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สวัสดีผูอาน TECHNO NOTES ท่ีรักทุกทานครับ และขอสวัสดีปใหมชาวไทยเช้ือสายจีน

ดวยนะครับ Gong Xi Fa Cai สุขภาพแข็งแรง เฮง ๆ ตลอดปครับ ฉบับน้ีผมมีเร�อง

ของ Smart Retail มาฝากกัน ทามกลางโลกที่เปลี่ยนผันเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มตัว

เทคโนโลยีท่ีนำมาปรับใชกับธุรกิจคาปลีกจะมีทิศทางการพัฒนาควบคูกันตอไปอยางไรให

ย่ังยืน มาดูแนวทางท่ีเหมาะสมกับตัวอยางรานคาปลีกอัจฉริยะในไทยท่ีเพ่ิงเปดตัวกันครับ 

เร�องเลานักบริหาร กับธุรกิจบริการยากที่ ... “คน” พรอมดวย Gadget นารัก ๆ

แทนใจเพ�อชวยใหเราไดแสดงความรัก มอบความอบอุนใหกันไดมากข้ึนแมอยูหางไกลกัน

สวนใครท่ีกำลังวางแผนเท่ียวในปน้ี เก็บกระเปา ผูกเชือกรองเทาใหแนนแลวออกเดินทาง

ไปกับ “เมืองรอง” ทั้ง 4 ภาค ในฉบับนี้จะพาไปเริ่มกันที่ ภาคเหนือกันกอน เดือนนี้

อากาศกำลังเย็นสบายเชียวครับ

ทั้งหมดนี้ติดตามอานไดใน TrueBusiness TECHNO NOTES ฉบับเดือนกุมภาพันธ

2561 ครับ
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ทามกลางโลกท่ีเปล่ียนผันเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มตัว ธุรกิจขนาดเล็กอยาง SME

ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญระดับองคกร ตางต�นตัวปรับเปลี่ยนกลยุทธทางธุรกิจ

ตลอดจนวิธีการเขาถึงผูบริโภคกลุมเปาหมายดวยการใชส�อและเทคโนโลยีอยาง

สรางสรรค เพ�อใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน และ

แยบยลมากขึ้น เชนเดียวกันกับธุรกิจคาปลีกอีกจำนวนไมนอยที่ตางพากันขยับ

ปรับตัวใหทันยุคสมัย ....



ธุรกิจคาปลีกในไทย

ในชวงครึ่งปหลังของป 2560 สถานการณโดยรวม

ธุรกิจคาปลีกในไทยมีการขยับตัวเติบโตขึ้น โดยเฉพาะ

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ซึ่งมีอัตรา

การเติบโตอยางรวดเร็ว เน�องจากตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคทุกเพศ ทุกวัย ไดดี มีลักษณะ

ของการจัดวางรานคาที่เนนความสะดวกสบายทันสมัย

มีสินคาที่มีคุณภาพหลากหลาย เปนมาตรฐานเดียวกัน

จึงทำให ไมตองแปลกใจเลยวาธุรกิจคาปลีกสมัยใหมมี

การขยายตัวไดอยางรวดเร็วในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมา

ในขณะท่ีผูประกอบการคาปลีกรายยอยควรปรับตัวโดย

คำนึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปเปน Digital

Lifestlye ผูประกอบการไมควรหยุดน่ิง ตองปรับตัวให

ตอบโจทยความตองการของลูกคาแตละรายที่พยายาม

มองหาประสบการณหรือส่ิงแปลกใหมอยูเสมอ เร่ิมต้ังแต

การใหขอมูลกอนซื้อ ชองทางการซื้อสินคา และการ

ชำระเงินท่ีสามารถทำธุรกรรมผานระบบออนไลน ได รวม

ถึงบริการหลังการขายที่สะดวกรวดเร็ว ซึ่งนอกจากจะ

จูงใจใหลูกคากลับมาซื้อซ้ำแลว ยังอาจเกิดการบอกเลา

ความประทับใจใหกับคนรอบขางผานการแชรขอมูลหรือ

ประสบการณที่ไดรับมา และเกิดเปนลูกคากลุมใหม
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การแขงขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจ Retail หรือที่รูจักกัน

ในช�อของธุรกิจคาปลีก ถูกผลักดันดวยการมาของ

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต สงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภค

เปลี่ยนไป สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

(องคการมหาชน) หรือ ETDA ซ่ึงมีบทบาทในการพัฒนา

สงเสริมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส คาดการณวา

ในป 2018 น้ี ตลาดคาปลีกออนไลน Social Commerce

จะมีมูลคาตลาดประมาณ 256,000 ลานบาท และจะเพ่ิม

ขึ้นเปนกวา 470,000 ลานบาทในป 2022 สอดคลอง

กับตัวเลขในการใช Social Media ของคนไทยท่ีมีอัตรา

เพ่ิมสูงข้ึนเชนเดียวกันในทุก ๆ ป GSMA Intelligence

เปดเผยวาคนไทยใช Social Media มากที่สุด คือ

Facebook จำนวน 47 ลานคน ในชวงตลอดป 2559

ถึง เดือนพฤษภาคม 2560 ท่ีผานมา โตข้ึนจากเดิม 15%

ท่ีมีจำนวนผูเลนเพียง 38 ลานคน ในป 2558 ในขณะท่ี

Instagram ท่ีมีจำนวนคนใช 11 ลานคน โตข้ึนจากเดิม

ถึง 41% การดำเนินธุรกิจรานคาปลีกใหเติบโตตอไปได

จึงจำเปนตองมีการนำเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มโอกาสใน

การทำธุรกิจ สรางประสบการณการซ้ือของลูกคาในทุก ๆ

ชองทางทั้งหนาราน และในโลกออนไลน รวมถึงการ

บูรณาการขอมูลจากทุกชองทางการซื้อขายเขาดวยกัน

ตัวอยางการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มชองทางเขาถึงลูกคา

เชน การนำเสนอสินคาตามรสนิยม ลูกคาแบบ Real Time

ผาน Smart Devices ดึงดูดความนาสนใจใหกับธุรกิจ

ดวย SMS ทักทายตั้งแตลูกคาเดินผานประตูรานเขามา

หรือแมแตมอบสวนลดไดตรงใจลูกคาอยางรวดเร็วถึงมือ

แบบไมตองถูกกวนใจกับสินคาและโปรโมชั่นที่ ไมตองการ

เพ�อเพ่ิมโอกาส และแรงจูงใจในการจับจายสินคา เทคโนโลยี

ไมเพียงสงขอมูลท่ีเหมาะสมตรงถึงลูกคาเทาน้ัน ยังสามารถ

เก็บขอมูล และสถิติในรูปแบบตาง ๆ ขอมูลมหาศาลหรือ

Big Data ใชในการวิเคราะหขอมูลพยากรณแนวโนม

พฤติกรรมผูบริโภค ที่ธุรกิจจะสามารถนำไปปรับใชกับ

กลยุทธทางการตลาดและบริการ เพ่ิมความแข็งแกรงทาง

ดานขอมูลขาวสาร เสริมศักยภาพ เพ�อความไดเปรียบใน

การแขงขันของธุรกิจ ใหรานคาหรือองคกรสามารถนำ

เสนอสินคาและบริการไดตรงกับความตองการหรือใหเกิน

กวาที่ผูบริโภคคาดหวัง ยิ่งผูบริโภคเพลิดเพลินกับความ

สะดวกสบายมากขึ้นเทาใดธุรกิจนั้นเขาถึงผูบริโภคไดมาก

ขึ้นเชนกัน



อางอิง : www.securitysystems.in.th, www.bangkokgis.com, www.befirstnetwork.com/iot, www.techtalkthai.com,

www.brandbuffet.in.th, www.krungsri.com/bank/getmedia, www.thaichamber.org, www.etda.or.th

