด์สู่ความเป็น
สากลยิ่งข้ึน พร้อม
พฒันาโครงการใหม่
ทัง้แนวราบและคอนโดมิเนยีม 30 โครงการ มลูค่า 
30,000 ล้านบาท เพือ่ยกระดบัความสขุและความ
ส�าเรจ็สู่ทกุภาคส่วนอย่างยัง่ยนื 

ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั 
ศภุาลัย จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า บรษิทัด�าเนนิธรุกจิสู่ปีที่ 
31 ได้สร้างสรรค์นวตักรรมทีอ่ยูอ่าศัยเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ความเป็นอยูข่องประชาชน โดยมสีนิค้าและบรกิารครอบคลมุ
ต้ังแต่กรงุเทพฯ ปริมณฑล และภูมภิาคอย่างต่อเนือ่ง พร้อม
พฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัทกุประเภท อาท ิบ้านเดีย่ว บ้าน
แฝด ทาวน์โฮม คอนโดมเินยีม ตลอดจนบ้านผูส้งูวยั ไป
จนถงึการพฒันาอสงัหาฯในต่างประเทศ ประกอบกับปัจจบุนั
ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นชาวต่างชาตมิากขึน้ จงึ
พฒันาภาพลกัษณ์โลโก้แบรนด์ของบรษิทัให้สอดคล้องกบั
การด�าเนินธุรกจิในปัจจบุนัคอื ชดัเจน อ่านง่าย โดยมสีีทอง
แสดงถงึคณุค่าและความเจรญิรุ่งเรอืง มีความเฉยีบคม สะท้อน
ถงึวิสัยทศัน์ในการด�าเนนิธรุกิจอย่างชาญฉลาด พร้อมมุ่งสู่
ความเป็นสากล 

ศภุาลัยดันยอดขายสูเ่ป้าหมาย
ลยุ30โครงการกว่า30,000ล้าน
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ในปีทีผ่่านมาบรษิทัได้พฒันา
โครงการทีอ่ยูอ่าศยัเพือ่ตอบสนอง
ไลฟ์สไตล์ของกลุม่ลกูค้าให้ครอบคลุม
ทกุวยั เช่น การสร้างสรรค์โครงการ
เพือ่สงัคมคณุภาพ “ศภุวฒันาลยั” 
บ้านอายวุฒันะหลงัใหม่ของวยัแห่ง
ความสขุ ซึง่ได้รบัการตอบรบัท่ีดี
จากผูบ้รโิภค พร้อมเล็งเหน็ถงึความ
ส�าคัญของสิง่แวดล้อมทีท่�าให้เกดิ
การพฒันาอย่างยัง่ยนื สอดคล้อง
กบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัท่ียดึมัน่การ
บรหิารงานและก�ากบัดแูลองค์กร
ตามหลกัความสจุริต จรยิธรรม ธรร 
มาภบิาล พร้อมทัง้คนืก�าไรสู่สังคม
ด้วยกจิกรรมส่งเสรมิสงัคมภายใต้
นโยบาย “ศภุาลยั ใส่ใจสร้างสรรค์ 
สงัคมไทย” น�าความส�าเร็จในการ
พฒันาด้านต่างๆไปสูก่ารสร้างคณุค่า
ให้บรษิทัและสร้างความเช่ือมัน่แก่
ลกูค้าอย่างต่อเน่ือง

ท�าให้ในปี 2562 บริษทัได้รบั
รางวัลเกยีรตยิศจากองค์กรชัน้น�า
ต่างๆ อาทิ รางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 5 และรางวัลบริษัท
จดทะเบียนด้านนักลงทนุสมัพนัธ์
ดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
รางวลั Thailand’s Most Admired 
Company สาขาการบริการ จาก
นติยสาร Brand Age รางวัลสถาน

ประกอบกิจการดเีด่นด้านแรงงาน 
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจ�าปี 2562 ระดับประเทศ ต่อ
เนือ่งเป็นปีที ่2 จากกรมสวสัดกิาร
และคุม้ครองแรงงาน รางวลัประกาศ
เกียรติคุณ Silver Star for 
Children จากองค์การยูนิเซฟ 
ประเทศไทย รางวลัประกาศเกยีรต ิ
คุณ Sustainability Disclosure 
Recognition และรางวัล Certificate 
of ESG100 Company จาก ESG 
Rating จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อ
เนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นต้น 

นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม 
กรรมการผู้จดัการ บรษิทั ศภุาลยั 
จ�ากดั (มหาชน) กล่าวถงึภาพรวม
ในปี 2562 ทีผ่่านมาว่า ได้เปิดตวั
โครงการทั้งแนวราบและคอนโด  
มเินยีม 24 โครงการ แบ่งเป็นแนว

ราบ 19 โครงการ คอนโดมเินยีม 
5 โครงการ มลูค่ารวม 34,380 ล้าน
บาท มยีอดขายรวม 22,324 ล้าน
บาท ปี 2563 บรษิทัวางกลยทุธ์
ธรุกิจมุง่สู่การยกระดบัความสุขและ
ความส�าเรจ็ทกุภาคส่วนอย่างยัง่ยนื 
โดยต้ังเป้ายอดขาย 26,000 ล้าน
บาท และรายได้ 24,000 ล้านบาท 
จากการเปิดตวัโครงการใหม่ 30 
โครงการ แบ่งเป็นแนวราบ 25 
โครงการ และคอนโดมิเนียม 5 
โครงการ มลูค่ารวม 30,000 ล้าน
บาท และก�าหนดงบประมาณการ
จดัซือ้ทีด่นิ 8,000 ล้านบาท 

ส�าหรบัแนวทางกลยทุธ์ส�าคญั
ของบรษิทัในการด�าเนนิธุรกจิเพ่ือ
น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในปี 2563 ได้แก่ 
ด้านผลติภณัฑ์ ด้านความพงึพอใจ
ของลกูค้า และด้านนวตักรรม

