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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

	 สวัสดีครับสงกรานต์ที่ผ่านมามีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องเลย
ทีเดียวครับ	ล่าสุดก็มีการเปิดตัว	Venture	Capital	เพื่อสนับสนุน
กลุ่ม	Startup	คนไทยน่าสนใจมากครับเล่มนี้ผมจะมาน�าเสนอเกี่่ย
วกบักลุ่มนกัลงทนุ	และกลุ่ม	Startup	และยงัมเีนือ้หาอืน่อกีมากมาย
เข้าไปติดตามกันได้เลยครับ
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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

-	 เนื้อหาที่นักเขียนเขียนขึ้นเอง	 ถือเป็น	 ลิขสิทธิ์ของ 

	 นักเขียนคนนั้นๆ	ทางนิตยสารถือสิทธิเป็นผู้เผยแพร่

COPYRIGHT
ลิขสิทธิ์ของนิตยสาร

	 เนื้อหา	และรูปภาพทั้งหมดถือเป็นทรัพย์สินทาง 

ปัญญาของ	สมาคมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	หรอื	ATSI	 

และ	Primo	Prime	Ltd.,Part	เท่านัน้	โดยเน้ือหาภายใน

เล่มถ้ามีการน�ามาจากที่อ่ืนจะอ้างอิง	 และขออนุญาตไว ้

อย่างชัดเจน	ทางส�านักพิมพ์	ยินดีให้น�าไปเผยแพร่ต่อใน

เชิงความรู้ได้โดยการท�าตามที่ส�านักพิมพ์	 และสมาคม 

ก�าหนด	และห้ามน�าส่วนใดส่วนหนึง่หรอืทัง้หมดในนติยสาร	

The	Shortcut	ไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างเด็ดขาด	ถ้าละเมิด	

ทางสมาคมและส�านักพิมพ์จะด�าเนินการทางกฎหมาย

ในนาม สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
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News&Event

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557  
และการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/ThailandATSI
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ขอเชิญเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ 
“mHealth กระทรวงสาธารณสุข”

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารส�านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ	ขอเชิญนิสติ	นกัศกึษา	และประชาชนทัว่ไป	ส่งผลงาน
เข้าร่วมการประกวดนวตักรรมซอฟท์แวร์ด้านสขุภาพและสาธารณสขุ	
ประจ�าปี	๒๕๕๘	หัวข้อ	“mHealth	Application	และ	mHealth	
Analytic”	ชิงทุนสนับสนุน

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
นักศึกษา	และบุคคลทั่วไป	ได้มีโอกาสพัฒนานวัตกรรมซอฟท์แวร์
ทีทั่นสมัยและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการสาธารณสุข	 และรองรับนโยบายของรัฐบาลในการขับ
เคลือ่นเศรษฐกิจดจิิทลั	โดยการใช้ดจิทิลั	รองรบัการให้บรกิารต่างๆ	
ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับปรับปรุงบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรง	และผลกัดนังานส�าคญัของประเทศชาติ

หัวข้อการประกวดผลงาน 
1.	mHealth	Application	คือ	 โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับด้าน
สุขภาพ	ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่	(mobile	devices)	

2.	mHealth	Analytic	คอื	โปรแกรมประยกุต์ผ่านอปุกรณ์เคล่ือนที่	
(mobile	 devices)	 เพื่อใช้ในระบบงานด้านสาธารณสุข	 บน	
Health	Data	 Center	 ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของชุดข้อมูล	 43	 แฟ้ม
ของกระทรวงสาธารณสุข	(โดยผู้จัดจะจัดชุดข้อมูล	Health	Data	
Center	ให้)

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด	(มีสัญชาติ	ไทย)
กลุ่มที่	1	ประชาชนทั่วไป
กลุ่มที่	2	นิสิต	นักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา	ใน
ภาครัฐ	และเอกชนโดยไม่จ�ากัดชั้นปี
กลุ่มที่	3	เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลส�าหรับผู้เข้าร่วมประกวด
รางวัลที่	1	ทุนสนับสนุน	กลุ่มละ	1	รางวัล	มูลค่า	8	หมื่นบาท	
รวม	3	รางวัล
รางวัลที่	2	ทุนสนับสนุน	กลุ่มละ	1	รางวัล	มูลค่า	5	หมื่นบาท	
รวม	3	รางวัล
รางวัลที่	3	ทุนสนับสนุน	กลุ่มละ	1	รางวัล	มูลค่า	3	หมื่นบาท	
รวม	3	รางวัล

ก�าหนดการสมัคร 
ลงทะเบียนสมัคร	พร้อมรายละเอียดผลงาน	
ตั้งแต่บัดนี้	-	10	พฤษภาคม	2558

ติดต่อสอบถาม
นางสาวเพ็ญศรี	น้อมระวี	โทรศัพท์	02-590	1202
นางสาวจิลาวัลย์	มีสังข์	โทรศัพท์	02-590	1207

รายละเอียดเพิ่มเติม	
http://ict.moph.go.th

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/ThaiSoftwareIndustry
blognone.com

http://ict.moph.go.th
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SIPA จัดประกวดผลงานด้านแอนิเมชัน 
Thailand Digi Challenge 2015

8	เมษายน	2558	-	ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ง
ชาติ	(องค์การมหาชน)	หรือ	SIPA	น�าโดย	พลเอกโสภณ	เวคะวาก
ยานนท์	กรรมการผูท้รงคณุวฒุแิละรกัษาการผูอ้�านวยการ	จัดงาน
แถลงข่าวเปิดตัวงาน	Thailand	Digi	Challenge	2015	ภายใต้
แนวคิด	“รัก(ษ์)	สามัคคี	วิถีไทยร่วมสมัย”	ณ	ห้องโลตัส	3	–	4	ชั้น	
22	โรงแรมแกรนด์	แอท	เซ็นทรัลเวิร์ล

Thailand	Digi	Challenge	2015	เป็นกจิกรรมการแข่งขนัประกวด
แผนงานทางด้านแอนนิเมชัน	เกม	อีเลิร์นนิง	นิวมีเดีย	และแพลท
ฟอร์มที่ใช้ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์	 ที่เปิดโอกาสให้กับ
นักเรียน	นักศึกษา	บุคคลทั่วไป	นักพัฒนาอิสระ	และผู้ประกอบ
การ	 ได้น�าเสนอผลงานแสดงแนวคิดและทักษะใหม่ๆ	 ต่อ
อุตสาหกรรม	โดยในปีนีจ้ดัให้ผูเ้ข้าประกวดน�าเสนอผลงานภายใต้
แนวคิด	“รัก(ษ์)	สามัคคี	วิถีไทยร่วมสมัย”	เพื่อสนับสนุนให้มีการ
พฒันาขดีความสามารถของผูป้ระกอบการหรอืบคุคลและต้องการ

พัฒนาผลงานให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้	 อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในมุมมองของนักลงทุน
ทีจ่ะเข้ามาร่วมในการน�าผลงานไปพฒันาและต่อยอด	โดยผูเ้ข้าร่วม
ในการประกวดมีสิทธิ์ในการได้รับทุนพัฒนาแผนการด�าเนินงาน
จากทางส�านกังานฯ	รวมมลูค่ากว่า	9	ล้านบาท	โดยผูส้นใจสามารถ
สมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้	ถึง	19	มิ.ย.58	

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	
www.sipa.or.th	และ	www.thailanddigi.com	
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	02-141-7226

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict
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กระทรวง ICT แถลงผลงานรอบ 6 เดือน

24	เมษายน	2558	–	นายฉัตรชัย	คุณปิติลักษณ์	รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 ร่วมแถลงผล
งานรอบ	 6	 เดือนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร	 ซึ่งมีนายพรชัย	 รุจิประภา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	เป็นประธาน	ณ	ห้องจดัเลีย้ง	
อาคาร	9	ทีโอที	ถนนแจ้งวัฒนะ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดแถลงผลงาน
รอบ	6	เดือนที่ผ่านมา	(12	กันยายน	2557	–	31	มีนาคม	2558)	
ซ่ึงเป็นผลงานการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตาม
นโยบายรัฐบาล	โดยสรุปผลงานได้ดังนี้

-	งานปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	แบ่งออกเป็น	กลุ่มกฎหมายส่ง
เสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	 กลุ่มกฎหมายท่ีสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจดิจิทัล	 และกลุ่มกฎหมายด้านความ
มั่นคง

-	งานด้านการรักษาความปลอดภัย	(Cyber	Security)	และการก
ระท�าความผิดทางคอมพิวเตอร์ฯ	ได้มีการปิดกั้นเว็บไซต์ไม่เหมาะ
สมที่กระท�าความผิดแล้วกว่า	3,900	ยูอาร์แอล

-	งานบรูณาการโครงข่ายสือ่สาร	National	Boardband	ของภาครัฐ

-	งานจดัตัง้ศนูย์ข้อมูลในประเทศ	(Data	Center)	และแผนปฏบิตัิ
การการบูรณาการศูนย์ข้อมูล	 เพ่ือให้เกิดการขยายตัวด้าน
อุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย	 และมีแนวทางในการส่ง
เสริมการลงทุน

