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ร่่วมพููดคุุยถึึง วิ สััยทััศน์์น์โยบายและ
แน์วทัางใน์การ่ดำเน์ิน์งาน์ของ SITEM

โอมิคุร่อน์ ไวร่ัสัสัายพูัน์ธ์์ใหม่ 
อัน์ตร่ายแคุ่ไหน์ต้องรู่้

กิจกร่ร่มการ่จัดแข่งขัน์กอล์ฟปร่ะจำปี คุร่ั�งทั่� 24 

โคุร่งการ่สัร่้างศูน์ย์ สัร่้างสัร่ร่คุ์ ปัน์น์�ำใจให้น์้อง
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SITEM MAGAZINE ฉบับน์่�ได้ร่ับเก่ยร่ติจาก คุุณ ณัฐพูล มณ่เน์ตร่ 
ปร่ะธ์าน์กร่ร่มการ่บร่ิหาร่ ร่่วมพููดคุุยถึึงวิสััยทััศน์์น์โยบายและแน์วทัาง
ใน์การ่ดำเน์ิน์งาน์ของ SITEM ใน์ปีต่อๆไป

พูร้่อมทัั�งยังสัามาร่ถึติดตามข้อมูลข่าวสัาร่เก่�ยวกับผ่ลิตภัณฑ์์
เทัคุโน์โลย่ใหม่ ๆ ด้าน์ DATA CENTER ทั่�จะทัำช่่วยเพูิ�มปร่ะสัิทัธ์ิภาพู
ภายใน์ศนู์ยข์อ้มลูคุอมพูวิเตอร่ข์องทัา่น์ และตดิตามเน์้�อหาทั่�น์า่สัน์ใจได้
อ่กมากมาย ทั่�จะพูาทัุกทั่าน์ไปพูบกับน์วัตกร่ร่มเก่�ยวกับร่ะบบ DATA 
CENTER ทั่�น์า่สัน์ใจ ทั่�จะทัำให้ผู่อ้า่น์ได้ทัำคุวามเข้าใจถึงึร่ะบบเทัคุโน์โลย่
ใหม่ ๆ ทั่�เก่�ยวข้องกับศูน์ย์ข้อมูลคุอมพิูวเตอร์่ พูร่้อมทัั�งข่าวสัาร่ใน์
แวดวง DATA CENTER  อ้�น์ๆ อ่กมากมาย 

This SITEM MAGAZINE was honored by Mr.Nataphon                           
Maninetr, Chife Executive Officer Discuss SITEM's vision, 
policies and operational guidelines for the coming years.

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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ก่่อนอ่�นผมขอถื่อโอก่าสสวััสดีีปีีใหม่ลููก่ค้้าแลูะคู้่ค้้า ใน SITEM Magazine ฉบัับัแรก่ของปีี 2565 ในปีีที่ี�ผ่านมามีก่ารเปีลูี�ยนแปีลูงหลูาย
อย่าง เน่�องจาก่ก่ารแพร่ระบัาดีของ Covid-19  

ใน์ปีน์่�สัว่น์ตวัผ่มม่สิั�งทั่�แปลกใหม่หลายเร่้�อง อาทิัเช่น่์ เร่้�องการ่ปร่ะชุ่ม Online ตอ้งยอมรั่บเลยคุรั่บวา่กอ่น์หน์า้ Covid-19 ทั่�บร่ษิัทััไมเ่คุยจดัปร่ะช่มุ 
Online กัน์เลย เพูร่าะช่อบทั่�จะปร่ะชุ่มแบบพูบหน์้ากัน์ เร่ิ�มต้น์ปร่ะชุ่ม Online ก็จะเขิน์ๆกัน์หน์่อย แต่ปัจจุบัน์ก็เร่ิ�มช่ิน์กัน์แล้ว ข้อด่ของการ่ปร่ะชุ่ม 
Online ทั่�ผ่มสัังเกตเห็น์ได้ช่ัดเจน์ คุ้อ คุวามตร่งต่อเวลา เวลาทั่�ต้องใช่้น์้อยลง ตร่งปร่ะเด็น์ ปร่ะหยัดเวลาเดิน์ทัาง แต่ด้าน์ปฏิิสััมพูัน์ธ์์กับคุน์มัน์จะ
หายไปหน์่อย ต้องยอมร่ับว่าการ่ปร่ะชุ่มสั่วน์ใหญ่่สัามาร่ถึปร่ะชุ่มกัน์ได้ แบบ Online น์อกจากน์่�ใน์ปีน์่�ผ่มเห็น์การ่ทัดสัอบ Tier Certification of 
Constructed Facility (TCCF) จากสัถึาบนั์ Uptime แบบ Online ใน์ปร่ะเทัศไทัยเปน็์คุร่ั�งแร่ก จากทั่�ปกตติอ้งสัง่ผู่เ้ช่่�ยวช่าญ่มาดูทั่�ไซทัง์าน์ ถึ้อว่า
เป็น์ปร่ะสับการ่ณ์ใหม่

สัว่น์ตวัผ่มมอง Covid-19 เป็น์ตวัเร่ง่ใหเ้กดิการ่เปล่�ยน์แปลงหลายอย่าง ม่ทัั�งใน์ส่ัวน์ดแ่ละไม่ด่ หลายอย่างท่ั�เร่าเคุยทัำจน์เคุยชิ่น์ต้องเปล่�ยน์ไป และ
ดูเหม้อน์จะไม่กลับมาเหม้อน์เดิมอ่ก เหม้อน์คุำกล่าวทั่�ว่า “The only certainty in life is uncertainty” หร่้อ คุวามไม่แน์่น์อน์ คุ้อ คุวามแน์่น์อน์

ในโอก่าสนี�� SITEM MAGAZINE  ไดี้รับัเก่ียรติิสัมภาษณ์์ คุ้ณ์ ณ์ัฐพลู มณ์ีเนติร ปีระธานก่รรมก่ารบัริหาร 
ไดีร้ว่ัมพดูีค้ยุถืงึวัสิยัที่ศันแ์ลูะแนวัที่างก่ารดีำเนนิงานของที่าง บัรษัิที่ ไซที่ ์เพรพพาเรชั่ั�น แมเนจเมนที่ ์จำก่ดัี 

เพ่�อติอก่ย�ำค้ำวั่า "ผู้อยู่เบั่�องหลูังค้วัามสำเร็จ" ของลููก่ค้้าติลูอดีที่ี�ผ่านมาแลูะในปีีติ่อ ๆ ไปี 

SITEM เราจะอยู่รับัใชั่้ลููก่ค้้า สังค้ม แลูะเปี็นที่ี�ที่ำงานของพนัก่งาน ที่ี�มั�นค้ง แลูะพัฒนาอย่างยั�งย่นไดี้อย่างไร ค้ำถืามเหลู่านี�เปี็นเร่�องชั่วัน
ค้ิดีของพวัก่เรา SITEM ติลูอดีเวัลูา

SITEM มีก่ารวัางแผนแลูะไดี้ดีำเนินก่ารเร่�องนี�ไว้ับ้ัาง แลูะวัันนี�ผมจะถื่อโอก่าสนำมาเลู่าให้ทีุ่ก่ที่่านไดี้รับัฟััง เพ่�อให้เห็นวั่าเราได้ีมีค้วัาม
พยายามดีำเนินก่ารอย่างไรในปีีที่ี�ผ่านมา

"
"ในเร่�องก่ารพัฒนาที่ี�ยังย่นของบัริษัที่ เราไดี้วัางแนวัที่างไวั้ อยู่ 3 เร่�องดี้วัยก่ัน ค้่อ

ก่ารสร้างวััฒนธรรมองค้์ก่ร ก่ารยอมรับัค้วัามเปีลูี�ยนแปีลูง ก่ารให้คุ้ณ์ค้่าก่ับังานบัริก่าร

ก่ารสร้ างวััฒนธรรมองค้์ก่ร  ก่ารยอมรับัค้วัามเปีลีู�ยนแปีลูง 1 2
เม้�อ 21 ปกีอ่น์ ผ่มเร่ิ�มทัำงาน์ทั่� SITEM ตอน์อาย ุ21 ป ีพูน์กังาน์ทั่�อาวโุสั
ทั่�สัดุใน์บร่ษิัทัั คุอ้ ผู้่จดัการ่แผ่น์กบญั่ช่่ อายตุอน์นั์�น์ คุอ้ 38 ป ีอายเุฉล่�ย
ของพูน์ักงาน์ใน์ช่่วงน์ั�น์ อยู่ปร่ะมาณ 27 ปี และม่แน์วโน์้มคุ่อยๆขยับขึ�น์
ทั่ละน์ิดใน์แต่ละปี แน์วคุิดการ่ทัำงาน์ใน์ช่่วงน์ั�น์ คุ้อ ขยัน์ อดทัน์ ปร่ะหยัด 
ม่เวลากับงาน์กับลูกคุ้ามากกว่า  เวลาสั่วน์ตัวน์อกเวลางาน์ มักจะทัุ่ม
ให้กับลูกคุ้าและคุู่คุ้าทัั�งหมด เวลาสั่วน์ตัวและคุร่อบคุร่ัวคุ่อน์ข้างน์้อย

ใน์ร่ะยะ 10 ปีหลังมาน์่� ตัวเลขอายุพูน์ักงาน์คุ่อน์ข้างคุงทั่� อายุพูน์ักงาน์
น์้อยสัุดจะอยู่ปร่ะมาณ 21 ปี อาวุโสัทั่�สัุดอยู่ทั่� 59 ปี อายุเฉล่�ยพูน์ักงาน์
เฉล่�ยอยู่ร่าวๆ 32 ป ีแน์วคิุดการ่ทัำงาน์เปล่�ยน์ไป เร่าเน้์น์น์วตักร่ร่ม การ่
เปล่�ยน์แปลงพูฒัน์า การ่มุง่เน์น้์คุณุภาพูสันิ์คุา้และบร่กิาร่ และร่ะบบงาน์
ทั่�เป็น์มาตร่ฐาน์