ไตรเตชะ ตัง้มติธรรมประทีป ตัง้มติธรรม

เรื่องจากปก
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คุณภาพ คู่คุณธรรม” และขอ
มาตรฐานสากล JCI ครบทกุศนูย์

“ปีนี้เช่ือว่าจะเป็นปีที่ดีของ 
โรงพยาบาลลาดพร้าว เนื่องจาก 
Excellent Center เปิดให้บริการ
ครบทั้ง 10 ศูนย์ ท�าให้มีผู้มาใช้
บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นผูป่้วยทีช่�าระเงนิสด ขณะทีร่าย
ได้เหมาจ่ายจากประสังคมจะเพิ่ม
ขึ้น 5% รวมทั้งรายได้จากคนไข้
ต่างชาตทิีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้เช่นกนั 

เศรษฐกิจ  

หลักทรัพย์ โตได้อกีจากโครงการออีซี ีท�าให้มี
จ�านวนพนกังานเพิม่ขึน้และอยูใ่น
กฎหมายแรงงานท่ีก�าหนดให้
พนกังานต้องตรวจสุขภาพทกุปี 

อีกทั้งบริษัทยังอยู่ระหว่าง
พจิารณาลงทนุก่อสร้างอาคารใหม่
จ�านวน 3 อาคาร ในพืน้ท่ีโรงพยาบาล
ลาดพร้าวเดิม โดยอาคารแรกเป็น
อาคารจอดรถอจัฉรยิะ 400 คนั 
อาคารที ่2 เป็นโรงพยาบาลด้านตา 
และอาคารที ่3 เป็นศนูย์ความเป็น
เลศิทางด้านหวัใจ ปอด และไต ขณะ
นีอ้ยูร่ะหว่างเจรจาพนัธมติรพร้อม
ทมีแพทย์เชีย่วชาญเพือ่มาดแูลใน
ส่วนนี ้คาดว่าจะเริม่ก่อสร้างในช่วง
ไตรมาส 3/2563 ส่วนแผนการลงทนุ
โรงพยาบาลลาดพร้าว ล�าลกูกา อยู่
ระหว่างทบทวนอกีครัง้เพือ่พจิารณา
ปัจจยัรอบด้าน ทัง้ความสามารถใน
การให้บรกิารบรเิวณนัน้ ภาพรวม
เศรษฐกจิ และปัจจยัอืน่ๆท่ีเกีย่วเนือ่ง

ส�าหรบับรษิทั ศูนย์ห้องปฏบิตัิ
การและวิจัยทางการแพทย์และ
การเกษตรแห่งเอเซีย จ�ากดั (AMARC) 
ซึง่เป็นบรษิทัลกู หลงัจากงบปี 2562 
ออกมาประเมนิว่าน่าจะมผีลก�าไร
สูงสดุต้ังแต่เปิดด�าเนนิการมา โดย
ปี 2563 ตั้งเป้าก�าไรเติบโตต่อ
เนือ่งจากการขยายตวัของงานภาค
รฐัและการขยายมาตรฐานทีเ่ราขอ
อยูอ่กีเป็นจ�านวนมาก ดงันัน้ ในปี 
2563 จะมรีายได้และก�าไรเพิม่ข้ึน
ไม่น้อยกว่า 30% 

อย่างไรกต็าม ขณะนีม้พีนัธมติร
ระดับโลกเข้ามาเจรจาขอเป็นหุ้น
ส่วนทางธรุกจิ ซึง่มองเหน็การขยาย
ตัวในไทยและกลุ่ม CLMV ใน
อนาคต หากมีการตกลงกนัได้จะ
ท�าให้ AMARC เติบโตได้อย่าง
รวดเรว็ โดยวางเป้าหมายจะเป็น 
“Excellence Lab” ระดบัประเทศ
และเอเชียในอนาคต ส�าหรบัการ
เข้าตลาดหลกัทรพัย์ฯยังคงเดนิหน้า
ตามแผนเดิมทีว่างไว้ภายในไตรมาส 
3 ปีนี ้หรอือย่างช้าต้นปีหน้า

นอกจากนีใ้นเร่ืองค่ารักษาพยาบาล
อาจมีการปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
เนื่องจากมีต้นทุนด้านบุคลากรท่ี
ต้องปรบัขึน้ทกุปี เราอยู่ใน Green 
Hospital และ Price List ของ
กระทรวงพาณิชย์ ค่ารักษาไม่ได้
สูงมาก อยู่ระดับกลางๆ ทั้งหมด
นี้เป็นปัจจัยบวกในการสนับสนุน
รายได้รวมปีนี้จะท�านิวไฮแตะ 
2,000 ล้านบาท และส่งผลต่อก�าไร
ที่คาดว่าจะดีขึ้นจากการควบคุม
ต้นทุนต่างๆได้ด”ี  ดร.องักรูกล่าว 

นอกจากนีบ้รษิทัยงัเดนิหน้า
การให้บริการตรวจสุขภาพนอก
สถานท่ี (Check Up) ซึง่ปีนีจ้ะเน้น
เรือ่งคณุภาพและบรกิารการตรวจ
มากยิง่ขึน้เพือ่เป็นการเพิม่รายได้
จากกลุม่ดงักล่าว โดยเตรยีมพร้อม
ด้านบุคลากร ทมีการตลาด และ
ตัง้ทมีเอาต์ซอร์สทีม่คีณุภาพมาดแูล 
คาดว่าจะให้บรกิารลกูค้า Check 
Up ได้ถงึ 200,000 ราย วางเป้า
หมายรายได้ไว้ที ่ 150 ล้านบาท 
เน่ืองจากมองว่าตลาดน้ียังมโีอกาส



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 21 ฉบับที่ 5135 (1660) วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ใช้สติปัญญาน�าชาติพ้นวิกฤต

ทรรศนะ

ถ้ารฐับาลไม่โดนนอ็ก มนี�า้อดน�า้
ทน ฮึดสู้ ก๊อกสองไขขึ้นมาเพื่อ
ท�าให้บ้านเมอืงหลดุพ้นจากวกิฤต
ต่างๆ กข็อให้มสีตปัิญญาน�าพา
ประเทศชาตใิห้พ้นวกิฤตการณ์ทนั
เวลา ทนัเหตกุารณ์ได้ตลอดไป

