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ชารป์ฉลองครบรอบ 110 ปี 

 
 

ประวัติความเป็นมาและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

วนัที่ 15 กันยายน 2565 บริษัท ชารป์ คอรป์อเรชั่น (หรือ "ชารป์") ครบรอบ 110 ปี โดยวนัเดียวกนันีใ้นปี พ.ศ. 
2455 คณุโทคุจิ ฮายาคาวะ (Tokuji Hayakawa) ผูก้่อตัง้บริษัท ไดเ้ริ่มตน้ธุรกิจการผลิตเครื่องใชโ้ลหะในกรุงโตเกียวเมื่อ 
110 ปีที่แลว้ ต่อมาท่านไดค้ิดคน้ดินสอกดที่มีช่ือเรยีกว่า “Ever Ready Sharp Pencil” ซึ่งไดก้ลายเป็นที่มาของช่ือบรษัิท
ในปัจจบุนั 

ชารป์ คือ ผูพ้ฒันาสินคา้ที่มาพรอ้มนวตักรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ส  าคญัระดบัโลก ซึ่งมีบทบาทส าคญัในการ
ก าหนดอนาคตของอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์ตามวิสยัทศันท์างธุรกิจที่ว่า "Changing the World with 8K+5G and AIoT" 
8K คือมาตรฐานวิดีโอเจเนอเรชั่นใหม่ที่มีความคมชัดสงูมากเป็นพิเศษ โดยมีความละเอียดที่สงูกว่าถึง 4 เท่า (7,680 x 
4,320 พิกเซล: ความละเอียด 33.18 ลา้นพิกเซล) ของ 4K (3,840 x 2,160 พิกเซล: ความละเอียดประมาณ 8.29 ลา้น
พิกเซล) และ 16 เท่าของการถ่ายทอดสญัญาณภาพแบบ 2K Hi-Vision ที่ใชก้ันอยู่ในปัจจุบนั (1,920 x 1080 พิกเซล: 
ประมาณ 2.07 ลา้นพิกเซล) เทคโนโลยี 8K สรา้งภาพที่เผยใหเ้ห็นโลกในมิติที่เหนือกว่าความเป็นจริงในชีวิตประจ าวนั 
และน าไปสูก่ารคน้พบสิ่งใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ  5G เป็นเทคโนโลยีการส่งขอ้มูลส าหรบัโทรศพัทม์ือถือเจเนอเรชั่นใหม่ ที่
นอกจากจะพฒันาในเรื่องของความเร็วและความจุของขอ้มูลที่สามารถรบั-ส่งไดแ้ลว้ ยังมีเวลาแฝงในระดบัที่ต  ่ามาก 
(Ultra-low latency) และรองรบัการเช่ือมต่อแบบ Multi-terminal เทคโนโลยี 5G จึงช่วยขยายศกัยภาพในการสื่อสารเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการเช่ือมต่อแบบรอบดา้นระหว่างผูใ้ชแ้ละอุปกรณ์ทุกประเภท เทคโนโลยี AIoT เป็นการผสาน
ระบบ AI (Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์) เขา้กับ IoT (Internet of Things) อันเป็นเอกลกัษณ์ของชารป์ 
เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงการใชง้านอปุกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้ภายในบา้นท่ีคุน้เคยในชีวิตประจ าวนัในแบบท่ีสมัผสัได ้และใชง้าน
ไดอ้ย่างคล่องตัว ผ่านการเช่ือมต่อคลาวด์ และระบบ AI ซึ่งจะเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ จากเครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดา ให้
กลายเป็นเพื่อนคูค่ิดที่มีความแอคทีฟ ตอบสนองความตอ้งการตา่งๆ ของแตล่ะครวัเรอืนและสงัคมไดอ้ยา่งครบครนั 
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เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายตามวิสยัทศันท์ี่ตัง้ไว ้ชารป์จึงใชธุ้รกิจหลกัของแบรนดท์ัง้สามประเภท ไดแ้ก่ Smart Life, 

