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สวัสดีผูอานที่รักทุกทานครับ เวลาชางผานไปอยางรวดเร็วเหลือเกินเผลอแปปเดียว

เรากลับมาพบกันอีกแลวนะครับ ฉบับน้ีผมหยิบยกเอาเร�องใกลตัวอยาง เมืองอัจฉริยะ

หรือ Smart City มาฝากกัน ซ่ึงเมืองอัจฉริยะมีจุดประสงคหลักคือ ทำใหชีวิตของ

เราอยู ไดอยางมีความสุขโดยการใชเทคโนโลยีมาชวยยกระดับคุณภาพชีวิตน่ันเองครับ

แตจะเกิดขึ้นไดรวดเร็วมากนอยแค ไหนก็ขึ้นอยูกับการจับมือกันของทุกภาคสวน

ทั้งเอกชน รัฐบาล และประชาชนทุกคนนี่แหละครับวาจะยอมรับ ปรับใช และสงเสริม

นวัตกรรมเทคโนโลยีใหเปนไปในทิศทางใด รวมท้ังคอลัมนเร�องเลานักบริหาร “เวลา ...

เช�อมโยงทุกสิ่งอยางสมารท” เหตุใดจึงเปนเชนนั้น มารวมหาคำตอบดวยกันนะครับ 

Technology Intrend เจาของธุรกิจ SME พอคาแมคาออนไลน หามพลาดกับ

แอปพลิเคชันแนะนำที่เรานำฝากกันเพ�อชวยใหการทำธุรกิจงายขึ้น สะดวกขึ้นในยุค

ดิจิทัลนี้ จนมีเวลาเหลือให ไปเที่ยวลัดเลาะแดนดินถิ่นอีสานที่ จ.อุบลราชธานี และ

จ. ชัยภูมิ บอกไดเลยครับวาสวยงามไมแพเมืองรองในภาคอ�น ๆ ที่เราเคยนำเสนอ

ในหลายฉบับเดือนกอนหนานี้ แตถาหากงานไมเสร็จแลวตองทำงานยาวตลอดคืน

แลวละก็ ผมก็มีเคล็ดลับมาใหตาสวางตลอดท้ังคืนมาฝากกันนะครับ เร�องราวท่ีนาสนใจ

ยังมีอีกมาก ติดตามอานในเลมเลยครับ





4

TECHNO NOTES

TrueBusiness

SMART CITY
2 ปท่ีผานมาหลังจากการประกาศนโยบายการขับเคล�อนเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0

กลายเปนส่ิงท่ีทุกภาคสวนพูดถึงกันอยางกวางขวางแลว ส่ิงหน่ึงในโครงการท่ีผมเห็นวา

จะเปนกลไกที่สอดรับกับนโยบายดังกลาว คือ โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ

Smart City ท่ีจะมาชวยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทยใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ซ่ึงเมืองอัจฉริยะจะตองคำนึงถึงการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากร พัฒนาโครง

สรางพื้นฐาน มีบริการสาธารณะที่เขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไมมี

อาชญากรรม ระบบสาธารณสุขที่ ไดมาตรฐานเทาเทียม ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

พรอมสรางวัฒนธรรม และสังคมใหเปนแหลงการเรียนรูท่ีมีการพัฒนาอยูเสมอ มาเปน

ตัวชี้วัดความนาอยูของเมือง โดยอาศัยนวัตกรรม เทคโนโลยีมาชวยบริหารจัดการ

ตรวจสอบใหเมืองเช�อมตอกันอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตอการอยูอาศัย 

ที่ปรึกษาบทความ

คุณทรงวุฒิ วัฒนพันธ

คุณธีรเศรษฐ พัฒนวราพงษ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการกลุมงานประสานยุทธศาสตรและพัฒนาจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย

เพ�อการใชชีวิตที่มีคุณภาพของคนใหอยู ไดอยางมีความสุข



เริ่มตนดวย Smart Compact City 

สำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยในฐานะ

การเปนประเทศ ”ผูรับเทคโนโลยี” ท่ีเราเห็นกันอยู ถือวา

ปรับตัวไดดีเปนไปอยางตอเน�อง และไมหยุดนิ่งครับ

เม�อเทียบกับการเรียนรูจากประเทศผูนำในดานการคิด

คนเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จอยางประเทศญี่ปุน

ในชวง 10 ปที่ผานมา จะเห็นไดจากเราเริ่มพัฒนาเนนไป

ในสวนที่เปนเมืองเดิมที่มีความพรอมกอนในระยะเริ่มตน

เม�อมีการพัฒนา Smart Compact City ในพื้นที่แลว

จึงขยายพื้นที่ออกไปครอบคลุมกลายเปนเมืองอัจฉริยะ

(Smart City) ระยะยาวตอไป 

SMART CITY
การออกแบบเมืองอัจฉริยะนาอยูในลักษณะ

Compact City 6 ประการ 

สรางผังเมืองที่ยั่งยืน ลดก
ารใชรถยนตสวนตัว ตนทุน โครงสรา

งพื้นฐานต่ำลง

จัดการทรัพยากรน้ำอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตน้ำประปา ไปจนถึงการบำบัดน้ำเสีย

มีโครงการสรางพื้นฐานดิจิทัล ครอบคลุม รวดเร็วสะดวกตอการใชงาน

สงเสริมกา
รเดินและใช

จักรยาน ส
รางขนสงม

วลชนประ
สิทธิภาพสูง

สรางความสมดุลของพลังงานหลักและทางเลือก
ในอาคารอัจฉริยะ

การใชพื้นที่อยางประหยัดและผสมผสาน
เพิ่มโอกาสการทำความรูจักผูอ�น
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อาทิ กรุงเทพมหานครพัฒนาพ้ืนท่ียานบางซ�อ พหลโยธิน