ตอนนีปั้ญหารมุเร้ารฐับาลจนแทบจะตัง้ตัวไม่ทนั 
ไหนจะฝุน่จ๋ิว PM2.5 หรอืโรคใหม่อย่างเชือ้ไวรัส
โคโรน่า ท�าให้วงการท่องเทีย่วมีแนวโน้มจะได้
รบัความเสยีหายจากการทีป่ระเทศจนีประกาศ
ห้ามไม่ให้คนของตวัเองออกนอกประเทศ ส่งผล
ท�าให้เศรษฐกจิเสยีหายอย่างมหาศาล แต่กต้็อง
เลอืกระหว่างเสยีเศรษฐกจิกับเสยีชวิีต ซึง่ถ้าไม่
ป้องกนัก็อาจจะเสยีชีวิต ปัญหาทีเ่กดิขึน้ก�าลัง
ถาโถมใส่รัฐบาลจนตัง้ตัวไม่ตดิ

ข่าวเชือ้ไวรสัโคโรน่าเป็นข่าวทีม่าแรง
แซงข่าวอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นข่าวฆ่า ข่าวทุจรติ
คอร์รปัชัน หรอืข่าวหย่าร้างของดารา กไ็ม่
เท่ากับข่าวโรคไวรัสโคโรน่าทีท่�าให้เกดิโรค
ปอดอักเสบจากประเทศจีนที่ก�าลังแพร่
ระบาดไปยงัหลายประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย 
เรยีกว่าสยบข่าวอืน่แล้วมาตืน่ตวักบัข่าวนี ้
เขาบอกว่าตืน่ตวัได้ แต่อย่าต่ืนเต้น อย่า
หวาดหวัน่ขวญัเสยีจนกระทัง่ไม่เป็นอนัท�า
มาหากนิ ต้องอยูด้่วยความไม่ประมาท รูจ้กั
รกัษาเนือ้รักษาตวั อย่าไปใกล้ชิดกับคนมาก 
มายนกั 

พอพูดถงึเร่ืองนีท้�าให้เหน็ภาพประเทศจีน
บางมณฑลบางเมอืงเหมอืนเป็นเมืองร้างเลยที
เดยีว ยิง่เป็นเมอืงปิดไม่ให้คนเข้าออก เศรษฐกิจ
เรยีกว่าพงัสนทิไปตามๆกัน ไม่มคีรัง้ไหนทีท่�าให้
เศรษฐกจิซบเซาเฉาเหีย่ว แทบไม่มข่ีาวอืน่ครัง้
อืน่ท�าลายได้เท่ากบัคร้ังนี ้ถ้ายงัยบัยัง้เชือ้ไวรสั
โคโรน่าไม่อยู่ ปล่อยให้มนัลกุลามบานปลาย 
ขยายไปเป็นแสนเป็นล้านคน

ท�าให้นกึถึงครัง้หนึง่ในสมยัพทุธกาลท่ีเกดิ

โรคน้ีท�าลายความหวงัของทางวดัไปอย่างสนทิ
เลยทเีดยีว ไม่มคีนไปไหนมาไหน เท่ียวเตร่ใช้
เงนิใช้ทองเหมอืนก่อน กห็วงัว่าประเทศไทย
คงจะมหีมอดีๆ มบีคุคลท่ีสามารถร่วมกนัแก้ไข
ป้องกนั โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสขุไม่ทราบ
ว่าจะเอากัญชามาปราบไวรัสไหวหรือไม่ ถ้า
กญัชาช่วยได้ต้องเรียกว่าเป็นพระเอกม้าขาวมา
ช่วยแก้สถานการณ์ได้เลย

คราวนีม้าถงึข่าวทีอ่าตมาอยากจะพดูถงึคอื 
มตี�ารวจระดบั พล.ต.อ. 2 นาย ต้องย้ายเข้ากรุ
ไปอยูก่บั “บิก๊โจ๊ก” พล.ต.ท.สรุเชษฐ์ หกั
พาล ซึง่ไม่รูว่้าจะมองหน้ากนัอย่างไร การท่ีมี
กลุม่คนและภยัธรรมชาตเิข้ามาสร้างปัญหาให้
รฐับาลเสยีเวลาคดิแก้ ประเทศชาตจิะเดนิหน้า
กเ็ดนิไปไม่ได้ ต้องสะดดุอยูอ่ย่างน้ี กน่็าเหน็ใจ
รฐับาล เรยีกว่าทกุขลาภชดัๆ และผลไม้ พชืผล
ทางการเกษตรราคาถูก ถ้ารฐับาลแก้ไม่ถกู แก้
ไม่ทนั คงจะเกดิปัญหาแน่นอน

ปัญหาท่ีเกดิทัง้หมดทัง้สิน้น่าจะท�าให้สะทก
สะท้าน อย่างกรณสี�านกันายกรฐัมนตรมีคี�าส่ัง
ให้ พล.ต.อ.วริะชยั ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. 
มาปฏิบัตริาชการทีส่�านักนายกฯ พร้อมถูกตัง้
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากมี
พฤติการณ์และการกระท�าที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเชือ่มัน่ของประชาชนเกีย่วกบัการปฏบัิติ
หน้าที่ กระทบต่อภาพลักษณ์ของส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติและการปฏิบัติราชการของผู้
บญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิ เป็นเหตใุห้ราชการ
เสยีหาย 

วงการต�ารวจเหมอืนจะเงยีบๆมา 1-2 
ปี แต่คราวนีน่้าจะกลบัมาคกึคกัอกีครัง้ก่อน
ท่ีปัญหาท้ังหลายจะสลายไป ขอให้ก�าลงัใจ 
ให้ศลี ให้พร ให้รฐับาลเข้มแขง็ สขุภาพดี 
พร้อมทีจ่ะสู้กบังาน ถ้ารฐับาลไม่โดนน็อก มี
น�า้อดน�า้ทน ฮดึสู ้ก๊อกสองไขขึน้มาเพือ่ท�าให้
บ้านเมอืงหลดุพ้นจากวกิฤตต่างๆ กข็อให้มี
สติปัญญาน�าพาประเทศชาติให้พ้นวกิฤตการณ์
ทนัเวลา ทนัเหตกุารณ์ได้ตลอดไป

