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สวัสดีผูอานท่ีรักทุกทาน ฝนตกบอยแบบน้ีรักษาสุขภาพกันดวยนะครับ เดินทางขับรถ

ดวยความระมัดระวัง หากอยากเดินทางไปทองเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติก็อยาลืม

ปฏิบัติตามกฏอยางเครงครัดอยาลืมคำนึงถึงความปลอดภัยกันดวยนะครับ

ฉบับเดือนกรกฎาคมน้ี ควันหลงจาก TrueBusiness Forum2018 : The Digital

Future to Sustainability ที่ผานมา ยังมีอยูนะครับ ซึ่งในฉบับนี้ผมขอรวบรวม

เน้ือหาการเสวนาในหัวขอเร�อง “Digital Payment Security and Law” หรือมิติ

ใหมสังคมทางการเงินดิจิทัล โดยอาจารย ปริญญา หอมเอนก ดร.รอม หิรัญพฤกษ

คุณมนสินี นาคปนันท และ ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล

ตอดวยเร�องเลานักบริหารกับจุดเริ่มตน Digital Payment ของประเทศไทย ยัง

จำกันไดไหมครับจากการเริ่มตนในชวงแรกจนกลายเปนสังคมเงินดิจิทัลมากขึ้นอยาง

ในปจจุบัน และพลาดไมไดกับ Technology Intrend ท่ีจะพาไปเกาะขอบสนามบอลโลก

ในปนี้ ตามมาดูครับวาจะมีเทคโนโลยีใหม ๆ ตัวไหนที่นาสนใจกันบาง แลวใหไลฟสไตล

การทองเที่ยวทายนิสัยของคุณหรือคนรอบขางดูนะครับวาตรงหรือไม เร�องราวที่

นาสนใจอ�น ๆ ยังมีอีกมากอัดเต็มฉบับ ติดตามอานไดภายในเลยครับ
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ในชวงคร่ึงปท่ีผานมาน้ี เราเร่ิมเห็นอยางชัดเจนแลวนะครับ

วาเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสำคัญในสังคมไทยมากข้ึน

ทุกภาคสวนตางนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเปน

ตัวชวยในการพัฒนาขับเคล�อนองคกรและปรับใหเขากับ

รูปแบบการใชชีวิตของคนท่ีเปล่ียนไปเพ�อใหทุกชีวิตดีข้ึน

พรอมกาวไปกับโลกยุคดิจิทัล ทามกลางการปรับตัวของ

องคกรหลากหลายประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบัน

การเงินในประเทศ ซ่ึงถือวามีบทบาทและความสำคัญตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไดเปดรับนำเอาเทคโนโลยี

ใหม ๆ มาใชในองคกร ไมวาจะเปนการใหบริการหนังสือ

ค้ำประกันบน Blockchain ครั้งแรกของโลก ซึ่งลูกคา

ในกลุมรัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจขนาดใหญท่ีมีคูคา จะเช�อม

