insight it
Q2/2019 VOL.111

HOT Gadget:
Indor Outdor ก็ต้องเรา

COOL Apps:

ง่าย ปลอดภัยโหลดใช้กันเลย

What’s IN:

ตัวช่วยธุรกิจในยุคดิจิทัล

CHIC Lifestyle:
“ความลับแห่งกระบี่”

Digital Transformation

ตัวช่วยที่จะมาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ

note
Editor’s

สวัสดีทุกท่าน
ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งมหามงคลพฤษภาคม ชาวไทยน้อมถวายความจงรักภักดีแด่
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ “พสกนิกร
ต่างมีความสุข พร้อมร่วมใจสวมใส่ชุดเหลืองสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน”
เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่เมษายนจนถึงเดือนนี้ก็ยังอบอ้าวอยู่ อากาศบ้านเราปีนี้ก็จะร้อนขึ้นมาก
แล้งเร็วจนน่าใจหาย ฤดูฝนกว่าจะมาก็อีกหลายเดือน เรามาช่วยกันประหยัดน�้ำไว้จะดีกว่าจะได้มี
น�้ำกินน�้ำใช้ตลอดทั้งปี
ส�ำหรับปีน้ี เคเอสซี ก็ได้มบี ริการดี ๆ ชือ่ KSC Smart Internet ออกมา ครบทัง้ ประสิทธิภาพ
ของการใช้งาน ประหยัดและปลอดภัย หากลูกค้าองค์กรสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายบิสิเนสโซลูชั่นส์ โทร. 02-779-7999 E-Mail : consultantksc@ksc.net
วารสารเคเอสซี ฉบับนี้มีแกดเจ็ตและแอปพลิเคชั่น รวมทั้งอัพเดทข้อมูลไอที ที่หลากหลาย
รวมไว้ให้อ่านในคอลัมน์ What’s In
ปิดท้ายด้วยภาพความประทับใจในกิจกรรมสัมมนา “Explore the New Era of Network 2019
by KSC - CISCO” @ Central World

Follow us on:

www.facebook.com/internetksc

Read us on:

www.ksc.net/th/news-newsletter.aspx

www.twitter.com/internetksc

www.ebooks.in.th

www.youtube.com/user/kscinternet

www.ookbee.com

Contributor:

กัญญารัตน์ ทิพย์อักษร
Kanyarat Thipaksorn

Graphic Designer:
วราธาร วุฒิชา
Waratan Wutthicha

content
4

HOT Gadget
ล�ำ้ สมัย ใช้งา่ ย ดีไซน์เฉียบ

5
6

9

COOL Apps

มีประโยชน์และโหลดง่าย

What’s IN

Digital Transfomation ตัวช่วยธุรกิจในยุคดิจิทัล

CHIC Lifestyle
Slow Life …ทะเลใต้กัน

10
KSC News

งานสัมมนา “ Explore The New Era of Network by KSC-CISCO ”

KSC Commercial Internet Co., Ltd.

2/4 ChubbTower, 10th Floor, Vibhavadee-Rangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210,
Tel: 1238(Call Center), 0 2779 7777 (Head Office), Fax: 0 2779 7111 E-mail : cservice@ksc.net, www.ksc.net

HOTGadget
โลกยุคใหม่อะไรก็ต้องดี และมีประโยชน์
อุปกรณ์หนึ่งชิ้นสามารถให้ประโยชน์มากมายได้
อาทิเช่น Gadget ที่เราสรรหามาให้อ่านนี้เลย

Dyson Pure Cool

สมาร์ทวอชดีไซน์หรูที่เหมาะกับผู้รักสุขภาพ
พัดลมกรองอากาศตัวนี้เลย เป็นพัดลมกรองอากาศแบบตั้งพื้น อากาศร้อน
ขนาดนี้ Gadget ที่ดีก็ต้องช่วยให้ผ่อนคลาย เย็นสบายแบบไร้ใบพัด ดักจับ
ฝุ่นละออง กรองเชื้อโรค และแบคทีเรียได้อยู่หมัด ฟอกอากาศในตัวด้วยระบบ
HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) สามารถติดตามคุณภาพอากาศ
ทัง้ ในและนอกบ้านได้จากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง ได้อย่างชาญฉลาดด้วยแอปฯ
Dyson Link ดีต่อระบบหายใจจริง ๆ