-	 งานส่งเสริมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทยในระยะ
ยาว	(Lifelong	Learning)

-	 งานส่งเสริมการค้าผ่านส่ือดิจิทัล	 ส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล	
และส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล

นอกจากงานด้านต่างๆ	ทีก่ล่าวมา	กระทรวงไอซทียีงัมีผลงานท่ีอยู่
ระหว่างด�าเนินการที่ส�าคัญอีกด้านคือ	งานเตรียมความพร้อม
ส�าหรบัการเปลีย่นผ่านไปสูก่ระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม	
โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานตามกฎหมายใหม่	 และ
จัดต้ังหน่วยงานใหม่	 ได้แก่	 ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล	ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม	2558	ตลอดจนน�าเสนอ
นโยบายและแผนระดบัชาตว่ิาด้วยการพฒันาดจิทัิลเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคมในเดือนกันยายน	2558

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict



กระทรวง ICT ได้จัดการประกวดนวัตกรรมด้าน  
e-government mobile application

ด้วยปี	 ๒๕๕๘	 เป็นปีท่ีครบรอบ	 ๑๕๐	 ปีของการก่อตั้งสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ	(International	Telecommunication	
Union:	 ITU)	ซึ่งเป็นทบวงการช�านัญพิเศษภายใต้สหประชาชาติ
ทีก่่อตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่สร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศ
สมาชิกในการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากกิจการ
โทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	(ICT)	รวม
ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านโทรคมนาคม
และ	 ICT	 แก่ประเทศก�าลังพัฒนา	 ITU	 จัดต้ังขึ้น	 ในปี	 ๒๔๐๘	
ปัจจุบัน	ITU	มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	
มีประเทศสมาชิกจ�านวน	 ๑๙๓	 ประเทศ	 โดยในส่วนของ
ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี	๒๔๒๖	และยังเป็นที่ตั้งส�า
นักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ	ITU	เมื่อปี	๒๕๓๕

ในการนี้	ITU	จึงได้เชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ	๑๕๐	ปีของการก่อตั้ง	ITU	ภายใต้
หัวข้อหลัก	คือ	“Telecommunications	and	ICT:	Drivers	of	
innovation”	ตลอดทั้งปี	๒๕๕๘	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเห็นสมควรที่ประเทศไทยจะร่วมจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองวาระดังกล่าว	 จึงได้ก�าหนดแผนงานการจัดกิจกรรม
เฉลมิฉลองฯ	โดยกจิกรรมหนึง่ทีจ่ะจดัขึน้เพือ่เฉลมิฉลองฯ	คอืการ
จัดประกวดนวัตกรรมด้าน	 ICT	 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป	
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	และผูป้ระกอบการด้าน	ICT	ของไทย	
ได้มส่ีวนร่วมในการพฒันาด้าน	ICT	โดยการใช้ความคดิสร้างสรรค์

คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้	ICT	เพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการใช้ชีวิตและการประกอบกิจการต่างๆ	 ซึ่ง
สอดคล้องกับหัวข้อหลักการเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว	 และอาจ
สามารถน�านวัตกรรมนั้นๆ	 ไปต่อยอดท�าธุรกิจต่อไปได้	 และเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
และการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการ
ให้บริการภาครัฐโดยการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมซอฟต์แวร์
แอพพลเิคชนัเพือ่การพัฒนาประสทิธภิาพการให้บริการภาครฐัของ
ประเทศไทย

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารจงึได้ก�าหนดให้การ
ประกวดนวัตกรรมด้าน	ICT	ในครั้งนี้เป็นการประกวดผลงานด้าน	
e-government	mobile	application	เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้นักพัฒนา	mobile	application	ในภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาค
การศึกษา	และบุคคลทั่วไป	เกิดแรงจูงใจในการคิดค้นและพัฒนา
ผลงานนวตักรรมทีม่คุีณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการใช้งานบริการรฐบาล
อเิลก็ทรอนกิส์	และยกระดบัการใช้งานบรกิารภาครฐัผ่าน	mobile	
application
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง	:	
http://www.mict.go.th/view/1/ITU150inNovation

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.facebook.com/sipa.mict

News&Event
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กระทรวง ICT ร่วมแสดงผลงานเด่นในงานแถลง
ผลงานรอบ 6 เดือนของรัฐบาล

นางเมธินี	 เทพมณี	 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร	(ไอซีที)	ให้การต้อนรับ	พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ใน
โอกาสเยีย่มชมบธูนทิรรศการแสดงผลงานเด่นของกระทรวงไอซีที	
ที่ประกอบด้วยนิทรรศการภาพรวมเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิทัล	 (Digital	 Economy)	 โดยส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนกิส์	(องค์การมหาชน)	หรอื	ETDA	นทิรรศการเรือ่งศูนย์
กลางแอปพลเิคชนัภาครฐั	(GAC)	และนทิรรศการโครงการ	Smart	
Citizen	Info	ซึง่เป็นตูค้อีอสบรกิารข้อมลูประชาชนด้านต่างๆ	โดย
ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)	หรือ	EGA		ซึ่ง
จัดแสดงภายในงานแถลงผลงานรอบ	6	เดือนของรัฐบาล	เมื่อวัน
ที่	17	เมษายน	2558	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล

ข้อมูลอ้างอิง	:	
www.mict.go.th

News&Event



11 The Shortcut

ก่อนหน้านีห้ากต้องการร้องเรยีนปัญหาเก่ียวกบัแทก็ซี	่เรียกแล้ว
ไม่ไปบ้าง	บรกิารไม่สภุาพบ้าง	จะใช้วิธีโทรแจ้งเพือ่ร้องเรยีนผ่าน
สายด่วน	1584	แต่ก็มีสายไม่ว่างบ้าง	โทรไม่ติดบ้าง	อาจไม่ได้
รับความสะดวกเท่าที่ควร

ตอนน้ีกรมการขนส่งทางบกได้เผยโฉมแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า	
“DLT	 Check	 In”	 เพ่ือเป็นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเหน็และให้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บรกิาร
แท็กซี่	

ขั้นตอนการให้คะแนนหรือร้องเรียนก็ไม่ยากเพียงคุณใช้
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการลงทะเบียนก่อนก็สามารถใช้

ข้อมลูอ้างองิ	:
captainbangkok.com

งานแอปพลเิคชนัได้เลย	ภายในแอปคณุสามารถให้คะแนนความ
พึงพอใจ	ระบุทะเบียนรถ	ถ่ายรูปได้	ร่วมแสดงความคิดเห็นไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองสภาพรถ	ความสะอาด	มารยาทในการขบัขี	่ความ
พึงพอใจในการให้บริการ	 ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมน�ามาใช้
ก�าหนดแนวทางและมาตรการในการยกระดับแท็กซี่ไทยต่อไป
ในอนาคต	เพื่อพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น

สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีทั้งบนระบบปฏิบัติการ	
iOS,	Android	และ	windows	phone	ได้แล้ววันนี้ค่ะ

แท็กซ่ีเรียกแล้วไม่ไป ร้องเรียนผ่านแอป

“DLT Check in” ได้เลย
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จากเหตกุารณ์ภยัพบิตัแิผ่นดนิไหวทีป่ระเทศเนปาลเม่ือวนัท่ี	25	
เมษายน	ทีผ่่านมาท�าให้มผีูป้ระสบภัยและผูเ้สียชวีติเป็นจ�านวน
มาก	และเพื่อเป็นการช่วยเหลือ	Line	ได้ประกาศเมื่อวันที่	28	
เมษายน	ออกสติ๊กเกอร์ชุดใหม่ที่ชื่อว่า	“Pray	for	Nepal”	เพื่อ
เป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	โดยเงินรายได้จาก
การจ�าหน่ายสติ๊กเกอร์ชุดนี้จะส่งผ่านสภากาชาดแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น	เพื่อน�าไปมอบให้แก่หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือในพื้นที่
ประสบภัย

ข้อมลูอ้างองิ	:
Line	store

สติ๊กเกอร์ชุด “Pray for Nepal”
จาก Line รายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ร้านสติ๊กเกอร์บนแอปพลิเคชัน	 Line	 ทั้ง	
iOS	และ	Android	และเว็บไซต์	Line	Store	ได้แล้ววันนี้ถึง	31	
พฤษภาคม	สติ๊กเกอร์ชุดนี้มีทั้งหมด	8	ตัว	ไม่มีวันหมดอายุ	ราคา	
50	coins	หรือ	30	บาทค่ะ
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พ่อแม่ที่ชอบถ่ายภาพลูกๆลงบน	 Facebook	 น่าจะพบปัญหา
เดยีวกนัคอืรปูสดุแสนน่ารกัของลกูคณุกระจดักระจายอยูไ่ม่เป็น
ที่เป็นทาง	จะดีไม๊ที่มีวิธีจัดการรูปภาพเหล่านี้ให้มารวมอยู่ในที่
เดียวกัน