 

เน�องจากเปนส่ิงท่ีลูกคาสามารถสัมผัสและมีประสบการณ

รวมไดอยางเต็มท่ีในการเลือกซ้ือ เห็นสินคาจริงไดทดลอง

ใช ซึ่งในระบบออนไลนทำไม ได Smart Retail จะนำ

นวัตกรรมเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีนำมาใชภายในรานไดอยาง

ลงตัวและใหความสำคัญกับเร�องประสบการณ ไลฟสไตล

ของผูบริโภค รวมถึงการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมสามารถ

สรางประโยชน ใหกับชุมชนและสังคมที่อยูโดยรอบราน

ก็สำคัญเชนกัน ตัวอยางของ Smart Retail ที่เห็นใน

ประเทศไทยเม�อเร็ว ๆ นี้ คือ 7-11 Pilot Shop ไดมี

การออกแบบตกแตงรานคาใหประหยัดพลังงาน ลดการ

ใชพลังงานไฟฟาลง ติดตั้งระบบ Digital Energy

Saving Monitor แสดงผลและวิเคราะหการใชพลังงาน

ภายในอาคาร รานคาแบบ Real Time ท้ังจากระบบปรับ

อากาศ ระบบทำความเย็น และระบบแสงสวาง ตอบสนอง

ไลฟสไตลของผูบริโภคดวยที่จอดจักรยานอัจฉริยะ

พรอมอำนวยความสะดวกสำหรับชารจไฟรถยนตที่ ใช

ระบบไฟฟา เพ�อลดการใชพลังงานและชวยรักษาส่ิงแวดลอม

สรางประสบการณพิเศษในการใชหุนยนตชวยทำงานบริการ

แกลูกคา นอกจากนี้การทำสาธารณะประโยชนตอชุมชน

เปนส่ิงท่ีพึงปฎิบัติเชนกันจะเห็นไดจาก 7-11 Pilot Shop

นำเอา Digital Touchscreen มามอบใหแกชุมชนเพ�อ

เปนบอรดกลางในการแจงขาวสารภายในชุมชน และประกาศ

ขอความชวยเหลือในเร�องตาง ๆ เพ�อใหเกิดประโยชนตอ

คนที่อยูภายในชุมชน เปนตน ซึ่งทั้งหมดนี้จะชวยรานคา

ปลีกและชุมชนใหอยูดวยกันไดอยางยั่งยืน

ตราบใดที่ธุรกิจยังดำเนินอยู การปรับตัวของธุรกิจก็จะ

ตองพัฒนาตอไปอยางไมหยุดย้ัง หมดเวลาสำหรับผูตาม

แนวคิดธุรกิจสดใหมเทาน้ันจึงจะอยูรอด และจะตองเปน

ไปอยางยั่งยืน โดยคำนึงถึงความตองการของผูบริโภค

เพราะลูกคาเปนหัวใจสำคัญสำหรับธุรกิจ

นอกจากรูปแบบหนารานคาปลีกท่ีเร่ิมเปล่ียนไป Business

Model การคายุคใหมก็ปรับเปล่ียนไปเร�อย ๆ Start Up

ท้ังหลายท่ีมาพรอมเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน เพ่ิมความ

สะดวกสบายแกผูบริโภค จึงเปนอีกกลุมธุรกิจท่ีมีสวนชวย

ในการขับเคล�อนธุรกิจไทย

Smart Retail
หนารานยังคงจำเปนตอการคาขาย



เร�องเลานักบริหาร

8

TECHNO NOTES

TrueBusiness

งานบริการ

    ยากที ่... คน
อุปสรรคอันใหญหลวงของการใหบริการท่ีดี ไมใชความ

ไมพรอมของวัสดุอุปกรณ ไมใชขอบกพรองของสินคา

หรือตัวบริการ ...... ทำไมผมถึงพูดแบบนั้น?

