HUAWEI CLOUD จัดอีเวนตออนไลน  นํ าธุรกิจ
อินเทอรเน็ ตในเอเชียแปซิฟิกกาวสูระดับโลก ภายใต
ธีม “Go Cloud, Go Global”
ประสบความสําเร็จอยางสวยงาม กับงาน Asia Pacific Internet Industry Summit ที่ทาง HUAWEI CLOUD ได
จัดข้ น
ึ ในรูปแบบออนไลน โดยภายในงาน หัวเวย บริษท
ั เทคโนโลยียักษใหญ ไดประกาศแผนกลยุทธแบบเบ็ดเสร็จที่
จะชวยใหองคกรธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกาวไกลบนเวทีระดับโลก ดวยนวัตกรรมเทคโนโลยี 5G, คลาวด
และ AI ที่มีช่ อ
ื เสียงของบริษท
ั
งานซัมมิตดังกลาวจัดข้ น
ึ ภายใตธีม “Go Cloud, Go Global” เพื่อชูแผนการขยายระบบนิเวศที่หัวเวยจะชักชวนผู
ใช ลูกคา นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ภาคธุรกิจ และสมาชิกชุมชนใหมาใชโซลูชน
ั ่ คลาวด, AI, 5G และอินเทอรเน็ตของ
หัวเวยเพื่อความสําเร็จรวมกัน แผนดังกลาวไดแก การจัดตงั ้ ระบบนิเวศ Huawei Mobile Services (HMS) ระดับ
โลก พรอมรางวัลจูงใจมูลคา 100 ลานดอลลารสหรัฐสําหรับการนํ าทรัพยากรมาใชอยางมีประสิทธิภาพมากข้ น
ึ  เพื่อ
สนับสนุนบริษท
ั อินเทอรเน็ตในภูมิภาคใหกาวไปสูระดับโลกไดมากข้ น
ึ
Mark Chen ผูอํานวยการแผนกธุรกิจระหวางประเทศของ HUAWEI CLOUD กลาววา “HUAWEI CLOUD ใช
ประโยชนจากการเชื่อมตอเครือขาย การบริการ และระบบนิเวศระดับโลก เพื่อใหบริการแพลตฟอรมแบบเปิ ดที่
วางใจไดไปทว
ั ่ โลก ซึ่งจะชวยใหบรรดาบริษท
ั อินเทอรเน็ตขยายธุรกิจไดในระดับสากล”
ปั จจุบัน บริษท
ั Global 500 จํานวน 228 แหง และบริษท
ั ชน
ั ้ นํา 100 อันดับแรกของโลกอีก 58 แหง วางใจเลือกหัว
เวยเป็ นพันธมิตรในการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล ดวยระบบนิเวศที่มีอยู พันธมิตรและนักพัฒนาจึงสามารถใชบริการตาง
ๆ บน HUAWEI CLOUD เชนเดียวกับเทคโนโลยีอยาง AI, 5G และบก
ิ๊ ดาตา เพื่อรองรับการใชงานอัจฉริยะในรูป
แบบตาง ๆ องคกรธุรกิจหลายแหงในสิงคโปร มาเลเซีย และไทยกาวสูระดับโลกไดเป็ นผลสําเร็จ ดวยการสนับสนุน
ที่ไมเคยทําใหผิดหวังของหัวเวย
ที่งานนี้ หัวเวยยังไดประกาศเปิ ดตัว Brilliant Plan แผนงานอีโคซิสเต็มระดับโลกซ่ งึ จะประเดิมในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกเป็ นที่แรก โดยจะมีการสรางกลุมพันธมิตรระหวางบริษท
ั อินเทอรเน็ตและบริษท
ั โทรคมนาคม ผานทางเครือ
ขายระดับโลกของหัวเวยและประสบการณรวม 20 ปี ของบริษท
ั ในภูมิภาคนี้
“หัวเวยมีเป าหมายที่จะสรางอีโคซิสเต็มเพื่อชวยใหบริษท
ั อินเทอรเน็ตพัฒนาความรวมมือกับบริษท
ั โทรคมนาคม
ทองถิ่นไดงายข้ น
ึ ” Zhang Jing ผูอํานวยการ Carrier Business and Network Consultancy Department ของ

หัวเวย ประจําเอเชียแปซิฟิก กลาว “สิ่งนี้จะชวยอํานวยความสะดวกใหกับบริษท
ั อินเทอรเน็ตในการเขาสูตลาดใหม
ๆ ไดเป็ นอยางมาก”
พันธมิตรภายในประเทศตางช่ น
ื ชมบริการสนับสนุนที่ครบวงจรของหัวเวย ตัวอยางเชน SHAREit แพลตฟอรมเผย
