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	 นิตยสารรายเดือนซอฟต์แวร์	“The	shortcut”	ฉบับนี้	เป็นความต้ังใจจริงของ
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	ในฐานะศนูย์รวมของผูป้ระกอบการซอฟต์แวร์ทัง้ 
ในประเทศและต่างประเทศ	ท่ีต้องการสื่อสารความรู้ที่ถูกต้อง	เหมาะสมไปยังผู้สนใจ
เรื่องราวเกี่ยวกับซอฟต์แวร์	รวมถึงต้องการน�าซอฟต์แวร์ไปใช้งานเพื่อความสะดวก
สบายในชีวิตประจ�าวัน	หรือเพื่อเพ่ิมรายได้	ลดต้นทุน	สร้างความปลอดภัยในภาค
ธรุกจิการค้า-การบรกิาร	ภาคอตุสาหกรรม	ภาคราชการ	และภาคการศกึษา	ในรปูแบบ
ที่สามารถอ่านและท�าความเข้าใจได้ง่ายๆ

	 นอกจากเนื้อหาด้านซอฟต์แวร์แล้วภายในเล่มยังมีเนื้อหาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ	
ใกล้ตวั	และเนือ้หาด้านความสขุ	สะดวกสบายอืน่ๆ	เพือ่เพิม่สสีนัให้กบันติยสาร	โดยที่
ท่านสามารถเก็บนิตยสาร	The	Shortcut	ทุกฉบับไว้อ่านได้ตลอดเวลา

	 และส�าหรับท่านที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์	หรือต้องการเสนอแนะ	ติชม	
สนับสนุนการจัดท�านิตยสาร	สามารถเขียนมาได้ตามที่ติดต่อด้านล่างนะครับ

นายสมพร	มณีรัตนะกูล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
www.atsi.or.th

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

	 ต้อนรบัปีใหม่กนัด้วยเรือ่งราวดีๆ 	 ใหม่ๆ	 มาให้ท่านผูอ่้านทกุท่าน
กันครับ	 และยังรวบรวมเรื่องราวที่สุดของที่สุดของปีที่แล้วมาให้ได้
ทราบกันอีกด้วยหวังว่าจะถูกใจกันนะครับ	ปีใหม่นี้เชื่อว่าหลายคน
คงจะต้องเดินทางไปเที่ยวกันมีทั้งในประเทศ	ต่างประเทศ	ขอให้
ทุกท่านเดินทางกันอย่างระมัดระวัง	และขอให้สนุกสนานกับการ
เที่ยวปีใหม่นี้ด้วยนะครับ

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry

สารจากนายกสมาคม

รัชวุฒิ	พิชยาพันธ์
Executive	Editor
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ติดต่อลงโฆษณา 
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THE	SHORTCUT
เปิดกว้างส�าหรับนักเขียนอิสระ

	 The	 Shortcut	 E-Magazine	 เปิดกว้างส�าหรับ

นักเขียนอิสระที่ไฟแรงอยากฝากผลงานไว้อ้างอิง	 กับ

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	หรือ	ATSI	โดยมีข้อ

ก�าหนดดังนี้

-	 The	 Shortcut	 จะไม่รับบทความที่มีเนื้อหาละเมิด 

	 ลิขสิทธิ์	และจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหานั้นๆ

-	 ถ้าหากนกัเขยีนได้ท�าการรวบรวมเนือ้หามาจากที ่

	 ต่างๆ	 และเรียบเรียงใหม่	 ให้ระบุที่มาของเนื้อหามา 

	 โดยละเอียด	พร้อมส่งส�าเนา	หรือ	link	ของที่มานั้นๆ	 

	 มาให้ทางส�านักพิมพ์ด้วย

-	 ถ้ามีการด�าเนนิทางกฎหมายเกีย่วกบัเนือ้หาของนกัเขียน	 

	 นักเขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

-	 เน้ือหาที่นักเขียนเขียนข้ึนเอง	 ถือเป็น	 ลิขสิทธิ์ของ 

	 นักเขียนคนนั้นๆ	ทางนิตยสารถือสิทธิเป็นผู้เผยแพร่

COPYRIGHT
ลิขสิทธิ์ของนิตยสาร

	 เนื้อหา	และรูปภาพทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินทาง 

ปัญญาของ	สมาคมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	หรอื	ATSI	 

และ	Primo	Prime	Ltd.,Part	เท่านัน้	โดยเน้ือหาภายใน

เล่มถ้ามีการน�ามาจากที่อื่นจะอ้างอิง	 และขออนุญาตไว้ 

อย่างชัดเจน	ทางส�านักพิมพ์	ยินดีให้น�าไปเผยแพร่ต่อใน

เชิงความรู้ได้โดยการท�าตามที่ส�านักพิมพ์	 และสมาคม 

ก�าหนด	และห้ามน�าส่วนใดส่วนหนึง่หรอืทัง้หมดในนติยสาร	

The	Shortcut	ไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างเด็ดขาด	ถ้าละเมิด	

ทางสมาคมและส�านักพิมพ์จะด�าเนินการทางกฎหมาย

ในนาม สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
ผลิตโดย	Primo	Prime	co.,	Ltd.
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13 	 Office	365	ลด	20%	ส�าหรับสมาชิก	ATSI

14	 จัมพ์ฟลาวเวอร์ดันยอดโหลดขึ้นอันดับ	1	ทะลุหลักแสน

19	 facebook	เปิดเผยข้อมูลยอดนิยมประจ�าปี	2014	แล้ว

28	 5	ฟีเจอร์	ที่แฟนแอนดรอยด์อยากเห็นในปี	2015
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2014ปี 2014 อะไรมาแรง อะไรที่คนสนใจ
ค้นหาเยอะบน Google มาดูกัน

Rewind 2014 รวมคลิปเดด็คลิปดงัทัว่โลกในปีนี้
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ลงทะเบียน

News&Event

สมาคมฯ ขอเรยีนเชญิเข้าร่วมงาน  
“สานสัมพนัธ์-สังสรรค์ปีใหม่ ATSI และเพือ่น”

ด้วยสมาคมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	
(ATSI)	เป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิสนบัสนนุ
และส่งเสรมิผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทย	ในด้านการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี	การพัฒนาบุคลากร	การ
พฒันาด้านการตลาด	การส่งเสรมิการน�า
ซอฟต์แวร์ที่เป็นของคนไทยไปใช้ให้
เกิดประโยชน์	ก�าหนดจัดงาน	“สาน
สัมพันธ์-สังสรรค์	ปีใหม่	ATSI	และ
เพือ่น”	ในวนัพฤหสับดท่ีี	15	มกราคม	
2558	เวลา	18.00–22.00	น.	ณ	โรงแรม 
ดเิอมเมอรลัด์	(รชัดา)	ห้อง	Panorama	1	
ชั้น	14

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/ThailandATSI

https://docs.google.com/forms/d/1fH1qoCkFuLxoeI0hDmDebYTNxdXf1-C9AdB6-6DZy7A/viewform
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SIPA ร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “รักพ่อ”

30	พฤศจกิายน	-	6	ธนัวาคม	2557	ส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	หรือ	SIPA	ร่วมกับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และหน่วยงานในสังกัด	
ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
“รักพ่อ”	ระหว่างวันที่	30	พฤศจิกายน	ถึง	6	ธันวาคม2557	ณ	
บริเวณท้องสนามหลวง

นทิรรศการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	“รกัพ่อ”	
ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช	เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	
87	พรรษา	5	ธันวาคม	2557	ภายในพื้นท่ีจัดนิทรรศการพ้ืนที ่
รับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ได้
อัญเชญิพระบรมฉายาลกัษณ์และพระราชกรณียกจิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาจัดแสดงแก่ผู ้เข้าชมนิทรรศการ	 

News&Event

ได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร	ซ่ึงภายในการจัดนิทรรศการนี้	SIPA	ได้น�าระบบถวาย
พระพรออนไลน์มาจดัพืน้ทีใ่ห้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพร	
รวมถึงการสืบค้นพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ	ผ่านเว็บไซต์ของ
ส�านักราชเลขาธิการ	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	มูลนิธิชัยพัฒนา	และ
กรมชลประทาน	 นอกจากนี้ยังได้น�ามาวิดิทัศน์แสดงที่มาของ
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น	“พระมหาชนก”	มาเผยแพร่ให้ประชาชน
ได้ร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยะภาพด้วย

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/ThailandATSI
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1	ธนัวาคม	2557	ส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	
(องค์การมหาชน)	หรอืซป้ิา	(SIPA)	และพรอมเมนาดา	รสีอร์ท	มอลล์	
เชียงใหม่	ร่วมแถลงข่าวการจดัตัง้ศนูย์	“One	Stop	Service	Software	
and	Digital	Content	Service	Center”	ณ	พรอมเมนาดา	รสีอร์ท	
มอลล์	เชียงใหม่

เพือ่น�าเสนอแหล่งรวมตวัในการท�างานแห่งใหม่ในรปูแบบดจิติอล	
ไลฟ์สไตล์	 (Digital	 Lifestyle)	 ให้กับชาวเชียงใหม่และรองรับใน
เรือ่งประชาคมอาเซยีน	(AEC)	รวมถึงผูส้นใจท่ัวไปได้ม	ีEco	Systems	
ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการท�าธุรกิจด้าน
ดิจิตอลได้อย่างครบวงจรในอนาคต	พร้อมเรียนเชิญผู้สนใจร่วม
ฟังการบรรยายพเิศษและเสวนา	หวัข้อ	“Digital	Economy”	ผล 
กระทบต่ออุตสาหกรรมในภาคเหนอื	 เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมงานเกดิการ
ตระหนกัถงึการเข้าสูยุ่ค	Digital	Economy	และมส่ีวนช่วยผลกัดนั
การใช้เทคโนโลยใีนการขับเคลือ่นประเทศสูย่คุดงักล่าวอย่างแท้จรงิ
ต่อไป

นายพงศ์ศกัดิ	์ อรยิจิตไพศาล	 ผูจ้ดัการส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	สาขาเชียงใหม่	 เปิดเผยว่า	
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	มีนโยบาย
เกี่ยวกับ	Digital	Economy	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้	 เพื่อที่จะให้
ผูป้ระกอบการต่างๆ	ได้มีความรูค้วามเข้าใจและสามารถน�าไปใช้ได้

News&Event

ซป้ิา เชยีงใหม่ จบัมอื พรอมเมนาดาฯ สร้าง “One Stop Service 

Software and Digital Content Service Center” แห่งใหม่

อย่างคุ้มค่า	 รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท�างาน	
และสร้างมูลค่าเพ่ิมในการผลิต	ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	สาขาเชียงใหม่	หรือ	SIPA	
ภายใต้การก�ากับของกระทรงทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	 ซึ่งมีหนึ่งในภารกิจคือการส่งเสริมและพัฒนาผู้
ประกอบการทางด้านซอฟต์แวร์	ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่
เหมาะสมกับผู้ประกอบการต่างๆ	โดยเฉพาะ	SMEs	ดังนั้น	SIPA	
จึงเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการช่วยผลักดันการใช้เทคโนโลยีใน
การขับเคลื่อนประเทศสู่	 Digital	 Economy	 ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงฯ

“ส�านักงานฯ	ได้เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว	จึงได้จัดการ
บรรยายพิเศษ	ในหัวข้อ	Digital	Economy	ผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมในภาคเหนือ	โดย	ดร.มนู	อรดีดลเชษฐ์	คณะวางแผน
ยทุธศาสตร์	Digital	Economy	กระทรงทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร	 เพือ่ท�าให้ผูเ้ข้ารบัฟังการบรรยายเกิดการตระหนกั
ถงึการเข้าสูย่คุ	Digital	Economy	อกีทัง้เรายงัได้เตรยีมยทุธศาสตร์
รอบด้านในการด�าเนนิการความร่วมมอืในโครงการสร้าง	Co-working	
Space	กับพรอมเมนาดาฯ	เพื่อจัดตั้งศูนย์	One	Stop	Service	
Software	and	Digital	Content	Center	ต่อไปในอนาคต	โดย
เน้นสร้างการรับรู้ผ่านการจัดกิจกรรมผ่านศูนย์นี้โดยใช้คลินิก
ซอฟต์แวร์	 ส�าหรับ	 SMEs,	 Room	 Software	 and	 Digital	
Content	 Shop	ที่เน้นให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์รายใหม่สร้าง	
Solution	 ทีเ่หมาะส�าหรับ	 SMEs	 ในพ้ืนทีภ่ายใต้เทคโนโลยทีีซ่ป้ิา
สาขาได้แนะน�า”	นายพงศ์ศักดิ์กล่าว

ดร.	มนู	อรดีดลเชษฐ์	คณะท�างานศึกษาปรับปรุงองค์กรก�ากับ
ดแูลด้านไอซทีแีละดจิทิลั	 SIPA	 เชยีงใหม่	กล่าวถงึความหมายของ
เศรษฐกิจดิจิทัลไว้ว่าเป็น	เศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร	 (ICT)	 ซ่ึงถอืเป็นกลไกส�าคัญ
ที่ปฏิรูปกระบวนการผลิต	 ด�าเนินธุรกิจ	 การค้า	 การบริการ	 รวม
ทัง้การบรหิารราชการแผ่นดนิ	การด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของประชาชน
และการศึกษา	 เป็นผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม	ตลอดจนการจ้างงาน

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/ThailandATSI
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SIPA พาผู้ประกอบการรุกตลาดต่างประเทศ  
ในงาน Asean Animation Contest 2014

8	ธนัวาคม	2557	ส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	
(องค์การมหาชน)	ร่วมกับ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	
และสมาคมผูป้ระกอบการแอนิเมชัน่และคอมพวิเตอร์กราฟิกส์ไทย	
น�า	3	ผลงานแอนิเมชั่น	ทีวี	ซีรีส์ไทย	(Animation	TV	Series)	3	
ผลงาน	คือ

1. FBI - Furry Bear Investugations ของ The Monk Studios 

2. Han Gusso ของ Beboydcg 

3. Persy Space ของ Wishberry

เข้าร่วมงาน	Asian	Animation	Summit	2014	(AAS2014)	
ระหว่างวนัที	่3-5	ธนัวาคม	2557	ณ	เมืองฮานอย	ประเทศเวยีดนาม

การเข้าร่วมงานในครั้งนี้	ผลงาน	Han	Gusso	ได้รับผลตอบรับที่ดี
จากนักลงทุน	Broadcaster	อาทิ	การ์ตูนเน็ตเวิร์ค	รวมถึงผลงาน	

FBI	และ	Persy	Space	ทีน่กัลงทนุจากประเทศต่างๆ	อาท	ิสงิคโปร์	
มาเลเซีย	เกาหลี	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์ให้ความสนใจ

การเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้เป็นการเปิดตลาดให้ผู้พัฒนาดิจิทัล
คอนเทนต์ด้านแอนิเมชั่น	สามารถหาผู้ร่วมลงทุน	ร่วมผลิต	ร่วม
ส่งเสริมการตลาดได้โดยตรง	ตลอดจนการได้มีโอกาสในการเรียน
รู้เทคนิค	วิธีการน�าเสนอผลงาน	รวมถึงกลยุทธ์การผลิตที่สามารถ
แข่งขันในระดับเวทีนานาชาติได้	 นับว่ากิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์
ต่อภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยอย่างแท้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม	:	http://aas.kidscreen.com/2014/

