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กระแสโลกยัังคงวนเวีียนอยู่่�กัับวิิกฤต COVID – 19 เรายัังคงทำำ�สงครามที่่�ยิ่่�งกว่่าสงคราม ทุุกประเทศต้้องต่่อสู้้�
กัับศััตรููตััวเดีียวกััน ประเทศไทยเราสามารถควบคุุมการแพร่่กระจายของเชื้้อ� ได้้ดีมี ากแล้้ว รััฐบาลได้้คลายล็็อกมาตรการ
ที่่ก่่� อนหน้้านี้้ค� วบคุุมอย่่างเข้้มงวด ทำำ�ให้้ภาคธุุรกิิจกลัับมาดำำ�เนิินการได้้เกืือบครบทุุกธุุรกิิจ แต่่เรายัังอยู่่กั� บั เชื้้อ� โรคนี้้ไ� ปอีีก
จนกว่่าจะสามารถพััฒนาวััคซีีนรัักษาได้้ NEVIA NEWS ฉบัับนี้้� จะนำำ�เสนอผลกระทบต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการระบาดนี้้�
ทั้้�ง New normal หลัังวิิกฤต ธุุรกิิจเด่่นและสามารถรอดได้้ในสถานการณ์์นี้้� หุ่่�นยนต์์ช่่วยบุุคคลากรทางการแพทย์์
อีีกทั้้ง� ตััวอย่่างสิินค้้าของ Xiaomi ที่่มี� เี กืือบทุุกอย่่างในราคาที่่เ� อื้้อ� มถึึง
เราขอเป็นอีกหนึง่ ก�ำลังใจให้ทกุ ท่าน เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ไมว่ า่ สุขหรอื ทุกข์ สุดทา้ ยก็จะผา่ นไป ทุกข์ได้
แตอ่ ย่านาน ท้อได้แต่ตอ้ งลุก สูส้ ู้ นะคะ
The world is in war with COVID-19. Every country is fighting with the same enemy. Thailand can control
the spread of the infection very well, the government has unlocked strict measures previously controlled,
causing the business sector to resume almost every business. We are still living with this disease with hope that
the vaccine will be succeeded soonest. In this issue, NEVIA News brought many articles such as, New normal
of business world after COVID-19, which business will survive in 2020, the robots against COVID-19, and
Xiaomi products anything with lower prices.
We will be another encouragement to everyone. Everything in this world happiness or suffering finally
will pass. Fight together and take care.
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บรรทััดฐานใหม่่โลกธุุรกิิจ
หลัังวิิกฤติิโควิิด-19
ผ่่านพ้้น
การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 มาถึึงจุุดที่่�หลายประเทศมีี
ผู้้�ติิดเชื้้อ� -เสีียชีวิี ติ ลดลง หลายประเทศเตรีียมเลิิกใช้้มาตรการล็็อกดาวน์์
นัับจากนี้้�ไป มุุมมองคนทั่่�วโลกจะไม่่เหมืือนเดิิม และมีีผลต่่อการกำำ�หนด
กลยุุทธ์ธุ์ รุ กิิจของบริิษัททั่่
ั ว� โลก มาดููกัันว่่า บรรทััดฐานใหม่่หลัังยุุคโควิิด
มีีอะไรบ้้าง บทความของแมคเคนซีีย์์ ซึ่่ง� เป็็นสถาบัันวิิจัยท
ั างเศรษฐกิิจ
ของสหรััฐฯ ได้้เผยแพร่่รายงานวิิจัยั เขตเศรษฐกิิจในประเทศกำำ�ลังั พััฒนา
ทั่่�วโลกแล้้วพบว่่า เมื่่�อการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
ต้้นตอโรคโควิิด-19 ยุุติลิ ง โลกใบนี้้�จะเปลี่่�ยนไป เพราะถืือเป็็นครั้้ง� แรก
ที่่�โลกหยุุดชะงัักพร้้อมๆ กััน ด้้วยสาเหตุุเดีียวกััน แต่่ภููมิิภาคเอเชีีย
จะเป็็นภููมิิภาคที่่�ฟื้้�นตััวได้้เร็็วและสร้้าง “บรรทััดฐานใหม่่” เป็็นที่่�แรก
บรรทััดฐานใหม่่ที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�นถููกกำำ�หนดด้้วย 4 ปััจจััย คืือ
1.สััญญาทางสัังคม 2.อนาคตของงานและการบริิโภค 3.การขัับเคลื่่�อน
ทรััพยากรปริิมาณมากได้้อย่่างรวดเร็็วช่่วยให้้แก้้ไขวิิกฤติิได้้ทัันท่่วงทีี
และ 4.จะเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงจากกระแสโลกาภิิวััตน์์เป็็นภููมิิภาค
ภิิวััตน์์มากขึ้้�น เพราะวิิกฤติิที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�น เผยให้้เห็็นว่่าการพึ่่�งพา
ห่่วงโซ่่อุุปทานเป็็นจุุดอ่่อน โดยเฉพาะสิินค้้าของใช้้ ต่่อไปนี้้� โลกจะได้้เห็็น
การปรัับโครงสร้้างห่่วงโซ่่อุุปทานครั้้ง� ใหญ่่ การผลิิตและแหล่่งวััตถุุดิบิ
อาจถููกย้้ายให้้อยู่่ใ� กล้้ผู้้�บริิโภคมากขึ้้น� และบริิษัทั จะพึ่่�งพาซััพพลายเออร์์
ท้้องถิ่่�นหรืือในภููมิิภาคเดีียวกัันมากขึ้้�น นัักวิิเคราะห์์คาดการณ์์ว่่า
จะเห็็นการเติิบโตที่่�แข็็งแรงในระยะยาวในเอเชีีย และภายในปีี 2583
คืืออีีก 20 ปีีข้้างหน้้า เอเชีียจะมีีสััดส่่วนในการบริิโภคทั่่�วโลกถึึง 40%
ขณะที่่�การรวบรวมข้้อมููลจากสำำ�นัักข่่าวทั่่�วโลก พบว่่าเมื่่�อโลกกลัับ
เข้้าสู่่�สภาวะปกติิ การระบาดของโรคโควิิด-19 หมดไปอย่่างถาวร
พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคจะเปลี่่�ยนไปด้้วยเช่่นกััน
ขณะที่่�การรวบรวมข้้อมููลจากสำำ�นักั ข่่าวทั่่�วโลก พบว่่าเมื่่�อโลก
กลัับเข้้าสู่่ส� ภาวะปกติิ การระบาดของโรคโควิิด-19 หมดไปอย่่างถาวร
พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคจะเปลี่่�ยนไปด้้วยเช่่นกััน เริ่่�มจากการพึ่่�งพา
เทคโนโลยีี หรืืออยู่่�ในโลกของดิิจิิทััลมากขึ้้�น โดยผู้้�บริิโภคยุุคหลััง
โควิิด-19 จะใช้้โทรศััพท์์มืือถืือ หรืือโลกออนไลน์์ เป็็นเครื่่อ� งมืืออำำ�นวย
ความสะดวกในด้้านต่่างๆ มากขึ้้�น จนไม่่มีีกำำ�แพงกั้้�นระหว่่างการ
ซื้้อ� สิินค้้าอุุปโภคบริิโภคจากร้้านค้้า กัับการสั่่�งออนไลน์์อีกี ต่่อไป หลัังยุุค
โควิิด-19 คนทั่่�วโลกจะได้้เห็็นตััวอย่่างการประยุุกต์์ใช้้ดิิจิิทััลมากมาย
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในประเทศจีีน ทั้้�งจาก อาลีีบาบา ไป่่ตู้้� เทนเซนต์์
หััวเว่่ย และผิิงอััน และจะได้้เห็็นบริิษัทั หลายแห่่งหัันมาทำำ�อีคี อมเมิิร์ซ์
กัันมากขึ้้�น ระบบนิิเวศของอีีคอมเมิิร์์ซจะเติิบโตอย่่างมาก ไม่่ว่่าจะ
เป็็นธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์ ธุุรกิิจส่่งสิินค้้า ส่่งอาหาร สัังคมแบบไร้้เงิินสด
และระบบการขายสิิ น ค้้ า แบบอัั ต โนมัั ติิ ขณะเดีี ย วกัั น จะมีี ก าร
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นำำ�หุ่่� น ยนต์์ ยานพาหนะไร้้ ค นขัั บ หรืือแม้้ แ ต่่โดรนมาให้้ บ ริิ ก าร
การบริิการออนไลน์์ใหม่่ๆ ที่่�จากเดิิมเป็็นการทำำ�ออฟไลน์์ เช่่น การศึึกษา
สุุขภาพ การแพทย์์ การประยุุกต์์ใช้้สมาร์์ทดีีไวซ์์ อีีเวนท์์ต่่างๆ จะผัันตััว
มาจััดบนโลกออนไลน์์ ส่่วน IoT การสร้้างประสบการณ์์เสมืือนจริิง
ด้้วย VR (Virtual Realtiy) และ AR (Augmented Reality) ไปจนถึึง
การลงทุุนในดิิจิทัิ ลั เทคโนโลยีีใหม่่ๆ อย่่าง เอไอ บล็็อกเชน เทคโนโลยีี
3D ที่่�ใช้้กัับภาคธุุรกิิจจะมีีแพร่่หลายในทุุกอุุตสาหกรรม ต่่อมาคืือ
พฤติิ ก รรมอยู่่� บ้้ า นให้้ มีี ค วามสุุ ข และสนุุ ก กัั บ การรัั ก ษาระยะห่่าง
ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ชีวิี ติ ในโลกโซเชีียลกัับโลกส่่วนตััวเดิินไปเป็็นคู่่ข� นาน และ
พฤติิกรรมที่่�คำำ�นึึงถึึงความสะอาดและสุุขภาพเป็็นหลััก เพราะฉะนั้้�น
จึึงพึ่่�งพาสิินค้้าและบริิการต่่างๆ ที่่�มีคี วามสะอาดและสุุขอนามััยมากพอ
และพฤติิกรรมนี้้� ไม่่ได้้เป็็นเฉพาะในบ้้าน เมื่่�อออกไปนอกบ้้านก็็จะ
ให้้ความสำำ�คััญกัับการเว้้นระยะห่่างและช่่องชำำ�ระสิินค้้าแบบไร้้การ
สััมผััสด้้วย ในด้้านเทคโนโลยีี การสั่่�งงานด้้วยเสีียงจะกลายเป็็น
สิ่่�งจำำ�เป็็นในสถานที่่�หรููหรา รวมถึึงร้้านค้้าปลีีก ผู้้�บริิโภคยุุคหลัังโควิิด-19
ต้้องมีีความเชี่่ย� วชาญด้้านเทคโนโลยีีการเงิิน สัังคมไร้้เงิินสดที่่�เกิิดขึ้้น�
มาระยะหนึ่่�งจะยัังคงดำำ�เนิินต่่อไป ขณะที่่�การทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิิน
ผ่่านโลกดิิจิิทััล การใช้้ดิิจิิทััลแบงกิ้้�ง และแอพพลิิเคชั่่�น e-Wallet
จะได้้รัับความนิิยมเพิ่่�มขึ้้�น
สุุ ดท้้ า ยคืือ การสร้้ า งสมดุุ ล ระหว่่างชีี วิิ ต การทำำ� งานและ
ชีี วิิ ต ส่่วนตัั ว จะมีี ม ากขึ้้� น การใช้้ ชีี วิิ ต กัั บ ครอบครัั ว ในช่่วงการเว้้ น
ระยะห่่างทางสัังคม ทำำ�ให้้เกิิดสัมั พัันธ์์ใหม่่ระหว่่างบ้้านและภาระหน้้าที่่�
โดยเฉพาะในครอบครััวที่่�มีีลููกเล็็กๆ อาศััยอยู่่�ด้้วยกัันขณะที่่�ธุุรกิิจ
อสัั ง หาริิ ม ทรัั พ ย์์ ก็็ ป รัั บ ตัั ว เช่่นกัั น โดยซีี บีี อ าร์์ อีี ที่่� ป รึึ ก ษาด้้ า น
อสัังหาริิมทรััพย์์ระดัับโลก คาดการณ์์ว่่า พฤติิกรรมลููกค้้าในตลาด
อาคารสำำ�นัักงานหลัังการระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่
จะเปลี่่� ย นไปอย่่างมาก โดยลููกค้้ า จะมองหาสำำ�นัั ก งานย่่อยและ
แพลตฟอร์์มบนคลาวด์์ เพื่่�อเป็็นแผนสำำ�รอง
CR : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/876259