8K Ecosystem และ ICT ร่วมกับธุรกิจด้านอุปกรณ์ทั้งสองประเภท อันไดแ้ก่ อุปกรณ์แสดงผลหน้าจอ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสท์ี่สนบัสนนุธุรกิจเหล่านีแ้บบบรูณาการเพื่อกา้วสู่การท าธุรกิจแบบ "One Sharp" ชารป์น าเสนอผลิตภณัฑ์
หลากหลายประเภท ที่มาพรอ้มจุดเด่นส าหรบัการใชง้านภายในบา้น เช่น ทีวีและสมารท์โฟนภายใตแ้บรนด ์AQUOS 
เทคโนโลยีพลาสม่าคลสัเตอรใ์นเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ อาทิ เครือ่งฟอกอากาศ ตูเ้ย็น เครื่องซกัผา้ และเครือ่งดดูฝุ่ น รวมถึง
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในครวั เช่น เตาอบและหมอ้ปรุงอาหารอตัโนมตัิ ภายใตแ้บรนด ์Healsio นอกจากนี ้ผลิตภณัฑข์องชารป์ยงั
เป็นท่ียอมรบัและใชง้านอยา่งแพรห่ลายในส านกังานดว้ยเช่นกนั น าโดยเครือ่งพิมพม์ลัติฟังกช์ั่น จอภาพ กระดานอจัฉรยิะ 
และโนต้บุ๊ก เป็นตน้ นอกจากนี ้ชารป์ยงัมีบริการที่บรูณาการระบบต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัโดยมีทัง้องคป์ระกอบที่เป็น Hard 
elements และ Soft elements ซึง่รูจ้กักนัในช่ือที่เรยีกวา่ บรกิาร COCORO+ พรอ้มทัง้ระบบ 8K+5G ในรูปแบบอื่นๆ และ
ระบบส านกังาน เป็นตน้ 

 

วิสยัทศันข์องบรษัิทชารป์ 
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ภายใตห้ลกัปรชัญาทางธุรกิจที่ยึดถือ "ความจรงิใจและการสรา้งสรรค"์ และอดุมคติของผูก้่อตัง้ คณุโทคจิุ ฮายา
คาวะ ที่ตอ้งการ "สรา้งผลิตภณัฑท์ี่บริษัทอื่นตอ้งการเลียนแบบ" ชารป์ยงัคงน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละโซลชูั่ นที่สรา้งความ
แตกต่าง รวมถึงผลิตภณัฑท์ี่เป็นชิน้แรกของโลกและของญ่ีปุ่ นเพื่อสง่เสริมการพฒันาสงัคม ผลลพัธท์ี่ไดค้ือชารป์ประสบ
ความส าเรจ็ในการสรา้งสรรคส์ิง่ที่ยิ่งใหญ่มากมายมาตลอดระยะเวลา 110 ปีดว้ยผลติภณัฑแ์ละโซลชูั่นตา่งๆ ตวัอยา่งเช่น 
ชารป์คิดคน้และแนะน า LCD ทีวีใหทุ้กคนรูจ้ักภายใตแ้บรนด ์AQUOS (อควอส) ในปี พ.ศ. 2544 และมียอดขายสงูถึง 
500 ลา้นเครือ่งในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 เริม่พฒันาธุรกิจดา้นพลงังานแสงอาทิตยต์ัง้แตปี่ พ.ศ. 2502 และท ามาอยา่ง
ต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปี เปิดตวัเทคโนโลยีฟอกอากาศพลาสม่าคลสัเตอรท์ี่โดดเด่นในเดือนตลุาคม พ .ศ. 2543 และมี
ยอดขายสงูถึง 100 ลา้นเครือ่งทั่วโลกภายในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2564 พฒันาเครือ่งคิดเลขทรานซิสเตอรเ์ครือ่งแรกของโลก
ในปี พ.ศ. 2507 และฉลองครบรอบ 50 ปีของธุรกิจเครื่องคิดเลขในปี พ.ศ. 2557 พฒันาโทรศพัทม์ือถือมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2537 พรอ้มทัง้น าเสนอผลิตภณัฑท์ี่โดดเด่นมากมาย เช่น โทรศพัทม์ือถือที่มีกลอ้งเป็นเครื่องแรกของอุตสาหกรรมในปี 
พ.ศ. 2543 พฒันาเตาอบไมโครเวฟระบบลมรอ้นมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2504 จนไดเ้ปิดตวัโมเดลการผลิตจ านวนมากครัง้แรก
ของญ่ีปุ่ นในปี พ.ศ. 2505 และฉลองครบรอบ 60 ปีในปี พ.ศ. 2565 เปิดตวัเครือ่งถ่ายเอกสารมลัติฟังกช์ั่นรุน่แรกในปี พ.ศ. 
2515 และฉลองครบรอบ 50 ปีในปี พ.ศ. 2565 และลา่สดุไดเ้ริ่มตน้การผลิตหนา้กากอนามยัตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์พ .ศ. 
2563 โดยมียอดจ าหนา่ยสงูถึง 300 ลา้นชิน้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.564 

