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เศรษฐีเบอรหนึ่ง ‘อินเดีย’ เปดตัวบริการนองใหม ‘Jiomeet’ แอปฯ
ประชุมวิดีโอออนไลน ศึกนี้พุงชน ‘Zoom – Google meet’
หากพูดถึงคนที่มั่งคั่งที่สุดใน ‘อินเดีย’ คงไมมีใครไมรูจั
ก ‘Mukesh Ambani’ เจาของบริษัท Reliance Indust
ries ซึ่งเปนบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญของอินเดีย ท
ำธุรกิจหลายอยางครอบคลุมตั้งแต โรงกลั่นน้ำมัน, โท
รคมนาคม, ธุรกิจคาปลีก, ธุรกิจอีคอมเมิรซ ‘JioMart,
JioCinema, Jiomusic, JioTV และ ลาสุดที่เพิ่งเปดตั
วไปหมาดๆ ก็คือ Jiomeet แอพพลิเคชั่น Video Conf
erence คูแขงคนสำคัญก็คือ Zoom และ Google Me
et ซึ่งไดรับความนิยมอยางมารกในอินเดีย ระหวาง 23 เดือนที่ผานมา
อาณาจักร Jio ของเศรษฐีเบอรหนึ่งของอินเดีย ไดเปด
ตัวบริการนองใหมลาสุด เมื่อชวงตนเดือน ก.ค.ที่ผาน
มา โดยบริษัทไดระดมทุนไปทั้งหมดกวา 15.2 พันลาน
ดอลลารสหรัฐฯ (ราว 472,872 ลานบาท) สำหรับแอป
ฯ การประชุมวิดีโอออนไลน โดยมองวา การระบาดขอ
งไวรัส COVID-19 กระตุนใหเกิดวิถีชีวิตแบบใหมขึ้น
ทั้งนี้ ในอินเดียเริ่มมีการ Work From Home ตั้งแตเดื
อน มี.ค. ที่ผานมา จนถึงปจจุบัน
ทั้งนี้ ฟงกชั่นของ Jiomeet มีการเปดเผยรายละเอียดอ
อกมาเพียงเล็กนอย เชน สามารถประชุมวิดีโอฟรีอยา
งไมจำกัด ดวยคุณภาพความคมชัดสูง 720p, รองรับ
ผูเขารวมประชุมไดทั้งหมดถึง 100 คน, สามารถแชรไ
ฟลภาพและวิดีโอไดในระหวางการประชุม และที่นาส
นใจก็คือ ไมจำกัดเวลาโทรประชุมขั้นต่ำ หมายความว
าสามารถโทรไดนานกวา 24 ชั่วโมง

ที่นาสนใจ คือ Mukesh Ambani มองวา วิถีชีวิตแบบ
Remote work ที่เกิดขึ้นในทั่วโลก จะยังคงอยูกับเราไ
ปอีกนาน ขณะที่ แอพพลิเคชั่น Zoom เปนโปรแกรมที่
ไดรับความนิยมมากที่สุดในอินเดีย โดยในสัปดาหที่ 3
ของเดือน มิ.ย. มีผูใชงานในอินเดียทั้งหมดถึง 35 ลา
นคน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของเดือน มี.ค. ที่มีจำนว
นผูใชงานประมาณ 4 ลานคน
“คาดวา Jiomeet จะสามารถชวยบุคลากรทางการแพ
ทยได ทามกลางที่มีจำนวนผูปวยติดเชื้อในอินเดียคอ
นขางสูง โดยขอจำกัดของ Jiomeet ที่มีนอย เชน ไมจ
ำกัดชั่วโมงการโทร จะทำใหการทำงานของเหลาแพท
ยและทีมชวยเหลือไมสะดุด นอกจากนี้พนักงานในอิน
เดียหลายสิบลานคนที่ยัง Work From Home จะหันม
าใชบริการ Jiomeet แทนโปรแกรมอื่น เพราะมีฟงกชั่
นที่ดึงดูดกวา” นักวิเคราะหในอินเดียรายหนึ่งพูด
ปจจุบันฐานลูกคาของ JioPlatforms มีมากถึง 400 ล
านคน โดยลูกคาของ Jio สามารถเขาถึงแพลตฟอรมทั้
งหมดไดงายๆ โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม (คาสมัครเป
นลูกคา Jio นอยกวา 2 ดอลลารสหรัฐฯ หรือนอยกวา
62 บาทตอเดือน)
( ที่มา : Marketing Oops! )
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ประกาศเลิกบริษัท
บริษัท แฟมิลี บิซิเนส จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105556157471
ขอประกาศใหทราบโดยทั่วกันวาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 ของ บริษัท แฟมิลี บิซิเนส
จำกัด ไดมีมติใหเลิกบริษัทฯ นี้ ตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เปนตนไป
จึงประกาศใหบรรดาลูกหนี้และเจาหนี้ทั้งหลายของบริษัทฯ นี้ ไดโปรดติดตอชำระหนี้หรือ
ยื่นคำทวงหนี้ตอขาพเจา ณ สำนักงานของผูชำระบัญชีเลขที่ 673 ซอยรัชดานิเวศน แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 7 วัน นับแตวันประกาศเปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2563
(นางสาว ประภาพร ชัยสัมฤทธิ์ผล )
ผูชำระบัญชี

บริษัท ไฮแคร ไลฟ จำกัด
วันที่ 05 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563
เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท
ดวยคณะกรรมการของบริษัทไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กรกฎาคม
2563 เวลา 10:00 น. ณ เลขที่ 1/41 หมูบานคาซารีเจนท ซอยรามอินทรา 14 แยก 11/1 แขวงทาแรง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำป
3. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนประจำป
4. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
5. พิจารณาเงินปนผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไปประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยพรอมเพรียง
กันดวย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาว พรพิมล ตั้งวงศสิทธิโชค)
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
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