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ปใหมนี้ขอใหเติมเต็มไปดวยสิ่งมหัศจรรย ความเบิกบานใจ สุขภาพที่ดี กำลังใจที่ดี

โดยขออวยพรใหทุกทานมีความปติยินดีตลอดท้ังป 2018 ขอสงความปรารถนาดี

จากใจของผม และทีมงานทรูบิสิเนสถึงทุก ๆ ทานครับ

ซ่ึงในปท่ีผานมาน้ัน ตองขอกราบขอบพระคุณลูกคาองคกรธุรกิจทุกทาน ท่ีไววางใจ

เลือกใชเทคโนโลยี และบริการเครือขายจากกลุมทรู ดวยดีเสมอมา พวกเราซาบซ้ึง

และรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ ไดรวมเปนสวนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจของ

ทุกทาน ทั้งนี้ ผมและทีมงานทรูบิสิเนส ขอยึดมั่นคำสัญญาที่จะอยูเคียงขางธุรกิจ

และมุงสูความสำเร็จไปดวยกัน 

สุดทายนี้ขอใหทุกทานจงประสบความสำเร็จในทุก ๆ สิ่ง เปนปที่นำแรงบันดาลใจ

ความสุขมาใหกับทาน ครอบครัว และธุรกิจของทาน…สวัสดีปใหมครับ

นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย

หัวหนาคณะผูบริหาร ดานธุรกิจองคกร

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จากใจผูบริหารทรูบิสิเนส มอบแดลูกคาองคกรธุรกิจ

สารอวยพรปใหม 2018





สวัสดีปใหมผูอานทุกทานครับ ผมขอใหทุกทานเริ่มตนปพุทธศักราชใหม ดวยความ

สดช�นแจมใส สุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีพลังกายพลังใจเหลือลนในการทำงาน และ

ทำสิ่งที่รักในทุก ๆ วันนะครับ TrueBusiness TECHNO NOTES ฉบับปฐมฤกษ

ของป 2561 นี้ ผมจะขอนำเสนอเร�องราวของ Robotic นวัตกรรมที่ผสมผสาน

ท้ังวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และจิตนาการเขาดวยกัน เพ�อชวยใหมนุษยมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นในอนาคต จะมีอะไรนาสนใจบางติดตามอานเนื้อหาขางในนี้ ไดเลยครับ

นอกจากนี้ยังจะพาไปรูจักกับ “หุนยนตนิ่ม” หรือ Soft Robot เจาแขนกลตัวใหม

สำหรับวงการอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับงานท่ีตองการความละเอียดออน อาทิ การ

จับไขวางลงบนแผง บรรจุขนมเคกลงในกลอง หรือ แมกระท่ังการเด็ดผลมะเขือเทศ

พรอมท้ังคอลัมน ใหมแกะกลองอยาง “เร�องเลานักบริหาร” ท่ีจะมานำเสนอเร�องราว

ของธุรกิจที่นาสนใจกับเทคโนโลยี

พลาดไมไดกับแบบทดสอบภาพท่ีจะมาบงบอกความเปนตัวตนของคุณ ท้ังหมดน้ีติดตาม

อานไดใน TrueBusiness TECHNO NOTES ฉบับเดือนมกราคม 2561 ครับ

Editor’s Talk

บรรณาธิการบริหาร: ธีดานุช เศรษฐบุตร ที่ปรึกษา: รุจิภาส สมานุหัตถ บรรณาธิการรวม: ณัชชา จรุสมัญญา

นักเขียน: วาทิศ เทียนทอง, เตชินี เชิดบำรุง, ทิพรัตน ภูริจิตราวงศ ประสานงาน: ทิพรัตน ภูริจิตราวงศ

บรรณาธิการศิลปกรรม: วรรษกร อินทรวนิช ศิลปกรรม: ดุลยพงษ ฟองพิกุล พิสูจนอักษร: ณัชชา จรุสมัญญา 

ฝายโฆษณา: ณัฐภัสสร รัศมีวรณัน ฝายประชาสัมพันธ: ปยะมาศ ปลื้มอารีย



ภาพจากงาน TrueBusiness Forum 2017 : Smart Thailand 4.0
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ขับเคล�อนโลกธุรกิจ

ดวยหุนยนต
หลายคนอาจเคยมีประสบการณเร�องหุนยนต ผานภาพยนตรแนววิทยาศาสตรของฮอลลีวูด

ที่จะมีหุนยนตเปนผูชวยพระเอกที่แสนฉลาด รอบรู หรือ เปนตัวรายจอมโหดที่ยากจะเอาชนะ

อยางไรก็ตามหุนยนตก็ยังดูเปนเร�องท่ีโลดแลนอยูในจินตนาการมานานหลายป แตในอีกฝากฝง

หนึ่งของวิทยาศาสตร การคนควาในเร�องหุนยนตเปนสิ่งที่ทาทายเพราะเปนการผสมผสาน

วิทยาการความรู ขอมูลในหลายสาขาวิชากับการทดลองปฏิบัติเขาไวดวยกัน วิทยาการหุนยนต

จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของโลก รวมทั้งโลกธุรกิจในอนาคต

หุนดูดฝุน

Darwin

Dinsow



บทบาทหุนยนตผูชวยแสนดี

กวา 20 ปท่ีหุนยนตท่ีมีแขนกลถูกติดต้ังในสายการผลิต

ของโรงงานทันสมัยของโลกหลายแหง เพ�อเพ่ิมประสิทธิ-

ภาพในการผลิต ดวยจุดเดนท่ีคนไมสามารถตอบสนองได

ท้ังการทำงานตอเน�องไดยาวนาน ไมเรียกรองคาตอบแทน

ไมมีโอที รวมท้ังตอบโจทยงานท่ีตองการความแมนยำสูง

ในบางอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามในชวง 10 ปหลังนี้

เราจะเร่ิมรูจักหุนยนต ในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน การ

คนควาวิจัยดานหุนยนตทำใหเราเริ่มออกแบบหุนยนต ให

ตอบสนองการใชงานท่ีหลากหลายมากกวาเดิม เราจึงเร่ิม

เห็นการโฆษณาขายหุนยนต ใชงานตามบานตามรานอาหาร

โรงพยาบาล หรือ หุนยนตเพ�อการเรียนรูการศึกษา รวม

ไปถึงหุนยนตเพ�อเปนผูชวยแพทย ในการผาตัด 

หมอหุนยนตผูชวยที่ ไว ใจไดกับการผาตัด

ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลของประเทศไทยใน

ระดับโลกน้ันถือวาไมนอยหนาใคร ดังน้ันการนำวิทยาการ

หุนยนตมาใชในวงการแพทยของไทยจึงเปนเร�องท่ีนาสนใจ

ตัวอยางเชน โรงพยาบาลศิริราชไดนำหุนยนตมาใชรักษา

ผูปวยโรคมะเร็งตอมลูกหมาก โรงพยาบาลกรุงเทพใช

หุนยนต ในการผาตัดหัวใจ  ซึ่งการผาตัดดวยหุนยนตมี

ความแมนยำ ทำใหแผลผาตัดมีขนาดเล็ก จึงใชเวลาในการ

ผาตัดนอย และลดความเจ็บปวดหลังการผาตัด รวมท้ัง

สามารถลดภาวะแทรกซอนภายหลังการผาตัด พักฟน

ไมนานก็กลับไปรักษาตัวที่บานได

Da Vinci Surgical System

หุนดารวินชี่ที่ใช ในการผาตัดหัวใจและมะเร็งตอมลูกหมาก
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หุนยนตกับการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมท่ียากจะหลีกเล่ียง