เจรญิพร

โรคระบาด โรคร้าย ซึง่คนโบราณเรยีกว่าโรคห่า 
บ้างก็เรยีกว่าอหิวาตกโรค พระเจ้าอูท่องถงึกบั
ย้ายเมืองหนี ไม่สามารถอยู่ในบ้านเมืองได้ 
เพราะคนล้มหายตายจากด้วยโรคร้ายมากมาย 
ต้องให้พระช่วยสวดรตันสตูร ให้เจรญิพทุธคุณ 
ธรรมคณุ สงัฆคณุ คณุพระรตันตรยัให้โรคร้าย
ระงบัลง

สมัยโน้นไม่มวีทิยาศาสตร์การแพทย์ ไม่มี
จติแพทย์มารกัษาจติของคนท่ีเป็นโรคหรอืโรค
ระบาดไม่ให้ขวญัเสยีมากเกินไป แต่มคีวามอุ่น
ใจว่าพระรตันตรยัช่วยรกัษาคนไม่ให้เจบ็ป่วย 
ล้มตายมากมาย ซึง่เรือ่งนีห้ลายประเทศก�าลงั
วติก แต่ประเทศไทยเรายงัเข้ามาไม่มาก ไม่
เหมอืนบางซีกโลกท่ีเขาวปิโยคโศกศลัย์เรือ่งนี้ 
อยูใ่นภาวะทีเ่รยีกว่าเข้าขัน้คบัขนั

เรือ่งนีไ้ม่ใช่แต่กระทรวงสาธารณสขุ
อย่างเดยีว ต้องบรูณาการกนัหลายกระทรวง 
กระทรวงคมนาคมกต้็องร่วมด้วย แม้กระทัง่
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงต่างๆก็
ต้องปลกุระดมชาวบ้านให้ระมดัระวงั ไม่
ให้ประมาทชะล่าใจ 

ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเรือ่งนีห้รอืไม่ท่ีตอน
แรกอาตมาคดิว่าเทศกาลตรษุจนีปีนีค้นน่าจะ
มาเท่ียว มาวดัสวนแก้วกนัคกึคัก แต่ปรากฏว่า
มากนัน้อยกว่า เหมอืนกบัคนไม่อยากจะไปไหน 
ไม่อยากจะไปคลุกคลสีมัผสัใครต่อใครให้เสีย่ง
เป็นเสีย่งตายกบัโรคร้าย เลยไม่กล้าไปเทีย่ว 
ออกไปโน่นไปนี ่ไปไหนมาไหน 

วดัต่างๆทีจ่ดังานฝังลกูนมิิตทีห่วงัว่าคนจะ
มางานฝังลูกนิมติเพือ่จะได้เงินเข้าวดั แต่แล้ว
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เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ที่บริษัท 
ธนชาตประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน) ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า
และการบริการมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไม่หยุดย้ัง จนกระทั่งวันนี้
ได้ก้าวมาสู่การเป็นบริษัทประกัน
วินาศภัยที่โดดเด่น เรียกได้ว่า
ครบวงจรที่สุดในตลาด จนลูกค้า
ให้ความมั่นใจ ไว้วางใจ และรู้สึก
อุ่นใจ

โดยความส�าเร็จในวันน้ียัง
สามารถการนัตีด้วยรางวัลแห่งความ
ภาคภูมใิจต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่า
จะเป็นรางวลัเกียรตยิศ ด้านการ
บรหิารงานดเีด่น จากส�านักงาน 
คปภ. จากการทีไ่ด้รบัรางวลับรษัิท
ประกนัวนิาศภัยทีม่กีารบรหิารงาน
ดเีด่นอนัดบั 1 ต่อเนือ่ง 3 ปีซ้อน 

รางวัล “Best Claims 
Management Insurance Company” 
ประจ�าปี 2019 จัดโดยนิตยสาร 
International Finance Magazine 
(IFM) จากประเทศองักฤษ 

และรางวัล Thailand’s 
Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจ�า
ปี 2562 ประเภทองค์กร “บริษัท
โดดเด่นแห่งปี” 

นายพรีะพฒัน์ เมฆสงิห์วี 
กรรมการผูจั้ดการ บรษิทั ธนชาต 
ประกนัภัย จ�ากดั (มหาชน) ได้
กล่าวถงึแนวทางการท�างานทีผ่่าน
มา กระทั่งทะยานสู่ความส�าเร็จที่
วนันีม้ลีกูค้าถอืกรมธรรม์มากกว่า
หลกัล้านคนว่า ธนชาตประกนัภยั
เป็นบรษิทัประกนัภยัทีไ่ด้ถือก�าเนดิ
ขึน้มายาวนานมากกว่า 2 ทศวรรษ 
โดยแนวคดิและแนวทางการท�างาน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น คือ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

2 ทศวรรษ “ธนชาตประกันภัย”
พร้อมพัฒนาไม่หยุดยั้ง

การเลง็เหน็ความส�าคัญของ “ลกูค้า” 
เป็นหลัก 

จากความมุง่มัน่ในการบริหาร
งานอย่างมีประสบการณ์และมี
ประสทิธภิาพ จงึท�าให้ได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมี
ลูกค้าถือกรมธรรม์มากกว่า 1.5 
ล้านฉบับ บริษัทฯ ยังสามารถท�า
เบ้ียประกันภัยรวมได้แล้วกว่า 
8,200 ล้านบาท โดยสามารถสร้าง
ยอดขายเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีความแข็งแกร่งทางด้านการ
เงินด้วยทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ถงึ 4,930 ล้านบาท ซึง่สงูสุดอนัดับ 
1 ในอุตสาหกรรม 