จะเห็น์ได้ใน์ 10 ปีหลังมาน์่� Generation Gap คุ่อน์ข้างกว้างขึ�น์ คุ้อ ต่าง
กัน์เก้อบ 40 ปี โจทัย์ท่ั�ม่จึงไม่ใช่่ให้เด็กทัำงาน์กับผู้่ใหญ่่ หร่้อให้ผู้่ใหญ่่
ทัำงาน์กับเด็กได้ แตเ่ร่าไดส้ัร่า้งคุา่วัฒน์ธ์ร่ร่มองคุก์ร่มาตั�งแตเ่ร่ิ�มกอ่ตั�ง
บร่ิษััทั คุ้อเร่าจะเอาเหตุ เอาผ่ลเป็น์หลัก รุ่่น์น์้องแซงรุ่่น์พู่�เป็น์ขึ�น์เป็น์
หัวหน์้า ผู่้บร่ิหาร่ได้ หัวข้อเร่้�องอายุ ต้องไม่ถึูกแสัดงออกเม้�อม่เร่้�องต้อง
ถึกเถึ่ยงกัน์ เร่าต้องขัดแย้ง ทัะเลาะเร่้�องงาน์เพู้�อสัร่้างสัร่ร่คุ์ ออกจาก
ห้องปร่ะชุ่มคุ้อจบ ทัุกคุน์ต้องเดิน์ทัางเด่ยวกัน์ เป็น์พู่�น์้อง เพู้�อน์ฝููงกัน์ 
เหม้อน์เดิม ต้องแยกให้ได้ เร่้�องสั่วน์ตัวกับเร่้�องงาน์ ไม่ม่เสั้น์สัาย ร่ะบบ
ญ่าตพ่ิู�น์อ้ง ใน์บร่ษิัทัั  สิั�งน์่�ถึอ้เปน็์คุณุคุา่ทั่�เร่าสัร่า้งมาเพู้�อใหคุ้น์ทัำงาน์
อยู่กัน์ได้ด้วยคุวามยั�งย้น์ ข้อน่์�เป็น์สิั�งทั่�ผ่มม่คุวามปร่ะทัับใจตั�งแต่วัน์
แร่กๆทั่�เข้าทัำงาน์ ทัำให้  Generation Gap ใน์องคุ์กร่ ไม่ใช่่ปัญ่หาแต่
เป็น์การ่ผ่สัมผ่สัาน์ร่ะหว่างคุวามสัดกับคุวามเก๋า

เร่าเช่้�อเร่้�องการ่เปล่�ยน์แปลงโดยเฉพูาะ Mega Trend เป็น์เร่้�องทั่�ยากจะฝูืน์
ได้ ถึ้าเร่าอยากให้ SITEM ม่การ่พูัฒน์าทั่�ยั�งย้น์ อาทัิเช่่น์ เร่ามองเร่้�องการ่
เปล่�ยน์แปลงสัภาพูภูมิอากาศ และการ่ก้าวเข้าสัู่สัังคุมคุาร่์บอน์ต�ำ (Climate 
& Low Carbon Society) เป็น์ Mega Trend  

สั่งผ่ลให้เร่าหัน์มาผ่ลักดัน์เทัคุโน์โลย่ทั่�เป็น์มิตร่ต่อสิั�งแวดล้อมมากขึ�น์ เช่่น์ 
Batteryless UPS (Flywheel UPS และ Dynamic UPS) ทั่�เป็น์เทัคุโน์โลย่ทั่�
เก็บพูลังงาน์สัำร่องให้ Data Center ใน์รู่ปแบบพูลังงาน์จลน์์ โดยเลิกใช้่
แบตเตอร่่�แบบเดิม ปัจจุบัน์ได้ม่การ่ติดตั�ง Flywheel ups UPS ให้ Data 
Center เก้อบ 20 ชุ่ด ทัั�งใน์ Data Center ทัั�วไป และ Data Center ทั่�ได้ Tier 
III และ Tier IV Constructed Facility certification (TCCF) จาก the   
Uptime Institute ใน์ปร่ะเทัศไทัย จน์เร่ิ�มเป็น์ทั่�ยอมร่ับอย่างแพูร่่หลาย

หร่้อใน์กร่ณ่เทัคุโน์โลย่ร่ะบบดับเพูลิงแบบหมอกน์�ำ  (Watermist System)               
ทั่�เร่าติดตั�งให้กับ Data Center และอาคุาร่สัำน์ักงาน์มากมาย โดยชู่จุดเด่น์ 
เร่้�องร่ะบบเด่ยวสัามาร่ถึใช้่ดับเพูลิงได้ใน์หลายแอปพูลิเคุช่ัน์ ทัั�งพู้�น์ท่ั�
สัำนั์กงาน์ พู้�น์ท่ั�ศนู์ยค์ุอมพิูวเตอร์่ หอ้งไฟฟ้า หอ้งร่ะบบสัำร่องไฟฟ้าอตัโน์มัติ 
และ หอ้งเคุร่้�องกำเนิ์ดไฟฟ้าทั่�ม่น์�ำมัน์เช้่�อเพูลิง อก่ทัั�งเป็น์มิตร่กบัสิั�งแวดล้อม
เน้์�องจากใช่้น์�ำ แทัน์ทั่�กลุ่มก๊าซทั่�ทัำให้โลกร่้อน์หร่้อทัำลายช่ั�น์บร่ร่ร่ยากาศ 
สัามาร่ถึทัดสัอบจร่งิไดท้ักุเวลา สัามาร่ถึกลบัมาพูร่อ้มใช่ท้ันั์ทัห่ลงัใช่ง้าน์ และ
เป็น์ร่ะบบทั่�ได้มาตร่ฐาน์สัากล อย่าง VDS และ FM  

ด้าน์ธ์ุร่กิจเร่าปร่ะสับคุวามสัำเร่็จ ใน์การ่ปร่ับตัวร่องร่ับธ์ุร่กิจ Hyper scale 
Data Center เร่าได้ร่่วมกับบร่ิษััทั STULZ GmbH จากปร่ะเทัศเยอร่มัน์น์่ ผู่้
ผ่ลิตเคุร่้�องปร่ับอากาศสัำหร่ับ Data Center ใน์การ่ก่อตั�งบร่ิษััทัร่่วมทัุน์ขึ�น์
ใน์ปร่ะเทัศสังิคุ์โปร่ ์เพู้�อส่ังมอบ ตดิตั�งเคุร่้�องปร่บัอากาศคุวบคุมุคุวามช่้�น์ทั่�ม่
การ่ออกแบบพูิเศษั สัำหร่ับผู่้ให้บร่ิการ่  Cloud Service ช่ั�น์น์ำร่ะดับโลก ทั่�ม่
การ่ก่อสัร่้าง Hyperscale Data Center ใน์ช่่วงปี 2020-2021

ดา้น์การ่บร่หิาร่ภายใน์ เร่าช่อบใหพู้น์กังาน์ทัำ Job Rotation ทัั�งภายใน์แผ่น์ก
และน์อกแผ่น์ก ด้วยคุวามเช่้�อทั่�ว่า การ่เปล่�ยน์แปลงจมักจะน์ำสัิ�งใหม่ๆมาหา
เร่าเสัมอ ใน์ข้อน์่�เหม้อน์เร่าได้ยอมร่ับว่า การ่บร่ิหาร่จัดการ่การ่เปล่�ยน์แปลง
ทั่�อยู่ร่อบตัวเร่า คุ้อ งาน์สัำคุัญ่อย่างหน์ึ�ง

  เราชั่อบัเปี็นปีลูาที่ี�เร็วั 
ที่ี�วั่ายติามน�ำของก่าร

เปีลูี�ยนแปีลูง

"

"

เราเน้นนวััติก่รรมก่ารเปีลูี�ยนแปีลูง
พัฒนา ก่ารมุ่งเน้นคุ้ณ์ภาพสินค้้าแลูะบัริก่าร 

ระบับังานที่ี�เปี็นมาติรฐาน

"

"
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เรามีค้วัามเชั่่�อวั่า คุ้ณ์ภาพสินค้้า แลูะราค้าเปี็นสิ�งสำค้ัญในก่ารติัดีสินใจซ่�อของลููก่ค้้า

แต่สิั�งสัำคุัญ่ทั่�สัุด คุ้อคุวามจร่ิงใจและคุุณภาพูการ่บร่ิการ่ ใน์ช่่วงทั่�ผ่่าน์มาเร่าได้ปร่ับปรุ่งงาน์บร่ิการ่หลายด้าน์ 
และยังคุงว่าแผ่น์พูัฒน์าอย่างต่อเน์้�อง ผ่มขอยกตัวอย่างการ่พัูฒน์าคุุณภาพูการ่บร่ิการ่ใน์ปีทั่�ผ่่าน์มา                                    

ซึ�งสั่วน์ใหญ่่เป็น์บร่ิการ่เสัร่ิมทั่�ทัำให้ลูกคุ้าเพูิ�มโดยไม่คุิดคุ่าใช่้จ่าย อาทัิเช่่น์

ก่ารให้คุ้ณ์ค้่าก่ับังานบัริก่าร3

ก่ารมอนิเติอร์ Weekly Exercise ของเคุร่้�อง
กำเน์ิดไฟฟ้าทั่�จ่ายไฟฟ้าให้ Data Center หากม่
เคุร่้�องกำเนิ์ดไฟฟ้าไม่ทัำงาน์ Weekly Exercise 
ร่ะบบ Remote Monitoring จะส่ังข้อมูลไปยัง 
Server ทั่�อยู่บน์ Cloud Service และแสัดงผ่ลไป
ยงั Notification Screen ของ 24 x 7 SITEM Call 
Center โดยอัตโน์มัติ เพู้�อทัางทั่มงาน์จะได้ร่่บ
ปร่ะสัาน์งาน์ลูกคุ้า เพู้�อสั่งทั่มงาน์เข้าทัำการ่แก้ไข
ต่อไป เหตุน่์�เร่าจึงลด Downtime ของ Data 
Center เน้์�องจากเคุร้่�องกำเนิ์ดไฟฟ้าไม่พูร้่อม
ทัำงาน์ขณะเกิดไฟดับลง จน์เหล้อศูน์ย์

ก่ารลูดีลูงของงานเรียก่ซ่อมฉุก่เฉิน (Corrective Maintenance) กว่า 30% ใน์ปี 2563 และม่แผ่น์จะให้ลดเพูิ�ม
อก่ 10% ใน์ไตร่มาสัท่ั� 2 ของป ี2564 เร่าได้ดำเน์นิ์การ่ตามน์โยบายป้องกนั์กอ่น์เส่ัย เพู้�อเปล่�ยน์งาน์ซอ่มฉุกเฉิน์เป็น์

งาน์ซ่อมบำรุ่งทั่�วางแผ่น์ล่วงหน์้า อย่างเช่่น์ ได้ดำเน์ิน์การ่เปล่�ยน์ Capacitor สัำหร่ับ UPS ก่อน์หมดอายุการ่
ใช่้งาน์ ทัำให้ใน์ร่อบปีทั่�ผ่่าน์มา เหตุ UPS เส่ัยทั่�เกิดจาก Capacitor หมดอายุเป็น์ศูน์ย์, น์โยบายเปล่�ยน์ 

