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เอชพีเสริมความเป็นผู้น าด้านการพิมพ์ระบบดิจิตอล 
ประกาศกลยุทธ์  มุ่ ง เป้าหมายเจาะกลุ่มผู้ ให้บริการ                   
ด้านการพิมพ์ 
เ ปิ ด ตั ว น วั ต ก ร ร ม ห ลั ก ที่ อ ยู่ ใ น ชุ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์                           
ชูกลุยทธ์ go-to-market  และการลงทุนเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการ                 
ด้ านการพิ มพ์ ลดค่ า ใ ช้ จ่ า ยและคว้ า โอกาสการ เติ บ โต                   
ทางธุรกิจใหม่ๆ 

  

 

 

 
เทล อาวีฟ – ประเทศอิสราเอล -   51  มีนาคม   5111 - เอชพีผู้น าอันดับหนึ่งใน
อุตสาหกรรมการพิมพ์  เดินหน้าตอกย  าความเป็นผู้น าในด้านตลาดการพิมพ์ 
ระบบดิจิตอล  พร้อมประกาศการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยเร่งการเติบโต                
ของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย   แปซิกฟิกและญี่ปุ่น  ขณะเดียวกันยังช่วยให้                   
ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (Print Service Providers: PSPs) สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในการพิมพ์โดยรวม  สร้างสรรค์งานประยุกต์ใหม่ๆ  รวมทั งแบบจ าลองธุรกิจ              
เพื่อมอบมูลค่าที่มากขึ นให้กับลูกค้า การประกาศล่าสุดของเอชพีรวมไปถึง 
 

 การขยายชุดผลิตภัณฑ์ด้วยการเปิดตัว 50 ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล          
ที่ จะเข้ามาช่วยให้ผู้ ให้บริการด้ านการพิมพ์  มีบริการการพิมพ์           
แบบดิจิตอลที่เพิ่มมูลค่ามากขึ น 

 กลยุทธ์การตลาดแบบ go-to-market ที่เน้นเจาะลูกค้าแต่ละเซ็กเม้นท์ 
เปิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจให้แก่ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ 

 ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาระบบ ecosystem ส าหรับ             
ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ 

 

มร.กิโด  แวน  ปาร์ค รองประธาน ฝ่ายธุรกิจกราฟฟิก  โซลูชั่นส์  กลุ่มธุรกิจภาพ
และการพิมพ์ เอชพี ประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น  กล่าวว่า“ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมการพิมพ์ระบบดิจิตอลในเอเชียเติบโตเร็วกว่าการพิมพ์ระบบ                
อะนาล็อกถึง 1   เท่า จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าโอกาสทางการตลาดก็ เกิดขึ นเร็ว                  
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ตามไปด้วย โดยเอชพีอยู่ ในต าแหน่งทางการตลาดที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้                     
ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ไขว่คว้าโอกาสดังกล่าว และสร้างความเติบโตใน             
ด้านรายได้จากการพิมพ์  การประกาศของเราในวันนี  สะท้อนให้เห็นถึ ง                  
ความมุ่งม่ันท่ีจะน าเสนอชุดผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมล่าสุด ที่มาพร้อมกับกลยุทธ์ที่
เหมาะสม และสร้างสภาพแวดล้อมที่รองรับโอกาสการเติบโตนี ” 
 
ชุดผลิตภัณฑ์ Indigo Scitex และ Designjet ของเอชพีครองอันดับหนึ่ง              
ทางการตลาดของภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก 
50 ระบบการพิมพ์ใหม่  มุ่งเสริมบริการการพิมพ์ระบบดิจิตอลของผู้ให้บริการ          
ด้านการพิมพ์ในภูมิภาคเอเชีย  แปซิฟิก  และญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงทาง              
ด้านเทคโนโลยีต่างๆ  ผลักดันให้มีการปรับรูปแบบส าคัญในแวดวงอุตสาหกรรม
กราฟฟิก  ผลักดันให้ผู้ ให้บริการด้ านการพิมพ์ย้ายจากระบบการพิมพ์                   
แบบอะนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล  โอกาสต่างๆ  ที่การพิมพ์แบบดิจิตอลมอบให้กับ
ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์นั น ถือว่ามีความแตกต่างจากระบบการพิมพ์แบบเดิม
อย่างมาก  ชุดผลิตภัณฑ์ 50  ระบบการพิมพ์ใหม่ของเอชพีจึงเข้ามาตอบสนอง
ความต้องการของตลาดที่ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลที่มีอยู่ยังไม่สามารถท าได้  
ผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี ตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมหลากหลาย ได้แก่ 

– เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล HP Indigo  โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีหมึกพิมพ์
ชนิดน  าคุณภาพสูง HP ElectroInks ส าหรับการให้บริการในเชิงพาณิชย์ 
การพิมพ์รูปภาพ และการประยุกต์ใช้ในการพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ 

– เครื่องพิมพ์ HP Inkjet Web เพื่อการพิมพ์งานคุณภาพสูง การน าไป
ประยุกต์ ใช้งานด้านการพิมพ์ เอกสารเชิงธุรกรรม และการพิมพ์                 
เชิงพาณิชย์ 

– ระบบการพิมพ์ขนาดใหญ่ HP large-format ที่ใช้หมึกพิมพ์ Latex และ
หมึก UV ส าหรับการประยุกต์ใช้ในการพิมพ์ป้ายโฆษณา                        
และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย 

– โซลูชั่นส าหรับการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท HP Specialty Printing Systems 
เพื่อประสิทธิภาพการท างานที่สูง ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ ตอบโจทย์
ความต้องการ การประยุกต์ใช้ในการพิมพ์เพิ่มเติมลงบนบรรจุภัณฑ์   
 

http://www.hp.com/go/indigo
http://www.hp.com/go/inkjetwebpress
http://www.hp.com/go/largeformat
http://www.hp.com/go/oeminkjet
http://www.hp.com/go/oeminkjet
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กลยุทธ์ที่เน้นการเจาะส่วนตลาดของลูกค้า  เพื่อน าไปสู่ปริมาณหน้าที่พิมพ์
ได้มากขึ้น และโมเดลธุรกิจใหม่แก่ผู้ให้บริการงานพิมพ์ 

เอชพีเล็งเห็นว่าในปัจจุบันที่ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ต่างมองหาพันธมิตรที่
เชื่อถือและวางใจได้ ที่พวกเขาสามารถพึ่งพาความรู้ความช านาญเพื่อให้ธุรกิจ
ของตนเองประสบความส าเร็จในเซ็กเม้นท์นี  แนวทางการตลาดแบบเจาะกลุ่ม
ตลาดของเอชพี พร้อมมอบโซลูชั่นแบบ end–to-end ที่มีความครอบคลุม          
เชิงลึก และปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ ท าให้            
ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์สามารถพัฒนาธุรกิจหลักในการพิมพ์ระบบดิจิตอลของ
ตนเองได้อย่างม่ันใจ พร้อมทั งศึกษาโอกาสใหม่ๆ ในเซ็กเมนท์อื่นๆ เช่น สิ่งพิมพ์
ในด้านการตลาดแบบทางตรง งานพิมพ์โฆษณาบนใบแจ้งหนี เฉพาะบุคคล    
การพิมพ์โฆษณา  และการพิมพ์ภาพเฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญของเอชพีได้ร่วมงาน
กับผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาโซลูชั่นเฉพาะที่จะช่วยให้
พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และช่วยให้สามารถ 

 เข้ าสู่ ตลาดใหม่ๆ   ที่ มี ก าไรมากด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่ ครอบคลุม             
มากที่สุดของพันธมิตรด้านโซลูชั่นการพิมพ์กราฟฟิกอาร์ตที่เป็นที่รู้จักใน
อุตสาหกรรมนี  

 สร้างมูลค่าใหม่ให้กับลูกค้าโดยการใช้โซลูชั่นอันทันสมัยและวางใจได้             
ที่พัฒนาจากเอชพีและพันธมิตร 