โยงเอกสารหนังสือค้ำประกันของคูคาท้ังหมดบนมาตรฐาน

เดียวกันในการชวยรับรองเอกสารยืนยันตัวตน หรือ

การใหบริการโอนเงินขามประเทศผาน ATM โดยใชเวลา

Digital Payment

โลกการเงินยุคใหมกับสังคมไรเงินสด

เพียง 20 นาที ยนระยะเวลาจากเดิมปกติ 1 วัน ดวย

เทคโนโลยี Blockchain เชนเดียวกัน แตสิ่งที่ดูเหมือน

จะเปนขาวครึกโครมากที่สุดเห็นจะเปนการยกเลิกคา

ธรรมเนียมในการทำธุรกรรมการเงินผานแอปพลิเคชัน

(Mobile Banking Application) แนนอนครับวาเม�อ

ธนาคารหน่ึงประกาศยกเลิกคาธรรมเนียม ธนาคารท่ีเหลือ

ตางพากันยกเลิกคาธรรมเนียมดังกลาวเชนเดียวกัน

ผลประโยชนสุด ๆ ก็ตกเปนของพวกเราประชาชนคนไทย

น่ีแหละครับ สังคมไทยท่ีเขาสูการเปล่ียนแปลงเปนสังคม

ไรเงินสดในครั้งนี ้ ผู บริโภคและเจาของธุรกิจตอง

ระมัดระวังตัวมากขึ้นอยางไร ผมขอสรุปงานเสวนา

TrueBusiness Forum 2018 หัวขอ “Digital

Payment Security and Law” หรือมิติใหมสังคม

ทางการเงินดิจิทัล มาใหทุกทานไดอานกันครับ



การเปลี่ยนแปลงแนวคิดการใชเงิน

แนนอนครับวาทุก ๆ การเปล่ียนแปลง ส่ิงสำคัญท่ีตอง

เปล่ียนแปลงส่ิงแรกคือแนวคิด โดยดร.รอม หิรัญพฤกษ

กรรมการ (ผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในคณะ

กรรมการชำระระบบเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยไดแสดง

ทัศนะ เกี่ยวกับเร�องนี้ ไดนาสนใจวา ที่ผานมาไดมีความ

พยายามเปลี่ยนแปลงแนวคิดเร�องการใชเงินมานานแลว

เน�องจากสถาบันการเงินตาง ๆ มองเห็นวาการใชเงินสด

น้ันมีคาใชจายมากมาย เชน คาใชจายในการนับ การจัดเก็บ

และอ�น ๆ ตั้งแตกระบวนการผลิต ซึ่งสงผลใหสถาบัน

การเงินเองมีความพยายามที่จะลดตนทุน โดยเปลี่ยน

จากการใชเงินสดเปนเงินดิจิทัลมาโดยมาตลอด ในรูปแบบ

ของบัตรเครดิต (ซึ่งเปนที่นิยมแพรหลายในประเทศ

สหรัฐอเมริกา) หรือบัตรเดบิต (ใชมากในประเทศแถบ

แสกนดิเนเวียและแคนาดา) นอกจากน้ันในชวงป พ.ศ. 2537

ยังมีความพยายามสรางเงินดิจิทัลช�อ ดิจิแคช เกิดขึ้น

เชนกัน แตไมประสบความสำเร็จ เพราะขาดการสนับสนุน

จากทางภาครัฐและความไมพรอมของประชาชน จะเห็น

ไดวา ระบบหลังบานของธนาคารนั้นเปนดิจิทัลมานาน

หลายปแลว แตฟากของผูบริโภคยังไมยอมเปลี่ยน

พฤติกรรมจึงไมสามารถกาวขามการใชเงินสดไปได
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ปจจัยความสำเร็จของ Digital Payment  

หลังจากเราเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนในสังคมไดแลว

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงานชอง

ทางขายและผลิตภัณฑ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

มองวา นอกจากการเตรียมพรอมดานแอปพลิเคชัน และ

เทคโนโลยีแลว ความพรอมทางดาน Infrastructure

ท่ีทำใหทุกธนาคารเช�อมตอกันไดอยางสะดวกเปนอีกหน่ึง

ปจจัยสำคัญท่ีทำใหสถานการณของภาคการเงินเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งเร�อง National

E-Payment เปนไอเดียที่เกิดขึ้นมานานแลวประมาณ

10 ป แตเน�องจากที่ผานมามีอุปสรรคจึงไมสามารถ

ดำเนินการได ทำใหนโยบายของรัฐบาลตองสนับสนุน

การวาง Infrastructure ของการเงินใหมเพ�อรองรับ

การเติบโตในอีก 20 ปขางหนา และตองแกทุกปญหาทุก

อุปสรรคท่ีมีอยูตอนน้ีใหหมดสำหรับส่ิงท่ีกำลังจะเกิดข้ึน

เชน การยืนยันตัวตนที่ ใชไดหลายไอดี ในอดีตหากตอง

การใหเพ�อนโอนเงินให เราตองผูกติดกับเลขที่บัญชีที่

เต็มไปดวยเง�อนไข แตปจจุบันนี้เราสามารถรับเงินจาก

ชองทางอ�นที่ ไม ใชแคเลขบัญชีธนาคาร แตอาจใชเลข

บัตรประชาชน หรือ ใชเบอรโทรศัพทมือถือแทน ทำให

ธนาคารตองมีการแขงขันลดคาธรรมเนียม ในการดึงดูด

ใหลูกคามาใชบริการดวยราคาที่ถูกลง นอกจากนี้หากมี

การปรับใช Infrastructure ใหมอยางเต็มรูปแบบจะชวย

ลดปญหาการคอรัปชันไดดวย เชน สวัสดิการคนจนที่

ภาครัฐสามารถจายเงินไปยังเลขที่บัตรประชาชน หรือ

หมายเลขโทรศัพทตามที่ระบุไดเลย

ปรับความคิด (Mindset) เร�องความปลอดภัย

ไมเพียงแตการสนับสนุนจากในทุกภาคสวนในสังคมใน

การวาง Infrastructure ใหมเทาน้ัน อาจารยปริญญา

หอมเอนก ประธานและผูกอตั้ง ACIS Professional

Center เผยวาวันน้ีนอกจาก Security (ความปลอดภัย)

