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SITEM MAGAZINE ฉบัับนี้้�ได้้รัับเกีียรติิจาก คุุณ ณััฐพล มณีีเนตร This SITEM MAGAZINE was honored by Mr.Nataphon
ประธานกรรมการบริิหาร ร่่วมพููดคุุยถึึงวิิสััยทััศน์์นโยบายและแนวทาง Maninetr, Chife Executive Officer Discuss SITEM's vision,
ในการดำเนิินงานของ SITEM ในปีีต่่อๆไป
policies and operational guidelines for the coming years.
พร้้ อ มทั้้� ง ยัั ง สามารถติิ ด ตามข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารเกี่่� ย วกัั บ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ด้้าน DATA CENTER ที่่�จะทำช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ภายในศููนย์ข้์ อ้ มููลคอมพิิวเตอร์์ของท่่าน และติิดตามเนื้้อ� หาที่่น่� า่ สนใจได้้
อีีกมากมาย ที่่�จะพาทุุกท่่านไปพบกัับนวััตกรรมเกี่่�ยวกัับระบบ DATA
CENTER ที่่น่� า่ สนใจ ที่่จ� ะทำให้้ผู้้�อ่า่ นได้้ทำความเข้้าใจถึึงระบบเทคโนโลยีี
ใหม่่ ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับศููนย์์ข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์ พร้้อมทั้้�งข่่าวสารใน
แวดวง DATA CENTER อื่่�นๆ อีีกมากมาย
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As well as being able to follow information about DATA
CENTER and me technology that is interesting, which will take
you to find relevance to the interesting DATA CENTER system,
that will make readers understand the new technology systems
Involves all readily available computer data centers in many
other data centers.
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ในโอกาสนี้่่� SITEM MAGAZINE ได้้รัับเกีียรติิสััมภาษณ์์ คุุณ ณััฐพล มณีีเนตร ประธานกรรมการบริิหาร
ได้้ร่ว่ มพููดคุยุ ถึึงวิิสัยั ทััศน์์และแนวทางการดำเนิินงานของทาง บริิษัทั ไซท์์ เพรพพาเรชั่่น� แมเนจเมนท์์ จำกััด
เพื่่�อตอกย้้ำคำว่่า "ผู้้�อยู่่�เบื้้�องหลัังความสำเร็็จ" ของลููกค้้าตลอดที่่�ผ่่านมาและในปีีต่่อ ๆ ไป

1

การสร้้ า งวัั ฒ นธรรมองค์์ ก ร

เมื่่�อ 21 ปีีก่อ่ น ผมเริ่่ม� ทำงานที่่� SITEM ตอนอายุุ 21 ปีี พนัักงานที่่อ� าวุุโส
ที่่สุ� ดุ ในบริิษัทั คืือ ผู้้�จััดการแผนกบััญชีี อายุุตอนนั้้�น คืือ 38 ปีี อายุุเฉลี่่ย�
ของพนัักงานในช่่วงนั้้�น อยู่่�ประมาณ 27 ปีี และมีีแนวโน้้มค่่อยๆขยัับขึ้้�น
ทีีละนิิดในแต่่ละปีี แนวคิิดการทำงานในช่่วงนั้้�น คืือ ขยััน อดทน ประหยััด
มีีเวลากัับงานกัับลููกค้้ามากกว่่า เวลาส่่วนตััวนอกเวลางาน มัักจะทุ่่�ม
ให้้กัับลููกค้้าและคู่่�ค้้าทั้้�งหมด เวลาส่่วนตััวและครอบครััวค่่อนข้้างน้้อย

2

การยอมรัั บคว ามเปลี่่� ย นแปลง

เราเชื่่�อเรื่่�องการเปลี่่�ยนแปลงโดยเฉพาะ Mega Trend เป็็นเรื่่�องที่่�ยากจะฝืืน
ได้้ ถ้้าเราอยากให้้ SITEM มีีการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน อาทิิเช่่น เรามองเรื่่�องการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และการก้้าวเข้้าสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่่ำ (Climate
& Low Carbon Society) เป็็น Mega Trend

"
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เราชอบเป็็นปลาที่่�เร็็ว
ที่่�ว่่ายตามน้้ำของการ
เปลี่่�ยนแปลง

"

ในระยะ 10 ปีีหลัังมานี้้� ตััวเลขอายุุพนัักงานค่่อนข้้างคงที่่� อายุุพนัักงาน
น้้อยสุุดจะอยู่่�ประมาณ 21 ปีี อาวุุโสที่่�สุุดอยู่่�ที่่� 59 ปีี อายุุเฉลี่่�ยพนัักงาน
เฉลี่่ย� อยู่่�ราวๆ 32 ปีี แนวคิิดการทำงานเปลี่่ย� นไป เราเน้้นนวัตั กรรม การ
เปลี่่ย� นแปลงพััฒนา การมุ่่�งเน้้นคุุณภาพสิินค้า้ และบริิการ และระบบงาน ส่่งผลให้้เราหัันมาผลัักดัันเทคโนโลยีีที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น เช่่น
ที่่�เป็็นมาตรฐาน
Batteryless UPS (Flywheel UPS และ Dynamic UPS) ที่่�เป็็นเทคโนโลยีีที่่�

ในปีีนี้้ส่� ว่ นตััวผมมีีสิ่่�งที่่แ� ปลกใหม่่หลายเรื่่อ� ง อาทิิเช่่น เรื่่อ� งการประชุุม Online ต้้องยอมรัับเลยครัับว่่าก่่อนหน้้า Covid-19 ที่่บ� ริิษัทั ไม่่เคยจััดประชุุม
Online กัันเลย เพราะชอบที่่�จะประชุุมแบบพบหน้้ากััน เริ่่�มต้้นประชุุม Online ก็็จะเขิินๆกัันหน่่อย แต่่ปััจจุุบัันก็็เริ่่�มชิินกัันแล้้ว ข้้อดีีของการประชุุม
Online ที่่�ผมสัังเกตเห็็นได้้ชััดเจน คืือ ความตรงต่่อเวลา เวลาที่่�ต้้องใช้้น้้อยลง ตรงประเด็็น ประหยััดเวลาเดิินทาง แต่่ด้้านปฏิิสััมพัันธ์์กัับคนมัันจะ
หายไปหน่่อย ต้้องยอมรัับว่่าการประชุุมส่่วนใหญ่่สามารถประชุุมกัันได้้ แบบ Online นอกจากนี้้�ในปีีนี้้�ผมเห็็นการทดสอบ Tier Certification of
Constructed Facility (TCCF) จากสถาบััน Uptime แบบ Online ในประเทศไทยเป็็นครั้้�งแรก จากที่่ป� กติิต้อ้ งส่่งผู้้�เชี่่�ยวชาญมาดููที่่�ไซท์์งาน ถืือว่่า
เป็็นประสบการณ์์ใหม่่
ส่่วนตััวผมมอง Covid-19 เป็็นตัวั เร่่งให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงหลายอย่่าง มีีทั้้�งในส่่วนดีีและไม่่ดีี หลายอย่่างที่่เ� ราเคยทำจนเคยชิินต้อ้ งเปลี่่ย� นไป และ
ดููเหมืือนจะไม่่กลัับมาเหมืือนเดิิมอีีก เหมืือนคำกล่่าวที่่�ว่่า “The only certainty in life is uncertainty” หรืือ ความไม่่แน่่นอน คืือ ความแน่่นอน

"

SITEM เราจะอยู่่�รัับใช้้ลููกค้้า สัังคม และเป็็นที่่�ทำงานของพนัักงาน ที่่�มั่่�นคง และพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนได้้อย่่างไร คำถามเหล่่านี้้�เป็็นเรื่่�องชวน
คิิดของพวกเรา SITEM ตลอดเวลา
SITEM มีีการวางแผนและได้้ดำเนิินการเรื่่�องนี้้� ไว้้บ้้าง และวัันนี้้�ผมจะถืือโอกาสนำมาเล่่าให้้ทุุกท่่านได้้รัับฟััง เพื่่�อให้้เห็็นว่่าเราได้้มีีความ
พยายามดำเนิินการอย่่างไรในปีีที่่�ผ่่านมา

"

ในเรื่่�องการพััฒนาที่่�ยัังยืืนของบริิษััท เราได้้วางแนวทางไว้้ อยู่่� 3 เรื่่�องด้้วยกััน คืือ
การสร้้างวััฒนธรรมองค์์กร

4 SITEM MAGAZINE

การยอมรัับความเปลี่่�ยนแปลง

จะเห็็นได้้ใน 10 ปีีหลัังมานี้้� Generation Gap ค่่อนข้้างกว้้างขึ้้�น คืือ ต่่าง
กัันเกืือบ 40 ปีี โจทย์์ที่่�มีีจึึงไม่่ใช่่ให้้เด็็กทำงานกัับผู้้�ใหญ่่ หรืือให้้ผู้้�ใหญ่่
ทำงานกัับเด็็กได้้ แต่่เราได้้สร้า้ งค่่าวััฒนธรรมองค์์กรมาตั้้�งแต่่เริ่่ม� ก่่อตั้้�ง
บริิษััท คืือเราจะเอาเหตุุ เอาผลเป็็นหลััก รุ่่�นน้้องแซงรุ่่�นพี่่�เป็็นขึ้้�นเป็็น
หััวหน้้า ผู้้�บริิหารได้้ หััวข้้อเรื่่�องอายุุ ต้้องไม่่ถููกแสดงออกเมื่่�อมีีเรื่่�องต้้อง
ถกเถีียงกััน เราต้้องขััดแย้้ง ทะเลาะเรื่่�องงานเพื่่�อสร้้างสรรค์์ ออกจาก
ห้้องประชุุมคืือจบ ทุุกคนต้้องเดิินทางเดีียวกััน เป็็นพี่่�น้้อง เพื่่�อนฝููงกััน
เหมืือนเดิิม ต้้องแยกให้้ ได้้ เรื่่�องส่่วนตััวกัับเรื่่�องงาน ไม่่มีีเส้้นสาย ระบบ
ญาติิพี่น้่� อ้ ง ในบริิษัทั สิ่่�งนี้้�ถืือเป็็นคุุณค่่าที่่เ� ราสร้้างมาเพื่่�อให้้คนทำงาน
อยู่่�กัันได้้ด้้วยความยั่่�งยืืน ข้้อนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�ผมมีีความประทัับใจตั้้�งแต่่วััน
แรกๆที่่�เข้้าทำงาน ทำให้้ Generation Gap ในองค์์กร ไม่่ใช่่ปััญหาแต่่
เป็็นการผสมผสานระหว่่างความสดกัับความเก๋๋า

"

ก่่อนอื่่�นผมขอถืือโอกาสสวััสดีีปีีใหม่่ลููกค้้าและคู่่�ค้้า ใน SITEM Magazine ฉบัับแรกของปีี 2565 ในปีีที่่�ผ่่านมามีีการเปลี่่�ยนแปลงหลาย
อย่่าง เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของ Covid-19

เราเน้้นนวััตกรรมการเปลี่่�ยนแปลง
พััฒนา การมุ่่�งเน้้นคุุณภาพสิินค้้าและบริิการ
ระบบงานที่่�เป็็นมาตรฐาน

"

