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กระแสโลกยัังคงวนเวียันอย่ั�กับวิกฤต COVID – 19 เรายัังคงทำำาสงครามทีำ�ยิั�งกว�าสงคราม ทุำกประเทำศต้องต�อส้่ 
กับศัตร่ตัวเดีียัวกัน ประเทำศไทำยัเราสามารถควบคุมการแพร�กระจายัของเช้ื้�อได้ีดีีมากแล้ว รัฐบาลได้ีคลายัล็อกมาตรการ
ทีำ�ก�อนหน้านี�ควบคุมอยั�างเข้มงวดี ทำำาให้ภาคธุุรกิจกลับมาดีำาเนินการได้ีเก้อบครบทุำกธุุรกิจ แต�เรายัังอย่ั�กับเช้ื้�อโรคนี�ไปอีก 
จนกว�าจะสามารถพัฒนาวัคซีีนรักษาได้ี NEVIA NEWS ฉบับนี� จะนำาเสนอผลกระทำบต�างๆ ทีำ�เกิดีจากการระบาดีนี� 
ทัำ�ง New normal หลังวิกฤต ธุุรกิจเดี�นและสามารถรอดีได้ีในสถานการณ์์นี� หุ�นยันต์ชื้�วยับุคคลากรทำางการแพทำย์ั 
อีกทัำ�งตัวอยั�างสินค้าของ Xiaomi ทีำ�มีเก้อบทุำกอยั�างในราคาทีำ�เอ้�อมถึง 

เราขอเป็นอกีหนึ�งกำาลงัใจให้ทุำกทำ�าน เพราะทุำกสิ�งทำกุอยั�างในโลกนี� ไม�ว�าสขุหรอ้ทำกุข์ สดุีท้ำายัก็จะผ�านไป ทำกุข์ได้ี
แต�อยั�านาน ท้ำอได้ีแต�ต้องลกุ ส้่ส้่ 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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บรรทำัดีฐานใหม�โลกธุุรกิจหลังวิกฤติโควิดี-19 ผ�านพ้น

New Normal of Business World after COVID-19

MARKETING UPDATE
ธุุรกิจใดีบ้างอยั่�รอดีในปี 2020

Which businesses will survive in 2020?

CAS @ACTIVITIES
กลุ�มบริษัทำ ซีี.เอ.เอส. มอบเงินจำานวน 1.5 ล้านบาทำเพ้�อสมทำบทำุน

ซี้�อเคร้�องม้อและอุปกรณ์์ทำางการแพทำยั์ในการชื้�วยัเหล้อผ่้ป่วยัโควิดี-19

“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.

PAPER TECHNIQUE
การใชื้้ตัวยั�อของหน�วยัทำี�ไม�ควรมองข้าม

Unit Abbreviation

GEP@ACTIVITIES
The Symposium on the large-scale cultural documentary

“The story of Chinese paper” hosted by China Paper Industry

Association, APP (China)

CAS @IMPREESSION
บทำสัมภาษณ์์ คุณ์นงนุชื้ ดีาห์ล ผ่้จัดีการฝ่่ายัขายับริษัทำ ซีี.เอ.เอส.เปเปอร์ 

Interview with Khun Nongnuch Dahl Sales Department Manager,

C.A.S Paper Company Limited New Normal, New Products

PAPER EXHIBITION
นิทำรรศการ 2563 พับเก็บ!! มาดี่นิทำรรศการต้นปี 2564 กันดีีกว�า

Exhibitions for 2020 are postponed!!

Let’s see the exhibitions organized at the beginning of 2021

CREATIVE IDEA
ไอเทำ็มไหนฮิิต สินค้าแบรนดี์ไหนดีัง! Xiaomi มีให้หมดีในราคาทำี�ถ่กกว�า

Which items will be popular? Which brand will be famous?

Xiaomi can serve all demands with cheaper prices.
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HOBBY CLUB

สุุดยอด 5 เว็็บไซต์์
E-COMMERCE ขายสุินค้้า

ร้้านค้้าออนไลน์ฟร้ีสุำาหร้ับค้นไทย
TOP 5 E-COMMERCE WEBSITES

SELLING PRODUCTS ON ONLINE 
STORES, FREE OF CHARGE

FOR THAI PEOPLE.
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บรรทััดฐานใหม่่โลกธุุรกิจ
หลังวิิกฤติิโควิิด-19
ผ่่านพ้้น

การแพร�ระบาดีของโควิดี-19 มาถึงจุดีทีำ�หลายัประเทำศมี 
ผ่ต้ดิีเชื้้�อ-เสยีัชื้วีติลดีลง หลายัประเทำศเตรยีัมเลกิใช้ื้มาตรการลอ็กดีาวน์ 
นบัจากนี�ไป มมุมองคนทำั�วโลกจะไม�เหมอ้นเดีมิ และมผีลต�อการกำาหนดี 
กลยัทุำธุธุ์ุรกิจของบริษัทำทำั�วโลก มาดีกั่นว�า บรรทัำดีฐานใหม�หลังยัคุโควิดี 
มอีะไรบ้าง บทำความของแมคเคนซีย์ีั ซีึ�งเปน็สถาบันวจิยััทำางเศรษฐกิจ 
ของสหรฐัฯ ได้ีเผยัแพร�รายังานวจิยััเขตเศรษฐกิจในประเทำศกำาลังพฒันา 
ทำั�วโลกแล้วพบว�า เม้�อการแพร�ระบาดีของไวรัสโคโรนาสายัพันธ์ุุใหม� 
ตน้ตอโรคโควดิี-19 ยัตุลิง โลกใบนี�จะเปลี�ยันไป เพราะถ้อเปน็ครั�งแรก 
ทีำ�โลกหยัุดีชื้ะงักพร้อมๆ กัน ดี้วยัสาเหตุเดีียัวกัน แต�ภ่มิภาคเอเชื้ียั 
จะเป็นภ่มิภาคทำี�ฟื้้�นตัวไดี้เร็วและสร้าง “บรรทำัดีฐานใหม�” เป็นทำี�แรก

บรรทัำดีฐานใหม�ทำี�กำาลังเกิดีขึ�นถ่กกำาหนดีด้ีวยั 4 ปัจจัยั ค้อ 
1.สญัญาทำางสงัคม 2.อนาคตของงานและการบรโิภค 3.การขบัเคล้�อน
ทำรัพยัากรปริมาณ์มากไดี้อยั�างรวดีเร็วชื้�วยัให้แก้ไขวิกฤติไดี้ทำันทำ�วงทำี 
และ 4.จะเกิดีการเปลี�ยันแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์เป็นภ่มิภาค 
ภิวัตน์มากขึ�น เพราะวิกฤติทีำ�กำาลังเกิดีขึ�น เผยัให้เห็นว�าการพึ�งพา 
ห�วงโซี�อปุทำานเป็นจุดีอ�อน โดียัเฉพาะสนิค้าของใช้ื้ ต�อไปนี� โลกจะได้ีเหน็ 
การปรับโครงสร้างห�วงโซี�อุปทำานครั�งใหญ� การผลิตและแหล�งวัตถุดีบิ 
อาจถก่ย้ัายัให้อยั่�ใกล้ผ่บ้รโิภคมากขึ�น และบรษัิทำจะพึ�งพาซัีพพลายัเออร์ 
ทำ้องถิ�นหร้อในภ่มิภาคเดีียัวกันมากขึ�น นักวิเคราะห์คาดีการณ์์ว�า 
จะเห็นการเติบโตทำี�แข็งแรงในระยัะยัาวในเอเชื้ียั และภายัในปี 2583 
ค้ออีก 20 ปีข้างหน้า เอเชื้ียัจะมีสัดีส�วนในการบริโภคทำั�วโลกถึง 40% 
ขณ์ะทีำ�การรวบรวมข้อม่ลจากสำานักข�าวทัำ�วโลก พบว�าเม้�อโลกกลับ
เข้าส่�สภาวะปกติ การระบาดีของโรคโควิดี-19 หมดีไปอยั�างถาวร 
พฤติกรรมของผ่้บริโภคจะเปลี�ยันไปดี้วยัเชื้�นกัน