ปญหาการขาดแคลนแรงงาน และตนทุนคาจางแรงงาน

ท่ีเพ่ิมสูง เปนอุปสรรคท่ีผูประกอบการธุรกิจตองเผชิญ

เพ�อใหสามารถแขงขันไดอยางมีศักยภาพทามกลางภาวะ

การแขงขันที่ทวีความรุนแรง วิทยาการของหุนยนตจึง

ตอบโจทยความตองการ โดยเขามาทดแทนแรงงานคนใน

โรงงานอุตสาหกรรม ดังน้ันเราจึงพบหุนยนตจำนวนมาก

ทำงานอยางไมหยุดในสายการผลิตของโรงงานทั่วโลก

โดยมีรายงานจาก International Federation of

Robotics หรือ IFR คาดการณวา ภายในป 2019

ท่ัวโลกจะมีอุตสาหกรรมใหมท่ีมีสายการผลิตเปนหุนยนต

และจักรกลอัตโนมัติไมต่ำกวา 1.4 ลานอุตสาหกรรม และ

65% ของประเทศในยุโรป มีตัวเลขเฉล่ียวาแตละโรงงาน

ใชหุนยนตอุตสาหกรรมทดแทนแรงงานคนได 10,000 คน

อยางไรก็ตามมีการคาดการณวา หุนยนตภาคอุตสาหกรรม

จะย่ิงเพ่ิมบทบาทมากข้ึนเร�อย ๆ ในกลุมธุรกิจขนาดเล็ก

และกลางท่ัวโลก อยางไรก็ตามความทาทายอีกอยางเม�อ

มีการปรับใชหุนยนตมาทดแทนแรงงานประจำ คือ การหา

จุดสมดุลใหหุนยนตและมนุษยสามารถทำงานรวมกันได

หุนยนตตอนรับมิติใหมของภาคบริการ

นอกจากการใชงานหุนยนตในภาคโรงงานอุตสาหกรรมแลว

ในภาคบริการก็พบวาการใชงานหุนยนตมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึน

ในอนาคต ซึ่งในชวง 3 ปที่ผานมา ยอดขายเฉลี่ยตอป

ของหุนยนตบริการทั่วโลก (Service Robots) มีถึง

200,000 ตัว โดยมียอดขายหุนยนตอุตสาหกรรมท่ัวโลก

(Industrial Robots) อยูราว 5 ลานตัว โดย IFR

กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปล่ียนไปในปจจุบันจะสงผล

ใหหุนยนตบริการไดรับความนิยมมากขึ้นตามลำดับ โดย

เฉพาะหุนยนตบริการที่ผูบริโภคเริ่มหันมาสนใจและใชงาน

เพ�อทดแทนการทำงานบางอยางมากข้ึน เพ�อความสะดวก

สบายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยท่ีไมตองทำงานท่ีเปลืองแรงหรืองาน

ที่มีความเสี่ยงมากเกินไป เชน HDFC Bank ธนาคาร

ยักษ ใหญของประเทศอินเดียไดพัฒนา IRA หุนยนตผูชวย

บริการลูกคาภายในธนาคาร

www.youtube.com/watch?v=5vjY1c8N1rk



ประเทศไทยอยูตรงไหนของโลกหุนยนต

ไทยแลนด 4.0 ประเทศไทยมองเร�องหุนยนตเปนรากฐาน

สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสูอุตสาหกรรม

4.0 โดยปจจุบันอุตสาหกรรมไทยสวนใหญยังใชระบบ

Manual (ไมมีระบบอัตโนมัติ) คิดเปนสัดสวน 85%

ของโรงงานที ่สำรวจ อยางไรก็ตามผู ประกอบการ

อุตสาหกรรมไทย มีแผนท่ีจะลงทุนเปล่ียนเปนหุนยนตและ

ระบบอัตโนมัติกวา 50% ภายใน 1-3 ป นอกจากนี้

ประเทศไทยยังมีแผนสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม

หุนยนตและระบบอัตโนมัติอยางจริงจัง ในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยตั้งเปาภายใน 3 ป มี

การลงทุนไมนอยกวา 1 แสนลานบาท

Photo : http://klinikrobot.com, www.manager.co.th, http://uchealth.com, http://www.thaiday.com

ทุกวันนี้เราปฎิเสธไม ไดวารูปแบบการแขงขันทางธุรกิจ

เปลี่ยนไปเพราะความกาวหนาของเทคโนโลยี ซึ่งแนนอน

รวมถึงบทบาทของหุนยนต ในสังคมของคน ท้ังในรูปแบบ

ของแรงงานการบริการ ทั ้งการเปนพนักงานเสริฟ

พนักงานตอนรับ ใหขอมูลสินคา / บริการ รวมทั้ง

พนักงานสงของตามโรงแรม ท่ีพักตาง ๆ อยางไรก็ตาม

สิ่งสำคัญที่จะสรางความเหนือกวาใหธุรกิจคือ ความ

สามารถในการคิดที่แตกตางกวาคูแขง เพ�อสรางรูปแบบ

ธุรกิจที่ผสมผสานเทคโนโลยีหุนยนต ไดลงตัว มีบิสิเนส

โมเดลที่สามารถสรางรายได สรางประสบการณ ใหมได

อยางมีคุณคา สรางมูลคาเพิ่มใหธุรกิจตางหากเปนสิ่งที่

ไมควรมองขาม ดังนั้นไมวาความกาวหนาทางเทคโนโลยี

หุนยนตจะมีความฉลาด และรวดเร็ว จนสามารถเรียนรู

เขาใจพฤติกรรมของคน หรือธุรกิจ แตนั่นก็ไมใชขอที่

จะตองวิตกกังวลใด ๆ เพราะจินตนาการความคิดของ

คนยังยากตอการเลียนแบบคาดเดาไดดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร ดังนั้นความเขาใจวิทยาการหุนยนตจน

ผสมผสานเปนจินตนาการความคิดใหเกิดธุรกิจใหม ๆ

จึงเปนหนทางและโอกาสสำหรับอนาคต 

หุนยนตดินสอ

บริษัท CT Asia Robotics จำกัด

ความทาทายของธุรกิจไทยในยุคหุนยนต
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หัวหนางานจำนวนมากมักหัวเสียที่ลูกนองทำงานไม ได

ดังใจ ... แปลกหรือไมแปลกท่ีหัวหนางานมีอารมณแบบน้ัน

สมัยท่ีผูเขียนอายุยังนอยคงคิดวาเปนเร�องปกติท่ีหัวหนา

งานควรจะหัวเสีย แตเดี๋ยวนี้อายุมันมากขึ้น เหมือนคิด

ไดวาจะอารมณเสียไปทำไมกันกับเร�องแบบน้ี ในเบ้ืองตน

เราควรตองรูตนเหตุเสียกอนวาทำไมจึงเปนเชนนั้น?