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict
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SIPA ร่วมเทดิพระเกยีรตแิละชืน่ชมพระอจัฉรยิภาพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

1	–	12	ธันวาคม	2557	ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	หรือ	 SIPA	 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เก่ียวข้อง	ด้านความมั่นคง	การศึกษา	สาธารณสุข	
ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ระหว่างวันที่	 11	 -	 12	 ธันวาคม2557	 ณ	
อาคารพฤกษชาติทรงชัย	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

นทิรรศการเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช	ในครั้งนี้จัดข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา	87	พรรษา	5	ธันวาคม	2557	ภายใต้แนวคิด	
“พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความมั่นคง

ของชาต”ิ	ภายในพืน้ทีจ่ดันทิรรศการพืน้ทีร่บัผดิชอบของส�านกังาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	ได้น�า
มาวดิิทศัน์แสดงท่ีมาของภาพยนตร์แอนิเมชัน่	“พระมหาชนก”	มา
เผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมชมงานได้ร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยะภาพใน
งานครั้งนี้

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/ThailandATSI
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สพธอ.ระดมสมองภาคเอกชน เผยสนช.ผ่านร่าง
กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ 2 ฉบับ

สพธอ.ระดมสมองภาคเอกชน	 เผยสนช.ผ่านร่างกฎหมายลิขสิทธิ์
ใหม่	 2	 ฉบับ	 เปลี่ยนแปลงการจัดการสิทธิ์ใหม่หลายมาตรา	 เผย
สังคมต้องเร่งศึกษากระบวนคิดใหม่โดยเฉพาะธุรกิจบันเทิงและ
คอมพิวเตอร์

นางสุรางคณา	 วายุภาพ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)	หรือ	สพธอ.	เปิดเผยว่า	
หลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 27/2557	 วัน
พฤหสับดทีี	่ 27	 พฤศจกิายน	 2557	 ได้พจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ลิขสิทธิ์	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	 (ก�าหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่าย
วิดีโอในโรงภาพยนตร์)	และร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	(ฉบับที่..)	
พ.ศ.	 ....	 (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ)	 และมีมติเห็นสมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป	ระหว่างนี้อยู่ระหว่างทูลเกล้าฯ	ซึ่ง
กฎหมายทั้งสองฉบับจะส่งผลกระทบกับเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์
ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์	ผู้บริโภค	ผู้ประกอบการ	
หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	ตลอดจนผู้บังคับใช้กฎหมาย	ซึ่งต้องเร่ง
ท�าความเข้าใจและสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โดยร่าง	 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์	 (ฉบับท่ี)	 พ.ศ.	 ....	 (คุ้มครองข้อมูลการ
บริหารสิทธิ)	จะมีหลายมาตราที่แก้ไขเพิ่มเติม	โดยมาตราที่ส�าคัญ

ยกตัวอย่างเช่น	 เรื่อง	หลักการระงับไปซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา	(Exhaustion	of	Rights)	ตามทีก�าหนดในร่างมาตรา	32/1		
ที่ระบุว่า	 “การจ�าหน่ายต้นฉบับหรือส�าเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยผู้
ได้มาซึง่กรรมสทิธิใ์นต้นฉบบัหรอืส�าเนางานอนัมลีขิสทิธิน์ัน้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย	มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์”		ซึ่งมีข้อสังเกต
จากหลัก	 First	 sale	of	 doctrine	ที่เป็นหลักที่จ�ากัดสิทธิของผู้
เป็นเจ้าของลิขสิทธิใ์นการควบคมุงานอันมลิีขสิทธิข์องตนหลงัจาก
ที่มีการขายครั้งแรกไปแล้ว		ท�าให้ผู้ซื้อสินค้าอันมีลิขสิทธิ์คนแรก
มีอิสระที่จะท�าการใดๆ	 กับงานนั้นก็ได้	 หลักกฎหมายข้อนี้เทียบ
กบัคดสีภุาพ	เกดิแสง	ทีศ่าลสูงสดุสหรฐัตดัสนิให้	ดร.สุภาพ	ชนะคดี
ละเมิดลิขสิทธิ์กรณีที่ขายหนังสือมือสอง

ต่อด้วยเรือ่งข้อยกเว้นการละเมิลขิสทิธิก์ารท�าซ�า้ชัว่คราว		(Exception	
for	Temporary	Reproduction)	ตามร่างมาตรา	32/2	ท่ีระบุว่า	
“การกระท�าแก่งานอันมลิีขสิทธิท่ี์ท�าหรือได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเป็นการท�าซ�้าที่จ�าเป็นต้องมี
ส�าหรับการน�าส�าเนามาใช้เพ่ือให้อปุกรณ์ทีใ่ช้ในระบบคอมพวิเตอร์
หรอืกระบวนการส่งงานอนัมลีขิสทิธิท์างระบบคอมพวิเตอร์ท�างาน
ได้ตามปกติ	มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์”	ซึ่งท�าให้การ	“ท�า
ซ�้าในระบบคอมพิวเตอร์”	ตามมาตรานี้	 เจตนาที่จะให้หมายถึง
การท�าซ�้าชั่วคราวในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	(cache)	ซึ่ง
เป็นการท�างานโดยปกตขิองเครือ่ง	ทีร่ะบบคอมพวิเตอร์จ�าเป็นต้อง
ท�าซ�า้เพือ่ส�ารองข้อมลูไว้ในระบบการท�างานชัว่คราวเพือ่ให้เครือ่ง
สามารถท�างานได้ตามปกติเท่านัน้	 เพือ่แก้ปัญหาท่ีผ่านมาท่ีมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากเป็นเรื่องทางเทคนิค	
ดังนั้น	หลักเร่ืองข้อยกเว้นการละเมิลิขสิทธิ์การท�าซ�้าชั่วคราวนี้
จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้เกี่ยวข้องต้องท�าความเข้าใจและปรับใช้อย่าง
ระมัดระวัง	 เพื่อให้เจตนารมย์ทางกฎหมายที่แท้จริงได้ถูกน�ามา
ปรับใช้อย่างถูกต้องและไม่กว้างขวางจนเกินไป

เรื่องข้อจ�ากัดความรับผิดของผู้ให้บริการ	 (Liability	 Limitation	
of	 ISP)	ตามที่ก�าหนดในร่างมาตรา	32/3	ที่ระบุว่า	“ในกรณีที่มี
หลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่ามกีารละเมดิลขิสทิธิใ์นระบบคอมพวิเตอร์
ของผู้ให้บริการ	 เจ้าของลิขสิทธิ์อาจยื่นค�าร้องต่อศาลเพื่อมีค�าสั่ง
ให้ผู้ให้บริการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น
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เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้	ผู้ให้บริการ	หมายความว่า	(1)	ผู้ให้
บรกิารแก่บคุคลอืน่ในการเข้าสูอ่นิเทอร์เนต็	หรอืให้สามารถตดิต่อ
ถงึกนัโดยประการอืน่	โดยผ่านทางระบบคอมพวิเตอร์	ทัง้น้ีไม่ว่าจะ
เป็นการให้บริการในนามของตนเอง	หรอืในนามหรอืเพือ่ประโยชน์
ของบุคคลอื่น	 (2)	ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น	

ค�าร้องตามวรรคหนึ่ง	ต้องมีรายละเอียดโดยชัดแจ้งซึ่งข้อมูล	หลัก
ฐานและค�าขอบังคับ	 ดังต่อไปนี้	 (1)	 ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้บริการ	
(2)	งานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์	(3)	งานที่อ้างว่าได้
ท�าขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์	 (4)	กระบวนการสืบทราบ	วันและเวลา
ที่พบการกระท�า	และการกระท�าหรือพฤติการณ์	 ตลอดทั้งหลัก
ฐานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์	(5)	ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการกระท�าที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์	(6)	ค�าขอบังคับให้
ผูใ้ห้บริการน�างานทีท่�าขึน้โดยละเมดิลขิสทิธิอ์อกจากระบบคอมพวิเตอร์
ของผู้ให้บริการ	หรือระงับการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีอื่นใด

เมือ่ศาลได้รบัค�าร้องตามวรรคหน่ึง	 ให้ศาลท�าการไต่สวน	 หากศาล
เหน็ว่าค�าร้องมรีายละเอยีดครบถ้วนตามวรรคสาม	 และมเีหตจุ�าเป็น
ที่ศาลสมควรจะมีค�าสั่งอนุญาตตามค�าร้องนั้น	 ให้ศาลมีค�าสั่งให้ผู้
ให้บริการระงับการกระท�าท่ีอ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือน�า
งานทีอ้่างว่าได้ท�าขึน้โดยละเมดิลขิสิทธิอ์อกจากระบบคอมพวิเตอร์
ของผู้ให้บรกิารตามระยะเวลาท่ีศาลก�าหนด	 โดยค�าสัง่ศาลให้บงัคบั
ผู้ให้บริการได้ทันที	แล้วแจ้งค�าสั่งนั้นให้ผู้ให้บริการทราบโดยไม่
ชกัช้า	 ในกรณีเช่นนี	้ ให้เจ้าของลขิสทิธิด์�าเนนิคดต่ีอผูก้ระท�าละเมดิ
ลิขสิทธิ์ภายในระยะเวลาท่ีศาลมีค�าสั่งให้ระงับการกระท�าที่อ้าง
ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือน�างานที่อ้างว่าได้ท�าขึ้นโดยละเมิด
ลิขสิทธิ์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์

ในกรณทีีผู่ใ้ห้บรกิารมใิช่ผูค้วบคุม	รเิริม่	หรอืส่ังการให้มกีารละเมดิ
ลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ	และผู้ให้บริการนั้น
ได้ด�าเนินการตามค�าสั่งศาลตามวรรคสี่แล้ว	ผู้ให้บริการไม่ต้องรับ
ผดิเกีย่วกับการกระท�าทีอ้่างว่าเป็นการละเมดิลขิสทิธิท์ีเ่กดิขึน้ก่อน
ศาลมีค�าสั่งและหลังจากค�าสั่งศาลเป็นอันสิ้นผลแล้ว

ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ	 ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ด�าเนินการตามค�าสั่งศาลตามวรรคสี่”

โดยค�าว่า	“ผู้ให้บริการ”	ตามร่างมาตรา	32/3	วรรคสอง	เป็นการ
ก�าหนดความหมายเช่นเดยีวกนักบั	 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�าความผดิ
เกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ฯ	มาตรา	3	ทีก่�าหนดค�านยิาม	“ผูใ้ห้บรกิาร”	

หมายความว่า	(1)	ผูใ้ห้บรกิารแก่บคุคลอืน่ในการเข้าสู่อินเทอร์เนต็	
หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น	 โดยผ่านทางระบบ
คอมพิวเตอร์	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง	
หรือในนามหรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอื่น	(2)	ผู้ให้บริการเก็บ
รักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น

ซึ่งประเด็นนี้มีข้อกังวลของภาคเอกชนที่เกิดขึ้นคือ	 การระงับการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ในระบบคอมพิวเตอร์หากกระท�าผ่านกระบวนการ
ทางศาลนั้นอาจล่าช้าและไม่ทันต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น	และใน
ปัจจุบันภาคเอกชนมีการประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต	(ISP)	อยู่แล้ว	หากกฎหมายก�าหนดกระบวนการเช่น
นีเ้มือ่กฎหมายมผีลใช้บงัคบัอาจส่งผลให้	 ISP	 ไม่ยอมให้ความร่วมมอื	
โดยอ้างว่าต้องกระท�าโดยมีค�าสัง่ศาล	 ดงันัน้	 เราจะมีวธิพีสูิจน์สิทธิ
ได้อย่างไรโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาลหรือไม่ต้องถึงศาล	
ด้วยภาระกิจของศาลท่ีมีปริมาณมากอยู่แล้ว	อาจท�าให้ขั้นตอน
การพสิจูน์หลกัฐานล่าช้า	 แฃะอาจส่งผลให้งานทีถ่กูละเมดิลขิสทิธิ์
แพร่กระจายออกไปอย่างมาก

อกีมาตราทีส่�าคัญคอื	 สทิธทิางศลีธรรมของนกัแสดง	 (Moral	 Right)	
ตามที่ก�าหนดในร่างมาตรา	51/1	“นักแสดงย่อมมีสิทธิที่จะแสดง
ว่าตนเป็นนกัแสดงในการแสดงของตน	 และมสิีทธิห้ามผูร้บัโอนสทิธิ
ของนักแสดงหรือบุคคลอื่นใดบิดเบือน	ตัดทอน	ดัดแปลง	หรือท�า
โดยประการอืน่ใดแก่การแสดงนัน้จนเกดิความเสียหายต่อชือ่เสียง	
หรอืเกียรตคิณุของนกัแสดง	 และเมือ่นกัแสดงถงึแก่ความตาย	 ทายาท
ของนักแสดงมีสิทธิฟ้องร้องบังคับตามสิทธิดังกล่าวได้ตลอดอายุ
แห่งการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง	 ทั้งนี้	 เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้
เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร”

นอกจากนัน้ได้เพิม่เร่ืองค่าเสยีหายในเชงิลงโทษ	(Punitive	Damages)	
ในร่างมาตรา	64	ได้เพิ่มเติมวรรคสอง	ระบุว่า“ให้ศาลมีอ�านาจสั่ง
ให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าเสียหายเพ่ิมข้ึนไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหาย
ตามวรรคหนึ่ง”	เป็นการเปิดให้ศาลมีอ�านาจใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาส่ังให้ผู้เสียหายจ่ายค่าเสียหายตามทีเ่ห็นสมควร	ซึง่เรยีกว่า
เป็น	“การก�าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ”	ซึ่งในด้านค่าเสียหาย
ในเชิงลงโทษมีลักษณะส�าคัญดังต่อไปนี้	คือ	

1.	เป็นค่าเสียหายที่ก�าหนดขึ้นเพื่อลงโทษผู้กระท�าละเมิด	และ
เพื่อป้องปรามมิให้กระท�ามิชอบเช่นนั้นอีก	 และขณะเดียวกันยัง
มุ่งเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นมิให้กระท�าตามเช่นนั้นด้วย	

2.	 เป็นค่าเสยีหายทีฝ่่ายโจทก์ไม่จ�าต้องพสิจูน์ถงึจ�านวนค่าเสยีหาย
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ในส่วนนี	้ เพราะศาลจะพจิารณาก�าหนดให้เองตามความเหมาะสม	
โดยค�านงึถงึลกัษณะความร้ายแรงแห่งละเมดิ	 ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของจ�าเลย	 ตลอดจนสภาพ	 และปรมิาณของความเสยีหายทีโ่จทก์
ได้รับจากการถูกกระท�าละเมิดนั้น	

3.	 เป็นค่าเสยีหายทีก่�าหนดเพิม่ให้มากข้ึนนอกเหนือจากค่าเสยีหาย
ที่เกิดขึ้นจริง	(Actual	Damages)	แต่ในบางคดีซึ่งอาจไม่ปรากฏ
ความเสยีหายจรงิทีจ่ะชดใช้ทดแทนได้	 ศาลก็จะก�าหนดแต่เฉพาะ
ค่าเสียหายในเชิงลงโทษนี้เพียงอย่างเดียว	