Compressor เคุร่้�องปรั่บอากาศคุวบคุมุคุวามช่้�น์ทััน์ทัเ่ม้�อเร่ิ�มม่เส่ัยงหร่อ้มอ่าการ่การ่สัั�น์ท่ั�ผ่ดิปกต,ิ การ่
เปล่�ยน์/ปรั่งปร่งุ และตดิตั�งเพูิ�มร่ะบบ Online  Monitoring ใหทั้ัน์สัมยัพูร่อ้มใช่ง้าน์ และแกร้่ะบบใหส้ัามาร่ถึ
แจง้เต้อน์ผ่่าน์ Application LINE แทัน์ SMS ทัำให้สัามาร่ถึส่ังขอ้คุวามแจ้งเต้อน์ได้พูร่อ้มกัน์และร่วดเร็่ว
กวา่ แทัน์แบบสัง่ท่ัละหมายเลขผ่า่น์ร่ะบบ SMS,   ม่การ่ตดิตั�ง Battery Monitoring ฟร่ ่เพู้�อปอ้งกนั์เหตุ
เพูลิงไหม้จากภาวะ Thermal Runaway ใน์กร่ณ่ทั่�แบตเตอร่่�เร่ิ�มหมดอายุและร่องบปร่ะมาณจากลูกคุ้า
เพู้�อเปล่�ยน์แบตเตอร่่�ช่ดุใหม่ ม่การ่จัดตั�งทัม่ Installation Auditor สัำหรั่บตร่วจงาน์ติดตั�งและตร่วจสัอบ

การ่เก็บข้อมูลผ่ลิตภัณฑ์์ คุู่ม้อ แบบ Asbuilt และ Firmware อุปกร่ณ์ลงใน์ร่ะบบก่อน์สั่งมอบงาน์ให้ลูกคุ้า 
เพู้�อให้มั�น์ใจว่ามาตร่ฐาน์งาน์ติดตั�งคุร่บถึ้วน์ถึูกต้องก่อน์เร่ิ�มร่ับปร่ะกัน์ทัุกโคุร่งการ่ และม่การ่ปร่ะชุ่มสัรุ่ป

งาน์ซ่อมต่างๆร่ายเด้อน์ เพู้�อหา Root cause และน์ำไปเป็น์ Case Study เพู้�อแก้ไขงาน์อ้�น์ๆใน์เช่ิงป้องกัน์ และ
จัดลงใน์ร่ะบบ Knowledge Management ให้พูน์ักงาน์เข้าถึึงได้ใน์รู่ปแบบ สัาร่น์ุกร่ม Lesson learned

ก่ารแจ้งเค้ร่�องเสียแลูะดีูปีระวััติิเค้ร่�องเสียง
ผ่าน QR Code แลูะ Application Smile 
SITEM  ลกูคุา้สัามาร่ถึ Download Application 
บน์ Andriod หร่อ้ iOS สัามาร่ถึน์ำ Smart Phone 
ไปสั่อง QR Code ทั่�ม่ติดไว้ทั่�หน์้าเคุร่้�องหร่้อใน์
สัมุด Service Book เพู้�อแจ้งเคุร่้�องเสั่ยได้ ทัำให้
ลกูคุา้ไดร้่บัคุวามสัะดวกใน์การ่แจ้งซอ่มฉกุเฉนิ์ ไม่
ต้องคุ้น์ข้อมูลเก่าใน์แฟ้มงาน์ หร่้ออธิ์บายคุวาม
มาก ลดคุวามผ่ิดพูลาดใน์การ่ทัำงาน์ เพูิ�มคุวาม
ร่วดเร่ว็ น์อกจากน่์�ยงัสัามาร่ถึดูร่ายงาน์การ่บำรุ่ง
ร่กัษัา และปร่ะวตักิาร่ซอ่ม ร่วมถึงึขอ้มลูงาน์ตา่งๆ
ได้ผ่่าน์ Smile SITEM

ก่ารจัดีที่ำรายงานก่ารบัำรุงรัก่ษาแลูะแจ้ง
ซ่อมฉุก่เฉินแบับั Paperless  ใน์ปี น่์� ท่ัม                    
Software  Development ของ SITEM 
ได้พัูฒน์าการ่จัดสั่งร่ายงาน์การ่
บร่ิการ่ ให้ลูกคุ้าสัามาร่ถึรั่บ
ร่ายงาน์การ่บำร่งุรั่กษัาตาม
วาร่ะและการ่ซ่อมแซมแบบ
ฉุกเฉิน์แบบ Paperless 
โดยเม้�อท่ัมงาน์ทัำงาน์แล้ว
เสัร่็จ  ร่ะบบจะจัดสั่งร่ายงาน์
ไป Email ลูกคุ้าทััน์ท่ั ทัั�งน่์�
ลกูคุา้สัามาร่ถึดูร่ายงาน์ยอ้น์หลงัทั่�
ผ่่าน์มาผ่่าน์ Application Smile SITEM ได้

s i t e m  n e x t  s t e p

ก่ารปีรับัพ่�นที่ี�ที่ี� 24 x 7 SITEM Call Center ให้สัะดวกทััน์สัมัย เร่าปร่ับปรุ่งพู้�น์ทั่� 24 x 7 Call Center 
ให้พูร่้อมร่ับงาน์ 24 ช่ั�วโมง ไม่ม่เสั่ยงร่บกวน์ใน์การ่สัน์ทัน์ากับลูกคุ้าจากภายน์อก ม่จอภาพูแสัดงผ่ล 12 
จอภาพู เพู้�อช่่วยใน์การ่อำน์วยคุวามสัะดวกใน์การ่มอน์ิเตอร่์และการ่ตอบสัน์องเหตุต่าง ๆ ติดตั�งร่ะบบ 
Real Time GPS บน์ร่ถึ Service ทัั�งหมด เพู้�อให้ Call Center สัามาร่ถึร่ะบุตำแหน์่งทั่�ปฏิิบัติงาน์ใน์จุด
ต่าง ๆ ได้   ใน์ปีทั่�ผ่่าน์มาเร่าม่คุ่าเฉล่�ยใน์การ่ On site ลูกคุ้า อยู่ทั่� 1 ช่ั�วโมง 21 น์าทั่ ใน์กรุ่งเทัพูมหาน์คุร่
และปร่ิมณฑ์ล และเร่าได้ร่ับคุะแน์น์ปร่ะเมิน์คุวามพูึงพูอใจใน์การ่ให้บร่ิการ่สัุงสัุดเป็น์ปร่ะวัติการ่ณ์

ก่ารปีรับัปีรุงระบับัค้ลูังอะไหลู่ แลูะเค้ร่�อง UPS สำรอง
ที่ดีแที่น 100% เร่าได้ปร่ับปรุ่งร่ะบบการ่จัดเก็บอะไหล่
สัำคุญั่ทั่�สัามาร่ถึเขา้ถึงึได ้24 ชั่�วโมง ภายใน์ทั่�ทัำการ่ของ
บร่ิษััทั ภายใน์ห้องอะไหล่ติดตั�งร่ะบบปร่ับอากาศ และม่
การ่มอน์ิเตอร่์อุณหภูมิและคุวามช่้�น์ใน์การ่จัดเก็บ อ่กทัั�ง
บร่ิษััทัได้ลงทัุน์สัำร่องเคุร่้�อง UPS ใหม่ เพู้�อใช่้ทัดแทัน์
กร่ณ่เร่่งด่วน์ให้ลูกคุ้าทัุกพูิกัดกำลัง ขน์าดตั�งแต่ 10kVA 
ถึึง 500  kVA

ก่ารติิดีติั�ง Sensor ที่ี�เก่็บัข้อมูลูบัน Cloud ทัำให้ลูกคุ้า
สัามาร่ถึ Monitor ทักุทั่�ทักุเวลา ใน์ปีทั่�ผ่า่น์มาเร่าเร่ิ�มเปดิให้
บร่ิการ่ร่ะบบ Online Monitoring ทั่�ทัำให้ลูกคุ้าสัามาร่ถึ
มอน์เิตอร่อ์ณุหภมู,ิ คุวามช่้�น์ ,คุา่ Dew point ,กำลงัไฟฟา้/
กร่ะแสัไฟฟ้าแต่ละตู้ Rack ร่วมถึึงคุ่า PUE ใน์ Data                    
center ผ่่าน์ Application Smile SITEM โดยข้อมูลดัง
กล่าวจะเช่้�อมต่อกับ Server บน์ Cloud ทัำให้ลูกคุ้า
สัามาร่ถึดูคุ่าต่างแบบ Real Time ย้อน์หลังได้

ในเดี่อนมก่ราค้ม 2565 ยังมีก่ารระบัาดีของ Covid-19 ลูะลูอก่ใหม่  SITEM ค้งจะก่ลูับัไปีใชั่้แผน BCP 
ของ Covid-19 ที่ี�ปีฏิิบััติิเม่�อติ้นปีี ค้่อ แยก่ก่ารที่ำงานทีุ่ก่แผนก่ออก่เปี็น 2 ส่วัน ที่ำงานค้นลูะแห่งก่ัน 

ส่วันงานวัิศวัก่รรมบัริก่ารที่ี�ติิดีติ่อก่ับัลููก่ค้้าแลูะวัิศวัก่รรมโค้รงก่ารไม่ติ้องเข้าสำนัก่งาน งดีก่ารปีระชัุ่ม
ที่ี�ไม่จำเปี็น งดีงานเลูี�ยงปีีใหม่ ก่ลูับัที่ำติามแผน BCP เดีิม 

ขอให้ทีุ่ก่ที่่านปีลูอดีภัย แลูะมีค้วัามสุขก่ับัก่ารปีรับัติัวั สวััสดีีปีีใหม่ค้รับั

"
"

"
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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.

This SITEM MAGAZINE was honored by Mr.Nataphon  Maninetr, Chife Executive Officer 
Discuss SITEM's vision, policies and operational guidelines for the coming years.

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 l ife is                                    
uncertainty”.

How Sitem can serve customers, commu-
nity 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

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.

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.

1

2
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3 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  
If the weekly exercise is not working. 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. 

Informing the broken devices and 
viewing the repair history via QR code 
and Smile Sitem Application  Customers 
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.

Paperless Service and Maintenance 
Report  In the past year, our software                 
development team has developed the                   
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.

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.

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.

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. 

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 depart-
ment 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. 