ขณ์ะทำี�การรวบรวมขอ้มล่จากสำานกัข�าวทัำ�วโลก พบว�าเม้�อโลก
กลบัเขา้ส่�สภาวะปกต ิการระบาดีของโรคโควดิี-19 หมดีไปอยั�างถาวร 
พฤติกรรมของผ่้บริโภคจะเปลี�ยันไปด้ีวยัเชื้�นกัน เริ�มจากการพึ�งพา
เทำคโนโลยีั หร้ออย่ั�ในโลกของดิีจิทำัลมากขึ�น โดียัผ่้บริโภคยัุคหลัง 
โควดิี-19 จะใช้ื้โทำรศพัทำม์อ้ถ้อ หรอ้โลกออนไลน์ เป็นเคร้�องมอ้อำานวยั
ความสะดีวกในด้ีานต�างๆ มากขึ�น จนไม�มีกำาแพงกั�นระหว�างการ 
ซี้�อสนิคา้อุปโภคบริโภคจากร้านค้า กบัการสั�งออนไลน์อกีต�อไป หลังยัคุ
โควิดี-19 คนทำั�วโลกจะไดี้เห็นตัวอยั�างการประยัุกต์ใชื้้ดีิจิทำัลมากมายั 
โดียัเฉพาะอยั�างยิั�งในประเทำศจีน ทำั�งจาก อาลีบาบา ไป่ต่้ เทำนเซีนต์ 
หวัเว�ยั และผงิอนั และจะไดีเ้หน็บรษิทัำหลายัแห�งหนัมาทำำาอคีอมเมริซ์ี
กันมากขึ�น ระบบนิเวศของอีคอมเมิร์ซีจะเติบโตอยั�างมาก ไม�ว�าจะ
เป็นธุุรกิจโลจิสติกส์ ธุุรกิจส�งสินค้า ส�งอาหาร สังคมแบบไร้เงินสดี 
และระบบการขายัสินค้าแบบอัตโนมัติ ขณ์ะเดีียัวกัน จะมีการ 

นำาหุ�นยันต์ ยัานพาหนะไร้คนขับ หร้อแม้แต�โดีรนมาให้บริการ 
การบริการออนไลน์ใหม�ๆ  ทำี�จากเดีมิเป็นการทำำาออฟื้ไลน์ เชื้�น การศึกษา 
สขุภาพ การแพทำย์ั การประยุักตใ์ชื้ส้มารท์ำดีไีวซี ์อเีวนท์ำต�างๆ จะผันตัว 
มาจัดีบนโลกออนไลน์ ส�วน IoT การสร้างประสบการณ์์เสม้อนจริง
ดี้วยั VR (Virtual Realtiy) และ AR (Augmented Reality) ไปจนถึง
การลงทำนุในดีจิทิำลัเทำคโนโลยัใีหม�ๆ  อยั�าง เอไอ บลอ็กเชื้น เทำคโนโลยัี 
3D ทีำ�ใช้ื้กับภาคธุุรกิจจะมีแพร�หลายัในทำุกอุตสาหกรรม ต�อมาค้อ 
พฤติกรรมอยั่�บ้านให้มีความสุขและสนุกกับการรักษาระยัะห�าง 
ซีึ�งจะทำำาใหช้ื้วีติในโลกโซีเชื้ยีัลกับโลกส�วนตวัเดีนิไปเปน็ค่�ขนาน  และ
พฤติกรรมทีำ�คำานึงถึงความสะอาดีและสุขภาพเป็นหลัก เพราะฉะนั�น 
จงึพึ�งพาสินค้าและบริการต�างๆ ทำี�มคีวามสะอาดีและสุขอนามัยัมากพอ 
และพฤติกรรมนี� ไม�ไดี้เป็นเฉพาะในบ้าน เม้�อออกไปนอกบ้านก็จะ
ให้ความสำาคัญกับการเว้นระยัะห�างและชื้�องชื้ำาระสินค้าแบบไร้การ 
สัมผัสดี้วยั ในด้ีานเทำคโนโลยีั การสั�งงานด้ีวยัเสียังจะกลายัเป็น 
สิ�งจำาเปน็ในสถานทีำ�หรห่รา รวมถงึรา้นคา้ปลกี ผ่บ้รโิภคยัคุหลงัโควดิี-19 
ตอ้งมคีวามเชื้ี�ยัวชื้าญด้ีานเทำคโนโลยีัการเงิน สงัคมไร้เงนิสดีทำี�เกดิีขึ�น
มาระยัะหนึ�งจะยัังคงดีำาเนินต�อไป ขณ์ะทำี�การทำำาธุุรกรรมทำางการเงิน 
ผ�านโลกดิีจิทำัล การใช้ื้ดีิจิทำัลแบงกิ�ง และแอพพลิเคชื้ั�น e-Wallet 
จะไดี้รับความนิยัมเพิ�มขึ�น

สุดีท้ำายัค้อ การสร้างสมดุีลระหว�างชีื้วิตการทำำางานและ
ชื้ีวิตส�วนตัวจะมีมากขึ�น การใชื้้ชีื้วิตกับครอบครัวในชื้�วงการเว้น 
ระยัะห�างทำางสงัคม ทำำาให้เกดิีสัมพนัธ์ุใหม�ระหว�างบ้านและภาระหน้าทำี� 
โดียัเฉพาะในครอบครัวทีำ�มีล่กเล็กๆ อาศัยัอย่ั�ดี้วยักันขณ์ะทีำ�ธุุรกิจ
อสังหาริมทำรัพย์ัก็ปรับตัวเชื้�นกัน โดียัซีีบีอาร์อี  ทำี�ปรึกษาด้ีาน
อสังหาริมทำรัพยั์ระดีับโลก คาดีการณ์์ว�า พฤติกรรมล่กค้าในตลาดี
อาคารสำานักงานหลังการระบาดีของเชื้้�อไวรัสโคโรนาสายัพันธ์ุุใหม� 
จะเปลี�ยันไปอยั�างมาก โดียัล่กค้าจะมองหาสำานักงานยั�อยัและ
แพลตฟื้อร์มบนคลาวดี์ เพ้�อเป็นแผนสำารอง 
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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 

New Normal of
Business World
after COVID-19

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, un-
manned 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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ธุุรกิจใดบ้างอยู่่่รอดในปีี 2020

ขณ์ะทำี�ทัำ�วโลกกำาลงัเผชื้ญิกบัวกิฤตทำี�ชื้้�อว�า “โควิดี-19” ซีึ�งส�งผลให้เศรษฐกิจชื้ะลอตวัลงอยั�างหลีกเลี�ยังไม�ได้ี ตลาดีหุน้ทัำ�วโลกปรับตวั 
ลดีลงต�อเน้�องในชื้�วงตน้ปทีำี�ผ�านมา ธุุรกจิส�วนมากถ่กกระทำบในวงกวา้ง แต�ไม�ใชื้�ทำั�ง 100 % ของธุุรกจิทำี�จะไดีร้บัผลในดีา้นลบ เพราะในทำกุวกิฤต 
ยั�อมเป็นโอกาสสำาหรับบางธุุรกิจ ตัวอยั�างของธุุรกิจทำี�ดี่เหม้อนจะไดี้รับผลบวกจากการระบาดีของไวรัสครั�งนี� 

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.