จากการส�ารวจของ	facebook	พบว่า	65%	ของพ่อแม่ที่ชอบ
ถ่ายรูปลูกลงบน	facbook	จะติด	tag	เพื่อแบ่งปันรูปเหล่านั้น
ให้กับคนในครอบครัวด้วย	แต่รูปภาพเหล่านั้นก็ยังไม่ได้รวมอยู่
ในอัลบัมเดียวกันอยู ่ดี 	 Facebook	 จึงออกฟีเจอร ์ใหม่	
“Scrapbook”	ท�าหน้าทีเ่ป็นสมดุภาพรวบรวมรปูให้มาอยูใ่นที่
เดียวกัน

การใช้งานเพียงเข้าไปให้หน้าโปรไฟล์	 คลิกที่	 About	 จะเจอ
ฟีเจอร์	Family	and	Relationships	ก็สร้าง	scrapbook	ของ
ลูกคุณขึ้นมาได้เลย	 เมื่อคุณถ่ายรูปและติด	 tag	 ในรูปที่คุณ ข้อมลูอ้างองิ	:

facebook.com

มาจัดระเบียบรูปลูกๆ ของคุณด้วย Scrapbook กันดีกว่า

ก�าหนดไว้	 รูปเหล่านั้นก็จะถูกเก็บรวบรวมอยู่ใน	 scrapbook	
คุณยังสามารถแชร์ภาพเหล่านี้ให้เพื่อนๆคุณได้อีกด้วย	แต่ตอน
นี้ยังมีให้ใช้ที่อเมริกาเท่านั้น	ในไทยคงต้องรอกันไปก่อนนะคะ
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เมื่อปีที่แล้ว	Microsoft	ออก	Office	Lens	ส�าหรับ	Windows	
Phone	และได้ตดิอนัดบัแอพพลเิคชัน่แจกฟรท่ีีได้รบัความนยิม
มากที่สุดด้วยเรตติ้ง	4.6	และกว่า	18,500	รีวิว

และล่าสุดมาแล้วส�าหรับ	 Office	 Lens	 บน	 iPhone	 และ	
Andriod	ซึง่กไ็ม่น่าแปลกใจว่าท�าไม	Office	Lens	ถงึได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากเพราะมนัท�าให้สมาร์ทโฟนของคณุกลายเป็น
เครื่องสแกนพกพาไปกับคุณได้ทุกที่	 แค่คุณถ่ายภาพใบเสร็จ,	
นามบัตร,	 กระดาน	WhiteBoard	 หรือเอกสารที่คุณต้องการ
สแกนมุมไหนก็ได้	Office	Lens	ก็จะตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก
ไป	ให้เหลอืไว้เพยีงหน้าเอกสารท่ีคณุต้องการเท่าน้ัน	และบนัทกึ
รปูภาพเหล่านัน้ลงใน	OneNote	คณุจงึสามารถดรูปูภาพได้จาก
อุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ

ภายในแอพพลิเคชั่นมีโหมดถ่ายภาพอยู่	3	โหมดด้วยกันคือ

Document Mode
การสร้างส�าเนาเอกสาร,	นามบัตร	หรือโปสเตอร์

Whiteboard Mode
โหมดการสแกนภาพบนกระดานไวท์บอร์ดท่ีจะช่วยลบแสง
สะท้อนและเงาต่างๆ	ท�าให้ภาพที่ได้ชัดเจนมากขึ้น ข้อมลูอ้างองิ	:

Microsoft	Office	Blog

Photo Mode
เป็นการถ่ายภาพทั่วไปและจะบันทึกภาพลงใน	OneNote	

คุณสามารถเลือกรูปภาพที่ถ่ายแล้วแปลงไฟล์ให้เป็น	 PDF,	
Word,	PowerPoint	 ได้ด้วย	 เมื่อแปลงแล้วจะถูกบันทึกไปยัง	
OneDrive	โดยอตัโนมตั	ิและด้วยคณุสมบตั	ิoptical	character	
recognition	 (OCR)	ที่สามารถแปลงภาพถ่ายเป็นตัวอักษรได้	
จะช่วยให้คณุค้นหารูปภาพบน	OneNote	หรอื	OneDrive	อย่าง
ง่ายดาย	แต่ว่าในการใช้งาน	Office	Lens	จะต้องมีการลงชื่อ
เข้าใช้ด้วยบัญชี	Microsoft	นะคะ

ส�าหรับใครที่ใช้	 Window	 Phone	 ไม่ต้องพูดถึงเพราะได้ใช	้
Office	Lens	ไปก่อนใครเพื่อนตั้งแต่ปีที่แล้ว	ใครที่ใช้	iPhone	
ยงัมใีห้โหลดเฉพาะ	Store	ในอเมรกิาเท่านัน้	ส่วนผู้ใช้	Android	
ตอนนีย้งัเป็นตัวทดสอบอยูค่าดว่าอกีไม่นานเกนิรอมีให้โหลดบน	
Play	Store	แน่นอนค่ะ

มาแล้ว Office Lens 
บน iPhone และ Andriod
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ในปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆ	 เกิดขึ้นมากมายจนตามกันแทบ
จะไม่ทันเลยทีเดียว	 ล่าสุดนี้ทาง	 “Blink”	 ก็ได้คิดไอเดียใหม่ๆ	
เกีย่วกบัการตรวจวดัสายตาแบบเดลเิวอร	ีโดยอปุกรณ์หลักๆ	ที่
ใช้ก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเอง	ซึ่งทาง	Blink	ก็ได้คิดท�าตัวตรวจวัด
สายตาขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะช่วยให้สะดวกสบายรวดเร็วมากขึ้น
กว่าเดิม

วิธีตรวจวัดสายตาของ	 Blink	 ก็แค่ให้เราทดสอบการมองเห็น	
ตรวจสอบความผิดปกติทางสายตาและวัดระยะห่างของรู
ม่านตาของเราผ่านการมองทางสมาร์ทโฟน	โดยใช้เวลาแค่	20	
นาที	ในการทดสอบเท่านั้น	ในสถานที่ที่เราได้นัดหมายไว้	โดย
ทาง	Blink	จะคิดค่าบริการจะอยู่ที่	75	ดอลลาร์หรือประมาณ	
2,400	บาท

ข้อมลูอ้างองิ	:
goblink.co

หลงัจากนัน้รายละเอยีดในการตรวจสอบสายตาของเราก็จะถูก
วิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญภายใน	24	ชั่วโมงอย่างละเอียด	แล้ว
ส่งใบรับรองค่าส่ายตาและค�าแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญผ่านทาง
แอปพลิเคชัน	Blink	หรือหากมีโรคอื่นๆ	ที่เกี่ยวกับดวงตา	ทาง	
Blink	กจ็ะส่งไปให้ทางจกัษแุพทย์เป็นผูเ้ช่ียวชาญรักษากันต่อไป

ส่วนใบรับรองค่าสายตาจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาจากทาง	 Blink	
นัน้	เราสามารถน�าไปตัดแว่นทีไ่หนกไ็ด้ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือ	
ทางร้านค้าทัว่ไป	ส�าหรับการใช้งานของแอปพลิเคชนั	Blink	ตวั
นีก้ใ็ช้งานง่าย	สะดวก	ถอืว่าเป็นการพัฒนาวงการแพทย์ให้ผสม
ผสานกับวงการไอทีได้ลงตัวทีเลยทีเดียวค่ะ

“Blink” ตรวจวัดสายตาผ่านทางสมาร์ทโฟน
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สงคราม
Mobile Banking
ของค่ายมือถือ

เมื่อเดือนที่แล้วมีการเปิดตัว Beat Banking ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง AIS และธนาคาร 
CIMB Thai ไปแล้ว ท�าให้ตอนนี้ตลาด Mobile Banking ของค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ทั้ง 3 ค่าย
ในไทยต่อสู้กนัอย่างหนกัหน่วงแต่ผูบ้รโิภคอย่างเราๆ ได้ประโยชน์ไปเตม็ๆ ในแง่ของความสะดวก
สบายในการท�าธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางไปธนาคาร ท�าให้การใช้ชีวิตง่ายดายมากขึ้นแน่นอน ยิ่งมีการแข่งขันกันมากขึ้น
ทางเลือกของผู้ใช้งานก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน ของค่ายไหนสะดวกกับคุณมากที่สุดก็เลือกใช้กัน
ได้ตามใจเลยค่ะ
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“ทรูมันนี่” จาก True

เริ่มต้นท�าก่อนเจ้าอื่นๆเลยส�าหรับทรูมันน่ี	 นอกจากจะจ่ายบิลต่างๆผ่านทรูมันนี่ได้
แล้วยังเป็นเจ้าเดียวท่ีให้ผู้ใช้สามารถซ้ือของออนไลน์ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีบัตร
เครดิต	และที่น่าสนใจส�าหรับคอเกมออนไลน์	เกมใน	facebook	ก็คือสามารถเติม
เกมผ่านทรูมนันีไ่ด้ด้วย	ในส่วนของช่องทางในการเติม-จ่าย-โอนเงิน-ซือ้ก็ไม่ต้องพดู
ถึง	 แค่สาขาของ	 7-11	 ทั่วประเทศก็มีมากมาย	 ยังไม่นับรวมถึงช่องทางอื่นอีกเช่น	
True	Shop,	True	Move	Shop,	CP	Fresh	Mart,	True	Partner	และร้านค้าที่มี
สัญลักษณ์	 ทรูมันนี่เอ็กซ์เพรส	 โดยไม่ต้องมีบัญชีธนาคารไม่ว่าใครก็สามารถท�าได้	
หากใครท่ีใช้สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน	 True	Money	Wallet	
มาใช้ได้มีทั้งบน	iOS	และ	Android