เก็็บพลัังงานสำรองให้้ Data Center ในรููปแบบพลัังงานจลน์์ โดยเลิิกใช้้
แบตเตอรี่่�แบบเดิิม ปััจจุุบัันได้้มีีการติิดตั้้�ง Flywheel ups UPS ให้้ Data
Center เกืือบ 20 ชุุด ทั้้�งใน Data Center ทั่่�วไป และ Data Center ที่่�ได้้ Tier
III และ Tier IV Constructed Facility certification (TCCF) จาก the
Uptime Institute ในประเทศไทย จนเริ่่�มเป็็นที่่�ยอมรัับอย่่างแพร่่หลาย
หรืือในกรณีีเทคโนโลยีีระบบดัับเพลิิงแบบหมอกน้้ำ (Watermist System)
ที่่�เราติิดตั้้�งให้้กัับ Data Center และอาคารสำนัักงานมากมาย โดยชููจุุดเด่่น
เรื่่� อ งระบบเดีียวสามารถใช้้ ดัั บ เพลิิ ง ได้้ ใ นหลายแอปพลิิ เ คชัั น ทั้้� ง พื้้� นที่่�
สำนัักงาน พื้้นที่
� ศู่� นย์
ู ค์ อมพิิวเตอร์์ ห้้องไฟฟ้้า ห้้องระบบสำรองไฟฟ้้าอััตโนมััติิ
และ ห้้องเครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าที่่มีีน้้
� ำมัันเชื้้อ� เพลิิง อีีกทั้้�งเป็็นมิติ รกัับสิ่่�งแวดล้้อม
เนื่่�องจากใช้้น้้ำ แทนที่่�กลุ่่�มก๊๊าซที่่�ทำให้้โลกร้้อนหรืือทำลายชั้้�นบรรรยากาศ
สามารถทดสอบจริิงได้้ทุกุ เวลา สามารถกลัับมาพร้้อมใช้้ทันทีี
ั หลัังใช้้งาน และ
เป็็นระบบที่่�ได้้มาตรฐานสากล อย่่าง VDS และ FM
ด้้านธุุรกิิจเราประสบความสำเร็็จ ในการปรัับตััวรองรัับธุุรกิิจ Hyper scale
Data Center เราได้้ร่่วมกัับบริิษััท STULZ GmbH จากประเทศเยอรมัันนีี ผู้้�
ผลิิตเครื่่�องปรัับอากาศสำหรัับ Data Center ในการก่่อตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุนขึ้้�น
ในประเทศสิิงค์์โปร์์ เพื่่�อส่่งมอบ ติิดตั้้�งเครื่่�องปรัับอากาศควบคุุมความชื้้นที่
� มีี่�
การออกแบบพิิเศษ สำหรัับผู้้�ให้้บริิการ Cloud Service ชั้้�นนำระดัับโลก ที่่�มีี
การก่่อสร้้าง Hyperscale Data Center ในช่่วงปีี 2020-2021
ด้้านการบริิหารภายใน เราชอบให้้พนักั งานทำ Job Rotation ทั้้�งภายในแผนก
และนอกแผนก ด้้วยความเชื่่�อที่่�ว่่า การเปลี่่�ยนแปลงจมัักจะนำสิ่่�งใหม่่ๆมาหา
เราเสมอ ในข้้อนี้้�เหมืือนเราได้้ยอมรัับว่่า การบริิหารจััดการการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�อยู่่�รอบตััวเรา คืือ งานสำคััญอย่่างหนึ่่�ง

การให้้คุุณค่่ากัับงานบริิการ
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การให้้ คุุ ณค่่ า กัั บ งานบริิ ก าร

เรามีีความเชื่่�อว่่า คุุณภาพสิินค้้า และราคาเป็็นสิ่่�งสำคััญในการตััดสิินใจซื้้�อของลููกค้้า
แต่่สิ่่�งสำคััญที่่�สุุด คืือความจริิงใจและคุุณภาพการบริิการ ในช่่วงที่่�ผ่่านมาเราได้้ปรัับปรุุงงานบริิการหลายด้้าน
และยัั ง คงว่่ า แผนพัั ฒ นาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ผมขอยกตัั ว อย่่ า งการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพการบริิ ก ารในปีี ที่่� ผ่่ า นมา
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นบริิการเสริิมที่่�ทำให้้ลููกค้้าเพิ่่�มโดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย อาทิิเช่่น

การปรัับพื้้�นที่่�ที่่� 24 x 7 SITEM Call Center ให้้สะดวกทัันสมััย เราปรัับปรุุงพื้้�นที่่� 24 x 7 Call Center
ให้้พร้้อมรัับงาน 24 ชั่่�วโมง ไม่่มีีเสีียงรบกวนในการสนทนากัับลููกค้้าจากภายนอก มีีจอภาพแสดงผล 12
จอภาพ เพื่่�อช่่วยในการอำนวยความสะดวกในการมอนิิเตอร์์และการตอบสนองเหตุุต่่าง ๆ ติิดตั้้�งระบบ
Real Time GPS บนรถ Service ทั้้�งหมด เพื่่�อให้้ Call Center สามารถระบุุตำแหน่่งที่่�ปฏิิบััติิงานในจุุด
ต่่าง ๆ ได้้ ในปีีที่่�ผ่่านมาเรามีีค่่าเฉลี่่�ยในการ On site ลููกค้้า อยู่่�ที่่� 1 ชั่่�วโมง 21 นาทีี ในกรุุงเทพมหานคร
และปริิมณฑล และเราได้้รัับคะแนนประเมิินความพึึงพอใจในการให้้บริิการสุุงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์

การมอนิิเตอร์์ Weekly Exercise ของเครื่่�อง การแจ้้งเครื่่�องเสีียและดููประวััติิเครื่่�องเสีียง การจััดทำรายงานการบำรุุงรัักษาและแจ้้ง
กำเนิิดไฟฟ้้าที่่�จ่่ายไฟฟ้้าให้้ Data Center หากมีี ผ่่าน QR Code และ Application Smile ซ่่ อ มฉุุ ก เฉิิ น แบบ Paperless ในปีี นี้้� ทีี ม
เครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าไม่่ทำงาน Weekly Exercise SITEM ลููกค้้าสามารถ Download Application Software Development ของ SITEM
ระบบ Remote Monitoring จะส่่งข้้อมููลไปยััง
Server ที่่�อยู่่�บน Cloud Service และแสดงผลไป
ยััง Notification Screen ของ 24 x 7 SITEM Call
Center โดยอััตโนมััติิ เพื่่�อทางทีีมงานจะได้้รีีบ
ประสานงานลููกค้้า เพื่่�อส่่งทีีมงานเข้้าทำการแก้้ ไข
ต่่อไป เหตุุนี้้�เราจึึงลด Downtime ของ Data
Center เนื่่�องจากเครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้าไม่่พร้้อม
ทำงานขณะเกิิดไฟดัับลง จนเหลืือศููนย์์

บน Andriod หรืือ iOS สามารถนำ Smart Phone
ไปส่่อง QR Code ที่่�มีีติิดไว้้ที่่�หน้้าเครื่่�องหรืือใน
สมุุด Service Book เพื่่�อแจ้้งเครื่่�องเสีียได้้ ทำให้้
ลููกค้้าได้้รับั ความสะดวกในการแจ้้งซ่่อมฉุุกเฉิิน ไม่่
ต้้องค้้นข้้อมููลเก่่าในแฟ้้มงาน หรืืออธิิบายความ
มาก ลดความผิิดพลาดในการทำงาน เพิ่่�มความ
รวดเร็็ว นอกจากนี้้�ยังั สามารถดููรายงานการบำรุุง
รัักษา และประวััติกิ ารซ่่อม รวมถึึงข้้อมููลงานต่่างๆ
ได้้ผ่่าน Smile SITEM

ได้้พััฒนาการจััดส่่งรายงานการ
บริิการ ให้้ลููกค้้าสามารถรัับ
รายงานการบำรุุงรัักษาตาม
วาระและการซ่่อมแซมแบบ
ฉุุ ก เฉิิ น แบบ Paperless
โดยเมื่่�อทีีมงานทำงานแล้้ว
เสร็็จ ระบบจะจััดส่่งรายงาน
ไป Email ลูู ก ค้้ า ทัั นทีี ทั้้� ง นี้้�
ลููกค้้าสามารถดููรายงานย้้อนหลัังที่่�
ผ่่านมาผ่่าน Application Smile SITEM ได้้

การลดลงของงานเรีียกซ่่อมฉุุกเฉิิน (Corrective Maintenance) กว่่า 30% ในปีี 2563 และมีีแผนจะให้้ลดเพิ่่�ม
อีีก 10% ในไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2564 เราได้้ดำเนิินการตามนโยบายป้้องกัันก่อ่ นเสีีย เพื่่�อเปลี่่ย� นงานซ่่อมฉุุกเฉิินเป็็น
งานซ่่อมบำรุุงที่่�วางแผนล่่วงหน้้า อย่่างเช่่น ได้้ดำเนิินการเปลี่่�ยน Capacitor สำหรัับ UPS ก่่อนหมดอายุุการ
ใช้้งาน ทำให้้ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา เหตุุ UPS เสีียที่่�เกิิดจาก Capacitor หมดอายุุเป็็นศููนย์์, นโยบายเปลี่่�ยน
Compressor เครื่่�องปรัับอากาศควบคุุมความชื้้น� ทัันทีีเมื่่�อเริ่่ม� มีีเสีียงหรืือมีีอาการการสั่่�นที่ผิ่� ดิ ปกติิ, การ
เปลี่่ย� น/ปรัังปรุุง และติิดตั้้�งเพิ่่�มระบบ Online Monitoring ให้้ทันสมั
ั ยั พร้้อมใช้้งาน และแก้้ระบบให้้สามารถ
แจ้้งเตืือนผ่่าน Application LINE แทน SMS ทำให้้สามารถส่่งข้้อความแจ้้งเตืือนได้้พร้อ้ มกัันและรวดเร็็ว
กว่่า แทนแบบส่่งทีีละหมายเลขผ่่านระบบ SMS, มีีการติิดตั้้�ง Battery Monitoring ฟรีี เพื่่�อป้้องกัันเหตุุ
เพลิิงไหม้้จากภาวะ Thermal Runaway ในกรณีีที่่�แบตเตอรี่่�เริ่่�มหมดอายุุและรองบประมาณจากลููกค้้า
เพื่่�อเปลี่่ย� นแบตเตอรี่่ชุ� ดุ ใหม่่ มีีการจััดตั้้�งทีีม Installation Auditor สำหรัับตรวจงานติิดตั้้�งและตรวจสอบ
การเก็็บข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ คู่่�มืือ แบบ Asbuilt และ Firmware อุุปกรณ์์ลงในระบบก่่อนส่่งมอบงานให้้ลููกค้้า
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามาตรฐานงานติิดตั้้�งครบถ้้วนถููกต้้องก่่อนเริ่่�มรัับประกัันทุุกโครงการ และมีีการประชุุมสรุุป
งานซ่่อมต่่างๆรายเดืือน เพื่่�อหา Root cause และนำไปเป็็น Case Study เพื่่�อแก้้ ไขงานอื่่�นๆในเชิิงป้้องกััน และ
จััดลงในระบบ Knowledge Management ให้้พนัักงานเข้้าถึึงได้้ในรููปแบบ สารนุุกรม Lesson learned
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การปรัับปรุุงระบบคลัังอะไหล่่ และเครื่่�อง UPS สำรอง
ทดแทน 100% เราได้้ปรัับปรุุงระบบการจััดเก็็บอะไหล่่
สำคััญที่ส่� ามารถเข้้าถึึงได้้ 24 ชั่่ว� โมง ภายในที่่ท� ำการของ
บริิษััท ภายในห้้องอะไหล่่ติิดตั้้�งระบบปรัับอากาศ และมีี
การมอนิิเตอร์์อุุณหภููมิิและความชื้้�นในการจััดเก็็บ อีีกทั้้�ง
บริิษััทได้้ลงทุุนสำรองเครื่่�อง UPS ใหม่่ เพื่่�อใช้้ทดแทน
กรณีีเร่่งด่่วนให้้ลููกค้้าทุุกพิิกััดกำลััง ขนาดตั้้�งแต่่ 10kVA
ถึึง 500 kVA