4.	ศาลจะก�าหนดให้เฉพาะในกรณีของการกระท�าละเมิดที่มี
พฤติการณ์รนุแรงมลีกัษณะของการกระท�าเช่นเดยีวกบัในคดีอาญา	
เช่น	 มีการใช้ก�าลังท�าร้าย	 ข่มขู่	 หลอกลวง	 ฉ้อฉล	 ซ่ึงผู้กระท�า
ละเมิดมุ่งหมายให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจของผู้เสีย
หายให้ผู้เสียหายอับอาย	หรือถูกเหยียดหยาม

มีการก�าหนดเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษในกรณีที่โจทก์เป็น
หน่วยงานของรฐั	 เช่น	 ในคดสีิง่แวดล้อม	คดคีุม้ครองผูบ้ริโภค	หรือ
กรณีที่เกี่ยวเนื่องกับประโยชน์สาธารณะ	 ส่วนในกรณีที่โจทก์เป็น
บคุคลทัว่ไป	 ศาลจะก�าหนดค่าเสยีหายในเชงิลงโทษกเ็พือ่เป็นการ
ลงโทษการกระท�าละเมดิของจ�าเลยทีมี่พฤตกิารณ์ร้ายแรงเกินปกติ	
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคดีที่จ�าเลยกระท�าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงและเป็นกรณีท่ีศาลเหน็ว่าผูล้ะเมดิรูอ้ยูว่่าการกระท�า
ของตนเป็นความผิดแต่ยังจงใจขืนท�าละเมิดอีกโดยไม่เกรงกลัว
กฎหมายของบ้านเมอืงและไม่เหลยีวแลเคารพสิทธขิองผูอ่ื้น	ดงันัน้
ค่าเสยีหายว่าด้วยลกัษณะละเมดิของกฎหมายในระบบจารตีประเพณี
น้ีจึงท�าหน้าที่ควบคู่กันไปท้ังในการก�าหนดให้ค่าเสียหายในเชิง
ทดแทนและค่าเสียหายเพื่อการลงโทษผู้ละเมิดด้วย

ส่วนเรือ่งเพิม่อ�านาจศาลในการรบิ/สัง่ให้ใช้ไม่ได้/สัง่ท�าลาย	 ซึง่สนิค้า
ละเมิดลิขสิทธ์ิและส่ิงที่ใช้ในการกระท�าความผิด	 และ	 ผู้ละเมิด
เสียค่าใช้จ่ายในการท�าลายด้วย	ตามท่ีก�าหนดในร่างมาตรา	75	
ก�าหนดให้	“บรรดาส่ิงท่ีได้ท�าข้ึนหรือน�าเข้ามาในราชอาณาจักร
อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง	และสิ่งที่ได้ใช้ใน
การกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้ริบเสียทั้งสิ้น	 หรือ
ในกรณทีีศ่าลเหน็สมควร	ศาลอาจสัง่ให้ท�าให้สิง่นัน้ใช้ไม่ได้หรือจะ
สัง่ท�าลายสิง่นัน้กไ็ด้	โดยให้ผูก้ระท�าละเมดิเสียค่าใช้จ่ายในการน้ัน”

ส่วนร่างพระราชบญัญตัลิขิสิทธิ	์ (ฉบบัที.่.)	 พ.ศ.	 ....	 (ก�าหนดความ
ผดิเกีย่วกบัการถ่ายวดีิโอในโรงภาพยนตร์)	 เกดิจากปัจจุบนัปัญหา
การท�าซ�้าโดยการบันทึกภาพหรือเสียง	หรือทั้งภาพและเสียงของ

ภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์ในระหว่างการฉายไม่ว่าจะเป็นทั้ง
ภาพยนตร์ของของไทยและของต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต	
และน�าไปท�าซ�า้ให้อยูใ่นรปูแบบของสือ่ต่างๆ	 น�าออกวางจ�าหน่ายนัน้	
ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง	 ซึ่งการกระท�าดังกล่าวเป็นการขัดต่อการ
แสวงหาประโยชน์จากงานอนัมลีขิสทิธิต์ามปกตขิองเจ้าของลขิสทิธิ์
ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิใ์นปัจจุบนั	 อกีทัง้ผู้ทีล่ะเมิดลขิสทิธิน์ัน้
มกัอาศยัข้อยกเว้นตามาตรา	 32	 วรรคสอง	 (2)	 แห่งพระราชบญัญตัิ
ลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	 2537	 เป็นข้ออ้างว่าเป็นการท�าเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง	 จึงสมควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตันิี	้ โดยก�าหนด
ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่มีลักษณะเฉพาะ	พร้อมทั้งเพิ่ม
โทษให้ผูล้ะเมดิลขิสทิธิต้์องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่	6	เดอืน	ถงึ	4	ปี	
หรือปรับตั้งแต่	100,000-800,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
นอกจากนี	้ ยงัมกีารเพ่ิมบทบญัญติัเกีย่วกบักับข้อยกเว้นการละเมดิ
ลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ	 อันเนื่องมาจากคนพิการไม่
สามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ	ท่ีเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ในรูปแบบปกติ

เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป	 จึงต้องอาศัยส่ือที่ต้องถูกออกแบบมา
เป็นพิเศษส�าหรับคนพิการโดยเฉพาะ	จึงต้องมีการเพิ่มบทบัญญัติ
เพ่ือให้องค์กรหรือบคุคลใดๆ		สามารถน�างานอนัมลีขิสทิธิม์าท�าซ�า้	
หรือดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่คนพิการท่ีไม่สามารถเข้าถึงงาน
อันมีลิขสิทธิ์	 เนื่องจากความบกพร่องทางการมองเห็น	 การได้ยิน	
ทางสติปัญญา	 การเรียนรู้ความบกพร่องอื่นให้สามารถเข้าถึงได้
ตามความจ�าเป็นโดยไม่ถอืว่าเป็นการละเมดิลขิสทิธิ	์ โดยไม่เป็นการ
ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของ
เจ้าของสิทธิ	์ และไม่กระทบกระเทอืนถงึสิทธิอ์นัชอบด้วยกฎหมาย
ของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร

ท้ายนี้	วิทยากรได้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้เตรียมพร้อมกับ
กฎหมายลิขสิทธิ์นี้	 โดยการท�าความเข้าใจเนื้อหากฎหมายเพื่อให้
สามารถปรับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมย์	ดังนั้น	
หน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ประชาชนได้รู้	 ได้เข้าใจ	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อมีกฎหมายออกมา
แล้วก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย	 (Enforcement)	 ด้วย	 เพราะ
สังคมจะหวังแต่การมีกฎหมายอย่างเดียวเพื่อแก้ปัญหาทุกอย่าง
ไม่ได้	 นอกจากนี้	 ต้องสร้างจิตส�านึกให้แก่ประชาชนทุกระดับทุก
เพศทกุวยัด้วย	 เพือ่ให้การด�าเนนิงานตามนโยบายเศรษฐกจิดจิทิลั
สัมฤทธิ์ผล

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict
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ลด 20%
สำหรับสมาชิก ATSI เทานั้น!!

Work
Together

Anywhere
Access

Trusted
Service

โครงการความรวมมือระหวาง
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
และ บริษัท ไมโครซอฟต (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อสงเสริมบริษัทผูผลิตและจำหนายซอฟตแวร 
ในการใชคลาวดเซอรวิสเพ่ือเพ่ิมการแขงขันในตลาด AEC

พิเศษ ลด 20%
สำหรับสมาชิก ATSI เทานั้น!!

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ คุณประภาพร (ติ๊ก)
โทรศัพท : 0 2962 1348    แฟกซ : 0 2962 1349   Email : contact@atsi.or.th

Office 365 Business Premium

ใบสั่งซื้อ Office 365 Business Premium
กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน
1. ขอมูลบริษัท

    บริษัท............................................................................................................................ เลขที่สมาชิก...........................
    ที่อยู...............................................................................................................................................................................
         ................................................................................................................................................................................
2. ขอมูลผูประสานงาน

    ชื่อผูประสานงาน ......................................................................................................................................................... 
    โทรศัพท ..................................................................................... มือถือ.......................................................................
    อีเมล ............................................................................................................................................................................
3. ขอมูลการสั่งซื้อ

    จำนวนที่สั่งซื้อ..................................

ตั้งแต 8 ธันวาคม 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ 2558 เทานั้น!!

เงื่อนไข
จำนวนการซื้อขั้นต่ำ 5 ลิขสิทธิ์ และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 200 ลิขสิทธิ์ตอหนึ่งบริษัท

ลูกคาที่ซื้อโปรโมชั่นนี้ หากตองการสั่งซื้อเพิ่มเพื่อไดรับสวนลดดังกลาว จะตองสั่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 เทานั้น
สวนลดนี้เฉพาะผลิตภัณฑ Ofce365 Business Premium และผลิตภัณฑนี้ไมสามารถอัพเกรดเปน Enterprise Plan ได

ราคานี้เปนราคาในรูปแบบ Open License โดยจะเปนการประกันราคาในปแรกเทานั้น และจะไดสวนลดเมื่อซื้อในระหวางวันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ 2558
สัญญาในปตอไปจะเปนราคาปรกติ

การใชงานเครือขาย
สังคม: ชวยใหพนักงาน
ที่อยูคนละแผนกและ
ตางสถานที่สามารถ
ทำงานรวมกันได 

แอปพลิเคชัน Ofce
ที่ติดตั้งแบบสมบูรณ:
Word, Excel,
PowerPoint, Outlook,
Publisher และ 
OneNote บนพีซี
และ Mac

ลงสูงสุด :
PCs/MACs 5 เครื่อง
+ Tablet 5 เครื่อง
+ Smartphone 
5 เครื่อง

Ofce Mobile:
ดูและแกไข:
เอกสาร Ofce
ขณะเดินทาง

Ofce Online:
Word, Excel,
PowerPoint,
Outlook, 
OneNote, 
Publisher

ที่จัดเก็บและ
การแชรไฟล
พรอมดวยพื้นที่
จัดเก็บ1 TB 
ตอผูใช

อีเมลระดับธุรกิจ
ปฏิทินและที่ติดตอ
พรอมดวยกลอง
จดหมายเขาขนาด
50 GB

การประชุม
ออนไลน
สูงสุดไมเกิน 
250 คนและ
การประชุมทาง
วิดีโอแบบ HD



จัมพ์ฟลาวเวอร์
จับการตลาดโซเชียลดันยอดโหลดขึ้น

อันดับ 1 ทะลุหลักแสน

เอ็มซีด	เอเชีย	เปิดตัวเกมบนมือถือใหม่	
“จัมพ์ฟลาวเวอร์	โดดเลยดีออก”	กระแส
ตอบรบัดสีดุๆ	3	วนัทะลหุลกัแสน	พร้อมเผย
ใช้กระแสโซเชียล	ดันตลาดบูมจับกลุ่มคน
รุ่นใหม่	ทัง้เพิม่ลกูเล่นสร้างคาร์แรกเตอร์จาก
เวบ็ดัง	ปีหน้าเตรยีมต่อยอดเวอร์ชัน่ใหม่ทนัท	ี
พร้อมเล็งบุกตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

น.ส.สายใย	สระกว	ีผูอ้�านวยการ	 ฝ่ายการตลาด	
บรษัิท	เอม็ซีด	เอเชีย	เปิดเผยว่า	เอม็ซีด	ได้
เปิดตวัเกมบนมอืถอื	จมัพ์ฟลาวเวอร์	โดดเลย
ดีออก	(Jump	Flower)	โดยเริ่มเปิดให้

ดาวน์โหลดตัง้แต่วนัที	่11	ธ.ค.	2557	มตีวัเลข
การดาวน์โหลดประเภท	ฟรีเกม	ขึ้นอันดับ	
1	ภายใน	12	ชั่วโมง	และขึ้นเป็นอันดับ	1	
ทุกแอพพลิเคชั่นใน	2	วัน	บน	App	Store	
และหลังจากเปิดให้บริการได้	3	วัน	มียอด
ดาวน์โหลดทะล	ุ1	แสนจากทัง้	App	Store	
และ	Google	Play	ถอืได้ว่าจมัพ์ฟลาวเวอร์	
โดดเลยดอีอก	ได้รบัการตอบรบัทีด่มีากจาก
ผู้เล่นเกมคนไทย

ส�าหรับปัจจัยที่ท�าให้จัมพ์ฟลาวเวอร์ได้รับ
ความนิยมอย่างรวดเร็วนั้น	ทางเอ็มซีดได้
ใช้รปูแบบการท�าตลาดแนวใหม่	โดยใช้การ
ท�าตลาดผ่านโซเชียล	ซ่ึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน

ปัจจุบันมีการใช้งานโซเชียลอย่างมหาศาล	
โดยเฉพาะ	Facebook	ที่มีผู้ใช้งานคนไทย
มากกว่า	24	ล้านราย	อีกทั้งการร่วมมือกับ
เว็บโซเชียลอย่าง	อีเจ๊ียบเลียบด่วน	และ	
ด.ช.หน้าหมา	ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักดใีนโลกออนไลน์	
รวมถงึมกีารพฒันาเป็นคาร์แรกเตอร์พเิศษ
ในเกมอกีด้วย	สร้างความใกล้ชดิและดงึดดู
ให้นักเล่นเกม	และผู้ใช้งานโซเชียลรุ่นใหม่
ให้ความสนใจดาวน์โหลดไปเล่นมากขึ้น

“จัมพ์ฟลาวเวอร์	มีความสนุกสนานและ
น่ารักในตัวเองอยู่แล้ว	ทางเอ็มซีดต้องการ
ให้ทุกคนได้ทดลองเล่น	 ซ่ึงการท�าตลาดผ่าน
โซเชียล	และร่วมมือกับเว็บโซเชียลชื่อดัง	



เช่น	อีเจ๊ียบเลียบด่วน	ก็เป็นการท�าตลาด
แนวใหม่	 ท�าให้กลุม่คนออนไลน์	 ซึง่ปกตเิป็น
คนเล่นเกมอยู่แล้ว	รู้จักและสามารถเข้าถึง
จมัพ์ฟลาวเวอร์ได้เรว็ยิง่ขึน้	 นัน่ท�าให้เกมได้
รบัความนยิมอย่างรวดเร็ว”	น.ส.สายใย	กล่าว

ทั้งนี้	 จัมพ์ฟลาวเวอร์	เป็นเกมจากเกาหล	ี
สไตล์	แคชช่วล	โรลลิ่ง	จัมพ์	 เป็นเกมแนว
ใหม่ไม่ซ�้าใคร	 เล่นง่าย	 สนุกสนาน	 โดยใช้
ตัวคาร์แรกเตอร์ในเกมท่ีมีความโดดเด่น	
โดยตวัเกมเป็นความร่วมมือระหว่าง	เอม็ซีด	
และ	Noritong	เปิดให้บรกิารในประเทศไทย
ก่อนเป็นแห่งแรก	เนือ่งจากคนไทยนยิมเล่น
เกมสไตล์แคชช่วล	สามารถแข่งขันกันเอง
ได้ในกลุ ่มเพื่อน	รวมถึงยังมีแผนพัฒนา
คาร์แรกเตอร์ใหม่	และเกมในเวอร์ชั่นใหม่
เพื่อให้บริการในปีหน้าอีกด้วย