Cinch
เต็นท์อัจฉริยะมาพร้อมกับแผงโซล่าร์เซลล์
โดยเต็นท์นี้จะออกแบบมาให้อยู่ในรูปของ Pop-up คล้ายๆ แผงบัง
แดดหน้ารถยนต์ กางก็สะดวก พับเก็บก็ง่าย ด้วยวัสดุส�ำหรับแกน
กลางของเต็นท์ที่ใช้สายที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น ท�ำให้มีความ
สะดวก ทนทาน ด้านบนของเต็นท์มีไว้ส�ำหรับสร้างกระแสไฟฟ้า
โดยไฟที่ได้จะส่งมาเก็บไว้ที่พาวเวอร์แบงค์ด้านใน สามารถใช้ชาร์จ
มือถือหรืออุปกรณ์ ไฟฟ้าอื่นๆได้ เอาใจคนที่รักการผจญภัยใช้ชีวิต
out door ได้ดียิ่งขึ้น และยังปลอดภัยเพราะใช้กระแสไฟจากแผงโซ
ล่าร์เซลล์อีกด้วย
ที่มา: digitaltrends.com

Mi Air Pump

อุปกรณ์ปั๊มลมไฮเทคจาก Xiaomi

อุปกรณ์ส�ำหรับนักปั่น ปั๊มลมไฮเทคจาก Xiaomi ดีไซน์เรียบตัวเครื่อง
จะมีหน้าจอดิจทิ ลั พร้อมปุม่ ควบคุมและมีไฟ LED ส�ำหรับใช้งานในทีม่ ดื
ความจุแบตเตอรี่ 2000 mAh มีทอ่ สูบลมยาว 120 มม. ก�ำลังการปล่อย
ลมท�ำได้ตงั้ แต่ 3 PSI (0.2 บาร์) ไปถึง 150 PSI (10.3 บาร์)โดยชาร์จไฟ
เต็มทีส่ บู ลมรถจักรยานได้ 8 ครัง้ , ลูกบอล 7 ครัง้ และรถยนต์ได้ทงั้ หมด
5 ครัง้ เท่านัน้ แข็งแรงและหยืดหยุน่ อีกทัง้ ยังมีระบบเซ็นเซอร์ชว่ ยเติม
ลมให้พอดี ใช้ได้กับลูกฟุตบอล, ลูกบาส, ยางรถจักรยาน ยางรถยนต์
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COOL Apps

ทุกวันนีม้ แี อปฯดีๆ หลากหลายมาให้เราโหลดใช้กนั ไม่เว้นแม้แต่ละวัน ส�ำหรับ
คอลัมน์นี้จะเน้นแอปฯ ที่มีประโยชน์ ในชีวิตประจ�ำวัน และสามารถโหลดมา
ใช้งานกันได้เลย เยี่ยมจริง ๆ

แอปพลิเคชั่น Lookout

ออกแบบมาเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้ที่มีปัญ หาด้าน
สายตา จะตาบอดหรือมองไม่ค่อยชัด จะช่วย
ให้รบั รูส้ งิ่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวได้ดว้ ยความสามารถของ
โปรแกรมอัจฉริยะ โดยการท�ำงานนั้นจะให้ผู้ใช้
เลือกโหมดการท�ำงาน 3 โหมด คือ Explore
ส�ำหรับส�ำรวจสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา, Shopping
ส�ำหรับการซื้อของและ Quick Read ส�ำหรับ
ช่วยอ่านข้อความต่างๆให้เราฟัง เมื่อเราใช้
มือถือส่องไปยังสิง่ ทีต่ อ้ งการตัวแอปฯ จะท�ำการ
ตรวจจับว่ามันคืออะไร จากนัน้ ก็เปล่งเป็นเสียง
พูดออกมา ระบุสิ่งกีดขวางที่อยู่ตรงหน้าได้
ท�ำให้ผู้พิการทางสายตา หรือผู้สูงอายุที่มอง
ไม่ค่อยเห็นสามารถใช้ชีวิตประจ�ำวันได้อย่าง
ปลอดภัยในวันที่ลูกหลานไม่อยู่บ้าน
Platform: Android