New Normal of
Business World
after COVID-19
The outbreak of COVID-19 has reached the phase
where the number of confirmed cases – deaths have been
decreased in many countries, therefore, many countries are
preparing to terminate the lockdown measure. From now
on, the perspective of people around the world will be not
the same, influencing the decision on business strategies of
companies around the world. Let’s see what will be new normal
after COVID-19. The article of Mackenzie, the US institute of
economic research, has published a research report about the
economic zones in developing countries around the world. It
was found that after the termination of coronavirus (COVID-19)
outbreak, this world will be changed because this crisis is
considered as the first time that every people in the world are
interrupted together at the same time due to similar reason.
However, Asia will be the region that can be quickly recovered
and be the first place to create a “New normal”.
The emerging new normal is determined by 4 factors
including: 1. Social Contract; 2. Future of Work and Consumption;
3. Rapid Mobilization of Large-scaled Resources for Timely
Crisis Resolution; and 4. More Shift from Globalization to
Regionalization, because the crisis has revealed the reliance on
supply chains is a weakness, especially, consumer products.
From now on, the world will see the major restructuring
of supply chain, the production and raw material sources may
be moved closer to consumers, and companies will more rely
on local suppliers or suppliers in the same region. The analysts

have predicted that the rigid growth in long term will be seen in
Asia, and by 2040 or next 20 years, Asia will account for 40%
of global consumption, while the data gathered from news
agencies around the world was found that when the world is
restored, the outbreak of COVID-19 will be permanently gone
and the consumer behavior will be changed as well.
While the data gathered from news agencies around the
world was found that when the world is restored, the outbreak
of COVID-19 will be permanently gone and the consumer
behavior will be changed as well, starting from more dependence
on technology or more being in the digital world. The consumers
in the Era after COVID-19 will use more mobile phone or online
world as a tool to facilitate many areas until no more barriers
between the purchase of consumer goods from offline stores
and online. After COVID-19, the world will see many examples
of digital applications, especially in China, like Alibaba,
Baidu, Tencent, Huawei, and Ping An, and will see that many
companies will turn to do more e-commerce. The e-commerce
ecosystem will tremendously grow, whether it be logistics
business, delivery business, food delivery, cashless society
and automated sales systems. At the same time, robots, unmanned vehicles or even drones, will be used to serve, new
online services which originally are the offline service, such as
education, health, medicine, the application of smart devices,
physical events will be organized on online channel. In terms
of IoT, the creation of VR (Virtual Reality) and AR (Augmented
Reality), as well as the investment in new digital technologies
such as AI, Blockchain, 3D technology applied to the business
sector will become widespread in all industries. Next, the bahavior
of ‘Stay at Home to Be Happy and Enjoy Social Distance’
will make life in social world and personal world going in
parallel, and people will mainly concern on the cleanliness
and health, therefore, various products and services that are
appropriately clean and sanitary will be relied. The said behavior
will be not only done in the house, it will be also important
when going out by focusing on social distance and contactless
payment channels. In terms of technology, voice commands will
become a necessity in luxurious places including retail stores.
The consumers after COVID-19 must be skillful in financial
technologies, the cashless society that is going on for a while
will be continued while the financial transactions through the
digital world, digital banking and e-Wallet applications will be
increasingly popular.
Lastly, the work life and personal life will be more balanced,
living with family during social distance results in the new
relationship between home and duties, especially in the family
with small kids, while the real estate business will also adjust
itself. CBRE, the global real estate consultant, has predicted
that the behaviors of customers in office building market after
COVID-19 will be dramatically changed, they will look for small
offices and cloud-based platforms as a backup plan.
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ธุุรกิิจใดบ้้างอยู่่�รอดในปีี 2020
Which businesses
will survive in 2020?

ขณะที่่�ทั่่ว� โลกกำำ�ลังั เผชิิญกัับวิิกฤตที่่�ชื่่อ� ว่่า “โควิิด-19” ซึ่่ง� ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจชะลอตััวลงอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ตลาดหุ้้�นทั่่�วโลกปรัับตััว
ลดลงต่่อเนื่่�องในช่่วงต้้นปีีที่่ผ่่� านมา ธุุรกิิจส่่วนมากถููกกระทบในวงกว้้าง แต่่ไม่่ใช่่ทั้้�ง 100 % ของธุุรกิิจที่่�จะได้้รับั ผลในด้้านลบ เพราะในทุุกวิิกฤต
ย่่อมเป็็นโอกาสสำำ�หรัับบางธุุรกิิจ ตััวอย่่างของธุุรกิิจที่่�ดููเหมืือนจะได้้รัับผลบวกจากการระบาดของไวรััสครั้้�งนี้้�
During the period when the whole world is facing a crisis “COVID-19”, the economy is inevitably slow down, the stock
markets around the world have continued to decline at the beginning of this year. Most businesses are widely affected,
but not all 100% of businesses will be adversely affected because in the midst of every crisis, lies an opportunity for some
businesses, followings are examples of businesses to be positively impacted by this virus outbreak.