กวา 2.3 พันไร ใหกลายเปนศูนยกลางการเดินทาง

รถไฟฟา รถไฟฟาชานเมือง รถไฟความเร็วสูง รถไฟ

ขนสงสินคา  เปนศูนยกลางการเดินทาง และพัฒนาพ้ืนท่ี

โดยรอบเชิงพาณิชย เชน ออฟฟศใหเชา รานคา โรงแรม

คอนโดมิเนียม ศูนยประชุม มีสิ่งอำนวยความสะดวก

ลดการใชพลังงาน พรอมการพัฒนาสิ่งแวดลอม เชน

สวนสาธารณะ ระบบกักเก็บน้ำ และโครงสรางพื้นฐาน

ถนน ไฟฟา ทอระบายน้ำ เพ�อผังเมืองท่ีย่ังยืน เปนพ้ืนท่ี

สงเสริมสิ่งแวดลอมอัจฉริยะ ในสวนภูมิภาคก็มีนะครับ

อยาง จ. ภูเก็ต เพิ่มประสิทธิภาพดานบริหารจัดการ

อัจฉริยะ ดำเนินการติดตั้งระบบ IoT Sensors ไปยัง

2 ลำคลองในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และเขตเทศบาลปาตอง

โดยติดต้ังท้ัง 15 สถานีประกอบดวยการวัดปริมาณน้ำฝน

ระดับน้ำ คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ท้ังน้ีเพ�อเฝาระวัง

ดานส่ิงแวดลอม และภัยพิบัติจากน้ำทวมและแผนดินถลม

จ.เชียงใหม ในดานเศรษฐกิจอัจฉริยะ นำรองระบบแนะนำ

ท่ีทองเท่ียว และสมารท Wi-Fi คลอบคลุมถนนนิมมาน-

เหมินทร ทำ Data Analytic จากกลอง CCTV ใน

พื้นที่ เพ�อดูความเคล�อนไหวของประชาชนในพื้นที่และ

นักทองเที่ยวในจังหวัด เพ�อจัดทำขอมูลดานการตลาด

และ จ. ขอนแกน พัฒนาการคมนาคมขนสงอัจฉริยะ

เปล่ียนระบบขนสงสาธารณะจากรถสองแถวสู สมารทบัส

รถไฟฟารางเบา รองรับการเปนเมืองศูนยกลางของ

ภูมิภาคอาเซียน เมืองอัจฉริยะ นำโดยภาคเอกชนซึ่งมี

รัฐบาลเปนผูสนับสนุน



รูปแบบการลงทุนของเมืองอัจฉริยะ ส่ิงสำคัญท่ีจะทำให

การพัฒนามีศักยภาพน้ัน ยอมอยูบนพ้ืนฐานของความ

รวมมือทุกภาคสวนในสังคมครับ ฝงภาครัฐบาลสนับสนุน

ไดดวยการวางแนวทาง กำหนดนโยบาย เชน จัดตั้ง

คณะกรรมการเมืองอัจฉริยะใหเหมาะสมกับการบริหาร

ราชการแบบใหมที่ตองปรับตัว โดยนำความรูในเร�อง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบริหารโครงการขนาดใหญ 

รวมท้ังการปรับปรุงขอจำกัดของกฎหมายท่ีไมเหมาะสม

และหนวยงานออกแบบโครงสรางระบบเทคโนโลยีเมือง

อัจฉริยะตรงความตองการของประชาชน ชุมชนในพ้ืนท่ี 

ฝงภาคธุรกิจเอกชน คือแหลงเงินทุนมหาศาล จึงจำเปน

จะตองลุกขึ้นมาเลือกสรร นำเขา และใชนวัตกรรม

เทคโนโลยีอยางจริงจัง รวมทั้งการสรางโครงสราง

พื้นฐานอยางเหมาะสมรองรับการพัฒนาของประเทศ

อยางตอเน�อง และตองคำนึงถึงการใหบริการอยางเปน

ธรรมตอประชาชนดวยนะครับ ในสวนของภาคประชาชน

ในพื้นที่ก็ตองยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำมา

ปรับใชกับชีวิตประจำวัน เพ�อรวมผลักดันใหพื้นที่ของ

ตนกลายเปนเมืองอัจฉริยะ โดยเริ่มจาก Smart

Compact City จนเขาไปสู Smart City อยางเต็มตัว

อุปกรณผานอินเทอรเน็ต (IoT : Internet of Things)

การนำขอมูล (Big Data Analytics) มาใชเพ�อสงเสริม

พื้นที่ ในมิติตาง ๆ นอกเหนือจากหัวเมืองหลักในแตละ

ภูมิภาคแลว ปจจุบันแผนการขยายไป Smart City

สูทางเดินเศรษฐกิจตะวันออกที่ จ.ชลบุรี จ.ระยองและ

จ. ฉะเชิงเทรา หรือพ้ืนท่ีระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)

เพ�อสรางเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะ ซ่ึงขณะน้ีความคืบหนา

ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ กำลังศึกษาความตองการของคนในพ้ืนท่ี

เพ�อจัดทำแผนแมบท พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล

บริเวณทาเรือแหลมฉบัง รวมท้ังเขตสงเสริมอุตสาหกรรม

และนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Park Thailand

ทั้งหมดนี้ลวนเปนจุดเริ่มตนสำคัญในการเสริมสราง

ศักยภาพของประเทศ จนนำไปสูการพัฒนาประเทศใน

ทุก ๆ ดาน ไดอยางยั่งยืนตอไป

ขอมูลอางอิง : การประชุม คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

(กนศ.) ครั้งที่ 3/2561 (วันพุธที่ 18 เมษายน 2561) ณ ตึกภักดีบดินทร ทำเนียบรัฐบาล

http://www.mdes.go.th
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หลายปกอน ... พี่ชายผม ดร. สุวินัย ภรณวลัย ขาราชการเกษียณอดีตอาจารยคณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพูดใหฟงวา การเอาชนะธรรมชาติของมนุษยท่ีพยายามตลอดมาคือ “การเอาชนะเวลา”

เม�อกอน “การเอาชนะเวลา” เปนเร�องยากเย็นแสนเข็ญแตเด๋ียวน้ีทำไดดีกวาเดิมมาก ๆ เร่ิมต้ังแตมีการส�อสาร

ทางสาย ทำใหคนไมตองเดินทางไปมาหากัน จากท่ีใชจดหมายพูดคุย ก็รวดเร็วข้ึนเปนโทรเลข โทรศัพท โทรสาร

จนตอนนี้สามารถส�อสารไดทั้งภาพและเสียงแบบ Loss Rate ... ที่ทำไดเพราะอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่แททรู

เวลา...
เช�อมโยงทุกสิ่งอยางสมารท



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

เจานายผม คุณศุภชัย เจียรวนนท ประธานคณะกรรมการ

บริษัททรู คอรปอเรชั่นเคยพูดใหฟงวา “โลกมันเปลี่ยน

ไปมาก คนรุนเกาท่ีอยูระหวางการเปล่ียนผานน้ีจะมีความ

ยุงยาก ... อยากใหตั้งใจ แมวาจะเปนคนที่ยังอยากจะ

อยู ในโลกเกาคงปฏิเสธการอยูกับคนรุนใหม ไม ได”