ธุุรกิจ VDO Streaming 

ชื้้�อทำี�น�าจะโผล�ขึ�นมาในหัวข้อหลายัๆคน คงจะหนีไม�พ้น 
Netflix นับแต�ต้นปีทีำ�ผ�านมา ราคาหุ้นของ Netflix ยัังย้ันอย่ั�ได้ีใน
ระดีบัใกลเ้คยีังกบัก�อนหนา้นี� แมว้�าค�าเฉลี�ยัของดีชัื้น ีMSCI  World 
Index จะร�วงลงมากว�า 20 % ส�วนตลาดี NASDAQ ทำี� Netflix 
จดีทำะเบียันอยั่�ก็ร�วงลงมาถึง 24% ธุรรมชื้าติธุุรกิจของ Netflix ค้อ
การให้บริการบอกรับสมาชื้ิก สำาหรับการรับชื้มภาพยันตร์ และ
รายัการโทำรทำัศน์ ซีึ�งในตอนนี�มีสมาชื้ิกรับชื้มเพิ�มมากขึ�น อยั�างใน
กรณ์ทีีำ�คนส�วนมากเลอ้กทำี�จะใชื้เ้วลาอย่ั�บา้นแทำนทำี�ของการออกไป
ยัังทำี�ต�างๆ ซีึ�งมีความเสี�ยังจาก “โควิดี-19”

ปัจจุบัน Netflix มีจำานวนสมาชื้ิกราว 167 ล้านคนทำั�วโลก 
โดียัแบ�งเป็นในสหรัฐฯ ประมาณ์ 61 ล้านคน แม้จะยัังไม�มีการ 
เปิดีเผยัข้อม่ลออกมาว�า“โควิดี-19”ส�งผลให้จำานวนผ่้ใชื้้บริการ 
Netflix เพิ�มขึ�นหรอ้ไม� แต�หากพิจารณ์าจากอดีตีชื้�วงปี 2551-2553 
ซีึ�งเกิดีวิกฤตเศรษฐกิจและไข้หวัดีหม่ระบาดีทัำ�วโลก การเติบโต
ของรายัได้ีในวันนั�นยัังคงเติบโตได้ีเฉลี�ยั 25% จาก 1,365 ล้าน
ดีอลลาร์สหรัฐฯ มาเป็น 2,163  ล้านดีอลลาร์สหรัฐฯ ส�วนปี 2562 
ทำี�ผ�านมารายัได้ีของ Netflix เพิ�มขึ�น 27% มาอย่ั�ทีำ� 20,156 ล้าน
ดีอลลาร์สหรัฐฯ ส�วนกำาไรในปี 2551-2553 เพิ�มจาก 83 ล้าน
ดีอลลาร์สหรัฐฯ มาเป็น 161 ล้านดีอลลาร์สหรัฐฯ โตเฉลี�ยั 39% 
และปี 2562 กำาไรของ Netflix เติบโต 54% มาเป็น 1,867 ล้าน
ดีอลลาร์สหรัฐฯ  

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%. 

Which businesses
will survive in 2020?
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CR : https://www.moneybuffalo.in.th/

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.

ธุุรกิจ Healthcare 

จากตัวอยั�างของบริษัทำ Teladoc  Health ซีึ�งเป็นธุุรกิจ 
ใหบ้ริการทำางการแพทำย์ั ในสถานการณ์์ “โควดิี-19” แบบนี� หนึ�งใน
บรกิารทำี�ถ่กพ่ดีถงึกนัมากขึ�นในขณ์ะนี� คอ้ “Telehealth” ซีึ�งเปน็การ
นำาเทำคโนโลยีัทำี�ชื้�วยัให้ผ่้ป่วยัและบุคลากรทำางการแพทำยั์สามารถ
พ่ดีคุยัตอบโต้กันไดี้แบบ Real-time เชื้�นเดีียัวกับการส้�อสารผ�าน
ระบบ video conference ทำี�ค่�สนทำนาสามารถมองเห็นหน้ากันไดี้
ทำั�ง 2 ฝ่่ายั โดียัไร้ข้อจำากัดีในเร้�องเวลาและสถานทำี�

โดียั Teladoc  ได้ีพัฒนาระบบในส�วนนี�จนสามารถให้ 
คำาปรกึษาทำางการแพทำยัอ์อนไลนทั์ำ�วโลก  ปจัจบุนัมจีำานวนลก่คา้
มากกว�า 10,000 รายั โดียักว�า 40% ของบริษัทำใน Fortune 500 
ได้ีเข้ามาใช้ื้บริการของ  “Teladoc” เป็นทีำ�เรียับร้อยัแล้ว นั�นจึงนับเป็น 
กลุ�มล่กค้าทีำ�เรียักได้ีว�ามีศักยัภาพทีำ�น�าสนใจอยั�างมาก จากการ
เปน็ผ่น้ำาของเทำคโนโลยับีรกิารรป่แบบใหม�ทำางการแพทำยั ์ หุน้ของ 
Teladoc ในชื้�วงทีำ�ไวรสักำาลงัแพร�ระบาดีอยั่�นี�สามารถพุ�งขึ�นมาไดี้ 
เก้อบ 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%.

ธุุรกิจ Grocery  Store  

สำาหรับในสหรัฐอเมริกา หนึ�งในเชื้นค้าปลีกทำี�ใหญ�ทีำ�สุดี
ค้อ Kroger  ซีึ�งราคาหุ้นนับตั�งแต�ต้นปีทำี�ผ�านมา ปรับเพิ�มขึ�นราว 
20% ดี้วยัลักษณ์ะธุุรกิจทำี�เป็นปัจจัยัพ้�นฐานในการดีำารงชื้ีวิตของ
มนุษย์ั และเม้�อคนส�วนใหญ�จำาเป็นทำี�ต้องใชื้้เวลาอย่ั�บ้านมากขึ�น 
ส�งผลให้ความต้องการในสินค้าอุปโภคเหล�านี�เพิ�มส่งขึ�นไปดี้วยั

ตัดีภาพกลับมาในประเทำศไทำยั ภาพของความต้องการ
สนิคา้จำาเปน็เหล�านี�กม็ใีหเ้หน็อยั�างต�อเน้�อง  แมหุ้น้อยั�าง  CPALL 
จะร�วงลงมา 16-17%  แต�โดียัภาพรวมกย็ัังคงแข็งแกร�งกว�า SET 
ทำี�ลดีลงถึง 35% ส�วนหุ้นอยั�าง MAKRO ลดีลงประมาณ์ 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%. 
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คณุ์โกมล ดีารารัตนโรจน์ กรรมการบริหาร “กลุ�มบริษทัำ ซี.ีเอ.เอส.” 
พร้อมคณ์ะผ่้บริหาร มอบเงินจำานวน 1.5 ล้านบาทำ ให้กับโรงพยัาบาล 
3 แห�ง ไดีแ้ก� โรงพยัาบาลศริริาชื้, โรงพยัาบาลจฬุาลงกรณ์์ สภากาชื้าดีไทำยั 
และ โรงพยัาบาลธุรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีัรต ิเพ้�อสมทำบทำนุซี้�อเคร้�องม้อ 
และอุปกรณ์์ทำางการแพทำย์ัในการชื้�วยัเหล้อผ่้ป่วยัโควิดี-19 โดียัเป็น
ความมุ�งมั�นของ “กลุ�มบริษัทำ ซีี.เอ.เอส.” ทำี�ต้องการเป็นส�วนหนึ�งในการ
สนบัสนนุและเปน็กำาลงัใจในการปฏิิบตังิานของบคุลากรทำางการแพทำย์ั 
ซีึ�งถ้อเปน็หน้าดี�านสำาคญัในการต�อส่กั้บโรคโควดิี-19 ให้สามารถปฏิิบตัิ
หนา้ทีำ�ไดีอ้ยั�างราบร้�น อนัจะเปน็ส�วนสำาคญัทีำ�ชื้�วยัลดีผลกระทำบต�อความ
ส่ญเสียัโดียัรวมของประเทำศ

