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TQMกำำ�ไรไตรม�ส1/63พุ่่�ง68%
รายได้้ทะลุุ814ลุ.-โควิิด้หนุุนุ แพลุตฟอร์มด้ิจิิทัลุด้ันุแกร่ง

บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็นเนอ็ร์ิจีี ดีีเวลลอ็ปเมนท์ จีำ�กััดี (มห�ชน) ได้ีส่่งมอ็บ 
หน้�กั�กัท�งกั�ริแพทย์์ร่่ิน KN95 ที�ส่�ม�ริถกัริอ็งส่�ริคััดีหลั�ง และฝุ่่�นละอ็อ็งขน�ดีเล็กั ริวม 100,000 ชิ�น  
ให้แกั่ โริงพย์�บ�ลจี่ฬ�ลงกัริณ์์  ส่ภ�กั�ช�ดีไทย์ โดีย์จีะให้บ่คัล�กัริท�งกั�ริแพทย์์ขอ็งริพ. จี่ฬ�ฯ 
50,000 ชิ�น ส่่วนอี็กั 50,000 ชิ�น โดีย์กััลฟ์์และริพ.จ่ีฬ�ฯ จีะร่ิวมกัันจัีดีส่ริริให้ ริพ.อ่็�นๆ ที�ข�ดีแคัลน 
ทั�งในส่่วนกัล�งและส่่วนภูมิภ�คั เพ่�อ็ป้อ็งกัันและลดีคัว�มเสี่�ย์งในกั�ริติิดีเช่�อ็ขอ็งผูู้้ปฏิิบัติิง�นที�เป็น
แนวหน้�รัิบม่อ็กัับโคัวิดี-19

มอบหน้ากาก KN95....

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - TQM โชว์งบไตรมาส์ 1/2563  
กำำาไรนิิวไฮ เพิิ่�มข้ึ้�นิ  68.3% รายได้้ค่าบริกำาร 
พ่่ิ่ง 814. ล้้านิบาท์ เติบโต 23.8% จากำยอด้ขึ้าย 
ท์่�ขึ้ยายตัว รวมท์ั�งผล้จากำกำารใช้ด้ิจิท์ัล้ 
ท์รานิส์์ฟอร์เมชั�นิเส์ริมแกำร่ง พิ่่วงประกำันิ 
โควิด้ 19  ดั้นิยอด้พ่่ิ่งเกิำนิเป้า ร่กำผ้้นิำา Digital 
Insurance Broker in Region 
	 ดร.อััญชลิิน	 พรรณนิภา	 ประธาน 
กรรมการ	บริษััท	ทีคิิวเอั็ม	คิอัร์ปอัเรชั�น	จำำากัด	 
(มหาชน)	หรือั	TQM	เปิดเผยว่า	ผลิประกอับการ 
ไตรมาส	1	ปี	2563	บริษััทฯ	มีรายได้คิ่าบริการ 
อัย่่ที�	 814.1	 ลิ้านบาท	 เพิ�มขึ้้�นจำากไตรมาส 
เดียวกันปีก่อัน	156.7	ลิ้านบาท	หรือั	23.8%	 
โดยยอัดขึ้ายเบี�ยประกันภัยรถยนต์	ยังคิงเป็น 
รายได้หลัิกขึ้อังบริษััทฯ	ซ้ึ่�งเติบโตตามเป้าหมาย 
ที�วางไว้	พร้อัมได้ยอัดขึ้ายจำากประกันโคิวิด-19	
ยิ�งผลัิกดันให้บริษััทฯ	สร้างรายได้รวมที�เติบโตต่อัเนื�อัง

		 ขึ้ณะที�บริษััทฯ	 มีกำาไรสุทธิรวมจำาก 
ผลิดำาเนินงานไตรมาสแรกปี	 2563	 เท่ากับ	 
179.3	ล้ิานบาท	เติบโต	68.3%	จำากช่วงเดียวกัน 
ปีก่อัน	เป็นผลิมาจำากรายได้ค่ิาบริการที�เพิ�มข้ึ้�น	
การคิวบคิุมคิ่าใช้จำ่ายในการบริหารงาน	แลิะ 
การพัฒนาแพลิตฟอัร์มดิจิำทัลิเข้ึ้ามาใช้ในงานขึ้าย 
แลิะงานบริการได้อัย่างมีประสิทธิภาพ	