กิจกรรมดงักลา่วตลอดหลายปีที่ผา่นมาไดร้บัการยอมรบัจากสถาบนัต่างๆ ทั่วโลก รวมถึง IEEE*1 ซึ่งเป็นสมาคม
สถาบนัวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์สารสนเทศ และโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยยกย่องใหก้ารพฒันาทัง้สาม
อย่างของชารป์เป็นหลกัไมลข์อง IEEE*2 ไดแ้ก่ “การเริม่ตน้คิดคน้เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส”์, “การท าธุรกิจและการผลิต
แผงโซลารเ์ซลลใ์นระดบัอตุสาหกรรม” และ “จอภาพแอลซีดีแบบ TFT (TFT-LCD) ขนาด 14 นิว้ส  าหรบัทีวี” 

การเริม่ตน้คิดคน้เครือ่งคดิเลขอิเลก็ทรอนิกส ์(พ.ศ. 2548) 
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การท าธุรกิจและการผลติแผงโซลารเ์ซลลใ์นระดบัอตุสาหกรรม (พ.ศ. 2553) 

 

จอภาพแอลซีดีแบบ TFT (TFT-LCD) ขนาด 14 นิว้ส  าหรบัทีว ี(พ.ศ. 2557) 

 

*1 IEEE คือ สมาคมสถาบนัวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสร์ะดบันานาชาติที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยมี
ส  านักงานใหญ่อยู่ที่สหรฐัอเมริกา มีสมาชิกกว่า 409,000 รายทั่วโลก IEEE มีบทบาทส าคัญทางด้านเทคนิคตั้งแต่
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์อิเล็กทรอนิกส ์และโทรคมนาคม ไปจนถึงพลังงานไฟฟ้า วิศวกรรมการบินและอวกาศ และ
เทคโนโลยีชีวการแพทย ์

*2 IEEE ไดก้่อตัง้โปรแกรม IEEE Milestone ขึน้ในปี พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นเกียรติแก่ความส าเร็จที่ควรไดร้บัการยกย่องใน
ประวัติศาสตร ์ส  าหรบันวัตกรรมที่ส  าคัญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์สารสนเทศ และโทรคมนาคม ซึ่งไดร้บั      
การยอมรบัวา่มีสว่นสง่เสรมิการพฒันาสงัคมและความกา้วหนา้ของอตุสาหกรรม 
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ก้าวส าคัญสู่การเป็นผู้ผลิตอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส:์ การพัฒนาวิทยุและโทรทัศน์ 