ลูกนองทำงานแบบหุนยนตเปนอยางไร

ผมอยากจะหมายถึง ภาพที่ลูกนองรับคำสั่งใหไปทำงาน

ใดก็ตามอยางเต็มท่ี ส่ิงท่ีหัวหนางานจะไดรับก็คือ งานเสร็จ

เรียบรอยตามคำส่ัง แตไมมีอะไรนอกเหนือจากท่ีเราตอง

การเลย...ประมาณวา หากเปนความพึงพอใจก็จะไดแค

ระดับมาตรฐาน หรือหาความประทับใจไมเจอนั่นแหละ

เปรียบเสมือน เราต้ังโปรแกรมหุนยนตใหเช�อมโลหะประกอบ

รถยนตสักคัน เราก็จะไดรถยนตท่ีมีรอยเช�อมเรียบรอย

ไมผิดพลาดอะไร

ลูกนอง

ทำงานแบบหุนยนต

แตหัวหนางานจำนวนมาก ไม ไดหวังใหลูกนองสงมอบ

งานแบบที่หุ นยนตทำให พวกเขาเหลานั ้นลวนแลวแต

คาดหวังวา จะสงมอบชิ้นงานที่ ไมมีความผิดพลาด และ

แถมดวยความตองการท่ีจะเห็นลูกนองสงมอบงานมากกวา

ท่ีพวกเขาคาดหวัง...แลวอะไรคือ จุดท่ีจะช้ีบงวา ลูกนอง

คนไหนเปนหุนยนตธรรมดา ลูกนองคนไหนเปนหุนยนต

ที่พัฒนาความคิดความอานได...และสุดทายลูกนองที่แม

อยากใหเปนหุนยนตก็ยังเปนไม ได

ลูกนองที่พอจะเปนหุนยนต ได

ลูกนองที่พอจะเปนหุนยนตธรรมดามักแสดงออกงาย ๆ

คือ งานท่ีส่ังมักจะเสร็จตามกำหนด แมจะสามารถทำไดเสร็จ

กอนแตพวกเขาเลือกที่จะไมเรงรอน เหตุเพราะพวกเขา

เหลาน้ันไมพยายามกดดันตัวเองใหเปนคนท่ีมีประสิทธิผล

สูง...อีกอยาง ลูกนองที่มีแนวโนมจะเปนหุนยนต ไดมัก

ไมคอยพลาดใหเราเห็นอีกดวย...

... ทำอยางไรดี?



ลูกนองที่เปนหุนยนตอยูแลว

สวนลูกนองที่เปนหุนยนตที่พอจะพัฒนาความคิดความ

อานได นอกจากไมพลาดแลวมักจะสงงานกอนกำหนด

บางคราวทำงานเกินกวาท่ีหัวหนาตองการ...จะมีแคมาบอก

หัวหนากอน หรือมาบอกตอนสงงานเทานั้นแหละ สวน

พวกท่ีไมบอกน่ีแมจะเปนหุนยนตท่ีดี แตก็โหมดลำโพงเสีย

สงเสียงไม ได หรือไมดัง หัวหนามักไม ไดยิน รับรู ไม ได

ถึงความสามารถของลูกนอง...เราจึงมักไดยินหุนยนต

บนวา ทำดีไม ไดดี ปดทองหลังพระ ไมรูจะทำไปทำไม...

กรณีแบบน้ี หัวหนางานควรตองมีเวทีใหลูกนองโฆษณา

ประชาสัมพันธบาง จะชวยใหปญหาเบาบางลงไป

วิธีการจัดการลูกนองหุนยนต ในแตละกลุม

พวกพอจะเปนหุนยนต ไดขอเรียกวาพวกที่หนึ่ง กับเปน

หุนยนต ไดดีแลว หรือ หุนยนตที่พัฒนาความคิดความ

อานไดขอเรียกวาเปนพวกท่ีสอง ... ท้ังสองกลุมเหมือนกัน

อยูอยางคือ หัวหนาสบายใจกับหัวหนาสบายใจมาก ซึ่ง

พวกท่ีสองมีความพรอมมากกวาพวกแรก ... หัวหนาควร

มอบหมายงานสำคัญใหเขาทำ พรอมท้ังสังเกตุความพรอม

ใหดี ... ความพรอมในท่ีน้ีคือ ใหดูความสามารถบวกกับ

ความอยากทำงานนั้น ๆ ความสามารถประกอบดวย

ความรู ประสบการณ และผลงานที่เคยทำมา หากทั้ง

สามเร�องมีครบ น่ันแหละครับปฐมบทของความสามารถ

สวนความอยากทำประกอบดวย ความกระตือรือลน

ความม่ันใจ และกลาใหคำม่ันสัญญา...หากลูกนองมีครบ

ทุกอยางน่ี คุณมีเทพอยูขางกายคุณชัด ๆ ครับ อยาปลอย

ใหหลุดมือไป การมอบหมายงานคือเคร�องมือที่ดีที่สุด

ที่คุณตองใชกับลูกนองหุนยนตแบบที่สองนี้ครับ

สวนลูกนองหุนยนตแบบที่หนึ่ง มีแคสองทางแยกครับ

ที่หัวหนาตองคัดกรองใหได ตองเพิ่มความสามารถให

หรือ เพิ่มแรงจูงใจใหเขา มีแคสองทางจริง ๆ ครับ

พวกที่ตองเพิ่มความสามารถนี่ ไมยาก จะเปนเร�องฝก

อบรมก็ดี หรือมีโคชใหเขาเหลานั้นก็ดีไดทั้งนั้น เพราะ

พวกน้ีมักอยากทำแตยังทำไมเปน แตกับอีกพวกหน่ึงพวก

ที่ทำเปนแตกลับไมอยากทำ...ถึงตองใชแรงจูงใจเขาชวย

ไงครับ

หวังวาลูกนองของผูอาน

จะเปนหุนยนตเทพกันใหเยอะ ๆ นะครับ

ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

ลูกนองประเภทสุดทาย ... แมหัวหนา

อยากใหเปนหุนยนตก็ยังเปนไม ได

ส่ังงานไปไมเคยไดตามเวลาท่ีอยากได หรือแมจะไดก็ตอง

ไลตาม ไลจิก ไลแกปญหา ลูกนองประเภทน้ีอยาเพ่ิงเหมา

เอาวา เขาไมเกง ไมดี ไมใสใจ ... อยาเพ่ิงตัดสินเขา หัวหนา

งานควรทำตัวเปนหมอรักษาคนไข ทำการวินิจฉัยที่มา

ของโรค ใหลูกนองอยากอธิบายเหตุแหงการเจ็บปวยน้ัน ๆ

หัวหนางานควรชวนลูกนองไปกินกาแฟบาง คุยเร�องอ�น ๆ

ท่ีไมใชงานบาง เผ�อจะรูสาเหตุ ... ซ่ึงไมพนความไมสบายใจ

ขาดแรงจูงใจในการทำงาน หรือแมกระทั่งมีปญหากับ

เพ�อนรวมงานหรือกับหัวหนาตัวเองนั่นแหละ



Business Messaging

หนึ่งในเคร�องมือส�อสารการตลาดที่ยังเปนที่นิยมในการทำธุรกิจอยู ในปจจุบัน มีตนทุนต่ำ