ขณะที่ตลาดต่างประเทศ	อยู่ระหว่างการ
ศกึษาตลาดเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	ซึง่ต้อง
ใช้รปูแบบการท�าตลาดทีแ่ตกต่างกนัไป	 โดย
มีความเป็นไปได้ที่ปีหน้าจะเปิดตลาดที	่

สงิคโปร์	 เวยีดนาม	 และมาเลเซยี	 ซึง่มโีอกาส
เติบโตสูง

น.ส.สายใย	กล่าวต่อไปว่า	จัมพ์ฟลาวเวอร์	
โดดเลยดีออก	เป็นเกมให้ดาวน์โหลดเล่น
ได้ฟรี	และมีโมเดลการหารายได้ให้ผู้เล่น
ซือ้ของในเกมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเล่น	
ดงันัน้หากไม่ต้องการซือ้ของ	กส็ามารถเล่น
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	โดยตัวเกมมีจุดหมาย
คือ	ใช้การกระโดดผ่านไปยังดวงดาวต่างๆ	
ซึง่ในดวงดาวแต่ละดวงจะมีลกัษณะแตกต่าง
กนัไป	เพือ่สร้างความสนกุสนานให้กบัผูเ้ล่น	
สามารถแข่งขนักบัเพือ่นผ่าน	Social	Network	
Service	และมรีะบบ	World	Ranking	เกบ็
คะแนนสะสมจากนักเล่นเกมทั่วโลก

ส�าหรับเนือ้เร่ืองย่อ	ไลม์และเหล่าสหายเป็น
ภูติน้อยผู้ดูแลต้นหญ้าและมวลดอกไม้เพื่อ

น�าความบริสุทธิ์สดใสกลับมาสู ่ดินแดน	
โดยมีปีศาจโคลนคอยไล่ล่าขัดขวางภารกิจ	
เหล่าสหายภูติน้อยจะน�าความเบิกบาน
กลับมาได้หรือไม่	ทั้งหมดขึ้นอยู่กับนักเล่น
เกมทุกคนแล้ว	ดาวน์โหลด	จัมพ์ฟลาวเวอร์	
โดดเลยดีออก	ความสนุกสนานท้าทาย
ก�าลังรอทุกคนอยู่
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ปี 2014 อะไรมาแรง อะไรที่คนสนใจ
ค้นหาเยอะบน Google มาดูกัน
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Robin Williams

เป็นนักแสดงชาวอเมริกนั	ทัง้ทางภาพยนตร์	
โทรทัศน์	โรบิน	วิลเลียมส์	เสียชีวิตเมื่อวัน
ที	่11	สงิหาคม	ค.ศ.	2014	ท่ีผ่านมาเบ้ืองต้น
คาดว่าเป็นการฆ่าตวัตาย	เน่ืองจากมสีาเหตุ
การเสียชีวิตคล้ายกับขาดอากาศหายใจ	
เรื่องราวของเขาจึงเป็นที่สนใจของชาว	
Social

โรคไวรัสอีโบลา หรือ ไข้เลือดออก 
อีโบลา

เป็นโรคของมนุษย์ท่ีเกิดจากไวรัสอีโบลา	
ไม่มกีารรักษาไวรัสอย่างจ�าเพาะ	ตลอดปีมี
ผู้ป่วยยืนยันแล้วกว่า	1,320	คน	ท�าให้เป็น
ข่าวที่คนทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุด

Jennifer Lawrence

เป็นนกัแสดงหญงิชาวอเมริกนั	 โด่งดงัในบท	
Katniss	Everdeen	จากเรื่อง	Hunger	
Game	เมื่อ	31	สิงหาคม	2014	ได้มีภาพ
เปลือยกายของเจนนิเฟอร์	 ลอว์เรนซ์หลุด
ออกมาใน	4chan	ซึ่งค่อนข้างจะเป้นไปได้
ว่าจะถูกเจาะระบบข้อมูลจากแฮคเกอร	์
ซึ่งเจนนิเฟอร์ยืนยันว่าภาพที่หลุดออกไป
เป็นรูปของเธอเอง	 ซ่ึงเหล่าดาราดงัจ�านวน	
54	คน	ต่างก็โดนแฮครูปส่วนตวัไปเผยแผร่
ด้วย	เป็นเหตุผลท�าให้คนแห่เข้าไปหาภาพ
เธอใน	google	กันมากมาย

สินค้า IT “iPhone 6″

มาแรงที่สุดในปีส�าหรับ	Smart	Phone	สุดล�้าของค่าย	Apple	เป็นสิ่งที่ผู้คนให้
ความสนใจมากที่สุดทิ้งค่าย	Android	จาก	Samsung	ไปเยอะมาก
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คนดังฝ่ายชาย (ไทย) “ชัชชาติ”

บุคคลที่ไร้เทียมทานแห่งปี	ทั้งชื่อและภาพ
ที่แสดง	 เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยเป็น
อย่างมาก	 ไม่ว่าจะเป็นการเมืองฝ่ายไหน	
ชัชชาติถือได้ชนะใจคนไทยไปกว่าครึ่ง
ประเทศ คนดังฝ่ายหญิง (ไทย) “หญิงลี”

หญงิล	ี นกัร้องลกูทุง่สาวเจ้าของเพลง	 “ขอใจ
เธอแลกเบอร์โทร”	มันโดนใจคนไทย
ขนาดไหนต้องลองเข้าไปดู	MV

ที่เที่ยวยอดฮิต (ไทย)  
“Central Embassy”

ห้างกลางกรุงมาใหม่ล่าสุด	 สุดหรู	 สุดอลัง	
ท�าให้ใครๆ	ก็อยากไป

ข้อมูลอ้างอิง	:
shortcut.in.th
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หลังจากดูการค้นหาข้อมูลอะไรมากที่สุดจากทาง	google	กันมา
แล้ว	ปีนี้	 Facebook	 เขาก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเหมือนกันว่า	ปี	
2014	 นี	้ มกีารพดูคยุสนทนาเรือ่งอะไรมากทีสุ่ด	 โดยแบ่งเป็นหวัข้อ
ต่างๆ	เอาไว้	ผ่านทางเว็บไซต์	yearinreview.fb.com	ซึ่งมีคลิป
วิดีโอให้ดูอีกด้วยครับ

ส�าหรับเรื่องสุดฮอตที่คุยกันในปี	2104	ใน	10	อันดับแรกมีดังนี้

1. ฟุตบอลโลก

2. การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

3. การเลือกตั้งในประเทศบราซิล

4. โรบิน วิลเลียมส์

ข้อมลูอ้างองิ	:
arip.co.th

เปิดเผยข้อมูลยอดนิยมประจ�าปี 2014 แล้ว

5. Ice Bucket Challenge

6. ความขัดแย้งในพื้นที่ฉนวนกาซา

7. สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ส

8. ซูเปอร์โบวล์

9. คดีไมเคิล บราวน์ / เมืองเฟอร์กูสัน

10. โอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิ

นอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับสถานที่ที่มีการ	Check-in	ทั่วโลก	
เกมยอดนมิ	บคุคลทีม่กีารพูดคยุ	อนัดบัเพลง	อนัดบัหนงั	รายการ
ทวี	ีลองเข้าไปดเูพิม่เตมิได้ที	่yearinreview.fb.com
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Pantip Pick of the Year

2014
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เริม่จากเมาส์ทีแ่บตหมดน�าไปสูก่ารเปรยีบเทียบคณุสมบตัิ
ของถ่านอัลคาไลน์	ของใช้พื้นๆ	ในชีวิตประจ�าวัน	ด้วย
เครื่องมือวัดทางวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ	 มาน�าเสนอให้
เข้าใจง่าย	และสนุกสนาน

http://pantip.com/topic/31504294

ถ้าวันที่	1	ของเดือน	คุณมีเงินเหลือติดตัวเพียง	
800	บาท	และต้องอยู่ให้ได้ถึงสิ้นเดือนเพื่อรอเงิน
เดอืนออก	คณุจะใช้ชวีติอย่างไร?	เรือ่งจรงิของชาย
ผู้ประสบปัญหาชีวิตแต่ไม่เคยคิดย่อท้อ	เพราะเชื่อ
ว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออก	สุดยอดกระทู้ที่ได้รับ
คะแนนโหวตสูงสุดแห่งปี	และถกูสร้างเป็นซีรส์ีฉาย
ทางโทรทัศน์มาแล้ว

http://pantip.com/topic/31546057

มาดูกันสิว่าถ่าน Alkaline ยี่ห้อไหน 
จะเจ๋งกว่ากัน

ผมมอีะไรเล่าให้ฟัง.... กบัเงิน 800 บาท
กินทั้งเดือน...... ส�าหรับคนที่ท้อแท้
หาทางออกกับชีวิตไม่ได้

Pantip Pick of the Year 2014 คัดเลือกจากกระทู ้ที่ตั้งระหว่างวันที่  
1 ธนัวาคม 2013 ถงึ 30 พฤศจิกายน 2014 เป็น 10 กระทูท้ีท่มีงาน (พนัทพิย์) 
ถูกใจอยากแนะน�าให้เพื่อนๆ ทุกคนได้อ่าน แต่ละกระทู้มีทั้งสาระ ความสนุก 
โลกทัศน์ใหม่น่าประทับใจ สะท้อนถึงความเป็นพันทิป Learn Share & Fun 
เป็นความสุขที่แบ่งกันได้ และที่ส�าคัญอ่านแล้วชวนอมยิ้มหัวใจมีแรงทีเดียว

หมู่บ้านในหุบเขาที่ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์	 แต่มีโรงเรียนและเด็ก
นักเรียน	 ชีวิตจริงของครูอาสาที่ฝ่าฟันขึ้นดอยเพื่อมอบความรู้ให้เด็กๆ	 ตอน
เช้าพวกเขาจะสอนวชิาภาษาไทยและคณติศาสตร์ให้นกัเรยีนตวัน้อย	 แต่ตอน
บ่ายเด็กๆ	และชาวบ้านจะสอนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้พวกเขา	
เป็นประสบการณ์จริงที่หาจากที่ไหนไม่ได้

http://pantip.com/topic/32837631

11 พ.ย. 57 ครบ 2 ปี ที่เจอไซบีเรียนตัวนี้ที่โดนปล่อย
วัด ด้วยสภาพไม่ต่างอะไรกับซากศพ เป็นสารพัดโรคค่ะ
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ต้อนรับ	AEC	ด้วยกระทูแ้ชร์วธิฝึีกภาษาอังกฤษ
นอกต�ารา	พบกับเทคนิคและเครื่องมือที่จะพา
คุณเข้าถึงภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ	ด้วยตัวเอง	
เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับผู ้คนในยุคดิจิตอล	ที่
อินเทอร์เน็ตเข้าถึงง่ายแค่ปลายนิ้ว	 และภาษา
อังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป	 ฝึกฝนและ
เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน	...	You	can	do	it.

http://pantip.com/topic/31927561

เกมแนว	Strategy	ที่ไม่ใช่แค่เล่นเพื่อความสนุกสนาน	กระทู้นี้คือ
ตวัอย่างของการ	“เล่น+เอาจรงิ”	 จากความขีส้งสัย	กลายมาสู่การ
วเิคราะห์ด้วยหลักสถิติและความน่าจะเป็น	 ผสานกบัหลกัการทาง
คณติศาสตร์ชัน้สงู	เมือ่เสรมิด้วยการวางแผนกลยทุธ์	และวเิคราะห์
เกมอย่างจริงจัง	 ก็จะเพิ่มโอกาสพบชัยชนะได้	 โดยไม่ใช่เพียงการ
วัดดวงจากลูกเต๋า!

http://pantip.com/topic/32446450

หมู่บ้านในหุบเขาที่ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์	แต่มีโรงเรียน
และเด็กนักเรียน	ชีวิตจริงของครูอาสาท่ีฝ่าฟันขึ้นดอยเพื่อมอบ
ความรูใ้ห้เดก็ๆ	 ตอนเช้าพวกเขาจะสอนวิชาภาษาไทยและคณติศาสตร์
ให้นักเรียนตัวน้อย	แต่ตอนบ่ายเด็กๆ	และชาวบ้านจะสอนวิชา
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้พวกเขา	 เป็นประสบการณ์จริงที่
หาจากที่ไหนไม่ได้

http://pantip.com/topic/32405925

วิธีฝึกภาษาอังกฤษให้เก่ง นอก
ต�ารา (You can do it)

สร้างแลนด์มาร์ค!! ช�าแหละทกุแง่มมุ ไอเทมไหนดี 
เมืองแถบไหนเจ๋ง มาดูกัน

ลองดู_ครูอาสาบนดอย ที่อมก๋อย

เมื่อวิศวกรมนุษย์เงินเดือน เดิน
ออกมาเป็นพ่อค้ามนษุย์เงินวัน ...... 
[เปิดทุกมุมของชีวิตที่อยากรวย]

กระทูน้ี้เสิร์ฟความแซ่บการเป็นพ่อค้าบาร์บคีวิ	
ทีป่รงุรสด้วยความจรงิใจ	มมีกุฮาเป็นน�า้จิม้	 และ
ครอบครัวเป็นยาโด๊ป	 อ่านแล้วกระตุน้ต่อมมุง่มัน่
ของมนุษย์เงินเดอืน	และได้พลงังานบ�ารงุต่อม
ขยันและต่อมสร้างสรรค์ให้ท�างานได้สนุก
มากมาย

http://pantip.com/topic/31923775
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บางเรื่องเราอาจจะวางแผนและเตรียมตัวในการท่องเที่ยวไว้
ได้	 แต่ความสนุกและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางที่แท้จริง	
อาจจะเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดจากเพ่ือนใหม่
ระหว่างทาง	จะเป็นอย่างไรถ้าการเดินทางของคุณต้องเดิมพนั
ด้วยชีวติของเพ่ือนร่วมทาง	4	ขา	2	ตวั	มาร่วมลุน้กนัว่าเพือ่นท่ี
ไม่ได้รับเชิญนี้	จะร่วมทางไปจนสิ้นสุดการเดินทางหรือไม่

http://pantip.com/topic/32239772

ออมแบบเด็กๆ	ง่าย	สนุก	ท�าได้จริง	หนึ่งในไอเดียสร้าง
แรงบันดาลใจ	 ในการออกแบบรูปแบบการออมเงิน	 ใน
แบบของตัวเอง

http://pantip.com/topic/32416084

เรื่องเล่าหมาน้อยนักเดินทาง

ชุดมางานรับปริญญาของเพื่อนผม 
ไม่รักกันจริง ไม่กล้า ไม่บ้า ท�าไม่ได้ !!!