นอกจากนี� บริษัทำในเคร้อ “กลุ�มบริษัทำ ซีี.เอ.เอส.” อยั�าง 
“บรษิทัำ เอเชีื้ยั แค็บ จำากดัี”  ไดีม้อบบรกิารรถแทำก็ซีี� “แค็บบ์” รถแท็ำกซีี�ทีำ�มี 
ตน้แบบมาจากลอนดีอนแทำก็ซีี� พรอ้มพนกังานขบัรถ ใหก้บัโรงพยัาบาล 
3แห�งข้างต้น เพ้�อสนับสนุนการเดิีนทำางของแพทำย์ั พยัาบาล บุคลากร
ทำางการแพทำยั ์รวมทัำ�งสนับสนุนการทำำางานในด้ีานต�างๆ ของโรงพยัาบาล 
ให้เป็นไปอยั�างสะดีวกสบายั ปลอดีภัยั ลดีความเสี�ยังในการติดีเชื้้�อ 
และลดีการแพร�ระบาดีของโรคโควิดี-19

“กลุ�มบริษัทำ ซีี.เอ.เอส.” ขอเป็นกำาลังใจให้กับคนไทำยัทำุกคน … 
ในทำุกวิกฤติเราจะเห็นถึงนำ�าใจคนไทำยัทำี�ไม�เคยัเล้อนหายั ครั�งนี�ก็เชื้�นกัน 
ความร�วมม้อร�วมใจของคนไทำยัทำุกคน จะทำำาให้เราผ�านวิกฤตนี�ไปได้ี 
ดี้วยักันอยั�างปลอดีภัยั 

กลุ่ม่บริษััทั ซีี.เอ.เอส.
ม่อบเงินจำานวิน 1.5 ล้านบาทัเพ้่�อสม่ทับทัุน
ซี้�อเคร่�องม่้อและอุปีกรณ์์ทัางการแพ้ทัยู่์
ในการช่่วิยู่เหล้อผ่่้ปี่วิยู่โควิิด-19
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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. 

“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.

กลุ่ม่บริษััทั ซีี.เอ.เอส.
ม่อบเงินจำานวิน 1.5 ล้านบาทัเพ้่�อสม่ทับทัุน
ซี้�อเคร่�องม่้อและอุปีกรณ์์ทัางการแพ้ทัยู่์
ในการช่่วิยู่เหล้อผ่่้ปี่วิยู่โควิิด-19



อาจารย์์ มย์ุรี ภาคลำำาเจีย์ก
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PAPER TECHNIQUE

ในการผลิตสนิค้าอปุโภคบริโภคเพ้�อการจำาหน�ายัในประเทำศหรอ้ส�งออก
กต็าม กฎระเบยีับขอ้บงัคบัอยั�างหนึ�งทีำ�ผ่ผ้ลติจะละเลยัไม�ไดีค้อ้ กฎเร้�องฉลากใน
ประเทำศทำี�จำาหน�ายัสินค้า ซีึ�งครอบคลุมถึง ชื้้�อผลิตภัณ์ฑ์์ ส�วนประกอบทำี�สำาคัญ
คุณ์ค�าทำางโภชื้นาการ (ถ้าเป็นอาหาร) วิธีุการใชื้้ นำ�าหนักหร้อปริมาตรบรรจุ 
บริษัทำและประเทำศทำี�ผลิต เป็นต้น หน�วยัของนำ�าหนักหร้อปริมาตรบรรจุนิยัมใชื้้
ตัวยั�อเพ้�อให้สั�น สอดีคล้องกับเน้�อทำี�ของฉลากซีึ�งอาจมีจำากัดี การใชื้้ตัวยั�อของ
หน�วยัเป็นสิ�งทีำ�ดี่เหม้อนง�ายัและไม�ยุั�งยัาก เพราะผ่้ประกอบการ ผ้่ออกแบบ
ฉลาก และผ่้บริโภคส�วนใหญ�คุ้นเคยัเข้าใจกันดีีอยั่�แล้ว แต�ก็มักพบว�าใชื้้ตัวยั�อ
หน�วยัทำี�พิมพ์ทำีฉลากสินค้าไม�ถ่กกต้องอยั่�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

ระบบของหน�วยัแบ�งไดี้เป็น 2 ระบบใหญ�ๆ ค้อ ระบบเมตริกและระบบ
อังกฤษ ในปัจจุบันระบบเมตริกได้ีรับความนิยัมอยั�างส่งแทำบทำุกประเทำศ 
จนถ้อได้ีว�าเป็นหน�วยัสากลระหว�างชื้าติ และได้ีรับการกำาหนดีไว้ใน System 
International d’ Unites หร้อร่้จักกันในชื้้�อสั�นๆ ว�าหน�วยั SI ส�วนหน�วยัระบบ
อังกฤษนั�น ในปัจจุบันยัังคงนิยัมใชื้้ในประเทำศสหรัฐอเมริกาอยั่� แม้ว�าจะมีการ
แนะนำาใหเ้ปลี�ยันมาใช้ื้ระบบเมตรกิตั�งแต� 1 ตลุาคม 2535 แต�ก็ไม�ประสบความ
สำาเร็จเทำ�าใดีนัก   

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.

ความจุ เป็นออนซี์ เปลี�ยันเป็นมิลลิลิตร  Volume in ounce to be milliliter

ความจุ เป็นควอทำ เปลี�ยันเป็นลิตร Volume in quart to be litre

นำ�าหนัก เป็นปอนดี์ เปลี�ยันเป็นกรัม หร้อ กิโลกรัม
Weight in pound to be gram or kilogram

ความยัาว เป็น นิ�ว  หร้อ หลา เปลี�ยันเป็นเซีนติเมตร หร้อ กิโลเมตร
Length in inch or yard  to be centimeter or kilometer

หลักการใช่้ติัวิยู่่อของหน่วิยู่
ในภาษัาอังกฤษั

Basic Use of Unit Abbreviation
in English

ปริมาณ์บรรจุทำี�นิยัมใชื้้  ค้อ
litre ตัวยั�อ L หร้อ l  
gram ใชื้้ตัวยั�อ g 

อักษรนำาหน้าหน�วยั  บ�งบอกถึงจำานวนเทำ�า
เชื้�น
milli ใชื้้ตัวยั�อว�า  m = 1/1000 เทำ�า
kilo ใชื้้ตัวยั�อว�า  k = 1000 เทำ�า
mega ใชื้้ตัวยั�อว�า  M = 1,000,000 เทำ�า
milliliter ใชื้้ตัวยั�อว�า  ml หร้อ mL
   = 1/1000 ลิตร
kilogram ใชื้้ตัวยั�อว�า  kg = 1000 กรัม
megalitre ใชื้้ตัวยั�อว�า  Ml หร้อ ML
   = 1,000,000 ลิตร

ระหว�างตัวเลขและตัวยั�อของหน�วยัต้องมีชื้�องว�าง 
(one space between figure and unit 
abbreviation)
ถููก	(correct):
237 mL 237 ml 50 kg 300 g 3 L
ผิด	(incorrect)	:
237mL 237ml 50kg 300g 3L

ตัวยั�อของหน�วยัไม�มีร่ปเป็นพห่พจน์  ค้อ ไม�มี 
การเติม s แม้ว�าปริมาณ์จะมากกว�า 1 ก็ตาม
(no s of unit abbreviation even more than 1)
ถููก	(correct): 250 ml 20 kg 300 g
ผิด	(incorrect):  250 mls 20 kgs 300 gs

ทำ้ายัของตัวยั�อไม�มีจุดี
(no dot after unit abbreviation)
ถููก	(correct): g l kg ml
ผิด	(incorrect): g. l. kg. ml.