แตถูกสงตรงไปถึงกลุมเปาหมาย เห็นจะเปนการสงขอความส้ัน หรือ Messaging ซ่ึงการสง

ขอความสั้นไดถูกพัฒนามาจนมีหลายรูปแบบหลากความสามารถเราลองมาดูกันดีกวาครับ

วาเคร�องมือทางการตลาดแบบนี้ จะชวยติดอาวุธในการแขงขันทางธุรกิจใหกับเราไดอยางไรบาง
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Intelligent SMS

สงขอความสั้นถึงกลุมเปาหมายจำนวนมาก

บริการสงขอความส้ันแบบทางเดียว (One Way) จาก

องคกรถึงกลุมลูกคาเปาหมายจำนวนมากพรอม ๆ กัน โดย

คิดเงินเฉพาะขอความที่สงถึงหมายเลขปลายทาง มีให

เลือกใชบริการทั้งแบบ การสง SMS ผาน Website

สำหรับการแจงโปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาด และ

รองรับการเช�อมตอผาน Application Protocol

Interface เหมาะสำหรับ One Time Password (OTP),

Auto SMS

  
  
    

    SM
S

กลุมเปาหมาย

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใชงาน 

• กลุมธุรกิจ Start up, SME, องคกรขนาดเล็กที่มี

จำนวนพนักงานไมมาก หรือ พนักงานไม ไดประจำที่

สำนักงาน

• บริษัทที่มีสาขากระจายอยูตามแตละภูมิภาค หรือ

ตองการขยายสาขาใหม

• กลุมบริษัทการเงินการธนาคาร, ธุรกิจทวงหน้ี (แจงหน้ี

แจงงวดผอนชำระ) Call center  

• สถาบันการศึกษา เชน แจงผลการเรียน

ประโยชน ในการใชงาน

• สะดวก รวดเร็ว ตนทุนต่ำ เม�อเทียบกับส�อประเภทอ�น

• เขาถึงกลุมเปาหมายจำนวนมากพรอม ๆ กันในเวลา

อันรวดเร็วดวยระบบคุณภาพสูง

• Customize ขอความใหตรงใจกลุมเปาหมาย

Two-Way SMS Messaging

สงขอความจำนวนมากแบบสองทาง

บริการสงขอความส้ันจากองคกรไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย

โดยที่ลูกคาสามารถสงขอความตอบกลับไดโดยไมเสีย

คาใชจาย เหมาะสำหรับกิจกรรมสงเสริมการตลาด และ

การสรางประสบการณ ใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมกับ

กิจกรรมขององคกร สามารถใชบริการได 2 ชองทาง

ไดแก ผาน Website และ เช�อมตอผาน Application

Protocol Interface (API)

ประโยชน ในการใชงาน

• ส�อสารกับกลุมเปาหมายไดสะดวก รวดเร็ว

• ลูกคากลุมเปาหมายสามารถสงขอความกลับมาองคกร

ไดฟรี 

• สรางประสบการณ ใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมกับ

กิจกรรมขององคกร ใชบริหารลูกคาสัมพันธขององคกร

(CRM) ชวยเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ

• ขอมูลสามารถนำมาวัดผลทางการตลาดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

SMS

  
  
   

      SMS

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใชงาน

• กิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน การโหวตเลนเกมส

• แนะนำสินคาหรือบริการใหม

• ทำกิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคา (CRM)

• ชองทางการสอบถามขอมูลจากบริษัท เพ�อสำรวจ

ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการตลาด

• ระบบตอบรับการลงทะเบียนเขารวมงานดวย SMS



USSD Messaging

สงขอความแบบ Real Time โดยลูกคากดรหัสท่ีองคกร

กำหนด

บริการขอความตอบกลับแบบทันที เม�อกลุมเปาหมาย

กดรหัสท่ีระบุโดยไมเสียคาใชจาย จะไดรับขอความตอบรับ

แสดงผลทันทีบนหนาจอโทรศัพทเคล�อนที่ (Pop-up

Message) รองรับการเช�อมตอผาน API มี 2 แบบ

1. USSD Real Time เหมาะสำหรับการสงชิงโชค โหวต

การตรวจสอบคะแนนสะสมแตม เปนตน

2. USSD Interactive เม�อกลุมเปาหมายกดรหัส จะได

รับ Pop up message เปนเมนูใหเลือกใชงาน เหมาะ

การตรวจสอบการใชงานตาง ๆ การตอบแบบสอบถาม

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใชงาน

• กิจกรรมสงเสริมการตลาด รวมสนุกชิงรางวัล รับ

สวนลด เชน กดรหัสใตฝาเคร�องด�มลุนรางวัล

• การสอบถามขอมูล เชน ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ

เช็คคะแนนสะสม เช็คยอดเงินในมือถือ

• การรักษาความปลอดภัยของขอมูล เชน การยืนยัน

ตนดวยรหัส One Time Password

• การใชงานองคกร เชน ยืนยันการทำงานของพนักงาน

ประโยชน ในการใชงาน

• ใชงานงาย โดยกลุมเปาหมายไมตองเขาเมนูเพ�อสง

ขอความ แคเพียงกดดอกจันตามดวยรหัสและเคร�องหมาย

สี่เหลี่ยมแลวโทรออก (เชน *111*2345# โทรออก)

• กลุมเปาหมายมีสวนรวมกับกิจกรรมขององคกรงายข้ึน

วัดผลตอบรับไดทันที

• กลุมเปาหมายสามารถรวมกิจกรรมไดท้ังการใชโทรศัพท

เคล�อนที่แบบปุมกดและสมารทโฟน

กด

*111*2345#

ทานไดสงรหัส

ลุนรางวัล

เรียบรอยแลว

สงขอความกลับ

  
  
  
   

 โทรออก

WorkTip
s

พักผอนใหเพียงพอ

จัดเวลาในการนอนพักผอน

ใหเปนระบบ อยางนอย 1 วัน

จะไดไมรูสึกออนเพลีย จนทำลาย

บรรยากาศในการเริ่มกลับ

มาทำงาน

4 เคล็ดลับ

การกลับมาทำงาน

หลังวันหยุดยาว
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Location Base SMS