แลว Privacy (ความเปนสวนตัว) ก็สำคัญเชนเดียวกัน

สิ่งที่คนไทยตองปรับมายดเซตคือ การโทษระบบกรณี

มีขอผิดพลาด ซ่ึงเราไมเคยถามตัวเองเลยวามีความเขาใจ

ในดิจิทัล (Digital Literacy) มากนอยแค ไหน เพราะ

ไมวาจะผูใชงานอยูในระบบใด ตองคิดไวเสมอวาไมมีอะไร

ถูกตองสมบูรณ ทุกระบบสามารถเกิดความผิดพลาดได

เราควรมีความรูความเขาใจมากพอที่จะควบคุมความ

เสียหาย เตรียมพรอมสำหรับเหตุการณเลวรายเสมอ

เชน การถูก Hack บัญชี เราไมควรนำเงินจำนวนมากใส

ไวในบัญชีออมทรัพย แตควรกระจายไปเปนสินทรัพย

อ�น ๆ หากใชบัตรเครดิต ก็ใหมีระบบแจงเตือนมาเสมอ

ทุกยอดการใชจาย ปจจุบันนี้ความสะดวกสบาย หรือ

Social Media เปนสิ่งที่ตองแลกกับขอมูลสวนตัว

บางอยางแลว เราตองเตรียมตัวท่ีจะรับความเส่ียงดวย

เชนกัน ทั้งนี้ ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ไดตั้งขอสังเกต

เชนเดียวกันวา พฤติกรรมการใชดิจิทัลของคนไทยเต็ม

ไปดวยความประมาท เน�องจากเราใหขอมูลสวนตัวบน

แพลตฟอรมหรือแอปพลิเคชันตาง ๆ มากมายไดอยาง

งายดาย เชน การทำ Quiz ใน Facebook ทำใหงาย

ตอการเขาถึง เห็นไดวาคนไทยยังขาดความรูความเขาใจ

ดาน Privacy อยางแทจริง เพราะไมรูวาขอมูลอะไรควร

ให อะไรไมควรให



E-Wallet มิติใหมผู ใหบริการทางการเงิน

คุณมนสินี นาคปนันท กรรมการผูอำนวยการใหญ (รวม)

บริษัท แอสเซนด มันน่ี จำกัด กลาวถึงเร�อง E-Wallet

วาการวาง Infrastructure การเงินใหมน้ันมีความสำคัญ

เน�องจากระบบท่ีดีจากนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล

ทำใหผูประกอบธุรกิจเอกชนสามารถสรางสรรคแอป-

พลิเคชันท่ีตอบโจทยและเปนประโยชนสูงสุดตอผูใชงาน

มากขึ้น โดยขอมูลจาก TrueMoney Wallet (ผูให

บริการ E-Wallet อันดับ 1 ในประเทศไทย) เปดเผยวา

จำนวนผูใชงานมีมากขึ้น 20% ตอเดือนในปที่ผานมา

นอกเหนือจากการใหบริการ Payment แลวจำเปนตอง

ใหในส่ิงท่ีมากกวาน้ัน คือการสรางความม่ันใจใหแกผูใช

บริการท้ังฝายของรานคาและผูใชบริการท่ีเปนลูกคาดวย

Escrow (ระบบการชำระเงินโดยผานตัวกลางท่ีจะชวยถือ

เงินไวจนกวาจะเปนไปตามเง�อนไขที่ตกลงทั้งสองฝาย)

รวมท้ังในสวนเจาของธุรกิจผูใชบริการเอง ยังสามารถ

นำขอมูลของลูกคาที่ ใชในการลงทะเบียนในระบบ มาทำ

การตลาดเพ�อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากขึ้น

ดวยระบบวิเคราะหขอมูลเบื้องตนที่อยูในแอปพลิเคชัน

บทสรุปของ Digital Payment

Digital Payment ไมใชเร�องไกลตัวอีกตอไป สำหรับ

ผูประกอบการควรเรียนรูอยางเขาใจ มองหาโอกาสและ

ประโยชนของการเปลี่ยนแปลงนี้ สุดทายแลวทางเลือก

เดียวท่ีเรามีคือตองปรับตัวใหไวท่ีสุดเพ�อใหธุรกิจเติบโต

ตอไปไดอยางย่ังยืน เพราะเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนกับเราแลว

ในขณะนี้ คือ Blockchain, Big Data Analytics,

AI Machine Deep Learning, IoT, Cyber Security

และ Privacy ท้ังหมดตองรูเทาทันกอนนำมาใช รวมท้ัง

ตองคอยบริหารความเสี ่ยงอยางสม่ำเสมอ (Risk

Management) โดยอาศัยการเฝาสังเกต พิจารณา

โอกาสท่ีความเส่ียงจะเกิด เม�อพบก็ใหเปรียบเทียบระดับ

ความเส่ียงท่ียอมรับได และทำใหความเส่ียงน้ันลดลง เพ�อ

หลีกเลี่ยงผลกระทบอยางใหญหลวงที่จะเกิดขึ้น และ

เตรียมพรอมวางแผนสำหรับเหตุการณ ไมคาดฝนเสมอ
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DIGITAL PAYMENT

จุดเริ่มตน

ในป พ.ศ. 2549 เริ่มมีการบังคับใชกฏหมายเกี่ยวกับ

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส แตเดิมเรามีบัตรเติมเงินใชกัน

มานานแสนนานแตกฏหมายมันไมทันยุคสมัยทำใหกฏระเบียบ

ในการอางอิงเวลามีปญหามันยากเย็นแสนเข็ญในการแกไข

ปญหา แตก็ยังดีที่ “บัตรเติมเงิน” ในสมัยเกากอนเปน

แบบระบบปด คือใชไดแตเฉพาะกิจการของผูออกบัตร

เทาน้ัน ซ่ึงดูเหมือนจะดี ราบร�น แตในความเปนจริง เม�อ

เติมเงินคาโทรศัพทเขาไปแลว มีการใชคาโทรศัพท ไปซื้อ

บริการอ�น ๆ มากมาย เชน จายคาฟงคำทำนายพยากรณ

ดวงชะตา ใชซื้อเสียงเรียกเขาโทรศัพท เสียงรอรับสาย

โทรศัพท ไมเวนแมกระทั่งฟงเร�องขำขัน ภายหลังเม�อ

การส�อสารไรสายมีความเร็วมากขึ้น มีพัฒนาการเปน

การเลนเกมออนไลน คาโทรศัพทที่เติมกันก็กลายเปน

คาเลนเกมออนไลน ไป

ผมเกร่ินเร�องแบบน้ีทำไม...ท่ีผมเกร่ินเร�องแบบน้ี เพราะ

กิจกรรมท้ังหลายน่ีมันเปนตนแบบ ตนทางของการจายเงิน

แบบดิจิทัลนั่นเอง เพียงไม ไดจายดวยเงินสดโดยตรง

ภายหลังจากกฏหมายที่เกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส

ไดเริ ่มขึ ้นก็กลายเปนตัวควบคุมธุรกิจออกบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกสท่ีดำเนินการแบบระบบเปด คือ บัตรใบเดียว

ใชไดทุกอยาง จำไดวาเม�อมีกฏหมายฉบับนี้ออกมา นัก

บัญชีปนปวนกันพอสมควร เพราะบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส

มีสภาพเปนเงินสด การลงบัญชีจึงตางจากการลงบัญชี

แบบเดิมท่ีใชกับบัตรเติมเงิน จนผานมาหลายปการปรับลง

บัญชีบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสจึงไมมีปญหาอีกตอไป

ของประเทศไทย



กฏหมายเพ�อสนับสนุน Digital Payment

เม�อมีการซื้อสินคาหรือบริการดวยบัตรเงินสดมากขึ้น

สวนมากเปนการซื้อบริการผานอินเทอรเน็ต เชน ซื้อ

ไอเทมในเกมออนไลน แถมการซ้ือในขณะน้ันมักทำการซ้ือ

ผานโทรศัพทเคล�อนท่ีแบบเติมเงิน และกฏหมายท่ีใชบังคับ

โทรศัพทเคล�อนท่ีแบบเติมเงินตองจดทะเบียนในทางปฏิบัติ

ยังไมแข็งแรงพอ ทำใหไมสามารถทราบไดเลยวา ผูซื้อ

บริการนั้นเปนใคร เม�อไมทราบผูซื้อยอมไมทราบราย

ละเอียดอ�นใดเพ�อใหทำการจัดสงใบกำกับภาษีใหผูซื้อได

มันเปนแบบนั้นมานานหลายป จนกระทั่งเดือนมกราคม

2555 ผานไป 6 ปนับแตวันท่ีมีกฏหมายเก่ียวกับบัตรเงิน

อิเล็กทรอนิกส ถึงมีกฏหมายเร�องใบกำกับภาษี

อิเล็กทรอนิกส ดูเหมือนวาคราวนี้การดำเนินธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกสสำหรับคนทั่วไปจะสมบูรณเรียบรอย 