การใช่้ติัวิยู่่อของหน่วิยู่
ทัี�ไม่่ควิรม่องข้าม่

สงวนลิิขสิทธิ์ิ�ตามพระราชบััญญัติลิิขสิทธิ์ิ�

1

2

3

4

5

Unit Abbreviation

ติัวิอยู่่างการเปีลี�ยู่นหน่วิยู่ระบบอังกฤษั
ไปีเปี็นระบบเม่ติริก
Examples of changing British units
to Metric units
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หลักการใช่้ติัวิยู่่อของหน่วิยู่ในภาษัาไทัยู่
Basic Use of Unit Abbreviation in Thai

ติัวิอยู่่างร่ปีฉลากสินค้าอุปีโภคบริโภค
ทัี�ใช่้ติัวิยู่่อของหน่วิยู่ไม่่ถู่กติ้อง 
Pictures showing incorrect unit
abbreviations printed on labels

ติัวิอยู่่างของฉลากสินค้าอุปีโภคบริโภค
ทัี�ใช่้ติัวิยู่่อของหน่วิยู่ถู่กติ้อง 
Pictures showing correct unit
abbreviations printed on labels

การแสดงปีริม่าณ์ของแติ่ละหีบห่อ

 เป็นทีำ�น�าสังเกตว�า  นักออกแบบฉลากของบรรจุภัณ์ฑ์์
บางทำ�านยัังใชื้้ตัวยั�อทำี�ผิดี ดีังตัวอยั�างต�อไปนี�

ML ต้องการให้หมายัถึง milliliter
ผิด เพราะ  ML หมายัถึง megalitre ซีึ�งมีค�า 1 ล้านลิตร

KG ต้องการให้หมายัถึง kilogram 
ผิด เพราะ KG หมายัถึง Kelvin-giga
Kelvin เป็นหน�วยัของอุณ์หภ่มิ ส�วน giga หมายัถึง 1 พันล้าน

G  ต้องการให้หมายัถึง gram
ผิด เพราะ  G หมายัถึง giga ซีึ�งเทำ�ากับ 1 พันล้าน

ตัวยั�อของหน�วยัทำี�เขียันผิดี  (Incorrect abbreviations)
gm gms grm grms GM GM.
Kg Kgs KG KGS ML. MLS

ทำา้ยัของตวัยั�อของหน�วยัตอ้งมจีดุีเสมอ ถา้มพียััญชื้นะ 2 ตวั 
จะไม�มีจุดีระหว�างพยััญชื้นะ เชื้�น 

มิลลิลิตร ต้องใชื้้ตัวยั�อว�า มล.   
ลิตร ต้องใชื้้ตัวยั�อว�า ล.   
กิโลกรัม ต้องใชื้้ตัวยั�อว�า กก.
กรัม ต้องใชื้้ตัวยั�อว�า ก.
ล่กบาศก์เซีนติเมตร ต้องใชื้้ตัวยั�อว�า ซีม.3

มิลลิเมตร ต้องใชื้้ตัวยั�อว�า มม. 
เซีนติเมตร ต้องใชื้้ตัวยั�อว�า ซีม. 
ในประเทำศไทำยัไดี้มีกฎหมายัเฉพาะทำี�ควบคุมความส่งของ

ตัวอักษรหร้อตัวเลขของปริมาณ์บรรจุทำี�ต้องแสดีงไว้ทำี�บรรจุภัณ์ฑ์์
ทำุกหน�วยั แม้ว�ากฎหมายันี�จะไม�ใชื้�เร้�องของหน�วยัโดียัตรง แต�ก็มี
การใชื้้กับหน�วยัของปริมาณ์บรรจุ จึงขอสรุปมา ณ์ ทำี�นี�

กระทำรวงพาณ์ิชื้ย์ัได้ีประกาศเร้�อง “กำาหนดีชื้นิดีของสินค้า
หีบห�อ หลักเกณ์ฑ์์ และวิธุีการแสดีงปริมาณ์ของสินค้าและอัตรา 
เผ้�อเหล้อเผ้�อขาดี” ในปี พ.ศ.2550 ดีังสรุปในตารางข้างล�างนี�

หลักเกณ์ฑ์์ของการใชื้้ตัวยั�อของหน�วยัทำี�กล�าวมานี�เป็นสิ�งไม�ยัาก และน�าจะเป็น
ประโยัชื้น์กับทำ�านผ้่อ�านบ้าง โดียัเฉพาะทำ�านผ้่ประกอบการผลิตสินค้า และนักออกแบบฉลาก
ทำั�งหลายั โปรดีให้ความสนใจกับการใช้ื้ตวัยั�อของหน�วยับนฉลากซีึ�งดีเ่หมอ้นเปน็สิ�งเลก็ๆ นอ้ยัๆ 
แต�ถ้าผิดีพลาดีขึ�นมาก็คงจะน�าอายัเหม้อนกัน เพราะข้อความ Product of Thailand และ 
ชื้้�อบริษัทำของทำ�าน ซีึ�งปรากฏิบนสินค้านั�นจะฟื้้องตัวเองอยั�างชื้ัดีเจน

This article should be of use for the readers, consumer product manufacturers 
and label designers. Paying high attention on this matter is recommended 

ปริมาณที่่�แสดง
(กรัม หรือมิลำลำิลำิตร)

ไม�เกิน 50

เกิน 200 แต�ไม�เกิน 1,000

เกิน 50 แต�ไม�เกิน 200

เกิน 1,000

ความสูงของตัวอักษร
แลำะตัวเลำข

ต้องไม่น้้อย์กว่า (มิลำลำิเมตร)

2

4

3

6

ปริมาณที่่�แสดง
(กรัม หรือมิลำลำิลำิตร)

ไม�เกิน 50

เกิน 50

ความสูงของตัวอักษร
แลำะตัวเลำข

ต้องไม่น้้อย์กว่า (มิลำลำิเมตร)

3

6
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The Symposium
on the large-scale

cultural documentary

“The story of
Chinese paper”

hosted by China Paper Industry
Association, APP (China)