"
"

s i t e m  n e x t  s t e p s i t e m  n e x t  s t e p
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ศููนย์์สารสนเทศู
กรมท่�ดิิน

B e h i n d  Y o u r  S u c c e s s

กร่มทั่�ดนิ์ไดม่้การ่น์ำร่ะบบเทัคุโน์โลย่สัาร่สัน์เทัศเขา้มาเพู้�อใช่เ้ปน็์เคุร่้�อง
ม้อหลักใน์การ่ดำเน์ิน์การ่ตามภาร่กิจด้าน์ต่างๆ ของกร่ม โดยได้ม่การ่
พูฒัน์าร่ะบบงาน์สัาร่สัน์เทัศเพู้�อร่องร่บัการ่ดำเน์นิ์งาน์ตามภาร่กจิดา้น์
ต่างๆ เพู้�อให้เจ้าหน้์าท่ั�ผู้่ปฏิิบัติงาน์สัามาร่ถึปฏิิบัติงาน์ผ่่าน์ร่ะบบ
สัาร่สัน์เทัศได้อย่างสัะดวกร่วดเร็่วและม่ปร่ะสิัทัธิ์ภาพู ทัำให้ปัจจุบัน์ม่
จำน์วน์ร่ะบบงาน์สัาร่สัน์เทัศเพิู�มขึ�น์อย่างต่อเน้์�องเป็น์จำน์วน์มาก 
ปร่ะกอบกบัการ่ดำเนิ์น์ภาร่กจิตามน์โยบายม่ปร่มิาณมากขึ�น์ โดยเฉพูาะ
ภาร่กิจด้าน์การ่ทัำธ์ุร่ะกร่ร่มผ่่าน์ทัางร่ะบบออน์ไลน์์ สั่งผ่ลให้ม่จำน์วน์
เคุร่้�องคุอมพูิวเตอร่์แม่ข่ายทั่�ใช่้งาน์เพู้�อร่องร่ับร่ะบบงาน์สัาร่สัน์เทัศดัง
กลา่วเป็น์จำน์วน์มาก ร่วมถึงึร่ะบบสันั์บสันุ์น์การ่ทัำงาน์ของร่ะบบเคุร่้�อง
แมข่า่ยและอุปกร่ณป์ร่ะกอบต่างๆ ซึ�งเปน็์องคุป์ร่ะกอบท่ั�สัำคุญั่ของศนู์ย์
คุอมพูิวเตอร่์ เพู้�อให้การ่บร่ิการ่ด้าน์สัาร่สัน์เทัศม่คุวามต่อเน้์�องมาก
ทั่�สัุด แต่เน้์�องจากศูน์ย์คุอมพิูวเตอร์่ทั่�ใช้่งาน์อยู่ปัจจุบัน์ของกร่มท่ั�ดิน์
มิได้ถึูกออกแบบมาตั�งแต่ต้น์เพู้�อใช้่งาน์เป็น์ศูน์ย์คุอมพิูวเตอร์่ทั่�เป็น์
มาตร่ฐาน์เป็น์การ่เฉพูาะ ปร่ะกอบกับม่พู้�น์ทั่�จำกัดม่คุวามแออัดและไม่
สัามาร่ถึขยายเพู้�อร่องร่บัร่ะบบสัาร่สัน์เทัศและปร่มิาณขอ้มลูทั่�เพูิ�มมาก
ขึ�น์ใน์อน์าคุต ร่วมถึึงสัถึาน์ทั่�ของ Data Center ปัจจุบัน์ อยู่ใน์พู้�น์ทั่�ทั่�ม่
คุวามเส่ั�ยงด้าน์กายภาพูต่างๆ อาทัิคุวามเส่ั�ยงท่ั�เกิดจากการ่จลาจล 
การ่ชุ่มน์ุม การ่ปร่ะทั้วง การ่บุกรุ่กสัถึาน์ทั่�ร่าช่การ่ และสัามาร่ถึเข้าถึึง
เพู้�อหยุดการ่ทัำงาน์และทัำให้เกิดคุวามเส่ัยหายต่อร่ะบบฯ และการ่ให้
บร่กิาร่ไดโ้ดยงา่ย ปร่ะกอบกบัม่ปจัจยัคุวามเสั่�ยงดา้น์สัาธ์าร่ณปูโภคุใน์
ด้าน์พูลังงาน์ อาทัิร่ะบบไฟฟ้าทั่�ใช้่สัำหร่ับศูน์ย์คุอมพูิวเตอร่์ ไม่ม่
เสัถึ่ยร่ภาพู เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ไฟตกอยู่บ่อยคุร่ั�ง 

ดังนั์�น์ กร่มทั่�ดิน์ จึงม่แน์วคุิดใน์การ่หาสัถึาน์ท่ั� ทั่�เหมาะสัมสัำหร่ับการ่
จดัตั�งศนู์ยค์ุอมพูวิเตอร่ห์ลกัและศนู์ยค์ุอมพูวิเตอร่ส์ัำร่องทั่�เป็น์อาคุาร่
เฉพูาะกิจด้าน์เทัคุโน์โลย่สัาร่สัน์เทัศและการ่ส้ั�อสัาร่ให้เป็น์ไปตาม
มาตร่ฐาน์สัากล จึงม่คุวามจำเป็น์ต้องจ้างท่ั�ปร่ึกษัาทั่� ม่คุวามรู่้
ปร่ะสับการ่ณ์และคุวามเช่่�ยวช่าญ่ด้าน์การ่ออกแบบศูน์ย์คุอมพูิวเตอร่์ 
(Data Center) จากสัถึาบัน์การ่ศึกษัาทั่� ม่คุวามสัามาร่ถึและ
ปร่ะสับการ่ณ์ เพู้�อทัำการ่ศึกษัาและปร่ะเมิน์คุวามเส่ั�ยง ร่วมถึงึคุวามเป็น์
ไปได้ทั่� เหมาะสัมใน์การ่จัดตั�งศูน์ย์คุอมพูิวเตอร่์หลักและศูน์ย์
คุอมพิูวเตอร์่สัำร่องของกร่มท่ั�ดิน์ โดยคุำนึ์งถึึง สัถึาน์ท่ั�ตั�ง สัภาพู
แวดล้อม ภัยคุุกคุาม เทัคุโน์โลย่ การ่ออกแบบศูน์ย์คุอมพูิวเตอร่์ (Data 
Center) เทัคุโน์โลย่เคุร่้อข่ายส้ั�อสัาร่ ร่ะบบสัาธ์าร่ณูปโภคุพู้�น์ฐาน์                 
(Infrastructure) ตามมาตร่ฐาน์ศูน์ย์คุอมพูิวเตอร่์และหลักวิช่าอ้�น์ๆ ทั่�
เก่�ยวข้องกับศูน์ย์คุอมพิูวเตอร์่ (Data Center) อัน์จะส่ังผ่ลให้การ่ให้
บร่ิการ่ด้าน์สัาร่สัน์เทัศของกร่มท่ั�ดิน์คุวามมั�น์คุง ปลอดภัย เช่้�อถึ้อได้ 
สัอดคุลอ้งกบัน์โยบาย Thailand 4.0 ใน์อน์าคุตซึ�งจะเปน็์การ่ขบัเคุล้�อน์
ร่ะบบฯ และภาร่กิจทั่�สัำคุัญ่ของภาคุร่ัฐด้วยเทัคุโน์โลย่สัาร่สัน์เทัศ ตาม
กร่อบน์โยบายของรั่ฐบาลและกร่อบยุทัธ์ศาสัตร่์ และตอบสัน์องต่อ
ภาร่กิจทั่�ทัางร่ัฐบาลมอบหมายให้เป็น์ไปอย่างม่ปร่ะสัิทัธ์ิภาพูสัูงสัุด

โดยอาคุาร่ศูน์ย์สัาร่สัน์เทัศได้ออกแบบโดยอ้างอิงตามมาตร่ฐาน์                   
Uptime Institute TIER III : Concurrently Maintainable Site                 
Infrastructure คุ้อ ร่ะบบสัามาร่ถึทัำการ่บำรุ่งร่ักษัาอุปกร่ณ์ตามทั่�ม่
การ่วางแผ่น์ไว้ล่วงหน์้าได้ โดยไม่ม่ผ่ลกร่ะทับใดกับร่ะบบโดยร่วม ซึ�งผู่้
ดแูลร่ะบบสัามาร่ถึซอ่มบำร่งุร่ะบบไปพูร่อ้มกบัม่การ่ทัำงาน์ตามปกตไิด้ 
อาคุาร่ศูน์ย์สัาร่สัน์เทัศกร่มทั่�ดิน์ ก่อสัร่้างบน์พู้�น์ทั่� 3,000 ตาร่างเมตร่ 
เป็น์อาคุาร่ 2 ช่ั�น์ ติดตั�งหม้อแปลงไฟฟ้าขน์าดพูิกัด 1250 kW จำน์วน์ 
2 ช่ดุ เคุร่้�องกำเน์ดิไฟฟา้ Generator 1250 kW เปน็์ช่นิ์ด Continuous 
Rate  จำน์วน์ 2 ชุ่ด  เพู้�อร่องร่ับอุปกร่ณ์ใน์อาคุาร่ดังกล่าว โซน์ DATA 
CENTER สัามาร่ถึลองร่ับตู้ Rack ได้ทัั�งหมด 74 Rack โดยแบ่งเป็น์ 
SERVER RACK จำน์วน์ 50 Rack (5kW/Rack) และ Network Rack 
24 Rack (3kW/Rack) และเล้อกใช่้เคุร่้�องสัำร่องไฟฟ้า UPS ช่น์ิด 
Flywheel UPS เพู้�อลดการ่ใช่้ Battery และพู้�น์ท่ั�ติดตั�ง ติดตั�งร่ะบบ
เคุร่้�องปร่ับอากาศแบบคุวบคุุมอุณหภูมิและคุวามช่้�น์ Down Flow เพู้�อ 
Support Data Center ม่ห้องมั�น์คุง Strong Room เพู้�อเก็บอุกร่ณ์
สัำคุัญ่ อาคุาร่ดังกล่าวติดตั�งร่ะบบดับเพูลิง Water Mist ทั่�คุร่อบคุลุม
พู้�น์ท่ั�ทัั�งหมด และ ร่ะบบดบัเพูลงิ Clean Agent สัำหร่บั DATA CENTER 
ม่ร่ะบบร่ักษัาคุวามปลอดภัยตั�งแต่เข้าพู้�น์ทั่� โดยติดตั�ง Automatic 
Bollards ทัางเข้าออกอาคุาร่ และม่ร่ะบบ CCTV และ Access Control 
คุร่อบคุลุมพู้�น์ทั่�ทัั�งหมด 
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Data Center 
(Department of Lands)

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.