1 ธุุรกิิจ VDO Streaming

ชื่่�อที่่�น่่าจะโผล่่ขึ้้�นมาในหััวข้้อหลายๆคน คงจะหนีีไม่่พ้้น
Netflix นัับแต่่ต้้นปีีที่่�ผ่่านมา ราคาหุ้้�นของ Netflix ยัังยืืนอยู่่�ได้้ใน
ระดัับใกล้้เคีียงกัับก่่อนหน้้านี้้� แม้้ว่่าค่่าเฉลี่่�ยของดััชนีี MSCI World
Index จะร่่วงลงมากว่่า 20 % ส่่วนตลาด NASDAQ ที่่� Netflix
จดทะเบีียนอยู่่�ก็็ร่่วงลงมาถึึง 24% ธรรมชาติิธุุรกิิจของ Netflix คืือ
การให้้บริิการบอกรัับสมาชิิก สำำ�หรัับการรัับชมภาพยนตร์์ และ
รายการโทรทััศน์์ ซึ่่�งในตอนนี้้�มีีสมาชิิกรัับชมเพิ่่�มมากขึ้้�น อย่่างใน
กรณีีที่่ค� นส่่วนมากเลืือกที่่�จะใช้้เวลาอยู่่บ้� า้ นแทนที่่�ของการออกไป
ยัังที่่�ต่่างๆ ซึ่่�งมีีความเสี่่�ยงจาก “โควิิด-19”
ปััจจุุบััน Netflix มีีจำำ�นวนสมาชิิกราว 167 ล้้านคนทั่่�วโลก
โดยแบ่่งเป็็นในสหรััฐฯ ประมาณ 61 ล้้านคน แม้้จะยัังไม่่มีีการ
เปิิดเผยข้้อมููลออกมาว่่า“โควิิด-19”ส่่งผลให้้จำำ�นวนผู้้�ใช้้บริิการ
Netflix เพิ่่�มขึ้้น� หรืือไม่่ แต่่หากพิิจารณาจากอดีีตช่่วงปีี 2551-2553
ซึ่่�งเกิิดวิิกฤตเศรษฐกิิจและไข้้หวััดหมููระบาดทั่่�วโลก การเติิบโต
ของรายได้้ในวัันนั้้�นยัังคงเติิบโตได้้เฉลี่่�ย 25% จาก 1,365 ล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐฯ มาเป็็น 2,163 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ ส่่วนปีี 2562
ที่่�ผ่่านมารายได้้ของ Netflix เพิ่่�มขึ้้�น 27% มาอยู่่�ที่่� 20,156 ล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐฯ ส่่วนกำำ�ไรในปีี 2551-2553 เพิ่่�มจาก 83 ล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐฯ มาเป็็น 161 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐฯ โตเฉลี่่�ย 39%
และปีี 2562 กำำ�ไรของ Netflix เติิบโต 54% มาเป็็น 1,867 ล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐฯ
The name probably popped up in the mind of many
people is Netflix. Netflix’s stock price has remained at a
similar level as earlier this year, although the average MSCI
World Index has dropped more than 20% while the index of
the NASDAQ dropped by 24%.

6 NEVIA NEWS

The nature of Netflix’s business is the subscription
service for watching movies and television programs. At
present, more members have subscribed, because most
people choose to stay home to avoid the risk of “COVID-19”
infection.
Presently, Netflix has around 167 million subscribers
worldwide, approximately 61 million subscribers are in
the USA. Although no information confirmed whether
“COVID-19” indirectly causes the increase of Netflix
subscribers or not, considering from the economic crisis and
swine flu spreading around the world during 2008-2010, the
net revenue growth at that time had grown with an average
of 25% from USD 1,365 million to be USD 2,163 million. In
2019, Netflix’s revenue increased by 27% to be USD 20,156
million. Net profit from 2008 - 2010 increased from USD 83
million to be USD 161 million (average growth of 39%) and
increased by 54% to be USD 1,867 million in 2019.

2 ธุุรกิิจ Healthcare

จากตััวอย่่างของบริิษััท Teladoc Health ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจ
ให้้บริิการทางการแพทย์์ ในสถานการณ์์ “โควิิด-19” แบบนี้้� หนึ่่�งใน
บริิการที่่�ถููกพููดถึึงกัันมากขึ้้น� ในขณะนี้้� คืือ “Telehealth” ซึ่่ง� เป็็นการ
นำำ�เทคโนโลยีีที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยและบุุคลากรทางการแพทย์์สามารถ
พููดคุุยตอบโต้้กัันได้้แบบ Real-time เช่่นเดีียวกัับการสื่่�อสารผ่่าน
ระบบ video conference ที่่�คู่่�สนทนาสามารถมองเห็็นหน้้ากัันได้้
ทั้้�ง 2 ฝ่่าย โดยไร้้ข้้อจำำ�กััดในเรื่่�องเวลาและสถานที่่�

โดย Teladoc ได้้พััฒนาระบบในส่่วนนี้้�จนสามารถให้้
คำำ�ปรึึกษาทางการแพทย์์ออนไลน์์ทั่่ว� โลก ปััจจุุบันั มีีจำำ�นวนลููกค้้า
มากกว่่า 10,000 ราย โดยกว่่า 40% ของบริิษััทใน Fortune 500
ได้้เข้้ามาใช้้บริิการของ “Teladoc” เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว นั่่�นจึึงนัับเป็็น
กลุ่่�มลููกค้้าที่่�เรีียกได้้ว่่ามีีศัักยภาพที่่�น่่าสนใจอย่่างมาก จากการ
เป็็นผู้้�นำำ�ของเทคโนโลยีีบริิการรููปแบบใหม่่ทางการแพทย์์ หุ้้�นของ
Teladoc ในช่่วงที่่�ไวรััสกำำ�ลังั แพร่่ระบาดอยู่่นี้้� ส� ามารถพุ่่�งขึ้้น� มาได้้
เกืือบ 70%
For example, one of the medical service business
“Telehealth” of Teladoc Health Company, it applies the
technology to make the interactions between patients
and medical personnel in real-time, similar to the video
conference in which both parties can see each other without
restrictions of times and places.
Teladoc has developed this part of the system until
it can provide online medical consultations worldwide. At
present, more than 10,000 customers are using this service,
and more than 40% of companies ranked in Fortune 500
using “Teladoc” services, they are considered as a group of
customers who have very interesting potential. As a leader
in new medical service technologies during the COVID-19
outbreak, Teladoc’s stock price increased by almost 70%.