เปล่ียนทุกยางกาวของกลุมเปาหมาย เปนโอกาสในการขาย

ใหทุกยางกาว เปนโอกาสในการขาย สามารถส�อสารได

ตรงกลุมเปาหมาย เลือกไดตรงจุด ระบุได ท้ังสถานท่ีและ

เวลา บุคคล ดวยบริการสงขอความส้ันถึงกลุมเปาหมาย

ณ จุดขาย หนาราน หรือพื้นที่ที่กำหนดทันทีที่ลูกคาเดิน

ผาน เพ�อใหธุรกิจไดโฆษณาประชาสัมพันธสินคาและ

บริการตางๆ ตลอดจนแจงสิทธิพิเศษ เพ�อกระตุนยอด

ขายในชวงเวลาจัดกิจกรรม

ประโยชน ในการใชงาน

• เพ�อประชาสัมพันธสินคาและบริการ ตลอดจนสิทธิพิเศษ

ตาง ๆ ณ จุดขาย เปนการกระตุนกลุมเปาหมายในชวง

เวลาจัดกิจกรรม

• สามารถเลือกกลุมเปาหมายไดตรงกับแคมเปญ

• สามารถกำหนดช�อผูสง ขอความท่ีตองการประชาสัมพันธ

ชวงเวลา และพื้นที่เปาหมายได

• เขาถึงกลุมเปาหมายจำนวนมากพรอม ๆ กัน โดยมี

ตนทุนไมสูง

• สามารถเปลี่ยนขอความประชาสัมพันธ หรือสงเสริม

การขายไดในเวลารวดเร็วทันตอสถานการณการแขงขัน

• เลือกประชาสัมพันธ ไดทั้งกับกลุมสมาชิก (กรณีมี

ฐานขอมูลลูกคา) และไมใชสมาชิกของสินคาและบริการ

(สำหรับไมมีฐานขอมูลลูกคา)

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใชงาน

เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท  ที่มีกลุมเปาหมายในพื้นที่

จำนวนมาก เชน หางสรรพสินคา ศูนยประชุมและงาน

แสดงสินคา สนามบิน โรงพยาบาล เปนตน

การแขงขันธุรกิจที่เปนไปอยางเขมขน เร�องของการส�อสารทางการตลาดจึงเปนเร�องสำคัญ การเลือกชองทาง

และวิธีการทำการตลาดที่ตรงกลุมเปาหมาย และยังมีตนทุนที่ต่ำ จึงเปนตัวเลือกสำหรับการทำการตลาดที่นาสนใจ

ไมนอยเลยทีเดียวครับ

WorkTips อางอิง : https://th.jobsdb.com

วางแผนการทำงาน

ไปถึงที่ทำงานเร็วขึ้นอยางนอย

15 นาที เพ�อปรับตัวใหคุนเคย

กับที่ทำงานกอนเริ่มตนทำงาน

ชิ้นแรกของวัน ทำใหตัวคุณ

รูสึกวาคุณพรอมที่จะทำงาน

ในวันแรกอยางเต็มที่

ทักทายเพ�อนรวมงาน

ดวยทาทีที่สดช�น แจมใส และ

ตองไมลืมที่จะทำตัวใหมีความ

พรอมในการกลับมาทำงาน

เริ่มตนการทำงาน

ดวยความสดใส

จัดลำดับใหไดวาตองทำอะไรบาง

และควรทำอะไรกอนหรือทำอะไรหลัง

มีงานอะไรที่คั่งคางไวหรือไม

หากมีงานคางอยูควรจัดการงาน

ชิ้นนั้นใหเสร็จกอน

เปนอันดับแรก

จัดระบบ

การทำงานใหเขาที่



ปณิธานในปใหมนี ้ของคุณคืออะไร?

1. เปาหม
ายตองช

ัดเจน วัด
ผลได

- ความตั้งใจอยางเดียวยังไมพอ

คุณตองมีความเขาใจ ตองกำหนด

หรือระบุใหชัดเจน อาจกำหนดเปน

ตัวเลข เพ�อใหวัดผลไดงาย

2.  อ
ยาลืม

ที่จะต
ิดตาม

ความ
กาวห

นา

    เป
นระย

ะ ๆ 

- ถาวัดผลได คุณก็จะเปลี่ยนมันได..

การวัดผลจะเปนการสรางแรงจูงใจที่

สำคัญ เพราะจะทำใหเห็นผลของการ

ลงมือทำ ตั้งแตจุดเริ่มตน จนถึงจุดที่

อยูในปจจุบัน

3. ทองไว จงอดทน 

- เสนทางการจะไปสูเปาหมายนั้น
ไมไดราบเรียบ อาจมีทั้งชาและเร็ว
หรือเจอทางตัน จงทองไวใหอดทน
การเปลี่ยนเเปลงที่ยั่งยืนนั้นตองใช
เวลา 

4. บอกเลาเปาหมายของคุณให
   ครอบครัวและเพ�อนรับรู 
- การสนับสนุนจากคนรอบขางที่ใกล
ชิดเรา จะเปนแรงผลักดันสำคัญที่จะ
ทำใหกาวไปถึงเปาหมายได นอกจาก
นี้อาจไดรับคำแนะนำดี ๆ หรือเคล็ดลับ
เด็ด ๆ ใหเราไปถึงเปาหมายไดเร็วขึ้น
ก็อาจเปนได

5. กำหนดเวลาและสิ่งที่จะท
ำใหชัดเจน 

- บอยครั้งที่จะไดยินคำวา "ไมมีเวลา"

คุณควรเริ่มวางแผน และ จัดสรรเวลา 

จัดใหเปาหมายนี้เปนสิ่งที่ตองทำอันดับ

แรก และใหความสำคัญโดยจัดลงไป

ในตารางที่ตองทำทันที

6. คิดไวเสมอ "ไดทำบางดีกวาไม
   ทำอะไรเลย" 

- หากการทำใหถึงเปาหมาย 100 %

มันทำไมไดสักที ทำทีละนิดก็ดีกวา

ไมไดทำอะไรเลย ไดทำแคเพียง 10% 

ถือเปนการเริ่มตนที่ดี อยาคิดแบบ

"All or nothing" คือ ทำไมไดก็ไมตอง

ทำเลย เพราะมันจะทำใหคุณถึงเปา

หมายชาลง หรือไปไมถึงเปาหมายเลย

7. ลมแลว ล
ุกขึ้นมาใหม 

- จะทำผิดพลาด หรือจะลมเหลวมา

กี่ครั้ง ไมสำคัญเทาคุณสู และ ลุกขึ้น

มาใหมไดกี่ครั้ง อยาใหความลมเหลว

มาเปลี่ยนความตั้งใจของคุณได  สิ่งที่

มีคาคือ บทเรียนที่ ไดตอการเรียนรู

จากความลมเหลวนั้น

วันนี้เรามีเคล็ดลับดี ๆ เพ�อพิชิตสูเปาหมายใหไดตามคำปณิธานที่ตั้งไว ซึ่งเดิมไดมีงานวิจัยที่อางอิงตามสถิติ

จากนักวิจัยชาวอเมริกันวามีคนที่สามารถทำตามเปาหมายไดเพียง 8% จาก 50% ของคนอเมริกันทั้งหมด 

และ  Dr. Marciano นักจิตวิทยาดานพฤติกรรม ไดมาใหคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแรงจูงใจ

เพ�อพิชิตเปาหมายที่ตั้งใจไวให ไดดังนี้

ขอใหทานที่มีปณิธานปใหมทุกทาน

ประสบความสำเร็จในปนี้

อางอิง : www.forbes.com



Roger Babson

”
“

The successful man is the one who had the chance and took it.