พวกสอง ซึ่งไม ไดเปนเทพแบบที่กลาวมาแลวขางตนแต

เปน “เทพวารป” คือ แกไขสถานการณแบบรีบดวนไดทันที

ตัดสินใจฉับไว จัดการลูกคาอยูหมัด พวกน้ีมักมี Power

ติดตัว (ท่ีไมใช Power Bank) พวกน้ีไมคอยเตรียมตัว

และไมมีแบบแผน อาศัยความย้ิมแยม ลักษณะดี เขาตีสนิท

ลูกคา สรางความประทับใจกับลูกคาไดเร็ว

คนที่ทำหนาที่ ใหบริการ

พวกแรก พวกท่ีมาทำงานแลวเต็มไปดวยพลังท่ีจะดูแลลูกคา

ใหมีความสุข ส่ิงท่ีพวกเขาทำมีแค 3 อยางในแตละวัน คือ

ทำงานในหนาท่ีหลักไมใหบกพรอง ทำเร�องเกินกวาท่ีลูกคา

คาดหวัง และสะกดจิตลูกคาดวยการบริการ มีปฏิสัมพันธ

ท่ีดีตลอดเวลาดวยความสุภาพ สามารถประเมินสถานการณ

ในการบริการแตละคร้ังได พวกน้ีเปน “เทพ” ครับ เพราะ

หากเกิดความผิดปกติเขาจะจัดการกอนที่ลูกคาจะรูตัววา

มีขอบกพรอง ไมวาจะแกไขปญหา หรือเตรียมสคริปต

เพ�อบอกกลาวลูกคาวาอาจไม ไดรับความสะดวก

เพราะตัวแปรที่สำคัญที่สุดของเร�องนี้

คือ ... คน

คนท่ีทำหนาท่ีใหบริการน่ันแหละ เม�อใดก็ตามท่ีมีปญหาหรือ

ขอบกพรองท้ังหลาย หากไมมีคนเขามาเก่ียวของ ลูกคา

จะหงุดหงิด ..... ยิ่งนานยิ่งอารมณเสีย เรามักจะเห็น

การหันรีหันขวาง ชะเงอสายตามองหาพนักงานที่ลูกคา

อยากใหเขามาชวยเหลือ (ภายใน 2-3 นาที แรกเทาน้ัน ถา

เกินกวาน้ันลูกคาจะเปล่ียนจากอยากใหเขาชวย เปนอยาก

ใหมายืนใหลูกคาดาแทน 5555) หากมีคนเขามาเก่ียวดวย

แลว คนนั่นแหละจะทำใหเร�องรายกลายเปนดีไดเสมอ



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

พวกที่สาม “ประคองสถานการณ” พวกนี้พื้นฐานเปน

คนดี แตออนประสบการณ ทำใหเวลาเกิดปญหาในการ

บริการไมวาในหรือนอกตำรา พวกเขาจะตัดสินใจไม ได

หรือถาแยหนอย พวกเขาจะไมตัดสินใจในขณะน้ัน เน�อง

จากอาจเกิดเหตุนอกเหนือจากท่ีอบรมมาพลิกตำราในหัว

ไมทัน แตก็ไมละท้ิงลูกคา พยายามติดตอหาผูมีอำนาจเพ�อ

ชวยลูกคา ระหวางนั้นก็ใชวาจาปลอบประโลมลูกคาไป

เร�อย ๆ

พวกที่สี่ “เงอะงะ” สวนมากเปนพนักงานใหม อบรม

ภาคทฤษฎีมาแลวแต ไมเคยลงภาคสนาม หากไมอยากให

เขาสูญเสียความมั่นใจตองใหมีพี่เลี้ยงประกบเขาสัก 2

สัปดาห ในชวงแรกของการเร่ิมงานจะชวยไดมาก เพราะ

ถาปลอยลำพังเวลาเจอปญหาแลวจะออกอาการประหมา

ถาเจอลูกคาเมตตาเขาจะเห็นเปนเร�องขำ หากเจอลูกคา

คาดหวังสูงอาจไปไมเปนทีเดียว หรือถาเจอเสี่ยกราง

บางรายนี่วิญญานแทบออกจากราง

พวกท่ีหา ผมไมชอบท่ีสุดสำหรับคนกลุมน้ี คือ “พ่ีนอง

สกุลโบย” แยหนอยเพราะมีคอนขางเยอะ เม�อลูกคา

เดือดรอนมาเน�องจากชองทางในการใหบริการอ�น ๆ

ซึ่งอาจใหขอมูลผิดพลาดหรือไม ใหบริการที่เหมาะสม

พวกนี้จะไลลูกคาไปหาชองทางนั้น ๆ (แยหนอยคือไล

ไปหาชองทางอ�น ๆ ลูกคาจะงงและหัวเสียเพราะความ

คาดหวังของเขาตอจุดบริการท่ีมาควรจะแกปญหาใหเขา

ได) ประมาณวามาทางไหนไปทางนั้นก็มี อยามาทางฉัน

วิธีคิดบกพรองแบบน้ีทำใหบริษัทเหน�อยครับแถวบานผม

เรียก ... พวกเลี้ยงเสียขาวสุก ... ตองใหกินขาวดิบ

อยางเดียว 5555

พวกท่ีหก “ฉันไมสน” เม�อลูกคามีปญหามา เธอหรือเขา

จะออกอาการหาวเรอ ทำใหลูกคาอึดอัดเพิ่มขึ้นไปอีก

อาการของเธอเสมือนหน่ึงวาพรุงน้ีฉันจะไปอยูบริษัทอ�น

แลวพวกคุณมาทำไม

พวกที่เจ็ด “นัยนตาขวาง” อารมณเสียกอนมาทำงาน

จะดวยทะเลาะกับคูสมรสหรือโดนหมาหนาบริษัทฯ ไลกัด

มาไมทราบได ทำใหเขาหรือเธอเหมือนพกอาวุธติดตัวมา

ทำงาน นัยนตาขวาง ลูกคาพูดไมถูกหูนี่มีเร�อง ภาวนา

อยาใหพวกนี้เขากะเขางานบริษัทฯ เจงครับ !!!

เลาซะยาว สังเกตทีครับหากเราเปนคนทำงานบริการ เรา

อยูพวกไหนและเราเลือกอยากเปนแบบไหน อบรมใหเปน

ก็เปนแนวทางที่ดี แตจะดีมากหากเราเปนสิ่งที่อยากเปน

ดวยแรงผลักดันภายในถาไม ใชแลวก็เปลี่ยนเถอะครับ

เปล่ียนไปทำอยางอ�นอยาทำรายองคกรดวยความละเลย

ตอไป
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Product Solution

คาปลีกอยาง STRONG ในยุค 4.0

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

หากจะกลาวถึงกลุมธุรกิจท่ียังคงไดรับความสนใจและมีการเติบโตอยางตอเน�อง

เห็นจะมีกลุมธุรกิจคาปลีก (Retailer - Hypermarket) หรือ กลุมคาสง

(Wholesaler) รวมอยูในกลุมน้ีดวย โดยมีภาพรวมดัชนีคาปลีกป 2018

คาดการณวาการเติบโตในอยูในชวง 3.8-4.0% ตามการเติบโตของ GDP

ประเทศ และป 2562 จะเติบโตถึง 4.5% ซึ่งนาจะเปนผลมาจาก สภาวะ

เศรษฐกิจในภาพรวมท่ีปรับตัวข้ึนตามลำดับ รวมท้ังนโยบายสนับสนุนจาก

รัฐบาล และการลงทุนของภาคเอกชน (ขอมูล: ประธานสมาคมผูคาปลีกไทย.

ธันวาคม 2560) ซึ่งนอกจากปจจัยตาง ๆ ที่ ไดกลาวมาแลวนั้น Digital

Transformation ที่เริ่มเขามามีบทบาทในภาคธุรกิจมากขึ้นเร�อยๆ 

 



