
KSC INSIGHT IT
4

th
 Quarter 2016 Vol.101



www.twitter.com/internetksc www.youtube.com/user/kscinternetwww.facebook.com/internetksc

Follow us on:

Editor's
 note

เทคโนโลยีแทรกซึมอยู่ ในทุกภาคส่วนของธุรกิจ หนึ่งในเทรนด์ที่มาแรงได้แก่การนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการเงิน หรือที่เรียกว่า 

FinTech ซึ่งออกมาในรูปของ Online Banking หรือแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น แอปฯ ช่วยจดบันทึกทางการเงิน ตัดเงิน

เพื่อซื้อขายออนไลน์ ซื้อขายหุ้นออนไลน์ หรือประกันรูปแบบต่างๆ

ธรุกิจเกิดใหม่หรอื Startup มองเห็นชอ่งทางการเติบโตของแอปพลเิคชนัด้านการเงิน จงึมีหลายรายท่ีพฒันา FinTech จน

ประสบความสำาเร็จ เช่น แอพ Claimdi ที่ช่วยเคลมประกันภัยรถยนต์ แอพ Piggipo ที่ช่วยดูแลเมื่อมีบัตรเครดิตหลายใบ 

หรือแอพ Stockradar ที่ช่วยหาหุ้นที่น่าสนใจให้แก่นักลงทุน เป็นต้น โดยทั้งสามแอปฯ ที่กล่าวมานี้ เรามีรายละเอียดให้คุณ

อ่านในคอลัมน์ Cool App ภายในฉบับนี้ค่ะ

เรื่องของการเงินยังไม่หมดแค่นั้น เพราะในคอลัมน์ What’s IN เราหยิบยกเรื่องของ Blockchain หรือการทำาธุรกรรม

การเงินแบบไม่ผ่านธนาคารมาให้คุณได้รู้จัก ซึ่งคาดว่าจะเป็นเทรนด์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตข้างหน้า 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์หลายด้านและเป็นสิ่งท่ีอยู่ควบคู่กับธุรกิจ ดังน้ัน การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก็อาจทำาให้

ธุรกิจของคุณคล่องตัวขึ้นได้ค่ะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเคเอสซี

ได้ที่อีเมลนี้เลยค่ะ consultantksc@ksc.net 

Dear Readers,

Currently, the booming technology is FinTech which is the way of using technology in finance in form of 

online banking or applications, e.g. finance recording, online payment, online trading or online insurance.

Startups foresee the growing trend of finance application, so they successfully developed FinTech, for 

example, Claimdi application (car insurance), Piggipo application (credit card management), Stockradar 

application (interesting stock). These three applications are detailed in Cool App column.

FinTech issue is also described in What’s IN column which is about Blockchain or the financial technology 

underpinning the bitcoin digital currency. It will become popular in the near future.

We can’t deny that technology is beneficial to business. Using the proper technology can facilitate your 

business. If you are interested of using technology, please contact KSC expert at consultantksc@ksc.net.

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำากัด 

ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ เคเอสซี สำานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
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เทคโนโลยีและแก็ดเจ็ตพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ส่งผลให้เกิดแก็ดเจ็ตใหม่ๆ ที่มีความสามารถอันน่าทึ่ง 

ดังเช่นที่เรานำามาฝากกันในฉบับนี้ จะน่าทึ่งแค่ไหนนั้น...ขอท้าให้คุณพิสูจน์ด้วยตนเอง

Technology and gadgets are growing together, and there are more and more gadgets to 

come. Here are some amazing gadgets we can’t resist to introduce.

Gadget

HOT

Bagel

WalabotDIY

ตลับเมตรที่ช่วยให้คุณวัดความยาวได้มากกว่าเดิม ด้วยล้อที่ใช้กลิ้งไป
บนพื้นผิวต่างๆ เพื่อวัดระยะทางได้ไกลถึง 10 เมตร หรือจะใช้เซ็นเซอร์
อัลตราโซนิกยิงวัดระยะทางก็ได้เช่นกัน สำาหรับคนที่ชอบวิธีการเดิมๆ ก็
มีสายเทปให้เลือกใช้อีกด้วย สามารถเก็บข้อมูลการวัดได้ถึง 100 ครั้งเลย  
ทีเดียว สนนราคาอยู่ที่ 72 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,500 บาท

Bagel is a digital tape measure that helps you measure, organize, 
and analyze any size measurements in a smart way. Bagel’s wheel 
mode is perfect for measuring distance on curved surfaces and can 
measure up to about 10 meters, when remote mode with ultrasonic 
sensor measures the distance to areas that are far away or hard to 
reach, and for those who like a traditional tape measure can use 
string mode. It can save up to 100 measurements. The price is 72 
USD or around 2,500 BHT.