การติิดตั้้�ง Sensor ที่่�เก็็บข้้อมููลบน Cloud ทำให้้ลููกค้้า
สามารถ Monitor ทุุกที่่ทุ� กุ เวลา ในปีีที่ผ่่� า่ นมาเราเริ่่ม� เปิิดให้้
บริิการระบบ Online Monitoring ที่่�ทำให้้ลููกค้้าสามารถ
มอนิิเตอร์์อุณ
ุ หภููมิ,ิ ความชื้้น� ,ค่่า Dew point ,กำลัังไฟฟ้้า/
กระแสไฟฟ้้า แต่่ละตู้้� Rack รวมถึึ งค่่ า PUE ใน Data
center ผ่่าน Application Smile SITEM โดยข้้อมููลดััง
กล่่ า วจะเชื่่� อ มต่่ อ กัั บ Server บน Cloud ทำให้้ ลูู ก ค้้ า
สามารถดููค่่าต่่างแบบ Real Time ย้้อนหลัังได้้

" "

ในเดืือนมกราคม 2565 ยัังมีีการระบาดของ Covid-19 ละลอกใหม่่ SITEM คงจะกลัับไปใช้้แผน BCP
ของ Covid-19 ที่่�ปฏิิบััติิเมื่่�อต้้นปีี คืือ แยกการทำงานทุุกแผนกออกเป็็น 2 ส่่วน ทำงานคนละแห่่งกััน
ส่่วนงานวิิศวกรรมบริิการที่่�ติิดต่่อกัับลููกค้้าและวิิศวกรรมโครงการไม่่ต้้องเข้้าสำนัักงาน งดการประชุุม
ที่่� ไม่่จำเป็็น งดงานเลี้้�ยงปีีใหม่่ กลัับทำตามแผน BCP เดิิม
ขอให้้ทุุกท่่านปลอดภััย และมีีความสุุขกัับการปรัับตััว สวััสดีีปีีใหม่่ครัับ

"
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This SITEM MAGAZINE was honored by Mr.Nataphon Maninetr, Chife Executive Officer
Discuss SITEM's vision, policies and operational guidelines for the coming years.
First, I would like to say happy new year to all customers and distributors in the first SITEM Magazine of 2022. Last year, there were
many transformations due to COVID-19.
In my opinion, there are many new things in this year e.g. an online meeting. I accepted that before COVID-19, our company never did
the online meeting because we love to meet each other in the meeting. In the beginning, we were not fluent in online meetings but now
we are wont. The main advantages of online meeting are punctual, time saving, cost saving but reducing in relation. To be honest, most
of the meeting can be held. Apart from that, I saw the online test of Tier Certification of Constructed Facility (TCCF) for the first time in
Thailand which normally surveys onsite by the expert from Uptime Institute.
In my opinion, COVID-19 is the accelerator
of transformation. There are good and bad
parts. Many things that we used to are
changed and will not be the same as the
quote “ The only certainty in life is
uncertainty”.
How Sitem can serve customers, community and be the consistent workplace of
employees? This is the question for us every
single time. Sitem plan and follow some
process as planned. Today I take this chase
to describe how we try to follow the process
last year.
For sustainable development, we have 3
main solutions.
Create the corporate culture
Accept the transformation
Giving priority to services

1
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CREATE THE CORPORATE CULTURE
21 years ago, I started working at SITEM. At that time, I was 21 years old and the oldest employee was the
accountant manager. Her age was 38 years old. The average age of that time was 27 years old and tended to
increase a little bit each year. The concept of working was diligent and patient. We always spend time working
and taking care of customers more than privacy time and family time.

In the last 10 years, the average age is stable. The youngest employee is 21 years old and the oldest employee is 59 years old.
The average is 32 years old. The concept of working has been changed. We focus on innovation, the quality of products and services
and the working standard.
We can see that the generation gap is wider which is 40 years different. The main proposition is not how the younger generation
works with the older generation. It is the corporate culture that we created when the founding of the company. We use the reason.
The younger employee can be the boss before the older employee. Age is not a concern. We fight each other about work and creation.
When everything is done, we are friends as before we fight. We separate the private issue and working issue. There is no connection
and family system in this company.
This is the value that we created for employees for sustainable development which makes the generation gap not the problem and
mixes them together with experience and new ideas.

2

ACCEPT THE TRANSFORMATION
We love to be the fast fish that can swim in the river of changes.
We believed in the transformation, especially Mega Trend. It is hard to refuse, if we want Sitem the sustainable
development e.g. the climate change and the low carbon society.

We are pushing on the green technology which good for the environment e.g. Batteryless UPS (Flywheel or Dynamic UPS) is the
energy reservation of Data Center in the form of kinetics energy which does not have a battery. Nowadays we install 20 units of Flywheel
UPS in data centers including Normal Data Center and Tier certified data center.
In another case, the watermist fire suppression system which we install to many data centers and office buildings. The main point is that
one system can be used for many applications e.g. office area, data center area, electrical room area, ups room area and generator
room area. It is friendly to the environment because it uses water instead of gas which causes global warming. The system can be used
immediately after usage and certified by VDS and FM standard.
In the business term, we succeed to adapt ourselves for hyper scale data centers. We and Stulz GmbH from Germany, the precision air
conditioner manufacturer, found the company in Singapore to deliver and install a special design CRAC for cloud services company
which will build a new hyperscale data center in 2020-2021. For internal development, we rotate our employee positions because we
believe the transformation will bring us good things.

8 SITEM MAGAZINE

SITEM MAGAZINE 9

sitem next step

3

sitem next step

GIVING PRIORITY TO SERVICES

We believe that quality and price are the important factors in customer decision.
But the most important things are the sincerity and quality of services. In the past year, we developed
many aspects of services and plan to develop continuously. Let me show the quality improvement
which is addition to the customer with no charge e.g.

Weekly Exercise Monitoring of
Generator

Informing the broken devices and Paperless Service and Maintenance
viewing the repair history via QR code Report In the past year, our software
If the weekly exercise is not working. The and Smile Sitem Application Customers development team has developed the
remote monitoring system will send the
information to our cloud service and display
on the call center notification screen
automatically. Our staff will cooperate with
customers and send our service team to
take care of the issue. It will help to reduce
downtime of data center in case of the
unready generator when the electrical black
out.

can download applications from the App
Store or Google Play Store and then scan
the QR code which is on the front of every
device or in the service books for informing
when there is an error happening on the
device which makes it convenient and does
not have to find any information in the files
or explain anything. It reduces mistakes on
working and time. Apart from that, there are
service reports and repair history on the
application.

Improve call center space
We improve the working space of the call center to be ready for 24 hours working and no
disturbing noise. We install 12 new displays to monitor and respond when there is the
issue. We install real time GPS on service cars to make the call center monitor the position
of the car. Last year, the average on site time was 1 hour 21 minute in Bangkok and the
perimeter area. We had the best satisfaction score ever in company history.

preventive maintenance and corrective
maintenance report in paperless form. The
system will send the report via email when
the job is done. Customers can also see the
report on the Smile Sitem application.

Improve the spare parts warehouse and reserve 100% UPS
We improve the spare part warehouse to be accessed 24 hours which is located at Sitem
Building. We have an air conditioning system and monitor the temperature and humidity
in our warehouse. We spare every size of UPS from 10kVA to 500kVA.

Installing sensors and cloud software for everywhere and every time
monitoring
Last year we have a new online monitoring system which makes customers can monitor
temperature, humidity, dew point temperature, power/current of each rack and PUE of
data center via the Smile Sitem application.

The reduction in corrective maintenance over 30% and planning to reduce 10% more in quarter 2 of 2021.
We are following the policy about prevention before breaking to change the corrective maintenance to preventive maintenance. For
example, we changed the UPS capacitor before it expired. It makes The zero corrective maintenance from UPS capacitors. We change
the compressor of CRAC when there is noise or vibration. We changed, improved and installed the modern online monitoring and
notified via Line application instead of SMS which faster. We instal free battery monitoring to prevent thermal runaway in case of an
expired battery and wait for the new budget. We set the Installation Auditor team to audit and gather all information e.g. manuals, as
built layout and firmware of devices before handing out the project to the customer which makes every project standard before the site
insurance starts. We held the meeting every month to find the root cause and case study of every maintenance to improve the
maintenance work and save it in a knowledge management system which is an encyclopedia of the company.
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In January 2022,the month that I wrote this article, there will be a new wave of COVID-19.
Sitem will use the BCP plan which was used in the old wave. We separate every department into two teams. They work from different locations. The services department and
project management department do not have to come to the office. We canceled the new
year party and the meeting. We continue on BCP. We wish everyone to stay safe and
happy to adapt. Happy New Year.

"
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ศููนย์์สารสนเทศ
กรมที่่�ดิิน
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กรมที่่ดิ� นิ ได้้มีีการนำระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ามาเพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�อง
มืือหลัักในการดำเนิินการตามภารกิิจด้้านต่่างๆ ของกรม โดยได้้มีีการ
พััฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่่�อรองรัับการดำเนิินงานตามภารกิิจด้้าน
ต่่ า งๆ เพื่่� อ ให้้ เ จ้้ า หน้้ า ที่่� ผู้้� ปฏิิ บัั ติิ ง านสามารถปฏิิ บััติิ ง านผ่่ า นระบบ
สารสนเทศได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ ทำให้้ปััจจุุบัันมีี
จำนวนระบบงานสารสนเทศเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นจำนวนมาก
ประกอบกัับการดำเนิินภารกิิจตามนโยบายมีีปริิมาณมากขึ้้น� โดยเฉพาะ
ภารกิิจด้้านการทำธุุระกรรมผ่่านทางระบบออนไลน์์ ส่่งผลให้้มีีจำนวน
เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์แม่่ข่่ายที่่�ใช้้งานเพื่่�อรองรัับระบบงานสารสนเทศดััง
กล่่าวเป็็นจำนวนมาก รวมถึึงระบบสนัับสนุุนการทำงานของระบบเครื่่�อง
แม่่ข่า่ ยและอุุปกรณ์์ประกอบต่่างๆ ซึ่่ง� เป็็นองค์์ประกอบที่่ส� ำคััญของศููนย์์
คอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อให้้การบริิการด้้านสารสนเทศมีีความต่่อเนื่่�องมาก
ที่่�สุุด แต่่เนื่่�องจากศููนย์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�ใช้้งานอยู่่�ปััจจุุบัันของกรมที่่�ดิิน
มิิได้้ถููกออกแบบมาตั้้�งแต่่ต้้นเพื่่�อใช้้งานเป็็นศููนย์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�เป็็น
มาตรฐานเป็็นการเฉพาะ ประกอบกัับมีีพื้้�นที่่�จำกััดมีีความแออััดและไม่่
สามารถขยายเพื่่�อรองรัับระบบสารสนเทศและปริิมาณข้้อมููลที่่เ� พิ่่�มมาก
ขึ้้�นในอนาคต รวมถึึงสถานที่่�ของ Data Center ปััจจุุบััน อยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีี
ความเสี่่�ยงด้้านกายภาพต่่างๆ อาทิิความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากการจลาจล
การชุุมนุุม การประท้้วง การบุุกรุุกสถานที่่�ราชการ และสามารถเข้้าถึึง
เพื่่�อหยุุดการทำงานและทำให้้เกิิดความเสีียหายต่่อระบบฯ และการให้้
บริิการได้้โดยง่่าย ประกอบกัับมีีปััจจััยความเสี่่ย� งด้้านสาธารณููปโภคใน
ด้้ า นพลัั ง งาน อาทิิ ร ะบบไฟฟ้้ า ที่่� ใ ช้้ ส ำหรัั บ ศูู นย์์ ค อมพิิ ว เตอร์์ ไ ม่่ มีี
เสถีียรภาพ เกิิดเหตุุไฟฟ้้าดัับ ไฟตกอยู่่�บ่่อยครั้้�ง