“แจ๋ว” จาก Dtac

ให้บริการโอน	รบั	ถอน	จ่ายบลิผ่านตวัแทนแจ๋วทัว่ประเทศ	จดุเด่นอยูท่ีไ่ม่ต้องมบัีญชี
ธนาคาร	 ไม่ต้องใช้บัตร	 ATM	 มีแค่เบอร์มือถือของค่ายใดก็ได้กับบัตรประชาชนก็
สามารถท�าธุรกรรมทางการเงินได้แล้ว	บริการจาก	Dtac	ตัวนี้ครอบคลุมทุกต�าบล
ทั่วประเทศ	ผู้โอนสามารถโอนเงินได้ครั้งละไม่เกิน	5000	บาทเมื่อได้รับ	SMS	แจ้ง
รหสัรับเงินกใ็ห้ผู้รับเงินน�ารหสันีไ้ปติดต่อรับเงินได้ท่ีเคาน์เตอร์หรือจดุบรกิารแจ๋วทัว่
ประเทศ	บริการนีเ้น้นกลุ่มชาวบ้านรากหญ้าท่ีไม่มบัีญชธีนาคาร	พ้ืนทีห่่างไกลไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทาง	เพราะบางพื้นที่หาธนาคารยากกว่าหาจุดบริการแจ๋วเสียอีก

“Beat Banking” จาก AIS

เป็นการรวมตัวกนัระหว่าง	mPAY	กบับญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ของ	CIMB	Thai	ท�าให้
คุณสามารถท�าธุรกรรมต่างๆผ่าน	mPAY	App	ได้	จุดเด่นของบริการตัวนี้คือคุณจะ
ได้รบัดอกเบีย้เงนิฝากไปในตวัอกีด้วยแถมไม่ต้องมจี�านวนเงนิข้ันต�า่ในการเปิดบัญชี	
คุณสามารถโอนเงินได้ง่ายๆ	 แค่รู้เบอร์มือถือปลายทางหรือเลขบัญชีก็ได้	 ส่วนการ
ฝากเงินก็ยิ่งสะดวก	ฝากผ่านตู้	ATM	หรือจุดให้บริการ	AIS	Shop,	ร้านเทเลวิช,	จุด
รับช�าระเงิน	mPAY	Station,	Big	C	ส่วนในเรื่องการถอนเงินก็สามารถใช้บัตรถอน
ผ่านตู้	ATM	ได้ทั่วประเทศ	และสามารถช�าระค่าบริการต่างๆ	ได้กว่า	200	รายการ
ได้	24	ชั่วโมง

จะเห็นว่าผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทั้ง 3 เจ้าก็จะมีเป้าหมายชัดเจนในการให้บริการ 
ลองเลือกใช้กันดูว่าใครจะเหมาะสมกับบริการไหนบ้างเพื่อเป็นทางเลือกให้กับชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น
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Venture	 Capital	 เป็นแหล่งเงินทุนท่ีส�าคัญแก่ธุรกิจใหม่หรือ	
Startup	ซึง่มีความเสีย่งสงูเกนิกว่าทีจ่ะสามารถขอกูย้มืเงนิจาก
ธนาคาร	นอกจากนี้การลงทุนในลักษณะ	venture	capital	ยัง
ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการท่ีจ�าเป็นให้แก่	
Startup	 อีกด้วย	 ส�าหรับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจที่มั่นคงแล้ว	
ประกอบธุรกิจมานานหรือมีหลักทรัพย์ค�้าประกันเพียงพออาจ
เลือกที่ระดมทุนโดยการกู้ยืม	 โดยเฉพาะการกู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์	ในขณะที่	Startup		ซึ่งไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็น
หลักทรัพย์ค�้าประกัน	 มักไม่สามารถกู ้ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชย์ได้จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการลงทุนในรูปของ	 Venture	
Capital	

แต่ก่อนหน้าทีจ่ะถงึขัน้ระดมทนุเราย้อนกลบัไปทีก่ลุม่	Startup	
เค้าเริม่ท�างานกนัยงัไง	ขัน้ตอนการระดมทนุในแต่ละขัน้มอีะไรบ้าง	

เริ่มจากผู้ที่เป็น	Founder	คนที่มีไอเดียในการท�าธุรกิจ	และจะ
เริม่มองหาผูร่้วมอุดมการณ์	(	Co-Founder	)	ซึง่ผูร่้วมอดุมการณ์
นีม้ส่ีวนส�าคญัเป็นอย่างยิง่ต้องศกึษานิสยัใจคอรูจ้กักนัเป็นอย่างด	ี
หลงัจากได้	Co-Founder	มาช่วยกย็งัขาดเงนิทนุเริม่ต้น	อนัดับ
แรกอาจเริ่มหาจากญาติพี่น้องและคนรอบตัวแล้วแบ่งสัดส่วน
ในการถือหุ้นให้ผู้ร่วมลงทุนไปตามสัดส่วน	 จนเมื่อถึงจุดหนึ่งก็
ต้องเริ่มหานักลงทุนจริงๆ	 สักที	 ซึ่งการลงทุนนั้นมีหลายระดับ
ด้วยกัน	ไม่ว่าจะเป็น	Seed	Fund,	Series	A,	Series	B	and	
Series	C	แล้วความแตกต่างของแต่ละระดับเป็นอย่างไร

Venture Capital แหล่งเงินทุนของ Startup

Seed Fund
จดุประสงค์ในการระดมทนุระดบั	Seed	Fund	ส�าหรบั	Startup	
ที่มีพนักงานอยู่ไม่กี่คน	เหมาะกับ	Founder		ที่ต้องการเปิดตัว
ผลติภณัฑ์ตวัใหม่หรือท�าการตลาดเบือ้งต้นเพือ่ค้นหาความลงตัว
ระหว่างผู้ใช้และผลิตภณัฑ์		ซ่ึงถ้ามกีารเร่ิมต้นทีด่แีละมผีลตอบ
รับจากผู้ใช้ท่ีมากข้ึนเร่ือยๆก็สามารถพัฒนาไปสู่การระดมทุน
ระดบั	Series	A	ได้เช่นกนั	ซึง่การระดมทนุในระดบั	Seed	Fund	
จะอยู่ในช่วง	250,000	-	2	ล้านเหรียญสหรัฐ	ซึ่งกลุ่มนักลงทุน
นี้จะเป็นกลุ่ม	Angels,	SuperAngels,	early	stage	VCs

Series A
การลงทุนในระดับ	Series	A	นี้เพื่อสนับสนุนกลุ่ม	Startup	ที่
ต้องการขยายฐานลกูค้า	หรอืต้องการกระจายสนิค้าไปยงัตลาด
อื่น	 หรือมีฐานลูกค้าจ�านวนมากแต่แผนการตลาดยังไม่ชัดเจน	
เม็ดเงินที่จะได้จากการลงทุนระดับนี้จะอยู่ที่ประมาณ	 2	 ล้าน	
-	15	ล้านเหรยีญสหรฐั	แต่โดยเฉลีย่แล้วจะอยูท่ี	่3	-	7	ล้านเหรยีญ	
ตัวอย่างเราน่าจะคุ้นกันดีที่ได้รับเงินระดมทุนในระดับนี้ก็คือ	
Uber	และ	 Instagram	 ได้รับเงินสนับสนุนจาก	Benchmark	
กลุ่มนักลงทุนในระดับนี้มักจะเป็นบริษัทใหญ่ๆ	เช่น	Sequoia,	
A16Z,	Benchmark,	Accel,	Greylock,	Battery,	CRV,	Matrix	
ซึ่ง	Angels	ก็สามารถเข้ามาร่วมลงทุนได้เช่นกันแต่อ�านาจการ
ต่อรองจะน้อยกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะ
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Series B
ในการลงทนุระดับนีมั้กจะเป็นการสนบัสนุนเพือ่ให้บรษัิทขายตวั	
หรือเพ่ือน�าเงินไปซื้อบริษัทหรือธุรกิจอื่นๆ	 ที่มีความเกี่ยวข้อง
กัน	ตัวอย่างกลุ่มที่เคยได้เม็ดเงินลงทุนระดับนี้คือ	Angry	Birds	
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท	 Accel	 ด้วยจ�านวนเงินที่
สูงถึง	40	ล้านเหรียญสหรัฐ	กลุ่มนักลงทุนในระดับนี้บางส่วนก็
เป็นกลุ่มเดียวกับ	Series	A	เช่น	Sequoia	นอกจากนี้ยังมี	IVP,	
GVVC,	Meritech,	DAG