3 ธุุรกิิจ Grocery Store

สำำ�หรัับในสหรััฐอเมริิกา หนึ่่�งในเชนค้้าปลีีกที่่�ใหญ่่ที่่�สุุด
คืือ Kroger ซึ่่�งราคาหุ้้�นนัับตั้้�งแต่่ต้้นปีีที่่�ผ่่านมา ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นราว
20% ด้้วยลัักษณะธุุรกิิจที่่�เป็็นปััจจััยพื้้�นฐานในการดำำ�รงชีีวิิตของ
มนุุษย์์ และเมื่่�อคนส่่วนใหญ่่จำำ�เป็็นที่่�ต้้องใช้้เวลาอยู่่�บ้้านมากขึ้้�น
ส่่งผลให้้ความต้้องการในสิินค้้าอุุปโภคเหล่่านี้้�เพิ่่�มสููงขึ้้�นไปด้้วย
ตััดภาพกลัับมาในประเทศไทย ภาพของความต้้องการ
สิินค้้าจำำ�เป็็นเหล่่านี้้�ก็มี็ ใี ห้้เห็็นอย่่างต่่อเนื่่�อง แม้้หุ้้�นอย่่าง CPALL
จะร่่วงลงมา 16-17% แต่่โดยภาพรวมก็็ยัังคงแข็็งแกร่่งกว่่า SET
ที่่�ลดลงถึึง 35% ส่่วนหุ้้�นอย่่าง MAKRO ลดลงประมาณ 10%
In USA, one of the largest retail chains, Kroger, in
which its stock price has been increased by approximately
20% since the beginning of this year because of its nature
of business as basic factors for living, most people need
to stay home as the results in demands for these goods
as well.
Regarding the Thailand situation, the demands for
these essential products still in need, although the stock
price as CPALL dropped by 16%-17%. The overall demand
is still stronger than SET, which is decreased by 35% while
stock price as MAKRO decreased by about 10%.
CR : https://www.moneybuffalo.in.th/
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กลุ่่�มบริิษััท ซีี.เอ.เอส.
มอบเงิินจำำ�นวน 1.5 ล้้านบาทเพื่่�อสมทบทุุน
ซื้้�อเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
ในการช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยโควิิด-19
คุุณโกมล ดารารััตนโรจน์์ กรรมการบริิหาร “กลุ่่ม� บริิษัทั ซีี.เอ.เอส.”
พร้้อมคณะผู้้�บริิหาร มอบเงิินจำำ�นวน 1.5 ล้้านบาท ให้้กัับโรงพยาบาล
3 แห่่ง ได้้แก่่ โรงพยาบาลศิิริริ าช, โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย
และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ เพื่่�อสมทบทุุนซื้้อ� เครื่่อ� งมืือ
และอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ในการช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยโควิิด-19 โดยเป็็น
ความมุ่่�งมั่่�นของ “กลุ่่�มบริิษััท ซีี.เอ.เอส.” ที่่�ต้้องการเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
สนัับสนุุนและเป็็นกำำ�ลังั ใจในการปฏิิบัติั งิ านของบุุคลากรทางการแพทย์์
ซึ่่ง� ถืือเป็็นหน้้าด่่านสำำ�คัญ
ั ในการต่่อสู้้�กัับโรคโควิิด-19 ให้้สามารถปฏิิบัติั ิ
หน้้าที่่�ได้้อย่่างราบรื่่น� อัันจะเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ที่่�ช่่วยลดผลกระทบต่่อความ
สููญเสีียโดยรวมของประเทศ
นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ในเครืือ “กลุ่่� ม บริิ ษัั ท ซีี . เอ.เอส.” อย่่าง
“บริิษัทั เอเชีีย แค็็บ จำำ�กัดั ” ได้้มอบบริิการรถแท็็กซี่่� “แค็็บบ์์” รถแท็็กซี่่ที่่� มี� ี
ต้้นแบบมาจากลอนดอนแท็็กซี่่� พร้้อมพนัักงานขัับรถ ให้้กับั โรงพยาบาล
3แห่่งข้้างต้้น เพื่่�อสนัับสนุุนการเดิินทางของแพทย์์ พยาบาล บุุคลากร
ทางการแพทย์์ รวมทั้้�งสนัับสนุุนการทำำ�งานในด้้านต่่างๆ ของโรงพยาบาล
ให้้เป็็นไปอย่่างสะดวกสบาย ปลอดภััย ลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อ
และลดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
“กลุ่่�มบริิษััท ซีี.เอ.เอส.” ขอเป็็นกำำ�ลัังใจให้้กัับคนไทยทุุกคน …
ในทุุกวิิกฤติิเราจะเห็็นถึึงน้ำำ��ใจคนไทยที่่�ไม่่เคยเลืือนหาย ครั้้�งนี้้�ก็็เช่่นกััน
ความร่่วมมืือร่่วมใจของคนไทยทุุกคน จะทำำ�ให้้เราผ่่านวิิกฤตนี้้�ไปได้้
ด้้วยกัันอย่่างปลอดภััย
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“C.A.S. Group” together
with the management team,
donated Baht 1.5 million
to contribute for purchasing
medical supplies and equipment
for Covid-19 patients.
Khun Komol Dararattanarojna, Executive Committee of “C.A.S. Group” together with the management
team, donated Baht 1.5 million to 3 hospitals, namely Siriraj Hospital, King Chulalongkorn Memorial
Hospital and Thammasat Chalermprakiet Hospital, to contribute for purchasing medical supplies and
equipment for Covid-19 patients. This is the commitment of “C.A.S. Group” to take part in supporting
and encouraging the works of medical personnel who are regarded as the important frontline in the
battle against COVID-19 to allow them smoothly perform their duties, resulting in being the important
part to reduce the impact on the country’s total loss.
In addition, “Asia Cab Company Limited”, a subsidiary under “C.A.S. Group”, provided a taxi
service named “CABB”, which is a taxi service originated from the taxi service model in London, that
provides drivers to these 3 hospitals mentioned above to support the journey of doctors, nurses, medical
personnel and the works in various areas of the hospitals to be comfortable, safe, reduce the risks of
infection and the spread of COVID-19.
“C.A.S. Group” wishes to encourage all Thai people that... In every crisis, we will see the kindness
of Thai people that never fade out, also this time, the cooperation of all Thai people will allow us to safely
pass through this crisis together.
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การใช้้ตััวย่่อของหน่่วย
ที่่� ไม่่ควรมองข้้าม

Unit Abbreviation

อาจารย์์ มยุุรีี ภาคลำำ�เจีียก
(Mayuree Paklamjeak)
สงวนลิิขสิิทธิ์์�ตามพระราชบััญญััติิลิิขสิิทธิ์์�

ในการผลิิตสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคเพื่่�อการจำำ�หน่่ายในประเทศหรืือส่่งออก
ก็็ตาม กฎระเบีียบข้้อบัังคัับอย่่างหนึ่่�งที่่�ผู้้�ผลิิตจะละเลยไม่่ได้้คืือ กฎเรื่่อ� งฉลากใน
ประเทศที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้า ซึ่่�งครอบคลุุมถึึง ชื่่�อผลิิตภััณฑ์์ ส่่วนประกอบที่่�สำำ�คััญ
คุุณค่่าทางโภชนาการ (ถ้้าเป็็นอาหาร) วิิธีีการใช้้ น้ำำ��หนัักหรืือปริิมาตรบรรจุุ
บริิษััทและประเทศที่่�ผลิิต เป็็นต้้น หน่่วยของน้ำำ��หนัักหรืือปริิมาตรบรรจุุนิิยมใช้้
ตััวย่่อเพื่่�อให้้สั้้�น สอดคล้้องกัับเนื้้�อที่่�ของฉลากซึ่่�งอาจมีีจำำ�กััด การใช้้ตััวย่่อของ
หน่่วยเป็็นสิ่่�งที่่�ดููเหมืือนง่่ายและไม่่ยุ่่�งยาก เพราะผู้้�ประกอบการ ผู้้�ออกแบบ
ฉลาก และผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่คุ้้�นเคยเข้้าใจกัันดีีอยู่่�แล้้ว แต่่ก็็มัักพบว่่าใช้้ตััวย่่อ
หน่่วยที่่�พิิมพ์์ทีีฉลากสิินค้้าไม่่ถููกกต้้องอยู่่�เสมอ
Label for any consumer products sold locally or exported shall
be complied with label law of marketing countries such as nutrition fact
(for food), use instruction, content in weight or volume, manufacturing
company and country, etc. Weight and volume units are always used
abbreviation due to limit space of label. It is found that labels of many
products in the market have incorrect unit abbreviations
ระบบของหน่่วยแบ่่งได้้เป็็น 2 ระบบใหญ่่ๆ คืือ ระบบเมตริิกและระบบ
อัั ง กฤษ ในปัั จ จุุ บัั น ระบบเมตริิกได้้รัับความนิิยมอย่่างสููงแทบทุุกประเทศ
จนถืือได้้ว่่าเป็็นหน่่วยสากลระหว่่างชาติิ และได้้รัับการกำำ�หนดไว้้ใน System
International d’ Unites หรืือรู้้�จัักกัันในชื่่�อสั้้�นๆ ว่่าหน่่วย SI ส่่วนหน่่วยระบบ
อัังกฤษนั้้�น ในปััจจุุบัันยัังคงนิิยมใช้้ในประเทศสหรััฐอเมริิกาอยู่่� แม้้ว่่าจะมีีการ
แนะนำำ�ให้้เปลี่่�ยนมาใช้้ระบบเมตริิกตั้้�งแต่่ 1 ตุุลาคม 2535 แต่่ก็็ไม่่ประสบความ
สำำ�เร็็จเท่่าใดนััก
Units are classified into 2 systems, British Unit System and Metric
Unit System. Metric one is more popular worldwide and called ”System
International d’ Unites or SI Unit” while British one is mainly used in
USA even it has been advised to change to SI Unit since Oct 1st 1992.

ตััวอย่่างการเปลี่่�ยนหน่่วยระบบอัังกฤษ
ไปเป็็นระบบเมตริิก

Examples of changing British units
to Metric units

ความจุุ เป็็นออนซ์์ เปลี่่�ยนเป็็นมิิลลิิลิิตร Volume in ounce to be milliliter
ความจุุ เป็็นควอท เปลี่่�ยนเป็็นลิิตร Volume in quart to be litre
น้ำำ��หนััก เป็็นปอนด์์ เปลี่่�ยนเป็็นกรััม หรืือ กิิโลกรััม
Weight in pound to be gram or kilogram
ความยาว เป็็น นิ้้�ว หรืือ หลา เปลี่่�ยนเป็็นเซนติิเมตร หรืือ กิิโลเมตร
Length in inch or yard to be centimeter or kilometer
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หลักการใช้ตัวย่อของหน่วย
ในภาษาอังกฤษ

Basic Use of Unit Abbreviation
in English

1
2

3

4
5

ปริิมาณบรรจุุที่่�นิิยมใช้้ คืือ
litre	ตััวย่่อ L หรืือ l
gram
ใช้้ตััวย่่อ g
อัักษรนำำ�หน้้าหน่่วย บ่่งบอกถึึงจำำ�นวนเท่่า
เช่่น
milli
ใช้้ตััวย่่อว่่า m = 1/1000 เท่่า
kilo
ใช้้ตััวย่่อว่่า k = 1000 เท่่า
mega ใช้้ตััวย่่อว่่า M = 1,000,000 เท่่า
milliliter ใช้้ตััวย่่อว่่า ml หรืือ mL
			 = 1/1000 ลิิตร
kilogram ใช้้ตััวย่่อว่่า kg = 1000 กรััม
megalitre ใช้้ตััวย่่อว่่า Ml หรืือ ML
			 = 1,000,000 ลิิตร
ระหว่่างตััวเลขและตััวย่่อของหน่่วยต้้องมีีช่่องว่่าง
(one space between figure and unit
abbreviation)
ถููก (correct):
237 mL 237 ml 50 kg 300 g 3 L
ผิิด (incorrect) :
237mL 237ml 50kg 300g 3L
ตััวย่่อของหน่่วยไม่่มีีรููปเป็็นพหููพจน์์ คืือ ไม่่มีี
การเติิม s แม้้ว่่าปริิมาณจะมากกว่่า 1 ก็็ตาม
(no s of unit abbreviation even more than 1)
ถููก (correct): 250 ml 20 kg 300 g
ผิิด (incorrect): 250 mls 20 kgs 300 gs
ท้้ายของตััวย่่อไม่่มีีจุุด
(no dot after unit abbreviation)
ถููก (correct): g
l kg
ผิิด (incorrect): g. l. kg.

ml
ml.

เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า นัักออกแบบฉลากของบรรจุุภััณฑ์์
บางท่่านยัังใช้้ตััวย่่อที่่�ผิิด ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
ML	ต้้องการให้้หมายถึึง milliliter
ผิิด เพราะ ML หมายถึึง megalitre ซึ่่�งมีีค่่า 1 ล้้านลิิตร
KG	ต้้องการให้้หมายถึึง kilogram
ผิิด เพราะ KG หมายถึึง Kelvin-giga
Kelvin เป็็นหน่่วยของอุุณหภููมิิ ส่่วน giga หมายถึึง 1 พัันล้้าน
G 	ต้้องการให้้หมายถึึง gram
ผิิด เพราะ G หมายถึึง giga ซึ่่�งเท่่ากัับ 1 พัันล้้าน
ตััวย่่อของหน่่วยที่่�เขีียนผิิด (Incorrect abbreviations)
gm gms
grm
grms GM
GM.
Kg Kgs
KG
KGS ML.
MLS

ตััวอย่่างรููปฉลากสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
ที่่�ใช้้ตััวย่่อของหน่่วยไม่่ถููกต้้อง

Pictures showing incorrect unit
abbreviations printed on labels

หลักการใช้ตัวย่อของหน่วยในภาษาไทย

Basic Use of Unit Abbreviation in Thai

ท้้ายของตััวย่่อของหน่่วยต้้องมีีจุดุ เสมอ ถ้้ามีีพยััญชนะ 2 ตััว
จะไม่่มีีจุุดระหว่่างพยััญชนะ เช่่น
มิิลลิิลิิตร	ต้้องใช้้ตััวย่่อว่่า มล.
ลิิตร	ต้้องใช้้ตััวย่่อว่่า ล.
กิิโลกรััม	ต้้องใช้้ตััวย่่อว่่า กก.
กรััม	ต้้องใช้้ตััวย่่อว่่า ก.
ลููกบาศก์์เซนติิเมตร	ต้้องใช้้ตััวย่่อว่่า	ซม.3
มิิลลิิเมตร	ต้้องใช้้ตััวย่่อว่่า มม.
เซนติิเมตร	ต้้องใช้้ตััวย่่อว่่า	ซม.
ในประเทศไทยได้้มีีกฎหมายเฉพาะที่่�ควบคุุมความสููงของ
ตััวอัักษรหรืือตััวเลขของปริิมาณบรรจุุที่่�ต้้องแสดงไว้้ที่่�บรรจุุภััณฑ์์
ทุุกหน่่วย แม้้ว่่ากฎหมายนี้้�จะไม่่ใช่่เรื่่�องของหน่่วยโดยตรง แต่่ก็็มีี
การใช้้กัับหน่่วยของปริิมาณบรรจุุ จึึงขอสรุุปมา ณ ที่่�นี้้�
กระทรวงพาณิิชย์์ได้้ประกาศเรื่่�อง “กำำ�หนดชนิิดของสิินค้้า
หีีบห่่อ หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการแสดงปริิมาณของสิินค้้าและอััตรา
เผื่่�อเหลืือเผื่่�อขาด” ในปีี พ.ศ.2550 ดัังสรุุปในตารางข้้างล่่างนี้้�

การแสดงปริมาณของแต่ละหีบห่อ
ปริิมาณที่่�แสดง
(กรััม หรืือมิิลลิิลิิตร)

ความสููงของตััวอัักษร
และตััวเลข
ต้้องไม่่น้้อยกว่่า (มิิลลิิเมตร)

ไม่่เกิิน 50

2

เกิิน 50 แต่่ไม่่เกิิน 200

3

เกิิน 200 แต่่ไม่่เกิิน 1,000

4

เกิิน 1,000

6

การแสดงปริิมาณของหีีบห่่อรวม

ตััวอย่่างของฉลากสิินค้้าอุุปโภคบริิโภค
ที่่�ใช้้ตััวย่่อของหน่่วยถููกต้้อง
Pictures showing correct unit
abbreviations printed on labels

ปริิมาณที่่�แสดง
(กรััม หรืือมิิลลิิลิิตร)

ความสููงของตััวอัักษร
และตััวเลข
ต้้องไม่่น้้อยกว่่า (มิิลลิิเมตร)

ไม่่เกิิน 50

3

เกิิน 50

6

หลัั ก เกณฑ์์ ข องการใช้้ ตัั ว ย่่อของหน่่วยที่่� ก ล่่าวมานี้้� เ ป็็ น สิ่่� ง ไม่่ยาก และน่่าจะเป็็ น
ประโยชน์์กัับท่่านผู้้�อ่่านบ้้าง โดยเฉพาะท่่านผู้้�ประกอบการผลิิตสิินค้้า และนัักออกแบบฉลาก
ทั้้�งหลาย โปรดให้้ความสนใจกัับการใช้้ตัวั ย่่อของหน่่วยบนฉลากซึ่่ง� ดููเหมืือนเป็็นสิ่่�งเล็็กๆ น้้อยๆ
แต่่ถ้้าผิิดพลาดขึ้้�นมาก็็คงจะน่่าอายเหมืือนกััน เพราะข้้อความ Product of Thailand และ
ชื่่�อบริิษััทของท่่าน ซึ่่�งปรากฏบนสิินค้้านั้้�นจะฟ้้องตััวเองอย่่างชััดเจน
This article should be of use for the readers, consumer product manufacturers
and label designers. Paying high attention on this matter is recommended
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GEP@ACTIVITIES

The Symposium

on the large-scale
cultural documentary

“The story of
Chinese paper”
hosted by China Paper Industry
Association, APP (China)
เมื่่�อวัันที่่� 10 มกราคม 2563 การประชุุมสััมมนาเกี่่�ยวกัับ
ภาพยนตร์์สารคดีีเชิิงวััฒนธรรมขนาดใหญ่่ “เรื่่อ� งราวของกระดาษจีีน”
โดยสมาคมอุุตสาหกรรมกระดาษจีีน, APP (ประเทศจีีน) และเครืือข่่าย
กระดาษจีีนเป็็นเจ้้าภาพในกรุุงปัักกิ่่�ง โดยมีี Zhao Wei ประธานสมาคม
อุุตสาหกรรมกระดาษจีีน, Qian Yi รองประธานและเลขาธิิการสมาคม
อุุตสาหกรรมกระดาษจีีน, Wang Juhua และ Li Yuhua ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ประวััติศิ าสตร์์กระดาษจีีน, Niu Qingmin ประธานสมาคมอุุตสาหกรรม
กระดาษมณฑลเจีียงซูู, Lu Wenrong รองประธานบริิหารและเลขาธิิการ
สมาคมอุุ ต สาหกรรมกระดาษมณฑลเจ้้ อ เจีี ย งและ Zhai Jingli
รองประธาน APP (ประเทศจีีน) เข้้าร่่วมในงานดัังกล่่าว
ในภาพยนตร์์สารคดีีเรื่่อ� งนี้้� บริิษัทต่่
ั างๆ ในเครืือ APP (ประเทศจีีน)
ได้้แก่่ Goldeast, Ningbo Yajiang, Gold Hongye, Hainan Jinhai
และ Hainan Forest Service มีีส่่วนร่่วมในการถ่่ายทำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง
ผู้้�เข้้าร่่วมการประชุุมต่่างให้้การประเมิินในระดัับสููงสำำ�หรัับบทบาทที่่�
เป็็นแบบอย่่างของ APP ด้้านเทคโนโลยีีขั้้�นสููงและอุุตสาหกรรม
การคุ้้�มครองสิ่่�งแวดล้้อม
“ข้้าพเจ้้าเคยไปเยืือนโรงงานทุุกแห่่งในเครืือ APP (ประเทศจีีน)
แล้้ว ไม่่เพีียงแค่่จะมีีตัวั บ่่งชี้้ก� ารปล่่อยก๊๊าซที่่�ดีกี ว่่ามาตรฐานแห่่งชาติิ
เท่่านั้้�น แต่่ยัังรวมถึึงการลงทุุนและความสำำ�เร็็จต่่างๆ ในการคุ้้�มครอง
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ไปไกลเกิินกว่่าอุุตสาหกรรมอีีกด้้วยเช่่นกััน ถืือเป็็น
บทบาทที่่�เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีี” ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านประวััติิศาสตร์์กระดาษ
Li Yuhua กล่่าว
Yu Zhibing ประธานบริิษัทั วอยท์์ เปเปอร์์ (เอเชีีย) ยัังได้้ยกย่่อง
วิิสััยทััศน์์และจุุดแข็็งของ APP (ประเทศจีีน) ในการเป็็นผู้้�นำำ�การ
พััฒนาอุุตสาหกรรมกระดาษสมััยใหม่่ของประเทศจีีนอีีกด้้วยเช่่นกััน
Zhai Jingli กล่่าวว่่าภาพยนตร์์สารคดีีนี้้�ไม่่เพีียงแต่่จะแสดง
ให้้เห็็นถึึงความแข็็งแกร่่งของผู้้�ประกอบการผลิิตกระดาษที่่�ทัันสมััย
เท่่านั้้�น แต่่ยัังสื่่�อถึึงจิิตวิิญญาณขององค์์กรในทุุกภาคส่่วนของสัังคม
ที่่�ผู้้�ผลิิตกระดาษมีีความมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นสำำ�หรัับทุุกคน
ในอนาคต APP (ประเทศจีีน) จะเป็็นผู้้�นำำ�อุุตสาหกรรม ช่่วย
ส่่งเสริิมการปฏิิรููปและการยกระดัับทางอุุตสาหกรรม เพิ่่�ม R&D และ
การลงทุุนในวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีอย่่างต่่อเนื่่�อง ปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการผลิิต กำำ�ลัังการผลิิตและคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์ของ
กระบวนการผลิิตกระดาษให้้ดีขึ้้ี น� และทำำ�ให้้กระบวนการผลิิตกระดาษ
มีีความเป็็นอััจฉริิยะ ประสิิทธิิภาพและความยั่่�งยืืนมากยิ่่�งขึ้้�น APP
(ประเทศจีี น ) จะช่่วยผลัั ก ดัั น ให้้ เ กิิ ด การพัั ฒ นาแก่่อุุ ต สาหกรรม
กระดาษจีีนอย่่างต่่อเนื่่�อง