สำหรับธุรกิจคาปลีก ตัวอยางงาย ๆ ที่เทคโนโลยีดิจิทัล

เขามามีสวนสรางประสบการณ ใหมใหกับเรา ๆ ทุกคน

เชน eCommerce เม�อเราซ้ือของไดงายข้ึน (ผานออนไลน

สงตรงถึงบาน) ไมนาแปลกครับที่จะทำใหเราซื้อสินคา

ตาง ๆ เยอะขึ้นกวาแตกอน 

ผูคาปลีกรายใหญ นอกเหนือจากการทำการตลาดเพ�อ

จูงใจใหลูกคาเขามาซื้อสินคาและการทำส�อการขายผาน

ออนไลนและโซเชียลมีเดียแลว การบริหารจัดการก็มักนำ

เทคโนโลยีไอทีเขามาชวยจะเพ่ิมประสิทธิภาพและลดโอกาส

ที่จะเกิดความผิดพลาดใหนอยลง ลองนึกภาพสินคา

มหาศาลที่ถูกนำมาจัดเรียงสำหรับขาย ขอมูลของสินคา

ขอมูลการขาย และ การทำการตลาดตาง ๆ อีกมากมาย

หากไมมีการจัดเก็บและการจัดการที่ดี บอกไดคำเดียว

ครับวา .. ปวดหัวแนนอน เทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบ

https://youtu.be/NrmMk1Myrxc

จึงเขามามีสวนชวยบริหารจัดการ ยกตัวอยางเชน

Amazon ที ่เปดตัวภายใตคอนเซ็ปต “No Lines,

No Checkout (No, Seriously.)” รานคาปลีกสะดวก

ซื้อ (สะดวกจริง ๆ นะ) ที่สรางประสบการณ ในการซื้อ

สินคาใหแกลูกคา ไมวาจะเปน แอปพลิเคช่ัน ท่ีแสดงตัวตน

และชำระเงินผาน User ID, Computer Vision ที่

คอยจับการเคล�อนไหว รวมกับ AI Technology,

Deep Learning Algorithms, Sensor Fusion

ทำใหสามารถรับรู ไดวา คุณกำลังหยิบจับและเลือกซื้อ

สินคาชิ้นไหน ราคาเทาไหร และ ระบบจะทำการเพิ่มสินคา

นั้นในตะกราสินคาบนออนไลนทันทีที่คุณหยิบสินคา และ

เม�อคุณชอปเสร็จแลว ก็แค .. เดินออกจากราน ระบบ

จะทำการรับชำระเงินกับคุณผานระบบออนไลนและสง

ใบเสร็จกลับมาใหคุณผานทางแอปพลิเคชัน ..
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ทายนี้ผมขอหยิบยก เทคโนโลยีที่นาสนใจสำหรับธุรกิจ

คาปลีกมาแนะนำสำหรับยุคการแขงขันดิจิทัล 4.0

Digital Signage

ส�อประชาสัมพันธแบบดิจิทัลผานจอแสดงผลรูปแบบตาง ๆ

ไมวาจะเปนวิดีโอ ภาพนิ่ง หรือตัวอักษรวิ่ง อีกทั้งยัง

สามารถใชกับจอแบบโปรงแสงที่ติดตั้งไวกับตูแชสินคา

ปรับเปลี่ยนไดรวดเร็วและแกไขไดบอยครั้ง ใชงานงาย

เพราะจัดรูปแบบและตั้งเวลาการออกส�อไดตามตองการ

ทั้งยังสามารถควบคุมและบริหารจัดการไดทุกหนาจอจาก

สวนกลางผานระบบการจัดการและเครือขายอินเทอรเน็ต

ไดทุกที่ทุกเวลา

TrueBusiness Technology

Suggestion for Retail

Cloud CCTV

บริการเก็บขอมูลภาพเคล�อนไหวผานการเช�อมตอ

อินเทอรเน็ตที่มีความเสถียรและคุณภาพสูง มั่นใจไดวา

จะไดภาพท่ีคมชัด รวดเร็ว ไมพลาดทุกเหตุการณสำคัญ

ขอมูลตางๆ จะถูกเก็บรักษาไวบนระบบคลาวด ทำให

สามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังไดทุกท่ีทุกเวลา แมอุปกรณ

บันทึกภาพจะโดนทำลายหรือขัดของกะทันหันดวยระบบ

การรักษาความปลอดภัยในรูปแบบ Video

Surveillance-as-a-Service [VSaaS] ซึ่งเปนระบบ

คลาวดที่มีคุณภาพสูง

WiFi Solution

บริการอินเทอรเน็ตไวไฟท่ีนอกจากจะเปนบริการอินเทอรเน็ต

ภายในรานแลวนั้น ยังถือเปนเคร�องมือที่จะชวยใหคุณ

เก็บขอมูลและวิเคราะหลูกคา เพ�อการทำ CRM และสราง

Customer Engagement Tools หรือ Marketing

Campaign ทำใหธุรกิจสามารถแขงขันในยุค Digital

Thailand 4.0 ไดเปนอยางดี 

การงานราบร�นตลอดป

แนะวิธีแกชงWorkTips



อางอิง : www.mahamongkol.com, www.fs-ntw888.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตอศูนยบริการลูกคาธุกิจ หรือ Call Center 1239 (จันทร- ศุกร 8.30 น. – 17.30 น.)

True Delivery Tracker

แอปพลิเคชั่นการสงสินคา และบริการนอกสถานที่แบบ

ครบวงจร ชวยลดตนทุนดวยการบริหารจัดการเสนทาง

การขนสงใหเหมาะสม พรอมทั้งการระบุตำแหนงของ

สินคาเพ�อความปลอดภัยดวยฟงกชั่น GPS Tracking

รวมถึงมีการบันทึกขอมูล การเก็บหลักฐานการจัดสง

สินคา พรอมทำสรุปเปนรายงานได

eFinance

เปนเร�องท่ีขาดไมไดไปเสียแลว สำหรับเทคโนโลยี Cashless

ที่มีใหเลือกหลากหลายรูปแบบในปจจุบัน หนึ่งในรูปแบบ

ที่ ไดรับความนิยม ก็คือ eWallet หรือ กระเปาเงิน

ออนไลน ซ่ึง TrueMoney Wallet จะทำใหทุกการใชจาย

และรับเงิน งาย สะดวก รวดเร็ว กับรานคาท่ีเปนพันธมิตร

มากมาย รวมถึงระบบการโอนเงินท่ีงาย เพียงไมก่ีวินาที

ก็สามารถชำระคาสินคา หรือไดรับเงินแลว

ทำพิธีฝากดวงกับ

ไหวเทพเจาไทสวยเอี้ย

ที่วัดเลงเนยยี่

ไหวพระ 9 วัด

ภายใน 1 วัน

(วัดพระแกว ศาลหลักเมือง วัดโพธิ์ 

ศาลเจาพอเสือ วัดสุทัศน ฯ 

วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม

วัดระฆังโฆสิตาราม

ภูเขาทองวัดสระเกศ) 

บริจาคโลหิต

ทำการกุศลจิตอาสา

ทำบุญไถชีวิตสัตว

ทำบุญใหคนตาย

คนยากไร

บริการท่ีกลาวไปขางตนน้ี เปนเพียงตัวอยางของบริการ

ที่เรียกไดวาเปน Digital Transformation สำหรับ

กลุมธุรกิจคาปลีก – คาสง ทุกขนาด ซึ่งหากจะใหกลาว

ถึงบริการที่เหลือทั้งหมดนั้น คงจะไมสามารถทำไดหมด

ภายในคอลัมนเดียวน้ี อีกท้ังในความเปนจริงแลว ธุรกิจ

คาปลีกแตละประเภทนั้น ยอมมีความตองการและความ

จำเปนในการใชงานเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน ดังน้ันการติดตอ

ขอรับคำแนะนำและหารือกับผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี

สำหรับธุรกิจ ถือเปนการยนระยะเวลาในการหาขอมูล

ตาง ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเอาเทคโนโลยี

ดิจิทัลตาง ๆ เหลาน้ัน มาปรับใชไดอยางเหมาะสมและพอดี

กับองคกรของคุณ ไมตองลองผิดลองถูก เพราะ

ผูเชี่ยวชาญ จะมีรูปแบบของบริการและตัวอยางในการ

นำไปปรับใชมาใหคุณไดเลือกพิจารณากันอยางละเอียด

ครับ

WorkTips



สุขภาพจิตของคนวัยทำงาน

ผูปวยมีความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย

สำเร็จมากกวาคนทั่วไป 20 เทา และ

3% ของผูที ่ฆาตัวตายจะฆาผูอ�น

รวมดวย

ปญหาสุขภาพจิตวัยทำงาน

โรคซึม
เศรา

เปนภาระโรค

อันดับ
รองจาก

โรคเอดส เสนเลือด

ในสมองตีบ และเบาหวาน

ป 2020 จะเปนภาระโรคอันดับ 2

ลานคน

คือจำนวนผูปวยในประเทศไทย หรือ

รอยละ 5 ของคนไทยทั ้งประเทศ

มีภาวะแทรกซอนที่อันตรายที่สุด 

- กรรมพันธุ

- ประสบเหตุการณรายแรงอยางเฉียบพลัน

- ครอบครัวแตกแยก

- เติบโตในสภาพแวดลอมที่ไมเปนสุข

- แบกรับความเครียดเรื้อรังไมสิ้นสุด 

อารมณเศรา VS โรคซึมเศรา
อารมณเศรา 

เปนเร�องธรรมดาของคน เกิดและหายไปธรรมดา เกาะกุมอยูนานมาก

และไมยอมหาย อาจไมรุนแรง ไมกระทบชีวิต ไมมีความคิดอยากฆา

ตัวตาย รักษาไดดวยการพบผู ใหคำปรึกษานักจิตวิทยา จิตแพทย หรือ

ทำจิตบำบัด

โรคซึมเศรา

เปนโรคท่ีเกิดจากสารเคมีบางตัวในสมองเสียสมดุล มีอาการชัดเจนและ

รุนแรงระดับหน่ึง โรคจะไมหายไปเอง ไมหายดวยการทำใจ หรือคำปลอบใจ

ผูปวยตองรับการรักษาจากจิตแพทยและรับยาตานอารมณเศรา ผูปวย

ตองการการยอมรับจากครอบครัวและ คนรอบขางวาเขาปวยไมไดออนแอ

สาเหตุใหญๆ

ผูปวยโรคซึมเศรา

โปรแกรมสรางสุขในสถานประกอบการ 6 โมดูล (Module)

ฝกมองโลกในแงด ี

มองจุดดีของตนเอง

มองเห็นสิ่งดีในสิ่งที่ไมดี

ทุกปญหามีทางแกไข

ไมคงอยู  คลี่คลายได 

1
2 4

5
6

3

ปรับเปลี่ยนความคิด 

เปดใจกวาง มองรอบดาน 

ลดอคติและทิฐิ สรางกำลังใจ

ดำเนินชีวิตตอไปอยางเปนสุข 

สรางความเขมแข็งทางใจดวยพลัง 

ควบคุมอารมณ อดทนตั้งสติ เตรียมรับมือกับปญหา

สรางกำลังใจ ไมสิ้นหวังทอถอย ลุกขึ้นเผชิญหนา

วางเปาหมาย เรงแกไข

อึด ฮึด สู

สรางวัฒนธรรม

การมีสวนรวม 

ยอมรับความคิดเห็น

เนนการมีสวนรวม 

รวมกันสรางวัฒนธรรม

องคกร 

มีหลักพักใจในการดำเนินชีวิต 

คนหาพลังใจ อิงหลักคิดในการ

ดำเนินชีวิต เชน ความกตัญู 

ศาสนา การใหอภัย 

พึงพอใจในสิ่งที่มี 

รูจักพอเพียง 

พอใจในสิ่งที่มี 

พอดีในสิ่งที่ได

อางอิง: กรมสุขภาพจิต



6

”
“

Believe you can and you’re halfway there

Theodore Roosevelt

หากเราเช�อมั่นวาทำได

เราก็ทำสำเร็จไปไดครึ่งทางของเปาหมายแลว
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

”

“

เปดบทสัมภาษณ ผูใหบริการโซลูช่ันดานการส�อสารผาน Mobile แกกลุมธุรกิจระดับโลก กับผูบริหาร

รุนใหมไฟแรง คุณจุฬา เพ่ิมทอง ผูจัดการประจำประเทศไทย บริษัทอินโฟบิป (ประเทศไทย) จำกัด

https://youtu.be/V-AgvoyoZCs

   Infobip เราเปน Global Company ซ่ึงเรา Provide

เร�องของ Seamless OMNI Communication

Platform เปนการท่ีใหบริการเร�องของระบบส�อสารทุก

ชองทางรวมอยูใน Platform อันเดียวกัน กลุมลูกคา

หลัก ๆ ของเราก็จะเปน ธนาคาร Banking และก็จะเปน

พวกกลุมเทคโนโลยีตาง ๆ ที่อยู ใน Social Media

ธุรกิจที่ ใชงานทั่ว ๆ ไป

ถาในธุรกิจรวดเร็วคือดี ขายไดเร็ว ส�อสารไดเร็ว สงของ

ไดเร็ว อะไรก็แลวแตท่ีเร็วคือดีไปหมด แตถามองในมุมกลับกัน

ความเร็วพวกน้ีบางคร้ังจะสงผลใหธุรกิจตองรับมือใหทัน

เพราะลูกคาก็จะมีความอดทนนอยลง ทุกอยางเขาตองได

รับเร็วหมด เพราะฉะน้ันธุรกิจตองปรับตัวใหทัน แนนอน

ทรูบิสิเนสก็ชวยเราในเร�องของคุณภาพ บริการท่ีหลากหลาย

ทีมงานท่ีมีคุณภาพ ตรงน้ีชวยผลักดันใหเราสามารถท่ีจะไป

Focus Core Business  ของเราได โดยใหทรูท่ีเปนเหมือน

Partner ของเราดูแลในเร�องของโครงขาย ในเร�องของ

Facility พื้นฐานที่ทรูคอนขาง Strong อยูแลว



”

“
      การเลือกพันธมิตร

อยางทรูบิสิเนสเปนคูคาก็จะชวย

ขับเคล�อน ชวย Support ใหองคกร

ของเราเติบโตไปไดดวยกัน

อยางมีประสิทธิภาพ

คุณจุฬา เพิ่มทอง

ผูจัดการประจำประเทศไทย

บริษัทอินโฟบิป (ประเทศไทย) จำกัด
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Technology Intrend

Gadget for

Lover Couples
ในเดือนแหงความรักแบบนี้ คงจะมีคูรักจำนวนไมนอยที่มักจะนัดเจอ รับประทานอาหารรวมกัน

