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ข่าวประชาสมัพนัธ ์

ไมโครซอฟท ์ประเทศไทย ตอกยํา้พนัธสญัญาในการพฒันาประเทศไทย                                  
เอม็ดี คนใหม่ ยึดหลกัแนวคิดองคก์ร “เทคโนโลยีช่วยพฒันาชีวิตผูค้นให้ดีขึน้” ในการดาํเนินงาน 

กรุงเทพฯ 12 มนีาคม 2556---วนัน้ี บรษิทั ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) จาํกดั ตอกยํ้าถงึพนัธสญัญาในการนํา

ประโยชน์ของเทคโนโลยสีูป่ระเทศไทย ภายใตว้สิยัทศัน์ของบรษิทั “ We Make 70 Million Lives Better”  โดย

ในงานแถลงขา่วครัง้น้ี นายฮาเรซ คบูจนัดานิ กรรมการผูจ้ดัการคนใหม ่ ไดเ้น้นถงึแนวคดิทีเ่ป็นหวัใจหลกัของ

ไมโครซอฟทท์ีว่า่ “เทคโนโลยนีัน้สามารถเปลีย่นโลกและเปลีย่นชวีติผูค้นใหด้ขีึน้ได”้ 

นายฮาเรซ ซึง่เขา้รบัตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการคนใหม ่บรษิทั ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) เมือ่ช่วงปลายปีที่

ผา่นมา เป็นผูท้ีเ่ป่ียมดว้ยประสบการณ์  โดยไดร้ว่มงานกบัไมโครซอฟทม์าเป็นเวลานานกวา่ 15 ปี  โดยก่อน

หน้านี้ นายฮาเรซ เคยดาํรงตําแหน่งประธานฝา่ยปฏบิตักิาร บรษิทั ไมโครซอฟท ์ประเทศอนิโดนีเซยี โดยเขา

สามารถสรา้งการเตบิโตใหก้บัไมโครซอฟท ์อนิโดนีเซยี สงูถงึ 30 เปอรเ์ซน็ต ์

ในงานแถลงขา่ว นายฮาเรซ  ไดต้อกยํา้ถงึชื่อเสยีงของไมโครซอฟทใ์นฐานะองคก์รทีเ่ดด็เดีย่วและกลา้เผชญิกบั

ความทา้ทายทีย่ากลาํบากเพือ่ทีจ่ะนําเทคโนโลยมีาสูผู่ค้นในวงกวา้ง  “ดว้ยความเชื่ออยา่งแรงกลา้ทีว่า่

เทคโนโลยสีามารถเปลีย่นโลกและช่วยพฒันาชวีติของผูค้น ทาํใหไ้มโครซอฟทท์าํในสิง่ทีท่าํอยูข่ณะน้ี  เป็น

ระยะกวา่ 20 ปี ในการดาํเนินธุรกจิในประเทศไทย ทีไ่มโครซอฟทไ์ดร้ว่มมอืกบัหลากหลายพนัธมติร  ไมว่า่จะ

เป็น ภาครฐั คูค่า้ ลกูคา้ เอน็จโีอ และองคก์รต่างๆ มุง่มัน่ทีจ่ะนําสิง่ทีด่สีูส่งัคมไทย ภายใตว้สิยัทศัน์  “We 

Make 70 Million Lives Better”  โดยเน้นใหค้วามรูถ้งึประโยชน์ของเทคโนโลยแีละการเขา้ถงึเทคโนโลยเีพือ่

สรา้งโอกาสทีด่กีวา่” นายฮาเรซกลา่ว 

“ไมโครซอฟท ์ไมไ่ดม้แีต่ความเชื่อในการสรา้งโอกาสใหก้บัผูค้นไมว่า่จะเป็นพนกังานของเราหรอืคนในสงัคม 

แนวคดิ “people-centric” ของไมโครซอฟทย์งัไดห้ยัง่รากลกึ ตัง้แตย่คุของการปฏวิตักิารใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร์

สว่นบุคคล โดยเทคโนโลยจีะตอ้งถกูพฒันาขึน้มาเพือ่ตอบสนองต่อผูใ้ชอ้ยา่งดทีีส่ดุโดยไมม่ขีอ้แม ้สาํหรบั

ไมโครซอฟทแ์ลว้คอมพวิเตอรล์ว้นเป็นเรือ่งเกีย่วกบั “สว่นบุคคล”  ไมว่่าจะเป็นคอมพวิเตอรเ์ครือ่งแรก ไป