คนที่ประสบความสำเร็จ

คือคนที่ไดรับโอกาส และลงมือทำ
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

”

“
   บริษัท คิงบางกอก อินเตอรเทรด เปนบริษัทขาย

เกี่ยวกับเคร�องมือลม เคร�องมือชาง เคร�องมือไฟฟา

ภายใตแบรนด Eurox คอนเซ็ปตของ Eurox ของเรา

คือเพ�อนแทชาง เราจะมีการสงมอบสินคาท่ีมีมาตรฐานใน

ราคาที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยใหแกลูกคา

ผมบอกเลยวาปญหาของบริษัทเรา ก็คือโกดังของเรา

กับตัวสำนักงานขายจะอยูคนละท่ีกัน ซ่ึงเราตองการเช�อม

สัญญาณในการสงขอมูล ทรูมาชวยบริการในการจัดการ

ปญหานี้ ได เริ่มตั้งแตการวางแผนสรางโรงงานเลยวา

เราจะเอาสัญญาณเครือขายตัวน้ีเขามาไดยังไง หลังจาก

ท่ีเราใชตัวน้ีแลวการนำสงขอมูลของเรา คอนขางจะเสถียร

“คอนเซ็ปตบริหารงานดวย Digital Marketing หรือดิจิทัลทุกอยางในองคกร ซึ่งนี่เปนหนึ่งใน

นโยบายของเรา” คุณพีรัช เอื้ออำพล CEO บริษัท คิงบางกอก อินเตอรเทรด จำกัด กลาว

และก็เปนไปอยางรวดเร็ว ในสวนของการขาย การสง

ขอมูลจะตองถูกตองและรวดเร็ว เพราะลูกคาเราเดี๋ยวนี้

ตองการของ สั่งวันนี้ตองไดของวันนี้ สั่งของวันนี้ตอง

ไดทันที ดังนั้นขอมูลก็ตองรวดเร็ว ตอนนี้เรา Take

Order ดวยมือถือ ใสขอมูลเสร็จก็ Print Order

มาไดเลย

โดยสวนตัวเราก็ใชบริการของ ทรูหลายตัว พอมาเปน

บริษัท สิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือบริการของ ทรูบิสิเนส

ทำใหเราสามารถส�อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีบริการ

ที่ตอบสนองความตองการตรงนี้ ได

https://youtu.be/M134itvFQEc



”คุณพีรัช เอื้ออำพล

CEO

บริษัท คิงบางกอก อินเตอรเทรด จำกัด

  ปจจุบัน
เทคโนโลยี 4.0 แลว

ผมเช�อวาเทคโนโลยีจะทำใหผม

บรรลุเปาหมายที่จะเปนเพ�อนแท

ของลูกคาไดดีที่สุดครับ

“
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ดวยสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่มีความผันผวน ขึ้น ๆ ลง ๆ การแขงขัน

เพ�อแสวงหาผลกำไร และความอยูรอดของธุรกิจเปนไปอยางเขมขน การ

สรางความแตกตางของบริการและผลิตภัณฑ จะชวยใหไดเปรียบเหนือกวา

คูแขงไดอยางชัดเจน รวมท้ังเร�องของกระบวนการผลิต ท่ีจำเปนจะตองลด

ตนทุนและคาใชจายในการดำเนินการใหนอยลง ในขณะเดียวกันจะตองเพ่ิม

หรือยังคงคุณภาพควบคูกันไปดวย

Robots
for Industry

การลงทุนในเร�องของนวัตกรรมการผลิต อุปกรณ

เคร�องจักร เทคโนโลยีใหม ๆ รวมทั้งหุนยนต เพ�อนำ

มาพัฒนาประสิทธิภาพทางการผลิตและชวยในเร�องของ

การแขงขันทางธุรกิจ เปนเร�องท่ีภาคอุตสาหกรรมกำลัง

ต�นตัวตอบรับกับเทรนดของนวัตกรรมนี้เปนอยางมาก

https://youtu.be/X0XGure7mak

4.0



ดวยความท่ีเจาหุนยนตแขนกลท่ีมีโครงสรางแข็งแรงเปน

โลหะ ดังท่ีเราเห็นกันอยูในปจจุบัน ไมสามารถนำมาใชกับ

งานที่ตองการความละเอียดออนได จึงไดมีการพัฒนา

ใหรูปรางของแขนกลมีความออนนุม และยืดหยุนไดตาม

คำสั่งตาง ๆ ลดโอกาสในการเกิดความเสียหายตอตัว

ผลิตภัณฑหรือสินคาได ยกตัวอยางเชน การหยิบจับไข

มะเขือเทศ ขนมปง ฯลฯ

นอกจากนี้ ในอนาคตเราจะไดเห็นเจา Soft Robot นี้

ถูกพัฒนา และนำมาใชในดานอ�น ๆ อยางหลากหลายมากข้ึน

หน่ึงในน้ันคือในดานการแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย

สมัยใหม เชน การเขาถึงอวัยวะ และการผาตัดดวย

เคร�องมือผาตัดทั่วไปที่ ใชอยู ในปจจุบันไมสามารถทำได

รวมถึงการพัฒนาเพ�อใหเจา Soft Robot สามารถ

ทำงานไดในแบบอัตโนมัติดวย

หากจะพูดถึงแขนกลหรือหุนยนตท่ีใชกันตามโรงงานตาง ๆ

หลายทานอาจจะเคยเห็นผานส�อตาง ๆ กันมาบอยคร้ังแลว

แตสำหรับนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาใหมีความสามารถและ

การปรับเปล่ียนการใชงานไดหลากหลายอยาง “หุนยนตน่ิม”

หรือ Soft Robot นาจะเปนของใหมสำหรับวงการ

อุตสาหกรรมอยางแนนอน เราลองมาทำความรูจักกับ

เจาหุนยนตน่ิม วามีหนาตา และความสามารถอยางไรบาง

กันเลยครับ

อางอิง : www.mmthailand.com

https://youtu.be/o8DoSvv4P3w

https://youtu.be/vRQZ5bqwDbg

https://youtu.be/gI0tzsO8xwc
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เม�อพูดถึงบุคลิกภาพ หรือลักษณะนิสัยของตัวเองแลว ผมคิดวาหลายคนคงมีคำตอบอยูในใจ

และคอนขางเขาใจตัวเองในระดับหน่ึงใช ไหมครับ และวันน้ีเพ�อใหรูจักตัวตนใหมากข้ึนผมมีแบบ

ทดสอบภาพงาย ๆ ที่ ใชเวลาไมกี่นาที เพียงมองเขาไปในภาพวา “เห็นสิ่งใดเปนอันดับแรก”

คำตอบที่ ไดนั้นก็จะบงบอกถึงบุคลิกภาพของคุณ เม�อเราเขาใจและมั่นใจตัวเองมากขึ้นแลว

เราก็สามารถดึงจุดเดนหรือจุดดอยน้ันมาพัฒนาหรือปรับปรุงในแตละสถานการณ ใหเหมาะสม

เชน เร�องการใชชีวิต หรือการทำงาน ครับ

ไขความลับในตัวคุณดวยภาพ

รถยนต

หากสิ่งแรกที่เห็นคือรถแสดงวาคุณเปนคนรักอิสระสนุกไปกับหนทาง

และวิธีการของตัวเอง คุณมักจะตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งอยางรวดเร็ว

เพ�อใหส่ิง ๆ น้ันเปนไปตามความตองการของตัวเองท่ีไดวาดฝนเอาไว

ใบหนา

คุณเปนคนชอบเขาสังคมและไดรับอิทธิพลจากอารมณของคนรอบขาง

เพราะฉะนั้นตองระวังอยาใหสิ่งเหลานั้นมาทำใหตัวเองตองจมดิ่งลง

ไปในดานลบ

คุณเห็นอะไร?