เม้�อวันทีำ� 10 มกราคม 2563 การประชืุ้มสัมมนาเกี�ยัวกับ
ภาพยันตร์สารคดีเีชื้งิวฒันธุรรมขนาดีใหญ� “เร้�องราวของกระดีาษจนี” 
โดียัสมาคมอุตสาหกรรมกระดีาษจีน, APP (ประเทำศจีน) และเครอ้ข�ายั 
กระดีาษจนีเปน็เจา้ภาพในกรงุปกักิ�ง โดียัม ีZhao Wei ประธุานสมาคม 
อตุสาหกรรมกระดีาษจีน, Qian Yi รองประธุานและเลขาธิุการสมาคม 
อุตสาหกรรมกระดีาษจีน, Wang Juhua และ Li Yuhua ผ่้เชื้ี�ยัวชื้าญ
ประวตัศิาสตรก์ระดีาษจีน, Niu Qingmin ประธุานสมาคมอุตสาหกรรม 
กระดีาษมณ์ฑ์ลเจียังซี,่ Lu Wenrong รองประธุานบริหารและเลขาธิุการ 
สมาคมอุตสาหกรรมกระดีาษมณ์ฑ์ลเจ้อเจียังและ Zhai Jingli 
รองประธุาน APP (ประเทำศจีน) เข้าร�วมในงานดีังกล�าว

ในภาพยันตร์สารคดีเีร้�องนี� บรษิทัำต�าง  ๆในเครอ้ APP (ประเทำศจีน) 
ไดี้แก� Goldeast, Ningbo Yajiang, Gold Hongye, Hainan Jinhai 
และ Hainan Forest Service มีส�วนร�วมในการถ�ายัทำำาอยั�างต�อเน้�อง
ผ่้เข้าร�วมการประชืุ้มต�างให้การประเมินในระดัีบส่งสำาหรับบทำบาทำทำี� 
เป็นแบบอยั�างของ APP ดี้านเทำคโนโลยัีขั�นส่งและอุตสาหกรรม 
การคุ้มครองสิ�งแวดีล้อม

“ขา้พเจ้าเคยัไปเย้ัอนโรงงานทำกุแห�งในเครอ้ APP (ประเทำศจนี) 
แลว้ ไม�เพียังแค�จะมีตวับ�งชื้ี�การปล�อยัก๊าซีทำี�ดีกีว�ามาตรฐานแห�งชื้าติ
เทำ�านั�น แต�ยัังรวมถึงการลงทำุนและความสำาเร็จต�างๆ ในการคุ้มครอง
สิ�งแวดีล้อมทำี�ไปไกลเกินกว�าอุตสาหกรรมอีกดี้วยัเชื้�นกัน ถ้อเป็น 
บทำบาทำทีำ�เป็นตัวอยั�างทำี�ดีี” ผ่้เชีื้�ยัวชื้าญด้ีานประวัติศาสตร์กระดีาษ 
Li Yuhua กล�าว

Yu Zhibing ประธุานบริษทัำ วอยัท์ำ เปเปอร์ (เอเชื้ยีั) ยัังได้ียักยั�อง
วิสัยัทัำศน์และจุดีแข็งของ APP (ประเทำศจีน) ในการเป็นผ้่นำาการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมกระดีาษสมัยัใหม�ของประเทำศจีนอีกดี้วยัเชื้�นกัน

Zhai Jingli กล�าวว�าภาพยันตร์สารคดีีนี�ไม�เพียังแต�จะแสดีง
ให้เห็นถึงความแข็งแกร�งของผ่้ประกอบการผลิตกระดีาษทำี�ทำันสมัยั
เทำ�านั�น แต�ยัังส้�อถึงจิตวิญญาณ์ขององค์กรในทุำกภาคส�วนของสังคม
ทำี�ผ่้ผลิตกระดีาษมีความมุ�งมั�นเพ้�อชื้ีวิตทำี�ดีีขึ�นสำาหรับทำุกคน

ในอนาคต APP (ประเทำศจีน) จะเป็นผ่้นำาอุตสาหกรรม ชื้�วยั
ส�งเสริมการปฏิิร่ปและการยักระดีับทำางอุตสาหกรรม เพิ�ม R&D และ
การลงทำุนในวิทำยัาศาสตร์และเทำคโนโลยัีอยั�างต�อเน้�อง ปรับปรุง
ประสิทำธุิภาพการผลิต กำาลังการผลิตและคุณ์ภาพผลิตภัณ์ฑ์์ของ
กระบวนการผลิตกระดีาษให้ดีขีึ�น และทำำาใหก้ระบวนการผลิตกระดีาษ
มีความเป็นอัจฉริยัะ ประสิทำธุิภาพและความยัั�งย้ันมากยิั�งขึ�น APP 
(ประเทำศจีน) จะชื้�วยัผลักดีันให้เกิดีการพัฒนาแก�อุตสาหกรรม
กระดีาษจีนอยั�างต�อเน้�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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บทัสัม่ภาษัณ์์ คุณ์นงนุช่ ดาห์ล 
ผ่่้จัดการฝ่่ายู่ขายู่บริษััทั ซีี.เอ.เอส.เปีเปีอร์ 

จากสถานการณ์์การแพร�ระบาดีไวรัส COVID-19 ทำางวารสาร NEVIA NEWS 
ไดี้รับข�าวล�ามาแรงว�าทำางบริษัทำ ซีี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำากัดี กำาลังจะมีสินค้าใหม�
เพ้�อรองรับตลาดีบรรจุภัณ์ฑ์์อาหาร ฉบับนี�เราเลยัมาสัมภาษณ์์ ผ้่จัดีการฝ่่ายัขายั 
คุณ์นงนุชื้ ดีาห์ล  ถึงกลยัุทำธุ์ในการบุกตลาดีหลังชื้�วง COVID-19 กัน

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.

สถูานการณ์์คร่�งปีีแรก เปี็นอยู่่างไรบ้าง
หลักๆ กลุ�มล่กค้าโรงพิมพ์ทำี�รับงานพิมพ์เขียัน  ถ้อว�ากระทำบอยั�างหนัก เพราะ

บางกิจกรรมถ่กยักเลิก ห้างสรรพสินค้าปิดี บางธุุรกิจปิดี นั�นหมายัถึงเคร้�องพิมพ์หยุัดี
ไม�มีงาน แต�สำาหรบักลุ�มทำี�ผลติบรรจภุณั์ฑ์์เพ้�อสนิคา้อปุโภค บรโิภค กยั็ังสามารถผลติไดี้ 
แต�ในจำานวนทำี�ลดีลง เพราะแนวโน้มปริมาณ์การจับจ�ายัของคนจะลดีลงไปด้ีวยั ใน 
ครึ�งปีแรกยัังประเมินว�าสถานะการณ์์ยัังดีีอย่ั� แต�ในครึ�งปีหลัง อาจจะต้องเพิ�มสินค้า
กลุ�มใหม� เพ้�อรองรับการเปลี�ยันแปลงของตลาดี

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.