ดัังนั้้�น กรมที่่�ดิิน จึึงมีีแนวคิิดในการหาสถานที่่� ที่่�เหมาะสมสำหรัับการ
จััดตั้้�งศููนย์ค์ อมพิิวเตอร์์หลัักและศููนย์ค์ อมพิิวเตอร์์สำรองที่่เ� ป็็นอาคาร
เฉพาะกิิ จ ด้้ า นเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่� อ สารให้้ เ ป็็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล จึึ ง มีีความจำเป็็ นต้้ อ งจ้้ า งที่่� ป รึึ ก ษาที่่� มีีค วามรู้้�
ประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบศููนย์์คอมพิิวเตอร์์
(Data Center) จากสถาบัั น การศึึ ก ษาที่่� มีีค วามสามารถและ
ประสบการณ์์ เพื่่�อทำการศึึกษาและประเมิินความเสี่่ย� ง รวมถึึงความเป็็น
ไปได้้ ที่่� เ หมาะสมในการจัั ด ตั้้� ง ศูู นย์์ ค อมพิิ ว เตอร์์ ห ลัั ก และศูู นย์์
คอมพิิวเตอร์์สำรองของกรมที่่�ดิิน โดยคำนึึงถึึง สถานที่่�ตั้้�ง สภาพ
แวดล้้อม ภััยคุุกคาม เทคโนโลยีี การออกแบบศููนย์์คอมพิิวเตอร์์ (Data
Center) เทคโนโลยีีเครืือข่่ายสื่่�อสาร ระบบสาธารณููปโภคพื้้�นฐาน
(Infrastructure) ตามมาตรฐานศููนย์์คอมพิิวเตอร์์และหลัักวิิชาอื่่�นๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับศููนย์์คอมพิิวเตอร์์ (Data Center) อัันจะส่่งผลให้้การให้้
บริิการด้้านสารสนเทศของกรมที่่�ดิินความมั่่�นคง ปลอดภััย เชื่่�อถืือได้้
สอดคล้้องกัับนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคตซึ่่�งจะเป็็นการขัับเคลื่่�อน
ระบบฯ และภารกิิจที่่�สำคััญของภาครััฐด้้วยเทคโนโลยีีสารสนเทศ ตาม
กรอบนโยบายของรััฐบาลและกรอบยุุทธศาสตร์์ และตอบสนองต่่อ
ภารกิิจที่่�ทางรััฐบาลมอบหมายให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
โดยอาคารศูู นย์์ ส ารสนเทศได้้ อ อกแบบโดยอ้้ า งอิิ ง ตามมาตรฐาน
Uptime Institute TIER III : Concurrently Maintainable Site
Infrastructure คืือ ระบบสามารถทำการบำรุุงรัักษาอุุปกรณ์์ตามที่่�มีี
การวางแผนไว้้ล่่วงหน้้าได้้ โดยไม่่มีีผลกระทบใดกัับระบบโดยรวม ซึ่่�งผู้้�
ดููแลระบบสามารถซ่่อมบำรุุงระบบไปพร้้อมกัับมีีการทำงานตามปกติิได้้
อาคารศููนย์์สารสนเทศกรมที่่�ดิิน ก่่อสร้้างบนพื้้�นที่่� 3,000 ตารางเมตร
เป็็นอาคาร 2 ชั้้�น ติิดตั้้�งหม้้อแปลงไฟฟ้้าขนาดพิิกััด 1250 kW จำนวน
2 ชุุด เครื่่�องกำเนิิดไฟฟ้้า Generator 1250 kW เป็็นชนิดิ Continuous
Rate จำนวน 2 ชุุด เพื่่�อรองรัับอุุปกรณ์์ในอาคารดัังกล่่าว โซน DATA
CENTER สามารถลองรัับตู้้� Rack ได้้ทั้้�งหมด 74 Rack โดยแบ่่งเป็็น
SERVER RACK จำนวน 50 Rack (5kW/Rack) และ Network Rack
24 Rack (3kW/Rack) และเลืือกใช้้เครื่่�องสำรองไฟฟ้้า UPS ชนิิด
Flywheel UPS เพื่่�อลดการใช้้ Battery และพื้้�นที่่�ติิดตั้้�ง ติิดตั้้�งระบบ
เครื่่�องปรัับอากาศแบบควบคุุมอุุณหภููมิิและความชื้้�น Down Flow เพื่่�อ
Support Data Center มีีห้้องมั่่�นคง Strong Room เพื่่�อเก็็บอุุกรณ์์
สำคััญ อาคารดัังกล่่าวติิดตั้้�งระบบดัับเพลิิง Water Mist ที่่�ครอบคลุุม
พื้้นที่
� ทั้้่� ง� หมด และ ระบบดัับเพลิิง Clean Agent สำหรัับ DATA CENTER
มีีระบบรัักษาความปลอดภััยตั้้�งแต่่เข้้าพื้้�นที่่� โดยติิดตั้้�ง Automatic
Bollards ทางเข้้าออกอาคาร และมีีระบบ CCTV และ Access Control
ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด
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Data Center (Department of Lands) The Department of Lands has brought in the information technology system to be used as
the main tool in the implementation of the department’s various missions. The information system has been developed to
support the operation of various missions so that the operators can work through the information system conveniently,
quickly and efficiently. This leads to the number of information systems to be continuously increasing at present. In addition,
the number of missions in accordance with the policy has increased, especially the mission of doing errands through the
online system. As a result, there are a large number of server computers used to support such information system including
the system to support the operation of the server system and various accessories which is an important component of the
computer center. This can provide the most continuity of information services. However, as the computer center that is
currently in use by the Department of Lands was not originally designed to be a standardized computer center specifically.
Coupled with limited space and congestion, it cannot be expanded to accommodate more information system and data volume
in the future. Moreover, the location of the current Data Center is in an area with various physical risks such as the risks
arising from riots, rallies, protests, invasion of government buildings and can be accessed to stop working and cause damage
to the system and services easily. In addition, there are utility risk factors in energy, for example, the electrical system used
for the computer center is not stable with frequent power outage.

Data Center
(Department of Lands)
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Therefore, the Department of Lands has an idea to find a place
suitable for establishing the primary computer center and a
backup computer center that is a building for information and
communication technology in accordance with international
standards. Therefore, it is necessary to hire consultants who
have knowledge, experience and expertise in data center
design from academic institutes with competence and
experience to conduct studies and assess risks including the
feasibility appropriate for establishing the primary computer
center and a backup computer center of the Department of
Lands taking into account the location, environment, threats,
technology, data center design, communication network
technology, and infrastructure according to computer center
standards and other subjects related to the Data Center. It will
result in the information services of the Department of Lands
in security, safety, reliability in accordance with the Thailand
4.0 policy in the future. It will drive the system and important
government missions with information technology according
to the government policy framework and strategic framework
to respond to the tasks assigned by the government as
efficiently as possible.

The computer center building is designed based on the Uptime
Institute TIER III: Concurrently Maintainable Site Infrastructure.
The system can perform pre-planned equipment maintenance
without any impact on the overall system. The system
administrators can maintain the system with normal operation.
Information Center Building of Department of Lands is
constructed on an area of 3,000 square meters. It is a two story building installed with 2 sets of rated power transformers
1250 kW, and 2 sets of Generator 1250 kW of Continuous Rate
type to support equipment in the building. DATA CENTER zone
can serve for a total of 74 Racks divided into SERVER RACK
of 50 Rack (5kW/Rack) and Network Rack 24 Rack (3kW/Rack).
Flywheel UPS type is chosen to reduce battery usage and
installation space. The air conditioning system is installed to
control temperature and humidity of Down Flow to support
Data Center having Strong Room to store important
equipment. The building is equipped with a Water Mist fire
extinguishing system covering the entire area and the Clean
Agent fire extinguishing system for DATA CENTER. There is a
security system from entering the area by installing
Automatic Bollards at the entrance to the building and CCTV
and Access Control covering the entire area.
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Hyperscale DC

STULZ-Fan wall A fairly new application

Thailand has received more attention from foreign companies to invest in Data Center at the hyperscale data
center level. Therefore, the air conditioning systems must be developed to support large Data Center rooms
and have high heat loads. STULZ CyberWall products are designed and developed with air conditioning
technology that meets this use.
STULZ CyberWall is the High efficiency air conditioner for use only in the host computer room or Hyperscale
Data Center with an area of more than 5,000 - 10,000 square feet with high thermal loads. It is a room that
needs more wind power than general air conditioners to cool the device well and the temperature difference
between the air in and out is lower than that of general air conditioners. This is because most of the room loads
do not have a source of moisture or an air conditioner with a high Sensible Heat Ratio.

ประเทศไทยได้้รัับความสนใจจากบริิษััทต่่างชาติิที่่�เข้้ามาลงทุุน Data Center ในระดัับ Hyperscale Data Center มากขึ้้�น ดัังนั้้�นระบบปรัับอากาศ
จึึงต้้องพััฒนาให้้รองรัับห้้อง Data Center ขนาดใหญ่่และมีีโหลดความร้้อนสููง ซึ่่ง� ผลิิตภััณฑ์์ STULZ CyberWall ถููกออกแบบและพััฒนาเทคโนโลยีี
ระบบปรัับอากาศที่่�ตอบโจทย์์การใช้้งานนี้้�
STULZ CyberWall เป็็นเครื่่อ� งปรัับอากาศที่่มีี� ประสิิทธิิภาพสููง (High efficiency) สำหรัับใช้้งานเฉพาะในห้้องคอมพิิวเตอร์์แม่่ข่า่ ย หรืือศููนย์์ข้อ้ มููล
ขนาดใหญ่่ (Hyperscale Data Center) ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่� มากกว่่า 5,000 – 10,000 ตารางฟุุต มีีโหลดความร้้อนสููง เป็็นห้้องที่่�ต้้องการแรงลมมากกว่่า
เครื่่�องปรัับอากาศทั่่�วไป เพื่่�อให้้ระบายความร้้อนอุุปกรณ์์ ได้้ดีี และมีีอุุณหภููมิิส่่วนต่่างระหว่่างลมที่่�เข้้าและออกต่่ำกว่่าเครื่่�องปรัับอากาศทั่่�วไป
เนื่่�องจากโหลดในห้้องส่่วนใหญ่่ไม่่มีีแหล่่งกำเนิิดความชื้้�น หรืือเป็็นเครื่่�องปรัับอากาศที่่�มีี Sensible Heat Ratio สููง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Two modules – one unit
Chilled Water (CW) system
Common CRAH base frame and panel work, optimized for indoor
installation
Highest efficiency through smart component arrangement
Equally distributed air, confirmed with extensive CFD analysis
Space - and cost-efficient transportation within standardized shipping
container
Easy handling and installation
High-quality electric components
Delta T and differential pressure control
Highest efficiency through smart component arrangement
Radial fan is blowing through the CW coil
Free air intake of the fan
Low pressure losses inside the unit due to large filter dimensions and coil
surface
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•
•
•
•
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•
•
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HI-FOG
Land Pump Unit (LPU)