... ตองปรับตัวเองจาก คนรุนเกาโลกใบเกา ใหเปน

คนรุนเกาโลกเกาแต ใบใหม ให ไดตางหาก

รอเธอนะจะ Smart City

             ... Smart Country

                      ... Smart World

ในหลาย ๆ เมืองของโลกมีการพัฒนา Smart City ใน

ทางท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน ใกลบานเราก็มาเลเซียกับสิงคโปร

น่ีแหละ ท่ีสิงคโปร เมืองไทยท่ีจับตองไดเห็นแคปายจราจร

อัจฉริยะของ Forth รวมมือกับกทม. มันจะเปลี่ยนอีก

เยอะครับ แตจะเปนแบบคอย ๆ แพลมออกมาเพราะเร�อง

แบบนี้สัมพันธกับงบประมาณมหาศาลนับรวมอุปกรณ

และการเช�อมตอระบบของภาครัฐและเอกชน ... ไม ใช

แครัฐมีระบบคอมพิวเตอรและบอกวา กรุงเทพฯ เปน

สมารทซิตี้แลว

ทุกอยางเร่ิมคอย ๆ ชาลงแตเร็วข้ึน ชาลงท่ีการพัฒนาภาพ

เสียงและเร็วขึ้นดวย สปด 3G 4G กำลังจะ 5G อยู

รอมรอ แตคนรุนผมนี่โชคดีแทๆ ที่เห็นทุกอยางตั้งแต

ชาชา สมัยมีแฟนเรียนอยูตางประเทศ สงแอรเมลฉบับละ

3.50 บาท สงไป-ตอบกลับ 1 สัปดาหพอดี จนเดี๋ยวนี้

ภรรยาท่ีเปนคนท่ีผมเขียนแอรเมลถึงน่ันแหละคุยกับลูก

ผานทางแอปพลิเคชันส�อสารทุกวัน ถามปุบ ตอบปบ

ส่ิงท่ีเปนเร�องแปลกใหมไมถึง 10 ปคือ StartUp ผลิต

สารพัดแอพฯ ทั้ง Grab, Uber, Lineman ลวนทำ

เร�องราวแบบเดียวกัน ซ้ำซากเหมือนกันท้ังหมด น่ันคือ

การ ”เอาชนะเวลา” ซ่ึงส่ิงท่ีผมเขียนมาต้ังแตยอหนาแรก

พวกเรามนุษยพยายามทำใหทุกอยางเร็ว และสะดวก 

ภายใตเร�องการเอาชนะเวลา ทุกเร�องราวภายใตความ

สำเร็จนั้นมีสิ่งสำคัญแอบซอนอยู นอกจากพัฒนาการ

“เอาชนะเวลา” แลว ขณะเดียวกันน้ันเราไดถูก “เช�อมโยง

เขาหากัน” โดยไมรูตัว ส่ิงท่ีย่ิงใหญตอไปในชีวิตท่ีเราจะ

เจอก็ไมพนเร�องราวแบบนี้  “สมารทซิตี้ คงวนเวียน

อยูกับเร�องการเอาชนะเวลา และการเช�อมโยงทุกส่ิงอยาง

เขาหากัน” ชั่วชีวิตผมไมรูวาเราจะเช�อมโยงจากเมืองสู

เมือง จากชุมชนเมืองกลายเปน Smart Country ได

หรือไม แตผมเองก็หวังเล็กๆที่จะเห็น Smart World

นะครับ
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TrueBusiness

Human Resource หรือฝายบุคคล ถือเปนหนวยงานสำคัญของทุกองคกรเลยก็วาได

นะครับ เพราะฝายบุคคลตองดูแลทุกชีวิตในบริษัท ต้ังแตระดับผูบริหาร พนักงาน รปภ.

แมบาน กำหนดบทบาทการทำงานของทุกคน เปนดานแรกในการคัดสรรพนักงานเขามา

ในองคกร ฝกอบรมพนักงาน สงเสริมพัฒนาทักษะ ประเมินผลงาน มีสวัสดิการที่

เหมาะสม ไปจนถึงบริหารเงินเดือน และไมวาเวลาจะผานไปกี่ยุคกี่สมัย ฝายบุคคลตอง

พรอมท่ีจะรับมือกับความเปล่ียนแปลงทางแนวคิด และนโยบายจากทางผูบริหาร ไดอยาง

มีประสิทธิภาพเสมอ เพ�อหาแนวทางที่สอดคลองกับทุกคนในองคกร ใหปรับเปลี่ยนไป

ในทิศทางเดียวกันสูการสรางความสำเร็จใหเกิดกับองคกร เห็นไหมหละครับวา ฝายบุคคล

ถือเปนกุญแจสำคัญในการขับเคล�อนองคกรใหพัฒนาไดอยางกาวไกล นอกจากนี้แลว

ฝายบุคคลยังตองมีใจเปนกลาง มนุษยสัมพันธดี และรักษาความลับแบบเกงสุด ๆ อีกดวย

แหละครับ เรียกวา ถามีปญหาแลวนึกอะไรไมออกก็ใหบอกฝายบุคคลครับ

MyStaff
ครบทุกฟงกชัน บริหารจัดการพนักงาน

วิธีคลายงวงงานไมเสร็จ

ตองทำงานยาวตลอดคืน

ทำอยางไร

ใหตาสวาง!!!