แพรคอนเทนตแบบวันสต็อปที่กําลังไดรับความนิยมมากข้ น
ึ ทว
ั ่ โลก ดวยผูใชงานกวา 1.8 ลานคนทว
ั ่ โลก และยอดผู
ใชเฉลี่ยตอเดือน (MAU) ที่ 6 พันลานคน
Henry Yu ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนาขอมูลของ SHAREit กลาววา “HUAWEI CLOUD ใหการสนับสนุนเรา
ผานทางโครงสรางพ้ น
ื ฐานที่มีประสิทธิภาพสูง บริการบก
ิ๊ ดาตา และบริการใหคําแนะนํ าอัจฉริยะดวย AI ทําใหเรา
สามารถสงมอบประสบการณที่ตรงตามความตองการและความสนใจของผูใชได”
การเขาถึงดังกลาวถือเป็ นการเปิ ดโอกาสทางธุรกิจมหาศาล ดังเชนที่ปรากฏในรายงาน 2020 Go Global White
Paper for Internet Companies ของ Huawei Cloud ที่มีการเผยแพรในงานนี้ดวยเชนกัน โดยรายงานฉบับนี้ระบุ
ถึงโอกาสและความทาทายสําหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ต
โดยเฉพาะผูใหบริการเกมบนมือถือ เชน NetEase Games ที่พบวาธุรกิจเติบโตแบบหยุดไมอยูแมในชวงมาตรการ
ล็อกดาวนเนื่องจากการแพรระบาด ดังนัน
้  บริการคลาวดที่มีความเสถียรจึงสามารถนําไปสูการเติบโตอยางนาพอใจ
ของภาคธุรกิจนี้
“ในกรณีของเรา คุณพูดไดเลยวา HUAWEI CLOUD ชวยเปิ ดทางใหกับเรา ในแงที่วาเรามักจะเลือกเปิ ดตัวเกมใน
ภูมิภาคที่มีศูนยขอมูลของ HUAWEI CLOUD ตัง้ อย”ู Wang Xi ซีอีโอฝาย Booming Games จาก NetEase
Games กลาว
งานซัมมิตครัง้ นี้นําผูเชี่ยวชาญจากกวา 10 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกมารวมตัวกัน เพื่อแบงปันขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ภูมิทัศนและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ความสําคัญของระบบนิเวศที่สนับสนุนการแบงปันขอมูลและ
นวัตกรรม ตลอดจนการบมเพาะคนเกง นอกจากนี้ หัวเวยยังไดแนะนํ าโซลูชน
ั ่ ตาง ๆ ที่จะชวยสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในขนาดที่แตกตางกัน พรอมทงั ้ อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมวา ความรวมมือตาง ๆ สามารถ
ชวยขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเทคโนโลยีไดอยางไร
HUAWEI CLOUD พัฒนาอยางรวดเร็วผานทางการใหบริการคลาวดที่มีความเสถียร ไวใจได และยงั ่ ยืนแกบริษท
ั
และองคกรตาง ๆ รายงานลาสุดของ IDC ระบุวา HUAWEI CLOUD ติดอันดับ 3 ในตลาดไฮบริดคลาวดของเอเชีย
แปซิฟิก และกาวข้ น
ึ เป็ นผูใหบริการคลาวดรายใหญในตลาดเอเชียแปซิฟิก[1]
ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการงาน Asia Pacific Internet Industry Summit ไดที่
https://activity.huaweicloud.com/intl/en-us/go_global_Summit/index.html

เกี่ยวกับ HUAWEI CLOUD
HUAWEI CLOUD มีความมุงมน
ั ่ ที่จะใหบริการคลาวดที่มีความเสถียร ปลอดภัย ไวใจได และยงั ่ ยืน เพื่อชวยให
องคกรตาง ๆ เติบโตในโลกยุคอัจฉริยะ
[1] Building a Successful Hybrid Cloud Infrastructure Report, IDC, April 2020