วิธีการออมแบบเด็กๆ ใส่กระปุก แต่ได้
ออกมาแบบที่ใครๆ ต้องอึ้ง ^^

กระทูส้สีนัแห่งปี	“รบัปรญิญาเพือ่นทัง้ท	ี ร่วมยนิดด้ีวย
ชดุธรรมดาได้งยั!!”	 ไม่ใช่แค่ชดุทีส่วมใส่แต่ทุกคนต้อง
มีใจรักจริงๆ	สมแล้วที่ทุกท่านเป็น..”ยอดมนุษย์”

http://pantip.com/topic/32295324

ข้อมูลอ้างอิง	:
pantip.com
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Rewind 2014
รวมคลิปเด็ดคลิปดังทั่วโลกในปีนี้

เทศกาลแห่งการรวบรวมและสรปุถงึความเปล่ียนแปลง
ทีเ่กดิขึน้ในปีทีผ่่านมากไ็ด้เริม่ขึน้ ซ่ึง YouTube กเ็ป็น
หนึ่งในบริการที่คอยท�าสรุปออกมาและแสดงให้เห็น
ได้ถงึภาพรวมของกระแสในปีนัน้ๆ ได้เป็นอย่างด ีและ
การสรปุนีถ้กูท�ามาในชือ่ YouTubeRewind พร้อม
ปล่อยคลิปที่สร้างขึ้นมาจากเรื่องเด่นเรื่องดังในปี 
แต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูพร้อมๆ กันเลยดีกว่า



1. Mutant Giant Spider Dog (SA Wardega) by 
SA Wardega

หมากลายพันธุ์กลายเป็นแมงมุมยักษ์ออกล่าเหยื่อ

3. FIRST KISS by Tatia PIlieva

เมือ่จบัเอาคนทีไ่ม่เคยรูจ้กักันมาจบูกันเป็นครัง้แรก	อะไรจะเกดิขึน้?

2. Nike Football: Winner Stays. ft. Ronaldo, 
Neymar Jr., Rooney, Ibrahimović, Iniesta & 
more by Nike Football

โฆษณาของ	Nike	ท่ีรวมเหล่าดารามาเตะด้วยกนั	คนคลัง่บอลต้องดู

4. The Voice IT | Serie 2 | Blind 2 | Suor 
Cristina Scuccia by TheVoiceOf Italy

เดอะว้อยซ์อิตาลีที่สร้างเสียงฮือฮาที่สุดในโลก	เพราะนักร้องไม่ใช่
คนธรรมดาแต่เป็น...

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYoB8t0B4jx4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYoB8t0B4jx4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIpbDHxCV29A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3XviR7esUvo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3XviR7esUvo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3XviR7esUvo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTpaQYSd75Ak
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTpaQYSd75Ak
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3XviR7esUvo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIpbDHxCV29A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTpaQYSd75Ak
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5. iPhone 6 Plus Bend Test by Unbox Therapy

จับไอโฟนหกมางอจนกลายเป็นกระแส	#bendgate	โด่งดังไป
ท่ัวโลก

7. Budweiser Super Bowl XLVIII Commercial 
-- “Puppy Love” by Budweiser

โฆษณาบัดไวเวอร์ใช้น้องหมาและม้าที่เล่นได้สมบทบาทยิ่งกว่า
ดาราไทยหลายๆ	คน

6. Bars & Melody - Simon Cowell’s Golden 
Buzzer act | Britain’s Got Talent 2014 by 
Britain’s Got Talent

เด็กน้อยจากอังกฤษที่ร ้องแรพเนื้อหาสุดโดนใจ(คนอังกฤษ)	
คนกรี๊ดล่ันรายการ	BGT

8. Devil Baby Attack by DevilsDueNYC

แกล้งคนเขาไปทั่วกับรถเข็นเด็กปีศาจหลอกหลอนไปตามเมือง

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DznK652H6yQM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuQB7QRyF4p4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuQB7QRyF4p4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dg3Rf5qDuq7M
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dg3Rf5qDuq7M
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPUKMUZ4tlJg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DznK652H6yQM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dg3Rf5qDuq7M
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuQB7QRyF4p4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPUKMUZ4tlJg
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9. Goku vs Superman. Epic Rap Battles of History 
Season 3. by ERB

สงครามน�า้ลายระหว่างซเูปอร์แมนและซนุโกคแูห่งดราก้อนบอล...
ว่าแต่ใครเก่งกว่าใคร?

10. 10 Hours of Walking in NYC as a Woman 
by Street HarassmentVideo

เมื่อสาว	(สวย?)	เดินในเมืองนิวยอร์คร่วม	10	ชม.	เธอจะเจออะไร
บ้าง...แอบน่ากลัวแท้

ข้อมูลอ้างอิง	:
droidsans.com

และส�าหรับเพลง	YouTube	ก็ได้แยกการ
จัดอันดับออกมาต่างหาก	เพราะจ�านวนวิว
มันเยอะแบบบ้าคลัง่สดุๆ	รวม	10	คลปิข้างต้น
ไปยงัไม่ได้ววิเท่าอนัดับ	1	เลยด้วยซ�า้ไป	ว่าแล้ว
ก็ไปดู	Top	10	MV	ที่มีคนดูมากท่ีสุด	10	
อันดับแรก	รวมจ�านวนวิวมากกว่าหลาย
พนัล้านครัง้กบัมากกว่า	55	ล้านคนติดตาม

1. Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J

2. Enrique Iglesias - Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, 

Gente De Zona

3. Shakira - Can’t Remember to Forget You ft. Rihanna

4. Shakira - La La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown

5. Jason Derulo - “Wiggle” feat. Snoop Dogg (Official HD Music 

Video)

6. Iggy Azalea - Fancy (Explicit) ft. Charli XCX

7. Sia - Chandelier (Official Video)

8. Taylor Swift - Shake It Off

9. Meghan Trainor - All About That Bass

10. Nicki Minaj - Anaconda

และไปดเูพิม่เตมิได้ที ่top music videos.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0MW9Nrg_kZU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0MW9Nrg_kZU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Db1XGPvbWn0A
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D0MW9Nrg_kZU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Db1XGPvbWn0A
https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLSTz8jpJdr5qrbVEburBasItcSBO43xPv
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5 ฟีเจอร์
ทีแ่ฟนแอนดรอยด์ตวัจรงิ
อยากเห็นในปี 2015

ข้อมูลอ้างอิง	:
arip.co.th
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ส�าหรับใครที่เป็นแฟนตัวจริงของสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android แล้วล่ะก็ เชื่อว่าอย่างน้อยก็คาดหวัง
กับฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้ได้ใช้งานแอนดรอยด์ได้สนุกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบรรดาที่เป็นจุดอ่อน ซึ่งอาจ

ส่งผลต่อการใช้งานหรือบางทีก็อยากจะได้ฟีเจอร์ที่ใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น แม้ว่า Android 5.0 Lollipop นั้นจะมา
พร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆ มากพอสมควรก็ตามในปีนี้ โดยเฉพาะกับ UI ที่เป็นแบบ Material Design แต่เชื่อว่าหลาย

คนก็ยังคงอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การใช้สมาร์ทโฟน Android ในภาพรวมดูน่าใช้และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

1.Better battery life.	 เรื่องนี้เป็นสิ่งสามัญที่ผู้ใช้
สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่คาดหวัง	 ไม่ใช่แค่แอนดรอยด์	แต่
รวมถงึระบบปฏบัิตกิารอ่ืนๆ	 ด้วย	 ซึง่กดู็เหมอืนว่า	 Google	
ที่คลอดโครงการ	“Project	Volta:	ขึ้นมาแม้จะไม่ได้ให้
ผลในทุกด้าน	100%	แต่ก็เพิ่มระยะเวลาในการท�างาน
ได้มากขึ้นอย่างชัดเจน	 หากไม่นับรวมศักยภาพที่ลดลง
ไปบ้าง	กถ็อืว่าประสบผลส�าเรจ็ไม่น้อย	โดยในปีหน้าเชือ่ว่า	
Google	และผูผ้ลติสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์น่าจะลดการ

แข่งขนัเรือ่งมติทิีบ่างลงไป	แต่จะได้มอืถอืทีม่ปีระสทิธภิาพ
ดีขึ้นและมีระยะเวลาในการท�างานที่ยาวนานกว่าเดิม	
รวมถึงด้วยความบางนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อช่องต่อหู
ฟังท่ีดูเหมือนว่าจะไม่สามารถลดขนาดให้เล็กตามความ
บางกว่านี้ได้	ณ	ปัจจุบัน	รวมถึงสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธง	น่า
จะมีพร้อมกับความจุระดับ	32GB	ดีกว่า	16GB	ในราคา
ระดับ	600USD



2.รองรับการชาร์จไร้สายมาตรฐาน Qi.	น่าจะมา
ให้เป็นฟีเจอร์ส�าหรับสมาร์ทโฟนได้แล้ว	รวมถึงผู ้ใช้ 
แอนดรอยด์หลายคนก็คาดหวังว่าจะสามารถใช้ได้ใน
เร็ววัน	ซึ่งการชาร์จไร้สายจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติที่ดี
ของสมาร์ทโฟน	 Android	 ที่จะท�าให้ตื่นตาตื่นใจได้อีก
เรื่องหนึ่ง

4.การใช้ Double-tap.	เพื่อปลุกการท�างานของ
โทรศัพท์	 อาจเป็นสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วบนสมาร์ทโฟนแอน
ดรอยด์	HTC	One	(M8)	แต่หลายคนคิดว่าน่าจะถูกจับ
มาอยู่ในสมาร์ทโฟน	Android	 ทุกรุ่นได้แล้ว	 โดยผู้ใช้
สมาร์ทโฟนซมัซงุกห็วังว่าจะถกูประยุกต์ใช้ใน	Galaxy	S6	
ในปีหน้านี้

3.เทคโนโลย ีOIS.	ในกล้องของสมาร์ทโฟนเรือธง	ควร
จะมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวในแบบ	Optical	จริงๆ	ที่
จะช่วยให้การถ่ายภาพในบริเวณท่ีมีแสงน้อยดียิ่งขึ้น	
โดยที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟน	Android	ในระดับ	Hi-end	หลาย
คนน่าจะพอได้สัมผัสกันบ้างแล้ว

5.การควบคุมระบบแอพฯ.	ที่มีความแข็งแกร่งใน
การตรวจสอบ	ซ่ึงผูใ้ช้แอนดรอยด์	ต้องการนกัพฒันาแอพฯ	
ทีแ่จงเหตผุลได้ในการเข้าถงึ	กล้อง	เสยีง	ไมโครโฟนและ
ต้องการปฏเิสธการเข้าถงึสทิธิบ์างอย่าง	แต่ยงัคงสามารถ
ใช้งานได้
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1. iPod Classic
หลังจากเปิดตัว	iPhone	6	พร้อมกันนั้น	Apple	ก็ถอด
เอา	 iPod	Classic	ออกจากร้านค้าไปอย่างเงียบๆ	โดย	
Apple	ให้เหตุผลในการหยุดจ�าหน่าย	iPod	Classic	
เพราะว่าไม่สามารถหาอะไหล่มาไว้ส�ารองได้แล้ว	 ถือว่า
ปิดฉากเทคโนโลยี	Click	Wheel	ของ	 iPod	รุ่นดั้งเดิม
ไปด้วยพร้อมๆ	กนั	และการหยดุจ�าหน่าย	iPod	Classic	
ส่งผลให้มีคนเอาของเก่าทั้งมือ	2	และเก่าเก็บมาประมูล
ขายผ่าน	Ebay	ซึ่งบางตัวสามารถประมูลไปได้ถึงหลัก
แสนหลักล้านบาทกันเลยทีเดียว

2. Facebook Poke App
เป็นแอพที่	Facebook	ท�าออกมาเหมือนจะพยายาม
เลียนแบบ	Snapchat	ที่ก�าลังเป็นที่นิยม	แถมตอนแรก	
Facebook	เสนอเงินไปเพ่ือซ้ือก็ปฎิเสธ	และสุดท้าย	
Facebook	 Poke	 App	 ก็ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้
และหายไปอย่างไร้ร่องรอย

บอกลา
10 เทคโนโลยี
ที่ สิ้ นชีพ ในป ี

2014

ในแต่ละปีก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมาย และก็มีสินค้าหรือบริการทางด้าน
เทคโนโลยีบางอย่างที่ก็คงต้องบอกว่าได้เวลาจบชีวิตลงด้วยเช่นกัน ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ข้อมลูอ้างองิ	:
techoffside.com
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5. Xbox Entertainment Studios
ปีนี้ถือว่าทิศทางด้านตลาดเกมคอนโซลของ	 Microsoft	
ดูจะผิดพลาดและมีปัญหาค่อนข้างมาก	ตั้งแต่เรื่องที่
ยอดขายของ	Xbox	One	ขายได้น้อยกว่าที่คาดแถมถูก	
PS4	 ของ	 Sony	 ขายดีทิ้งห่างไปเกือบเท่าตัว	 และปีนี้	
CEO	คนใหม่ของ	Microsoft	อย่าง	Satya	Nadella	ก็
ดูจะไม่ค่อยสนใจผลิตภัณฑ์ด้านเกมซักเท่าไหร่	และการ
ปิด	 Xbox	 Entertainment	 Studio	 เป็นส่วนหนึ่งใน
การเลิกจ้างพนักงานไปถึง	18,000	คนของ	Microsoft	
ภายในปีนี้

3. MSN Messenger
แอพสนทนาข้อความที่เคยเฟื่องฟู	แต่สุดท้ายพ่ายให้กับ
แอพแชทบนมอืถอืและค่อยๆ	 เสือ่มความนยิมลงไป	 เมือ่ปี	
2011	Microsoft	ได้ย้ายเอา	MSN	Messenger	ไปรวม
ไว้กับ	Skype	ที่ตนเองได้ซื้อมา	แต่ว่ายังมีผู้ใช้ในจีนที่ยัง
ใช้เป็น	MSN	Messenger	อยู	่แต่แล้วในปีนี	้Microsoft	
ก็ได้ปิดบรกิารของ	MSN	Messenger	ลงอย่างเป็นทางการ

6. Windows XP
ระบบปฎิบัติการรุ่นดึกด�าบรรพ์ของ	Microsoft	ที่มีอายุ
มาร่วม	10	ปี	และประกาศมาต้ังแต่ปีก่อนแล้วว่าจะหยดุ
การ	support	และอัพเดตให้กับ	Windows	XP	ภายใน
ปีนี	้และกผ็ลกัดนัให้ผูใ้ช้เปลีย่นมาใช้	Windows	รุน่ใหม่
อย่าง	8.1	ซ่ึงตอนนี้ก็ดูว่าจะเป็นรุ่นที่โลกลืมในปีหน้า
เพราะว่า	Microsoft	เตรียมเข็น	Windows	10	ออกมา
ในปี	2015	นีแ้ล้ว	แต่ถงึแม้	Microsoft	จะบอกว่าไม่อัพเดต
อะไรให้กบั	Windows	XP	แล้ว	แต่ก็มหีลายองค์กร,	หน่วยงาน	
และในอกีหลายประเทศ	 (โดยเฉพาะประเทศจีน)	ทีย่งัไม่มี
ท่าททีีจ่ะเปลีย่นหรอือพัเกรด	OS	เพราะมเีครือ่งทีใ่ช้	XP	
อยู่เป็นจ�านวนมาก	แถมก็ไม่ง่ายที่จะไปไล่อัพเกรดทุก
เครื่องได้	ที่ส�าคัญคือเรื่องงบประมาณในการเปลี่ยน	OS	
นั้นก็เป็นจ�านวนเงินที่มหาศาล