และหากถึงจุดๆ หนึ่งก็จะถึงขั้น Exit เข้าสู่ IPO ยังไงก็ขอเป็นก�าลังใจให้กับกลุ่ม Startup เมืองไทยที่มุ่งสร้าง
ธุรกิจให้ประสบผลส�าเร็จกันเยอะๆ ซ่ึงล่าสุดก็มีงานเปิดตัว Venture Capital ของคนไทยแล้วภายใต้ชื่อ 
IYARA VC รายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามได้เลยค่ะ

Series C
จดุประสงค์กเ็พือ่การขยายตวัท่ียิง่ใหญ่มากขึน้กว่าระดบั	Series	
B	ต้องการขยายตลาดไปไปสูภู่มภิาคอืน่ๆ	เมด็เงนิทีส่นบัสนนุใน
ระดับนี้สูงถึง	 10	 ล้านเหรียญสหรัฐและมีโอกาสพุ่งสูงถึง	 100	
ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว	 กลุ่มนักลงทุนในระดับนี้มักเป็นก
ลุม่ธนาคารเพือ่การลงทนุ	Goldman	Sachs,	Morgan	Stanley,	
DST,	Tiger

ขอบคณุข้อมลู	:	blog.eladgil.com
ขอบคณุรปูภาพ	:	fundersandfounders.com
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เปิดตัว 
Venture Capital ใหม่
สนับสนุน Startup ไทยเต็มที่

เมื่อวันที่	23	เมษายน	ที่โรงแรมเรเนซองส์	กรุงเทพ	มีการแถลง
ข่าวเปิดตัว	 “ไอยรา	 เวนเจอร์	 แคปปิตอล”	 ด้วยการร่วมแรง
ร่วมใจจากผู้บริหารทั้ง	 4	 ท่านได้แก่	 “นายอภิชัย	 	 สกุลสุริยะ
เดช”	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เอ็มเอสแอล	ซอฟต์แวร์	จ�ากัด	
ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ให้กลุม่ธนาคาร		และหน่วยงานภาครัฐ		“นาย
สมบรูณ์		ศขุวีริยิะ”	ประธาน	บริษทั	โคแมนช่ี	อนิเตอร์เนชัน่แนล	
จ�ากัด	 ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โซลูชันด้านการโรงแรมมีผู้ใช้งาน
กว่า	600	รายทั่วโลก	“นายวิษณุพงษ์	วงศ์วาสน์”	ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร	 บริษัท	 เอด้าซอฟท์	 จ�ากัด	 	 ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
โซลูชันส�าหรับกลุ่มธุรกิจค้าปลีก	 และ	 “นายฉัตรชัย	 โตเลิศ

มงคล”	จาก	บริษัท	ซินเนเจอร์เทคโนโลยี	จ�ากัด		ผู้เชี่ยวชาญ
ระบบจัดการร้านอาหาร	 พัฒนาระบบพ้อยท์ออฟเซลล์	 หรือ	
POS	มปีระสบการณ์การท�างานอยูใ่นวงการธรุกจิด้านเทคโนโลยี
และการลงทุนมายาวนาน	 ซึ่งแต่ละท่านนั้นเป็นผู้รู้และมีความ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไอทีเป็นอย่างมาก	 และมีความตั้งใจ
เป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นแรงส�าคัญในการขับเคลื่อนและช่วยบ่ม
เพาะกลุ่ม	Startup	ให้พัฒนาและเจริญเติบโตได้ในสังคม

กลุุม่	Startup	ถอืเป็นก�าลงัส�าคญัในการวจิยัและพฒันาซอฟแวร์
ให้ตอบโจทย์ทั้งส�าหรับสังคมและส�าหรับองค์กร	 เพื่อเพิ่ม

สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ อภิชัย สกุลสุริยะเดช ฉัตรชัย โตเลิศมงคล วิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์
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ประสิทธิภาพในการท�างาน	 การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มรายได้	 และ
ขจัดปัญหาในเรื่องขอบเขตทางการค้า	 แต่ในปัจจุบันกลุ ่ม	
Startup	 ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการ
วิจัยและพัฒนา	 รวมทั้งในเรื่องการสนับสนุนองค์ความรู้หรือ
ประสบการณ์ทั้งในด้านบริหารการจัดการ	การท�าการตลาดใน
วงกว้าง	จึงเป็นเป้าหมายที่	 IYARA	VC	ได้ก่อตั้งขึ้น	โดยจะเข้า
มาเติมเต็มช่องว่างให้กับกลุ่ม	 Startup	 เหล่านี้	 ด้วยจุดแข็งใน
ด้านเครอืข่ายและประสบการณ์ด้านธรุกิจในแต่ละอุตสาหกรรม

โดย	 ไอยรา	 เวนเจอร์	 แคปปิตอล	มีความตั้งใจเป็นตัวกลางใน
การน�ากลุม่นกัลงทนุและกลุ่ม	Startup	มาเจอกนั	เพือ่ให้ผูล้งทุน
ได้มีโอกาสลงทุนในธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ	 มีศักยภาพท่ีดี
และให้ผลตอบแทนการลงทนุทีคุ่ม้ค่า	 ในขณะเดยีวกนักช่็วยให้
กลุ่ม	 Startup	 มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินลงทุน	 ซึ่งจะมีผลการ 
สร้างการเติบโตทางธุรกิจของตนและประเทศไทย

อัยราเชื่อว่าด้วยเนตเวิร์คที่เรามีด้วยประสบการณ์ของผู้ก่อต้ัง
ทั้ง	 4	 ท่านมีมากมายจากการท�าธุรกิจมาน่าจะช่วยน้องๆ	
Startup	เตบิโตขึน้ได้อย่างมัน่คง	อยากเหน็ซอฟต์แวร์ไทยเตบิโต
แขง็แรงมัน่คง	สามารถท�าธรุกิจได้จริงแล้วไปปักหมดุในประเทศ
ต่างๆ	หรอืแม้กระทัง่ในประเทศไทยเองให้แข็งแรง	อยู่ได้ด้วยตัว
ของเราเอง

ในการลงทุนกลุ่ม	 Startup	 มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่	 3	
กลุ่มด้วยกันคือ	

1.	 กลุ่ม	 Startup	 ที่อยู่ในระหว่างพัฒนาซอฟต์แวร์เกือบแล้ว
เสร็จ	(75%)	

2.	 กลุ่ม	 Startup	 ที่พัฒนาซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพแล้วเสร็จ	
(100%)	และก�าลังเตรียมแผนออกสู่ตลาด

3.	กลุ่ม	Startup	ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ออกสู่ตลาดแล้วแต่ยังไม่
ประสบความส�าเร็จ

โดยกลุ่มสตาร์ทอัปจะต้องน�าเสนอเอกสารโครงการให้ไอยรา	
เวนเจอร์	แคปปิตอล	พจิารณา	เพือ่อนมุตัวิงเงนิสนบัสนนุต้ังแต่	
1	 ล้านบาท	 แต่ไม่เกิน	 3	 ล้านบาท	 โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน	
25%	 ของมูลค่าหุ้นท้ังหมดในแต่ละรายที่ได้รับการสนับสนุน	
และคาดว่าจะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่	5-10	เท่าของเงินทุน
ทั้งหมด	ทั้งนี้	“ไอยรา”	ตั้งเป้าลงทุนใน	Startup	ทั้งหมด	100	
รายภายใน	5	ปี	ซึ่ง	Startup	รายแรกที่ทางไอยราสนับสนุนก็
คือ	 Fixzy	 ที่ท�าแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการจัดหาช่างซ่อมงาน
ภายในบ้าน	ส่วน	Startup	รายอื่นๆ	ก็ก�าลังคุยอยู่อีกประมาณ	
3	ราย	ดังต่อไปนี้
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fast!

เป็นทมี Startup ทีน่่าสนใจทเีดยีวกบัแนวคดิจากทมีของ CEO หนุุม่ไฟแรงคณุชฎลิ เอีย่มเกตแุก้ว 
ได้ร่วมกันผลิตแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า FIXZY ที่ใช้ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานซ่อมบ�ารุงต่างๆ
ภายในบ้าน เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอกับการที่ไม่รู้ว่าจะไปเรียกช่างมาจากไหน FIXZY จะเข้ามา
ช่วยคุณแก้ปัญหาตรงนี้โดยเป็นตัวกลางในการจัดหาช่างให้กับคุณเอง
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1. แจ้งปัญหา

เพียงคุณเลือกปัญหาที่คุณต้องการแจ้งซ่อมเข้ามาผ่านแอป	 ซ่ึง
สามารถแจ้งวันเวลาท่ีสะดวกเข้ารับการซ่อม	 พร้อมทั้งระบ	ุ
location	ที่ต้องการเข้าซ่อมและสามารถถ่ายรูปปัญหาแนบมาได้
อีกด้วย

2. รอรับรายชื่อช่างที่สะดวกเข้ารับบริการ

หลังจากแจ้งรายละเอียดการซ่อมผ่านแอปเรียบร้อยระบบจะส่ง
รายละเอียดงานแจ้งซ่อมไปสู่ช่างท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงหรือช่างที่
พร้อมให้บริการ	 เมื่อช่างตอบรับงานซ่อม	 คุณก็จะสามารถดูราย
ละเอียดของช่างได้	 แต่ถ้าหากคุณไม่ได้รับรายช่ือช่างภายในเวลา	
30	นาที	สามารถกดเรียกซ�้าได้