On January 10th, 2020, the Symposium on the large-scale
cultural documentary “the story of Chinese paper” hosted
by China Paper Industry Association, APP(China) and China
paper network in Beijing.Zhao Wei, President of China Paper
Industry Association, Qian Yi, vice president and Secretary
General of China Paper Industry Association, Wang Juhua
and Li Yuhua, China paper history experts, Niu Qingmin,
President of Jiangsu paper industry association. Lu Wenrong,
executive vice president and Secretary General of Zhejiang
Paper Industry Association, and Zhai Jingli, vice president
of APP(China) attended the symposium.In this documentary,
APP(China)’s companies such as Goldeast, Ningbo Yajiang,
Gold Hongye, Hainan Jinhai and Hainan Forest Service took
part in the shooting successively. The participants gave a high
appraisal of the exemplary role of APP in advanced technology
and environmental protection industry.
“I have been to all the factories under APP(China)
Group. Not only are the emission indicators better than the
national standards, but also the investment and achievements in
environmental protection are far ahead of the industry, playing
a model role. “China paper history experts, Li Yuhua Said.
Yu Zhibing, President of Voith Paper (Asia), also praised
APP(China)’s vision and strength to lead the development of
China’s modern paper industry.
Zhai Jingli said that the documentary not only shows
the strength of modern paper-making enterprises, but also
conveys to all sectors of the society the enterprise spirit that
paper makers are striving for a better life for everyone.
In the future, APP(China) will lead the industry, promote
industrial transformation and upgrading, continuously increase
R&D and investment in science and technology, improve
the production efficiency, capacity and product quality of
paper-making process, and make the paper-making process
more intelligent, efficient and sustainable. APP(China) will
continuous drive the development of Chinese paper industry.
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CAS @IMPREESSION

บทสััมภาษณ์์ คุุณนงนุุช ดาห์์ล
ผู้้�จััดการฝ่่ายขายบริิษััท ซีี.เอ.เอส.เปเปอร์์
Interview with
Khun Nongnuch Dahl
Sales Department Manager,
C.A.S. Paper Company Limited

NEW NORMAL,
NEW PRODUCTS
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดไวรััส COVID-19 ทางวารสาร NEVIA NEWS
ได้้รัับข่่าวล่่ามาแรงว่่าทางบริิษััท ซีี.เอ.เอส. เปเปอร์์ จำำ�กััด กำำ�ลัังจะมีีสิินค้้าใหม่่
เพื่่�อรองรัับตลาดบรรจุุภััณฑ์์อาหาร ฉบัับนี้้�เราเลยมาสััมภาษณ์์ ผู้้�จััดการฝ่่ายขาย
คุุณนงนุุช ดาห์์ล ถึึงกลยุุทธ์์ในการบุุกตลาดหลัังช่่วง COVID-19 กััน
From the situation of COVID-19 pandemic, NEVIA NEWS Magazine
received trendy hot news that the company C.A.S Paper Co., Ltd. is going
to launch new products to support food packaging market. In this issue, we
rushed to interview Khun Nongnuch Dahl, Sales Department Manager, about
the Company’s marketing strategies during post COVID-19.

สถานการณ์์ครึ่่�งปีีแรก เป็็นอย่่างไรบ้้าง

หลัักๆ กลุ่่�มลููกค้้าโรงพิิมพ์์ที่่�รัับงานพิิมพ์์เขีียน ถืือว่่ากระทบอย่่างหนััก เพราะ
บางกิิจกรรมถููกยกเลิิก ห้้างสรรพสิินค้้าปิิด บางธุุรกิิจปิิด นั่่�นหมายถึึงเครื่่�องพิิมพ์์หยุุด
ไม่่มีีงาน แต่่สำำ�หรัับกลุ่่�มที่่�ผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อสิินค้้าอุุปโภค บริิโภค ก็็ยังั สามารถผลิิตได้้
แต่่ในจำำ�นวนที่่�ลดลง เพราะแนวโน้้มปริิมาณการจัับจ่่ายของคนจะลดลงไปด้้วย ใน
ครึ่่�งปีีแรกยัังประเมิินว่่าสถานะการณ์์ยัังดีีอยู่่� แต่่ในครึ่่�งปีีหลััง อาจจะต้้องเพิ่่�มสิินค้้า
กลุ่่�มใหม่่ เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของตลาด
How was the situation in the first half of this
year?
Printing houses that main business using printing and writing paper
have been considered to be severely affected because some activities were
canceled, all shopping malls have been closed, some businesses were
closed, that means the printing machines have been stopped due to no job
orders. However, packaging for consumer products is continuing to
produce but in a decreasing volume due to the decreasing amount
in spending. In the first half of the year, the situation was evaluated
that is would be still good, but in the second half of the year, new products
may be added to support the market changes.
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กลุ่่�มสิินค้้าใหม่่ที่่�นำำ�เข้้ามามีีจุุดขายอย่่างไร

สำำ�หรัับสิินค้้ากลุ่่�มใหม่่นี้้� เราใช้้ชื่่�อว่่า “ Food Service Board” เป็็นกระดาษ
สำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์อาหาร ซึ่่�งสิินค้้าตััวนี้้�มาเพื่่�อรองรัับตลาดบรรจุุภััณฑ์์อาหารที่่�กำำ�ลััง
มาแรงขณะนี้้� ซึ่่ง� ตััวเลขการเติิบโตของตลาดโตขึ้้น� สููงถึึง 200- 300 เปอร์์เซ็็น จากปีี 2019
และแน่่นอนว่่าต่่อจากนี้้� พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคก็็จะเปลี่่�ยนไปด้้วย ดัังนั้้�นการผลิิต
บรรจุุภััณฑ์์อาหารจึึงเป็็นถืือเป็็นทางออกสำำ�คััญของอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ และเรา
ดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�เคีียงคู่่�โรงพิิมพ์์มาตลอด ถ้้าลููกค้้าเริ่่�มฟื้้�นฟูู เริ่่�มปรัับตััว เราฐานะที่่�เป็็น
คู่่�ค้้าจึึงต้้องคััดเลืือกสิินค้้าที่่�ลููกค้้าต้้องการมาคอยซััพพอร์์ต สำำ�หรัับจุุดขาย ของสิินค้้านี้้�
เราใส่่ใจและตระหนัั ก ในเรื่่� อ งของความปลอดภัั ย ของบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ อ าหาร ตั้้� ง แต่่
กระบวนการคััดเลืือกวััตถุุดิิบจากแหล่่งที่่�มีีมาตรฐานรัับรอง และมีีคุุณภาพ โดยผ่่าน
ขั้้น� ตอนการตรวจสอบอย่่างเข้้มงวดภายใต้้มาตรฐานการผลิิตอาหาร อีีกทั้้�งกระบวนการ
ตรวจรัับและจััดเก็็บที่่�ถููกต้้องและเหมาะสม
What are the selling points of new imported
products?
For this new product group, we named it as “Food Service Board”, it is the
paper for food packaging, which will support the food packaging market
which is currently popular, with the growth ratio of the market up to 200-300%
when comparing to 2019. From now on, the consumer behaviors will be
also changed, therefore, food packaging production is considered as the
important solution for the printing industry. We always work along side
with our customers, when the customers start to restore and adjust themselves, we,
as their partner, must select the products required by customers to support them.
The selling point of these products are the safety of food packaging, raw material
selection from certified and quality sources through strict inspection procedures
under food production standards, including the inspection, receiving
and storage processes in the appropriate manner.