®

ด้้วยโครงสร้้างแบบแยกส่่วนรวมกัับขนาดปั๊๊ม� ต่่างๆ ช่่วยให้้มั่่น� ใจได้้ถึึงโซลููชันั ของ HI-FOG ที่่ป� รัับ
ให้้เหมาะสมที่่สุ� ดุ สำหรัับการใช้้งานทุุกประเภทสำหรัับลููกค้้าในอาคารและในโรงงานอุุตสาหกรรม
ด้้วยการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ และโครงสร้้างโมดููลาร์์นอกชั้้�นวางช่่วยให้้จััดส่่งได้้อย่่าง
รวดเร็็วและบำรุุงรัักษาที่่ง่� า่ ยขึ้้น� ตลอดอายุุการใช้้งาน แต่่ละโมดููลจะพอดีีและสามารถเคลื่่อ� นย้้าย
ไปยัังตำแหน่่งการติิดตั้้ง� ขั้้น� สุุดท้า้ ยได้้ด้ว้ ยอุุปกรณ์์ทุ่่�นแรงมาตรฐาน โครงสร้้างแบบแยกส่่วนทำให้้
สามารถติิดตั้้ง� โมดููลปั๊๊ม� และตู้้�ควบคุุมแยกกัันได้้ ซึ่ง่� ทำให้้การออกแบบห้้องปั๊๊ม� มีีความยืืดหยุ่่�นมาก
ขึ้้�น นอกจากนี้้� ระบบ HI-FOG ยัังปรัับเปลี่่�ยนและขยายได้้ง่่ายตามต้้องการ หััวใจที่่�แข็็งแกร่่งและ
เชื่่อ� ถืือได้้ของระบบ HI-FOG ของคุุณ เราใช้้ความเชี่่ย� วชาญมากกว่่า 30 ปีี มุ่่�งเน้้นความพยายาม
ทั้้�งหมดของเราในด้้านความน่่าเชื่่อ� ถืือ และด้้วยเหตุุนี้้จึึ� งได้้พัฒ
ั นาหน่่วยปั๊๊ม� สำหรัับลููกค้้าในอาคาร
และอุุตสาหกรรม
รัับรองจากสถาบััน VdS
หลัังจากการทดสอบผลิิตภััณฑ์์เต็็มรููปแบบของ
VdS แล้้ว Land Pump Unit ได้้รัับการรัับรอง
สำหรัับการใช้้งาน HI-FOG ที่่�รัับรองโดย VdS
ทั้้�งหมดกัับปั๊๊ม� ไฟฟ้้า ได้้รับั การปรัับให้้เหมาะกัับ
การทำงานกัั บ สปริิ ง เกลอร์์ แ ละหัั ว ฉีีดพ่่ น
HI-FOG ทำให้้ระบบละอองน้้ำ HI-FOG มีี
ประสิิทธิิภาพสููง
ง่่ายต่่อการใช้้งาน
LPU มีีตัั ว ควบคุุ ม ปั๊๊� ม แบบ PLC ใหม่่ แ ละ
อิินเทอร์์เฟซผู้้�ใช้้ที่่�ใช้้งานง่่าย หน้้าจอสััมผััสจะ
แสดงบัันทึึกของระบบและสถานะ การเตืือน และ
ข้้อมููลสำคััญอื่่�นๆ อย่่างชััดเจน
ทำงานได้้อย่่างรวดเร็็ว
Land Pump Unit สามารถติิดตั้้�งได้้อย่่าง
รวดเร็็วในห้้องสููบน้้ำประเภทต่่างๆ ด้้วยขนาด
ที่่�กะทััดรััดและโมดููลาร์์ มอเตอร์์ของเครื่่�องยััง
สามารถติิดตั้้�งเครื่่�องแปลงความถี่่�เพื่่�อปรัับให้้
เข้้ากัับระบบไฟฟ้้าของคุุณได้้
การออกแบบที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
การผลิิ ต แบบลีีนและการออกแบบที่่� ไ ด้้
มาตรฐานช่่ ว ยให้้ ส ามารถจัั ดส่่ ง ได้้ อ ย่่ า ง
รวดเร็็วและบำรุุงรัักษาได้้อย่่างคล่่องตััวตลอด
อายุุการใช้้งาน
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With modular structure combined with various pump sizes, this ensures an optimized HI-FOG solution for
every application for indoor and industrial customers with efficient management. The off-the-shelf modular
construction also allows for faster delivery and easier maintenance over its lifetime. Each module will fit and
can be moved to its final installation location with standard labor-saving equipment. The modular construction
allows the pump module and control cabinet to be installed separately. This makes the pump chamber design
more flexible. The HI-FOG system is also easy to modify and expand as needed. At the heart of the robust
and reliable of your HI-FOG system, we use over 30 years of expertise to focus all of our efforts on reliability.
Therefore, the pumping units are developed for building and industrial customers.

Certified by VdS Institute

After VdS full product testing, the Land Pump Unit is certified for all VdS-approved HI-FOG applications with
electric pumps. It is optimized to work with HI-FOG sprinklers and nozzles making the HI-FOG misting system
highly efficient.

Easy to use

The LPU features a new PLC pump controller and an intuitive user interface. The touch screen clearly displays
system logs and status, alarms, and other important information.

Fast functioning

The Land Pump Unit can be quickly installed in various types of pump rooms with compact and modular.
The machine’s motor can also be equipped with a frequency converter to adapt to your electrical system.

Efficient design

Lean manufacturing and standardized design allow for fast delivery and streamlined maintenance over
a lifetime.
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MANTRAP DOOR

ประตููที่่�ออกแบบมาเพื่่�อใช้้ตรวจสอบการเข้้าและออกสำหรัับพื้้�นที่่�สำคััญและต้้องการความปลอดภััยสููง

DATA CENTER WORLD

MANTRAP DOOR is the door designed for checking in and out for critical areas
and requiring high security. Get to know the MANTRAP DOOR in the computer
center. Mantrap door is the door designed for checking in and out for critical
areas and requiring high security.

ทำความรู้้�จัักกัับประตูู MANTRAP DOOR ในศููนย์์คอมพิิวเตอร์์

Mantrap door หรืือ ประตููที่อ่� อกแบบมาเพื่่อ� ใช้้ตรวจสอบการเข้้าและออกสำหรัับพื้้�นที่่ส� ำคััญและ
ต้้องการความปลอดภััยสููง
โดยลัักษณะ คืือจะมีีประตูู 2 ชั้้�น และมีีชุุดควบคุุม ให้้ประตููเปิิดทีีละชั้้�น โดย (Interlocking Door
Controller) สำหรัับการเข้้าออกพื้้�นที่่� โดยบุุคคลที่่�จะเข้้าหรืือออกจากพื้้�นที่่�นั่่�น จะต้้องถููกตรวจ
สอบสิิทธิ์์�ในการเข้้าออก ก่่อนที่่�จะให้้เข้้าประตููชั้้�นแรกได้้ หลัังจากนั้้�นจะต้้องถููกตรวจสอบว่่า
เข้้ามาเพีียงคนเดีียวหรืือไม่่ โดยเทคโนโลยีีตรวจสอบที่่�แตกต่่างกัันไป เช่่น น้้ำหนััก , กล้้องตรวจ
สอบแบบ 3D หรืือ แบบใช้้ Infrared Sensor ธรรมดา ขึ้้�นอยู่่�กัับ ระดัับความปลอดภััย, พื้้�นที่่�และ
งบประมาณ
สำหรัับการติิดตั้้�งประตูู ชนิิด Mantrap Door นี้้� เป็็นการยกระดัับความปลอดภััยในการเข้้าออก
และยัังสามารถตรวจสอบการเข้้าออกย้้อนหลัังร่่วมกัับระบบ Access Control ได้้ ซึ่่�งเป็็นส่่วน
สำคััญของความปลอดภััยในการเข้้าถึึงข้้อมููล ในด้้าน IT Security หรืือความปลอดภััย ตาม
มาตรฐาน ISO

By nature, it is the two-tier door and a control unit allowing the door to open one tire at a time (Interlocking
Door Controller) for entering and exiting the area. The persons who enter or exit that area must be checked
for access rights before being allowed to enter the first tier door. After that, it must be checked whether the
person comes in alone or not by different monitoring technologies such as weight, 3D inspection cameras
or conventional infrared sensors depending on security level, area and budget.
For the installation of this type of Mantrap Door, it is a level of security in entering and exiting. It can also check
back and forth with the Access Control system which is an important part of data access security in terms of
IT Security or security according to ISO standards.
At present, SITEM has installed to the computer center with many products of BOON EDAM which we are
confident in the quality of products and services.

ในปััจจุุบันั SITEM ได้้ติดตั้้
ิ ง� ให้้กับั ศููนย์์คอมพิิวเตอร์์หลายแห่่ง ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ของ BOON EDAM
ที่่�เรามั่่�นใจในคุุณภาพสิินค้้าและบริิการ
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Face scanning technology
in 2022
The COVID-19 pandemic is considered a major cause of the rapid development of various technologies
to help solving problems whether it is video conference technology, medical technology, or even
technology of face scanning. Currently, Megvii’s technology has been continuously developed until there
are more important features as follows.

เทคโนโลยีีการสแกนใบหน้้าในปีี 2022
การแพร่่ระบาดของ โควิิด-19 นัับว่่าเป็็นตััวการสำคััญที่่�ทำให้้เทคโนโลยีีต่่าง ๆ เกิิดการพััฒนา
อย่่างรวดเร็็วเพื่่�อมาช่่วยแก้้ปััญหาต่่างๆไม่่ว่่าจะเป็็นเทคโนโลยีีทางด้้านการประชุุม video
conference เทคโนโลยีีทางด้้านการแพทย์์ หรืือแม้้กระทั้้�งเทคโนโลยีีการสแกนใบหน้้าโดยใน
ปััจจุุบัันเทคโนโลยีีของทาง Megvii ได้้รัับการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องจนมีี features สำคััญเพิ่่�มขึ้้�น
มาดัังนี้้�

1. Support face scanning with wearing a mask.
2. Detect face even in uneven lighting environment
3. Face detection at 0 LUX brightness
4. Support multi-person face authentication (up to 3 persons)
5. Screen saver mode with detection system when someone enters within 3 meters.
6. Notification of face scanning via Line Notification
7. Support position monitoring system or various areas that have been defined (Guard Tour)

It can be seen that the current face scanning technology has improved
to fix the bugs making the system friendlier with ease of use.
However, SITEM has provided design and installation services for
face scanning system for organizations covering maintenance
services to keep your device in good working life throughout its
lifespan.