แอปพลิเคชั่น GET

เป็นแอปพลิเคชัน่ ส�ำหรับรับ-ส่งพัสดุ เรียกรถและส่งอาหาร
โดยเฉพาะในย่านชุมชนเพื่อช่วยให้ชีวิตคนกรุงเทพฯ ง่าย
ขึ้น หิวตอนไหน ต้องการให้รับส่งเมื่อไหร่เรียกใช้บริการ
ผ่านแอปฯได้เลย GET FOOD , GET WIN, GET DELIVERY แถมแต่ละวันยังมีโปรโมชั่นดี ๆ ให้เราได้เรียก
ใช้อีกด้วย
Platform: IOS / Android

Driving Licence

Applications สอบใบขับขี่ 2562 เนือ่ งจากวินยั จากการใช้รถมีความ
ส�ำคัญต่อการใช้ถนนสาธารณะร่วมกัน ดังนั้นจึงท�ำให้มีแนวคิดใน
การสร้างแอปฯส�ำหรับสอบใบขับขี่ขึ้นมา เพื่อให้ง่ายต่อมาตรฐาน
การออกใบขับขี่ ที่น่าภูมิใจยิ่ง คือเป็นแอปฯ ที่เขียนขึ้นโดยคน
ไทยเราอีกด้วย ภายในแอปฯ รวมข้อมูลความรู้ส�ำหรับผู้ต้องการ
ขับรถ แบบครบวงจร สอนตั้งแต่พื้นฐานการขับขี่รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ แนวข้อสอบ-ฝึกทดสอบ (Tips & Tricks)กฎหมาย
จราจร เครื่องหมายจราจร มารยาทการใช้รถใช้ถนน ที่ส�ำคัญ
สามารถจองคิวสมัครสอบผ่านแอปฯ ได้อกี สะดวกและมีประโยชน์
ลดการซื้อใบขับขี่แบบไม่ได้มาตรฐานได้ดีอีกด้วย
Platform: IOS / Android
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What’s IN
By: Sunchai Rungruengchoosakul

Digital Transformation
Digital Transformation คืออะไร?

ธุรกิจใดบ้างที่ตื่นตัวกับ Digital Transformation?

Digital Transformation คือกระบวนการที่น�ำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
กับทุกส่วนของธุรกิจ นับตั้งแต่รากฐานกระบวนการท�ำงาน การสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ การตลาด วัฒนธรรมองค์กร และการก�ำหนดเป้าหมายการเติบโต
ในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงช่วยตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเพียง
เครื่องมือ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น
การน�ำเอาเข้ามาใช้งานจึงควรเริ่มจากการตั้งเป้าหมายส�ำหรับอนาคตให้
ชัดเจนก่อน จากนั้นจึงก�ำหนดกลยุทธ์และน�ำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะ
สมมาปรับใช้ตามวิสัยทัศน์นั้น

เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเข้าไปเพิ่มศักยภาพให้กับทุกองค์
ประกอบของธุรกิจได้ ดังนัน้ เราจึงเห็นว่ามี Digital Transformation เกิด
ขึ้นได้ในธุรกิจทุกประเภท อย่างไรก็ดี ธุรกิจที่ตื่นตัวกับเรื่องนี้มากเป็น
พิเศษ ประกอบด้วย ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และมีเดีย การผลิต
การเงินการธนาคาร การประกันภัย ขนส่งและโลจิสติกส์ สาธารณูปโภค
การแพทย์และสุขภาพ เป็นต้น
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ท�ำไมธุรกิจต้องท�ำ Digital Transformation?
โลกธุรกิจในปัจจุบันอยู่ในยุคที่เรียกว่า “Digital Darwinism” ซึ่งหมาย
ถึงยุคที่เทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นรวดเร็วกว่าความสามารถที่
เหล่าธุรกิจจะปรับตัวตามได้ทัน โดย Disruptive Technology ไม่ว่า
จะเป็น ระบบ Cloud, Big Data, Internet of Things (IoT), smart
phone, social media และอื่นๆ ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน และสร้าง
ธุรกิจแนวใหม่ขึ้นมามากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ท�ำให้ธุรกิจแบบ
เดิมที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ต้องล้มหายตายจากไป ตัวอย่างเช่น
e-Commerce อย่าง Amazon, Alibaba, Lazada ที่เข้ามาแย่งส่วน
แบ่งทางการตลาดจากธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมจนต้องปิดตัวไปมากมาย
เนือ่ งจากความสามารถในการเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้มากกว่า ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและไม่จ�ำกัดสถานที่ ขณะที่ Uber และ
Airbnb ก็เข้ามาท�ำให้ธรุ กิจรับส่งผูโ้ ดยสารและธุรกิจโรงแรมแบบดัง้ เดิม
ต้องเผชิญการแข่งขันที่ดุเดือด ทั้งนี้ วิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้นทั่วโลกรวม
ถึงประเทศไทย และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน ดังนั้น หาก
ธุรกิจของคุณก�ำลังเผชิญกับคู่แข่งที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคุณได้อย่างสมบูรณ์ หรือสามารถ
ควบคุมต้นทุนของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจของคุณก็ไม่ควร
มองข้าม Digital Transformation เช่นกัน

ธุรกิจใดในไทยที่เริ่มท�ำการ Digital Transformation แล้ว?
กลุ่มธุรกิจในไทยที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนจากพายุ Digital Disruption มากที่สุดในขณะนี้ คือ ธุรกิจค้าปลีกที่ต้องต่อสู้กับกระแส e-Commerce และ
ภาคธนาคารที่ต้องปรับตัวให้ทัน fintech ในด้านของธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะกลุ่มห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ อย่าง Central Group ก็ได้เดินหน้า Digital
Transformation เต็มรูปแบบ เพื่อปรับตัวรับกระแส e-Commerce โดยประกาศร่วมลงทุนกับ JD.com ยักษ์ใหญ่ e-Commerce อันดับ 2 ของจีน ด้วย
งบลงทุนร่วมกว่า 17,500 ล้านบาท เพื่อสร้าง JD.co.th ซึ่งเป็น e-Commerce แพลตฟอร์มที่จะน�ำสินค้าคุณภาพจากจีนมาขายให้กับผู้บริโภคชาวไทย
โดยหวังว่าจะขยายสัดส่วนยอดขายออนไลน์ของกลุ่มเซ็นทรัลจากปัจจุบันที่ 5% เป็น 15% ภายใน 5 ปี ในขณะเดียวกัน ภาคธนาคารก็เร่งเดินหน้าสู่
Digital Banking โดยการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน คือการพัฒนา Mobile Banking ให้สามารถตอบโจทย์ผใู้ ช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบทีส่ ดุ และ
การทยอยปิดตัวของสาขาธนาคาร ทั้งนี้ ภาคธนาคารต้องเร่ง Digital Transformation เนื่องจากสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร (Non-bank) เช่น Alipay,
WeChat Pay, TrueMoney สามารถใช้ประโยชน์จาก fintech เพื่อเข้ามาเป็นผู้ให้บริการทางการเงินแข่งกับธนาคารได้แล้ว หากภาคธนาคารไทยปรับ
ตัวไม่ทัน ก็อาจต้องเสียความเป็นผู้น�ำตลาด อย่างที่ Alipay และ WeChat Pay สามารถเอาชนะภาคธนาคารของจีนได้ส�ำเร็จมาแล้ว
นอกจากนี้ ธุรกิจรายใหญ่อื่นๆ ของไทยก็ได้วางแนวทางเพื่อปรับตัวรับ Disruptive Technology แล้วเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจน�้ำมัน อย่าง กลุ่ม ปตท.
ที่ได้ประกาศตั้งกองทุนมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท เพื่อลงทุนใน start-ups กลุ่มพลังงาน ดิจิทัล และโรโบติก รวมถึงลงทุนในกองทุนด้านเทคโนโลยี
พลังงาน ที่มุ่งเน้นลงทุนในนวัตกรรมพลังงานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเปิดประตูสู่ธุรกิจแนวใหม่ เนื่องจากโลกก�ำลังหันหลังให้กับน�้ำมัน และหันไปให้
ความสนใจกับพลังงานที่ยั่งยืนกว่า เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่าง Honda Motors ที่ได้ประกาศวิสัยทัศน์ 2030 ด้วยการ มุ่งสู่การเป็น
ผู้น�ำเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงเตรียมพัฒนารถยนต์ ไร้คนขับที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควบคุมทุกอย่าง ด้านเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)
ซึ่งมีเครือข่ายธุรกิจที่ครอบคลุมเกือบทุกวงการ และต้องแข่งกับผู้เล่นระดับโลก ก็มุ่งเน้น Digital Transformation โดยโฟกัสใน 3 ด้าน คือ 1. ไบโอฟู้ดไบโอเมดิคอล 2. โรโบติก-เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ 3. เทคโนโลยคลาวด์ โดยการลงทุนทั้ง 3 ด้านนี้เป็นสิ่งที่ธุรกิจในเครือต้องสร้าง เพื่อต่อ
ยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิม และกระโดดข้ามเป็น New S-Curve ต่อไปให้ได้
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กระบวนการ Digital Transformation เป็นอย่างไร?