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

ประเทศไทยได้้รับความสนใจจากบริษััทต่่างชาต่ิท่�เข้้ามาลงทุน Data Center ในระด้ับ Hyperscale Data Center มากข้้�น ด้ังนั�นระบบปรับอากาศ
จง้ต้่องพัฒันาให้ร้องรับห้อ้ง Data Center ข้นาด้ให้ญ่่และมโ่ห้ลด้ความรอ้นสงู ซ้ึ่�งผลติ่ภััณฑ์์ STULZ CyberWall ถูกูออกแบบและพัฒันาเทคโนโลย่
ระบบปรับอากาศท่�ต่อบโจทย์การใช้งานน่�

STULZ CyberWall เปน็เคร่�องปรบัอากาศท่�มป่ระสทิธิิภัาพัสงู (High efficiency) สำห้รบัใชง้านเฉพัาะในห้อ้งคอมพัวิเต่อรแ์มข่้า่ย ห้ร่อศนูยข์้อ้มลู 
ข้นาด้ให้ญ่่ (Hyperscale Data Center) ซึ่้�งม่พั่�นท่� มากกว่า 5,000 – 10,000 ต่ารางฟุุต่ ม่โห้ลด้ความร้อนสูง  เป็นห้้องท่�ต่้องการแรงลมมากกว่า
เคร่�องปรับอากาศทั�วไป เพ่ั�อให้้ระบายความร้อนอุปกรณ์ได้้ด้่ และม่อุณห้ภูัมิส่วนต่่างระห้ว่างลมท่�เข้้าและออกต่�ำกว่าเคร่�องปรับอากาศทั�วไป 
เน่�องจากโห้ลด้ในห้้องส่วนให้ญ่่ไม่ม่แห้ล่งกำเนิด้ความช่�น ห้ร่อเป็นเคร่�องปรับอากาศท่�ม่ Sensible Heat Ratio สูง

• 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

• Two modules – one unit
• Chilled Water (CW) system
• Common CRAH base frame and panel work, optimized for indoor                                
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• Highest efficiency through smart component arrangement
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D A T A  C E N T E R  W O R L D

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.
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Land Pump Unit (LPU)
HI-FOG® 

ด้ว้ยโครงสรา้งแบบแยกสว่นรวมกบัข้นาด้ป๊�มต่่างๆ ชว่ยให้ม้ั�นใจได้ถู้ง้โซึ่ลชูนัข้อง HI-FOG ท่�ปรบั
ให้เ้ห้มาะสมท่�สดุ้สำห้รบัการใชง้านทกุประเภัทสำห้รบัลกูคา้ในอาคารและในโรงงานอตุ่สาห้กรรม 
ด้้วยการบริห้ารจัด้การท่�ม่ประสิทธิิภัาพั และโครงสร้างโมดู้ลาร์นอกชั�นวางช่วยให้้จัด้ส่งได้้อย่าง
รวด้เรว็และบำรงุรกัษัาท่�งา่ยข้้�นต่ลอด้อายกุารใชง้าน แต่่ละโมด้ลูจะพัอด้แ่ละสามารถูเคล่�อนยา้ย
ไปยังต่ำแห้นง่การต่ดิ้ตั่�งข้ั�นสดุ้ทา้ยได้ด้้ว้ยอปุกรณท์ุน่แรงมาต่รฐาน โครงสรา้งแบบแยกสว่นทำให้้
สามารถูต่ดิ้ตั่�งโมด้ลูป๊�มและตู้่ควบคมุแยกกนัได้ ้ซึ่้�งทำให้ก้ารออกแบบห้อ้งป๊�มมค่วามย่ด้ห้ยุ่นมาก
ข้้�น นอกจากน่� ระบบ HI-FOG ยังปรับเปล่�ยนและข้ยายได้้ง่ายต่ามต่้องการ ห้ัวใจท่�แข้็งแกร่งและ
เช่�อถู่อได้ข้้องระบบ HI-FOG ข้องคณุ เราใชค้วามเช่�ยวชาญ่มากกวา่ 30 ป ีมุง่เนน้ความพัยายาม
ทั�งห้มด้ข้องเราในด้า้นความน่าเช่�อถู่อ และด้ว้ยเห้ตุ่น่�จง้ได้พั้ัฒนาห้น่วยป๊�มสำห้รับลกูคา้ในอาคาร
และอุต่สาห้กรรม

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.

รับัรองจาก่สถืาบััน VdS
ห้ลงัจากการทด้สอบผลติ่ภััณฑ์์เต่ม็รปูแบบข้อง 
VdS แล้ว Land Pump Unit ได้้รับการรับรอง
สำห้รับการใช้งาน HI-FOG ท่�รับรองโด้ย VdS 
ทั�งห้มด้กบัป๊�มไฟุฟุา้ ได้ร้บัการปรบัให้เ้ห้มาะกบั
การทำงานกับสปริงเกลอร์และหั้วฉ่ด้พ่ัน                          
HI-FOG ทำให้้ระบบละอองน�ำ HI-FOG ม่
ประสิทธิิภัาพัสูง 

ง่ายติ่อก่ารใชั่้งาน 
LPU ม่ตั่วควบคุมป๊�มแบบ PLC ให้ม่และ                        
อินเทอร์เฟุซึ่ผู้ ใช้ท่�ใช้งานง่าย ห้น้าจอสัมผัสจะ
แสด้งบนัทก้ข้องระบบและสถูานะ การเต่่อน และ
ข้้อมูลสำคัญ่อ่�นๆ อย่างชัด้เจน

ที่ำงานไดี้อย่างรวัดีเร็วั
Land Pump Unit สามารถูติ่ด้ตั่�งได้้อย่าง
รวด้เร็วในห้้องสูบน�ำประเภัทต่่างๆ ด้้วยข้นาด้
ท่�กะทัด้รัด้และโมดู้ลาร์ มอเต่อร์ข้องเคร่�องยัง
สามารถูต่ิด้ตั่�งเคร่�องแปลงความถู่�เพ่ั�อปรับให้้
เข้้ากับระบบไฟุฟุ้าข้องคุณได้้

ก่ารออก่แบับัที่ี�มีปีระสิที่ธิภาพ
การผลิต่แบบล่นและการออกแบบท่� ได้้
มาต่รฐานช่วยให้้สามารถูจัด้ส่งได้้อย่าง
รวด้เรว็และบำรงุรกัษัาได้อ้ยา่งคลอ่งต่วัต่ลอด้
อายุการใช้งาน

D A T A  C E N T E R  W O R L DD A T A  C E N T E R  W O R L D D A T A  C E N T E R  W O R L D
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MANTRAP DOOR
ประตููท่�ออกแบบมาเพื่่�อใช้้ตูรวจสอบการเข้้าและออกสำหรับพื่่�นท่�สำคััญและตู้องการคัวามปลอดิภััย์สูง

ทำคัวามรูจั้กกับประตู ูMANTRAP DOOR  ในศูนูย์์คัอมพิื่วเตูอร์
Mantrap door ห้รอ่ ประต่ทู่�ออกแบบมาเพั่�อใชต้่รวจสอบการเข้า้และออกสำห้รบัพั่�นท่�สำคญั่และ
ต่้องการความปลอด้ภััยสูง

โด้ยลักษัณะ ค่อจะม่ประตู่ 2 ชั�น และม่ชุด้ควบคุม ให้้ประตู่เปิด้ท่ละชั�น โด้ย (Interlocking Door 
Controller) สำห้รับการเข้้าออกพั่�นท่� โด้ยบุคคลท่�จะเข้้าห้ร่อออกจากพั่�นท่�นั�น จะต่้องถููกต่รวจ
สอบสิทธิิ�ในการเข้้าออก ก่อนท่�จะให้้เข้้าประตู่ชั�นแรกได้้ ห้ลังจากนั�นจะต่้องถููกต่รวจสอบว่า                     
เข้้ามาเพั่ยงคนเด้่ยวห้ร่อไม่ โด้ยเทคโนโลย่ต่รวจสอบท่�แต่กต่่างกันไป เช่น น�ำห้นัก , กล้องต่รวจ
สอบแบบ 3D ห้ร่อ แบบใช้ Infrared Sensor ธิรรมด้า ข้้�นอยู่กับ ระด้ับความปลอด้ภััย, พั่�นท่�และ
งบประมาณ

สำห้รับการต่ิด้ต่ั�งประตู่ ชนิด้ Mantrap Door น่� เป็นการยกระด้ับความปลอด้ภััยในการเข้้าออก 
และยังสามารถูต่รวจสอบการเข้้าออกย้อนห้ลังร่วมกับระบบ Access Control ได้้ ซ้ึ่�งเป็นส่วน
สำคัญ่ข้องความปลอด้ภััยในการเข้้าถู้งข้้อมูล ในด้้าน IT Security ห้ร่อความปลอด้ภััย ต่าม
มาต่รฐาน ISO
 
ในปจ๊จบุนั SITEM ได้ต้่ดิ้ตั่�งให้ก้บัศนูยค์อมพัวิเต่อรห์้ลายแห้ง่ ด้ว้ยผลติ่ภััณฑ์์ข้อง BOON EDAM 
ท่�เรามั�นใจในคุณภัาพัสินค้าและบริการ

D A T A  C E N T E R  W O R L DD A T A  C E N T E R  W O R L D D A T A  C E N T E R  W O R L D

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.

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.
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การแพัร่ระบาด้ข้อง โควิด้-19 นับว่าเป็นต่ัวการสำคัญ่ท่�ทำให้้เทคโนโลย่ต่่าง ๆ เกิด้การพััฒนา
อย่างรวด้เร็วเพั่�อมาช่วยแก้ป๊ญ่ห้าต่่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลย่ทางด้้านการประชุม video                     
conference เทคโนโลย่ทางด้้านการแพัทย์ ห้ร่อแม้กระทั�งเทคโนโลย่การสแกนใบห้น้าโด้ยใน
ป๊จจุบันเทคโนโลย่ข้องทาง Megvii ได้้รับการพััฒนาอย่างต่่อเน่�องจนม่ features สำคัญ่เพัิ�มข้้�น
มาด้ังน่�

1.รองรับการสแกนใบห้น้าโด้ยใส่ห้น้ากาก
2.ต่รวจสอบใบห้น้าได้้แม้อยู่ในสภัาพัแวด้ล้อมแสงไม่สม�ำเสมอ
3.ต่รวจสอบใบห้น้าได้้ท่�ความสว่าง 0 LUX
4.รองรับการต่รวจสอบใบห้น้าแบบห้ลายบุคคล (สูงสูด้ 3 บุคคล)
5.โห้มด้พัักห้น้าจอพัร้อมระบบต่รวจจับเม่�อม่บุคคลเข้้ามาในระยะ 3 เมต่ร
6.แจ้งเต่่อนการสแกนใบห้น้าผ่าน Line Notification 
7. รองรับระบบต่รวจต่ราบริเวณต่ำแห้น่ง ห้ร่อพั่�นท่�ต่่างๆท่�ได้้กำห้นด้ไว้ (Guard Tour)

จะเห้็นได้้ว่าเทคโนโลย่การสแกนใบห้น้าในป๊จจุบันได้้มาปรับปรุงแก้ ไข้จุด้บกพัร่องท่�เคยม่ ทำให้้
ระบบเป็นมิต่รพัร้อมความสะด้วกในการใช้งานมากยิ�งข้้�น อย่างไรก็ต่าม SITEM ได้้ให้้บริการ
ออกแบบติ่ด้ตั่�งระบบสแกนใบห้น้าสำห้รับองค์กร ครอบคลุมถู้งงานบริการดู้แลรักษัา เพ่ั�อให้้
อุปกรณ์ข้องท่านใช้งานได้้ด้่ต่ลอด้อายุการใช้งาน

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.