ในปี พ.ศ. 2466 ผูก้่อตัง้บริษัทไดป้ระสบกบัภยัพิบตัิแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ในคนัโตและไดย้า้ยมาที่เมืองโอซากา้ 
ระหว่างนัน้เขาจึงมองหาโอกาสใหม่ๆ จนไดม้าเริ่มตน้ท างานดา้นวิทยกุระจายเสียงในญ่ีปุ่ น และประสบความส าเร็จใน   
การประกอบวิทยุคริสตลัเครื่องแรกของญ่ีปุ่ นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2468 ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ขณะเริ่มงานแพร่ภาพ
โทรทศัน ์ชารป์ก็เริ่มผลิตทีวีไดเ้ป็นจ านวนมากครัง้แรกของญ่ีปุ่ น จนน าไปสูก่ารพฒันาเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกสแ์บบครบ
วงจร 

คณุ โทคจิุ ฮายาคาวะ ผูก้่อตัง้บรษัิท (ขวา) ก าลงัทดสอบวิทยตุวัอยา่ง 

 

การสร้างเสาหลักธุรกิจใหม่: เคร่ืองคิดเลข และจอ LCD 

ขณะมองหาเสาหลกัใหม่ใหก้บัธุรกิจ ชารป์ไดท้ าการพฒันาเครื่องคิดเลขโดยใชเ้ทคโนโลยีส  าหรบัคอมพิวเตอร ์
และพัฒนาเครื่องคิดเลขมาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหไ้ดข้นาดที่เล็กลงและน า้หนักที่เบาขึน้ โดยใชน้วัตกรรมเทคโนโลยีใน
ทรานซิสเตอรแ์ละจอ LCD ช่วงเวลานีเ้องที่ชารป์ไดเ้ริ่มวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรเพื่อพัฒนาอุปกรณ์หลกัส าหรบัเป็น
ผลิตภณัฑ์เด่นของบริษัท โดยเฉพาะการพัฒนาจอ LCD อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นอุปกรณ์หลกัส าหรบัการใชง้านที่
หลากหลายในดา้นเทคโนโลยีการแสดงผล และดา้นอื่นๆ จนกลายเป็นเสาหลกัของธุรกิจมาจนถึงทกุวนันี ้

 

พืน้ฐานของการพัฒนาที่ค านึงถงึสิ่งแวดล้อม: การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์

จากแนวคิดของผูก้่อตัง้บริษัทชารป์ที่ว่า "ถ้าเราสามารถหาวิธีผลิตกระแสไฟฟ้าจากความรอ้นและแสงของ       
ดวงอาทิตยท์ี่ไรข้ีดจ ากดัได ้จะเป็นประโยชนต์อ่มนษุยชาติในระดบัที่เราแทบจะจินตนาการไมอ่อกเลยทีเดียว" ชารป์จึงได้
เริม่ท าการวิจยัเก่ียวกบัโซลารเ์ซลล ์หลงัจากประสบความส าเรจ็ในการผลติแผงโซลารเ์ซลลต์น้แบบในปี พ.ศ. 2502 จึงได ้
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เริ่มท าการผลิตแผงโซลารเ์ซลลเ์ป็นจ านวนมากในปี พ.ศ. 2506 นับตัง้แต่นัน้เป็นตน้มากว่า 60 ปี ชารป์คือผูน้  าตลาด    
การผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์พรอ้มทัง้พฒันาและจ าหนา่ยระบบโซลารเ์ซลลส์  าหรบับา้นเรอืน สิ่งอ านวยความ
สะดวก EPC*3 และท าใหเ้กิดการขยายตวัของการใชพ้ลงังานแบบหมนุเวียน 

*3 EPC ย่อมาจาก Engineering, Procurement และ Construction (วิศวกรรม การจัดซือ้ และการก่อสรา้ง) ซึ่งเป็น
บรกิารแบบครบวงจรตัง้แต่การติดตัง้ระบบโซลารเ์ซลลไ์ปจนถึงการบ ารุงรกัษา 

 

การพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ: พลาสม่าคลัสเตอร ์

เมื่อชารป์เริ่มใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการฟอกอากาศ นักวิจัยของชารป์จึงไดเ้กิดแนวคิดที่
แตกตา่งจนไดเ้ทคโนโลยีที่มีช่ือวา่ พลาสมา่คลสัเตอร ์(Plasmacluster) ส  าหรบัการฟอกอากาศ อนภุาคพลาสมา่คลสัเตอร์
เป็นอนภุาคประจบุวกและลบแบบเดียวกนักบัท่ีเกิดขึน้ในธรรมชาติ เทคโนโลยีพลาสมา่คลสัเตอรเ์อกสทิธ์ิเฉพาะจากชารป์ 
สามารถฟอกอากาศใหบ้ริสทุธ์ิ และไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้ว่าปลอดภยัส าหรบัมนษุยไ์ม่ว่าอนภุาคจะมีความเขม้ขน้มากแค่
ไหนก็ตาม อนภุาคพลาสม่าคลสัเตอรค์วามเขม้ขน้สงูไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้ว่าสามารถฟอกอากาศ ขจดักลิน่ไม่พงึประสงค ์
เพิ่มความชุ่มชืน้ใหก้บัผิวหนา้ และลดการเกิดไฟฟา้สถิต 

เทคโนโลยีพลาสม่าคลสัเตอรถ์กูน ามาใชใ้นผลิตภณัฑ์ BtoB และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ นอกเหนือจาก
ผลิตภณัฑ ์BtoC ในประเทศและพืน้ที่ต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ ประสิทธิภาพของอนุภาคพลาสม่าคลสัเตอรไ์ดร้บั
การรบัรองจากสถาบนัตา่งๆ ทั่วโลก รวมถึงญ่ีปุ่ น เยอรมนี สหราชอาณาจกัร และจีน เป็นตน้ 

 

โลโก้ครบรอบ 110 ปี 

ชาร์ปได้สรา้งสรรค์โลโก้ครบรอบ 110 ปีเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นสัญลักษณ์แสดงความขอบคุณผู้ที่ให ้             
การสนับสนุนธุรกิจของเรามาตลอด 110 ปี การไล่เฉดสีของโลโก้ที่ให้ความรูส้ึกนุ่มนวลแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสู่         
การจดัการรูปแบบใหม ่สว่นสเีขียวและสฟีา้สือ่ถึงภาพลกัษณข์องธุรกิจภายใตแ้นวคิด ESG 
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การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพือ่เน้นย า้แนวคดิ ESG 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปี ชารป์จึงไดร้ิเริ่มระบบการจดัการรูปแบบใหม่ ซึ่งน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงภายใต้

แนวคิด ESG ยกระดบัคณุคา่ทางสงัคม และสง่เสรมิใหแ้บรนดเ์ติบโตอยา่งยั่งยืน 

การจดัการท่ีใหค้วามส าคญักบัแนวคิด ESG จะด าเนินงานภายใตน้โยบายหลกั 4 ประการ: 1) เสริมสรา้งความ
แข็งแกรง่ใหก้บัธุรกิจเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพ 2) การมีสว่นรว่มขบัเคลือ่นเรื่องความเป็นกลางทางคารบ์อน 3) การบริหาร
ทรพัยากรบคุคลตามหลกั HITO และ 4) บรษัิทระดบัโลกอยา่งแทจ้รงิ 
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(1) เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

จากความวติกกงัวลทางสงัคมที่เพิ่มขึน้ในปัจจบุนั เช่น การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 และสงัคมผูส้งูอาย ุสง่ผล
ใหค้วามสนใจเรื่องของสุขภาพและความสะอาดเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ชารป์จะ
น าเสนอผลติภณัฑ ์บริการ และโซลชูั่นท่ีเนน้การดแูลป้องกนั เช่น การเพิ่มประสทิธิภาพฟังกช์นัการตรวจจบัใหก้บัอปุกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ทีวี และอุปกรณ์แบบพกพา การพัฒนาเซ็นเซอรท์ี่เก่ียวขอ้งกับการดูแลสุขภาพอันเป็น
เอกลกัษณ ์และการสรา้งอปุกรณใ์หม่ๆ  ท่ีใชส้  าหรบัการดแูลสขุภาพ พรอ้มกบัการสรา้งความรว่มมือและการควบรวมและ
ซือ้กิจการอยา่งจรงิจงั 