1.รองรัับการสแกนใบหน้้าโดยใส่่หน้้ากาก
2.ตรวจสอบใบหน้้าได้้แม้้อยู่่�ในสภาพแวดล้้อมแสงไม่่สม่่ำเสมอ
3.ตรวจสอบใบหน้้าได้้ที่่�ความสว่่าง 0 LUX
4.รองรัับการตรวจสอบใบหน้้าแบบหลายบุุคคล (สููงสููด 3 บุุคคล)
5.โหมดพัักหน้้าจอพร้้อมระบบตรวจจัับเมื่่�อมีีบุุคคลเข้้ามาในระยะ 3 เมตร
6.แจ้้งเตืือนการสแกนใบหน้้าผ่่าน Line Notification
7. รองรัับระบบตรวจตราบริิเวณตำแหน่่ง หรืือพื้้�นที่่�ต่่างๆที่่�ได้้กำหนดไว้้ (Guard Tour)
จะเห็็นได้้ว่่าเทคโนโลยีีการสแกนใบหน้้าในปััจจุุบัันได้้มาปรัับปรุุงแก้้ ไขจุุดบกพร่่องที่่�เคยมีี ทำให้้
ระบบเป็็นมิิตรพร้้อมความสะดวกในการใช้้งานมากยิ่่�งขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม SITEM ได้้ ให้้บริิการ
ออกแบบติิดตั้้�งระบบสแกนใบหน้้าสำหรัับองค์์กร ครอบคลุุมถึึงงานบริิการดููแลรัักษา เพื่่�อให้้
อุุปกรณ์์ของท่่านใช้้งานได้้ดีีตลอดอายุุการใช้้งาน
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CPM, the new model of UPS
from PILLER
CPM เครื่่�องสำรอง
ไฟฟ้้า (UPS)
รุ่่�นใหม่่จาก PILLER

CPM is a new model of Piller’s UPS. The concept in UPS technology aims to revolutionize power
protection for data center or other applications requiring continuity of power of 300/360kW to deliver
significantly higher power. This is along with significant space savings and a significant reduction in
management costs.
Using the PowerBridge’s built-in kinetic energy, the CPM is capable of delivering stable and stable
power by reducing installation space and operating costs. CPM also reduces maintenance costs and
reduces the installation area of the battery that requires a lot of space.

Highlights of CPM, new model of UPS from Piller
CPM เครื่่�องสำรองไฟฟ้้า (UPS) รุ่่�นใหม่่จาก Piller เป็็นแนวคิิดใหม่่ในเทคโนโลยีีของ UPS ซึ่่�งตั้้�งเป้้าที่่�จะปฏิิวััติิการป้้องกัันพลัังงานสำหรัับศููนย์์
ข้้อมููล (Data Center) หรืืองานอื่่�นๆ ที่่�ต้้องการความต่่อเนื่่�องของพลัังงานไฟฟ้้า โดยมีีขนาด 300/360kW สามารถจ่่ายพลัังงานได้้สููงขึ้้�นอย่่าง
มาก พร้้อมกัับการประหยััดพื้้�นที่่�ที่่�เห็็นได้้ชััดเจนและลดค่่าใช้้จ่่ายในด้้านการบริิหารจััดการลงอย่่างมาก
ด้้วยการใช้้พลัังงานจลน์์ของ PowerBridge ที่่�ติิดตั้้�งอยู่่�ภายในเครื่่�อง CPM มีีความสามารถจ่่ายกำลัังไฟฟ้้าแบบคงที่่�และมีีเสถีียรภาพ โดยลด
พื้้�นที่่�การติิดตั้้�งและค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินงานลง CPM ยัังลดค่่าใช้้จ่่ายในการบำรุุงรัักษา และลดพื้้�นที่่�การติิดตั้้�งแบตเตอรี่่�ที่่�ต้้องใช้้พื้้�นที่่�มากอีีก
ด้้วย

"

จุุดเด่่นของ CPM
เครื่่�องสำรองไฟฟ้้า
(UPS) รุ่่�นใหม่่จาก
Piller

"
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Reduce battery installation space and significantly smaller in size – up to 75%
High availability – 5 lighting modes
Unprecedented efficiency – up to 98% and higher in ECO mode
Ability to expand high capacity
Low maintenance costs – no critical work within the first 10 years of service

ลดพื้้�นที่่�การติิดตั้้�งแบตเตอรี่่� และขนาดที่่�เล็็กลงอย่่างมาก – มากถึึง 75%
ความพร้้อมใช้้งานสููง – ระบบไฟ 5 โหมด
ประสิิทธิิภาพที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน – สููงถึึง 98% และสููงกว่่าในโหมด ECO
ความสามารถในการขยายพิิกััดสููง
ค่่าบำรุุงรัักษาต่่ำ – ไม่่มีีงานที่่�สำคััญภายใน 10 ปีีแรกของการบริิการ
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Active Power : Step module
เครื่่�องสำรองไฟฟ้้า (UPS) แบบ Flywheel ผลิิตภััณฑ์์ ActivePower

เครื่่�องสำรองไฟฟ้้า (UPS) แบบ Flywheel ผลิิตภััณฑ์์ ActivePower มีีการออกแบบทั้้�งในรููปแบบ Single Module System (SMS) (ติิดตั้้�งและใช้้
งานเครื่่�องเดีียว ไม่่รองรัับการขยายพิิกััด) และรููปแบบ Multi Module System (MMS) โดยรองรัับการขยายพิิกััดในอนาคต ซึ่่�ง MMS จะสามารถ
ขยายพิิกััดได้้โดยใช้้เงิินลงทุุนเพิ่่�มเติิมที่่�ลดลง และประหยััดพื้้�นที่่�การติิดตั้้�ง ซึ่่�ง ActivePower ที่่�รองรัับการติิดตั้้�งแบบ MMS ได้้มีี 2 รุ่่�น ดัังนี้้�

1. CLEANSOURCE® XT

2.CLEANSOURCE® PLUS

ขนาดพิิกััด 250kVA/225kW และรองรัับการขยายพิิกััดได้้ถึึง ขนาดพิิกััด 333kVA/300kW และรองรัับการขยายพิิกััดได้้ถึึง
1000kVA/900kW (ติิดตั้้�ง Flywheel จำนวน 4 wheels)
1333kVA/1200kW (ติิดตั้้�ง Flywheel จำนวน 4 wheels)
โดยกรณีีที่่�มีีการลดโหลด เครื่่�องสำรองไฟฟ้้า (UPS) ActivePower สามารถทำงานแบบ Partial Load จะทำให้้ประสิิทธิิภาพของระบบสููงที่่�สุุด
และประหยััดพลัังงาน
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Active Power : Step module
Flywheel’s UPS ActivePower products are designed as a Single Module System (SMS) (install and operate as a single unit not
supporting the coordinate expansion) and Multi Module System (MMS) supporting future coordinate expansion. MMS can expand
the coordinates with the reduced additional investment and saving installation space

ActivePower that supports MMS installation are in 2 models as follows:
1. CLEANSOURCE® XT
2.CLEANSOURCE® PLUS

with the coordinate size of 250kVA/225kW supporting with the coordinate size of 333kVA/300kW supporting
the coordinate expansion up to 1000kVA/900kW the coordinate expansion up to 1333kVA/1200kW
(installed with Flywheel for 4 wheels)
(installed with Flywheel for 4 wheels)
In case of load reduction, the ActivePower UPS can operate as Partial Load to maximize
the system efficiency and saving energy.
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ระบบโครงสร้้างฝ้้าอะลููมิิเนีียมแบบ
กริิดสำหรัับศููนย์์ข้อ้ มููลคอมพิิวเตอร์์
ระบบฝ้้าเพดาน Structure Grid ของ
Tate ซึ่่� ง เป็็ น ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่� ใ ช้้ ใ น ดาตา
เซนเตอร์์ นวััตกรรมล่่าสุุดของ Tate ช่่วย
ให้้รวมงานระบบเครืือข่่ายสายสััญญาณ
และและฝ้้าเพดานรวมเข้้าเป็็นรููปแบบเดีียว
ที่่�ดููแข็็งแรงและติิดตั้้�งง่่าย การรวมสอง
ระบบนี้้�เป็็นโซลููชัันที่่�ลดงานให้้กัับองค์์กร
รวมทั้้�งช่่วยประหยััดต้น้ ทุุนและเพิ่่�มความ
ยืืดหยุ่่�นในการติิ ดตั้้�ง ทั้้� ง ในปััจจุุ บัั น และ
อนาคตเมื่่� อ ความต้้ อ งการของดาตา
เซนเตอร์์ของคุุณเปลี่่�ยนแปลงไป
นอกจากนี้้� คุุณไม่่จำเป็็นต้้องเจาะแผ่่นฝ้้า
เพดานอะคููสติิกอีีกต่่อไป จะไม่่เกิิดปััญหา
ฝุ่่�นในดาตาเซนเตอร์์ที่่�เกิิดจากฝุ่่�นของ
แผ่่นฝ้้าที่่�อาจสร้้างความเสีียหายให้้กัับ
อุุปกรณ์์ ไฟฟ้้าของดาตาเซนเตอร์์ของ
คุุณได้้

คุุณลัักษณะที่่�สำคััญ
• ติิดตั้้�งได้้รวดเร็็วและง่่ายกว่่าระบบ
กริิดอื่่�นๆ
• สามารถเลืือกระยะห่่างของกริิดเพื่่�อ
รองรัับความต้้องการโดยเฉพาะของ
แต่่ละโครงการได้้
• ลดความยุ่่�งยากในการจััดซื้้�อจััดหา
• Ta t e เ ป็็ น โ ร ง ง า น ผู้้� ผ ลิิ ตที่่� มีี
ประสบการณ์์ สูู ง และมีีทีีมงานที่่�
เชี่่�ยวชาญในงานดาตาเซนเตอร์์
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The Introduction of Tate Structural Ceilings
Tate structural ceilings, Tate's latest innovative data center
product, allows your facility to combine its structural grid and
acoustical ceiling into one cohesive and easy to install unit.
Combining these two systems into one custom manufactured
solution allows for the elimination of multiple on-site trades,
as well as both initial cost savings and improved installation
flexibility now and in the future as your data center's needs
change.

Key Performance Characteristics
• Faster and easier to install than other grid systems
• Grid member center-to-center spacing can be selected
to accomodate your specific project needs
• Eliminates the need for multiple trades on-site
• Experienced data center product manufacturer and
contracting teams

Additionally, by no longer needing to penetrate the accoustical ceiling, you eliminate the threat of harmful debris that
can potentially damage your data center's electrical equipment.
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ระบบห้้องกัักลมร้้อนและเย็็น

DATA CENTER WORLD

กระบวนการผลิิตของ Tate ช่่วยปรัับแต่่งโซลููชันั ของระบบห้้องกัักลม ให้้เหมาะสมกัับการใช้้งานเฉพาะของคุุณได้้ เรานำเสนอ
ตรงความต้้องการของผู้้�ใช้้งาน พร้้อมกัับการสนัับสนุุนด้้านการออกแบบและข้้อมููลเชิิงลึึก เพื่่อ� พััฒนาโซลููชันั ที่่คุุ� ณต้้องการ
สำหรัับดาตาเซนเตอร์์ของคุุณ
ข้้อดีีที่่� ได้้รัับจาก Tate
• กำลัังการผลิิตแบบรวดเร็็วและ
เป็็นระบบ
• ทีีมงานวิิศวกร Tate มีีความ
เชี่่�ยวชาญ
• ประสิิทธิิภาพคุ้้�มค่่าคุ้้�มราคา
• ส่่ ว นประกอบที่่� อ อกแบบและ
ผลิิ ต ไว้้ ก่่ อ น Pre-Engineer
เพื่่�อช่่วยให้้การติิดตั้้�งเร็็วขึ้้�น
• การผลิิ ต ในพื้้� น ที่่� ที่่� มีีข อบเขต
จำกััด

Tate's Aisle Containment Solutions
Our manufacturing process allows for the customization of an aisle containment
solution to fit your specific application. We offer application engineering, as well as
design assist and specification assistance to develop the solution you need for your
data center. Benefits include:

Advantages of containment

HOT AND COLD AISLE
Data Center Containment
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•
•
•
•
•

Modular manufacturing capabilities
In-house engineering team
Up-front cost optimization
Pre-engineered components speed up installation
Limited field fabrications
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DATA CENTER WORLD