ผูชายถือกลองสองทางไกล

คุณมองชีวิตของตัวเองในวงกวางและไมรูสึกกังวลกับเร�องเล็ก ๆ

นอย ๆ หรือเร�องที่มีความเฉพาะเจาะจง คุณซึมซับเร�องราวตาง ๆ

อยางรวดเร็วและจะรูสึกไมชอบใจเวลาที่ตองกลั่นกรองเร�องบาง

เร�องในเชิงลึกหรือตองอยูกับมันซ้ำ ๆ

ตัวอักษร A

น่ีเปนส่ิงท่ีนอยคนเห็นเปนอยางแรก น่ันหมายความวาคุณเปนคนท่ีมัก

มองเห็นสิ่งตาง ๆ ที่คนอ�นมองไมเห็นหรือไมเคยคาดคิดกันมากอน

น่ันจึงชวยทำใหคุณมีการหย่ังรูเร�องตาง ๆ ไดกอน รวมถึงมีเหตุผล

เชิงอนุมาน มีความเปนตรรกศาสตร มีเหตุมีผล

เชิงเทียน

คุณมีความสุขกับการอยูคนเดียวมากกวาไปปารตี้กับเพ�อน ๆ และ

การอยูกับตัวเองของคุณชวยใหสามารถสรางแรงบันดาลใจไดดีกวา

อีกดวย



ขอบคุณที่มา : https://curiousmindmagazine.com

ผูหญิง

หากวาเห็นผูหญิงเปนอันดับแรก นั่นหมายความวาหลาย ๆ ประสบ-

การณของคุณอาจเต็มไปดวยความสนุกสนาน เพราะวาการมองโลก

ในแงบวกของคุณชวยทำใหตัวเองและคนรอบขางมีความสุขอยูเสมอ

อีกทั้งยังมีความมั่นใจและความอิสระที่มากกวาใคร ๆ

ผูชาย

ถาคุณเปนผูหญิง แลวเห็นผูชายในรูปกอนแสดงวาคุณอาจอยากได

คนคู ใจ เปนคนโรแมนติกหวานแหวว หรือถามีแฟนอยูแลวคุณก็มี

ความสัมพันธกับเขาไปในทางที่ดีอยู และมันจะดีขึ้นในอนาคต

ถาคุณเปนผูชาย น่ันอาจหมายความวาคุณกำลังกังวลกับคนรอบขาง

ที่เปนผูชายอยู ไม ไดบอกวาตองเปนเกยหรอกนะ แตก็ ไปลองหา

คำตอบดูวาเรากังวลเร�องใครอยู ไมอยางนั้นปญหานี้อาจทำใหคุณ

กาวเดินตอไปไม ไดเลย

จระเข

คุณเปนคนชอบปฏิบัติ เอาการเอางานและมักจะใชชีวิตโดยไมมีความ

เส่ียง เรียกวามีความแนนอนในการดำเนินชีวิตอยูเสมอ คุณใหความ

สนใจกับเร�องแย ๆ ในชีวิตมากกวาเร�องดี ๆ

คนแก

คุณมีความเห็นอกเห็นใจผูอ�นและมีอารมณออนไหวอยางมาก ใช

สมองซีกขวามากกวาซีกซาย น่ันหมายความวาคุณมีความเปนศิลปน

บวกกับจินตนาการอันล้ำเลิศ

เรือ

หากเห็นเรือกอนแสดงวาคุณเปนคนที่เก็บรายละเอียดกับสิ่งตาง ๆ

โดยไมรูตัว มันจึงชวยใหคุณมีความสามารถในการแกปญหาไดอยาง

ยอดเยี่ยมและมีความคิดสรางสรรคอีกดวย

ผูหญิง

หากวาเห็นผูหญิงเปนอันดับแรก อาจหมายความวาคุณเปนคนมี

เหตุผล ชอบวิเคราะหส่ิงตาง ๆ รอบตัวอยางรอบคอบ ใชสมอง

ซีกซายมากกวาซีกขวาทำใหคุณเปนคนมองโลกในแงบวก ซ�อสัตย

และมีความสามารถในการเยียวยาตัวเองกับคนรอบขาง อีกท้ังยัง

แอบยึดติดกับความสมบูรณแบบนิดหนอยดวย
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ทรูบิสิเนส จัดงานสัมมนา “TrueBusiness 4K Smart Hotel Solution” โดยคุณชูมนัส เกษเสถียร รองผูอำนวยการ

ดานการพาณิชยทรูออนไลนและคอนเวอรเจนซ บจก.ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรช่ัน ตอกย้ำความเปนผูนำดานเทคโนโลยี

การส�อสาร โซลูชั่น และบริการที่ครบวงจรและดีที่สุดสำหรับลูกคาธุรกิจองคกร เพ�ออัปเดตเทคโนโลยีการรับชมภาพ

บนหนาจอที่ใหความคมชัดสูงสุดในระดับ 4K ที่จะสรางประสบการณที่ดีใหแกผูรับชม แกกลุมลูกคาธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้

ยังไดจัดบูธโชวเทคโนโลยี 4K ผานการเช�อมตออินเทอรเน็ตที่รองรับเทคโนโลยี 4K ในอนาคต และภายในงานยังมีการ

แชรประสบการณเกี่ยวกับ Smart Urban Living Solution และอัปเดตเทคโนโลยีโครงขายในอนาคต โดยวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิ พรอมกันน้ียังเปดฉายภาพยนตรรอบพิเศษ เร�อง Star Wars 8 : The Last Jedi เพ�อเปนการขอบคุณ

ลูกคาธุรกิจโรงแรม ณ โรงภาพยนตรพารากอน ซีเนเพล็กซ ชั้น 5 ศูนยการคาสยามพารากอน เม�อวันที่ 19 ธันวาคม

2560 ที่ผานมา

“ทรูบิสิเนส” ตอกย้ำความเปนผูนำดานเทคโนโลยีการส�อสาร แบบครบวงจร 

จัดงาน TrueBusiness 4K Hotel Solution เพ�อยกระดับกลุมธุรกิจโรงแรม



ทรูมูฟ เอช ผนึก ทรูมันนี่ ประกาศความรวมมือกับ สหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 รวม