Altimeter บริษัทที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ได้แบ่งกระบวนการ Digital Transformation ของธุรกิจออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

1

2

3

4

5

6

1. Business as Usual: เป็นระยะที่ธุรกิจยังด�ำเนินไปในรูปแบบเดิม โดยธุรกิจอาจเริ่มมีความสนใจในดิจิทัล แต่ยังถูกมองเป็นอีก Line หนึ่งของธุรกิจ
ยังขาดความเชื่อมโยงกับภาพรวมของธุรกิจ โดยผู้น�ำธุรกิจก็ยังไม่ได้มองว่า Digital Transformation เป็นวาระเร่งด่วน
2. Present and Active: ผู้น�ำธุรกิจเริ่มตระหนักถึง Digital disruption และเริ่มออกจาก comfort zone แล้ว โดยเริ่มที่จะเรียนรู้และมองหาแนวทาง
ส�ำหรับ Digital Transformation อย่างไรก็ดี องค์กรก็ยังท�ำงานแบบแยกส่วนงาน การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยังไม่ได้ถูกจัดให้เป็นระบบ
3. Formalized: เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ และมีกลยุทธ์ที่ตรงจุดมากขึ้น ผู้น�ำองค์กรกระตุ้นให้มีการลงทุนในคน กระบวนการ และเทคโนโลยี
ซึ่งส่งผลต่อไปยังผู้บริหารในองค์กรให้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น จากนั้นจึงน�ำไปสู่การวางโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับดิจิทัลอย่างเป็น
ระบบและมีวิสัยทัศน์
4. Strategic: องค์กรได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัล มีการวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขึ้น สามารถเห็นภาพเป้า
หมายระยะสั้นและระยะยาว ว่าองค์กรจะใช้ดิจิทัลไปในทางใดบ้าง และได้รับการสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มที่
5. Converged: Digital Transformation ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ DNA องค์กร และองค์กรก็มีการพัฒนาไอเดียใหม่ๆ ตลอดเวลา มีการลงทุนใน
digital initiative ที่เกิดคุณค่า ผู้น�ำองค์กรเริ่มหายใจเข้าออกเป็น transformation แล้ว รวมถึงมีการพัฒนารูปแบบการท�ำงานใหม่ๆ ให้สอดคล้อง
กับ ความต้องการของตลาดอยู่ตลอดเวลา
6. Innovative and Adaptive: องค์กรได้ดูดซับวัฒนธรรมแห่งการสร้างนวัตกรรม และมีการแปลงร่างองค์กรอย่างสมบูรณ์ พร้อมที่จะเร่งความเร็วให้
กับกระบวนการท�ำงาน การลงทุน จนสามารถกระโดดเข้าสูก่ ารเติบโตและการแข่งขันใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่ ท�ำให้เกิดความยัง่ ยืนแก่องค์กรอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ กระบวนการ Digital Transformation แท้จริงแล้วไม่มีสูตรตายตัวและแต่ละองค์กรอาจใช้เวลาต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัย และข้อจ�ำกัดที่ต่างกันใน
แต่ละองค์กร อีกทั้งยังเป็นการกระโดดเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และไม่รับประกันความส�ำเร็จ จากการส�ำรวจของ Forbes พบ
ว่าธุรกิจกว่า 84% ประสบความล้มเหลวใน Digital Transformation โดยธุรกิจที่ล้มเหลวส่วนใหญ่ยังขาดปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญ อันประกอบไปด้วย
1. ความชัดเจน: ผู้น�ำองค์กรต้องตอบให้ได้ว่า “ดิจิทัล” มีความส�ำคัญกับอุตสาหกรรมและธุรกิจของคุณโดยเฉพาะอย่างไร
2. ความเร่งด่วน: ธุรกิจของคุณจะไปต่อได้นานแค่ไหนหากไม่ท�ำ Digital Transformation
3. การวางแผนที่เหมาะสมและเป็นระบบ
4. การปฏิบัติที่ต้องสอดรับกับสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ
แหล่งข้อมูลอ้างอิง/ Source:
• https://www.scbeic.com/th/detail/product/4327
• https://www.briansolis.com/2016/11/answer-questions-state-digital-transformation/
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CHIC