5 WorkTips



ในยุคดิจิทัลแบบนี้ฝายบุคคลอยาลืมปรับวิธีการทำงาน

แลวประยุกต ใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนกับการทำงาน

ของตัวเอง เพ�อความสะดวก รวดเร็ว ลดคาใชจาย

และลดการทำลายสิ่งแวดลอมดวยครับ ผมขอแนะนำ

แอปพลิเคชันสำหรับฝายบุคคลยุคใหมจาก TrueBusiness

เห็นไหมหละครับวาเจา MyStaff นอกจากชวยแบงเบา

งานของ ฝายบุคคล ลงไปแลวยังเขาถึงไลฟสไตลของ

พนักงานในยุคดิจิทัลไดดีจริง ๆ ครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ

business_app@truecorp.co.th

ตอกบัตร ลางาน หาเบอร

ดูสวัสดิการ ดูรายงาน

บริหารจัดการไดในแอพเดียว“
”

(Push Notification) ไดทั้งแบบตัวอักษร รูปภาพ

PDF และวิดีโอ (MP4) พนักงานสามารถดูสิทธิประโยชน

ของตนเอง เชน กองทุนสำรองเล้ียงชีพ ประกันสุขภาพ

ประกันสังคม สวัสดิการตาง ๆ ของบริษัท เปนตน

แอพฯ MyStaff ยังชวยเพิ่มชองทางการติดตอใหกับ

พนักงานภายในองคกร ดวยฟงกชันคนหาเลขหมาย

พนักงานผานแอพฯ

งีบพักกอนเริ่มงาน 30 นาที และหากงวงมากสามารถงีบไดอีกครั้งละ 10-20 นาที 

ที่มา : www.nursingtimes.net

ด�มเคร�องด�มคาเฟอีน ระวังอยาด�มมากจนเกินไป

พูดคุย แลกเปลี่ยนไอเดียกับเพ�อนรวมงาน

เดินออกกำลังกาย ยืดกลามเนื้อ เพราะจะชวยรักษารางกายของคุณใหเลือดไหลและต�นตัว

มองหาอาหารที่ดีตอสุขภาพ แบงเปนมื้อยอย ๆ รับประทานตลอดคืน

WorkTips

MyStaff

ครบทุกฟงกชัน บริหารจัดการพนักงาน

แอปพลิเคชันที่ดีที่สุดสำหรับบริหารจัดการพนักงาน

ชวยองคกรประหยัดคาใชจายดวยการเก็บขอมูลตาง ๆ

ไวบน Cloud  พรอมฟงกช่ันท่ีใชงานงาย สะดวกสบาย

ทั้งพนักงานและองคกร  รองรับการทำงานยุคดิจิทัล

พนักงานสามารถบันทึกเวลาเขา-ออกงาน ลางานผาน

แอปพลิเคชันได แมจะทำงานนอกสถานท่ี องคกรสามารถ

ดูรายงานการเขางานของพนักงานผาน Smart Phone

ผูบังคับบัญชาสามารถอนุมัติการลาไดทันที นอกจากนี้

องคกรยังสามารถแจงขาวสารและกิจกรรมภายในบริษัท
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จัดหนักใหทุกธุรกิจ

โทรจัดเต็ม เน็ตไมอั้นไมลดสปด

สำหรับลูกคานิติบุคคล

จัดหนักใหธุรกิจ โทรจัดเต็ม เน็ตไมอั้น ไมลดสปด

แพ็กเกจ Business Buffet

*โทรในกลุมทรูมูฟ เอช ที่เปดใชบริการแพ็กเกจ Business Buffet No Limit และจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเดียวกัน

• คาบริการสวนเกินจากแพ็กเกจ : คาโทร 0.99 บาท/นาที เศษของนาทีคิดเปนหนึ่งนาที, SMS  2 บาท/ขอความ, MMS 5 บาท/ครั้ง • รับสิทธิโทรทุกเครือขาย ครั้งละไมเกิน 60 นาที นับตั้งแต

โทรออกในแตละครั้งตามชวงเวลาที่กำหนดของแตละแพ็กเกจไมจำกัดจำนวนครั้ง หลังจากนั้นผู ใชบริการสามารถวางสายเพ�อโทรใหม หรือกรณีผู ใชไมวางสายตั้งแตนาทีที่ 61 เปนตนไป และโทรนอก

ชวงเวลา คิดคาโทรเพิ่มเติมนาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคิดเปนหนึ่งนาที • รับสิทธิใชอินเทอรเน็ตไดไมจำกัดปริมาณการใชงานที่ความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตตอวินาที(Mbps) สำหรับแพ็กเกจ 990,

1190 และความเร็วสูงสุด 6 เมกะบิตตอวินาที(Mbps)สำหรับแพ็กเกจ 1390, 1790 • WiFi ไมจำกัดเปนการใหบริการที่ TUC นำมาใหบริการโดยไมรวมอยูในคาใชบริการตามโปรโมชั่น ทั้งนี้พื้นที่

การใหบริการเปลี่ยนแปลงไดตามที่ผู ใหบริการจะเปนผูกำหนดโดยสามารถตรวจสอบพื้นที่การใหบริการไดที่ www.truewifi.net • อัตราคาบริการดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

• รายการสงเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดตอส�อสารเพ�อการใชงานปกติระหวางโทรศัพทมือถือไปยังโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทมือถือไปยังโทรศัพทบานเทานั้น

SMS 100 ขอความ

โทรฟรีในกลุม ไมจำกัด**

โทรทุกเครือขาย

6 โมงเชา - กอน 6 โมงเย็น

(12 ชั่วโมง)

990

ไมอั้น ไมลดสปด
ความเร็วสูงสุด 4 Mbps.

SMS 100 ขอความ

โทรฟรีในกลุม ไมจำกัด**

ไมอั้น ไมลดสปด
ความเร็วสูงสุด 4 Mbps.

SMS 100 ขอความ

โทรฟรีในกลุม ไมจำกัด**

ไมอั้น ไมลดสปด
ความเร็วสูงสุด 6 Mbps.

SMS 100 ขอความ

โทรฟรีในกลุม ไมจำกัด**

ไมอั้น ไมลดสปด
ความเร็วสูงสุด 6 Mbps.

1,190

โทรทุกเครือขาย

6 โมงเชา - กอน 2 ทุม

(14 ชั่วโมง)

1,390

โทรทุกเครือขาย

เที่ยงคืน - กอน 2 ทุม

(20 ชั่วโมง)

1,790

โทรทุกเครือขาย

24 ชั่วโมง

วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

ติดตอเจาหนาที่ฝายขาย

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

bts@truecorp.co.th l     truebusiness

http://truebusiness.truecorp.co.th
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Application

DOWNLOAD

NOW Points

Privilege

E-Magazine

IoT

Product / Solutions

Promotion

ใหธุรกิจ... สมารทสุด

Seminar

สะสม Point และรับสิทธิประโยชนแบบเอ็กซคลูซีฟ

เกาะเทรนดเทคโนโลยีกับ E-Magazine อานฟรี

ลงทะเบียนรวมสัมมนาผาน แอพฯ ไดทันที

พบโปรโมชั่นที่คัดสรรมาเพ�อธุรกิจโดยเฉพาะ

อัปเดตโซลูชั่นตัวชวยธุรกิจที่ใชงานไดจริง

ดาวนโหลดพรอมลงทะเบียนใหมวันนี้

รับ 100 Points ฟรี



ธุรกิจอยูอยางไรใหยั่งยืน

ในยุคดิจิทัล

Sustainability ไมใชการทำธุรกิจที่กำหนดเปาหมายในการสรางกำไรเพียงอยางเดียว

แตตองรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทั้งหมด โดยคำนึงถึงดานสังคมและสิ่งแวดลอม