 เพิ่มความคล่องตัวของธุรกิจโดยการท าให้การด าเนินธุรกิจเรียบง่ายขึ น 
พร้อมคุ้มครองการลงทุนด้วยโซลูชั่นการพิมพ์กราฟฟิคอาร์ตของเอชพี
และพันธมิตร 
 

“นอกจากเข้ามาสนับสนุนธุรกิจแบบเดิมของเราแล้ว เครื่องพิมพ์ Indigo ของ         
เอชพียังช่วยให้เราสามารถพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ท าให้เราสามารถ
น าเสนอบริการเพิ่มมูลค่าใหม่ เช่น แพลตฟอร์มออนไลน์ B2C ผ่านการพิมพ์              
แบบดิจิตอล (เช่น tushu.com) การประยุกต์ใช้ในการสร้างคอนเทนท์ (เช่น           
การพิมพ์โฆษณา และการแก้ไขงาน) และยังรองรับการออร์เดอร์งานพิมพ์ดิจิตอล
แบบออนไลน์จากลูกค้าของเราอีกด้วย ” กัว เจียนหง ผู้ จัดการทั่วไป                 
เป่ยจิง ซิวา พรินท์ออล์ อิงค์ บริษัทการพิมพ์เชิงพาณิชย์และบรรจุภัณฑ์ในปักกิ่ง 
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กล่าว  

การใช้ผลิตภัณฑ์ของเอชพี ช่วยให้บริษัท ซิวา สามารถศึกษาโอกาสใหม่ๆ ทาง
ธุรกิจ โดยการน าบริการด้านการพิมพ์แบบ print-on-demand เพื่อลูกค้าแบบ 
B2B และ print-on-demand ส าหรับลูกค้ากลุ่มโรงพิมพ์ ที่ต้องการจดหมายเชิญ 
สื่อการตลาด หรือเอกสารประกวดราคาที่มีรูปแบบของตัวเอง นอกจากนี               
บริษัท ซิวา ยังต้องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าให้พวกเขาสามารถ          
ผลิตสมุดภาพ (photobooks) และ Twitter book ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ         
บริษัทได้ 

ชุดผลิตภัณฑ์กราฟฟิก โซลูชั่นส์ที่ครอบคลุมมากขึ นของเอชพีที่สามารถพิมพ์ 
งานพิมพ์ได้ทุกรูปแบบ สามารถตอบสนองความต้องการอันหลากหลาย             
ของผู้ใช้งานด้านกราฟฟิกอาร์ต และให้ชิ นงานที่มีความโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั งผลิตภัณฑ์ด้านเวิร์คโฟลว์การท างานที่ครบถ้วน โซลูชั่นของพันธมิตรที่
สามารถพึ่งพาได้ รวมทั งสามารถเลือกหมึกพิมพ์และวัสดุพิมพ์ได้อย่างจุใจ              
ผู้ ให้บริการด้านการพิมพ์ที่ ใช้โซลูชั่นจากเอชพี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์                 
HP Designjet หรือ HP Indigo หรือ HP Scitex หรือ HP Specialty Printing 
Systems (SPS) หมึกพิมพ์ HP Latex inks รวมทั ง HP Web solutions                
สามารถสร้างสรรค์ชิ นงานพิมพ์ได้ตั งแต่ชิ นงานพิมพ์โฆษณาทางไปรษณีย์            
และการท าส าเนางานวิ จิตรศิลป์ระดับไฮเอนด์ ส าหรับผลิตสื่อโปสเตอร์                        
ณ จุดขาย งานพิมพ์โฆษณาบิลบอร์ดขนาดใหญ่พิเศษ หรือหนังสือที่พิมพ์เฉพาะ
บุคคล อาทิ ผลงานของแม็กเฟอร์สัน ซึ่งเป็นบริษัทพิมพ์หนังสือและงานโฆษณา 
 