“ตั้งแต่เริ่มต้นมานั้น ทาง
ธนชาตประกันภัยมีแนวทางและ
วสิยัทศัน์ในการท�างานตัง้แต่ต้นว่า 
เราจะเป็นบรษิทัประกันภยัทีท่นัสมยั 
มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  กล้า
คิดกล้าตัดสินใจ สร้างผลิตภัณฑ์
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เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ 
เน่ืองจากเรามองเห็นลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง 

โดยเราต้องจดัการความเส่ียง
โดยใช้ศาสตร์ของวินาศภัยเข้ามา
ช่วยลูกค้าให้ได้ รวมถึงต้องท�า
อย่างเป็นมืออาชีพ โดยใช้องค์
ความรู ้ความสามารถ รวมถงึความ
ซื่อสัตย์ ให้ลูกค้าไว้ใจเรา มองเรา
เป็นเสมือนคนท่ีอยู่ข้าง ๆ คอย
ดูแลยามที่เขาเดือดร้อนได้

ทางธนชาตประกนัภยัยงัมี
ความเชือ่อกีว่า ความก้าวหน้าใน
ชวีติทีลู่กค้าวางแผนไว้ต้องไปต่อได้
แม้จะมอีปุสรรค ธนชาตประกนัภยั
จงึวางแผนผลติภณัฑ์และบรกิารที่
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างด้วยความเข้าใจ การคดิค้น
นวตักรรม รวมถงึการมอบความอุน่
ใจให้กับลกูค้า จึงท�าให้ลูกค้าให้ความ
ไว้วางใจถอืกรมธรรม์ของทางบรษัิทฯ 
มากกว่า 1.5 ล้านฉบับ ซึง่จากวนั
แรกจนถงึปัจจบุนัเรากย็งัคงเป้าหมาย
และท�าเช่นน้ีมาตลอด 20 ปี”

 
การันตีด้วย
รางวัลมากมาย
บทพิสูจน์
ความส�าเร็จในวันนี้ 

ธนชาตประกันภัยถือได้ว่า
เป็นบริษัทประกันภัยอันดับ 1 ใน
เร่ืองของการบรหิารจัดการในสาย
งานวินาศภยัของประเทศไทยกว่็า
ได้ ทั้งนี้การันตีได้จากรางวัลที่ได้
รับ ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความ
ส�าเร็จเป็นอย่างยิ่ง 

โดยทางธนชาตประกันภัย
ได้รบัรางวลัต่าง ๆ  มากมาย ได้แก่ 
1. รางวัลเกียรติยศ บริษัทประกัน
วนิาศภยัท่ีมกีารบรหิารงานดเีด่น 
จากการทีบ่รษิทัได้รบัรางวลัอนัดบั 
1 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ซึ่งปีนี้ถือเป็น
ปีที่ 8 แล้วที่ได้รับรางวัลจากเวที
อันทรงเกียรติแห่งนี้ 

รางวลัดังกล่าวท่ีว่านีจ้ดัโดย
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและ

ประกันภัยให้ค�าม่ันสัญญา และ
ท�าเช่นนัน้มาโดยตลอด ทัง้นีก้เ็พือ่
สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า 
และเพือ่ให้ลกูค้าทกุคนได้แต้มต่อ
ของความอุ่นใจ

“โดยหลกั ๆ  แล้ว เป้าหมาย
ของเราคือ เรามองลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง และเราต้องการเป็นที่
หนึ่งในใจลูกค้า ฉะนั้นลูกค้าอยู่
กับเราแล้ว เขาต้องได้สิ่งที่เป็น
ประโยชน์จากทางธนชาตประกัน
ภัยมากกว่าที่เขาไปอยู่กับบริษัท
ประกันภัยอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ความคุม้ครอง เรือ่งการบรกิาร ใน
ทุก ๆ จังหวะของการให้บริการ 
ลูกค้าต้องได้รับส่ิงที่มากกว่า 
กลับไป 

อีกทั้งอนาคตเราจะพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ง จะไม่มีวนัหยดุพัฒนา
อย่างแน่นอน และเราจะเน้นน�า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้กับ
การบริการ ทั้งนี้ก็เพื่อเข้ามาสนับ
สนนุให้เราตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า ตรงต่อความต้องการ
ของลูกค้า และเพื่อการบริการที่
รวดเร็ว แม่นย�า และมีคุณภาพ
มากขึ้น 

แต่เหนอืสิง่อืน่ใด “ความไว้
วางใจจากลกูค้า” คอืรางวลัความ
ส�าเรจ็ทีย่ิง่ใหญ่ทีผ่ลักดนัให้เราไม่
หยดุมุง่มัน่พฒันา การบรกิารของ
เราก็เพื่ออยากให้ลูกค้าทุกคนมี
ความอุน่ใจ สบายใจ และไม่กงัวล
ใจทีม่าเป็นลกูค้าของบรษิทัธนชาต
ประกันภัย” นายพีระพัฒน์กล่าว

ส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกัน
ภยั (คปภ.) ซึง่ถือเป็นรางวลัทีม่อบ
ให้แก่ผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรม
ประกนัภยั เพือ่สะท้อนให้เหน็ศกัยภาพ
อนัมัน่คงขององค์กรทีม่ฐีานะการ
เงนิมัน่คง มกีารบรหิารจดัการอย่าง
มปีระสทิธภิาพภายใต้หลกัธรรมา 
ภบิาล ปฎบัิติตามหลกัการก�ากับ
ดแูลกจิการทีด่ ีมกีารพฒันาผลติภัณฑ์
และน�าเสนอนวตักรรมบริการด้าน
ประกนัภยัใหม่ ๆ  และด�าเนนิธุรกจิ
อย่างรบัผิดชอบต่อสงัคม