 	 “ภาพรวมธุรกิจำไตรมาสแรกขึ้อัง	TQM	ปีนี�	 
ยังสามารถปรับตัวได้ดี	แม้หลิายๆ	ธุรกิจำจำะได้รับ 
ผลิกระทบจำากสถานการณ์โคิวิด-19	แต่	TQM	
เป็นธุรกิจำประกันที�มีการปรับตัวเพื�อัรอังรับ 
สถานการณ์ต่างๆ	 ได้ทันท่วงทีตลิอัดเวลิา	 
โดยเห็นได้จำากการอัอักผลิิตภัณฑ์์ประกันโคิวิด-19	 
ที�พัฒนาตั�งแต่เริ�มการระบาดในอั่่ฮั่ั�น	ส่งผลิให ้
ผลิประกอับการดีเกินเป้าหมายที�ตั�งไว้	ทั�งนี�	 
เมื�อัไม่รวมยอัดขึ้ายประกันโคิวิด-19	 ในช่วง	 
2	เดือันที�ผ่านมานี�	รายได้ก็ยังเป็นไปตามเป้าหมาย”	 
ดร.อััญชลิิน	กลิ่าว	
		 สำาหรับปี	2563	บริษััทฯ	ยังคิงเดินหน้า 
ตามแผนกลิยุทธ์	Digital	Strategy	อัย่างเต็มร่ปแบบ 
ซึ่้ �งได้พ ัฒนาแพลิตฟอัร์มใหม่ภายใต้ช ื �อั	 
TQM	24	Smart	Services	ที�จำะทำาให้ประกัน 
เป็นเรื �อังง่ายเพียงปลิายนิ �ว	 เพื �อัให้บริการ 
ล่ิกค้ิาได้สะดวก	รวดเร็ว	แลิะปลิอัดภัย	แบบเรียลิไทม์	 
พร้อัมพัฒนาผลิิตภัณฑ์์ประกันภัยร ่วมกับ 
พันธมิตรประกันภัยแบบเจำาะลิ้กเฉพาะกลิุ่ม 
อัย่างต่อัเน ื �อัง	 เพ ื �อัน ำาเสนอัผลิิตภัณฑ์  ์
ประกันภัยแบบตรงใจำให้เขึ้้ากับยุคิสมัยแลิะ 
คิวามต้อังการในสถานการณ์ปัจำจำุบัน

ดร.อัญัชลินิดร.อัญัชลินิ
พรรณนิิภาพรรณนิิภา
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – GUNKUL โชว์ผล้งานิ 
ไตรมาส์ 1/63 เติบโตแรงไม่หวั�นิโควิด้-19 
อวด้กำำาไรแตะระด้ับ 439 ล้้านิบาท์ เพิ่ิ�มขึ้้�นิ  
95.25% รายได้้รวม 1,774 ล้้านิบาท์  
พิ่ร้อมมองผล้งานิปี 63 เติบโตต่อเนิ่�อง 
ท่์กำไตรมาส์ หลั้งม่ Backlog อ่กำกำว่า 7,000 ล้้านิบาท์  
เตร่ยมเข้ึ้าประม้ล้งานิใหม่เพิิ่�มเติม หน่ินิรายได้้
ท์ั�งปีนิ่�โตไม่ตำ�ากำว่า 25% 

างสาวโศภชา	ดำารงปิยวุฒิ�	ประธาน 
เจำ้าหน้าที�บริหาร	 บริษััท	 กันกุลิ 

เอั็นจำิเนียริ�ง	จำำากัด	(มหาชน)	หรือั	GUNKUL	
เปิดเผยว่า	ผลิประกอับการขึ้อังบริษััทในช่วง 
ไตรมาส	1/63	ที�ผ่านมา	มีกำาไรสุทธิอัย่่ที�	439	ล้ิานบาท	 
เพิ�มขึ้้�น	95.25%	เมื�อัเทียบกับช่วงเดียวกันกับ 
ปีก่อัน	 ขึ้ณะที�กลิุ่มบริษััท	 มีรายได้รวมอัย่่ที�	 
1,774	ล้ิานบาท	เนื�อังจำากมีรายได้จำากการขึ้ายไฟฟ้า	 
แลิะส่วนเพิ�มราคิารับซืึ่�อัไฟฟ้าอัย่่ที�	936	ล้ิานบาท	 