จนถงึอุปกรณ์ไอททีีท่นัสมยับนระบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์8  หรอืมอืถอืบนระบบปฏบิตักิารวนิโดวส ์โฟน 8   

โดยในวนัน้ี แนวคดิของไมโครซอฟทไ์ดข้ยายจากคอมพวิเตอรส์ว่นบุคคล มาสูเ่วบ็ สูโ่ลกของอุปกรณ์ และ

คลาวด ์คอมพวิติง้”  
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นอกจากน้ี นายฮาเรซ ยงัไดย้ํ้าถงึความมุง่มัน่ของไมโครซอฟทท์ีม่ต่ีอพนัธมติรคูค่า้ วา่ “แนวคดิ partner-

centric เป็นสิง่ทีไ่มโครซอฟทย์ดึถอืตัง้แต่เราเริม่ทาํธุรกจิ  ซึง่มสีว่นสาํคญัในการกาํหนดความสาํเรจ็ของเราใน

ยุคของคอมพวิเตอรพ์ซี ีและสรา้งความแตกต่างใหก้บัเราในวนัน้ี เมือ่เราไดก้า้วเขา้สูย่คุอุปกรณ์และบรกิาร 

(Devices and Services Era) ไมโครซอฟทไ์ดใ้หก้ารสนบัสนุนพนัธมติรและระบบอโีคซสิเตม็ในประเทศไทยใน

การขยายธุรกจิใหก้วา้งมากขึน้  ดว้ยโปรแกรมการฝึกอบรมและบรกิารอย่างไมเ่คยมมีาก่อน” 

ทัว่โลก ไมโครซอฟท ์ไดท้าํงานรว่มกบับรษิทัพนัธมติรมากกว่า 640,000 ราย ซึง่พวกเขาไดใ้ชป้ระโยชน์จาก

เครือ่งมอืและแพลตฟอรม์ทีเ่ปิดกวา้งของไมโครซอฟท ์พฒันาธุรกจิจนประสบความสาํเรจ็ เครอืขา่ยพนัธมติรคู่

คา้ของไมโครซอฟทใ์นประเทศไทย (Microsoft Partner Network) มจีาํนวน  1,140  ราย จาก ผลการศกึษา

ลา่สดุ พบวา่ทุก 1 เหรยีญสหรฐัทีไ่มโครซอฟทส์รา้งรายได ้ ไมโครซอฟทส์ามารถช่วยใหพ้นัธมติรของเรานําไป

สรา้งรายไดต้่อไดม้ากกวา่ 8 เหรยีญสหรฐั 

นายฮาเรซ ไดก้ลา่วถงึการทีไ่มโครซอฟทก์าํลงักา้วเขา้สูบ่รษิทัทีใ่หบ้รกิารสาํหรบัอุปกรณ์และดา้นบรกิาร 

(devices and services) ว่า “ปจัจุบนัผูค้นทัว่โลกเชือ่มโยงถงึกนัมากขึน้ มกีารเคลือ่นที ่และพวกเขารูว้า่

เทคโนโลยสีามารถสรา้งผลกระทบทีด่ใีหก้บัพวกเขาไดอ้ยา่งไรบา้ง  ผูค้นเหล่าน้ีจะตดิต่อและเชือ่มโยงถงึกนั

ดว้ยอุปกรณ์และบรกิารรปูแบบใหม ่ จะเหน็ไดจ้ากการเพิม่ขึน้ของซอฟตแ์วรข์องไมโครซอฟทท์ีเ่ขา้ไปอยูใ่น

อุปกรณ์และบรกิารต่างๆ ทัง้ในตลาดผูบ้รโิภคและกลุ่มองคก์รธุรกจิ  ไมโครซอฟทไ์ดใ้หค้วามสาํคญักบัอุปกรณ์

และบรกิาร (devices and services) โดยมซีอฟตแ์วรร์องรบัมากขึน้ โดยแนวคดิน้ีไดข้ยายไปยงักลุม่ผูบ้รโิภค

และบรกิารดา้นธุรกจิ  ดว้ยเหตุน้ี เราจงึลงทุนมหาศาลไปกบัการพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ  สรา้งและเปิดโอกาส

ใหก้บันกัพฒันาหน้าใหม ่รวมถงึพฒันาโซลชูัน่สาํหรบัอุปกรณ์ทีห่ลากหลายทีเ่ชื่อมต่อกบัคลาวดค์อมพวิติง้” 