4. Orkut
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ	Google	ท่ีโด่งดังและมผีูใ้ช้
เป็นจ�านวนมากในบราซลิ	ในระดับทีว่่า	Facebook	ต้อง
จับตามองและพยายามช่วงชงิตลาดนีม้าให้ได้	Orkut	 เริม่
ให้บริการตั้งแต่ปี	2011	แต่ถึงแม้ว่ามันจะได้รับความ
นิยมในบราซิล	แต่ในระดับโลกนั้น	Google	ไม่สามารถ
ผลักดันให้มันโตได้	สุดท้ายก็ต้องฆ่าตัดตอนยกเลิกการ
ให้บริการไปในปีนี้
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9. Nokia X
สมาร์ทโฟนลูกผสมของ	Nokia	ท่ีสามารถใช้แอพของ	
Android	 ได้ในราคาท่ีไม่แพง	 สร้างความฮอืฮาให้กบัแฟนๆ	
ในช่วงต้นปี	 แถมยังมีออกรุ่น	 X2	 ตามมาในช่วงกลางปี	
แต่ทว่าหลังจากที่	Microsoft	สามารถบรรลุข้อตกลงใน
การซื้อกิจการสมาร์ทโฟนของ	Nokia	มาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว	โครงการของ	Nokia	X	นั้นก็ถูกยุบทิ้งไป	และไม่ใช่
แค่นั้น	 แม้แต่ช่ือของ	 Nokia	 เองก็ถูกลบออกไปจาก 
สมาร์ทโฟน	Lumia	และมชีือ่ของ	Microsoft	เข้ามาแทน

7. Justin.tv
เว็บไซท์ส�าหรับถ่ายทอดสดที่ดูจะคล้ายๆ	กับ	Youtube	
แต่ว่าคนที่ใช้งานน้ันค่อนข้างจะมีอิสระ	แถมยังมีวิดีโอ
ละเมิดลิขสิทธิ์เผยแพร่อยุ่เป็นจ�านวนมาก	เว็บไซท์นี้ตั้ง
ขึน้โดยนาย	Justin	Kan	ทีเ่ร่ิมด้วยการเอากล้องเวบ็แคม
แปะไว้กะหัวของเขาแล้วถ่ายทอดสดเป็นเวลาร่วมเดือน	
แต่ทว่าบริษัทลูกของ	Justin.tv	อย่าง	Twitch	เว็บไซต์
ที่ให้เหล่าเกมเมอร์ได้เล่นเกมแล้วถ่ายทอดให้คนอื่นเข้า
มาดกัูนสดๆ	หรอืทีเ่รยีกว่า	cast	 เกมนัน้ได้รบัความนยิม
เพิม่ขึน้เรือ่ย 	ๆจนดงักว่า	Justin.tv	และนัน่กท็�าให้	Justin	Kan	
ปิดเว็บ	Justin.tv	ทิ้งไป	และล่าสุด	Amazon	ก็ได้ควัก
เงนิซ้ือกจิการของ	Twitch	ไปเป็นมลูค่าถึง	980	ล้านเหรยีญ

10. Flappy Bird
เกมนกบินชนท่อท่ีโด่งดังเป็นพลุแตกข้ามคืนเมื่อช่วงต้น
ปี	 2014	 คนทัว่โลกให้ความสนใจเกมทีด่แูล้วไม่ได้มีอะไร
นอกจากความยากระดับนรกแตกท่ีท�าให้เกมจบลงได้
ในไม่กี่วินาที	แต่นั้นก็น�ามาซึ่งความร�่ารวยของนาย	 
ดง	 เหงียน	 โปรแกรมเมอร์ชาวเวียดนามที่ได้ค่าโฆษณา
ในเกมนีไ้ปเป็นจ�านวนมหาศาล	แถมยงัมดีราม่าที	่ดง	 เหงยีน	
ประกาศเอาเกมนี้ออกจากทุกสโตร์เพราะบอกว่ารับกับ
ความส�าเร็จที่เกินความคาดหมายนี้ไม่ได้	หลังจากนั้นก็
มีบรรดาเกมลอกเลียนแบบ	Flappy	Bird	เต็มไปหมด	
ถึงแม้ว่าสุดท้าย	Flappy	Bird	จะกลับมาอีกครั้งในช่วง
กลางปี	แต่ผูค้นก็เลกิให้ความสนใจทีจ่ะเล่นมันไปหมดแล้ว	
และเกมใหม่ของ	ดง	เหงียนทีท่�าออกมา	มนักไ็ม่ได้ส�าเรจ็
อย่าง	Flappy	Bird	เลยแม้แต่น้อย

8. Macworld Magazine
ถงึแม้ว่าสนิค้าของ	Apple	จะขายดแีละผูค้นให้ความสนใจ	
แต่นิตยสารเก่าแก่ที่เสนอข่าวสารเกี่ยวกับ	Apple	มา
อย่างยาวนานอย่าง	Macworld	ก็ได้หยุดการตีพิมพ์ไป
ในเดอืนกนัยายนทีผ่่านมา	 แต่ยงัคงมีเวบ็ไซต์ส�าหรับเผยแพร่
ข่าวสารต่อไป	 ถือเป็นนิตยสารหัวใหญ่อีกรายของโลกที่
ปิดตัวฉบับพิมพ์ไปตามกระแสยุคดิจิตอลในปัจจุบัน
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10
ปีใหม่นี้ ถ้าจะซื้อของขวัญให้ชาวออฟฟิศ สินค้าจ�าพวก Gadget ถือว่าน่าสนมาก  

เพราะชาวออฟฟิศส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนกันเกือบหมดแล้ว การซื้อเครื่องใหม่ให้อาจจะน่า
ประทับใจแต่ก็แพงเกินไป กลับกันพวก gadget นี่ราคาก�าลังดี แถมให้ความประทับใจกับ

คนรับได้ค่อนข้างชัวร์ มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลย

ของแบบนี้จ่าจะมีขายเป้นปัจจับพื้นฐานได้แล้ว	
แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ค่อยมีขายเสียเท่าไหร	่
แม้ว่าราคาค่างวดของมันจะไม่ได้แพงอะไรมากมาย	
แต่ถ้าใครได้เจ้านีไ่ปรบัรองแฮปป้ีแน่นอน	กแ็หมคนเรา
สมัยนี้ขาดแบตกันได้ที่ไหนละ

2. ปลั๊กไฟพ่วงแบบมีช่อง USB 

ไม่ต้องล�าบากพกคีย์บอร์ดอันใหญ่ๆ	เอาไว้พิมพ์งาน
อกีต่อไป	แถมยงัเด่นจนคนต้องหนัมามองแน่ๆ	ถ้าเอา
ไปใช้งานนอกสถานที่

1. คีย์บอร์ดอินฟาเรด 
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คนเรามกัจะมปัีญหาเรือ่งลืมพาวเวอร์แบงค์อยูเ่สมอ	
งานนีพ่ี้ฝรัง่เลยท�าแบบเป็นพวงกญุแจมาให้เลย	 งานนี้
ไม่น่าลืมพาวเวอร์แบงค์กันอกีแล้ว	 แต่ถ้าลืมงวดนีก็้คง
เข้าบ้านไม่ได้ด้วยนี่สิ

พรเีซนท์งานกนัอย่างเท่เลย	จาก	iPad	ในมอืแปลงร่าง
ไปเป็นเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์	หัวหน้างานท่านใด
อยากเซอร์ไพรส์ลูกน้อง	ชิ้นนี้แนะน�าเลย

4. พวงกุญแจ PowerBank

6. ที่ฉายโปรเจคเตอร์ส�าหรับ iPad 

ปลั๊กไฟบางที่มีแต่ปลั๊กแต่ไม่มีโต๊ะวางของมาให้	
ครั้นจะวางกับพื้นก็กลัวสกปรก	ใช้เจ้านี่ชาร์จดีกว่า	
มือถือจะได้ไม่สกปรก

เหน็มีหลายเจ้าท่ีท�าออกมา	ช้ินนีน่้าจะหาไม่ยากเท่าไหร่	
ข้อดคีอืถ้าใครหน้ามนัก็ไม่เป้ือนหน้าจอมอืถอือกีแล้ว

3. ที่ชาร์จมือถือแบบติดก�าแพง

5. หูโทรศัพท์ส�าหรับสมาร์ทโฟน
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พกติดกระเป๋าไว้ไม่ผิดหวังแน่นอน	 เพราะขนาดเล็ก
กระทดัรดั	แถมชาร์จได้ถงึ	2	ช่องในชิน้เดยีว	เต้าเสยีบ
หนึ่ง	USB	หนึ่ง

อาบน�้าไปฟังเพลงไปเป็นความสุนทรีย์อย่างหนึ่ง	
เราวางมือถือไว้นอกห้อง	 ต่อบลูทูธใส่ล�าโพงเท่านี้ก็
เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องระแวงมือถือ
เปียกอีกต่อไป

8. ปลั๊กไฟส�าหรับแปลงขั้วเป็น USB 

10. ล�าโพงไร้สายต่อผ่านบลูทูธแบบกนัน�า้ 

มีเคร่ืองคิดเลขติดคอมไว้	ยังไงก็สะดวกกว่าเปิด
โปรแกรมเครื่องคิดเลขอยุ่แล้ว	 เพื่อนใครท�าบัญชีใน
คอมบ่อยๆ	ซื้อไปฝากน่าจะชอบใจนะ

ที่เก็บข้อมูลจาก	iPad	แบบส่งข้อมูลแบบไร้สาย	ใคร
ที่ใช้	 iPad	แล้วหน่วยความจ�าเต็มบ่อยๆ	น่าจะชอบ
ตวันี	้ เพราะมันมพีืน้ท่ีให้เลอืกตัง้แต่	 8-32	GB	สามารถ
โอนถ่ายข้อมูลกับ	iPad	แบบไร้สายได้ไกลเกือบ	40	
เมตรแน่ะ

7. เครื่องคิดเลขบลูทูธ

9. Wireless iPad USB Flash Drive

ข้อมลูอ้างองิ	:
tech.mthai.com
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Power of your Solution

D esign
Primo Prime คอื ทมีพัฒนาและออกแบบ Website มอือาชีพท่ีทา่นไว้วางใจได้

A pplication Software
Primo Prime คือทมีพัฒนา Application Software 
ทัง้ Webbase Application และ Mobile Application 
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของธุรกจิคณุ

PrimeCluster
Application สาํหรับการจัดการ Tour Operator ละเอียดใช้งานง่าย 
ทกุทีทุ่กเวลา บนทุกอุปกรณ์

PrimeCluster Pro
Application คุณภาพท่ีจัดการระบบ Booking Online 
และ Tour Operator ไว้ดว้ยกัน

PrimeCluster M
Application สาํหรับจัดการเอกสารการขายท่ีใช้ได้กับทุกธุรกจิ

B ook
Primo Prime คอืทมีพัฒนา Digital Content 
รวมทัง้ Interactive Ebook สําหรับ PR ธุรกจิของทา่น

C hitect
Primo Prime มทีมีพัฒนางาน 3 มติ ิเพือ่การ Present งานธุรกิจของทา่น

Tel. 089-983-7489
www.primoprime.com

primoprimeltd@gmail.com
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บริษัท คลิก คอนเนค จ�ากัด

053-279-201, 053-279-908

บริษัท คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์ จ�ากัด
Concept Series Co.,Ltd.

02-742-4224, 02-7424224

บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทีเกร
เทด จ�ากัด

Global Technology Integrated 
Co.,Ltd.

02 -982-5445, 02 -982-4004
www.gbtech.co.th

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จ�ากัด
Creatus Corporation Co.,Ltd.

  02-295-2951-74,02-295-5102-3
www.creatuscorp.com

บริษัท ครอสซิ่งซอฟท์ จ�ากัด
CrossingSoft Co., Ltd

02-696-9623, 02-696-9699
www.crossingsoft.com

บริษัท จัดหางาน ไอเอสเอ็ม 
เทคโนโลยี จ�ากัด

ISM Technology Recruitment 
Co.,Ltd.

02-634-3800, 02-634-3799
www.ismtech.net

บริษัท คีน อายน์ จ�ากัด
Keen Eye Co., Ltd.

02 -622 -8737, 02- 622 -8738
www.keeneye.co.th

บริษัท กีออสโต้ จ�ากัด
Kiosqueto Co., Ltd.

02 -964 -6040 ,02 -964 -6166
www.kiosQueto.com

บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จ�ากัด
Computerlogy Co., Ltd.

038-321-100
www.COMPUTERLOGY.COM

บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทรีเกรเตด 
มานูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

Computer Integrated 
Manufacturing Co.,Ltd.

02- 634-7450, 02 -634-7137
www.cimcoltd.com

บริษัท ควาร์ก สาม ศูนย์ หนึ่ง จ�ากัด
QUARK THREE-O-ONE CO., LTD.

02- 259 -4902-4, 02 -259- 4901
www.quark301.com

บริษัท กูเดิล ลิเนียร์เท็ค จ�ากัด
Gudel Lineartec Co.,Ltd.

02 -300-1587, 02 -300-1342
www.gudel.com

บริษัท จาสุมีเดีย จ�ากัด
JASUMEDIA CO., LTD.

02 -962 -2177, 02 -962- 2178
www.jasumedia.com

บริษัท จิ๊กซอว์ ซินเนอร์ยี
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Jigsaw Synergy (Thailand) Co., 
Ltd.

02 -538 -9949, 02- 538 -9395
www.jigsawoffice.com

บริษัท โค้ดเกียร์ จ�ากัด
Code Gears Co., Ltd.

02-636- 3978, 02 -636 -3978
www.codegears.co.th

บริษัท ค�านาณไทย คอมพิวเตอร์
ซิสเต็มส์ จ�ากัด

KUMNUANTHAI COMPUTER
SYSTEMS Co.,Ltd.

02-591-7966-7, 02-5917965
www.kumuanthai.com

Mastery of Human Resource and Organization Development
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GENG AND DEE CO., LTD.  
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1213/237 ÅÒ´¾ÃŒÒÇ 94 ¶.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ ¾ÅÑº¾ÅÒ ÇÑ§·Í§ËÅÒ§ ¡·Á. 10310
http://www.genganddee.co.th/Tel. 0-2934-4209 

FAX. 0-2934-4206 https://www.facebook.com/GengAndDee

บริษัท คริสตอลซอฟท์ จ�ากัด (มหาชน)
Crystalsoft	Public	Company	

Limited

โปรแกรม ERP ระบบบัญชี – การเงิน Accounting & Financial

ระบบผลิตส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร เคมี เครื่องส�าอาง ยา เครื่องดื่ม

ระบบอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ระบบสร้างรายงานผู้บริหาร BI (Business Intelligent)

โปรแกรมบนมือถือ, Mobile approv system, m-Commerce

Cloud ERP, Crystal Online, การเชื่อมต่อหลายสาขา, บริหารแฟรน

ไชส์

ระบบผลิต MRP และ Job cost

ระบบขายปลีกหน้าร้าน Point of Sale Online

ระบบเงินเดือนและบริหารบุคลากร (Payroll & HRM )

T. 02-732-1800
F. 02-732-1423

615	อาคารจิตต์อุทัย	ชั้น	9	ถนนรามค�าแหง	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	
10240
mdk@crystalsoft.co.th  www.CrystalSoftwareGroup.com
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บริษัท ดอทลายน์ จ�ากัด
Dotline Co.,Ltd.

02-333-0909-12, 02-333-0913
www.dotline.co.th

บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด
C Smile Development Co.,Ltd.