พรอมนำนวัตกรรมมาใชเพ�อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ

ธุรกิจตองพิจารณาและเช�อมโยงผูมีสวนไดเสียเขาดวยกัน ตัวอยางผูมีสวนไดเสีย เชน

ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา พันธมิตร ชุมชน สังคม คูแขง องคกร ประเทศชาติ

ธุรกิจจะยั่งยืนได ตองพิจารณาการใชทรัพยากรธรรมชาติ ลดปริมาณวัตถุดิบ

ลดการปลอยของเสีย ที่ทำลายสิ่งแวดลอม เพ�อใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางคุมคามากที่สุด

มีผลตอบแทน สวัสดิการ และความกาวหนาที่เหมาะสมใหพนักงานทุกคน ทั้งยังตอง

พัฒนาทักษะใหพนักงานอยางเทาเทียมกันเพ�อใหเห็นคุณคาและตระหนักเร�อง

ความซ�อสัตยตอองคกร

สงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและตรงเวลาใหกับลูกคาดวยความสุจริตยุติธรรม

เพ�อเพิ่มความแข็งแกรงใหแบรนด ไดรับการยอมรับจากลูกคากอใหเกิดพัฒนาสินคา

ที่เปนนวัตกรรมใหม ๆ

ทำธุรกิจอยาคิดถึงแตกำไร

ผูมีสวนไดสวนเสีย คือใคร?

ตองจัดการสิ่งแวดลอม

ตองดูแลและพัฒนาพนักงาน

ตองสรางคุณคาใหองคกร

- สรางการยอมรับจากชุมชน 

- สรางสังคมรอบขางใหมีคุณภาพ 

- สนับสนุนใหเกิดการสรางงานและรายได ในชุมชน

ตองดูแลและพัฒนาสังคม



Walt Disney

”“All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.

ทุกความฝนเปนจริงได เพียงแคกลาที่จะไลตาม
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

”

”

“

“
เราควรเรียนรูเทคโนโลยี

เทคโนโลยีมีความสำคัญกับทุกชีวิต

   บริษัท ชโย กรุป เราเปดธุรกิจมาตั้งแต พ.ศ.2540

ธุรกิจแรกรับจางติดตามเรงรัดหนี้สิน ธุรกิจที่สอง

ซื้อหนี้จากสถาบันการเงินมาบริหาร และปลดหนี้ ใหกับ

ลูกคา ธุรกิจสุดทาย คือ CALL CENTER ธุรกิจของ

เราท้ังหมดเก่ียวของกับทรูมาโดยตลอด เราใชโทรศัพท

ของ ทรู ใชบริการ E1, SMS และ TRUNK เรามีเลขนำ

หมูจากทรูที่ ใหบริการกับเราดวยดีมาตลอด

ธุรกิจติดตามเรงรัดหน้ีสิน เวลาโทรไปหาลูกคาตองอัดเทป

100% ซึ่งทรูก็มีระบบ Backup สำรองใหกับเรา และ

ระบบนำหมูเพ�อใหลูกคาโทรกลับมาหาเจาหนาที่คนเดิมได

งาย เพราะบัญชีที่เราดูแลจะเปนความลับของลูกคาซึ่ง

คอนขางมีความสำคัญมาก ทรูตอบโจทยเราได อีกอยาง

คุณสุขสันต  ยศะสินธุ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท ชโย กรุป จำกัด (มหาชน)

การติดตอส�อสารท่ีสะดวก รวดเร็ว ลดความซ้ำซอนในการทำงานดวยเทคโนโลยี สรางประสิทธิภาพ

ใหกลุมบริษัท ชโย กรุป ไดอยางไร?