2. รางวลั “Best Claims 
Management Insurance Company” 
ประจ�าปี 2019 จัดโดยนิตยสาร 
International Finance Magazine 
(IFM) จากประเทศอังกฤษ ซึง่เป็น
นติยสารทีน่�าเสนอข้อมลูบทวเิคราะห์
เก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจและตลาด
ทัว่โลก ในการเชดิชูเกยีรตใิห้แก่
องค์กรทีม่พีฒันาการทางธรุกจิยอด
เยีย่ม จากการทีธ่นชาตประกนัภยั
น�านวตักรรมใหม่ ๆ มาเชือ่มกบั
ทกุมิตต่ิาง ๆ ของระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพและตามมาตรฐาน

สากล ด้วยแนวคดิ “ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว” ในทกุ Touch Point ของ
ทกุ Lifestyle ลกูค้าทีเ่ข้ามาใช้บรกิาร

3. รางวัล Thailand’s Smart 
Awards ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2562 
ประเภทองค์กร “บริษัทโดดเด่น
แห่งปี” จากนายเนวนิธุ ์ช่อชยัทิพฐ์ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

โดยเป็นรางวลัล่าสดุทีไ่ด้รบั 
ซึ่งรางวัลน้ีมอบให้แก่องค์กรท่ีมี
ความเป็นเลิศในด้านการพัฒนา
ผลติภณัฑ์และการบรกิารทีด่ทีีส่ดุ
แก่ลูกค้าในการสร้างมาตรฐาน
ใหม่ให้ธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่ง
นับเป็นแรงผลักดันให้ธนชาต
ประกนัภยัไม่หยดุพฒันาเพือ่สร้าง
แต้มต่อของความอุ่นใจ

รางวัลคือแรงผลักดันให้
ไม่หยุดพัฒนา 
สร้างแต้มต่อความอุน่ใจ
ให้กับลูกค้า

“รางวัลคือแรงผลักดันให้
เราไม่หยดุพฒันา” คอืสิง่ทีธ่นชาต

พีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ 
บริษทั ธนชาตประกนัภยั จ�ากัด (มหาชน) 
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ก้าวย่างส�าคญัด้านเทคโนโลยีของ
ประเทศ เมือ่ 2 องค์กรชัน้น�า “เอส
ซีจ”ี และ “เอไอเอส” ผู้น�าอนัดบั 
1 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
จาก 2 อุตสาหกรรม พร้อมด้วย
ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์ (ม.อ.) ผนกึก�าลงั
ร่วมทดลองทดสอบการใช้งาน
จริง 5G ในภาคอุตสาหกรรมได้
ส�าเร็จเป็นรายแรกของไทย ภาย
ใต้การสนับสนุนของ กสทช.

น�ำเทคโนโลยี 5G ยกระดับ
อตุสำหกรรม 4.0 โดยร่วมกนัพฒันำ
รถยกต้นแบบให้สำมำรถควบคุม
ผ่ำนระยะไกลบนเครือข่ำย 5G จำก
เอสซีจี ส�ำนักงำนใหญ่บำงซื่อ 
กรุงเทพฯ - โรงงำนของเอสซีจี 
จ.สระบุรี โดยผู้ควบคุมรถไม่ต้อง
อยูท่ีเ่ดยีวกบัรถ แต่สำมำรถควบคมุ
รถให้เคลือ่นย้ำยสิง่ของจำกจดุหนึง่
ไปยงัอกีจดุทีต้่องกำรได้แบบเรยีล
ไทม์และแม่นย�ำ ช่วยเพิ่มผลิตผล
ให้ธุรกิจ สำมำรถต่อยอดไปสู่กำร
ฝึกอบรมพนักงำนทำงไกล และ
เพิม่ควำมปลอดภัยในงำนทีม่คีวำม
เสี่ยงสูง ซึ่งถือเป็นต้นแบบให้
อตุสำหกรรมต่ำงๆ ในประเทศไทย
สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงกับธุรกิจทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคตอันใกล้

พร้อมกันน้ีเอสซีจแีละเอไอ
เอสยงัได้ร่วมลงนำมบันทกึข้อตกลง
ในกำรร่วมวจัิยและพฒันำนวตักรรม
ทีใ่ช้เทคโนโลยเีครอืข่ำย 5G ในโครง
กำรอืน่ๆ ตลอดจนร่วมพัฒนำบคุลำกร

เอสซีจีผนึกเอไอเอสและ ม.อ. ปักหมุดสร้างต้นแบบ 5G
ในภาคอุตสาหกรรมได้ส�าเร็จรายแรก! 

หลังทดสอบใช้งานจริง 5G ควบคุมรถยกผ่านทางไกล 
เพิ่มความปลอดภัยในงานที่มีความเสี่ยง

สะท้อนศักยภาพผู้น�านวัตกรรมและเทคโนโลยี 
พร้อมพาประเทศไทยสู่ยุค 5G ขับเคลื่อน Thailand 4.0

ความร่วมมือระหว่าง SCG AIS และ PSU สร้างต้นแบบ 5G ในภาคอุตสาหกรรมได้ส�าเร็จรายแรก

ทั้งนี้ เอสซีจีให้ควำมส�ำคัญ
กบักำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอื
กบัองค์กรทีม่คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ
ด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรด�ำเนินงำน
สำมำรถประสบควำมส�ำเร็จได้ดี
และรวดเรว็ยิง่ขึน้ จงึเป็นทีม่ำของ
ควำมร่วมมือกับเอไอเอสในคร้ังน้ี 
เพื่อให้ลูกค้ำของเรำได้รับสินค้ำ
และบริกำรที่มีประสิทธิภำพมำก
ขึน้ และเกิดประโยชน์สงูสดุต่อกำร
พัฒนำภำคอุตสำหกรรมของไทย
ให้ก้ำวหน้ำไปอีกขั้น

ส�ำหรบัโครงกำร “กำรพฒันำ
รถ Forklift ขับเคลื่อนระยะไกล
ด้วยเครือข่ำย 5G” ดังกล่ำว เริ่ม
ด�ำเนนิกำรท่ีโรงงำนของเอสซีจใีน 
จ.สระบุรี เป็นแห่งแรก เพรำะมี
กำรเคลือ่นย้ำยทัง้วตัถดุบิและสนิค้ำ
โดยใช้รถ Forklift เพือ่อ�ำนวยควำม
สะดวกจ�ำนวนมำก อกีท้ังรถ Forklift 
ยังเป็น material mobility ท่ี