02 -376-3435, 02-376-3110
www.csmiledev.com

บริษัท เจดีวัน อินโฟเทค จ�ากัด
JD One Infotech Co.,Ltd.

02 -728-5525, 02- 378-2459
www.jdoneinfotech.com

บริษัท ซอฟท์สมายล์ จ�ากัด
Soft smile Co.Ltd

080-772-1100

บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ�ากัด
Synnature Technology Co.,Ltd.

02 -530-3835-6, 02 -530-3092
www.synaturegroup.com

บริษัท ซอฟท์บ็อกซ์ จ�ากัด
Softbox Co.,Ltd.

02 -717-3131, 02- 717-3131
www.softbox.co.th

บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จ�ากัด
CCM Systems.Co.,Ltd

02 -930-7191, 02 -519-5027
www.ccm-systems.com

บริษัท ซีเนียร์ คอม จ�ากัด
Senior Com Co.,Ltd.

02-731-2850-5, 02-731-2904
www.seniorcom.co.th

บริษัท จีเอเบิล จ�ากัด
G-ABLE Co., Ltd.

02- 685-9000, 02- 681-0425
www.g-able.com

บริษัทไจแอนท์ ซิสเต็มส์ดีไซน์ จ�ากัด
Giant	System	Design	Co.,Ltd.

02-887-6635-6, 02- 887 -6637
www.giantsystem.com

บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จ�ากัด
SoftwareLink Co.,Ltd.

02- 612 3516-23, 02- 612 -3514
www.softwarelink.co.th

บริษัท ซิคนิฟาย จ�ากัด
Sicnify Co.,Ltd.

02-655-1440, 02-655-1441

บริษัท ไซเบอร์โควท (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

CyberQuote ZthailandX
company Limited

02-635-7097, 02-635-7422

บริษัท โจวิท จ�ากัด
Jowit Co.,Ltd.

02- 664 -3069, 02- 664- 3060

บริษัท ซอฟต์ สแควร์ 1999 จ�ากัด
Soft Square 1999 Co.,Ltd.

02- 997- 2000, 02 -997 -2001
www.softsquaregroup.com

บริษัท ซิสเต็มโปร จ�ากัด
Systempro Co.,Ltd.

02-7294013-5,02 3721127
www.systempro.co.th

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) 
จ�ากัด (มหาชน)

Solution Corner (1998) 
Public Co.,Ltd.

02-273-8351-8,02-273-8359
www.slc1998.com

บริษัท ซัลวีน โซลูชั่นส์ จ�ากัด
Salween Solutions Co.,Ltd.

02 -938-6298, 02- 938-6298
www.salweensolution.com

บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

Cim Systems (Thailand) 
Co.,Ltd.

02 -938- 5226, 02- 511 2361
www.cim.co.th

ท่านสามารถสนับสนุนสมาคม 
ได้ด้วยการช�าระค่า Directory  

สมาชิกสมาคมเป็นรายปี
โดยท่านจะสามารถมี LOGO  
บริษัทและชื่อสินค้าที่จะท�าให้ 
โดดเด่นบนหน้า Directory นี้

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จ�ากัด
Dynamic IT Solutions Co.,Ltd.

02 -379-4464, 02- 379-4465
www.dits.co.th
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บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จ�ากัด
TRECON (WEBSITE) CO., LTD.

02 -745 -8089, 02- 745 -8090
www.treconwebsite.com

บริษัท แทรเวลพอด จ�ากัด
Travelpod Co.,Ltd.

02-184-9125, 02-184-9126
www.TRAVELPOD.co.th

บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จ�ากัด
NIPPon SYSITS CO., LTD.

02-675-4555, 02-6754900-1
www.travox.co.th

บริษัท เน็ท คอนเซ็ปท์ แอนด์ 
คอนซัลแท็นท์ จ�ากัด

Net Concept and Consultant 
Co.,Ltd.

02- 934-8301, 02 -934- 4656
www.netconcept.co.th

บริษัท ไทยไซเบอร์พอร์ทอล จ�ากัด
Thai Cyber Portal Co.,Ltd.

02 -971-5636, 02-971-6878
www.thaicyberportal.net

บริษัท นายเน็ต จ�ากัด
9Net Company Limited

02-617-9477-8, 02-617-9479
www.9neet.co.th

บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จ�ากัด
Netka System Co., Ltd.

02 -517-4993-4, 02 978 6805
www.netkasystem.co.th

บริษัท เน็ตดีไซน์ ซอฟต์ จ�ากัด
Netdesign Soft Co.,Ltd.

02-642-1100, 02-641-1594
www.netdesignsoft.com

บริษัท ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ จ�ากัด
Triangle Soft Co.,Ltd,

02- 934 -4208, 02- 934-4206
www.triangle.co.th

บริษัท เทเลแอกเซส จ�ากัด
TeleAccess	Co.,	Ltd.

โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน งาน
บุคคล และ Time-Attendant

ความสามารถเต็มเปี่ยม คุ้มราคา  
น่าใช้  ผ่านการรับรองมาตราฐาน
โปรแกรม Payroll  ขั้นสูง

มีการขายและบริการต่อเนื่องมายาว 

นานกว่า 10 ปี และมีฐานลูกค้าอยู่ใน

หลากหลายอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

T. 02-694-2909

โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน
และงานบุคคลชั้นน�าของไทย 

“PayDay”

135/13	อาคารอมรพันธุ์	205	ทาวเวอร์	2	ชั้น	7	ถนน
รัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
www.teleaccess.co.th

บริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี
แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

Double M Thchnology
Management Co.,Ltd.

02 -876-4994, 02- 876-4992
www.doublemtech.com

บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จ�ากัด
Double Pine Co.,Ltd.

02- 719-3808
www.doublepine.co.th

บริษัท ดีโคซี่ จ�ากัด
D cosy Co.,Ltd.

02-943-6102

บริษัท ที.เจ.เอส คอนซัลแท็น จ�ากัด  
T.J.S. Consultants Co.,Ltd.

02 -274-0707, 02- 694-0390
www.tjs.co.th

บริษัท เดลฟินุกซ์ ซิสเต็มส์ จ�ากัด
Delphinux Systems Co.,Ltd.

02- 682-3255-7, 02-682-4480-1
www.delphinux.com

บริษัท ดิจิไทย คอนเทนท์ จ�ากัด
Digithai Content Co.,Ltd.

02 -319- 5380, 02- 318- 2376

บริษัท ไดนามิค โซลูชั่นส์ แอนด์
แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด

02-630-9885-87
www.d-sat.com

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด
ThaiSoftware	Enterprise	Co.,	Ltd.

ซอฟต์แวร์ไทย…หัวใจของเศรษฐกิจ

ระบบบริหารงานบุคคล
ระบบบัญชีเงินเดือน
ระบบบันทึกเวลาท�างาน
ระบบบริหารการลาออนไลน์
ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์
ระบบบริหารงานโรงแรม
ระบบการจองห้องพักออนไลน์
ระบบบริหารงานร้านอาหาร
โปรแกรมพจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์

T. 02-575-3959
F. 02-575-3963

ซอฟต์แวร์ดี การันตีคุณภาพ
ด้วยรางวัล มากกว่า 15 ปี

19/26	ม.ชวนชื่น	โมดัส	เซนโทร	ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด	41	
ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.คลองเกลือ	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

คุณภาพสูงสุด

info@thaisoftware.co.th   www.thaisoftware.co.th

https://www.facebook.com/ThaiSoftwareEnterprise.FanPage
http://www.youtube.com/ThaiSoftwareVideo
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บริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จ�ากัด
PLANET T AND S CO., LTD.

02 -718- 9935, 02 -720 -3343
www.planet.co.th

บริษัท แพ็คโตลัส จ�ากัด
PACTOLUS CO.,LTD

02 -294-7555, 02-294-7556
www.pacsms.in.th

บริษัท เมก้า ฟอร์ซ อินเตอร์ จ�ากัด
MEGA FORCE INTER CO.,LTD.

02- 543-7303 4,02 -543 7303 4 
www.megaforce.in.th

บริษัท แมกซ์ไซท์ เนทเวิร์ค จ�ากัด
Maxite Network Co.,Ltd.

02-7434301-9, 02-7434310
www.maxitenetwork.com

บริษัท โพรเกรส ซอฟท์แวร์ จ�ากัด
Progress Software Co.,Ltd

02 -225-7900-1, 02 -225--5655
www.progresssoftware.co.th

บริษัท บริงค์ส โกลบอล เทคโนโลยี 
จ�ากัด

02-784-7600, 02-784-7649

บริษัท พีโอเน็ค จ�ากัด
Phaonec Co.,Ltd

02-645-2277, 02-645-2277

บริษัท มอล แอ็คเซสพอร์ทัล จ�ากัด
MOL Accessportal Co.,Ltd.

02 -294-7555, 02- 294-7556
www.mol.com

บริษัท เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น 
จ�ากัด

Mensa Business and Solution 
Co.,Ltd.

02- 630-8885-6, 02 -630-9943
www.mensabiz.com

บริษัท บิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ 
อินเทลลิเจนซ์ จ�ากัด

Business Competitive 
Intelligence Co.,Ltd.

02 -583-9992 , 02- 582-2120
www.q-softthai.com

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส
โพรไวเดอร์ จ�ากัด

Professional Service Provider 
Co.,Ltd.

02- 713-4414
www.professional.co.th

บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จ�ากัด
Brid System Co.,Ltd.

02- 278-1207, 02- 271-4365
www.bridsystems.com

บริษัท บิซโพเทนเชียล จ�ากัด
Bizpotential Co.,Ltd.

02-683- 3061-2, 02-683 -3099
www.bizpotential.com

บริษัท แปซิฟิคโทรคมนาคม
และโทรศัพท์ จ�ากัด

Pacific Telecommunication & 
Telephone Co.,Ltd.

02- 933-9301, 02- 539-1113
www.ptt.co.th

บริษัท แปดบาทดอทคอม จ�ากัด
8Bath.com Co.,Ltd.

02 -744-9397, 02-744-9379
www.8baht.com

บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ 
จ�ากัด

Professional Computer Co.,Ltd.

02-201-3600, 02-201-3633
www.pccth.com

ท่านสามารถสนับสนุนสมาคม 
ได้ด้วยการช�าระค่า Directory  

สมาชิกสมาคมเป็นรายปี
โดยท่านจะสามารถมี LOGO  
บริษัทและชื่อสินค้าที่จะท�าให้ 
โดดเด่นบนหน้า Directory นี้
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บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จ�ากัด
Stream I.T. Consulting Ltd.

02- 679-2233, 02- 679-1691
www.stream.co.th

บริษัท สปอทออน แลบบอราทอรีส์ 
จ�ากัด

SpotOn Laboratories
Company Limited.

02-234-4203, 02-635-6639
www.spoton.co.th

บริษัท ส�านักพิมพ์ เวิลด์ คิดส์ จ�ากัด
sumnukpim world kids co., ltd.

02 -243 -1805, 02- 241 -4131

บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จ�ากัด
Similuntechnology Co.,Ltd.

02-182-0240, 02-182-0241

บริษัท สปอทออน อินเตอร์แอคทีฟ 
จ�ากัด

Spoton Interactive Co.,Ltd.

089-301-4459, 02 -970-6128
www.spoton.co.th

บริษัท สวัสดีช้อป จ�ากัด

02-696-9599, 02-661-6587
www.sawasdeeshop.com

บริษัท สูตรสุคนธ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
SOOTSUKON CORPORATION .

LTD.

02-933-3791, 02-933-2259
www.sskcorp.com

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
Somapa Information 
Technology Co.,Ltd.

02-791-8888, 02-791-8899
www.somapagroup.com

บริษัท วีซอฟท์ จ�ากัด
Wesoft Company Limited

02 -318-1488, 023182428

บริษัท แวค รีเสิร์ช จ�ากัด
Wac Research Co.,Ltd.

02-530-3809-10, 02- 539 -9352
www.wacinfotech.com

บริษัท สมาร์ท ออฟฟิศ จ�ากัด
Smart Office Ltd.

02-642-7307, 02-642-6498
www.smartoffice.co.th

บริษัท สยาม กูรู จ�ากัด
Siam  GURU Co.,Ltd.

02-619-8833
www.siamguru.com

บริษัท วีเอชซี แอดวานซ์ จ�ากัด
VHC ADVANCE CO., LTD.

02 -440- 0402, 02- 440 -0406
www.vhcadvance.co.th

บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Oracle Corporation
(Thailand) Co.,Ltd.

02- 696- 8000, 02- 696 -8140
www.oracle.com

บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จ�ากัด
Retail Business Services Co.,Ltd.

02- 743-4595, 02 -743-4566
www.rbs.co.th

บริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Microsoft (Thailand) Ltd.

02- 257- 4999, 02- 257- 0099
www.microsoft.com

บริษัท ยิบอินซอย จ�ากัด
Yip in Tsoi & Co.,Ltd.

02-353-8600, 02 236 5693
www.yipintsoi.com

บริษัท เลิร์นเทค จ�ากัด
Learn Tech Co., Ltd.

02 -962-2146-8, 02 -962-2149
www.thai2learn.com

บริษัท ลาเท็นท์ ไอเดีย จ�ากัด
LATENT IDEA  

COMPANY LIMITED

02 -583- 2430, 02- 583 -2430
www.latentidea.com

บริษัท เรดแลบ จ�ากัด
Redlab Co., Ltd.

02 -278-2991, 02 -278-2992
www.redlab.net

บริษัท เรโวลิก เทค จ�ากัด
Revolic Tech Co., Ltd.

02- 260 -4572, 02-260 -4573
www.revolictech.com

บริษัท ภาษาออนไลน์ จ�ากัด
Language Online Co.,Ltd.

02 -416-6399, 02- 416-6660
www.languageonline.in.th

บริษัท ไลบรารี่ จ�ากัด
Library Co.,Ltd.

02- 641-5276-9, 02 -641-5270

บริษัท วิชวลรีแอคเตอร์ จ�ากัด
Visual Reactor Co., Ltd.

02-938-7744, 02-938-7744
www.visualreactor.co.th
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บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ�ากัด
E-Business Plus Co.,Ltd.

02 -880-8800, 02- 424-0972
www.businessplus.co.th

บริษัท อีซี่โฟ จ�ากัด
Easyfo Co., Ltd.

02 -530- 3131, 02 -530 -3844
www.easyfo.com

บริษัท เอด้าซอฟท์ จ�ากัด
Adasoft Co., Ltd.

02 -530-1681, 02 -530-1681
www.ada-soft.com

บริษัท เอชพีเอส อินเทลลิเจนซ์ จ�ากัด
HPS Intelligence Co., Ltd

02- 368 -3608, 02 -368 -3609
www.hpssolution.com

บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จ�ากัด
E-Customs Service Co.,Ltd.

02- 330-9393, 02- 330-9400
www.e-customs.co.th

บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จ�ากัด
Atrium Technology Co.,Ltd.

02-883-0991-4, 02-424-4469

บริษัท อีเกิล เทคโนโลยี จ�ากัด
Eagle Technology Co.,Ltd.

02-247-3555, 02-247-7571
www.eagletechnology.co.th

บริษัท อีโฟลว์ซิส จ�ากัด
Eflowsys Ltd.