GUNKULออกำตัวโค้้งแรกำกำำ�ไรพุ่่�ง95%

นิ

นิ

รายได้จำากการรับเหมาก่อัสร้าง	แลิะให้บริการ 
อัย่่ที�	261	ลิ้านบาท	รวมถ้งรายได้จำากการขึ้าย 
อัย่่ที�	380	ลิ้านบาท	
	 โดยผลิประกอับการไตรมาส	1/63	ถือัว่า 
เป็นไปตามที�คิาดการณ์ไว้	 เนื�อังจำากสามารถ 
เติบโตทั�งรายได้	แลิะกำาไร	ซ้ึ่�งมาจำากธุรกิจำผลิิต	 
การจัำดหาอุัปกรณ์สำาหรับระบบไฟฟ้า	การจำำาหน่าย 
ไฟฟ้าจำากโรงไฟฟ้าโซึ่ลิาร์ฟาร์ม	แลิะโรงไฟฟ้า 
พลัิงงานลิม	รวมถ้งงานรับเหมาก่อัสร้าง	ในส่วน 
ขึ้อังโคิรงการที�ได้ลิงทุนไปแล้ิวแลิะอัย่่ระหว่าง 
ก่อัสร้างยังคิงดำาเนินธุรกิจำได้ตามแผน	รวมทั�ง
ยังทยอัยประม่ลิโคิรงการใหม่ๆเพิ�มเติมอัย่าง 
ต่อัเนื�อัง	ขึ้ณะที�การระบาดขึ้อังไวรัสโคิวิด-19	
นั�นมีผลิกระทบกับบริษััทเพียงเลิ็กน้อัย
 สำาหรับแนวโน้มผลิการดำาเนินงานขึ้อังบริษััท 
ในช่วงที�เหลิือัขึ้อังปีนี�	คิาดว่าจำะสามารถเติบโต 
ได้อัย่างต่อัเนื �อัง	 แลิะมีเสถียรภาพมากขึ้้�น 

ดำาเนินการเขึ้้าซึ่ื �อักิจำการโรงไฟฟ้าเพิ �มอัีก	 
3	โคิรงการขึ้นาดกำาลิังการผลิิตรวมหลิายร้อัย 
เมกะวัตต์	โดยมุ่งเน้นซืึ่�อักิจำการในต่างประเทศ	 
โดยคิาดว่าจำะซึ่ื�อัโคิรงการแลิ้วเสร็จำในช่วง 
ไตรมาส	2/63	ประมาณ	1-2	โคิรงการ	แลิะ 
ไตรมาส	4/63	ประมาณ	1-2	โคิรงการ	หลัิงจำาก 
ในช่วงไตรมาส	1/63	ซืึ่�อักิจำการโรงไฟฟ้าไปแล้ิว	
2	โคิรงการ	โดยในปีนี�บริษััทฯเตรียมเงินลิงทุน 
ไว้ที�	2	หมื�นล้ิานบาท	แบ่งเป็นเงินลิงทุนในโคิรงการ 
ที�อัย่่ในแผนพัฒนาก่อัสร้างราว	1	หมื�นล้ิานบาท	 
ส่วนอีัก	1	หมื�นล้ิานเตรียมไว้สำาหรับการเข้ึ้าซืึ่�อักิจำการ 
	 ส่วนโคิรงการโรงไฟฟ้าเซึ่กอัง	 4	 เอั	 
แลิะ	 4	 บี	 ที�สปป.ลิาว	 ขึ้นาดกำาลิังการผลิิต 
รวม	 340	 เมกะวัตต์	 ปัจำจำุบันได้ยื �นเสนอั 
ซึ่ื�อัขึ้ายไฟฟ้า	(PPA)	ให้กับการไฟฟ้าฝ่่ายผลิิต 
แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 พิจำารณาแลิ้ว	 
คิาดว่าจำะได้ขึ้้อัสรุปภายในปีนี�	อัย่างไรก็ตาม 
เพื�อัรอังรับการลิงทุน	 บริษััทมีแผนอัอักหุ้นก่้ 
วงเงินรวม	 15,000	 ลิ้านบาท	 คิาดว่าจำะเริ �ม 
ทยอัยอัอักหุ้นก้่ได้ตั�งแต่ไตรมาส	2/63	ข้ึ้�นอัย่่กับ 
คิวามต้อังการใช้เงินลิงทุน	 แลิะมีแผนก่้เงิน	 
43,000	ลิ้านบาทเพื�อัเป็นวงเงินลิงทุนสำารอัง 
ในกรณีที�ไม่สามารถอัอักหุ้นก่้ได้