ให้มศีกัยภำพพร้อมแข่งขนับนโลก
ยคุดจิทิลั เป้ำหมำยเพ่ือร่วมกนัสร้ำง 
5G Ecosystem ของกำรพฒันำ
นวตักรรมทีย่ัง่ยนื ช่วยยกระดับภำค
อตุสำหกรรมไทยและคณุภำพชวีติ
ของคนไทยไปอกีข้ัน มุง่ขบัเคลื่อน
ประเทศสู่ Thailand 4.0

นายอรรถพงศ์ สถติมโนธรรม 
ผู้อ�านวยการ โครงการระบบ
อัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 
เอสซีจี กล่ำวถึงควำมร่วมมือครั้ง
ส�ำคญันีว่้ำ “เอสซจีมีุง่ปรบัเปล่ียน
กำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ในทุก
กลุม่ธรุกจิ ทัง้ซเีมนต์และผลติภณัฑ์
ก่อสร้ำง แพคเกจจิง้ และเคมคิอลส์ 
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถให้องค์กร
เติบโตได้อย่ำงมั่นคงและย่ังยืน 
โดยจัดตั้ งคณะท�ำงำนด ้ำน 
Mechanization, Automation 
and Robotics (MARs) และ 
Industry 4.0 ขึ้นตั้งแต่ปี 2559 

เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในกำรยกระดับ
กระบวนกำรผลิตให้เป็นโรงงำน
อัจฉริยะ (Smart Factory) ด้วย
กำรน�ำเทคโนโลยด้ีำน MARs และ 
Industry 4.0 มำผสมผสำนกัน 
โดยใช้เงนิลงทนุกว่ำ 860 ล้ำนบำท 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 
จนออกมำเป็นโซลูชั่นต่ำงๆ อำทิ 
กำรแจ้งเตือนเครื่องจักรก่อนกำร
ซ่อมบ�ำรงุ (Smart Maintenance) 
กำรใช้หุ่นยนต์ในห้องปฏิบัติกำร
ด ้ำนกำรตรวจวัด (Smart 
Laboratory) กำรท�ำระบบจ่ำยปนู
ให้ลูกค้ำแบบอัตโนมัติ (Smart 
Dispatching) และกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทำนด้วย
เทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่ให้ทกุคนเหน็
ข้อมูลเดียวกันที่ถูกต้องและน�ำมำ
วเิครำะห์ให้เกดิประโยชน์ต่อธรุกจิ 
รวมทั้งตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้ดีขึ้น 
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ควบคมุได้ง่ำยทีส่ดุ ก่อนจะต่อยอด
ไปทดลองกับเครื่องมืออื่นๆ ใน
อนำคต ซึ่งกำรน�ำเครือข่ำย 5G ที่
มีควำมรวดเร็วในกำรตอบสนอง
แบบเรยีลไทม์ และมคีวำมแม่นย�ำ
ในกำรส่งผ่ำนข้อมลูทีจ่�ำเป็นส�ำหรบั
ระบบอัตโนมัติขั้นสูงมำใช้นั้น จะ
ช่วยตอบโจทย์ของเอสซีจี ทั้งกำร
มผีลติผลทีม่ำกขึน้เพรำะพนกังำน
สำมำรถควบคมุรถจำกทีใ่ดกไ็ด้ อกี
ทัง้ยังสำมำรถฝึกอบรมกำรใช้เครือ่ง
มอืหรืออปุกรณ์ต่ำงๆ ให้กบัพนกังำน
ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีอ่ืน่ๆ ได้โดยไม่ต้องเดิน
ทำงไปที่หน้ำงำน

ส่วนทิศทำงของเอสซีจีใน
กำรน�ำเทคโนโลยี 5G มำใช้เสริม
ขดีควำมสำมำรถของธรุกิจในอนำคต
นั้น สำมำรถเป็นไปได้ทั้งกำรเพิ่ม
ควำมปลอดภัยในงำนทีม่คีวำมเสีย่ง 
เช่น กำรท�ำงำนของเครื่องจักร
บรเิวณเหมอืงและเตำเผำปนูซีเมนต์ 
กำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิ
งำน เช่น กำรเพิ่มควำมเร็วในกำร
ส่งผ่ำนข้อมลูขนำดใหญ่จำกโรงงำน
ในหลำกหลำยพื้นที่มำยังศูนย์
ควบคุมส่วนกลำงเพื่อให้บริหำร
จดักำรข้อมูลได้แบบเรยีลไทม์ และ
กำรเสริมประสิทธิภำพให้ธุรกิจ 
โลจสิตกิส์ตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำให้ดีขึ้น เช่น กำรเสริม
ประสิทธิภำพของ IoT ในบ้ำน ที่
ช่วยเพิ่มควำมสะดวกสบำยและ
ปลอดภัยในกำรอยู่อำศัยมำกข้ึน 
หรือ Smart Home รวมทั้งกำร
พัฒนำศกัยภำพของบคุลำกร เพือ่
มุง่สูก่ำรพัฒนำตำมแนวทำง Industry 
4.0 ได้อย่ำงแท้จริง”

ด้ำน นายวสษิฐ ์วฒันศพัท์ 
หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและ
สนบัสนนุด้านเทคนคิทัว่ประเทศ 
เอไอเอส กล่ำวว่ำ “5G คอืเทคโนโลยี
ทีจ่ะเข้ำมำพลกิโฉมสงัคมไทย และ
ยกระดบัขดีควำมสำมำรถของภำค
อุตสำหกรรมไปอีกขั้น พร้อมขับ
เคลือ่นประเทศสูก่ำรเป็น Thailand 
4.0 ได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ ตลอด