จากสถานะการณ์์โรคระบาดโควิิด-19
ทาง ซีี.เอ.เอส. เปเปอร์์ มีีมาตรการรัับมืืออย่่างไรบ้้าง

ซีี.เอ.เอส. เปเปอร์์ ตระหนัักถึึงความปลอดภััยและสุุขภาพอนามััยของลููกค้้า
เป็็นสำำ�คััญ เรามีีมาตรการป้้องกัันการติิดต่่ออย่่างเข้้มงวด เช่่น ไม่่อนุุญาตให้้พนัักงาน
เดิินทางไปยัังประเทศกลุ่่�มเสี่่�ยงในทุุกกรณีี ตรวจวััดอุุณหภููมิิพนัักงานก่่อน – หลััง
เข้้าพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน จััดเตรีียมเจลล้้างมืือแอลกอฮอล์์ 70% ไว้้ตามจุุดต่่างๆ ของบริิษััท
จััดเตรีียมหน้้ากากอนามััยให้้พนัักงานทุุกแผนกและรถขนส่่งสิินค้้าทุุกคััน รวมไปถึึง
ทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้�อโรคพื้้�นที่่�ให้้บริิการภายในและภายนอก โดยเฉพาะจุุดที่่�มีีการ
สััมผััสบ่่อยครั้้�ง
ทุุกมาตรการที่่�เราจััดให้้มีีขึ้้�น เพื่่�อให้้ลููกค้้ามั่่�นใจว่่า ซีี.เอ.เอส.เปเปอร์์ พร้้อมที่่�
จะเป็็นเพื่่�อนคู่่�คิิด มิิตรคู่่�ค้้า ดัังคำำ�ขวััญขององค์์กร “Grow Better Together – เติิบโต
ไปด้้วยกัันอย่่างยั่่�งยืืน” ค่่ะ
Based on the outbreak of Covid-19, what are
the countermeasures of C.A.S. Paper?
C.A.S. Paper has realized the safety and health of customers as priorities,
we have strict measures to prevent the contacts, for example, employees are
not allowed to travel to risky countries in all cases, they will be checked of
temperature before - after entering the work area, 70% alcohol hand sanitizing
gel are provided at various points in the company, staff in every department and
every truck are provided of sanitary mask, and all internal and external service
areas are cleaned and sanitized, especially the frequently exposed points/areas.
All measures set and provided by us are to ensure customers that C.A.S
Paper is ready to be their friend, partner, as the corporate slogan that “Grow
Better Together - Sustainable Growth Together”
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PAPER EXHIBITION

นิิทรรศการ 2563 พัับเก็็บ!!
มาดููนิิทรรศการต้้นปีี 2564
กัันดีีกว่่า
Exhibitions for 2020
are postponed!!
Let’s see the exhibitions organized
at the beginning of 2021

TOKYO PACK 2021
“Tokyo International
Packaging Exhibition 2021”
งานแสดงสิินค้้า Tokyo International
Packaging Exhibition 2021 นำำ�เอานวััตกรรม
และเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ในอุุตสาหกรรมบรรจจุุภัณ
ั ฑ์์
มาจััดแสดง เพื่่�อแสดงถึึงแนวโน้้มบรรจุุภััณฑ์์
ในตลาดของญี่่�ปุ่่�น กำำ�หนดการเบื้้อ� งต้้นจะจััดขึ้้น�
ระหว่่างวัันที่่� 24-26 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ที่่� Tokyo
Big Sight งาน TOKYO PACK เป็็นหนึ่่�งใน
งานแสดงสิินค้้าเทคโนโลยีีบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ใหญ่่
ที่่�สุุดในเอเชีีย จััดขึ้้�น 2 ปีีครั้้�ง

16 NEVIA NEWS

Japan’s Tokyo International Packaging
Exhibition 2021 will exhibit innovations
and new technologies in the packaging
industry to illustrate the packaging trends
in Japanese market, this exhibition is
originally scheduled on 24 - 26 February
2021 at Tokyo Big Sight. TOKYO PACK is
one of the largest trade shows on packaging
technologies in Asia, which will be held
every 2 years.
Time: 10:00 - 17:00
(Registration starts: 9:30AM)

CR : https://www.tokyo-pack.jp/en/

LIFE INNOVATION

Robots against
COVID-19
บริิษััท ฟอร์์มส์์ ซิินทรอน (ประเทศไทย) จำำ�กััด บริิษััท ซิิสโก้้ ซีีสเต็็มส์์
(ประเทศไทย) จำำ�กัดั และบริิษัทั แอ็็ดวานซ์์อินิ ฟอร์์เมชั่่น� เทคโนโลยีี จำำ�กัดั (มหาชน)
ร่่วมกัับสถาบัันวิิทยาการหุ่่�นยนต์์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าธนบุุรีี (มจธ.) พััฒนาระบบหุ่่น� ยนต์์ช่่วยบุุคลากรทางการแพทย์์ ปฏิิบัติั งิ าน
ในโรงพยาบาลช่่วงสถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา “FIBO AGAINST
COVID-19: FACO” โดยร่่วมกัันพััฒนาชุุดระบบหุ่่�นยนต์์บนแพลตฟอร์์มการควบคุุม
เพื่่�อช่่วยแพทย์์ดููแลผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ COVID-19
ระบบหุ่่�นยนต์์ FACO ชุุดแรก มีีแผนนำำ�ไปใช้้ในโรงพยาบาลแห่่งแรก เพื่่�อ
ช่่วยแพทย์์ดููแลผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ COVID-19 โดยเริ่่�มใช้้งานตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2563
Forms Syntron (Thailand) Co., Ltd., Cisco Systems (Thailand) Ltd.,
and Advanced Information Technology Public Company Limited in cooperation with the Institute of Field Robotics (FIBO), King Mongkut’s University
of Technology Thonburi (KMUTT), have developed the robotic system to
assist medical personnel to perform their duties in a hospital during the
coronavirus outbreak situation, this “FIBO AGAINST COVID-19: FACO”
Project is the project that all partners jointly develop robotic systems on a
control platform to support physicians in taking care COVID-19 confirmed
cases.
The first FACO robot system has planned to be used in the first
hospital to support physicians in taking care COVID-19 confirmed cases,
Started in April 2020.
CR : https://techsauce.co/pr-news/fibo-against-covid-19-faco
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HOBBY CLUB

สุุดยอด 5 เว็็บไซต์์
E-COMMERCE

ขายสิินค้้า
ร้้านค้้าออนไลน์์ฟรีี
สำำ�หรัับคนไทย

Top 5 E-COMMERCE websites
selling products on online stores,
free of charge for Thai people.

หลายคนมีีแนวคิิดอยากจะหาอาชีีพเสริิมกัับการขายสิินค้้าออนไลน์์ หรืือบางคนเริ่่�มต้้นจากการเปิิดขายบน Social Media เช่่น
Facebook, Twitter, Line และหลายคนอยากทำำ�เว็็บไซต์์ขายของ มีีตะกร้้าสิินค้้า แต่่ไม่่มีีทุุนมากพอที่่�จะจ้้างทำำ�เว็็บไซต์์ วัันนี้้�เรามีีเว็็บไซต์์
บริิการ E-commerce ฟรีี มาแนะนำำ�กััน
Many people have ideas to do extra jobs by selling products online, or some people already started to sell on Social
Media such as Facebook, Twitter, Line and many people wish to build a website to sell products, featured with shopping cart,
however, some of them have insufficient funds to hire for website creation. Today, we have many free E-commerce service
websites to recommend.

1 lnwshop.com
Lnwshop บริิการเปิิดร้า้ น online ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
ฟรีีตลอดชีีพ ไม่่จำำ�กััดจำำ�นวนสิินค้้า & พื้้�นที่่� มีีระบบ
การจััดการหลัังร้้านขั้้�นเทพ และยัังออกแบบรองรัับ
การแสดงผลบนจอมืือถืือ (Responsive Design)
Lnwshop is the free of charge website with
lifetime membership, unlimited number of products
& areas, it has an excellent management system
to support the online shops and is also designed
to display on mobile phones (Responsive
Design).
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2 makewebeasy.com
makewebeasy บริิการเปิิดร้้าน online ไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
ไม่่มีีค่่าบริิการรายปีี รองรัับ Stock สิินค้้าพร้้อมกัับพื้้�นที่่�เว็็บไซต์์
100 MB. และมีีตะกร้้าสิินค้้ารายงานการสั่่�งซื้้อ� สิินค้้า สะดวกด้้วยการ
สมััครสมาชิิกเว็็บไซต์์/Log in ผ่่าน Facebook และเว็็บไซต์์เปิิดใช้้งาน
ได้้ทุกุ จอ รองรัับมืือถืือ (Responsive Design)
makewebeasy is free of charge, no annual fee,
supports stock with 100 MB of website space and has a
menu of shopping cart to report the orders, it is convenient
to use by subscribing the website/Log in via Facebook and the
website is also enable on all screens with Responsive Design.