คือ ระบบการสงขอมูลของเราไปหาลูกคาถูกเช�อมเขาหา

กันในหลาย ๆ ชองทาง ลูกคาสามารถรับสายไดทันที

นอกจากทรูจะแนะนำเทคโนโลยีท่ีดีแลว บุคลากรก็ดีดวย

บริษัท ชโย กรุป เริ่มตนจากบุคคลธรรมดาหรือบริษัท

เล็ก ๆ คอย ๆ เติบโตจนเปน SME ก็ได ทรู เปนคนมา

คอยแนะนำชวยเหลือเร�องเทคโนโลยี มีใจท่ีจะชวยเหลือ

ลูกคาไมใชวาขายของอยางเดียว 

เทคโนโลยีมีความสำคัญตอทุกองคกร โดยเฉพาะองคกร

อยางพวกเรา ตองประหยัดคาใชจาย เพราะฉะน้ันเราตอง

เลือกเทคโนโลยีท่ีดี เน�องจากเทคโนโลยีคอนขางมีความ

สำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะระบบโทรศัพท และในอนาคต

การไลฟสด การขายของ ผมวาคอนขางสำคัญ เราควร

เรียนรูเทคโนโลยี  เทคโนโลยีมีความสำคัญกับทุกชีวิต 



”
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ผูชวยธุรกิจยุคดิจิทัล

4 Application

วากันวา คน เงินทุน และเทคโนโลยี คือ 3 องคประกอบ

หลักสำคัญในการทำธุรกิจ เห็นจะจริงครับ เราขาดสิ่งใด

สิ่งหนึ่งไปจะประกอบธุรกิจไดอยางไร แตในยุคดิจิทัล

อยางทุกวันนี้ หากขาดกำลังคนไป เทคโนโลยีสามารถชวย

ไดครับ ผมจึงขอแนะนำ 4 แอปพลิเคชัน สำหรับธุรกิจ

ที่ครอบคลุมเปนประโยชนสำหรับเจาของธุรกิจขนาดเล็ก

และ Startup เพ�อชวยในการทำงานใหสะดวกขึ้น งายขึ้น

อยาใหธุรกิจของคุณสะดุดเพราะขาดบุคลากรที่ชำนาญ

งานเฉพาะดาน ผมขอนำเสนอแอปพลิเคชัน Fastwork

ที่ชวยใหคุณคนหาฟรีแลนซมืออาชีพไดอยาง สะดวก

รวดเร็ว พรอมทั้งสามารถแชทคุยรายละเอียดงานและ

รับใบเสนอราคาจากฟรีแลนซผานแอปพลิเคชัน ไมตอง

กังวลกับปญหาฟรีแลนซรับเงินแลวหนีงาน เพราะระบบ

จะเปนตัวกลางถือเงินของคุณ จนกวาฟรีแลนซจะทำงาน

เสร็จ และคุณกดอนุมัติจายเงิน นอกจากนี้คุณสามารถ

ฟองรองงานได หากฟรีแลนซ ไม ไดทำงานตามสัญญา

เพียงเทานี้ธุรกิจของคุณก็ไมสะดุดอีกตอไปแลวครับ

Fastwork

หาฟรีแลนซมืออาชีพ

https://youtu.be/hpvrwCWFZKc

https://fastwork.co

แอปพลิเคชัน ทรู เถาแก 4.0 หรือ True Merchant

เพ�อการซ้ือ-ขายบนยุคดิจิทัล ชวยตอบโจทยพอคาแมคา

ท้ังออฟไลน และออนไลน อำนวยความสะดวกใหกับลูกคา

ของทาน ใหไมตองพกเงินสดอีกตอไป สะดวกในการ

รับชำระเงินจากลูกคาดวย QR Code ผาน True Money

Wallet สามารถเช็คยอดขายไดแบบ Real Time หรือ

จะทำเปนรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือนก็ได พรอม

ท้ังมีการสรุปยอดขาย และมีระบบวิเคราะห ใหฟรี สามารถ

นำขอมูลดังกลาว มาเลือกเคร�องมือสงเสริมการขายที่

เหมาะสม ซึ่งไดจัดเตรียมมาใหเลือกใชในแอปพลิเคชัน

ตอไป อาทิ ระบบสมาชิก ระบบ E-coupon และ ระบบ

E-stamp หรือการสะสม True Point รวมท้ังโปรโมท

รานคาผานชองทางตาง ๆ ของทรูไดฟรี เห็นอยางน้ีแลว

มาเตรียมตัวเปนรานคายุคใหม ธุรกิจเติบโตไวยิ่งขาย

ยิ่งได กับ ทรู เถาแก 4.0 นะครับ พี่โปปฝากบอกมา

https://youtu.be/NJ76XRpMXw0

www.trueyou.co.th/truemerchant4.0/index.html

True Merchant

(ทรู เถาแก 4.0) ชำระเงินแบบไรเงินสด



หากคุณเปดพ้ืนท่ีหนารานบนโซเชียลเน็ตเวิรค ท่ีมีออเดอร

เยอะ ขายดิบขายดี จนแทบตอบแชทในแอปพลิเคช่ันท่ีเปน

โซเชียลเน็ตเวิรคตาง ๆ ไมทันแลวละก็ ผมขอแนะนำ

Page365 แอปพลิเคชันที่ชวยจัดการทำใหคุณสามารถ

ตอบแชทกับลูกคาจากหลายหลายชองทาง โดยที่ ไมตอง

คอยสลับแอปพลิเคชัน ไมวาจะเปน Facebook, LINE

และ Instagram รวมทุกแชทจบในที่เดียว พรอมทั้งยัง

มีการอัปเดตรายละเอียดการขายตาง ๆ อาทิ ราคาสินคา

คาสง รหัส EMS, Kerry ฯลฯ แบบเรียลไทม ระบบสตอก

บันทึกช�อ ท่ีอยู ลูกคาอัตโนมัติจากแชท แจงลูกคาอัตโนมัติ

เม�อเช็คยอดโอนแลว เปนตน เพียงเทาน้ีคุณก็สามารถน่ัง

อาน TECHNO NOTES ไดอยางสบายใจแลวครับ

CamCard

สมุดเก็บนามบัตรยุคดิจิทัล

จะทำอยางไรดีหละครับถานามบัตรหาย!!! แถมเปน

นามบัตรที่มีขอมูลรายละเอียดสำคัญเพ�อใชสำหรับ

การติดตอธุรกิจของลูกคารายใหญซะดวย เม�อกอน

ผมเคยประสบปญหาการทำนามบัตรหายครับ แตตอนน้ี

ผมมี CamCard แอปพลิเคชันท่ีทำหนาท่ีเหมือนสมุดเก็บ

นามบัตร ตัวชวยใหมที่จะมาทำใหปญหานี้หมดไป เม�อ

ถายรูปนามบัตรจากแอปพลิเคชันน้ี ขอมูลท่ีอยูบนนามบัตร

ก็จะถูกแปลงมาเก็บไวในสมุดรายช�อบนแอปพลิเคชัน

เม�อตองการแคใชปลายน้ิวสัมผัสเปดแอพฯ งายตอการ

คนหา ท้ังยังสะดวกตอการใชงาน เพราะสามารถเขาใชงาน

ไดหลายชองทาง เชน สมารทโฟน แท็บเลต หรือผาน

ทางเว็บแอพฯ ทำใหคุณไมพลาดทุกการติดตออีกตอไป

https://youtu.be/xbFVpznnjLs

www.camcard.com

หวังวาแอปพลิเคชันที่ผมเลือกสรรมาแนะนำในฉบับนี้ จะชวยใหการดำเนินธุรกิจงาย

และสะดวกมากยิ่งขึ้นในยุคยุคดิจิทัลนี้นะครับ

แลวฉบับหนาผมจะมีอะไรมาแนะนำหรืออัปเดตอีก อยาลืมติดตามกันนะครับ

https://youtu.be/JnaZJrvKYsU

www.page365.net

Page365

รวมครบทุกชองทางการขายใหคุณตอบไดในท่ีเดียว
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ลัดเลาะแดนดินถิ่นอีสาน