ได้จรงิในอนำคตผ่ำนกำรสำธิตกำร
บังคับรถยกของ Forklift ขบัเคลือ่น
ระยะไกล จำกกรุงเทพฯ - สระบุรี 
เป็นครัง้แรกของภำคอตุสำหกรรม
ของไทย ท�ำให้เรำเชื่อมั่นได้ว่ำ
เทคโนโลยี 5G จะเข้ำมำสร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลงและมีบทบำทส�ำคัญ
ในกำรขบัเคลือ่นภำคธรุกจิของไทย
ได้เป็นอย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำม กำร
พัฒนำนวัตกรรม 5G ยังมีองค์
ประกอบและปัจจยัท่ีเกีย่วข้องต่ำงๆ 
อกีหลำยด้ำน ซึง่จะต้องอำศยัควำม
ร่วมมอืจำกทกุภำคส่วนใน Ecosystem 
ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนภำครฐั เอกชน 
และสถำบนักำรศกึษำ เพือ่ส่งเสรมิ
และสนบัสนนุกำรพฒันำนวตักรรม 
5G เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรแข่งขนั
ในเวทีโลก พร้อมช่วยยกระดับ
คุณภำพชวิีตคนไทยให้เติบโตอย่ำง
แขง็แกร่งต่อไป”

รองศาสตราจารย์ ดร. 
พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อ�านวยการ 
โครงการอินโนเวชัน่ ฮบัส์ ทีป่ระชมุ
อธกิารบดแีห่งประเทศไทย กล่ำว
ว่ำ “ทีผ่่ำนมำมหำวทิยำลัยสงขลำ
นครินทร์โดยสถำบันวิจัยและ
นวตักรรมดจิทิลั เรำท�ำงำนวิจัยและ
พฒันำอย่ำงใกล้ชดิกบัภำคเอกชน
และภำคอตุสำหกรรม เพ่ือร่วมกนั
ศกึษำ ทดลอง ทดสอบ เทคโนโลย ี
5G ในมิตต่ิำงๆ มำอย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยมีเป้ำหมำยทีจ่ะสร้ำงและพฒันำ
เทคโนโลยใีห้มคีวำมพร้อมมำกทีส่ดุ 
เพือ่ส่งมอบต่อให้กับภำคอตุสำหกรรม
น�ำไปใช้งำนได้จรงิ ส่งเสรมิศกัยภำพ
ในกำรแข่งขนัของภำคอุตสำหกรรม 
ส�ำหรับงำนวิจัยพัฒนำนี้ได้รับทุน
สนับสนุนจำก Innovation hub 
กระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม เพือ่น�ำ platform 
ระบบสมองกลฝังตวัขั้นสูงส�ำหรบั
ยำนยนต์ ผสมกับระบบควบคุม 
latency ต�ำ่ ผ่ำนทำงไกลบนเครอื
ข่ำย 5G AIS น�ำไปใช้จริงในภำค
กำรผลิตของอุตสำหกรรมได้ใน
อนำคต”

พนักงานก�าลังทดสอบใช้งานจริง 5G ควบคุมรถยกผ่านทางไกล

รถยกซึ่งอยู่ที่โรงงานของเอสซีจี จังหวัดสระบุรี

จนอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำร
สื่อสำรของผู้ใช้บริกำรโดยทั่วไป 
จำกคณุสมบตั ิ3 ส่วน คอื ควำมเรว็
ที่เพิ่มขึ้น, ขีดควำมสำมำรถกำร
เชื่อมต่อ IoT และเครือข่ำยที่ตอบ
สนองได้รวดเร็วและเสถียร เอไอ
เอสในฐำนะผู้น�ำอันดับ 1 ด้ำน
นวตักรรมเครอืข่ำยและเทคโนโลยี 
มคีวำมมุ่งม่ันพฒันำเทคโนโลยแีห่ง
อนำคตอยูเ่สมอ เพ่ือเป็นแกนส�ำคญั
ในกำรร่วมขบัเคลือ่นประเทศสูก่ำร
เป็น Thailand 4.0 

ดังท่ีผ่ำนมำ เอไอเอสเป็น
ผู้น�ำนวัตกรรม 5G รำยแรกรำย
เดียวของไทยท่ีทดลองทดสอบ 5G 
ครบแล้วท่ัวไทย โดยเปิดพ้ืนที่ให้
นักพัฒนำ นักวิจัย นิสิตนักศึกษำ 
และประชำชนได้ร่วมศกึษำ ทดลอง 
ทดสอบกำรใช้งำน 5G ในหลำก
หลำยมิติมำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงบทบำทของ

เทคโนโลย ี5G ว่ำมีควำมส�ำคญัใน
กำรพฒันำเศรษฐกจิดจิิทลัและยก
ระดบัคุณภำพชวีติคนไทยอย่ำงไร 
ตลอดจนเรำมีควำมพร้อมในกำร
เป็นศนูย์กลำงควำมร่วมมอืในกำร
สร้ำง Ecosystem ของกำรพฒันำ
นวัตกรรม เพื่อมอบประสบกำรณ์
ทีดี่ทีสุ่ดให้กับผู้ใช้งำนทัว่ทกุภมูภิำค
และทุกเจเนอเรชั่น

 ส�ำหรบัควำมร่วมมอืระหว่ำง
เอไอเอส, เอสซจี ีและมหำวทิยำลัย
สงขลำนครินทร์ในคร้ังน้ี ถือเป็น
ก้ำวย่ำงส�ำคัญของกำรทดสอบ 5G 
ในภำคอตุสำหกรรมไทย ซึง่ได้ร่วม
คดิค้นและพัฒนำโซลูชัน่ในกำรเพ่ิม
ประสทิธภิำพด้ำนกำรผลติด้วย 5G 
ทดลองทดสอบในสภำพแวดล้อม
จรงิ บนคลืน่ควำมถี ่2.6 GHz ภำย
ใต้กำรสนับสนุนของ กสทช. เป็น
ครัง้แรกทีเ่รำจะได้เหน็ Use Case 
จรงิทีส่ำมำรถน�ำไปต่อยอดใชง้ำน