วิธีการนีจ้ะท าใหเ้กิดระบบท่ีสามารถวดัผลขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพของผูค้นไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติในสถานการณต์่างๆ 
และจดัหาโซลชูนัท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะบคุคลได ้โดยจดุมุง่หมายสงูสดุของชารป์ก็คือการท าใหผู้ค้นสามารถใชชี้วิตไดอ้ยา่ง
มีสขุภาพดีดว้ยตนเอง 

(2) การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเร่ืองความเป็นกลางทางคารบ์อน 

ชารป์ตัง้เป้าที่จะเขา้ไปมีสว่นรว่มในการท าใหค้ารบ์อนเป็นกลางดว้ยการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก และสง่เสริม
การใช้พลงังานหมุนเวียนในสังคมภายใตว้ิสยัทัศน์ดา้นสิ่งแวดลอ้มในระยะยาว “Sharp Eco Vision 2050” ชารป์ได้
ประกาศว่าจะท าใหก้ารปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเป็นศนูยผ์่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ส าหรบัเป้าหมายระยะกลาง ชารป์
ตัง้เป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 60% ภายในปี พ.ศ. 2578 เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายนี ้ชารป์จะขยายธุรกิจโซลชูั่น
ดา้นพลงังานตอ่ไปดว้ยการพฒันาธุรกิจดา้นยานยนตแ์ละอวกาศ ขยายธุรกิจ PPA*4 และเรง่ท าการวิจยัเก่ียวกบัเทคโนโลยี
ใหม่ลา่สดุของโซลารเ์ซลล ์เช่น โซลารเ์ซลลช์นิดเพอรอฟสไกต ์(Perovskite) เพื่อน าไปสูก่ารใชง้านจรงิ ดว้ยวิธีการนีจ้ึงท า
ใหค้าดการณ์ไดว้่าภายในปี พ.ศ. 2573 ชารป์จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดเ้ท่ากับการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการท ากิจกรรมภายในองคก์รประมาณ 12 เทา่ และมีสว่นท าใหส้งัคมมีความเป็นกลางทางคารบ์อน 

*4 PPA ยอ่มาจาก Power Purchase Agreement หรอื ขอ้ตกลงการซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจ
ทีม่ีการออกแบบ ติดตัง้ ด าเนินงาน และบ ารุงรกัษาระบบไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตยบ์นทรพัยส์นิของลกูคา้ และการซือ้ขาย
ไฟฟา้ที่มาจากระบบดงักลา่ว 

(3)  การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลัก HITO 

ระบบบริหารงานบุคคลจะไดร้บัการปรบัปรุงเพิ่มเติมบนพืน้ฐานของมุมมองทัง้ 4 มิติ ไดแ้ก่ บุคลากรที่สามารถ
ท างานได้แบบไฮบริดด้วยความเช่ียวชาญที่หลากหลาย (Hybrid) สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรม 
(Innovation) การวางต าแหน่งบุคลากรอย่างเหมาะสมตามความสามารถ (Talent) และโอกาสในการเติบโตส าหรบั
บคุคลากรทีป่ฏิบตัิงานไดอ้ยา่งยอดเยี่ยม (Opportunity) เมื่อน าอกัษรตวัแรกมารวมกนัจะสามารถสะกดไดค้  าวา่ HITO ซึง่
แปลว่า "คน" ในภาษาญ่ีปุ่ น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบบริหารงานบุคคลตามผลงานเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มี
ความสามารถ ระบบงานท่ีนา่ดงึดดูเพื่อรวบรวมบคุลากรมืออาชีพ มีการเติมเต็มโครงสรา้งเพื่อรองรบัการเติบโตของ 
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บคุลากร และจะปรบัปรุงและเรง่กระบวนการตดัสินใจเพื่อปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รที่เป่ียมไปดว้ยพลงัและจิตวิญญาณ
แบบคนรุน่ใหม ่