พบกันอีกคร้ังกับคอลัมนท่ีจะพาคุณไปเปดหูเปดตาเท่ียวพักผอนใหสบายใจ สบายอารมณ

แบบสุดๆ! จากเลมท่ีผาน ๆ มา ผมไดแนะนำจังหวัดเมืองรองตามภาคตาง ๆ ไปแลวถึง

4 ภาค ซึ่งไดแก ภาคเหนือ กลาง ตะวันออก และ ใต เปนอยางไรกันบางครับ พอจะ

โดนใจคุณจนอยากจะแพ็คกระเปา ออกเดินทางไปเที่ยวจังหวัดไหนกันบาง วันนี้ผมยัง

มีสถานที่ทองเที่ยวเมืองรองของภาคอีสาน ไมวาจะเปนวัด หรือธรรมชาติ มาบอกเลา

แกคุณผูอานทั้งหลาย รับรองโดนใจแนนอน

วัดสิรินธรวราราม อุบลราชธานี



อุบลราชธานี

ทองวัดชมสถาปตยกรรมแดนอีสาน

วัดพระธาตุหนองบัว (พิกัด: อำเภอเมืองอุบลราชธานี)

มาถึงที่นี่นอกจากจะมากราบไหวพระบรมสารีริกธาตุที่

บรรจุอยู ในพระเจดียศรีมหาโพธิ์ (ดังรูป) แลว สถา-

ปตยกรรมของพระเจดียฯ ไดจำลองแบบมาจากเจดีย

ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งเปนสถานที่บรรจุพระ-

บรมสารีริกธาตุ ที่นี่ยังดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และตางชาติ ใหมาชมความงามกัน โดยเฉพาะยามค่ำคืน

ท่ีเห็นเปนสีทองเหลืองอรามจากแสงไฟท่ีสาดสองไปยัง

พระเจดียฯ นอกจากน้ันท่ีน่ียังแวดลอมไปดวยปาอุดม-

สมบูรณ เงียบสงบ เหมาะสำหรับผูที่อยากมาปฎิบัติ-

ธรรมครับ

วัดพระธาตุหนองบัว อุบลราชธานี

วัดสิรินธรวราราม ภูพราว (พิกัด: อำเภอสิรินธร)

เรียกส้ัน ๆ วาวัดเรืองแสง เปนวัดท่ีต้ังอยูบนเนินเขาสูง

และเม�อฟงจากช�อเรียกแลวก็พอนาเดาไดวาจุดเดนของ

ท่ีน่ันก็ตองมีส่ิงตระการตาบางส่ิง น่ันก็คือภาพเรืองแสง

ของตนกัลปพฤกษที่แกะสลักอยูดานหลังอุโบสถดวยไม

ขนาดใหญ โดยไดแรงบันดาลใจมาจากตนไมแหงชีวิตใน

ภาพยนตรเร�องอวตาร แนะนำวาถาคุณอยากจะมาเห็น

ความตระการตาแลวละก็ แนะนำใหมาชวงพลบค่ำตั้งแต

18.00-20.00 น. และนอกจากความมหัศจรรยนี้แลว

ท่ีน่ียังมีพระอุโบสถท่ีสวยงาม ท่ีมีตนแบบมาจากวัดเชียงของ

ประเทศลาว รวมถึงบรรยากาศรอบ ๆ ที่จำลองมาจาก

วัดปาหิมพานตหรือเขาไกรลาส
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ชัยภูมิ

ทองวัดชมสถาปตยกรรมแดนอีสาน 

มอหินขาว

(พิกัด: อำเภอเมือง อยูในเขต อุทยานแหงชาติภูแลนคา)

ลานเสาหินรูปรางแปลกตา สูงใหญแตกตางกันออกไป

ถือเปน แลนดมารคของจังหวัดชัยภูมิเลยก็วาไดครับ

ท่ีน่ีต้ังอยูในโซนพ้ืนท่ีของอุทยานแหงชาติภูแลนคา หากใคร

มาชวงหนาฝนพอดีจะไดพบกับทุงดอกไมปาพริ้วไหว

ข้ึนอยูรอบลานดินสวยงาม นอกจากน้ีใครท่ีชอบสัมผัส

ธรรมชาติจริง ๆ ก็แนะนำใหมากางเตนทนอนดับดาวและ

พอรุงสางก็ต�นมาชมพระอาทิตยข้ึนพรอมทิวทัศนสวย ๆ

อุทยานแหงชาติปาหินงาม (พิกัด: อำเภอเทพสถิต)

ความหลากหลายทางธรรมชาติ ไมวาจะเปนลานหิน ทุง

ดอกไม น้ำตก และผาชมวิว หากอยากด�มด่ำธรรมชาติ

ใหเต็มที่ก็แวะนอนกางเตนท หรือหากมากับผูสูงอายุ

หนอยก็มีหองพักไวใหบริการครับ

จุดชมวิวสุดแผนดิน

จุดชมสายหมอกยามเชาและพระอาทิตยตกดิน เปนหนาผา

สูงชัน ท่ีมีหินปลายแหลมท่ีย�นออกไปทางหนาผา หากเราไป

ยืนอยูบริเวณนั้นก็สามารถเห็นวิวทิวทัศนที่ทอดยาว

ออกไปของผืนปา

ศึกษาลองรอยประวัติศาสตรและธรรมชาติ

อุทยานแหงชาติผาแตม

(พิกัด: อำเภอโขงเจียม)

ถือไดวาเปนแหลงทองเท่ียวช�อดังของจังหวัดเลยทีเดียว

ซ่ึงนอกจากความสมบูรณของธรรมชาติ หินทรายรูปแบบ

ตาง ๆ  และสัตวปาแลว ยังมีรองรอยหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรอยางภาพเขียนโบราณใหเราไดศึกษาอีกดวย

หากเท่ียวจนเหน�อยลาหรืออยากดูพระอาทิตยแรกของวัน

ท่ีอุทยานยังมีบานพักและเตนท ใหนักทองเท่ียวไดใชบริการ

ดวยนะครับ

แหลงทองเที่ยวภายในอุทยานที่นาสนใจ ทุงดอกไม

ภาพเขียนโบราณ เสาเฉลียง-ลานหินแตก น้ำตกแสงจันทร

สามพันโบก

(พิกัด: อำเภอโพธิ์ ไทร)

เที ่ยวแกรนดแคนยอนไทยไมตองไปไกลถึงอเมริกา

แกงหินทรายตามปรากฎการณทางธรรมชาติ กวาสามพัน

หลุมท่ีถูกน้ำกัดเซาะมานานหลายพันปกระจายอยูท่ัวลานหิน

นี้ มีทั้งหลุมขนาดกวาง แคบปะปนกันไป ใหเราสามารถ

จินตนาการไปเปนรูปแบบตาง ๆ ได หากใครอยากจะ

แวะเวียนมาที่นี่ละก็ขอบอกกอนะครับวาตองมาในชวง

หนาแลงเทานั้น คือเดือน พ.ย. - มิ.ย. หากไม ใชชวง

ดังกลาว อางนี้จะเต็มไปดวยน้ำโขงทำใหเราไมสามารเห็น

แกงหินไดนะครับ

สามพันโบก อุบลราชธานี มอหินขาว ชัยภูมิ ปาหินงาม ชัยภูมิ



อางอิง : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, www.paiduaykan.com, https://travel.kapook.com, www.chaiyaphumnews-tv.com, www.chillpainai.com