Interview with
Khun Nongnuch Dahl
Sales Department Manager,
C.A.S. Paper Company Limited

NEW PRODUCTS 
NEW NORMAL,
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กลุ่ม่สินค้าใหม่่ทัี�นำาเข้าม่าม่ีจุดขายู่อยู่่างไร 
สำาหรับสินค้ากลุ�มใหม�นี� เราใชื้้ชื้้�อว�า “ Food Service Board” เป็นกระดีาษ

สำาหรับบรรจุภัณ์ฑ์์อาหาร ซีึ�งสินค้าตัวนี�มาเพ้�อรองรับตลาดีบรรจุภัณ์ฑ์์อาหารทีำ�กำาลัง 
มาแรงขณ์ะนี� ซีึ�งตวัเลขการเติบโตของตลาดีโตขึ�นสง่ถงึ 200- 300 เปอร์เซีน็ จากปี 2019 
และแน�นอนว�าต�อจากนี� พฤติกรรมของผ้่บริโภคก็จะเปลี�ยันไปดี้วยั ดีังนั�นการผลิต 
บรรจุภัณ์ฑ์์อาหารจึงเป็นถ้อเป็นทำางออกสำาคัญของอุตสาหกรรมการพิมพ์ และเรา
ดีำาเนินธุุรกิจอย่ั�เคียังค่�โรงพิมพ์มาตลอดี ถ้าล่กค้าเริ�มฟ้ื้�นฟ่ื้ เริ�มปรับตัว เราฐานะทำี�เป็น 
ค่�ค้าจึงต้องคัดีเล้อกสินค้าทำี�ล่กค้าต้องการมาคอยัซีัพพอร์ต สำาหรับจุดีขายั ของสินค้านี� 
เราใส�ใจและตระหนักในเร้�องของความปลอดีภัยัของบรรจุภัณ์ฑ์์อาหาร ตั�งแต�
กระบวนการคัดีเล้อกวัตถุดีิบจากแหล�งทำี�มีมาตรฐานรับรอง และมีคุณ์ภาพ โดียัผ�าน
ขั�นตอนการตรวจสอบอยั�างเขม้งวดีภายัใตม้าตรฐานการผลติอาหาร อกีทำั�งกระบวนการ
ตรวจรับและจัดีเก็บทำี�ถ่กต้องและเหมาะสม 

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.

จากสถูานะการณ์์โรคระบาดโควิิด-19
ทัาง ซีี.เอ.เอส. เปีเปีอร์ ม่ีม่าติรการรับม่้ออยู่่างไรบ้าง

ซีี.เอ.เอส. เปเปอร์ ตระหนักถึงความปลอดีภัยัและสุขภาพอนามัยัของล่กค้า
เป็นสำาคัญ เรามีมาตรการป้องกันการติดีต�ออยั�างเข้มงวดี เชื้�น ไม�อนุญาตให้พนักงาน
เดีินทำางไปยัังประเทำศกลุ�มเสี�ยังในทำุกกรณ์ี ตรวจวัดีอุณ์หภ่มิพนักงานก�อน – หลัง 
เข้าพ้�นทำี�ปฏิิบัติงาน จัดีเตรียัมเจลล้างม้อแอลกอฮิอล์ 70% ไว้ตามจุดีต�างๆ ของบริษัทำ 
จัดีเตรียัมหน้ากากอนามัยัให้พนักงานทำุกแผนกและรถขนส�งสินค้าทำุกคัน รวมไปถึง
ทำำาความสะอาดีฆ่�าเชื้้�อโรคพ้�นทีำ�ให้บริการภายัในและภายันอก โดียัเฉพาะจุดีทีำ�มีการ
สัมผัสบ�อยัครั�ง  

ทำุกมาตรการทีำ�เราจัดีให้มีขึ�น เพ้�อให้ล่กค้ามั�นใจว�า ซีี.เอ.เอส.เปเปอร์ พร้อมทำี�
จะเป็นเพ้�อนค่�คิดี มิตรค่�ค้า ดีังคำาขวัญขององค์กร “Grow Better Together – เติบโต
ไปดี้วยักันอยั�างยัั�งยั้น” ค�ะ

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” 



PAPER EXHIBITION

TOKYO PACK 2021
“Tokyo International

Packaging Exhibition 2021”

Time: 10:00 - 17:00
(Registration starts: 9:30AM) 

นิทัรรศการ 2563 พ้ับเก็บ!!
ม่าด่นิทัรรศการติ้นปีี 2564
กันดีกวิ่า

งานแสดีงสินค้า Tokyo International 
Packaging Exhibition 2021 นำาเอานวัตกรรม 
และเทำคโนโลยีัใหม�ๆ  ในอุตสาหกรรมบรรจจุภณั์ฑ์์ 

มาจัดีแสดีง เพ้�อแสดีงถึงแนวโน้มบรรจุภัณ์ฑ์์ 
ในตลาดีของญี�ปุน่ กำาหนดีการเบ้�องต้นจะจดัีขึ�น 
ระหว�างวันทีำ� 24-26 กมุภาพันธุ ์2564 ทำี�  Tokyo 
Big Sight งาน TOKYO PACK เป็นหนึ�งใน 
งานแสดีงสินค้าเทำคโนโลยัีบรรจุภัณ์ฑ์์ทีำ�ใหญ�
ทำี�สุดีในเอเชื้ียั จัดีขึ�น 2 ปีครั�ง

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. 

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

Exhibitions for 2020
are postponed!!
 Let’s see the exhibitions organized
 at the beginning of 2021
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LIFE INNOVATION

CR : https://techsauce.co/pr-news/fibo-against-covid-19-faco
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 บริษัทำ ฟื้อร์มส์ ซีินทำรอน (ประเทำศไทำยั) จำากัดี บริษัทำ ซีิสโก้ ซีีสเต็มส์ 
(ประเทำศไทำยั) จำากดัี และบริษัทำ แอ็ดีวานซีอ์นิฟื้อรเ์มชื้ั�นเทำคโนโลยีั จำากดัี (มหาชื้น) 
ร�วมกับสถาบันวิทำยัาการหุ�นยันต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทำยัาลัยัเทำคโนโลยัี 
พระจอมเกล้าธุนบรุ ี(มจธุ.) พฒันาระบบหุ�นยันต์ชื้�วยับุคลากรทำางการแพทำย์ั ปฏิบิตังิาน 
ในโรงพยัาบาลชื้�วงสถานการณ์์แพร�ระบาดีของไวรัสโคโรนา “FIBO AGAINST 
COVID-19: FACO” โดียัร�วมกนัพฒันาชื้ดุีระบบหุ�นยันตบ์นแพลตฟื้อรม์การควบคมุ
เพ้�อชื้�วยัแพทำยั์ดี่แลผ่้ป่วยัติดีเชื้้�อ COVID-19 
 ระบบหุ�นยันต์ FACO ชืุ้ดีแรก มีแผนนำาไปใชื้้ในโรงพยัาบาลแห�งแรก เพ้�อ
ชื้�วยัแพทำยั์ดี่แลผ่้ป่วยัติดีเชื้้�อ COVID-19 โดียัเริ�มใชื้้งานตั�งแต�เดี้อนเมษายัน 2563
 Forms Syntron (Thailand) Co., Ltd., Cisco Systems (Thailand) Ltd., 
and Advanced Information Technology Public Company Limited in cooper-
ation 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. 

Robots against 
COVID-19



HOBBY CLUB
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สุดยู่อด 5 เวิ็บไซีติ์
E-COMMERCE

ขายู่สินค้า
ร้านค้าออนไลน์ฟรี

สำาหรับคนไทัยู่

หลายัคนมีแนวคิดีอยัากจะหาอาชีื้พเสริมกับการขายัสินค้าออนไลน์ หร้อบางคนเริ�มต้นจากการเปิดีขายับน Social Media เชื้�น 
Facebook, Twitter, Line และหลายัคนอยัากทำำาเว็บไซีต์ขายัของ มีตะกร้าสินค้า แต�ไม�มีทำุนมากพอทำี�จะจ้างทำำาเว็บไซีต์ วันนี�เรามีเว็บไซีต์
บริการ E-commerce ฟื้รี มาแนะนำากัน

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.

Lnwshop บริการเปิดีร้าน online ไม�มคี�าใช้ื้จ�ายั 
ฟื้รีตลอดีชื้ีพ ไม�จำากัดีจำานวนสินค้า & พ้�นทำี� มีระบบ
การจัดีการหลังร้านขั�นเทำพ และยัังออกแบบรองรับ
การแสดีงผลบนจอม้อถ้อ (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).