มอบของขวัญใหกับคนรักในวันพิเศษอยางวันวาเลนไทน ใช ไหมครับ แตก็ยังมีอีกหลายคู ที่มี

ความจำเปนตองอยู ไกลกันในวันแหงความรัก ซึ่งในยุคที่เทคโนโลยีกาวล้ำนำสมัยเชนนี้ ระยะทาง

จะไมเปนอุปสรรคอีกตอไปครับ

Pillow Talk

“ถึงตัวอยู ไกล แตใจเราใกลกัน” ในสมัยอดีต หลายทาน

อาจจะคิดวามันเปนไปไมไดหรอกกับคำพูดขางตน แตไมใช

กับยุคปจจุบัน ดวย Pillow Talk จะทำใหคุณไดยินเสียง

หัวใจของคนรักของคุณเตนแมในขณะกำลังหลับ ดวย

อุปกรณท่ีมีขนาดกะทัดรัด เช�อมตอขอมูลผานแอปพลิเคชัน

โดยไมจำเปนตองเปดหนาจอคางไว (Runs in the

Background)

นอกจากการนำไปใชกับคูรักท่ีอยูไกลกันแลว ยังมีคุณพอ

คุณแมที่เพิ่งคลอดลูก นำเจา Pillow Talk ไปใชกับ

ลูกนอยของพวกเขา ทำใหลูกไดยินเสียงหัวใจของแมเตน

เสมือนกำลังนอนหลับอยูในทองของแมอีกดวยละครับ

https://youtu.be/XYYm_5e_d5k



Kissenger

การจูบคนท่ีเรารัก คือการแสดงออกถึงความรักรูปแบบ

หนึ่ง แตถาหากวาตัวอยู ไกลกัน ก็ยากที่จะทำอะไรแบบนี้

ไดใชไหมละครับ Kissenger ถูกออกแบบมาเพ�อแกปญหา

ในเร�องน้ี ดวยเซ็นเซอรท่ีมีอยูบนตัว จะทำใหคุณสามารถ

สัมผัสไดถึงรอยจูบของคนที่คุณรักไดใกลเคียงกับ

ริมฝปากจริง ๆ (ไมมากก็นอย ฮา..) และก็ใชวาคุณจะ

สามารถนำไปใชกับคูรักไดเพียงแคนั้น คุณยังสามารถ

นำเอาไปใชกับลูกหรือครอบครัวของคุณที่อยู ไกลกัน

ไดอีกดวยครับ
https://youtu.be/5sfMBc7vVV0

Bond Touch

อีกหนึ่งทาทางในการถายทอดความรูสึกดี ๆ ไปยังคนที่

เรารักนั้น คือ การสัมผัส เชน การเดินจับมือ หรือเกาะ

แขนกัน เปนตน Bond Touch สามารถทำใหเรารูสึกถึง

การสัมผัสในรูปแบบเหลาน้ันเม�อตองอยูหางไกลกับคนท่ี

เรารัก ตอจากนี้ ไป คุณก็สามารถสงความรูสึกโดยการ

สัมผัสไปบนเคร�อง Bond Touch ซึ่งจะสงการสัมผัส

ไปยังคนรักปลายทางของคุณ และเขายังสามารถตอบกลับ

ไดดวยการสัมผัสกลับมาเชนเดียวกันครับ

https://youtu.be/Neg1NQX2mrk

แมเทคโนโลยจีะพัฒนามากขึ้นจนสามารถนำพาให ความรักมาใกลกันไดมากขึ้น

แตเทคโนโลยี ไมสามารถแทนความรักอันบริสุทธิ์ของมนุษย ไดนะครับ
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พาแอวเหนือกับ

เตรียมจัดกระเปา เก็บเงินเที่ยวกันไดเลย เพราะเราจะพาคุณไปเปดประสบการณ

ทองเที่ยวจังหวัดที่เปนเมืองรอง ตามมติ ครม. ซึ่งถือเปนขาวดีสำหรับเหลา

คนทำงานอยางเรา ๆ ท่ีสามารถนำคาใชจายมาหักภาษีได สำหรับฉบับน้ีเอง เราขอ

เริ่มตนพาทัวร ในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กินนอนแบบโฮมสเตย

กันที่ภาคเหนือกอน สำหรับภาคอ�น ๆ สามารถรอติดตามไดฉบับถัดไปนะครับ...

4 จังหวัดเมืองรอง

สิงห ปารค ที่เชียงราย



ตามรอยเมืองประวัติศาสตร สุโขทัย

เม�อนึกถึงจังหวัดท่ีเต็มไปดวยรองรอยประวัติศาสตรโบราณสถานเกาแก

คูบานคูเมืองก็ตองมากันที่นี่หละครับ สัมผัสเสนหแบบไทย ๆ เที่ยวชม

วัดเกาแก ไหวพระ สักการะสิ่งศักดิสิทธิ์ เที่ยวชมธรรมชาติ ใชชีวิต

วิถีชาวบาน ๆ โดยเราไดรวบรวมแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจดังน้ี เรียนรู

วีถีชีวิต ทองเท่ียงเชิงอนุรักษ บานตนนาจ่ัน อ.ศรีสัชนาลัย โฮมสเตย

เชิงทองเที่ยวการันตีคุณภาพทั้งระดับในประเทศและเอเชีย ที่คุณจะได

สัมผัสธรรมชาติท่ีโอบลอมไปดวยขุนเขา พรอมคนในชุมชนท่ีนารักเปน

กันเอง

มาพักที่นี่ทำอะไร?

เรียนรูวิธีชาวบาน ทำผาหมักโคลน ชมการสาธิตทำตุกตาบาโหน

ผอนคลาย กับสปาบานทุง

กินอาหารทองถิ่น ขาวเปบหรือกวยเตี๋ยวพระรวง

ปนจักรยาน ไปยังจุดตาง ๆ ของหมูบาน ชมบรรยากาศของ

ไรนาเขียวขจีตลอดสองขางทางชวงเวลาที่ทำนา คือเดือน

ส.ค. - ต.ค. และในชวงเดือนก.พ.