คุณสามารถรู้ได้เลยว่าท่อหรือสายไฟในผนังนั้นอยู่ตรงจุดใดและ
อยู่ลึกเท่าไร เพียงทาบ WalabotDIY ไปตามผนัง เซ็นเซอร์ก็จะส่ง
ข้อมูลมายังหน้าจอสมาร์ทโฟน สามารถสแกนทะลุผนังปูนได้หนาถึง 
4 นิ้ว สนนราคาอยู่ที่ 199 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,000 บาท

WalabotDIY promises to let your device peer right through walls 
revealing everything from pipes, to wiring, to even unwanted 
pests hiding between rooms. You just need to download the 
WalabotDIY app from the Google Play Store, connect the      
accessory to your smartphone’s USB port, and hold it against a 
wall. It can detect an object or wiring behind a wall to a depth of 
about four inches. The price is 199 USD or around 7,000 BHT.

Tapplock

การสแกนลายนิ้วมือเพื่อความปลอดภัยมีผู้นำามาใช้ในหลาย
อุปกรณ์ด้วยกัน ล่าสุดมีการนำามาใช้กับแม่กุญแจ โดยเครื่องสแกน
สามารถจดจำาลายนิ้วมือได้มากถึง 200 แบบ จะนำาไปใช้ล็อคบ้าน 
ล็อครั้ว หรือล็อคจักรยานก็ไม่มีปัญหา คาดว่าจะจำาหน่ายในเดือน
พฤศจิกายนนี้ สนนราคาอยู่ 72 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
2,500 บาท 

Security through fingerprint is widely used. TappLock Series 
uses fingerprint access with cutting edge encrypted finger-
print sensor. It can store up to 200 different fingerprints. It 
is suitable to your door, fence and bicycle. It is projected to 
distribute in November with the price of 72 USD or around 
2,500 BHT.
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เคลมประกนัรถยนตด์ว้ยตนเองอยา่งงา่ยๆ เพยีงนำาแอปฯ นี้ในสมารท์โฟนมาเขยา่ 
(Shake) กับคู่กรณี ระบบจะทำาการอนุมัติการเคลมโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่เคลม
ประกันอีกต่อไป 

Shake your smartphone with the other side when you had a car accident. 
The app will approve your damages claim immediately which you do not 
need to waste your time waiting for insurance agent.

Price: Free

Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad, Window Phone

แอปพลเิคชนัสญัชาตไิทย ใชส้ำาหรบัควบคมุรายจา่ยของตนเองในแต่ละเดอืนด้วย
การทำาบัญชีใช้งานบัตรเครดิต รองรับบัตรเครดิตได้หลายใบ คอยแจ้งเตือนเมื่อ
ถึงกำาหนดชำาระเงิน และยังสามารถบันทึกรายจ่ายที่เป็นเงินสดได้อีกด้วย

This app is created by Thais. It helps you control your monthly spending 
by tracking your credit card usage. It supports multiple credit cards, makes 
alarm noise when reach the payment due. It can also record your petty 
cash.

Price: Free

Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad

ตัวช่วยสำาหรับนักลงทุนในตลาดหุ้น โดยแอปฯ นี้มีมากกว่า 15 
เรดาร์ 150 สัญญาณ ชว่ยคดัเลอืกหุน้ตามเงือ่นไขทีค่ณุต้องการ

This app has more than 15 radars and 150 signals, helping 
the investor to select the stock matched the requirement.

Price: Free  

Platform: Android, iPhone, iPod touch, iPad

COOL 

Apps

แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเงินมีหลากหลายรูปแบบ เราขอหยิบยกเฉพาะที่พัฒนาโดย   

Startup มาให้รู้จักกัน

There are plenty of FinTech applications. We introduce some interesting apps              

developed by Startup.

Claim Di

Piggipo

Stockradar
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By: Sunchai Rungruengchoosakul

What’s IN

Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่นำาเสนอโดยบุคคลนิรนามชื่อ Satoshi Nakamoto 
ซึ่งเป็นผู้นำาในการทำาสกุลเงินแบบดิจิตอลโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาธนาคาร แนวคิด  
ดังกล่าวเป็นการออกแบบระบบฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed data-
base) ซึ่งยกตัวอย่างให้เห็นภาพคร่าวๆ ได้ดังนี้

สมมติว่าเราต้องการทำาธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีของนาย A ไปยังบัญชีของนาย 
B เราจะต้องผ่านธนาคาร ซึ่งธนาคารก็จะคิดค่าธรรมเนียมในการทำาธุรกรรมดัง
กล่าว การทำาธุรกรรมผ่านธนาคารนั้นมีความเสี่ยง เช่น ธนาคารสามารถตรวจ
สอบบุคคลต้นทางและปลายทางได้ ธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่
สูง และหากธนาคารมีการแก้ไขฐานข้อมูลก็อาจทำาให้ข้อมูลผิดพลาด เป็นต้น 
แต่หากเราทำาธุรกรรมผ่านทาง Blockchain จะเป็นการทำาธุรกรรมผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีค่าธรรมเนียมตำ่ากว่าอีกท้ังยังแก้ไขธุรกรรมได้ยากอีกด้วย  
(ดังรูป)