02 -730-3267, 02- 730-3268
www.eflowsys.com

บริษัท เอ-โฮสต์ จ�ากัด
A-HOST Company Limited

02-298-0625-32, 02-298-0053
www.a-host.co.th

บริษัท เอไอเอ็กซ์ อินโฟซิส จ�ากัด
AIX Infosys Co.,Ltd.

02 -963-3785, 02- 963-3785
www.euraga.biz

บริษัท อินทัช คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
INTOUCH CORPORATION LTD.

02 -942 -9448, 02 -942 -9448
www.intouch.co.th

บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

Intel Microelectronics 
(Thailand) Ltd.

02-575-3959, 0-2575-396
www.intel.com

บริษัท อินโฟซอฟท์ จ�ากัด
Infosoft Co.,Ltd.

02- 941-7717-20, 02- 561-3152

บริษัท อินซอร์ส เอเชีย จ�ากัด
INSOURCE ASIA CO.,LTD

02-684-4888, 02-684-4899
www.INSOURCE ASIA.org

บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟท์แวร์
เซอร์วิสเซส จ�ากัด

Innovative Software
Services Co.,Ltd.

02 -653 -6512, 02 -653 -6513
www.iss-company.co.th

บริษัท อินทรีซิกตี้ จ�ากัด
IN360 Co., Ltd.

02- 217-7717, 02- 219-3343
www.in-360.com

ท่านสามารถสนับสนุนสมาคม 
ได้ด้วยการช�าระค่า Directory  

สมาชิกสมาคมเป็นรายปี
โดยท่านจะสามารถมี LOGO  
บริษัทและชื่อสินค้าที่จะท�าให้ 
โดดเด่นบนหน้า Directory นี้

OUTSOURCING

Cloud Mobility Enterprise Solutions

anywhere to field anywhere to sales

Anywhere to go

02.642.4711-2
02.642.4713
081.854.3219 kittinan@anywheretogo.com
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บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด

Advanced Business Solutions
& Sevices Co., Ltd.

02 -509-8950-5, 02- 509-8959
www.abss.co.th

บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์
(ไทยแลนด์) จ�ากัด

I.T.Solution Computer
(Thailand) Co.,Ltd.

02 -725-6400, 02 -725-6499 www.
itsolution.co.th

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด  
IBM (Thailand) Co.,Ltd.

02-273-0041-2, 02-273-0624
www.th.ibm.com

บริษัท ไอเดีย แม็กซ์ โซลูชั่น จ�ากัด
Idea Max Solution Co.,Ltd.

02-2355563-4, 02 -2235-5564
www.ideamax.asia

บริษัท โอเพ่น ซิสเต็ม  
คอนซัลติ้ง จ�ากัด

Open System Cousulting 
Co.,Ltd.

02 -277-6180, 02 -277-6180

บริษัท ฮิวแมน คอนซัลติ้ง จ�ากัด
Human Consulting Co.,Ltd.

02 -958-4000, 02- 958-4949
www.powervision.co.th

บริษัท เอส พี ซี ซอฟต์ จ�ากัด
S P C Soft Co., Ltd.

02 -862 -0877, 02- 862- 0877
www.spc-soft.net

บริษัท เอส.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ากัด
S.K.S. Techology Co., Ltd.

089 -890 -8237

บริษัท เอสทีอาร์ ซอฟต์แวร์ จ�ากัด

02-628-6565-6, 02-628-8693

บริษัท เอ็นพี พอยท์เอเชีย จ�ากัด
NPpointasia Co.,Ltd.

02-240-3319, 02-348-8710 - 11
www.nppointasia.com

บริษัท เอนคาส จ�ากัด
ENCAS Co.,Ltd. 

02-438-2674

บริษัท เอทโอคล๊อก ไอที โซลูชั่น 
จ�ากัด

8 O Clock IT Solution Co.,Ltd.

038-426-592, 081-863-0880

บริษัท เอ็นทีพีเอ็น ซิสเท็ม จ�ากัด
NTPN System Co., Ltd.

02-816-9881
www.ntpn co.th

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ากัด (มหาชน)
MFEC Public Company Limited.

02- 664- 5999, 02- 722- 8388
www.mfec.co.th

บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น (จ�ากัด)
NTN Solution Ltd.

02 -274 -1440, 02 -274-1441
www.ntnsolution.com

บริษัท เอ็มโอแอล โซลูชั่น จ�ากัด MOL 
Solutions Co., Ltd

02-294-7555, 02-294-7556

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จ�ากัด
E-Business	Plus	Co.,	Ltd.

โปรแกรมบัญชีบริหารส�าเร็จรูป : 
Business Plus Account & ERP for Windows

โปรแกรมเงินเดือนส�าเร็จรูป  : 
Business Plus Payroll

โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกส�าเร็จรูป : 
Business Plus POS for Windows

โปรแกรมบริหารงานหน่วยรถ  
Business Plus VAN SALES รุ่น Mobile

เสริม  โปรแกรมวางแผนการผลิต Business Plus MRPII  
           (Material Requirement  Planing II)

T. 02-880-8800 (Auto	30	lines)

F. 02-424-0972 12-13	ซอยบรมราชชนนี	39	แขวงตลิ่งชัน	เขตตลิ่งชัน	
กรุงเทพมหานคร	10170

contact@businessplus.co.th   www.businessplus.co.th

www.facebook.com/ebusinessplus
http://goo.gl/7ueDE
http://twitter.com/business_plus
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บริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์
คอนซัลติ้ง จ�ากัด

Advanced Systems
Consulting Co., Ltd.

02-679 -1940-3, 02 -679 -1944

บริษัท ไอสัปปายะ จ�ากัด
Isabaya Co.,Ltd.

02-940-1021, 02-940-0940

บริษัท ไอ-แอ๊ป ครีเอชั่น จ�ากัด
i-App Creation Co., Ltd.

02- 892-8759, 02-892-8751
www.iappcreation.com

บริษัท เอ็มโฟกัส จ�ากัด
M-Focus Co., Ltd.

02 -513- 9892, 02 -512 3890
www.m-focus.co.th

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์  
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

Xcellence Corporation Co.,Ltd.

02- 538-5485, 02- 538-5485
www.xclnc.com

บริษัท ไอเจนโก้ จ�ากัด
IGENCO CO., LTD

02-615-5293, 02-615-5298
www.igenco.co.th

บริษัท ไอ.อี-โซลูชั่น จ�ากัด
i.e-Solution Co., Ltd.

02-962-0698, 02-962-1609
www.ie-solution.co.th

บริษัท เอ็กซ์ซี จ�ากัด
Exzy Company Limited

02 -690-7819, 08-5994-1810
www.exzy.me

บริษัท แอพแมน จ�ากัด
Appman Co.,Ltd.

089-665-0039, 086-998-8713
www.appman.co.th

บริษัท ไฮ คอมเพล็กซ์ ซิสเต็มส์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

HI COMPLEX SYSTEM
& SERVICE CO., LTD.

02-321-2679, 02-321-2679
www.hi-complexs.com

บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จ�ากัด
Alphametrics Co.,Ltd.

036 -343-000, 036 -343-039
www.alpha-fss.com

บริษัท อ็อคเมนติส (ไทยแลนด์) จ�ากัด
AUGMENTIS (THAILAND) CO., 

LTD.

02-659-5792, 02-659-5794
www.augmentis.biz

บริษัท อินเตอร์ซิสเต็มส์ ซอฟท์แวร์
(ประเทศไทย) จ�ากัด

InterSystems Software
(Thailand) Limited

02-652-8770, 02-652-8775
www.intersystems.com

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส 
ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น  

(ประเทศไทย) จ�ากัด
Intelligent Business Software 
Solution (Thailand) Co., Ltd.

02-234-1008-9, 02-234-1007
www.ibss.co.th

บริษัท ไนซิส โซลูชั่นส์ จ�ากัด
Nysiis Solutions Co., Ltd.

02- 665- 7157-8, 02 -665 7159
www.nysiissolutions.com

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ปฐมาซอฟต์
Patthama Soft

02-948- 8736, 02-948-8736
www.patthamasoft.com

บริษัท ไบนารี กราฟฟิก จ�ากัด
Binary Graphic Co.,Ltd.

02-736-3424, 02-736-3425
www.bgcl.co.th

บริษัท พรีโม ไพร์ม จ�ากัด
Primo Prime Co.,Ltd.

02-728-0759, 089-983-7489
www.primoprime.com

บริษัท โนวาลีฟ ซอฟท์แวร์ จ�ากัด
Novaleaf Software Co.,Ltd

02 234 3031, 02-234-3032
www.novaleaf.com
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ยุทธศาสตร์ของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ปี 2556 - 2558

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการตลาด	ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดทั้งแบบเดิม	และแบบใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนา	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร,	บุคลากร	และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์	 
ให้แข่งขันได้ในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการเงิน	ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านกฎหมาย,	กฎระเบียบ	และมาตรการ	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดมาตรการอย่างเป็นทางการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านเครือข่าย	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	ภายในและภายนอกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้านการบริหารจัดการภายในสมาคม	พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสมาคมฯ	ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry
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สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

นายกกิตติมศักดิ์

นายสุชาย ธนวเสถียร

วาระปี	2541	-	2542

นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์

วาระปี	2542	-	2546

นายอนุกูล แต้มประเสริฐ

วาระปี	2546	-	2550

นายสมเกียรติ อึงอารี

วาระปี	2550	–	2554

นายสมพร มณีรัตนะกูล

วาระปี	2554	–	2556

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry
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สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry

คณะกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย วาระปี 2556 – 2558

นายสมพร มณีรัตนะกูล
นายกสมาคม

นายวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์
อุปนายกคนที่	1

นายยงยศ พรตปกรณ์
อุปนายกคนที่	2	ฝ่ายโครงการพิเศษ

นายอภิรักษ์ เชียงเจริญ
อุปนายกคนที่	3	ฝ่ายเทคโนโลยี

นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน
อุปนายกคนที่	4	ฝ่ายหาทุนสนับสนุน

นายอนันตโชติ เชาวนโยธิน
เลขาธิการ

นายปัญญา พรไพบูลย์สถิต
เหรัญญิก

นายสุรชัย ศรีวิโรจน์
นายทะเบียน

นายวิเลิศ อรวรรณวงศ์
ประชาสัมพันธ์

นายก�าธน แก้วบัวดี
กรรมการด้านซอฟต์แวร์การศึกษา

นายปรีชา ไพรภัทรกุล
กรรมการด้านกลยุทธ์	และพัฒนาธุรกิจ

นายริชาร์ด อึง
กรรมการ

นายวันชาติ สุทธิวรรณ
กรรมการ

นายศิริวรรณ ติรเลิศ
กรรมการ

นายเอกราช คงสว่างวงศา 
กรรมการ
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สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry

คณะอนุกรรมการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย วาระปี 2556 – 2558

•	 คณะอนุกรรมการซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคคล
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายสมพร	มณีรัตนะกูล

•	 คณะอนุกรรมการซอฟต์แวร์ระบบบริหารค้าปลีก-ค้าส่ง
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายวิษณุพงษ์	วงศ์วาสน์

•	 คณะอนุกรรมการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายอภิรักษ์	เชียงเจริญ

•	 คณะอนุกรรมการซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายยงยศ	พรตปกรณ์

•	 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายวิเลิศ	อรวรรณวงศ์

•	 คณะอนุกรรมการโครงการซอฟต์แวร์เพื่อสมาชิก
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายสุรชัย	ศรีวิโรจน์

•	 คณะอนุกรรมการการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายอภิรักษ์	เชียงเจริญ

•	 คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายปัญญา	พรไพบูลย์สถิต

•	 คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 ประธานอนุกรรมการ	:	นายวันชาติ	สุทธิวรรณ
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สมาชิก

1. สมาชิกตามข้อบังคับมี 4 ประเภท ดังนี้

1.1. สมาชิกสามัญ	ได้แก่	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

1.2.	สมาชิกวิสามัญ	ได้แก่	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

1.3. สมาชิกสมทบ	ได้แก่	นิติบุคคลหรือบุคคล	ที่มีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

1.4.	สมาชิกกิตติมศักดิ์	ได้แก่	บุคคลที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควรเชิญเข้าเป็นสมาชิก

2. สมาชิกตามประกาศมี 3 ประเภท ดังนี้

2.1.	สมาชิกลงทะเบียนสามัญ	ได้แก่	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

2.2.	สมาชิกลงทะเบียนวิสามัญ	ได้แก่	นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

2.3.	สมาชิกลงทะเบียนสมทบ	ได้แก่	นิติบุคคลหรือบุคคล	ที่มีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก

3.1. ช�าระค่าบ�ารุงสมาคมตามระเบียบที่สมาคมก�าหนดไว้	(เฉพาะสมาชิกสามัญ	สมาชิกวิสามัญ	และสมาชิกสมทบ)

3.2.	ปฏิบัติตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของสมาคม

3.3. เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของสมาคมอย่างสม่�าเสมอ

3.4.	ช่วยเหลือเกื้อกูลสมาคมและสมาชิกตามก�าลังความสามารถ

3.5. สมัครสมานสามัคคีในบรรดาสมาชิกทั้งมวล

4. การสมัครสมาชิก

ผู้ประสงค์จะสมัครสมาชิก	ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่ก�าหนดต่อนายทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบตามที่ก�าหนด	และช�าระค่า
บ�ารุงสมาคม	(ถ้ามี)

5. ท่านจะได้รับอะไรจากการเป็นสมาชิก

ท่านจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งในและต่างประเทศ,	ข่าวสารเกี่ยวโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน,	เข้าร่วมการสัมมนาฝึกอบรมต่างๆ	ของสมาคมและ
พันธมิตร,	พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจซอฟต์แวร์ในงานต่างๆ,	มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมใหญ่และออกเสียงเลือกคณะ
กรรมการตามที่ก�าหนด,	เสนอความคิดเห็นหรือร้องขอให้ช่วยเหลือ	และใช้สถานที่ของสมาคมตามระเบียบที่ก�าหนดไว้

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
The Association of Thai Software Industry

สภาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
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Power of your Solution

D esign
Primo Prime คอื ทมีพัฒนาและออกแบบ Website มอือาชีพท่ีทา่นไว้วางใจได้

A pplication Software
Primo Prime คือทมีพัฒนา Application Software 
ทัง้ Webbase Application และ Mobile Application 
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของธุรกจิคณุ

PrimeCluster
Application สาํหรับการจัดการ Tour Operator ละเอียดใช้งานง่าย 
ทกุทีทุ่กเวลา บนทุกอุปกรณ์

PrimeCluster Pro
Application คุณภาพท่ีจัดการระบบ Booking Online 
และ Tour Operator ไว้ดว้ยกัน

PrimeCluster M
Application สาํหรับจัดการเอกสารการขายท่ีใช้ได้กับทุกธุรกจิ

B ook
Primo Prime คอืทมีพัฒนา Digital Content 
รวมทัง้ Interactive Ebook สําหรับ PR ธุรกจิของทา่น

C hitect
Primo Prime มทีมีพัฒนางาน 3 มติ ิเพือ่การ Present งานธุรกิจของทา่น

Tel. 089-983-7489
www.primoprime.com

primoprimeltd@gmail.com