แนะนำแหลงทองเที่ยวในจังหวัด

แวะถายรูป ท่ีทุงดอกดาวเรืองปากแควกวา 50 ไร ในชวงเดือน

มกราคม-มีนาคม

ชอปปง หาของกิน ที่ตลาดริมยม กงไกรลาศ สัมผัสวิถียาน

การคาเกาของชาวบานแบบโบราณในสมัย พ.ศ 2437 ต้ังแตการ

แตงกายของพอคา แมขาย ไปจนถึงภาชนะอุปกรณตาง ๆ และ

การละเลนพื้นบาน

ปนจักรยานชมรองรอยประวัติศาสตร ท่ีอุทยานประวัติศาสตร

สุโขทัย ชมศิลปะสมัยสุโขทัย และวัดกวา 26 แหงท่ีอยูไมไกลกันนัก

และท่ีน่ียังท่ีไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกจากยูเนสโกอีกดวย

เกาะรูปหัวใจ ทุงทะเลหลวง เกาะกลางน้ำรูปหัวใจหน่ึงเดียวในโลก

เที่ยวแบบสโลว ไลฟ ที่อุทัยธานี

หลายคนนึกถึงอุทัยธานี ก็นึกถึงสถานที่ถายทำละครนาคี อยางถ้ำพุหวาย ที่ลอม

ไปดวยหินปูนที่สวยงาม แปลกตา และหุบปาตาด ที่มีลักษณะเหมือนปาดึกดำบรรพ

ดวยพืชตระกูลปาลม แตนอกจากความ Unseen ที่ธรรมชาติสรางไวแลว ความ

สโลว ไลฟที่เราจะพาคุณไปสัมผัสใหลึกซึ้งถึงวิถีสวนหนึ่งของคนอุทัยคือ 

มาพักที่นี่ทำอะไร?

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  ชมวิวทิวทัศนและวิถีชีวิตชาวแพ

ริมแมน้ำสะแกกรัง

สายบุญ ทำบุญ ตักบาตร นมัสการหลวงพอพุทธมงคลศักด์ิสิทธ์ิ

ณ วัดสังกัสรัตนคีรี

สายชิว เนนถายรูป ขี่จักรยานทองเที่ยวตามเสนทางจักรยาน

รายละเอียดเพิ่มเติม www.homestaythai.net

แนะนำแหลงทองเที่ยวในจังหวัด วัดจันทรารามหาวิหาร (วัด

ทาซุง) วัดถ้ำเขาวง ปราสาททองคำกาญจนาภิเษก เที่ยวตรอก

โรงยา ถนนสายวัฒนธรรม หุบปาตาด

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ลำน้ำสะแกกรัง ชมวิถีชาวแพ ลองเรือ

ตามลำน้ำท่ีแบงออกเปนฝงตะวันตก และฝงตะวันออก โดยฝง

ตะวันตกนั้นมีอาคารบานเรือนชุมชน และมีตลาดใหญที่ชาวบาน

นิยมนำของมาขาย สวนแมน้ำฝงตะวันออกเรียกกันวาเกาะเทโพ

ที่มีสวนผลไมและปาไผตามธรรมชาติ หากใครอยากสัมผัส

วีถีชีวิตอยางใกลชิด ท่ีน่ียังมีโฮมสเตยช�อ “เกาะเทโพโฮมสเตย”

เปนกลุมแรกที่ ไดริเริ่มจัดตั้งที่พักแบบโฮมสเตย ตั้งอยูบนเกาะ

น้ำจืดที่ใหญที่สุดในประเทศ

วัดจันทรารามหาวิหาร

เกาะรูปหัวใจ ทุงทะเลหลวง

บานตนนาจั่น
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สัมผัสธรรมชาติและสายหมอก ที่เชียงราย

สำหรับแนวเนนเที่ยวปา เที่ยวดอย เนนศึกษาธรรมชาติ

และวัฒนธรรมชาวพ้ืนทองถ่ิน เชียงรายเปนหน่ึงในทาง

เลือกท่ีมีธรรมชาติสมบูรณ และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม

ไมแพจังหวัดไหน ๆ ในภาคเหนือเลย เม�อมาถึงที่นี่แลว

ก็ตองกินอยูเที่ยวธรรมชาติใหสุดไปเลย

 

มาพักที่นี่ทำอะไร?

ทองเที่ยว เดินเที่ยวน้ำตกหวยแกว ไรชา น้ำพุรอน หมูบาน

ชาวเขา ขี่ชาง

เดินปาศึกษาธรรมชาติ สำหรับที่นี่เคายังจัดทริปเดินปาที่พลาด

ไม ได เพราะไมเพียงแตชมวิวทิวทัศน แต ไกดชาวเขาจะสอน

การทำอุปกรณที่จำเปนในการดำรงชีพจากไม ไผดวยตัวเอง

เชน กระบอกด�มน้ำ ตะเกียบ จาน จากมีดพราที่ทุกคนตอง

พกไป นอกจากนั้นยังสอนการหุงขาว จับปลา กุง จากแมน้ำ

และเข�อนขนาดเล็กระหวางทาง แคน้ีก็นาสนุกแอดเวนเจอรสุด ๆ

ไปเลย

รายละเอียดเพิ่มเติม www.akhatour.com

พักผอน ทามกลางปาเขา ท่ี อาขาฮิลล เฮาสโฮมสเตย เกิดจาก

ความรวมมือกับกลุมชาวเขาในหมูบานในการใหบริการที่พัก

สำหรับท่ีน่ีผมแนะนำเลยวานาพักมาก ๆ เหมาะสำหรับคนท่ีอยาก

จะมาพักผอน กินนอน ทำกิจกรรมท่ีหอมลอมไปดวยพ้ืนท่ีสีเขียว

ปาลึก และชอบการผจญภัย นอกจากนั้นสำหรับการพักที่นี่เขา

ยังนำรายไดสวนหนึ่งไปบริจาคโครงการเพ�อการศึกษาอาขา

ใหแกเด็ก ๆ และส่ิงอำนวยความสะดวกของโรงเรียนในแถบพ้ืนท่ี

โปงน้ำรอน

แนะนำแหลงทองเที่ยวในจังหวัด

เที่ยวธรรมชาติ ดอยแมสลอง ดอยวาวี วนอุทยานภูชี้ฟา

ภูชี้ดาว ดอยผาตั้ง ดอยหัวแมคำ

เนนถายรูป สวนแมฟาหลวง พระตำหนักดอยตุงและ

สวนแมฟาหลวง สิงห ปารค

ชมศิลปะสถาปตยกรรม วัดรองขุน พิพิธภัณฑบานดำ

วัดรองเสือเตน

สักการะสิ่งศักดิ ์พระธาตุดอยตุง วัดพระแกว



อางอิงขอมูล : www.homestaythai.net, www.painaidii.com, www.paiduaykan.com

รูปภาพ >> pixy_nook / Shutterstock.com, www.posttoday.com, www.homestaythai.net, Chillpainai, www.facebook.com/Omohpixs

สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ พะเยา

สำหรับที่นี่ถือเปนอีกหนึ่งเมืองที่เต็มไปดวยความสงบ

เรียบงายเปนเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรม ใครที่มีโอกาส

แวะเวียนมาก็พลาดไม ไดที ่จะเที ่ยวชมความงามของ

วัดวาอารามและธรรมชาติครับ แตแนนอนวาไฮไลตของเรา

สำหรับคอลัมนน้ีไมเพียงแตแนะนำสถานท่ีทองเท่ียวยอดฮิต

แตเปาหมายของเราคือพักโฮมสเตยกับคนทองถ่ินน่ันเอง

พักทามกลางธรรมชาติ ที่ “โฮมสเตยหุบเขาแหงมิตรสหาย”