เพิ่มเติม สำหรับคาใชจายสวนที่สามารถนำมาลดหยอนได https://thai.tourismthailand.org

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ไดแก อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย เลย มุกดาหาร

บุรีรัมย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร สกลนคร นครพนม รอยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ

กาฬสินธุ ยโสธร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ

ทุงดอกกระเจียว (พิกัด: อำเภอเทพสถิต)

ทุงดอกไมสีชมพูแซมดวยใบหญาสีเขียวตระการตา พรอม

ทางเดินคดเคี้ยวใหเราไดช�นชนความงามของธรรมชาติ

ท่ีเรามักจะไดเห็นและไดยินจากทีวี วิทยุ หรือแมแตนิตยสาร

แนนอนละครับวา เห็นภาพไมเทากับเห็นดวยตาตัวเอง

ฉะนั้นหากมีโอกาสก็แวะไปสัมผัสกันไดนะครับ

ทุงคอสมอสฟารมแกะร็อคกี้แลนด

(พิกัด : อำเภอเทพสถิต)

หากคุณมุงหนาจะไปเท่ียวทุงดอกกระเจียวแลวละก็ อยาลืม

แวะอีกแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรทางธรรมชาติบนพ้ืนท่ี

ราบสูง ชมทุงดอกคอสมอส เดินเลนภายในฟารมศึกษา

การเรียนรูการเพาะดอกกระเจียว และโซนสุดทายสนุก

กับการใหอาหารฝูงแกะ

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว-ทุงกะมัง

(พิกัด: อำเภอคอนสาร)

หากคุณอยากมองหาความสุขที่ ไดพักผอน ทามกลาง

ธรรมชาติและสัตวปาอยางแทจริง ผืนปาที่อุดมสมบูรณ

แหงน้ีคงตอบโจทยความเปนคุณอยางแนนอนครับ เพราะ

ท่ีน่ีเปนแหลงศึกษาธรรมชาติและเพาะเล้ียงสัตวปาท่ีนาสนใจ

เชน เกง กวาง เนื้อทราย นกยูง ฯลฯ ทั้งยังมีกิจกรรม

รองรับนักทองเท่ียว อยางเดินปาศึกษาธรรมชาติ ดูนกน้ำ

นกทุงและนกปา หลากหลายชนิดครับ แถมคุณจะไดสัมผัส

สัตวปาอยางเกง กวางอยางใกลชิด และหากคุณอยากเพ่ิม

Energy ใหรางกายคุณไดพักผอนอยางเต็มที่ แนะนำให

พักคางคืน ท่ีน่ีมีบริการหองพักรับรอง และลานกางเตนท

สำหรับกิจกรรมแคมปง พอชวงเชาแนะนำไปชมความ

สวยงามของทะเลหมอกที่จุดชมวิวปางมวงครับ

ทุงดอกกระเจียว ชัยภูมิ

เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว-ทุงกะมัง ชัยภูมิ

ชมดอกไมและความสมบูรณของผืนปา
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กลุมทรู สนับสนุนสังคมไรเงินสด ชวนรานคาเพ่ิมยอดขายและกำไรอยางสมารท 

ดวยแอปพลิเคชันใหม “ทรู เถาแก 4.0-True Merchant 4.0” 

เม�อวันท่ี 23 เมษายน 2561 ท่ีผานมาคุณฐานพล มานะวุฒิเวช ผูอำนวยการฝายลูกคาสัมพันธและบริหารความสุขลูกคา

บมจ.ทรู คอรปอเรช่ัน พรอมคุณธีรวัฒน ติลกสกุลชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท ทรูมันน่ี จำกัด (ประเทศไทย) และ

คุณญาดาผนิต โพธ์ิเนียร หัวหนาคณะผูบริหารดานการพาณิชย บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด มีเดีย แพลตฟอรม จำกัด

เปดตัวแคมเปญ “True Point & Pay ย่ิงขาย ย่ิงจาย ย่ิงไดทรูพอยท” ผาน “ทรูเถาแก 4.0-True Merchant 4.0”

แอปพลิเคชันใหมสำหรับรานคาเจาะกลุมเจาของรานคายุคดิจิทัล เพ�อชวยเพิ่มยอดขายและเขาถึงดิจิทัลไลฟสไตลของ

ผูบริโภค โดยแอพฯ “ทรูเถาแก 4.0-True Merchant 4.0” สมัครไดฟรี ไมมีคาใชจาย ไมตองลงทุนติดตั้งอุปกรณ

เพ่ิมเติม ซ่ึงลูกคาสามารถชำระเงินไดเพียงสแกน QR Code ของราน ก็ชำระเงินผาน ทรูมันน่ี วอลเล็ท ไดทันที ปลอดภัย

ไมตองใชเงินสด ถือเปนการสานตอนโยบายรัฐบาลในการกาวสูสังคมไรเงินสด นอกจากนี้ทุกรายรับ 25 บาท รานคา

จะไดรับทรูพอยท 1 คะแนน และทุกการชำระเงิน 25 บาท ลูกคาจะไดรับทรูพอยท 1 คะแนน สะสมผานแอพฯ นำไปเปน

สวนลดและแลกซ้ือสินคาไดมากมาย ท้ังน้ีรานคาท่ีสนใจสามารถดาวนโหลดแอพฯ “ทรู เถาแก 4.0-True Merchant 4.0”

เพ�อใชเปนแอพฯ รับชำระเงินลูกคา ไดท้ังระบบ iOS และ แอนดรอยด และรานคาพันธมิตรสามารถโปรโมทรานฟรีผาน

ส�อของทรู อาทิ SMS, Facebook, Website Trueyou

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.trueyou.co.th/truemerchant4.0



สำหรับทานใดท่ีพลาด Live งานสัมมนา

TrueBusiness Forum 2018 วันท่ี 9 พ.ค. 61

สามารถดูยอนหลังไดท่ี

TrueBusiness Facebook Fanpage
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