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.

เทคัโนโลย์่การสแกนใบหน้าในปี 2022

D A T A  C E N T E R  W O R L D
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CPM เคัร่�องสำรอง
ไฟฟ้า (UPS) 
ร่�นใหม�จาก PILLER 

CPM, the new model of UPS 
from PILLER

Highlights of CPM, new model of UPS from Piller  

CPM เคร่�องสำรองไฟุฟุ้า (UPS) รุ่นให้ม่จาก Piller เป็นแนวคิด้ให้ม่ในเทคโนโลย่ข้อง UPS ซึ่้�งต่ั�งเป้าท่�จะปฏิิวัต่ิการป้องกันพัลังงานสำห้รับศูนย์
ข้้อมูล (Data Center) ห้ร่องานอ่�นๆ ท่�ต่้องการความต่่อเน่�องข้องพัลังงานไฟุฟุ้า โด้ยม่ข้นาด้ 300/360kW สามารถูจ่ายพัลังงานได้้สูงข้้�นอย่าง
มาก พัร้อมกับการประห้ยัด้พั่�นท่�ท่�เห้็นได้้ชัด้เจนและลด้ค่าใช้จ่ายในด้้านการบริห้ารจัด้การลงอย่างมาก

ด้้วยการใช้พัลังงานจลน์ข้อง PowerBridge ท่�ต่ิด้ตั่�งอยู่ภัายในเคร่�อง CPM ม่ความสามารถูจ่ายกำลังไฟุฟุ้าแบบคงท่�และม่เสถู่ยรภัาพั โด้ยลด้
พั่�นท่�การต่ิด้ต่ั�งและค่าใช้จ่ายในการด้ำเนินงานลง CPM ยังลด้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษัา และลด้พั่�นท่�การต่ิด้ต่ั�งแบต่เต่อร่�ท่�ต่้องใช้พั่�นท่�มากอ่ก
ด้้วย

จ่ดิเดิ�นข้อง CPM 
เคัร่�องสำรองไฟฟ้า 
(UPS) ร่�นใหม�จาก 

Piller

• ลด้พั่�นท่�การต่ิด้ต่ั�งแบต่เต่อร่� และข้นาด้ท่�เล็กลงอย่างมาก – มากถู้ง 75%
• ความพัร้อมใช้งานสูง – ระบบไฟุ 5 โห้มด้
• ประสิทธิิภัาพัท่�ไม่เคยม่มาก่อน – สูงถู้ง 98% และสูงกว่าในโห้มด้ ECO
• ความสามารถูในการข้ยายพัิกัด้สูง
• ค่าบำรุงรักษัาต่�ำ – ไม่ม่งานท่�สำคัญ่ภัายใน 10 ปีแรกข้องการบริการ

"
"

D A T A  C E N T E R  W O R L D

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.

• 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



26   SITEM MAGAZINE  SITEM MAGAZINE   27  

เคร่�องสำรองไฟุฟุ้า (UPS) แบบ Flywheel ผลิต่ภััณฑ์์ ActivePower ม่การออกแบบทั�งในรูปแบบ Single Module System (SMS) (ต่ิด้ต่ั�งและใช้
งานเคร่�องเด้่ยว ไม่รองรับการข้ยายพัิกัด้) และรูปแบบ Multi Module System (MMS) โด้ยรองรับการข้ยายพัิกัด้ในอนาคต่ ซึ่้�ง MMS จะสามารถู
ข้ยายพัิกัด้ได้้โด้ยใช้เงินลงทุนเพัิ�มเต่ิมท่�ลด้ลง และประห้ยัด้พั่�นท่�การต่ิด้ต่ั�ง ซึ่้�ง ActivePower ท่�รองรับการต่ิด้ต่ั�งแบบ MMS ได้้ม่ 2 รุ่น ด้ังน่�

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

In case of load reduction, the ActivePower UPS can operate as Partial Load to maximize 
the system efficiency and saving energy.

โด้ยกรณ่ท่�ม่การลด้โห้ลด้ เคร่�องสำรองไฟุฟุ้า (UPS) ActivePower สามารถูทำงานแบบ Partial Load จะทำให้้ประสิทธิิภัาพัข้องระบบสูงท่�สุด้               
และประห้ยัด้พัลังงาน

Active Power : Step module Active Power : Step module

ActivePower that supports MMS installation are in 2 models as follows:

เคัร่�องสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบ Flywheel ผลิตูภััณฑ์์ ActivePower

1. CLEANSOURCE® XT
ข้นาด้พัิกัด้ 250kVA/225kW และรองรับการข้ยายพัิกัด้ได้้ถู้ง 
1000kVA/900kW (ต่ิด้ต่ั�ง Flywheel จำนวน 4 wheels)

1. CLEANSOURCE® XT
with the coordinate size of 250kVA/225kW supporting 
the coordinate expansion up to 1000kVA/900kW                      
(installed with Flywheel for 4 wheels)

2.CLEANSOURCE® PLUS
ข้นาด้พัิกัด้ 333kVA/300kW และรองรับการข้ยายพัิกัด้ได้้ถู้ง 
1333kVA/1200kW (ต่ิด้ต่ั�ง Flywheel จำนวน 4 wheels)

2.CLEANSOURCE® PLUS
with the coordinate size of 333kVA/300kW supporting 
the coordinate expansion up to 1333kVA/1200kW                   
(installed with Flywheel for 4 wheels)

D A T A  C E N T E R  W O R L DD A T A  C E N T E R  W O R L D D A T A  C E N T E R  W O R L D
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ระบบโคัรงสร้างฝ้้าอะลูมิเน่ย์มแบบ
กรดิิสำหรบัศูนูย์์ข้้อมลูคัอมพื่วิเตูอร์

ระบบฝ้้าเพัด้าน Structure Grid ข้อง 
Tate ซึ่้�งเป็นผลิต่ภััณฑ์์ท่�ใช้ ใน ด้าต่า
เซึ่นเต่อร ์นวัต่กรรมล่าสุด้ข้อง Tate ชว่ย
ให้ร้วมงานระบบเครอ่ข้า่ยสายสญั่ญ่าณ
และและฝ้า้เพัด้านรวมเข้า้เป็นรปูแบบเด้ย่ว
ท่�ดู้แข้็งแรงและติ่ด้ตั่�งง่าย การรวมสอง
ระบบน่�เป็นโซึ่ลูชันท่�ลด้งานให้้กับองค์กร 
รวมทั�งชว่ยประห้ยัด้ต้่นทนุและเพิั�มความ
ย่ด้ห้ยุ่นในการติ่ด้ต่ั�งทั�งในป๊จจุบันและ
อนาคต่เม่�อความต่้องการข้องด้าต่า
เซึ่นเต่อร์ข้องคุณเปล่�ยนแปลงไป

นอกจากน่� คณุไม่จำเป็นต่อ้งเจาะแผ่นฝ้า้
เพัด้านอะคสูต่กิอก่ต่่อไป จะไมเ่กดิ้ปญ๊่ห้า
ฝุ้�นในด้าต่าเซึ่นเต่อร์ท่�เกิด้จากฝุ้�นข้อง
แผ่นฝ้้าท่�อาจสร้างความเส่ยห้ายให้้กับ
อุปกรณ์ไฟุฟุ้าข้องด้าต่าเซึ่นเต่อร์ข้อง
คุณได้้

คั่ณลักษณะท่�สำคััญ
• ต่ิด้ตั่�งได้้รวด้เร็วและง่ายกว่าระบบ

กริด้อ่�นๆ
• สามารถูเล่อกระยะห้่างข้องกริด้เพั่�อ

รองรับความต้่องการโด้ยเฉพัาะข้อง
แต่่ละโครงการได้้

• ลด้ความยุ่งยากในการจัด้ซึ่่�อจัด้ห้า
• T a t e  เ ป็ น โ ร ง ง า น ผู้ ผ ลิ ต่ ท่� ม่

ประสบการณ์สูงและม่ท่มงานท่�
เช่�ยวชาญ่ในงานด้าต่าเซึ่นเต่อร์

D A T A  C E N T E R  W O R L D

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.

Additionally, by no longer needing to penetrate the accous-
tical ceiling, you eliminate the threat of harmful debris that 
can potentially damage your data center's electrical equip-
ment.

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
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ระบบห้องกักลมร้อนและเย์็น

HOT AND COLD AISLE 
D a t a  C e n t e r  C o n t a i n m e n t 

D A T A  C E N T E R  W O R L D

Tate's Aisle Containment Solutions

กระบวนการผลติูข้อง Tate ช้�วย์ปรบัแตู�งโซลชู้นัข้องระบบหอ้งกกัลม ใหเ้หมาะสมกบัการใช้ง้านเฉพื่าะข้องคัณ่ไดิ ้เรานำเสนอ
ตูรงคัวามตู้องการข้องผู้ใช้้งาน พื่รอ้มกับการสนับสน่นด้ิานการออกแบบและข้้อมูลเชิ้งลึก เพื่่�อพัื่ฒนาโซลูช้นัท่�คัณ่ตู้องการ
สำหรับดิาตูาเซนเตูอร์ข้องคั่ณ

ข้้อดิ่ท่�ไดิ้รับจาก Tate
• กำลังการผลิต่แบบรวด้เร็วและ

เป็นระบบ
• ท่มงานวิศวกร Tate ม่ความ

เช่�ยวชาญ่
• ประสิทธิิภัาพัคุ้มค่าคุ้มราคา
• ส่วนประกอบท่�ออกแบบและ

ผลิต่ไว้ก่อน Pre-Engineer 
เพั่�อช่วยให้้การต่ิด้ต่ั�งเร็วข้้�น

• การผลิต่ในพั่�นท่�ท่�ม่ข้อบเข้ต่
จำกัด้

Advantages of containment
• Modular manufacturing capabilities
• In-house engineering team
• Up-front cost optimization
• Pre-engineered components speed up installation
• Limited field fabrications

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:
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ระบบมอนิเตูอร์ผ�านคัลาวน์เซอร์วิส
ระบบมอนิเตูอร์ในศููนย์์คัอมพื่ิวเตูอร์เป็นหนึ�งในระบบท่�สำคััญในศููนย์์คัอมพื่ิวเตูอร์เพื่ราะเป็นระบบท่�ช้�วย์ให้ผู้ดิูแลศููนย์์คัอมพื่ิวเตูอร์
สามารถดิูสถานะข้องอ่ปกรณ์ตู�างๆจากห้องคัวบคั่มไดิ้ รวมถึงออกราย์งานข้้อมูลตู�างๆ และแจ้งเตู่อนเม่�ออ่ปกรณ์ม่ปัญหา 