ตั้งอยู ในหมูบานสันติสุข ตั้งอยูกลางหุบเขาดอยผาจิ รายลอม

ดวยภูเขา ลำหวยนอยใหญ มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่

สำคัญ ท้ังในเชิงของความสวยงาม และทางประวัติศาสตร เพราะ

ชาวบานท่ีน่ีในสมัยกอน เคยเขารวมขบวนการคอมมิวนิสตตอสู

กับรัฐบาลเพ�อเรียกรองประชาธิปไตยครับ เรียกไดวาเปน

โฮมสเตยที่คอนขางจะแตกตางจากที่อ�น

แนะนำแหลงทองเที่ยวในจังหวัด

เที ่ยวธรรมชาติ เดินปาพิชิตยอดภูลังกา อุทยานแหงชาติ

ดอยภูนาง (เปนอุทยานฯ ที ่มีนกยูงมากที่สุดในภาคเหนือ)

กวานพะเยา ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปงคา

ชมศิลปะสถาปตยกรรม วัดนันตาราม เปนวัดท่ีอนุรักษวิหารศิลปะ

แบบไทยใหญ ตัววิหารสรางดวยไมสักทั้งหลังตกแตงลวดลาย

ฉลุไมอยางสวยงาม

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดศรีโคมคำ (วัดคูบานคูเมืองพะเยา)

วัดพระธาตุจอมทอง พะเยา

นอกจาก 4 จังหวัดที่เราเลามา สำหรับจังหวัดที่เปนเมืองรองของภาคเหนือ

ยังมีอีก 12 จังหวัด ไดแก 

พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ นครสวรรค ลำพูน อุตรดิตถ ลำปาง แมฮองสอน พิจิตร แพร นาน กำแพงเพชร

มาพักที่นี่ทำอะไร?

ทองเที่ยว ชมถ้ำส�อสารวิทยุ เชาชุดชนเผามง เที่ยวชมและ

รับฟงการบรรยายอนุสรณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร

เดินปาศึกษาธรรมชาติ ศึกษาพรรณไม สมุนไพรพื้นบาน

รายละเอียดเพิ่มเติม www.homestaythai.net

สำหรับคาใชจายสวนที่สามารถนำมาลดหยอนได 

คาอาหาร

การลดหยอนนี้ จะไมรวม

คาอาหาร ยกเวนเสียแตวาเปน

คาอาหารที่รวมอยูกับคาที่พัก

โรงแรมหรือโฮมสเตยหรือ

ในแพ็กเกจทัวรก็จะใชได

คาแพ็กเกจทัวร ทองเที่ยว

โดยมีคาตั๋วเคร�องบิน

คาที่พัก คาเชาเรือ คาเชารถ

คาอากร คาเขาชมการแสดง

คาดำน้ำ ฯลฯ

ที่รวมอยูในแพ็กเกจทัวร

คาบริการนำเที่ยว

และมัคคุเทศก

คาที่พัก

สำหรับโรงแรม หรือโฮมสเตย

ที่ ไดรับการรับรองมาตรฐาน

โฮมสเตย ไทยตามที่

กรมการทองเที่ยวกำหนด 

วัดนันตาราม

ภูลังกา
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คุณอาทิวราห คงมาลัย หรือ “พ่ีตูน บอด้ีสแลม” รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ “กาวคนละกาว เพ�อ 11 โรงพยาบาล

ทั่วประเทศ” จาก คุณศุภชัย เจียรวนนท ประธานคณะผูบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร

บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น  ซึ่งเปนตัวแทนสงมอบเงินจากลูกคาที่ ไดรวมกันบริจาคผานชองทางในเครือทั้ง ทรูมูฟ เอช

ทรูมันนี่ และทรูยู โดยไดยอดบริจาคจากลูกคา ตั้งแตเริ่มโครงการจนถึง 12 ธันวาคม 2560 เปนจำนวนประมาณ

30 ลานบาท และกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ รวมถึง ทรู คอรปอเรช่ัน ไดบริจาคสมทบเพ่ิมอีก 30 ลานบาท รวม

เปนยอดเงินสนับสนุนที่มอบใหกับโครงการทั้งสิ้น 60 ลานบาท  

โดยมีผูบริหารจากกลุมทรูท้ัง ทรูมูฟ เอช ทรูมันน่ี และทรูยู รวมมอบเงินบริจาค คือ คุณสุภกิจ วรรธนะดิษฐ หัวหนา

คณะผูบริหารกลุมดานการพาณิชย บมจ.ทรู คอรปอเรช่ัน, คุณปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ประธานคณะผูบริหารกลุม

บริษัท แอสเซนด กรุป จำกัด และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด, คุณธีรศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ

ผูอำนวยการกลุมดานการส�อสารเพ�อสรางแบรนดและบริหารส�อโฆษณา บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด และ

คุณฐานพล มานะวุฒิเวช ผูอำนวยการฝายลูกคาสัมพันธและบริหารความสุขลูกคา บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด มีเดีย

แพลตฟอรม จำกัด

กลุมทรู ขอบคุณลูกคาท่ีบริจาคเงินผานทรูมูฟ เอช ทรูมันน่ี และทรูยู 

สงมอบเงิน 60 ลานบาทใหกับโครงการ “กาวคนละกาว เพ�อ 11 โรงพยาบาลท่ัวประเทศ”



ฤกษ
งาม

ยาม
ดี

กลุมทรู โดย คุณพิรุณ ไพรีพายฤทธ์ิ ผูอำนวยการดานภาครัฐและภาคการศึกษา ลงนามความรวมมือกับ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปนปฐมรัฐ อธิการบดี ในฐานะเจาภาพหลักการจัดการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส”  โดย กลุมทรู สนับสนุนระบบการส�อสารความเร็วสูง

ในการจัดการแขงขันในครั้งนี้  อาทิ ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบ Corporate Internet แบนดวิธขนาด 500

Mbps., อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง (Wi-Fi) ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีท่ีใชจัดการแขงขันภายในมหาวิทยาลัย และ Wi-Fi

จำนวน 300 Accounts สำหรับใชงานตลอดการแขงขัน พรอมทั้งติดตั้งอุปกรณเช�อมตอเครือขายทรูมูฟ เอช 4G

ท่ีจะกระจายเปนสัญญาณ Wi-Fi เพ�ออำนวยความสะดวกในการจัดการแขงขันท่ีสนามนอกพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย นอกจากน้ี

ยังเตรียมถายทอดสดการแขงขันใหติดตามชมและเชียรนักกีฬาผานแอพพลิเคชัน “ทรูไอดี” อีกดวย

กลุมทรู จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วางระบบส�อสารความเร็วสูง สนับสนุนการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 45

วันธงไชย เหมาะแก

การมงคลสมรส เปดกิจการ เขาบานใหม ฯลฯ



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.)

bts@truecorp.co.th l    truebusiness

http://truebusiness.truecorp.co.th

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.)
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เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

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