อลัน ฟาห์ย ซีอีโอ ของบริษัท  แม็กเฟอร์สัน พริ นติ ง กล่าวว่า “ความพิเศษของ
เครื่องพิมพ์ HP Web Press T Series คือเครื่องพิมพ์นี ช่วยให้ลูกค้าของเรา
สามารถลดระดับการเก็บสินค้าคงคลัง และต้นทุนสินค้าเสื่อมลงไปได้                         
มีความผิดพลาดน้อยลงในการเดินเครื่อง ตรงตามความต้องการด้านการพิมพ์
เฉพาะกลุ่ม รวมถึงสามารถพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ปรับให้ตรงกับความต้องการได้ 
นอกจากนี  ช่วยให้ลูกค้าของเราลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์ หรือคาร์บอนฟุตพริ นท์ได้อีกด้วย” 
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บริษัท  แม็กเฟอร์สัน  พริ นติ งได้ติดตั งเครื่องพิมพ์ HP T400 โดยเป็นบริษัทพิมพ์
ระบบดิจิตอลแห่งเดียวที่สามารถมอบคุณภาพงานพิมพ์ในระดับหนังสือ                     
ตามที่ต้องการได้อย่างคุ้มค่า การใช้ผลิตภัณฑ์ของเอชพี ท าให้บริษัทสามารถ
ทดสอบตลาดในการท า import replacement ปรับงานตามความต้องการของ
ลูกค้าเข้าสู่ตลาดการพิมพ์กลุ่มย่อย ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และหนังสือที่ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า 
 

กลยุทธ์แบบเจาะกลุ่มตลาดยังช่วยให้ผู้ ให้บริการด้านการพิมพ์สามารถ                     
ชิงส่วนแบ่งจากตลาดป้ายโฆษณาได้มากยิ่งขึ น พร้อมทั งสร้างการเติบให้กับ
ธุ ร กิ จ ด้ ว ย ค ว ามหล ากหล าย ใ นก า รน า ไ ปปร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ที่ ม า ก ยิ่ ง ขึ น                       
พร้อมทั งประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ น 
 

ทางด้านแอรอน ลี ผู้จัดการของ บริษัท กานหง ดิจิตอล อิมเมจ (ฮ่องกง) จ ากัด 
เปิดเผยว่า “ก่อนที่ กานหง ดิจิตอล อิมเมจ จะซื อผลิตภัณฑ์ของเอชพีมาใช้          
การพิมพ์บิลบอร์ดกลางแจ้งเคยเป็นธุรกิจหลักของเรา หลังจากนั นผลิตภัณฑ์ 
ของเอชพีได้ช่วยให้เราเพิ่มไลน์ธุรกิจ โดยสามารถผลิตงานพิมพ์โปสเตอร์และ
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ส าหรับการจัดแสดงในร้าน ท าให้เราเข้าสู่เซ็กเมนท์
การตลาดใหม่ๆ ทั งๆ ที่ก่อนหน้านี เราไม่เคยสามารถท าได้เลย ปัจจุบันนี 
ประมาณร้อยละ 00   ของรายได้ของกานหงมาจากการลงทุนที่ได้มาจาก
เครื่องพิมพ์เอชพี” 
 

กานหง ดิจิตอล อิมเมจ เป็นบริษัทให้บริการด้านการพิมพ์ภาพดิจิตอลในฮ่องกง 
โดยมีลูกค้าที่รวมไปถึงธนาคารรายย่อย บริษัทขนส่งมวลชน และศูนย์การค้า 
 

เอชพีเดินหน้าการลงทุน เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านภาพและ           
การพมิพ์ของผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ 
ผู้ ให้บริ การด้ านการพิมพ์ ในภู มิภาคนี เ ล็ ง เห็นศักยภาพในการ เติบโต                           
และกระแสรายได้ใหม่ๆ จากการพิมพ์ระบบดิจิตอล โดยมีเอชพีเป็นพันธมิตรที่จะ
ช่วยให้พวกเขาสามารถคว้าโอกาสในการท ารายได้ดังกล่าว โดยการน าเสนอ
โซลูชั่นแบบ end-to-end ได้แก่ 
 