ระบบมอนิเตูอร์ในปัจจ่บันจะเป็นแบบ on premise ซึ�งม่ข้้อเส่ย์ค่ัอในการท่�จะเข้้าดูิข้้อมูลตู�างๆท่�ตู้องอยู์�ภัาย์ในศููนย์์คัอมพิื่วเตูอร์
เท�านั�นและรวมถึงตู้องม่การดิูแลระบบจากผู้เช้่�ย์วช้าญ ทำให้แม้ม่การแจ้งเตู่อนผ�าน SMS ก็ตูามแตู�ก็ไม�สามารถตูิดิตูามดิูข้้อมูล ณ 
เวลานั�น ทำให้ระบบมอนิเตูอร์บน Cloud Service ไดิ้รับคัวามนิย์มมากข้ึ�น โดิย์ข้้อดิ่ข้องระบบมอนิเตูอร์บน Cloud Service ข้อง 
AssetSpire ท่� SITEM เป็นตูัวแทนจำหน�าย์อย์�างเป็นทางการม่ข้้อดิ่คั่อ

• ระบบทำงานบน Cloud ทำให้้เข้้า
ถู้งได้้จากทุกท่� ทุกเวลา 

• การใช้งาน 1 บัญ่ช่สามารถูใช้
มอนิเต่อร์ ได้้ทุกไซึ่ท์ เช่น ห้าก
อ ง ค์ ก ร ข้ อ ง คุ ณ ม่  ศู น ย์
คอมพัิวเต่อร์อยู่ทั�วประเทศ คุณ
สามารถูใช้ AssetSpire เพั่ยง 1 
บั ญ่ ช่ เ พ่ั� อ ม อ นิ เ ต่ อ ร์ ศู น ย์
คอมพัิวเต่อร์ทั�งห้มด้น่�ได้้ 

• การแจ้งเต่่อนผ่าน Line เน่�องจาก 
SMS มข่้อ้เสย่ค่อการสง่ข้อ้ความ
ห้ลายข้้อความจะไม่สามารถูส่ง
พัร้อมกันได้้ ทำให้้ห้ากม่ผู้ดู้แล
ห้ลายคนและมห่้ลายข้อ้ความจะใช้
เวลานานในการส่งข้้อความได้้
ครบถูว้น การแจง้เต่่อนผา่น Line 
สามารถูส่งข้้อความได้้ทันท่

• AssetSpire มาพัร้อมกับระบบ
บริห้ารจัด้การทรัพัย์สินในศูนย์
คอมพัิวเต่อร์  ทำให้้สามารถู
บริห้ารจัด้การทรัพัย์สินได้้อย่าง
ม่ประสิทธิิภัาพั

• ระบบทำงานอยู่บน AWS Cloud 
ซึ่้�งเป็น Cloud ระดั้บโลกทำให้้
โอกาสการเกดิ้ Server Down ต่�ำ
และม่ความปลอด้ภััยสูง

D A T A  C E N T E R  W O R L D

Cloud Service Monitoring System 
(AssetSpire)

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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คุุณเคุยไหม เม้�อเร่าต้องบร่ิหาร่หร่้อดูแลงาน์ทั่�ม่ข้อมูลทั่�มากมาย หลากหลายปร่ะเภทัและต้องจัดเตร่่ยมทั่�จัดเก็บ
ให้เพู่ยงพูอ และต้องคุำน์ึงถึึงคุวามปลอดภัยของการ่จัดเก็บ ซึ�งแน์่น์อน์ว่าเม้�อก่อน์เร่าทุักคุน์เคุยชิ่น์กับการ่เก็บ
ข้อมูลต่างใน์รู่ปแบบของเอกสัาร่ และเอกสัาร่น์ั�น์ๆ ก็ม่หลายขน์าด หลายปร่ะเภทั ยิ�งเป็น์โคุร่งการ่ใหญ่่ ๆ เอกสัาร่
ก็ยิ�งมากขิ�น์ตามขน์าดของโคุร่งการ่ อาทัิเช่่น์ เอกสัาร่สััญ่ญ่า, เอกสัาร่ร่ายละเอ่ยดวัสัดุ อุปกร่ณ์, เอกาสัาร่แบบ, 
เอกสัาร่ผ่ลทัดสัอบและตร่วจร่ับ, เอกสัาร่การ่ร่ับปร่ะกัน์ และ เอกสัาร่การ่บำรุ่งร่ักษัา ฯลฯ น์่�เป็น์แคุ่เอกสัาร่เบ้�อง
ต้น์ทั่�ทัุกโคุร่งการ่ทั่�เร่าดูแลต้องม่

แน่์น์อน์ว่ามาตร่ฐาน์ใน์การ่จัดเก็บข้อมูลใน์รู่ปของเอกสัาร่เป็น์อะไร่ท่ั�ต้องใช้่พู้�น์ท่ั�ใน์การ่จัดเก็บ
เยอะ และม่คุวามเสั่�ยงทั่�เอกสัาร่จะเส่ัยหายถึ้าจัดเก็บไว้ใน์พู้�น์ทั่�เปิด ร่วมถึึงคุวามปลอดภัยของ
ข้อมูลทั่�อาจม่บุคุคุลภายน์อกเข้าถึึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย น์่�ยังไม่กล่าวถึึงคุวามยากลำบากใน์
การ่คุ้น์หาข้อมูลทั่�เป็น์เอกสัาร่ ซึ�งทัุกคุน์ทัร่าบด่ว่าเป็น์อะไร่ทั่�ยากลำบากมาก

เพู้�อคุวามสัะดวกร่วดเร่็วใน์การ่บร่ิหาร่จัดการ่ข้อมูลทัุกอย่าง ทัาง SITEM จึงได้สัร่้างเคุร่้�องม้อ
ใหม่มาให้ลูกคุ้าทัุกท่ัาน์ทัำงาน์ได้ง่ายขึ�น์ปร่ะหยัดเวลา เข้าถึึงข้อมูลได้ง่ายและร่วดเร่็ว ร่วมถึึง
สัามาร่ถึดูร่ายละเอย่ดอุปกร่ณ์ใน์โคุร่งการ่, แผ่น์กำหน์ดการ่เข้าบำรุ่งร่กัษัา และปร่ะวัตซิอ่มต่างๆ
ได้

“ Smile SITEM “ เปน็์แอพูพูลเิคุช่นั์ทั่�ทัาง SITEM สัร้่างขึ�น์เพู้�อมาช่ว่ยใหล้กูคุา้ทักุทัา่น์ไดบ้ร่หิาร่
จัดการ่โคุร่งการ่ได้สัะดวกและปร่ะหยัดเวลาใน์การ่ทัำงาน์มากขึ�น์ โดยรู่ปแบบของแอพูพูลิเคุช่ั�น์
จะมก่าร่แบง่หวัขอ้ หมวดหมูช่่ัดเจน์ งา่ยตอ่การ่ใช่ง้าน์ และทัางบร่ิษัทััฯ มห่น์ว่ยงาน์ Call Center 
ทั่�เปน็์ท่ัมงาน์สันั์บสันุ์น์ใน์การ่ตร่วจสัอบขอ้มูลทัั�งหมด และน์ำขอ้มูลเขา้เกบ็ใน์ Smile SITEM แบบ 
Realtime ทัำให้ข้อมูลต่างๆ ม่การ่อัพูเดทัตลอดเวลา

สัดุทัา้ยน์่� บร่ษัิัทัฯ จะไมห่ยดุทั่�จะพูฒัน์า “ Smile SITEM “ ใหต้อบสัน์องคุวามตอ้งการ่ของลกูคุา้
ให้ใช้่งาน์ไดร้่วดเร่ว็ แมน่์ยำ ทััน์สัมยักบัคุน์ยุคุใหมใ่น์โลกดจิทิัลั  ขอใหท้ักุทัา่น์อย่าร่อช่า้ทั่�จะสััมผ่สัั
กับ “ Smile SITEM “ โดยลูกคุ้าสัามาร่ถึ Down load ได้ทั่�  Apple Store และ Play Store

ร่ะบบบร่ิหาร่จัดการ่ข้อมูล
“ Smile SITEM “ แอพพลูิเค้ชั่ันที่ี�สามารถืชั่่วัยให้บัริหารจัดีก่ารโค้รงก่ารไดี้สะดีวัก่แลูะปีระหยัดีเวัลูาในก่ารที่ำงานมาก่ขึ�น

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. 

s m i l e  s e r v i c e

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 informa-
tion, 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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โอมิคัรอน (Omicron)

“โอมิคัรอน” มาจากไหน

“โอมิคัรอน” อันตูราย์แคั�ไหน

วัคัซ่นท่�ม่ตูอนน่� “เอาอย์ู�” หร่อไม�

โคัวิดิสาย์พื่ันธุ์่์ใหม� อันตูราย์แคั�ไหน คันไทย์ตู้องรู้

ต้องยอมร่ับร่้ายไม่แผ่่วจร่ิงๆ สัำหร่ับเจ้าโคุโร่น์าไวร่ัสั หร่้อ โคุวิด-19 ทั่�เข้ามาสัร่้างคุวามวุ่น์วาย
ให้ทัั�วโลกมากกว่า 2 ปี และยังไม่ม่ทั่าทั่ว่าจะยอมแพู้ง่ายๆ เพูร่าะล่าสัุด ไวร่ัสัร่้ายตัวน์่�ก็พูัฒน์า
ตัวเองกลายพูัน์ธ์ุ์เป็น์ช่น์ิดทั่� 5 หลังจากสัายพูัน์ธ์ุ์อัลฟา, เบตา, แกมมา และเดลตา ทั่�องคุ์การ่
อน์ามัยโลก (WHO) จัดให้อยู่ใน์กลุ่มสัายพูัน์ธ์ุ์ทั่�น์่ากังวล โคุวิด-19 กลายพูัน์ธ์ุ์ล่าสัุดน่์�ม่ช่้�อใน์
ทัางวิทัยาศาสัตร์่ว่า B.1.1.529 ก่อน์ทั่� WHO จะตั�งช่้�อเร่่ยกให้ตามลำดับตัวอักษัร่กร่่ก ว่า                    
“โอมิคุร่อน์” (Omicron)