Blockchain is a technology developed By satoshi nakamoto 
who designed digital currency. Blockchain is a distriButed 
dataBase which can Be shortly descriBed as following;

assume that “a” transfers money from his account to B’s 
account, normally “a” must use Bank service and may have 
to pay the fee, furthermore, there is a risk as the Bank can 
monitor the sender and the receiver, can set high-rate fee, 
and can adjust the dataBase which may cause incorrect data, 
etc. however, money transaction via Blockchain is the    
transaction via internet which has lower fee and the data 
is hard to Be adjusted.
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Blockchain เทคโนโลยีแห่งอนาคต

Blockchain, technology of the future



1. 1.

2.

3.

2.
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Blockchain is a decentralized digital currency. Bitcoins 
are created as a reward for payment processing work in 
which users offer their computing power to verify and 
record payments into a puBlic ledger. this activity called 
mining and miners are rewarded with transaction fees and 
newly created Bitcoins. it differs from Banking which is 
a centralized system.
as Blockchain’s account system is a distriButed ledger, 
so when anyone in the system needs to update his own 
account, he has to inform everyone.
every transaction is set in line as a Block to Be             
calculated. any Block that is calculated will Be set in 
line as a chain. the Block is related, when someone edits 
the transaction in the Block, the chain will Be affected, 
and the cheater will Be caught.

Blockchain อาศัยหลักการทำางานแบบกระจายตัว (Decentralized) คือ ทุก
คนในวง Blockchain จะต้องแข่งกันประมวลผล ใครทำาเสร็จก่อนจะได้รางวัล 
(Reward) หรือค่าธรรมเนียม (Fee) ไป ซึ่งต่างจากระบบของธนาคารที่เป็น
แบบประมวลผลที่ศูนย์กลาง (Centralized)

เนื่องจาก Blockchain ไม่มีตัวกลาง ดังนั้น ระบบบัญชีจึงเป็นแบบกระจาย 
Distributed Ledger คือทุกคนในวงจะมีข้อมูลบัญชี Blockchain ที่เหมือนกัน 
หากใครมีการอัพเดทบัญชีก็ต้องแจ้งให้ทุกคนในวงทราบ

ในแต่ละธุรกรรม (Transaction) จะถูกนำามาเรียงต่อกันเป็นบล็อก (Block) 
เพื่อคำานวณ เมื่อบล็อกไหนคำานวณเสร็จแล้วก็เอาเรียงต่อกันเป็นห่วงโซ่ 
(Chain) ซึ่งแต่ละบล็อกที่เรียงต่อกันจะผูกสมการให้เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ถ้า
ใครจะแอบแก้ไขข้อมูลธุรกรรมภายในบล็อกก็จะกระทบกับห่วงโซ่ทั้งหมด ก็
จะถูกจับได้ว่ามีการโกงนั่นเอง

ในปัจจุบัน สกุลเงินดิจิตอลที่เรียกว่า BitCoin มีการประยุกต์ใช้งานกับ  Block-
chain แล้ว และเริ่มมีการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้งานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดย
เฉพาะในแวดวงการเงินและการธนาคารที่เรียกว่า FinTech นั่นเอง นอกจากนี้
ยังมีการประยุกต์ใช้งานนอกแวดวงการเงินและการธนาคารอีกด้วย

หลกัการทำางานของ Blockchain มดีงันี้ How BlockcHain works

แหล่งข้อมูลอ้างอิง/ Source:
• https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain_(database)
• https://www.marketingoops.com/exclusive/blockchain-the-new-wave-of-technology-revolution/ 
• http://techsauce.co/startup-tools/understand-blockchain-in-5-minutes/

Bitcoin, digital currency is adopt to Blockchain, and is 
studied to Be widely used especially in finance and         
accounting or fintech. and it is widely used in other  
sections also.
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เปิดหูเปิดตาที่ ไมอามี่ บางปู

Let’s take a break at Miami Bangpu

ด้วยพื้นที่ 120 ไร่ ภายในไมอามี่เบย์ไซด์ บางปู ประกอบด้วย
คอนโดมิเนียมโซนติดถนนสุขุมวิทและโซนติดทะเลบางปู ครบครัน
ด้วยส่ิงอำานวยความสะดวกและไลฟ์สไตล์มอลล์ขนาดใหญ่ 
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปชมิชิลล์ไปตามรา้นคา้และรา้นอาหารละลาน
ตา โดดเดน่ดว้ยไฮไลท์คือ Miami Eye ชงิชา้สวรรคข์นาดยกัษส์ำาหรบั
ชมวิวมุมสูงแบบ 360 องศา ติดแอร์เย็นสบาย ราคาตั๋วอยู่ที่ 180 
บาท/คน/รอบ สำาหรับใครที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศริมทะเลแบบ
สบายๆ ใกล้กรุงเทพฯ ก็แวะไปเที่ยวกันได้เลย

