ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ตั้งนายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ขึน
้ แท่น
ประธานประจำประเทศไทยคนใหม่

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจท
ิ ัลทรานส์ฟอร์เมชัน
่ ในการจัดการพลังงานและระบบออ
โตเมชัน
่ ประกาศแต่งตัง
้ นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย ดำรงตำแหน่งประธานชไนเดอร์
อิเล็คทริค ประจำประเทศไทยและลาวคนใหม่ แทน มร.มาร์ค เพลิทิเยร์ อดีตประธาน ผู้ที่
ทำให้ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เป็นที่รจ
ู้ ก
ั อย่างกว้างขวางในแวดวงอุ ตสาหกรรม
ต่างๆ ทัง
ั การแต่งตัง
้ ในประเทศไทยและลาว มาเป็นเวลากว่า 5 ปี โดย มร. มาร์ค ได้รบ
้ ให้
ดำรงตำแหน่งใหม่ เป็นรองประธาน ประจำภูมภ
ิ าคตะวันออกกลาง และแอฟริกา
ซึ่งในบทบาทใหม่ของนายธนพงษ์ ดูแลรับผิดชอบในการบริหารเชิงกลยุทธ์และผลักดัน
การเติบโตของธุรกิจ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในประเทศไทยและลาว และสร้างความต่อเนื่อง
ในความเป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชัน
ั ่ และผลิตภัณฑ์
่ ซึ่งมีโซลูชน

ครอบคลุมด้านการจัดการพลังงานสำหรับ ที่อยูอ
่ าศัย อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และโรงงานอุ ตสาหกรรมต่างๆ
นายธนพงษ์ คร่ำหวอดอยูใ่ นวงการไอทีมากว่า 28 ปี มีประสบการณ์ความเป็นผู้นำทัง
้
ด้านการขาย การตลาด และบริการ จากการทำงานร่วมกับบริษัทยักษ์ด้านไอทีระดับโลก
โดยล่าสุดก่อนจะมาร่วมงานกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค เขาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย
ส่งเสริมธุรกิจองค์กรและการพาณิชย์ และ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อมและบริหารลูกค้า บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เขามีบทบาทอย่าง
มากในการทำให้ธุรกิจองค์กร คู่คา้ และลูกค้าพลิกโฉมธุรกิจในการขับเคลื่อนสูย
่ ุคดิจท
ิ ัล
ได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ นายธนพงษ์ เคยทำงานให้กับ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นเวลากว่า
24 ปี ในบทบาทผู้นำที่หลากหลาย ได้แก่ รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ธุรกิจคอมพิวเตอร์
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และ ดำรงตำแหน่ง ผู้จด
ั การประจำประเทศไทยฝ่าย
Global Technology Services (GTS) เป็นเวลากว่าสองปีครึง
่ ในบทบาทนี้ เขาได้
พัฒนา GTS ให้เติบโตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการคลาวด์ การวิเคราะห์ และ
ความปลอดภัย นอกจากนี้ เขายังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จด
ั การคนแรก ของ
บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วย จากประสบการณ์และความสำเร็จที่ผ่านมา
เป็นดัชนีชวี้ ด
ั ถึงความเชีย
่ วชาญและความแข็งแกร่งเฉพาะตัวของเขาในตลาดของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก อีกทัง
ิ ย
ั ทัศน์ในเชิงลึกด้านเทคโนโลยีและการเข้าใจ
้ ยังมีวส
ธุรกิจในประเทศไทยเป็นอย่างดี
“ผมรูส
้ ก
ึ ยินดีที่ได้สานต่อนโยบายของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทยและลาว ในการขับ
เคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมระดับโลกด้านการบริหารจัดการพลังงานและระบบออโตเม
ชัน
ั ่ ที่ชว่ ยให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปสูย
่ ุคดิจท
ิ ัลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วย
่ ซึ่งมีโซลูชน
เทคโนโลยีไอที (Information Technology) และโอที (Operational Technology) ทัง
้
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ ที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวภายใต้แพลตฟอร์ม
EcoStruxure™ ที่ให้ความสามารถด้าน IoT ที่ทัว่ โลกรูจ้ ก
ั กันดีวา่ สามารถช่วยให้
อุ ตสาหกรรมต่างๆ ครอบคลุมทัง
่ าศัย อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้น
้ ที่อยูอ
ฐาน และอุ ตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินงานจากแบบเดิมไปสูด
่ ิจท
ิ ัล สร้าง

ความเป็นต่อในด้านการแข่งขันและผลกำไรทางธุรกิจ ยิง
่ ไปกว่านัน
้ ผมมัน
่ ใจอย่างเต็ม
เปี่ ยมว่า ด้วยเทคโนโลยีของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เราจะสร้างความแตกต่าง และเพิม
่
โอกาสทางธุรกิจให้ทัง
ิ ัล
้ ลูกค้าและคู่ค้าของเราให้เติบโตได้อย่างยัง
่ ยืนในยุคเศรษฐกิจดิจท
นี้”

นายธนพงษ์ ทิ้งท้ายด้วยความมุง
่ มัน
่ ว่า ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ชไนเดอร์
อิเล็คทริค เรามุง
่ มัน
่ เรื่องการสร้างนวัตกรรม ความหลากหลายและความยัง
่ ยืน และจะ
ช่วยให้ทก
ุ คนมัน
่ ใจได้วา่ “Life is On” ในทุกที่สำหรับทุกคน และทุกช่วงเวลา
#SchneiderElectricThailand #LifeIsOn
###
เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจท
ิ ัลทรานส์ฟอร์เมชัน
่ ในการจัดการพลังงาน และระบบออ
โตเมชัน
่ ตัง
้ แต่ บ้าน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุ ตสาหกรรม
ต่างๆ ด้วยการยืนหยัดอยูใ่ นเวทีระดับโลกในกว่า 100 ประเทศ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็น
ผู้นำที่โดดเด่นในด้านการจัดการพลังงาน ทัง
้ แรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง-ต่ำ และระบบ
สำรองไฟฟ้า รวมถึงระบบออโตเมชัน
ั ่ แบบบูรณาการที่มี
่ ต่างๆ เรานำเสนอโซลูชน
ประสิทธิภาพ ด้วยการผสานการทำงานร่วมกันทัง
้ ในส่วนของพลังงาน ระบบออโตเมชัน
่
และซอฟต์แวร์ เรามีระบบนิเวศทัว่ โลก ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหญ่
ที่สด
ุ รวมถึงชุมชนนักพัฒนาและผู้วางระบบบนแพลตฟอร์มเปิด เพื่อมอบประสิทธิภาพ
ด้านการดำเนินงาน และการควบคุมในแบบเรียลไทม์ เราเชื่อว่าด้วยผู้คนที่ยอดเยีย
่ มเหล่า
นี้ และพันธมิตรของเรา จะช่วยให้ชไนเดอร์ อิเล็คทริคเป็นบริษัทที่เยีย
่ มยอด พร้อมกับ
คำมัน
่ มัน
่ สัญญาของเราที่มุง
่ ในเรื่องการสร้างนวัตกรรม ความหลากหลาย และความ
ยัง
ุ คนมัน
่ ยืนช่วยให้ทก
่ ใจได้วา่ “Life is On” ในทุกที่สำหรับทุกคน และทุกช่วงเวลา
www.se.com/th
สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม
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