(4) บริษัทระดับโลกอยา่งแท้จริง 

ชารป์ตัง้เป้าที่จะขยายธุรกิจทั่วโลกดว้ยการสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บักลยทุธก์ารขายในแต่ละภมูิภาคและสง่เสริม
นวตักรรมการจดัการ ถึงแมว้่าชารป์จะเป็นที่รูจ้ักในฐานะแบรนดอ์ุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสท์ี่มีช่ือเสียงในญ่ีปุ่ นอยู่แลว้ แต่ก็
ยงัคงพยายามพฒันาสูก่ารเป็นแบรนดร์ะดบัโลกต่อไป เพื่อช่วยเหลือสงัคมดว้ยผลติภณัฑ ์โซลชูั่น บริการ และเทคโนโลยี
ของเรา 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การสง่เสริมการพฒันาบคุคลระดบัโลก และเรง่สรา้งความรว่มมือและควบรวมกิจการกบับริษัท
ระดบัโลก ควบคู่ไปกบัการแนะน าผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ที่มีเทคโนโลยีลา่สดุพรอ้มกนัทั่วโลก และสง่เสริมประสิทธิภาพใหก้ับ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัแตล่ะทอ้งถ่ินเพื่อยกระดบัสูก่ารเป็นแบรนดร์ะดบัโลกอยา่งแทจ้รงิ 

 

 



โปรโมชั่นฉลองครบรอบ 110 ปี 

 

เพื่อเป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 110 ปีอยา่งยิ่งใหญ่ ชารป์จึงไดจ้ดัโปรโมชั่นเพื่อแสดงความขอบคณุตอ่ลกูคา้ที่
ใหก้ารสนบัสนนุบรษัิทตลอดหลายปีที่ผา่นมา โดยมีรายละเอียดโปรโมชั่น ดงันี ้

 ขยายระยะเวลารบัประกนัทีวีชารป์ จาก 1 ปี เป็น 5 ปี สงวนสทิธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีซือ้สนิคา้รุน่ที่รว่มรายการ ที่มี
หลกัฐานการซือ้สนิคา้ตัง้แตว่นัท่ี 16 กนัยายน 2565 ถึง 31 ตลุาคม 2565 และเฉพาะผูท้ี่ลงทะเบียนผา่นเว็บไซต ์
https://th.sharp เทา่นัน้ 

 เครือ่งฟอกอากาศชารป์ รุน่ FP-J30TA-A/B/P ลดราคาเหลอื 2,390 บาท จากราคาปกติ 4,990 บาท 

 ซือ้ตูเ้ย็นชารป์ รุน่ SJ-Y22T-SL หรอื รุน่ SJ-Y25T-SL รบัฟรี! เครือ่งฟอกอากาศชารป์ รุน่ FP-J30TA-A จ านวน 1 
เครือ่ง 

 ซือ้ตูเ้ย็นชารป์ รุน่ SJ-X380TP-SL หรอื SJ-X380GP-BK รบัฟร!ี เครือ่งฟอกอากาศชารป์ รุน่ FP-F40TA-W 1 
เครือ่ง 

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตัง้แต ่16 กนัยายน 2565 – 31 ตลุาคม 2565 สามารถซือ้สนิคา้ชารป์ท่ีรว่มรายการไดท้ี่ช่องทาง

จดัจ าหนา่ยทีก่  าหนด และรา้นคา้ที่รว่มรายการเทา่นัน้ โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จดุขาย หรอื แผนกลกูคา้สมัพนัธ ์

02-855-8888 หรอื Line Official Account: @sharpthai 

https://th.sharp/