3 tarad.com
e-Market place Tarad เว็็บไซต์์ Tarad.com เปิิดมายาวนาน
กว่่า 17 ปีี เปิิดร้า้ นค้้าออนไลน์์ฟรีี และครอบคลุุมการชำำ�ระเงิินของ
ลููกค้้าแบบ 360 องศา เช่่น บััตรเครดิิต,บััตรเดบิิต,ตู้้� ATM,7-11
ฯลฯ
free e-Market place Tarad.com is opened for more
than 17 years, it is a free online store and covers all methods
of payments such as Credit cards, Debit cards, ATMs, 7-11,
etc.

4 weloveshopping.com
เปิิดร้า้ นค้้าออนไลน์์ฟรีี ไม่่มีีค่่าบริิการรายเดืือน ลงสิินค้้าได้้
ไม่่อั้้�น และออกแบบระบบรองรัับเรื่่อ� ง SEO พร้้อมเรื่่อ� งการชำำ�ระเงิิน
หลายช่่องทาง อำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ซื้้�อ
This website is free of charge and has no monthly fee,
the subscribers can post unlimited number of products and
designed to support SEO with multiple payment methods to
facilitate buyers.

5 shopup.com

CR : https://www.kysys.net/5-web-e-commerce-free/

เว็็บไซต์์ร้า้ นค้้าออนไลน์์ฟรีี และสามารถปรัับแต่่งเองได้้ หรืือ
มีีแพ็็คเก็็ตให้้เลืือก (เส่ีี�ยเงิิน) สำำ�หรัับแพ็็คเก็็ตฟรีีสามารถลงสิินค้้า
ได้้ไม่่จำำ�กััด พื้้�นที่่�ไม่่จำำ�กััด และมีีธีีมรููปแบบเว็็บไซต์์ร้้านค้้าให้้เลืือก
มากกว่่า 300 แบบ กรณีีที่่ต้� อ้ งการแบ่่งหมวดหมู่่สิ� นิ ค้้าจะต้้องสมััคร
แพ็็คเก็็ต
This website is free of charge and the subscribers can
customize as desired, it also provides the service packages
as options (fee charged), however, the free package also
allow the subscribers to post unlimited number of products
with unlimited space and more than 300 themes of store
website to select. For the option of product categorization,
the charged package must be subscribed.
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CREATIVE IDEA

ไอเท็็มไหนฮิิต
สิินค้้าแบรนด์์ ไหนดััง!
Xiaomi มีีให้้หมด
ในราคาที่่�ถููกกว่่า
Which items will be popular?
Which brand will be famous?
Xiaomi can serve all demands
with cheaper prices.
สำำ�หรัับประเทศจีีนแบรนด์์ Xiaomi จะได้้รับั การขนานนามว่่า “แบรนด์์สากกะเบืือยัันเรืือรบ” เพราะขายทุุกอย่่างจริิงๆ ไม่่ได้้เป็็นแบรนด์์
ที่่�ขายแค่่สมาร์์ทโฟนเท่่านั้้�น หลัังจากเข้้ามาตีีตลาดในประเทศไทยได้้ไม่่นาน Xiaomi ก็็เริ่่�มเป็็นที่่�สนใจแก่่หมู่่�มวลนัักช็็อปเป็็นอย่่างมาก
ด้้วยราคาสิินค้้าที่่�ถููกกว่่าสิินค้้าแบรนด์์ดังั หลายเท่่าตััว แต่่ที่่�เหนืือไปกว่่านั้้�นคืือ เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้าส่่วนใหญ่่ของเสี่่ย� วหมี่่�รองรัับ IoT สามารถสั่่ง�
การผ่่านแอปฯ บนสมาร์์ทโฟนได้้ ทำำ�ให้้ Xiaomi ได้้รับั การบอกต่่อปากต่่อปากบนโลกออนไลน์์อย่่างต่่อเนื่่�องจนเป็็นที่่�รู้้�จักั แม้้บางคนที่่�ผ่่านมา
อาจไม่่เคยพบเห็็นแบรนด์์ดัังกล่่าวบนโฆษณาเลยก็็ตาม
In China, Xiaomi Brand is referred as “the Brand that can produce everything from soup to nuts” because it really sells
everything, not only smart phones. Shortly after entering Thai market, Xiaomi became very popular among shoppers due to
the cheaper prices than other brands for several times. However, beyond of that, most of Xiaomi’s appliances can support
IoT by commanding via application on smart phone, the word-of-mouth online has continuously referred to Xiaomi until it is
well-known, even some people who had never seen the brand on advertisement also knew it.

ไอเท็็มไหนของ Xiaomi ฮิิตในประเทศไทยบ้้าง ไปดููกััน!!

Which items of Xiaomi are popular in Thailand?
Let’s see!!

หลายคนคงรู้้�จัักแบรนด์์ Xiaomi จากเจ้้าเครื่่�องฟอกอากาศตััวนี้้� เพราะช่่วงต้้นปีี
ประเทศไทยประสบปััญหาฝุ่่�น PM 2.5 เจ้้าเครื่่�อง Xiaomi Mi Air Purifier จึึงฮิิตเป็็น
พลุุแตก ราคาตััวเครื่่�องถููก X2 X3 เหยีียบหลัักหมื่่�นแล้้วแต่่ร้้าน ทั้้�งที่่�ความจริิงมีีเงิิน
2-3 พัันบาทก็็ซื้้�อได้้แล้้ว
Many people have known Xiaomi from this Air Purifier because in the beginning of this year, Thailand encountered PM 2.5 problem, Xiaomi Mi Air Purifier
was therefore in high demands, the prices of X2, X3 models were increased to
almost 10,000 Baht, despite the fact that the actual price is just 2,000-3,000 Baht.
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Mi Smart Band หรืือ สมาร์์ทวอทช์์ราคาย่่อมเยาว์์
แบรนด์์ดังั ๆ ก็็ปาไปหลายหมื่่�นแล้้ว xiaomi brand สามารถ
ซื้้�อได้้ในราคาหลัักร้้อย
Mi Smart Band, Xiaomi smartwatch with
afforable price: the price of smartwatch of famous
brands is many ten thousands baht but Xiaomi
smartwatch can be purchased at lower price.

บางคนบอกว่่าเครื่่�องดููดฝุ่่�นตััวนี้้� เกิิดมา
เพื่่�อฆ่่าแบรนด์์อัักษรย่่อ D…. (ให้้ความรู้้�สึึก
เหมืือนทายชื่่�อดารา) เพราะราคาถููกมากและ
ประสิิทธิภิ าพก็็ดีีเช่่นกััน
Some people said that this
vacuum cleaner is created to kill D…
Brand (the feeling like guessing
a celebrity name) because its price is
very cheap with good efficiency.

มีอยู่ช่วงหนึ่งเทรนด์สขุ ภาพมาแรงแบรนด์เจ้าตลาดอักษรย่อ
ตัว P…. ท�ำเครื่องทอดไร้น�้ำมันออกมาขาย จนได้ก�ำไรดิบดี แต่ลา่ สุด
กระทะทอดไร้น�้ำ Xiaomi Mijia ก็ถอื ก�ำเนิดขึน้ ตามมา ในราคาพันต้นๆ
สว่ นอีกเจ้าราคาครึง่ หมนื่ ท�ำให้หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
จนเกิดกระแสบนโลกทวิตเตอร์
During some period in the past, the healthy concept
was trendy in the market, P….Brand can occupy major share
of market for air fryer and earn a lot of profits, but recently,
Xiaomi Mijia was launched and sold at a thousand Baht, while
the price of another brand was five thousand baht, this made
many people paying high attention until it is trendy on Twitter.

แต่่อย่่างไรก็็ตาม Xiaomi ต้้องเผชิิญคำำ�ครหาเป็็นแบรนด์์ที่่�มีีสิินค้้าที่่�ได้้รัับอิินสไปเรชัันจากแบรนด์์อื่่�นๆ หรืือแบรนด์์ช่่างก๊๊อปปี้้�
ไม่่ว่่าจะเป็็นเครื่่�องสมาร์์ทโฟน Xiaomi Mi 8 ที่่�ถููกตำำ�หนิิว่่าเหมืือน iPhone X มากๆ หรืือสิินค้้าที่่�มีีลัักษณะใกล้้เคีียงกัันสุุดๆ แต่่ดููเหมืือน
หลัังๆ ผู้้�ใช้้จะไม่่ได้้แคร์์กัับเรื่่�องดัังกล่่าวเท่่าไหร่่นัักหากประสิิทธิิภาพของสิินค้้านั้้�นดีีจริิง ในราคาที่่�ประหยััดกว่่า
However, Xiaomi is gossiped as a brand inspired by other brands or as a copy-expert brand, such as Xiaomi Mi 8
smart phone is blamed as a twin of iPhone X or as a product with similar features, but recently, users are not attentive much
about the said matter if the product is really good in operations at a cheaper price.
CR : https://www.marketingoops.com/news/biz-news/xiaomi-2/
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