ระบบมอนิิเตอร์์ผ่่านคลาวน์์เซอร์์วิิส
ระบบมอนิิเตอร์์ ในศููนย์์คอมพิิวเตอร์์เป็็นหนึ่่�งในระบบที่่�สำคััญในศููนย์์คอมพิิวเตอร์์เพราะเป็็นระบบที่่�ช่่วยให้้ผู้้�ดููแลศููนย์์คอมพิิวเตอร์์
สามารถดููสถานะของอุุปกรณ์์ต่่างๆจากห้้องควบคุุมได้้ รวมถึึงออกรายงานข้้อมููลต่่างๆ และแจ้้งเตืือนเมื่่�ออุุปกรณ์์มีีปััญหา

Cloud Service Monitoring System
(AssetSpire)

ระบบมอนิิเตอร์์ ในปััจจุุบัันจะเป็็นแบบ on premise ซึ่่�งมีีข้้อเสีียคืือในการที่่�จะเข้้าดููข้้อมููลต่่างๆที่่�ต้้องอยู่่�ภายในศููนย์์คอมพิิวเตอร์์
เท่่านั้้�นและรวมถึึงต้้องมีีการดููแลระบบจากผู้้�เชี่่�ยวชาญ ทำให้้แม้้มีีการแจ้้งเตืือนผ่่าน SMS ก็็ตามแต่่ก็็ ไม่่สามารถติิดตามดููข้้อมููล ณ
เวลานั้้�น ทำให้้ระบบมอนิิเตอร์์บน Cloud Service ได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�น โดยข้้อดีีของระบบมอนิิเตอร์์บน Cloud Service ของ
AssetSpire ที่่� SITEM เป็็นตััวแทนจำหน่่ายอย่่างเป็็นทางการมีีข้้อดีีคืือ

• ระบบทำงานบน Cloud ทำให้้เข้้า
ถึึงได้้จากทุุกที่่� ทุุกเวลา
• การใช้้ ง าน 1 บัั ญชีี สามารถใช้้
มอนิิ เ ตอร์์ ไ ด้้ ทุุ ก ไซท์์ เช่่ น หาก
อ ง ค์์ ก ร ข อ ง คุุ ณ มีี ศูู น ย์์
คอมพิิวเตอร์์อยู่่�ทั่่�วประเทศ คุุณ
สามารถใช้้ AssetSpire เพีียง 1
บัั ญชีี เ พื่่� อ ม อ นิิ เ ต อ ร์์ ศูู น ย์์
คอมพิิวเตอร์์ทั้้�งหมดนี้้�ได้้
• การแจ้้งเตืือนผ่่าน Line เนื่่อ� งจาก
SMS มีีข้้อเสีียคืือการส่่งข้้อความ
หลายข้้อความจะไม่่สามารถส่่ง
พร้้ อ มกัั นได้้ ทำให้้ ห ากมีีผู้้�ดูู แ ล
หลายคนและมีีหลายข้้อความจะใช้้
เวลานานในการส่่ ง ข้้ อ ความได้้
ครบถ้้วน การแจ้้งเตืือนผ่่าน Line
สามารถส่่งข้้อความได้้ทัันทีี
• AssetSpire มาพร้้อมกัับระบบ
บริิหารจััดการทรััพย์์สิินในศููนย์์
คอมพิิ ว เตอร์์ ทำให้้ ส ามารถ
บริิหารจััดการทรััพย์์สิินได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ
• ระบบทำงานอยู่่�บน AWS Cloud
ซึ่่� ง เป็็ น Cloud ระดัั บ โลกทำให้้
โอกาสการเกิิด Server Down ต่่ำ
และมีีความปลอดภััยสููง

32 SITEM MAGAZINE

Data Center Monitoring System is the important system in data •
center because the system helps the operator to monitor the •
status of devices e.g. CRAC, UPS, Generator and others
including report generation and notification when there is an
alarm.
•
Nowadays the monitoring system is on premise which has
disadvantages that you can not monitor your data center
outside your facility and the system has to be maintained by
an expert. For this reason, even if you have an sms notification,
you can not see the data at that moment, which makes the •
cloud based platform popular. The cloud service from
AssetSpire which Sitem is representative has advantages •
which are

Cloud platforms can be accessed from anywhere anytime.
1 Account of AssetSpire can monitor every data center in
your organization e.g. if your organization has data centers
around the country, you can buy only 1 license of
AssetSpire to monitor all of your facilities.
Sms notification has to send one message to the
customer per one time which makes the delay when there
are many messages and many operators. Line Notification
comes to solve this problem. It can send many messages
to many users at one time.
AssetSpire comes with an asset management system
which makes efficient management.
The cloud services operate on AWS Cloud which has no
downtime and high security.
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smile service

ระบบบริิหารจััดการข้้อมููล

“ Smile SITEM “ แอพพลิิเคชัันที่่�สามารถช่่วยให้้บริิหารจััดการโครงการได้้สะดวกและประหยััดเวลาในการทำงานมากขึ้้�น

คุุณเคยไหม เมื่่�อเราต้้องบริิหารหรืือดููแลงานที่่�มีีข้้อมููลที่่�มากมาย หลากหลายประเภทและต้้องจััดเตรีียมที่่�จััดเก็็บ
ให้้เพีียงพอ และต้้องคำนึึงถึึงความปลอดภััยของการจััดเก็็บ ซึ่่�งแน่่นอนว่่าเมื่่�อก่่อนเราทุุกคนเคยชิินกัับการเก็็บ
ข้้อมููลต่่างในรููปแบบของเอกสาร และเอกสารนั้้�นๆ ก็็มีีหลายขนาด หลายประเภท ยิ่่�งเป็็นโครงการใหญ่่ ๆ เอกสาร
ก็็ยิ่่�งมากขิ้้�นตามขนาดของโครงการ อาทิิเช่่น เอกสารสััญญา, เอกสารรายละเอีียดวััสดุุ อุุปกรณ์์, เอกาสารแบบ,
เอกสารผลทดสอบและตรวจรัับ, เอกสารการรัับประกััน และ เอกสารการบำรุุงรัักษา ฯลฯ นี่่�เป็็นแค่่เอกสารเบื้้�อง
ต้้นที่่�ทุุกโครงการที่่�เราดููแลต้้องมีี
แน่่นอนว่่ามาตรฐานในการจััดเก็็บข้้อมููลในรููปของเอกสารเป็็นอะไรที่่�ต้้องใช้้พื้้�นที่่�ในการจััดเก็็บ
เยอะ และมีีความเสี่่�ยงที่่�เอกสารจะเสีียหายถ้้าจััดเก็็บไว้้ในพื้้�นที่่�เปิิด รวมถึึงความปลอดภััยของ
ข้้อมููลที่่�อาจมีีบุุคคลภายนอกเข้้าถึึงข้้อมููลได้้อย่่างง่่ายดาย นี่่�ยัังไม่่กล่่าวถึึงความยากลำบากใน
การค้้นหาข้้อมููลที่่�เป็็นเอกสาร ซึ่่�งทุุกคนทราบดีีว่่าเป็็นอะไรที่่�ยากลำบากมาก
เพื่่�อความสะดวกรวดเร็็วในการบริิหารจััดการข้้อมููลทุุกอย่่าง ทาง SITEM จึึงได้้สร้้างเครื่่�องมืือ
ใหม่่มาให้้ลููกค้้าทุุกท่่านทำงานได้้ง่่ายขึ้้�นประหยััดเวลา เข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่่ายและรวดเร็็ว รวมถึึง
สามารถดููรายละเอีียดอุุปกรณ์์ในโครงการ, แผนกำหนดการเข้้าบำรุุงรัักษา และประวััติซ่ิ อ่ มต่่างๆ
ได้้
“ Smile SITEM “ เป็็นแอพพลิิเคชัันที่ท่� าง SITEM สร้้างขึ้้น� เพื่่�อมาช่่วยให้้ลูกู ค้้าทุุกท่่านได้้บริิหาร
จััดการโครงการได้้สะดวกและประหยััดเวลาในการทำงานมากขึ้้�น โดยรููปแบบของแอพพลิิเคชั่่�น
จะมีีการแบ่่งหััวข้้อ หมวดหมู่่�ชััดเจน ง่่ายต่่อการใช้้งาน และทางบริิษัทั ฯ มีีหน่่วยงาน Call Center
ที่่เ� ป็็นทีีมงานสนัับสนุุนในการตรวจสอบข้้อมููลทั้้�งหมด และนำข้้อมููลเข้้าเก็็บใน Smile SITEM แบบ
Realtime ทำให้้ข้้อมููลต่่างๆ มีีการอััพเดทตลอดเวลา
สุุดท้้ายนี้้� บริิษัทั ฯ จะไม่่หยุุดที่่จ� ะพััฒนา “ Smile SITEM “ ให้้ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
ให้้ใช้้งานได้้รวดเร็็ว แม่่นยำ ทัันสมัยั กัับคนยุุคใหม่่ในโลกดิิจิทัิ ลั ขอให้้ทุกุ ท่่านอย่่ารอช้้าที่่จ� ะสััมผััส
กัับ “ Smile SITEM “ โดยลููกค้้าสามารถ Down load ได้้ที่่� Apple Store และ Play Store
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We may have to manage or take care of tasks with a lot of information in various types that we must provide adequate storage
place and must consider the safety of storage. It is certain that in the past, we were all familiar with storing different data in the
form of documents. Such documents are in various sizes and types. Especially for large projects, the more and more
documentation is available depending on the project size such as contract documents, equipment specifications documents,
drawings, test and acceptance documents, warranty documents and maintenance documents, etc. These are just the basic
documents for every project that we have to take care.

It is certainly that the standard for data storage in the form of
documents is something that requires a lot of storage space
and there is a risk of document damage if being stored in an
open area. This also includes the security of information that
may be easily accessible to third parties. It is also necessary
to mention the difficulty in finding document information which
everyone knows that is very difficult.
For the convenience and quickness in managing all information, SITEM has created a new tool for all customers to work
more easily and save time. The information can be accessed
quickly and easily as well as being able to see the details of
equipment in the project, schedule for maintenance, and repair
history.