- Community platforms  อาทิ หรือ Digital Solutions Cooperative                
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ซึ่งท าหน้าที่เป็นชุมชนของผู้ใช้งาน และเป็นแพลตฟอร์มในการแบ่งปัน
ความคิด โดย Dscoop เติบโตขึ นถึงปีละ 30 % ในด้านจ านวนสมาชิก 
ในช่วงปี 5113-5114 

- การสัมมนาทางการศึกษาและโปรแกรมการฝึกอบรมที่ จัดเพิ่มขึ น                  

อย่างเห็นได้ชัดในการสัมมนาทางการศึกษา Dscoop และในปี 5111          
ได้มีการวางแผนจัดงาน Dscoop อีกกว่า 50 งาน และมีการวางแผน          
จัดอบรมอีกมากกว่า 51 ครั ง โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ นเป็น           
สองเท่า 

- ปัจจุบัน โปรแกรม HP Graphics Solution Partner Program ใน    
ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกได้เติบโตขึ นอย่างมาก โดยมี Solution Products             
กว่า 400 รายการ พันธมิตรถึง 550 ราย และ Workflow Solution 
Clusters ถึง 46 กลุ่ม 

 
ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ส า ม า ร ถ เ ข้ า ช ม ไ ด้ ที่ 
www.hp.com/go/HPPredrupa12,www.hp.com/go/drupa และจากการ
อัพเดททวิตเตอร์ของ HP Graphic Arts ที่ www.twitter.com/hpgraphicarts 
ช่องในยูทูปที่ www.youtube.com/hpgraphicarts นอกจากนี ยังเข้าร่วม          
การสนทนาโดยเเฮชเเทก #HPdrupa   
 

1Future of Global printing geographic & market forecast 2016, PIRA report 2011, The Future of 

Printed Signage to 2016 

  
2Based on internal HP estimates.  

 
3
Source: Q4’11 IDC Market Share Report, APJ Designjet Commercial Share (Addressable only), 

Q4’11 IDC Market Share Report, APJ Industrial Share (Addressable only). Q4’11 IDC Market Share 

Report, LF APJ Designjet Design Share 

 

ข้อมูลเก่ียวกบัเอชพี 
เอชพีสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เป็นจริง ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค ธุรกิจ ภาครัฐ และ
สังคมได้เป็นอย่างมาก เอชพีเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของโลกที่น าเสนอพอร์ท            
โฟลิโอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ บริการต่างๆ รวมถึง
โครงสร้างพื นฐานทางด้านไอที เพื่อขจัดปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ส าหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอชพี (NYSE: HPQ) สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.hp.com 

 
 

http://www.hp.com/go/HPPredrupa12,www.hp.com/go/drupa
http://www.youtube.com/hpgraphicarts
http://www.hp.com/
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This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and 

assumptions. If such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results 

of HP and its consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or implied by 

such forward-looking statements and assumptions. All statements other than statements of historical 

fact are statements that could be deemed forward-looking statements, including but not limited to 

statements of the plans, strategies and objectives of management for future operations, including 

execution of restructuring and integration plans; any statements concerning expected development, 

performance or market share relating to products and services; any statements regarding anticipated 

operational and financial results; any statements of expectation or belief; and any statements of 

assumptions underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include 

macroeconomic and geopolitical trends and events; the competitive pressures faced by HP’s 

businesses; the development and transition of new products and services (and the enhancement of 

existing products and services) to meet customer needs and respond to emerging technological 

trends; the execution and performance of contracts by HP and its customers, suppliers and partners; 

the protection of HP's intellectual property assets, including intellectual property licensed from third 

parties; integration and other risks associated with business combination and investment transactions; 

the hiring and retention of key employees; expectations and assumptions relating to the execution 

and timing of restructuring and integration plans; the resolution of pending investigations, claims and 

disputes; and other risks that are described in HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year 

ended October 31, 2011 and HP’s other filings with the Securities and Exchange Commission.  HP 

assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements. 

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to 

change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express 

warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed 

as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or 

omissions contained herein.   
 