ทุกไตรมาส	 จำากการรับร่้รายได้ 
จำากโคิรงการโรงไฟฟ้าพลัิงงาน 
ทดแทนทั �งในแลิะต่างประเทศ 
รวมทั�งยังมีงานก่อัสร้างในมือั	 
(Backlog)	 อัย่ ่ท ี �ประมาณ	 
7,000	 ลิ้านบาท	 ซึ่้ �งจำะ 
ทยอัยรับร่้รายได้	2-3	ป	ี 
จำ้งทำาให้มั �นใจำรายได้	 
แลิะกำาไรสุทธิในปีนี � 
จำะเติบโตอัย่างโดดเด่น 
โ ด ย บ ร ิ ษั ั ท ย ั ง คิ ง 
เป้าหมายการเติบโต 
ในปี	63	ไม่น้อัยกว่า	25%	 
หรือัมีรายได้รวมอัย่ ่ท ี �	 

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – RATCH ล้ั�นิคร้�งปีหล้ัง 
ไล้ ่ซื้ ่ �อกำ ิจกำารโรงไฟฟ้าให้ได้ ้ตามเป้า  
800 เมกำะวัตต์ ช่�ไตรมาส์ 2 จ่อปิด้ด่้ล้อ่กำ 2 โครง 
ในิต่างประเท์ศ หวังด้ันิกำำาล้ังกำารผล้ิตเป็นิ 
10,000 เมกำะวัตต์ในิปี66 มั �นิใจกำฟผ.
เซื้็นิส์ัญญาซื้่�อไฟฟ้าเซื้กำอง4 ภายในิปีนิ่� 
พิ่ร้อมออกำห่้นิกำ้้1.5หม่�นิล้.

ายกิจำจำา	ศรีพัฑ์ฒางกุระ	กรรมการ 
ผ้่จัำดการใหญ่	บริษััท	ราช	กรุ�ป	จำำากัด	 

(มหาชน)	หรือั	RATCH	เปิดเผยว่า	บริษััทยังคิง 

เดินหน้าลิงทุนตามแผน	 โดยปีนี�มีเป้าหมาย 
ที�จำะลิงทุนซึ่ื�อักิจำการโรงไฟฟ้าในประเทศแลิะ 
ต่างประเทศได้ประมาณ	5	โคิรงการ	กำาลัิงการผลิิต 
รวม	800	เมกะวัตต์	เพื�อัให้กำาลัิงการผลิิตติดตั�ง 
ตามสัดส่วนการถือัหุ้นเพิ�มข้ึ้�นเป็น	10,000	เมกะวัตต์ 
ในปี	66	จำากปัจำจำุบันอัย่่ที�	8,716	 เมกะวัตต	์ 
แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าที�จ่ำายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	 
แล้ิว	7,159	เมกะวัตต์	แลิะอัย่่ระหว่างก่อัสร้าง 
อัีก	1,556	เมกะวัตต์
	 ดังนั�นในช่วงคิร้�งปีหลัิง	63	บริษััทเตรียม 

RATCHจ่�อปิิดดีลโรงไฟฟ้�ต��งปิระเทศ

9,000	ล้ิานบาท	ซ้ึ่�งโคิรงการโรงไฟฟ้าพลัิงงานลิม	 
แลิะแสงอัาทิตย์	 ย ังเป ็นตัวหลิักในการ 
สร้างรายได้แลิะกำาไรในปีนี�

กิจิจากิจิจา

โศภชาโศภชา

ศรีพฑัฒางกุรุะศรีพฑัฒางกุรุะ

ดำำารงปิิยวุฒุิ �ดำำารงปิิยวุฒุิ �
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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - SPALI ต่นิ Backlog 3.87 หม่�นิล้้านิ  
ท์ยอยรับร้้เป็นิรายได้้ยาว 4 ปี พิ่ร้อมเดิ้นิหน้ิา 
ล้่ยโครงกำารใหม่ต่อเนิ่�อง ขึ้ณะท์่�ผล้งานิ 
โค้งแรม่รายได้้ 3.6 พิ่ันิล้้านิบาท์ พิ่ร้อม 
เปิด้จองเฟส์ส่์ด้ท้์ายโครงกำาร “ศ่ภาลั้ย เบล้ล่้า  
ชยางกำ้ร 42”

ายไตรเตชะ	ตั�งมติธรรม	กรรมการ 
ผ้่จัำดการ	บริษััท	ศุภาลัิย	จำำากัด	(มหาชน)	 