Lifestyle

หาดคลองม่วง กระบี่
ส�ำหรับ คอลัมน์ CHIC Lifestyle ฉบับนี้เราจะพาผู้
อ่านหนีร้อนไปนอนฟังเสียงคลื่นกล่าวขานว่า เป็น
ความลับแห่งกระบี่ นั่นคือ หาดคลองม่วง ที่ตั้ง
หมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง ต�ำบลหนองทะเล อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ ลักษณะหาดจะเป็นชายหาดโค้ง
ไม่มากกินบริเวณมากกว่า 5 กิโลเมตรบริเวณพื้นที่
ชายหาดเป็นที่ตั้งของชุมชนเล็กๆ ใกล้กับหาดอ่าว
เสี้ยวเพราะที่นี่เป็นที่รู้จักแค่คนในพื้นที่และชาวต่าง
ชาติเหมาะเดินเล่นถ่ายรูปและผู้ที่ต้องการความเงียบ
สงบและเป็นส่วนตัวมากๆ ว่ากันว่าบางคนมาเพื่อ
ชาร์จพลัง บ้างก็มาเพื่อเดินทางไปยังอ่าวอื่นๆต่อ
หาดยาวหลายกิโลเมตรล้อมด้วยทรายขาว มีร้าน
อาหาร โรงแรมที่พักขนาดพอเหมาะ เพียงพอได้พัก
ผ่อนหย่อนใจ ถ้าชอบทรายสวยน�ำ้ ใส ทริปหน้าอย่า
ลืมไปทอดน่องณ“หาดคลองม่วง” กันนะ
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KSC News
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จ�ำกัด และบริษัท ซิสโก้ซิสเต็มส์ (ไทย
แลนด์) จ�ำกัด จัดงานสัมมนา “Explore the New Era of Network 2019 by KSC - CISCO” บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ออฟฟิศ
@ Central word กิจกรรมที่บริษัทได้คัดสรรมาเพื่อลูกค้าคนส�ำคัญของเราเสมอ ลูกค้าได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ อิ่ม
อร่อยกับอาหารมื้อค�่ำแบบซีฟู้ดพร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมงานบริษัท ครั้งหน้ารีบลงทะเบียนมากันเยอะๆ นะ ยังมีที่
ว่างเพียงพอและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
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