Top 5 E-COMMERCE websites
selling products on online stores, 

free of charge for Thai people.

1 lnwshop.com



เวบ็ไซีต์ร้านค้าออนไลน์ฟื้รี และสามารถปรับแต�งเองได้ี หรอ้
มีแพ็คเก็ตให้เล้อก (เส�ียัเงิน) สำาหรับแพ็คเก็ตฟื้รีสามารถลงสินค้า 
ไดี้ไม�จำากัดี พ้�นทำี�ไม�จำากัดี และมีธุีมร่ปแบบเว็บไซีต์ร้านค้าให้เล้อก
มากกว�า 300 แบบ กรณี์ทำี�ตอ้งการแบ�งหมวดีหม่�สนิค้าจะต้องสมัคร
แพ็คเก็ต

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. 

5 shopup.com

CR : https://www.kysys.net/5-web-e-commerce-free/
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makewebeasy บริการเปิดีร้าน online ไม�มีค�าใชื้้จ�ายั 
ไม�มีค�าบริการรายัปี รองรับ Stock สินค้าพร้อมกับพ้�นทำี�เว็บไซีต์ 
100 MB.  และมตีะกร้าสนิค้ารายังานการสั�งซ้ี�อสินค้า สะดีวกด้ีวยัการ
สมัครสมาชื้กิเวบ็ไซีต์/Log in ผ�าน Facebook และเวบ็ไซีต์เปิดีใช้ื้งาน 
ได้ีทำกุจอ รองรบัมอ้ถ้อ (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.

เปดิีร้านคา้ออนไลน์ฟื้รี ไม�มีค�าบริการรายัเดีอ้น ลงสินคา้ได้ี
ไม�อั�น และออกแบบระบบรองรบัเร้�อง SEO พรอ้มเร้�องการชื้ำาระเงิน
หลายัชื้�องทำาง อำานวยัความสะดีวกแก�ผ่้ซี้�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.

2

4

makewebeasy.com

weloveshopping.com
e-Market place Tarad เว็บไซีต ์Tarad.com เปิดีมายัาวนาน 

กว�า 17 ปี เปิดีร้านค้าออนไลน์ฟื้รี และครอบคลุมการชื้ำาระเงินของ 
ล่กค้าแบบ 360 องศา เชื้�น บัตรเครดิีต,บัตรเดีบิต,ต้่ 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.

3 tarad.com



CREATIVE IDEA
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สำาหรบัประเทำศจนีแบรนดี ์Xiaomi จะไดีร้บัการขนานนามว�า “แบรนดีส์ากกะเบอ้ยัันเร้อรบ” เพราะขายัทำกุอยั�างจรงิๆ ไม�ไดีเ้ปน็แบรนดี์
ทำี�ขายัแค�สมาร์ทำโฟื้นเทำ�านั�น หลังจากเข้ามาตีตลาดีในประเทำศไทำยัไดี้ไม�นาน Xiaomi ก็เริ�มเป็นทีำ�สนใจแก�หม่�มวลนักชื้็อปเป็นอยั�างมาก 
ดีว้ยัราคาสินค้าทีำ�ถ่กกว�าสินค้าแบรนด์ีดีงัหลายัเทำ�าตัว แต�ทีำ�เหนอ้ไปกว�านั�นคอ้ เคร้�องใช้ื้ไฟื้ฟ้ื้าส�วนใหญ�ของเสี�ยัวหมี�รองรับ IoT สามารถสั�ง
การผ�านแอปฯ บนสมารท์ำโฟื้นไดี ้ทำำาให ้Xiaomi ไดีร้บัการบอกต�อปากต�อปากบนโลกออนไลนอ์ยั�างต�อเน้�องจนเปน็ทีำ�ร่จ้กั แมบ้างคนทีำ�ผ�านมา 
อาจไม�เคยัพบเห็นแบรนดี์ดีังกล�าวบนโฆ่ษณ์าเลยัก็ตาม

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.

ไอเทั็ม่ไหนฮิิติ
สินค้าแบรนด์ไหนดัง!
Xiaomi ม่ีให้หม่ด
ในราคาทัี�ถู่กกวิ่า

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

หลายัคนคงร่้จักแบรนดี์ Xiaomi จากเจ้าเคร้�องฟื้อกอากาศตัวนี� เพราะชื้�วงต้นปี 
ประเทำศไทำยัประสบปัญหาฝุ่่น PM 2.5 เจ้าเคร้�อง Xiaomi Mi Air Purifier จึงฮิิตเป็น 
พลุแตก ราคาตัวเคร้�องถ่ก X2 X3 เหยัียับหลักหม้�นแล้วแต�ร้าน ทำั�งทีำ�ความจริงมีเงิน 
2-3 พันบาทำก็ซี้�อไดี้แล้ว

Many people have known Xiaomi from this Air Purifier because in the be-
ginning 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.

Which items will be popular? 
Which brand will be famous? 
Xiaomi can serve all demands
with cheaper prices.



CR : https://www.marketingoops.com/news/biz-news/xiaomi-2/
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แต�อยั�างไรก็ตาม Xiaomi ต้องเผชิื้ญคำาครหาเป็นแบรนด์ีทำี�มีสินค้าทำี�ได้ีรับอินสไปเรชัื้นจากแบรนด์ีอ้�นๆ หร้อแบรนดี์ชื้�างก๊อปปี� 
ไม�ว�าจะเป็นเคร้�องสมาร์ทำโฟื้น Xiaomi Mi 8 ทำี�ถ่กตำาหนิว�าเหม้อน iPhone X มากๆ หร้อสินค้าทำี�มีลักษณ์ะใกล้เคียังกันสุดีๆ แต�ดี่เหม้อน
หลังๆ ผ่้ใชื้้จะไม�ไดี้แคร์กับเร้�องดีังกล�าวเทำ�าไหร�นักหากประสิทำธุิภาพของสินค้านั�นดีีจริง ในราคาทำี�ประหยััดีกว�า

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. 

Mi Smart Band หรอ้ สมาร์ทำวอทำชื้ร์าคายั�อมเยัาว์ 
แบรนด์ีดีงัๆ กป็าไปหลายัหม้�นแล้ว xiaomi brand สามารถ 
ซี้�อไดี้ในราคาหลักร้อยั

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.

บางคนบอกว�าเคร้�องดี่ดีฝุ่่นตัวนี� เกิดีมา 
เพ้�อฆ่�าแบรนดี์อักษรยั�อ D…. (ให้ความร่้สึก 
เหม้อนทำายัชื้้�อดีารา) เพราะราคาถ่กมากและ 
ประสทิำธุภิาพก็ดีีเชื้�นกัน

Some people said that th is 
vacuum cleaner is created to kill D… 
Brand (the feel ing l ike guessing 
a celebrity name) because its price is 
very cheap with good efficiency.

มีอยั่�ชื้�วงหนึ�งเทำรนดีส์ขุภาพมาแรงแบรนดีเ์จา้ตลาดีอักษรยั�อ
ตวั P…. ทำำาเคร้�องทำอดีไร้นำ�ามันออกมาขายั จนได้ีกำาไรดีบิดี ีแต�ล�าสดุี
กระทำะทำอดีไร้นำ�า  Xiaomi Mijia ก็ถอ้กำาเนดิีขึ�นตามมา ในราคาพันต้นๆ 
ส�วนอกีเจ้าราคาครึ�งหม้�น ทำำาให้หลายัคนให้ความสนใจเป็นอยั�างมาก
จนเกิดีกระแสบนโลกทำวิตเตอร์

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.