หรือั	 SPALI	 เปิดเผยว่า	 ผลิการดำาเนินงาน 
ไตรมาส	1/63	บริษััทมีรายได้จำากการโอันกรรมสิทธิ� 
อัสังหาริมทรัพย์	 อัย่่ที�	 3,620.62	 ลิ้านบาท	 
แบ่งเป็นรายได้จำากการโอันกรรมสิทธิ�บ้านแลิะ
ทาวน์เฮ้ั่าส์	79%	แลิะที�เหลืิอั	21%		เป็นรายได้ 
จำากการโอันกรรมสิทธิ�อัาคิารชุด	ขึ้ณะที�กำาไรสุทธิ 
ทำาได้	749.96	ลิ้านบาท		
	 ทั�งนี�ในปี	63	บริษััทฯ	มีโคิรงการอัาคิารชุด 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – KTB ประเมินิเท์คโนิโล้ย่ IoT  
เป็นิท์างออกำขึ้องธุ่รกำิจกำารเกำษตร เพิ่ิ�มขึ้่ด้ 
ความส์ามารถในิกำารแขึ้่งขึ้ันิ พิ่ร้อมช่วย 
เกำษตรกำรร่่นิใหม่ประส์บความส์ำาเร็จได้้ง่ายข้ึ้�นิ  
เพิิ่�มโอกำาส์ให้กัำบผ้้ประกำอบกำาร SMEs 3 กำล่่้มหลั้กำ  
ท์่�ม่ม้ล้ค่าตล้าด้รวมกำว่า 1 แส์นิล้้านิบาท์ 
	 ดร.พชรพจำน์	นันทรามาศ	ผ่้อัำานวยการ 
ฝ่่ายอัาวุโส	ศ่นย์วิจำัย	Krungthai	COMPASS	
ธนาคิารกรุงไทย	จำำากัด	(มหาชน)	หรือั	KTB	
เปิดเผยว่า	 ปัจำจำุบันเทคิโนโลิยีเกษัตร	 หรือั	 
Agritech	มีคิวามก้าวหน้ามากข้ึ้�น	แลิะสามารถ 
ปลิดล็ิอักอุัปสรรคิต่างๆ	แลิะเพิ�มคิวามสามารถ 
ในการแข่ึ้งขัึ้นให้กับธุรกิจำเกษัตรไทย	โดยเฉพาะ 
เทคิโนโลิยี		IoT	ซ้ึ่�งเป็นการใช้เทคิโนโลิยีเซ็ึ่นเซึ่อัร์ 
ติดตามแลิะตรวจำสอับสถานะขึ้้อัม่ลิที�จำำาเป็น 
ในการเพาะปลิ่กแบบเรียลิไทม์	 แลิะเฉพาะ 
เจำาะจำงกับพื�นที�ผลิิตจำริงได้ด้วยตนเอัง	ทำาให ้
ผ่้ประกอับการตัดสินใจำแลิะบริหารจำัดการ 
การผลิิตได้อัย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ยังไม่ถ้งกำาหนดโอันให้ล่ิกค้ิา	38,717	ล้ิานบาท	 
โดยคิาดว่าจำะสามารถทยอัยโอันให้ล่ิกค้ิาแลิะ 
สามารถรับร่้เป็นรายได้ในอัีก	9	เดือันขึ้้างหน้า 
ในปี	63	จำำานวน	9,243	ล้ิานบาท	แลิะส่วนที�เหลืิอั	
29,474	ลิ้านบาทในอัีก	4	ปีถัดไป	
	 นายบุญชัย	ชัยอันันต์บวร	ผ้่ช่วยกรรมการ 
ผ้่จัำดการ	สายงานโคิรงการภ่มิภาคิ	SPALI	กล่ิาวว่า	 
บริษััทเตรียมเปิดจำอังเฟสสุดท้ายโคิรงการ	
“ศ่ภาลั้ย เบล้ล่้า ชยางก้ำร 42” (โซึ่นหน้าโคิรงการ)	
บนทำาเลิใจำกลิางเมือังอุับลิราชธานี	(ซึ่อัยชยางก่ร	42)	 
ซึ่้�งเป็นโคิรงการบ้านเดี�ยวรุ่นใหม่	ราคิาเริ�มต้น 
เพียง	2.9	ล้ิานบาท	พิเศษั	ก้่ไม่ผ่านยินดีคืินเงิน	 
ฟรีค่ิาใช้จ่ำายวันโอันฯ	อัาทิ	ค่ิาธรรมเนียมโอันกรรมสิทธิ�	 
ค่ิาจำดจำำานอัง	ค่ิามิเตอัร์	นำ�า-ไฟ	ค่ิาส่วนกลิาง	1	ปีแรก	 
พิเศษัจำอังในงานรับบัตรเติมนำ�ามันม่ลิค่ิา	30,000	บาท	 
แลิะสิทธิพิเศษัอัื�นๆ	อัีกจำำานวนมาก