“Smile SITEM” is an application that SITEM has created to
help all customers managing projects conveniently and save
more time in work. The form of the application will be divided
into topics and clear categories easily to be used. The
Company has a Call Center that is a support team to verify all
information and bring the information to store in Smile SITEM
in real time. It is making various information to be updated at
all the time
Finally, the Company will never stop developing “Smile SITEM”
to meet the needs of customers to be able to use it quickly,
accurately, and modernly with the new generation in the
digital world. Please do not wait to experience “Smile SITEM”.
The customers can download the application at Apple Store
and Play Store.
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โอมิิครอน (Omicron)
โควิิดสายพัันธุ์์� ใหม่่ อัันตรายแค่่ไหน คนไทยต้้องรู้้�

ต้้องยอมรัับร้้ายไม่่แผ่่วจริิงๆ สำหรัับเจ้้าโคโรนาไวรััส หรืือ โควิิด-19 ที่่�เข้้ามาสร้้างความวุ่่�นวาย
ให้้ทั่่�วโลกมากกว่่า 2 ปีี และยัังไม่่มีีท่่าทีีว่่าจะยอมแพ้้ง่่ายๆ เพราะล่่าสุุด ไวรััสร้้ายตััวนี้้�ก็็พััฒนา
ตััวเองกลายพัันธุ์์�เป็็นชนิิดที่่� 5 หลัังจากสายพัันธุ์์�อััลฟา, เบตา, แกมมา และเดลตา ที่่�องค์์การ
อนามััยโลก (WHO) จััดให้้อยู่่�ในกลุ่่�มสายพัันธุ์์�ที่่�น่่ากัังวล โควิิด-19 กลายพัันธุ์์�ล่่าสุุดนี้้�มีีชื่่�อใน
ทางวิิทยาศาสตร์์ว่่า B.1.1.529 ก่่อนที่่� WHO จะตั้้�งชื่่�อเรีียกให้้ตามลำดัับตััวอัักษรกรีีก ว่่า
“โอมิิครอน” (Omicron)

“โอมิิครอน” มาจากไหน
การระบาดของโควิิ ด -19 โอมิิ คร อนถูู ก ระบุุ แ ยกแยะออกมาเป็็ นครั้้� ง แรกในจัั ง หวัั ด เคาเต็็ ง
(Gauteng) ของแอฟริิกาใต้้ เมื่่�อวัันที่่� 25 พฤศจิิกายนที่่�ผ่่านมา โดยขณะนี้้�มีีการพบผู้้�ติิดเชื้้�อโค
วิิดสายพัันธุ์์�โอมิิครอนแล้้วในอย่่างน้้อย 13 ประเทศ ได้้แก่่ แอฟริิกาใต้้ บอตสวานา เบลเยีียม
ฮ่่องกง อิิสราเอล อัังกฤษ เยอรมนีี อิิตาลีี เนเธอร์์แลนด์์ เดนมาร์์ก ออสเตรเลีีย แคนาดา สาธารณ
รััฐเช็็ก ผู้้�ติิดเชื้้�อรวมทั้้�งหมดอยู่่�ในหลัักร้้อย

“โอมิิครอน” อัันตรายแค่่ไหน
ไวรััสโควิิดชนิิดใหม่่นี้้มีี� การกลายพัันธุ์์�ของยีีนรวมทั้้�งสิ้้�นถึึง 50 ตำแหน่่ง ทำให้้มันมีีค
ั วามแตกต่่าง
จากเชื้้อ� โควิิดกลายพัันธุ์์�อื่่น� ๆ เป็็นอย่่างมาก มีีการกลายพัันธุ์์�ของโปรตีีนบนส่่วนหนามของไวรััส
ถึึง 32 ตำแหน่่ง และยัังมีีการกลายพัันธุ์์�ที่ส่่� ว่ นตััวรัับ (receptor binding domain) ซึ่่ง� ไวรััสใช้้จับั
ยึึดกัับเซลล์์ของคนเราถึึง 10 ตำแหน่่ง ขณะที่่�สายพัันธุ์์�เดลตาที่่�ระบาดหนัักครอบงำทั่่�วโลกอยู่่�
ขณะนี้้� มีีการกลายพัันธุ์์�ในส่่วนนี้้�เพีียง 2 ตำแหน่่งเท่่านั้้�น นั่่�นจึงึ เหตุุผลที่่ท� ำให้้ผู้้�เชี่่ย� วชาญในหลาย
ประเทศกัังวลว่่า วััคซีีนโควิิด-19 ที่่�ใช้้กัันอยู่่�ในปััจจุุบัันอาจจะใช้้ ไม่่ได้้ผลกัับเชื้้�อกลายพัันธุ์์�ตััวนี้้�
ซึ่่�งหากมีีการแพร่่ระบาดลามออกไปเป็็นวงกว้้าง โลกอาจต้้องเผชิิญกัับภาวะวิิกฤตอีีกครั้้�ง

วััคซีีนที่่�มีีตอนนี้้� “เอาอยู่่�” หรืือไม่่
ข้้อมููลขณะนี้้�พบว่่ากลายพัันธุ์์�ของโอมิิครอน อาจ ทำให้้ไวรััสมีีความสามารถในการหลบหลีีกภููมิิ
ต้้านทานได้้มากขึ้้�น จึึงมีีส่่วนทำให้้ประสิิทธิิภาพของวััคซีีนลง แต่่ก็็ยัังช่่วยลดความรุุนแรงจาก
การป่่วยหนัักได้้ ซึ่่�งบริิษััทเวชภััณฑ์์ผู้้�ผลิิตวััคซีีนหลายแห่่งก็็เร่่งเดิินเครื่่�องพััฒนาวััคซีีนต้้านโค
วิิด-19 รุ่่�นใหม่่ เพื่่�อรัับมืือกัับเชื้้�อกลายพัันธุ์์�โอมิิครอนแล้้ว อย่่าเพิ่่�งตื่่�นตระหนก “โอมิิครอน” น่่า
กัังวล แต่่อาจไม่่รุุนแรง จากรายงานระบุุว่่า ผู้้�ติิดเชื้้�อจากไวรััสโอมิิครอน มีีอาการรุุนแรงในระดัับ
ใกล้้เคีียงกัับไวรััสเดิิมคืือ มีีอาการไข้้สููง ปวดกระดููก ปวดกล้้ามเนื้้�ออย่่างมาก และอาการ
อ่่อนเพลีีย แต่่แตกต่่างไปตรงที่่�ผู้้�ที่่�ได้้รัับเชื้้�อโควิิด-19 สายพัันธุ์์�โอมิิครอน ไม่่มีีปััญหาเรื่่�องการ
ได้้กลิ่่�นกัับการรัับรส สรุุปได้้ว่่า ไวรััสโอมิิครอนทำให้้เกิิดโรคที่่�มีีอาการรุุนแรงปานกลาง
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Omicron, a new strain of COVID and its danger which Thai people need to
know It is obvious that the Coronavirus or COVID-19 has been causing
chaos around the world for more than 2 years and has no sign of disappearing easily. Recently, this virus has developed itself to be the 5th mutation
after other strains of Alpha, Beta, Gamma and Delta. The World Health
Organization (WHO) classifies it as a strain of concern. This latest COVID-19
mutation is scientifically known as B.1.1.529 before it is named due to the
Greek alphabet as “Omicron” by WHO.

Where is “Omicron” originated?

During the COVID-19 pandemic period, Omicron was identified for the first time in
Gauteng Province, South Africa on the last 25th November. Until now, Omicron cases
have been founded in at least 13 countries, including South Africa, Botswana, Belgium,
Hong Kong, Israel, the UK, Germany, Italy, Netherlands, Denmark, Australia, Canada,
Czech Republic. The total number of infected people is in the hundreds.

How is “Omicron” dangerous?

The new Coronavirus has 50 gene mutations in total, making it very different from other
Coronavirus mutants. There are 32 protein mutations on the spines of the virus and there
are mutations in the receptor binding domain where the virus binds to human cells in up
to 10 positions. Meanwhile, the most prevalent Delta species dominate the world now.
There are only two mutations in this section. That is why experts in many countries are
concerned that COVID-19 vaccine currently used may not be effective against this
mutant. If the epidemic spreads to a wide area, the world possibly encounters another
crisis.

Are vaccines available now sufficiently
“effective” or not?

The current data show that the mutation of Omicron may give the virus a greater ability
to evade immunity contributing to the effectiveness of the vaccine. But it can also help
reducing the severity of serious illness. Many pharmaceutical companies have
accelerated the development of new COVID-19 vaccines to combat the Omicron mutant.
Please do not panic. “Omicron” is worrying but it may not be that serious. According to
the report, the persons infected with Omicron virus have severe symptoms similar to the
original virus with high fever, bone pain, severe muscle pain and fatigue. However, it is
different in that those who have been infected with COVID-19 Omicron species have no
problems with smell and taste. It can be concluded that Omicron virus causes
moderately severe disease.
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24 SITEM - STULZ
th

PRO GOLF TOURNAMENT 2021

ผ่่านพ้้นไปแบบสด ๆ ร้้อน ๆ กัับงานที่่� บริิษััท ไซท์์ เพรพ
พาเรชั่่�น แมเนจเมนท์์ จำกััด จัับมืือกัับ 9 Partner จากทั่่�ว
โลกร่่วมจััดงาน SITEM - STULZ Pro Golf Tournament
2021 ครั้้�งที่่� 24 ณ สนามกอล์์ฟ Flora Ville Golf &
Country Club (Chuan Chuen) จ.ปทุุมธานีี โดยมีีผู้้�เข้้า
ร่่ ว มงานมากกว่่ า 200 ท่่ า น พร้้ อ มลุ้้�นรัั บ รางวัั ล อีีก
มากมายภายในงาน
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A recently past 24th SITEM - STULZ Pro Golf
Tournament 2021 has been hosted at Flora Ville
Golf & Country Club by Site Preparation Management Co., Ltd. and 9 partner company. More than
200 people attended the event and there were a lot
of rewards in this event.
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uโครงการสร้
. c . าfงศูนย์ สร้7างสรรค์
1 ปันน�้ำใจให้น้อง
ก้ าวเข้ า สู ่ ป ี ที่ 13 ของมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ กับ โครงการ “สร้ างศู น ย์
สร้างสรรค์ ปันน�้ำใจให้น้อง” ด้วยการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งการ
เรียนรู้ให้กบั โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทุนทรพ
ั ย์ ซึง่
ทางมูลนิธิ เห็นถึงความส�ำคัญเรื่องการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยี ที่มีบทบาทส�ำคัญมากในปัจจุบัน

U.C.F. Foundation has reached its 12nd year with the project
“Building, Creating, Sharing for Children” by building
computer learning centers for schools that lacks computers
and funds. The foundation is aware of the importance of the
education for children, especially in technology.

มูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนที่ขาดแคลน และขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ด้วยความ
ยึ ด มั่น ในปณิ ธ าน ที่ต้ อ งการเป็ นส ่ ว นหนึ่ ง ที่ท� ำ ประโยชน์ แ ก่ สั ง คม
โดยเริ่มจากเยาวชนของชาติ ที่ในอนาคตจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศ คอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือหนึง่ ที่จะท�ำให้เยาวชนได้มี
โอกาสศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่สนใจ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทางมูลนิธิรู้สึก
ภาคภู มิ ใ จกั บ การเป็ นส ่ ว นหนึ่ ง ในการเปิ ด โลกทั ศ น์ ใ ห้ กั บ น้ อ งๆ
สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 10
ด้านการศึกษา ความว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน”

U.C.F. established on July 6, 2007 with the objectives to
provide technology information support for education for
disadvantaged schools. In this regard, we are committed to
providing benefits to society by taking initiatives from children
which are deemed an integrated part of the country’s future.
computers are tools for them to learn and study and we are
pleased to have to give them expanding visions in accordance
with a speech by the King Rama 10 that “education must aim
to provide fundamental basis for learners”.

The UCF Foundation has donated to build a 71st Computer
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลินิธ ยู.ซี.เอฟ ได้ด�ำเนินการสร้างศูนย์ Center for learning and build a learning center at 71,
คอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นจ�ำนวน 71 ศูนย์ และได้จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ Phangyom Temple School, Village Nakhon Si Thammarat
แห่งการเรียนรู้ ศูนย์ที่ 71 โรงเรียนวัดพังยอม ม.9 408 บ้านพังยอม Province. and will focus on building a creative center for
ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
children for all 77 provinces according to the goal.
ทั้งนี้หากท่านใดต้องการสนับสนุนมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ สามารถติดต่อได้ที่
คุณชมพูนุช สุทธิธรรม กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ยู.ซี.เอฟ หมายเลข
โทรศั พท ์ 02-589-5820 หรือดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.ucf.or.th
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If you would like to make a support to U.C.F. Foundation,
please contact Khun Chompunutch Sutthitham, founding
director of U.C.F. Foundation at 02-589-5820 or visit
www.ucf.or.th.
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