Within the area of 120 rais, Miami Bay Side Bangpu consists 
of condominium next to Sukhumvit Road and Bangpu bay 
beach. There are lifestyle mall, shop and restaurant inside. The 
highlight is Miami Eye, giant ferris wheel which provides 360 
degree view. The ticket price of ferris wheel is 180 baht/person/
round.

CHIC
Lifestyle

8 | KSC INSIGHT IT



KSC News

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอม
เมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำากัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Firewall FortiGate &         
FortiAnalyzer” เพือ่เสรมิทกัษะดา้นการบรหิารจดัการไฟรว์อลล ์
และต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

On July 27, 2016, KSC Commercial Internet Co., Ltd.      
invited our valued customers to attend “Firewall FortiGate 
& FortiAnalyzer” training session in order to enhance firewall 
management skill which the customers were able to apply 
to their businesses.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอม
เมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำากัด จัดฝึกอบรมแก่ลูกค้าองค์กรใน
หลกัสตูร “Cloud Computing” เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัประเภท
ของ Cloud Computing เทรนด์ที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไป 
ประโยชน์ที่ได้จากการใช้งาน  และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
แต่ละประเภท

On August 24, 2016, KSC Commercial Internet Co., Ltd. 
organized “Cloud Computing” training session for our 
valued customers in order to educate in Cloud Computing 
types, trend and benefit, as well as the way to use it      
efficiently.

เคเอสซีมอบความรู้ ในหลักสูตร Cloud Computing 

KSC provides knowledge on Cloud Computing

เคเอสซีจัดฝึกอบรมหลักสูตร Firewall FortiGate & 

FortiAnalyzer / KSC organizes Firewall FortiGate 

& FortiAnalyzer training session

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี 
คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำากัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตร “Network Security” เพื่อเสริม
ความรู้เกี่ยวกับมัลแวร์และเฟิร์มแวร์ รวมถึงวิธีป้องกันเครือ
ข่ายจากการโจมตีในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ดำาเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น

On September 22, 2016, KSC Commercial Internet Co., 
Ltd. invited our valued customers to attend “Network 
Security” training session in order to know updated 
malware and firmware, as well as to protect the network 
in order to run business smoothly.

ลูกค้าเคเอสซีเข้าฝึกอบรมในหลักสูตร Network 

Security /KSC customes gain knowledge about 

Network Security
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เคเอสซีเรียนเชิญลูกค้ามาเพลิดเพลินกับศาสตร์

และศิลป์ในกิจกรรม KSC Art & Science Day/ 

KSC organized KSC Art & Science Day     

activity for valued customers

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำากัด เชิญ
ลูกค้าคนสำาคัญร่วมผ่อนคลายในวันว่างกับกิจกรรม “KSC 
Art & Science Day” เริ่มต้นจากการจัดสวนขวดแก้ว โดย
ได้รับคำาแนะนำาและเทคนิคดีๆ จากผู้เชี่ยวชาญอย่าง      
The Bangkok Workshop Project ต่อด้วยการฟังการ
บรรยายเรื่อง “เลขพลิกชีวิต” โดย หมอเมท Horonumber 
ซึง่ลกูคา้ตา่งไดรั้บความรู้ดา้นการประยุกต์ใช้ตวัเลขกับชีวิต
ประจำาวัน รวมถึงได้สวนขวดแก้วฝีมือตนเองเป็นที่ระลึก
กลับบ้าน

KSC Commercial Internet Co., Ltd. invited valued  
customers to join “KSC Art & Science Day” activity. 
Started with making a beautiful terrarium guided by  
The Bangkok Workshop Project, followed by listening 
“The Science Numeral Code” seminar leaded by      
Mr. Mate from Horonumber, the customers enjoyed the 
knowledge they gained and the lovely terrarium they 
created.

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอม
เมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำากัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Firewall FortiGate & 
FortiAnalyzer” เพื่อเสริมทักษะในการใช้งานและบริหาร
จัดการไฟร์วอลล์อย่างมีประสิทธิภาพ

On October 20, 2016, KSC Commercial Internet Co., 
Ltd. invited our valued customers to attend “Firewall 
FortiGate & FortiAnalyzer” training session in order to 
share how to use and manage firewall efficiently.

กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตร Firewall FortiGate 

& FortiAnalyzer/ Firewall FortiGate & Forti-

Analyzer training topic is back
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