SPALIต่นง�นในมือ3.87หมื�นล้�น

KTBชีี้�เทค้โนโลยีี IoTพุ่ลิกำโฉมเกำษตร

นิ

ที�สร้างเสร็จำแลิะคิรบกำาหนดโอันกรรมสิทธิ� 
ในคิร้�งปีหลัิง		63		จำำานวน			4		โคิรงการ	อีักทั�งบริษััทฯ 
แลิะบริษััทย่อัยมียอัดสัญญา	 (Backlog)	 
ที�ลิ่กคิ้าซึ่ื�อับ้านแลิะอัาคิารชุดพักอัาศัยแลิ้ว 

	 ทั�งนี�เทคิโนโลิยี		IoT	ช่วยเพิ�มโอักาสให้
กับธุรกิจำเกษัตรใน	3	กลิุ่ม	ได้แก่	ผ่้ผลิิตสินคิ้า 
เกษัตรที�มีม่ลิค่ิาเพิ�มหรือัเจำาะตลิาดเฉพาะกลุ่ิม	 
(Niche	Market)	ผ้่ผลิิตสินค้ิาตามเงื�อันไขึ้เกษัตร 
พันธสัญญา	 (Contract	 Farming)	 ให้กับ 
ผ้่ประกอับการรายใหญ่ที�มีตลิาดรอังรับชัดเจำน	 
รวมทั�งธุรกิจำร้านอัาหารที�คิวบคุิมห่วงโซ่ึ่การผลิิต 
วัตถุดิบทางการเกษัตรด้วยตนเอัง	ซ้ึ่�งธุรกิจำเหล่ิานี� 

มีผ่ป้ระกอับการกว่า	6	พันราย	มีม่ลิคิ่าตลิาด 
รวมกันกว่า	1	แสนลิ้านบาท	ซึ่้�งเทคิโนโลิยี	IoT	 
ช่วยลิดต้นทุนได้ถ้ง	 30-40%	 แลิะช่วยเพิ�ม 
ผลิผลิิตต่อัไร่ได้ถ้ง	1.4-1.9	เท่า	หากมีการนำา 
เทคิโนโลิยี	 IoT	 มาใช้อัย่างจำริงจำังคิวบคิ่่กับ 
เทคิโนโลิยีทางการเกษัตรที�เหมาะสมอัื�นๆ
	 นอักจำากนี�ยังเป็นเทรนด์เทคิโนโลิยีที� 
ภาคิรัฐส่งเสริมเพื�อัก้าวเขึ้้าส่่ยุคิเกษัตร	 4.0	
โดยภาคิรัฐตั�งเป้าผลิักดันการทำาเกษัตรแบบ	
Smart	Farmer	รวมทั�งยังสามารถปร้กษัาแลิะ 
ขึ้อัคิวามร่วมมือัจำากหน่วยงานวิจัำยจำากภาคิรัฐ	 
เช่น	ศ่นย์เทคิโนโลิยีอิัเล็ิกทรอันิกส์แลิะคิอัมพิวเตอัร์ 
แห่งชาติ	 (NECTEC)	ศ่นย์เทคิโนโลิยีไมโคิร 
อิัเล็ิกทรอันิกส์	(TMEC)	แลิะสำานักงานส่งเสริม 
เศรษัฐกิจำดิจิำทัลิ	(Depa)	ผ้่ให้บริการระบบสื�อัสาร 
แลิะโทรคิมนาคิม	(Telco)	ผ้่ผลิิตเคิรื�อังจัำกรกลิ 
เกษัตร	รวมถ้งกลิุ่ม	Agritech	Startup	แลิะ 
ผ้่ให้คิำาปร้กษัาด้านไอัที	ที�สามารถช่วยอัอักแบบ	 
Solution	ให้เหมาะสมกับผ้่ประกอับการแต่ลิะราย 
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