การ่ร่ะบาดของโคุวิด-19 โอมิคุร่อน์ถึูกร่ะบุแยกแยะออกมาเป็น์คุร่ั�งแร่กใน์จังหวัดเคุาเต็ง 
(Gauteng) ของแอฟร่ิกาใต้ เม้�อวัน์ทั่� 25 พูฤศจิกายน์ทั่�ผ่่าน์มา โดยขณะน์่�ม่การ่พูบผู่้ติดเช่้�อโคุ
วิดสัายพูัน์ธ์ุ์โอมิคุร่อน์แล้วใน์อย่างน์้อย 13 ปร่ะเทัศ ได้แก่ แอฟริ่กาใต้ บอตสัวาน์า เบลเย่ยม 
ฮ่อ่งกง อสิัร่าเอล องักฤษั เยอร่มน่์ อติาล ่เน์เธ์อร่แ์ลน์ด ์เดน์มาร่ก์ ออสัเตร่เล่ย แคุน์าดา สัาธ์าร่ณ
ร่ัฐเช่็ก ผู่้ติดเช่้�อร่วมทัั�งหมดอยู่ใน์หลักร่้อย

ไวร่สััโคุวิดช่นิ์ดใหม่น์่�มก่าร่กลายพัูน์ธ์ุ์ของย่น์ร่วมทัั�งสิั�น์ถึงึ 50 ตำแหน่์ง ทัำให้มนั์ม่คุวามแตกต่าง
จากเช้่�อโคุวิดกลายพัูน์ธ์ุ์อ้�น์ๆ เป็น์อย่างมาก ม่การ่กลายพัูน์ธ์ุ์ของโปร่ต่น์บน์ส่ัวน์หน์ามของไวรั่สั
ถึงึ 32 ตำแหน่์ง และยงัม่การ่กลายพูนั์ธ์ุ์ทั่�สัว่น์ตวัร่บั (receptor binding domain) ซึ�งไวรั่สัใช้่จบั
ยึดกับเซลล์ของคุน์เร่าถึึง 10 ตำแหน์่ง ขณะทั่�สัายพูัน์ธ์ุ์เดลตาทั่�ร่ะบาดหน์ักคุร่อบงำทัั�วโลกอยู่
ขณะน่์� ม่การ่กลายพัูน์ธ์ุ์ใน์สัว่น์น่์�เพูย่ง 2 ตำแหน่์งเทัา่นั์�น์ นั์�น์จึงเหตผุ่ลท่ั�ทัำใหผู้้่เช่่�ยวช่าญ่ใน์หลาย
ปร่ะเทัศกังวลว่า วัคุซ่น์โคุวิด-19 ทั่�ใช่้กัน์อยู่ใน์ปัจจุบัน์อาจจะใช้่ไม่ได้ผ่ลกับเช้่�อกลายพัูน์ธ์ุ์ตัวน่์� 
ซึ�งหากม่การ่แพูร่่ร่ะบาดลามออกไปเป็น์วงกว้าง โลกอาจต้องเผ่ช่ิญ่กับภาวะวิกฤตอ่กคุร่ั�ง

ขอ้มูลขณะน่์�พูบว่ากลายพัูน์ธ์ุข์องโอมิคุร่อน์ อาจ ทัำให้ไวรั่สัม่คุวามสัามาร่ถึใน์การ่หลบหลก่ภูมิ
ต้าน์ทัาน์ได้มากขึ�น์ จึงม่ส่ัวน์ทัำให้ปร่ะสัิทัธ์ิภาพูของวัคุซ่น์ลง แต่ก็ยังช่่วยลดคุวามรุ่น์แร่งจาก
การ่ป่วยหน์ักได้ ซึ�งบริ่ษััทัเวช่ภัณฑ์์ผู้่ผ่ลิตวัคุซ่น์หลายแห่งก็เร่่งเดิน์เคุร้่�องพัูฒน์าวัคุซ่น์ต้าน์โคุ
วิด-19 รุ่่น์ใหม่ เพู้�อร่ับม้อกับเช่้�อกลายพูัน์ธ์ุ์โอมิคุร่อน์แล้ว อย่าเพูิ�งต้�น์ตร่ะหน์ก “โอมิคุร่อน์” น์่า
กังวล แต่อาจไม่รุ่น์แร่ง จากร่ายงาน์ร่ะบุว่า ผู่้ติดเช่้�อจากไวร่ัสัโอมิคุร่อน์ ม่อาการ่รุ่น์แร่งใน์ร่ะดับ
ใกล้เคุ่ยงกับไวร่ัสัเดิมคุ้อ ม่อาการ่ไข้สัูง ปวดกร่ะดูก ปวดกล้ามเน์้�ออย่างมาก และอาการ่
อ่อน์เพูล่ย แต่แตกต่างไปตร่งทั่�ผู้่ท่ั�ได้ร่ับเช่้�อโคุวิด-19 สัายพูัน์ธ์ุ์โอมิคุร่อน์ ไม่ม่ปัญ่หาเร่้�องการ่
ได้กลิ�น์กับการ่ร่ับร่สั สัรุ่ปได้ว่า ไวร่ัสัโอมิคุร่อน์ทัำให้เกิดโร่คุทั่�ม่อาการ่รุ่น์แร่งปาน์กลาง

t a l k  o f  t h e  t o w n

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 disappear-
ing 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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 24th SITEM - STULZ
PRO GOLF TOURNAMENT 2021

ผ่านพั้นไปแบบสด้ ๆ ร้อน ๆ กับงานท่� บริษััท ไซึ่ท์ เพัรพั
พัาเรชั�น แมเนจเมนท์ จำกัด้ จับม่อกับ 9 Partner จากทั�ว
โลกรว่มจดั้งาน SITEM - STULZ Pro Golf Tournament 
2021 ครั�งท่� 24 ณ สนามกอล์ฟุ Flora Ville Golf & 
Country Club (Chuan Chuen) จ.ปทุมธิาน่ โด้ยม่ผู้เข้้า
ร่วมงานมากกว่า 200 ท่าน พัร้อมลุ้นรับรางวัลอ่ก
มากมายภัายในงาน
 

A recently past 24th SITEM - STULZ Pro Golf                   
Tournament 2021 has been hosted at Flora Ville 
Golf & Country Club by Site Preparation Manage-
ment 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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โคุร่งการ่สัร่้างศูน์ย์ สัร่้างสัร่ร่คุ์ ปัน์น์��าใจให้น์้อง

ก้าวเข้าสูั่ปีท่ั� 13 ของมูลน์ิธ์ิ ยู.ซ่.เอฟ กับ โคุร่งการ่ “สัร่้างศูน์ย์ 
สัร่้างสัร่ร่คุ์ ปัน์น์��าใจให้น์้อง” ด้วยการ่สัร่้างศูน์ย์คุอมพูิวเตอร่์แห่งการ่
เร่ย่น์รู้่ให้กับโร่งเร่ย่น์ท่ั�ขาดแคุลน์อปุกร่ณ์คุอมพิูวเตอร์่และทุัน์ทัรั่พูย์ ซึ�ง
ทัางมูลน์ิธ์ิ เห็น์ถึึงคุวามสั�าคุัญ่เร่้�องการ่ศึกษัาให้แก่เยาวช่น์ โดยเฉพูาะ
ด้าน์เทัคุโน์โลย่ ทั่�ม่บทับาทัสั�าคุัญ่มากใน์ปัจจุบัน์ 

มูลนิ์ธ์ิ ยู.ซ่.เอฟ ก่อตั�งขึ�น์เม้�อวัน์ท่ั� 6 กร่กฏิาคุม พู.ศ. 2550 โดยม่
วัตถึุปร่ะสังคุ์เพู้�อสันั์บสันุ์น์การ่ศึกษัาด้าน์เทัคุโน์โลย่สัาร่สัน์เทัศของ
โร่งเร่่ยน์ทั่�ขาดแคุลน์ และขาดการ่สัน์ับสัน์ุน์จากทัางภาคุร่ัฐ ด้วยคุวาม
ยึดมั�น์ใน์ปณิธ์าน์ ท่ั�ต้องการ่เป็น์สั่วน์หนึ์�งทั่�ทั�าปร่ะโยช่น์์แก่สัังคุม                  
โดยเร่ิ�มจากเยาวช่น์ของช่าติ ท่ั�ใน์อน์าคุตจะเป็น์ก�าลังสั�าคุัญ่ใน์การ่
พูฒัน์าปร่ะเทัศ คุอมพูวิเตอร์่จะเป็น์เคุร่้�องมอ้หนึ์�งท่ั�จะทั�าให้เยาวช่น์ได้ม่
โอกาสัศึกษัาหาคุวามรู่้ใน์เร่้�องท่ั�สัน์ใจ ถึ้อเป็น์เร่้�องท่ั�ด่ท่ั�ทัางมูลน์ิธ์ิรู่้สัึก
ภาคุภูมิใจกับการ่เป็น์สั่วน์หนึ์�งใน์การ่เปิดโลกทััศน์์ ให ้กับน์้องๆ 
สัอดคุล้องกบัพูร่ะบร่มร่าโช่บายของสัมเดจ็พูร่ะเจ้าอยูหั่วฯ ร่ชั่กาลท่ั� 10 
ด้าน์การ่ศึกษัา คุวามว่า “การ่ศึกษัาต้องมุ่งสัร่้างพู้�น์ฐาน์ให้แก่ผู่้เร่่ยน์” 
     
ตลอดร่ะยะเวลาท่ั�ผ่่าน์มา  มูลินิ์ธ์ ยู.ซ่.เอฟ  ได้ด�าเน์ิน์การ่สัร่้างศูน์ย์
คุอมพูิวเตอร่์ทัั�งสัิ�น์จ�าน์วน์ 71 ศูน์ย์ และได้จัดสัร่้างศูน์ย์คุอมพูิวเตอร่์
แห่งการ่เร่่ยน์รู้่ ศูน์ย์ท่ั� 71 โร่งเร่่ยน์วัดพัูงยอม ม.9 408 บ้าน์พัูงยอม 
ต.สัวน์หลวง   อ.เฉลิมพูร่ะเก่ยร่ติ   จ.น์คุร่ศร่่ธ์ร่ร่มร่าช่ 

ทัั�งน์่�หากทั่าน์ใดต้องการ่สัน์ับสัน์ุน์มูลน์ิธ์ิ ยู.ซ่.เอฟ สัามาร่ถึติดต่อได้ทั่�                   
คุุณช่มพููน์ุช่ สัุทัธิ์ธ์ร่ร่ม กร่ร่มการ่ผู่้ก่อตั�งมูลน์ิธ์ิ ยู.ซ่.เอฟ หมายเลข
โทัร่ศัพูทั ์   02-589-5820 หร่้อดูร่ายละเอ่ยดเพูิ�ม เ ติมได ้ ท่ั�                                           
www.ucf.or.th

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. 

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 
Center for learning and build a learning center at 71,                          
Phangyom Temple School, Village Nakhon Si Thammarat 
Province. and will focus on building a creative center for               
children for all 77 provinces according to the goal.

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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