ไมโครซอฟท ์ประเทศไทย มุง่ม ัน่ทีจ่ะตอกยํ้าความแขง็แกรง่ในฐานะพนัธมติรทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื (Trusted 

Partner) ทีท่าํงานรว่มกบัภาคธุรกจิ ชุมชน และภาครฐั ในการรว่มพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิใหเ้ตบิโต 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ทุกคนมุง่สูค่ลาวด ์คอมพวิติง้ ไมโครซอฟท ์ถอืไดว้า่เป็นหนึ่งในผูนํ้าในเรือ่งของความ

ปลอดภยั ความเป็นสว่นตวั และการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ทกุคนต่างมุ่งสูค่ลาวด ์

คอมพวิติง้  “เราไมห่ยดุยัง้ในการพฒันาและดาํเนินการปกป้องความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัของลกูคา้

ของเรา ลกูคา้องคก์รธุรกจิสามารถไวว้างใจไดว้า่ไมโครซอฟทไ์ดพ้ยายามอยา่งเตม็ทีจ่ะช่วยเหลอืและปกป้อง

ขอ้มลูทางธุรกจิทีส่าํคญัของลกูคา้ของเรา สว่นผูบ้รโิภค พวกเขาสามารถไวว้างใจไมโครซอฟทไ์ดว้่าเราจะไม่

ละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคลหรอืนําขอ้มลูไปใชใ้นเชงิพาณชิย ์ โปรแกรมความน่าเชื่อถอืในการใชอุ้ปกรณ์

คอมพวิเตอร ์หรอื The Trustworthy initiative ทีไ่ดเ้ริม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2545 ยงัคงเป็นหวัใจสาํคญัในการดาํเนิน
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ธุรกจิของไมโครซอฟท ์ซึง่รายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัการไดร้ะบุไวใ้นเวบ็ไซต ์Trust Center ซึง่ทุกคนสามารถ

เขา้ไปดรูายละเอยีดได”้ นายฮาเรซ อธบิายเพิม่เตมิ 

### 

ข้อมลูเก่ียวกบัไมโครซอฟท์ 
บรษิทั ไมโครซอฟท ์(NASDAQ “MSFT”) ซึ่งก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2518 เป็นผูนํ้าระดบัโลกดา้นบรกิารซอฟต์แวร ์และโซลชูัน่ทีช่่วย
เสรมิสรา้งศกัยภาพของผูใ้ชแ้ละองคก์รธุรกจิ   
 
บรษิัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากดั ก่อตัง้ขึ้นในปี 2536  บรษิัทฯ  เสนอซอฟต์แวร์ชัน้นําระดบัโลกที่ใช้งานง่ายและ
เหมาะกบัความตอ้งการของผูใ้ชค้นไทย ตลอดจนแพลตฟอรม์ทีช่่วยใหอ้งคก์รธุรกจิพฒันาโซลชูัน่ทีต่รงตามความตอ้งการอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ และสามารถรองรบัไดต้ัง้แต่คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คไปจนถงึเครือ่งขนาดใหญ่ระดบัเมนเฟรม  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การขยายตวัของจํานวนผูใ้ชค้อมพวิเตอรใ์นประเทศไทย  หากตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ สามารถเขา้ไปเยีย่มชมไดท้ีเ่วบ็ไซต์ของ
ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) http://www.microsoft.com/thailand     
 
ไมโครซอฟท์เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ  ไมโครซอฟท์  คอรป์  ประเทศสหรฐัอเมรกิา  และหรอืประเทศอื่นๆ ชื่อ
บรษิทัและผลติภณัฑท์ีม่กีารกลา่วถงึในเอกสารชุดน้ีอาจจะเป็นเครือ่งหมายการคา้ของเจา้ของนัน้ๆ 
 
หมายเหตุ:หากทา่นตอ้งการทราบขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัไมโครซอฟทส์ามารถดไูดท้ี ่http://www.microsoft.com/presspass/ 
ในสว่นของหน้าขอ้มลูบรษิทั 
 
สอบถามข้อมลูเพิม่เติม กรณุาติดต่อ )สาํหรบัสือ่มวลชน(  
คุณพรรว ีสรุมลู และ คุณปณธิดิา ผอ่งแผว้  
ฮลิล ์แอนด ์นอลตนั สแตรทจิสี ์
โทรศพัท:์ 0-2627-3501 ต่อ 110, 106 หรอื 081-735-9213, 081-812-9381 
โทรสาร: 0-2627-3510 
อเีมล: psuramool@hkstrategies.com , pphongphaew@hkstrategies.com 
 