ยกระดับบริการสู Smart Transportation 4.0 ที่พรอมใชงานไดจริง ประเดิมเปดบริการระบบอินเทอรเน็ตไรสาย

เคล�อนที่ “Car Wi-Fi” จากทรูมูฟ เอช เครือขาย 4G+ ที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย ติดตั้งอุปกรณกระจาย

สัญญาณ “Car WiFi” พรอม Net SIM ที่เร็ว แรง และครอบคลุมสุด 

นอกจากนี้ ทางทรูมูฟ เอช ยังพัฒนาซิม IoT เพ�อประโยชน ในการใชงานของผูโดยสารภายในรถแท็กซี่ของสหกรณ

แท็กซี่สุวรรรภูมิ เริ่มตนจำนวน 4,000 คัน และใหบริการชำระคาโดยสารไดสะดวกรวดเร็วดวยทรูมันนี่ วอลเล็ท

(TrueMoney Wallet) อีกท้ังยังใหผูโดยสารเพลิดเพลินไปกับ “Entertainment in car” จาก TrueID แอปพลิเคชัน

เดียวในไทยที่รวบรวมทุกคอนเทนต ไวที่เดียว โดยจะเปดใหบริการในตนป 2561 นี้ 

ทรูมูฟ เอช จับมือสหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ

รวมยกระดับบริการสู Smart Transportation 4.0

วันธงชัย เหมาะยิ่งแก

การมงคลสมรส เปดกิจการ เขาบานใหม

วันมลคลยิ่ง เลือกเฟนฤกษที่ดีแลว เหมาะแก

การทำการมงคล

วันธงชัย เหมาะแก

เปดกิจการ เขาบานใหม

ฤกษ
งาม

ยาม
ดี



แพ็กเกจ Business Super Talk

Business Super Talk

คุยไดเยอะขึ้น ยอดขายธุรกิจก็มากขึ้น คุยจุใจสูงสุดถึง 3,250 นาที

499
บาท / เดือน

950

โทรทุกเครือขาย

ปริมาณการใชงานที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps./วินาที

(นาที)

WiFi

ไมจำกัด

โทรฟรีในกลุม

4G 1GB

จากนั้นใชไดตอเน�อง

ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.

Bonus 4G/3G
นาน 12 เดือน

3GB 3G

799
บาท / เดือน

1,750

โทรทุกเครือขาย

ปริมาณการใชงานที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps./วินาที

(นาที)

WiFi

ไมจำกัด

โทรฟรีในกลุม

4G 1GB

จากนั้นใชไดตอเน�อง

ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.

Bonus 4G/3G
นาน 12 เดือน

3GB 3G

1,299
บาท / เดือน

3,250

โทรทุกเครือขาย

ปริมาณการใชงานที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps./วินาที

(นาที)

WiFi

ไมจำกัด

โทรฟรีในกลุม

4G 1GB

จากนั้นใชไดตอเน�อง

ที่ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.

Bonus 4G/3G
นาน 12 เดือน

3GB 3G

โทรไดเยอะจุใจ ในราคาสุดคุม

เริ่มตนเพียง 499 บาท/เดือน

ติดตอ ทรูชอป ทรูพารทเนอร     

และตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ

หรือโทร. 1239 กด 1 (จันทร-เสาร 08.30-17.30 น.)
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สูงสุด

36GB

รับเน็ต

ฟรี

สำหรับลูกคานิติบุคคล

- คาบริการสวนเกินจากแพ็กเกจ : คาโทร 0.99 บาท/นาที (เศษของนาทีคิดเปนหนึ่งนาที), SMS 2 บาท/ขอความ, MMS 5 บาท/ครั้ง   โทรฟรีในกลุมทรูมูฟ เอช ที่เปดใชบริการแพ็กเกจ Business Super Talk และที่จดทะเบียนในนาม

นิติบุคคลเดียวกัน - รับสิทธิใช 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตตอวินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตตอวินาที (Mbps) รวมกันตามปริมาณที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่ใหบริการและอุปกรณที่รองรับ

สามารถตรวจสอบไดที่ www.truemove-h.com/4G - อัตราคาบริการดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม - รับ Bonus เน็ตฟรี 3GB นาน 12 เดือน 



 
*รับสวนลดคาบริการรายเดือน 50% นาน 12 เดือน สำหรับแพ็คเกจ Smart SME Buffet เทานั้น ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายเกี่ยวกับสวนลดคาเคร�องหรือรับเคร�องฟรี 

**โทรในกลุมทรูมูฟ เอช ที่เปดใชบริการแพ็กเกจ Smart SME Buffet และจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเดียวกัน นาน 12 เดือน 

- คาบริการสวนเกินจากแพ็กเกจ : คาโทร 0.99 บาท/นาที (คิดตามจริงเปนวินาที), SMS 2 บาท/ขอความ, MMS 5 บาท/คร้ัง - รับสิทธ์ิโทรทุกเครือขาย คร้ังละไมเกิน 60 นาที นับต้ังแตโทรออก ในแตละคร้ังตามชวงเวลาท่ีกำหนดของแตละแพ็กเกจ

  ไมจำกัดจำนวนครั้ง หลังจากนั้นผู ใชบริการสามารถวางสายเพ�อโทรใหม หรือกรณีผู ใชไมวางสายตั้งแตนาทีที่ี 61 เปนตนไป และโทรนอกชวงเวลา คิดคาโทรเพิ่มเติมนาทีละ 0.99 บาท คิดตามจริงเปนวินาที - รับสิทธิ์ใช 4G ที่ความเร็วสูงสุด

  300 เมกะบิตตอวินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตตอวินาที (Mbps) รวมกันตามปริมาณที่กำหนดทั้งนี้ ขึ้นอยูกับพื้นที่ใหบริการและอุปกรณที่รองรับ สามารถตรวจสอบไดที่ www.truemove-h.com/4G 

- WiFi ไมจำกัดเปนการใหบริการที่ TUC นำมาใหบริการโดยไมรวมอยูในคาใชบริการตามโปรโมชั่น ทั้งนี้พื้นที่การใหบริการเปลี่ยนแปลงไดตามที่ผู ใหบริการจะเปนผูกำหนดโดยสามารถตรวจสอบพื้นที่การใหบรกิารไดที่  www.truewifi.net 

- อัตราคาบริการดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม - รายการสงเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดตอส�อสารเพ�อการใชงานปกติระหวางโทรศัพทมือถือไปยังโทรศัพทมือถือหรือ โทรศัพทมือถือไปยังโทรศัพทบานเทานั้น

ทรูบิสิเนส

ขอมอบของขวัญกลองใหญใหลูกคาธุรกิจ

ติดตอ ทรูชอป ทรูพารทเนอร     

และตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ

หรือโทร. 1239 กด 1 (จันทร-เสาร 08.30-17.30 น.)

bts@truecorp.co.th l    truebusiness
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เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร.1239 กด 1 (จ-ส 08.30-17.30 น.)
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