3. ตอบรับช่างและรอช่างติดต่อกลับ

เมื่อได้รับรายชื่อช่างและตรวจสอบรายละเอียดของช่างเรียบร้อย
หากไม่พอใจช่างที่ทางระบบส่งไปให้สามารถกดเรียกช่างคนใหม่
ได้	 แต่หากพอใจแล้วก็กดตอบรับช่างแล้วจะมีช่างติดต่อกลับหา
คุณ	 โดยคุณสามารถตกลงราคาและวันที่สะดวกเข้ารับบริการกับ
ช่างอีกครั้งได้โดยตรง	แต่หากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากช่างหรือ
พดูคยุกนัแล้วไม่สามารถตกลงกนัเรือ่งงานซ่อมได้คณุสามารถแจ้ง
ผ่านแอปเพื่อให้ส่งช่างคนใหม่ไปให้ได้เช่นกัน

การใช้งานภายในแอป FIXZY ก็ง่ายมาก
ตามขั้นตอนดังนี้

4. ยืนยันการเข้าซ่อม

เม่ือมีการติดต่อกลับจากช่างและพูดคุยตกลงกันได้แล้วให้	 “กด
ยืนยันเข้าซ่อม”	 เพื่อเป็นประโยชน์ให้ทางระบบติดตามงานซ่อม
ของคุณได้ดียิ่งขึ้น	 และถึงแม้ว่ามีการยืนยันเข้าซ่อมและนัดกัน
เรียบร้อยจนกระทั่งถึงวันที่นัดเข้ารับบริการ	 แต่ช่างไม่ได้มาตาม
นดัหรือเกดิปัญหาระหว่างงานซ่อมทีไ่ม่สามารถท�าให้งานซ่อมเสร็จ
สิ้นก็สามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปได้เช่นกัน

5. ปิดงานซ่อม

เมือ่งานซ่อมเสรจ็สิน้กก็ด	“ปิดงานซ่อม”	ได้เลยค่ะ

6. รีวิวงานซ่อม

หลังจากปิดงานซ่อมแล้วสามารถรีวิวแสดง
ความพึงพอใจในงานซ่อมเพ่ือเป็นการยก
ระดบัช่างให้มคุีณภาพด้วย	และ
เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้าน
ข้อมลูกบัผูใ้ช้บรกิารรายอืน่ๆ	
ถ่ายรปูปัญหาแนบมาได้อกีด้วย
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แอปพลิเคชนันีผู้ใ้ช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน แต่ทกุคร้ังทีม่กีารเรยีกใช้บริการจะถกูหกัครัง้ 30 
coin แต่ว่า coin นีห้าได้ง่ายๆจากการ Like หรอื Share ผ่านแอปพลิเคชนั ทกุครัง้ทีม่กีารกด 
Share คณุกจ็ะได้ coin มาไว้เรยีกใช้บรกิารฟรีๆ  กนัเลย

ทางทมีงาน FIXZY พร้อมทีจ่ะประสานงานและให้ความช่วยเหลือจนกว่าคณุจะได้รับช่างไปช่วยแก้
ปัญหาให้คณุ หากมข้ีอสงสัยหรอืต้องการสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิสามารถตดิต่อทางทมีงานได้ทกุ
ช่องทางดงันี้

IOS
https://itunes.apple.com/th/app/fixzy/id947223490?mt=8

ANDROID
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixzy.beta

ดาวน์โหลดฟรีและใช้งานกันฟรีๆ ได้แล้ว
ทั้ง iOS และ Android

https://itunes.apple.com/th/app/fixzy/id947223490?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixzy.beta
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อีเวนท์ที่ไหนเมื่อไหร่รู้ได้ด้วย Zipevent 

อีกหนึ่งผลงานของ	startup	เมืองไทยก็คือ	Zipevent	ที่เป็นแหล่งรวบรวมเอ็กซ์โป	
อีเวนท์ต่างๆ	 ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว	 มีระบบแจ้งเตือนดังนั้นคุณก็จะไม่พลาดงาน
ส�าคัญที่สนใจ	หรืองานอีเวนท์ที่อยู่ใกล้ตัวคุณ	ท�าให้การเดินในงานอีเวนท์ต่างๆ	จะ
ราบรืน่มากข้ึนเพราะมข้ีอมลูบธูต่างๆ	และงานสมัมนาอย่างครบถ้วนแบบ	real	time	
คุณสามารถลงทะเบียนเข้างานหรือ	 แลกรับโปรโมชันต่างๆ	 ได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย	ครบเครื่องเรื่องอีเวนท์ในแอพเดียวจริงๆ	ค่ะ	สามารถ	Download	ฟรีได้
แล้ววันนี้	ทั้ง	iOS	และ	Android

iOS
https://itunes.apple.com/app/id936050620

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dreamio.enjoin

พาเที่ยวง่ายๆผ่าน TakeMeTour

อีกหนึ่งทีมที่น ่าสนใจในงานนี้ก็คือ	 TakeMeTour	 เป็น	
Marketplace	ส�าหรบัน�าเทีย่วแบบ	one	day	trip	ทีแ่ต่ละทรปิ
จะถูกสร้างขึ้นโดยคนในพื้นท่ีท่ีมีความช�านาญในสถานที่นั้นๆ
เป็นอย่างดี	 หากคุณมีโปรแกรมพาเที่ยวที่น่าสนใจก็สามารถ
เข้าไปสร้างทริปได้ด้วยตัวเอง	ซึ่งจะท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกทริปที่ตรงตามความต้องการได้อย่างแท้จริง	 เป็นการเพิ่ม
ประสบการณ์ใหม่ๆ	 ที่ต่างไปจากการไปเที่ยวตามสถานที ่
ท่องเที่ยวหลักอีกด้วย	หากสนใจสามารถเข้าไปชมได้ที่	
https://www.takemetour.com/

Sharitybox สนับสนุนกลุ่มคนท�าความดี

เป็นอีกหนึ่ง	 Startup	ที่มาร่วมในงานนี้	 ซึ่ง	 Sharitybox	นี้ได้
แรงบนัดาลใจมาจากภาพยนตร์	“Pay	it	Forward”	ซึง่เป็นเรือ่ง
ของการส่งต่อความดโีดยให้การช่วยเหลอืกบัคนอืน่ต่อไปเรือ่ยๆ	
จึงเป็นที่มาของการท�า	 Sharitybox.com	 เพื่อต้องการช่วย
เหลอืกลุม่คนด้อยโอกาสในสงัคมและช่วยสนบัสนนุกลุม่คนทีท่�า
กจิกรรมดีๆ	เพ่ือสังคม	ซ่ึงกม็ทีัง้ทีเ่ป็นองค์กรไม่แสวงก�าไร	มูลนธิิ	
กลุม่คนท่ีด�าเนนิกจิการเพือ่สงัคม	ผ่านการจดัท�าการประมูลหรอื
ขายสินค้าเพื่อการกุศล	

Sharitybox.com	 เป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมประมูลหรือ
จ�าหน่ายสินค้าเพ่ือการกศุล	โดยวธิกีารร่วมกจิกรรมม	ี2	รปูแบบ
คอื	เป็นผูเ้ข้าร่วมการประมลูสนิค้าซึง่จะต้องท�าการลงทะเบยีน
เป็นสมาชิกกับ	SharityBox	ก่อน	อีกรูปแบบคือผู้ที่ต้องการจัด
กจิกรรมการกศุลบน	SharityBox	เพ่ือระดมเงินบรจิาคให้มลูนธิิ
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร	 ใครสนใจสามารถเข้าไปร่วม
กิจกรรมได้ที่	http://sharitybox.com/

https://itunes.apple.com/app/id936050620
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dreamio.enjoin
https://www.takemetour.com/
http://sharitybox.com/
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ธุรกิจอะไรก�าลังมา

อะไรก�าลังไป
มาเตรียมตัวกัน

โลกเริ่มเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นมาก จนการเป็นเหมือนเกมส์ชีวิตไปแล้ว มีทั้งคนแพ้และคนชนะ 
มันจะดีกว่าถ้าเรารู้ทันเกมส์ก่อนเพื่อสร้างโอกาสชนะ มาดูกันว่า ในอนาคตใกล้ๆ นี้ อะไร

จะเกิดขึ้นบ้าง เรามาเริ่มที่ 10 ธุรกิจ ที่จัดมาว่าเด่นมากๆ ในช่วงนี้ก่อน

1. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย	์
สุขภาพและความงาม

2. ธุรกิจน�าเทื่ยวในประเทศ 3. ธุรกิจโรงแรม	และร้านอาหาร
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4. ธุรกิจบริหารการศึกษา

7. ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

5. ธุรกิจประกันชีวิต	/	ประกันภัย

8. ธนาคารพาณิชย์	/	บ.หลักทรัพย์	/	
บ.จัดการกองทุน

10. ธรุกจิการผลติสือ่ออนไลน์	(Digital	
Content)

9. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

6. ธุรกิจก่อสร้าง	 วัสดุก่อสร้าง	 และ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อ้างอิงที่มาจาก	ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ	ม.หอการค้า
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เท่าทีด่จูะรูสึ้กว่าธรุกจิทีม่โีอกาสทางตลาดมามากขึน้กค็อื ธรุกจิท�า digital Content นัน้เอง 
มาดูข้อมูลอีกด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจท�าธุรกิจกันดีกว่า 10 ธุรกิจ ที่เขาจัดว่าร่วง
มากกว่ารุ่ง

1. ธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตร	
และจ�าหนายปัจจัยการผลิต

4. ธรุกจิขายรถมอืหนึง่	และเต๊นรถมอื
สอง

2. ธุรกิจค้าปลีก	 /	 ให้เช่าสื่อบันเทิง
ประเภท	CD/DVD

5. ธรุกิจเช่าซือ้รถยนต์	/	จกัรยานยนต์	
(Leasing)

3. ธุรกิจแปรรูปยางพารา

6.	ธุรกิจติดแก๊ส	LPG
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นีไ่ม่ใช่ธรุกจิทีไ่ม่น่าท�านะครบั แต่เป็นธรุกจิทีไ่ม่ค่อยดใีนช่วงนี้
หวังว่าข้อมลูนีจ้ะเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจนะครบั

7.	ธุรกิจปั๊ม	LPG 8.	 ธุรกิจสายการบินแบบเช่าเหมาล�า	
(Charter	Flight)

10.	ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม9.	ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง

อ้างอิงที่มาจาก	ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ	ม.หอการค้า
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รู้จักกับชื่อของแต่ละปุ่มก่อน

อย่างแรกต้องรูเ้บสกิก่อนครบั	 ว่าแต่ละปุม่ชือ่ว่าอะไร	และหน้าตา
เป็นอย่างไร	นีค่อืปุม่ส�าคญัๆ	ทีใ่ช้บ่อยทีส่ดุเลยกว่็าได้ครบัในการ 
กดปุม่ลดัใน	Mac

	 Command	key

	 Control	key

	 Option	key

	 Shift	Key

	 Caps	Lock

				fn	 Function	Key

Cut Copy และ Paste

เป็นปุม่ทีใ่ช้บ่อยทีส่ดุครบัผม	หลกีเลีย่งไม่ได้	ยงัไงกต้็องใช้อยูด่	ีวธิี
กดดงันี้

ปุ่มที่กด ความหมาย

Command+C Copy	ท�าการก้อปปี้ข้อความ

Command+X Cut	ท�าการตัดข้อความยกไปทั้ง
ข้อความ

Command+V Paste	ท�าการวางข้อความท่ีก็อปป้ีมา	
หรือ	ถูกตัดมา

บางครั้งการมีของสุดยอดอยู่กับมือ แต่ไม่ได้คิดที่จะเรียนรู้มันก็กลายเป็นของไม่มีค่าไป วันนี้ผมจะมาสอน  

เกี่ยวกับการใช้ปุ่มลัดบน Mac ที่จะท�าให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป ถ้าคุณหัดใช้มัน งานและทุกอย่างจะไปด้วย

ความรวดเร็วขึ้น และใช้งานคล่อง ให้สมกับที่คุณใช้ Mac

เมือ่รูจั้กปุ่มหลักแต่ละปุ่มแล้ว มาลองกดกนัดเูลย

เม่ือรู้จักปุ่มหลักส�าคัญๆ	 แล้ว	 ก็ต้องมากดจริงๆ	 จังๆ	 กันบ้าง 
แล้วหละ	และหมัน่ฝึกฝนบ่อยๆ	กนัลมื	รบัรองเลยว่าชวีติจะง่ายขึน้
เรามาเริม่กนัเลย



Startup shortcuts

อนันีค้งใช้ไม่บ่อยครบั	การใช้งานเหมาะส�าหรบัคนที	่จะเข้าเมนจูดั
การดสิ	หรอืต้องการล้างเครือ่ง	Mac	หรอืบทูไดรฟตวัอืน่

วธิกีด 
จะต้องกดหลงัได้ยนิเสยีง	เปิดเครือ่งของ	Mac	และรบีกดทนัทคีรบั

แคปรปูหน้าจอ หรอื Taking screenshots

บอกเลยว่าใช้ง่ายกว่าของฝ่ัง	windows	เยอะเลยครบั	 ถ้าเป็นของ	
windows	นะ	คณุจะต้องกดปุม่	Screenshots	และกไ็ปที	่paint	
และกท็�าการวาง	และกเ็ซฟ	กว่าจะได้รปูน่ีหลายข้ึนตอนเยอะไป
หมด	ถ้าเป็นของ	mac	กดทเีดยีวจบครบัได้รปูเลย

ปุ่มลัด ทีใ่ช้กบั Text

สามารถใช้งานได้กบัพวก	 งานเอกสารเกอืบทัง้หมดรวมถึงเขยีน
บลอ็กบนเวป็ด้วยนะครบั	เช่น	ผมอยากจะเพิม่ข้อความนีใ้ห้เป็นตัว
หนา	ผมกแ็ค่ลากคลมุและกด	comand+b	ได้เลย
มาดวูธิกีดกนั

ปุ่มที่กด ความหมาย

Option	or	Alt เลือกพาทิชั่นที่จะบูท

C
บูทจาก	DVD,	CD,	
USB	thumb	drive

N
เริม่	NetBoot	server

D
Apple	Hardware	Test

Command+R
เข้าสู่	OS	X	Recovery	mode	ใช้ได้
กบั	OS	X	Lion	ขึน้ไป

Command+
Option+R

เข้าสู่	Internet	Recovery	Mode

Command+
Option+P+R

Reset	NVRAM

กดค้าง	Eject	key,	
F12	key,	หรือ	
mouse	หรือ	
trackpad	button

Eject	removable	discs

ปุ่มที่กด ความหมาย

Command+Shift+3 ท�าการถ่ายทั้งหมดของหน้าจอ	รูป
จะไปอยู่ที่	Desktop

Command+Shift+4 ท�าการแคปรูปเฉพาะบางส่วน	อยาก
ได้ตรงไหนก็ลากเอาเลย	รูปจะไปอยู่
ที่	Desktop

Command+Shift+
Control+3

ท�าการถ่ายทัง้หมดของหน้าจอ	แต่จะ
เป็นการ	กอปป้ีไว้	เพ่ือใช้วางใน
โปรแกรมอืน่เช่น	note

Command+Shift+
Control+4

แคปรปูบางส่วนของหน้าจอ	แต่จะ
เป็นการ	กอปป้ีไว้	เพ่ือใช้วางใน
โปรแกรมอืน่เช่น	note

ปุ่มที่กด ความหมาย

Command+B ท�าให้	text	เป็นตัวหนา

Command+I ท�าให้	text	เป็นตัวเอียง

Command+U ขดีเส้นใต้	ใต้	text



ปุ่มลัด ทีใ่ช้กบั Finderปุ่มลัด Sleep, shut down และ log out

จะเลือ่นเม้าไปกดท�าไมให้เสยีเวลา	กดปุม่ลดั	ดโูปรกว่าเยอะ

ปุ่มที่กด ความหมาย

Command+Shift+G ไปที่	Folder

Command+I โชรายละเอียด	ของไฟล์

Command+Shift-I เปิด	iCloud	drive

Command+Shift+L ไปที	่Downloads	Folder

Command+Shift+O ไปที	่Documents	folder

Command+Shift+R ไปที	่Airdrop

Command+Option
+S

ซ่อนหรอืโช	Sidebar

Command-N เปิด	finder	ในหน้าต่างใหม่

Command-Shift-N สร้าง	Folder	ใหม่

Command-T สร้าง	Tab	bar	ในหน้าต่างนัน้

Command-1 ดเูป็น	iCon

Command-2 ดเูป็น	list

Command-3 ดเูป็น	Columns

Command+Delete ลบ	item	ไปทีถ่งึขยะ

Command+Shift
+Delete

ล้างถงัขยะลบถาวร

Command+Shift
+Option+Delete

ล้างถงัขยะลบถาวร	โดยไม่มีกล่อง
ข้อความเพือ่คอนเฟิมการลบ

Space	bar ดเูอกสารแบบคร่าวๆ

ปุ่มที่กด ความหมาย

Power	button กดปุ่มเปิดเครื่อง	ครั้งเดียว	เพื่อเข้าสู่
โหมด	Sleep	หรือ	ปลุกให้ตื่น

Power	button	
1.5	วินาที

กดปุ่มปิดเครื่องค้าง	1.5	วิเพื่อเข้าสู่
โหมด	Restart	Shutdow	หรือ	
Sleep	โดยจะมีหน้าจอให้เลือก

Power	button	
5	วินาที

บงัคบัปิดเครือ่ง	Mac	กรณเีครือ่งค้าง
ท�าอะไรไม่ได้

Control+Power	
button

กดปุม่ปิดเครือ่งค้าง	1.5	วเิพือ่เข้าสู่
โหมด	Restart	Shutdow	หรอื	
Sleep	โดยจะมีหน้าจอให้เลอืก

Command+Control
+Power	button

ปิดแอปทัง้หมด	หลงัจากนัน้	จะ	
Restart	Computer

Command+Option
+Power	button

ท�าให้เครือ่ง	Mac	Sleep

Command+Option
+Control+Power	
button

ปิดแอปทัง้หมด	หลงัจากนัน้	จะ	
Shut	down	Computer

Command+Shift
+Q

Log	out	ผูใ้ช้งาน
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ปุ่มลัด ทีส่ามารถใช้ได้กบั App ส่วนใหญ่

ปุม่ลดัทีส่ามารถท�างานได้ร่วมกนักบั	App	ทัว่ไป	เลอืกเอาเฉพาะที่
ใช้บ่อย

ปุ่มที่กด ความหมาย

Command+plus	
(+)	หรอื	Command+
Shift+Equals	(=)

เพิ่มขนาดเช่นเปิดดูรูป	หรือเอกสาร	
หรือ	Font	บนเว็ป

Command+Minus	
(–)

ลดขนาดเช่นเปิดดูรูป	หรือเอกสาร	
หรือ	Font	บนเว็ป

Command+F ค้นหา	Text	บน	เอกสาร	หรอื	เวป็

Command+H ซ่อนย่อหน้าต่างลงไป

Command+Option
+H

ซ่อนโปรแกรมทกุอนั	ยกเว้นอันท่ีเปิด
ใช้อยู่

Command+M ย่อหน้าต่างโปรแกรมลงไป

Command+Option
+M

ย่อโปรแกรมทกุอัน	ยกเว้นอันท่ีเปิด
ใช้อยู่

Command+N เปิดหน้าใหม่ขึน้มา

Command+P ปริน้เอกสาร

Command+Q ออกจากแอป

Command+S เซฟงาน

Command+Shift
+S

เซฟเป็นงานใหม่

Command+Option
+esc

เลอืกแอป	เพือ่	บงัคบัปิด

ปุ่มที่กด ความหมาย

Command+A เลือก	items	ทั้งหมด	หรือคลุม	
ตัวหนังสือทั้งหมด

Command+Z Undo	ย้อนกลับไปก่อนหน้า

Command+Shift
+Z

Undo	ย้อนกลบัไปก่อนหน้า	
และ	หลายๆ	ก่อนหน้า

Command+
Space	bar

เปลีย่นภาษา

Command+Option
+Space	bar

เรยีก	Spotlight

Command+Tab
และกด	Command	
ค้างต่อไว้

เรยีกแอปถดัไป	เฉพาะแอปทีเ่ปิดใช้
งานอยูแ่ล้วเท่านัน้

Option+
Media	Eject

Eject	แผ่นดสิออก

Command+
Brightness	down	
(F1)

ใช้ได้เฉพาะกรณต่ีอสองหน้าจอ	จะ
ท�าให้อกีหน้าจอนงึ	แสดงผลเหมอืน
หน้าจอหลกั	Mirror	Displays

Command+
Mission	Control
(F3)

show	desktop

Option+
Brightness	(F2)

เรยีก	Sytem	Preference	ขึน้มา

Option+
Mission	Control
(F3)

เรยีกการตัง้ค่าของ	Mission	Control

Option+
Volume	key	(F12)

เรยีกการตัง้ค่าของเสยีง

ข้อมลูอ้างองิ	:
macinw.com
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LG G4
พร้อมกล้องสุดล�้า

เปิดตัวไปแล้วส�าหรับ LG G4 จากค่าย LG เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ด้วยดีไซน์สวยหรูแบบใหม่ที่เรียกว่า “Slim 

Arc” ซ่ึงตวัเครือ่งจะมคีวามโค้งมนเล็กน้อย ท�าให้ผูใ้ช้งานจับได้ถนดัมอืมากยิง่ขึน้ พร้อมฝาหลังหนงัแท้ๆ ไม่ใช่พลาสตกิ

เลียนแบบหนัง แถมกล้องที่มาในรุ่นนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว สามารถบันทึกคลิปวีดีโอที่คมชัดระดับความละเอียด 4K 

และทั้งยังสามารถถ่ายภาพไฟล์ RAW ได้ หน้าจอแบบใหม่ Quantum IPS ช่วยให้สีสดเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น หน้าจอ

มีความสว่างขึ้น 25% คมชัดมากขึ้น 50% ใช้งานกลางแจ้งได้อย่างสบายๆ กันเลย

ตัวเครื่องมี	 2	 แบบ	 คือ	 ฝาหลังที่เป็นหนังแท้	 จะมีให้เลือก	 6	 สี	
ได้แก่	สีด�า,	สีน�้าตาล,	สีแดง,	สีฟ้า,	สีเบจ	และสีเหลือง	ส่วนฝาหลัง
ที่เป็นพลาสติกขัดเงา	มีให้เลือก	3	สี	 ได้แก่	 สีขาวเซรามิก	สีเทา
โลหะ	และสีทองเงา	

ประเทศไทยจะมีการน�ามาแสดงที่งาน	Thailand	Mobile	Expo	
วันที่	 7-10	พฤษภาคมนี้	 แต่ยังไม่ได้ก�าหนดวันวางขายที่แน่นอน	
แต่มีจ�าหน่ายแล้วที่เกาหลีใต้เป็นประเทศแรก	 ยังจะได้รับสิทธิ
พิเศษในการเก็บข้อมูลบน	 Google	 Drive	 พื้นที่ความจุ	 100GB	
ฟรีเป็นเวลาสองปีเต็ม
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สเปคจัดเต็มส�าหรับ LG G4

• หน้าจอ	LCD	Quantum	Dot	5.5	นิ้ว	ความละเอียด	
2560	x	1440,	534	ppi

• ซีพียู	Qualcomm	Snapdragon	808	

• RAM	3GB	หน่วยความจ�าภายในเครื่อง	32	GB	และ
สามารถใส่	micro-SD	สูงสุด	2TB

• กล้องหน้า	8	ล้านพิกเซล	กล้องหลัง	16	ล้านพิกเซล	
เลเซอร์โฟกัส	F1.8

• สามารถเชื่อมต่อ	Bluetooth	4.1	LE,	USB	2.0,	Wi-Fi	
802.11	a/b/g/n/ac,	HDMI	SlimPort,	NFC

• แบตเตอรี่	3,000	mAh	สามารถถอดเปลี่ยนแบตได้	
รองรับการชาร์จแบบไร้สายหรือ		Wireless	Charging	
อีกด้วย

• ระบบปฏิบัติการ	Android	5.1	Lollipop	

ข้อมลูอ้างองิ	:
droid-life,	lg



ข้อมลูอ้างองิ	:
engadget,	conceptkitchen2025

ก่อนหน้านี้เราได้น�าเสนอไปแล้วเกี่ยวกับ	 เฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่มี	
wireless	 charging	 ในตัวจาก	 IKEA	แต่ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้	
ล่าสุด	IKEA	โชว์แนวคิด	Concept	Kitchen	2025	ที่มาพร้อม
ความสะดวกสบายและสุดแสนจะไฮเทค

ความไฮเทคที่ว่านี้จะเกิดข้ึนบนโต๊ะเพียงตัวเดียวเท่านั้นเช่นใช้
ระบบการระบายความร้อนแบบเหน่ียวน�าเพือ่ยดือายแุละรกัษา
ความสดใหม่ของอาหารให้นานขึ้น	 แต่ไฮไลท์ของแนวคิดนี้น่า
จะอยูท่ีช่ดุกล้องและโปรเจคเตอร์ท่ีจดจ�ารปูร่างของวตัถไุด้อย่าง
แม่นย�า	หากคุณมีวัตถุดิบหลายๆ	ชนิดมาวางรวมกันบนโต๊ะตัว
นี้ก็บอกได้ว่าคุณสามารถประกอบอาหารอะไรได้บ้างและมีวิธี
การท�าอย่างไรฉายให้เห็นบนโต๊ะกันเลย	 แถมยังสามารถจดจ�า
สูตรอาหารจากหนังสือได้อีกด้วย	 ไม่เพียงแต่แสดงสูตรและวิธี
ท�าให้เหน็แต่ยงัสามารถต้ม	ผดั	แกง	ทอด	กนับนโต๊ะนีไ้ด้เลย	ไม่
ต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่างหน้าเตาและโต๊ะเตรียมอาหารอีกต่อไป

และแม้แต่จะใช้อุน่กาแฟ	ชาร์ตแบตโทรศัพท์มอืถอื	นัง่ชวิๆเขยีน
หนังสือ	อุ่นอาหาร	ทุกอย่างที่กล่าวมาสามารถท�าได้บนโต๊ะตัว
นี้เพียงตัวเดียว

แต่ก็ยังเป็นเพียงคอนเซ็ปต์เท่านั้น	คงต้องรอดูไปอีก	10	ปีตาม
ที่	IKEA	บอกไว้เก็บเงินรอไว้ได้เลยค่ะ	สมัยนี้นักพัฒนารุ่นใหม่มี
การแข่งขนักนัมากเลยทเีดยีว	เราอาจจะได้เหน็ก่อน	10	ปีกเ็ป็นได้

ห้องครัวอนาคตสุดล�้า
แนวคิดใหม่จาก IKEA
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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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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