แตในทางปฏิบัติกฏหมายเก่ียวกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส

มีความเหมาะสมกับธุรกิจบางอยางเทานั้น หลังจากมี

การทบทวนเร�องราวตาง ๆ กรมสรรพากรจึงออก

ระเบียบฉบับใหมถึงสองคร้ังในป 2560 จึงจะครอบคลุม

การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส ไดครอบคลุมทุก

ธุรกิจ ใชเวลานานถึง 11 ปนับตั้งแตกฏหมายเกี่ยวกับ

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสออกใชในครั้งแรก

Digital Payment ลดความเหล�อมล้ำ

ผมเลาเร�องน้ีใหเห็นภาพวา การซ้ือสินคาหรือบริการแบบ

ดิจิทัลตองมีองคประกอบเร�องกฏหมายเปนองคสำคัญ

จึงจะทำให Digital Payment สำเร็จเปนรูปรางได ผม

คอนขางซีเรียสกับเร�องน้ี เพราะงานท่ีผมทำมันเก่ียวของ

โดยตรง ผมสนับสนุน Digital Payment สุดลิ่ม

เหตุเพราะ Digital Payment มันสนับสนุนการลดความ

เหล�อมล้ำอยูเร�องหนึ่ง เร�องนั้นคือ การเก็บภาษีเงินได

โดยเหตุท่ีผมทำงานกินเงินเดือน เลยเปนผูเสียภาษีทางตรง

เห็นความเหล�อมล้ำในการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

มาตลอดชีวิตการทำงาน ทำไมประเทศไทยถึงมีผูเสียภาษี

นอยนัก

นอกจากน้ี ผมคิดวาเคร�องมือทรงประสิทธิภาพท่ีสุดเทาท่ี

เคยมีมาคือ Digital Payment Platform น่ีแหละครับ

เพราะชวงป 2 ปที ่ผานมา ธนาคารตางมี Mobile

Banking Application กันทุกราย การโอนเงินจาก

บัญชี การโอนเงินจากบัตรเครดิตเพ�อชำระคาสินคาและ

บริการ พรอมท้ังมีระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส ใชงาน

เพิ่มเติมดวย การบังคับใชโดยหนวยงานราชการลวน

มีรองรอยการชำระเงิน ซึ่งเปนตนทางของขอมูลเพ�อ

ใชในการประเมินภาษีเงินไดทั้งสิ้น

ความเหล�อมล้ำของการจัดเก็บภาษีเงินได และการเก็บภาษีเงินไดแบบเต็มเม็ดเต็มหนวยก็แกไขไดดวย

Digital Payment ครับ ใครคิดวาไมสำคัญ ลองแวะมาด�มกาแฟแลวถกกันครับ นี่แคมุมเดียวที่ผมเลานะครับ

ยังมีอีกหลายมุมทีเดียวสำหรับ Digital Payment

ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู)

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น
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WorkTips

Smart WiFi

ในโลกยุคดิจิทัลแบบน้ีคงปฏิเสธไมไดนะครับวาอินเทอรเน็ต

คือสวนสำคัญท่ีมีบทบาทในสังคมเปนอยางมาก น่ันเพราะ

เกือบทุกคนบนโลกตางใชอินเทอรเน็ตเช�อมตอถึงกัน

คนหา และแลกเปล่ียนขอมูล การเขาถึงเครือขายอินเทอรเน็ต

ของคนสวนใหญจึงไมใชเร�องยากอีกตอไป ลองมองดู

รอบ ๆ ตัวนะครับ ไมวาจะเปนสมารทโฟนสวนตัว

สมารทวอช หรือคอมพิวเตอรท่ีใชทำงานกันอยู เราตาง

เช�อมตออินเทอรเน็ตท้ังน้ัน นอกจากน้ีแทบจะทุกสถานท่ี

ไมวาจะเปนบาน สถาบันการศึกษา สนามบิน หรือสถานท่ี 

สาธารณะ สวนใหญน้ันก็มักจะมีสัญญาณ WiFi ท่ีคอย

อำนวยความสะดวกใหเราไดเช�อมตอกับอินเทอรเน็ต

ซึ่งปจจุบันนี้ธุรกิจบริการเชน Co-working Space

รานอาหาร โรงพยาบาล โรงแรม หรือแมแตหองพัก

ปลอยเชา (Airbnb) จำนวนมากตางเห็นความสำคัญใน

การติดต้ัง Free WiFi จนกลายเปนอีกหน่ึงบรรทัดฐาน

ใหมของธุรกิจ การใหบริการที่สามารถเพิ่มมูลคาใหกับ

ธุรกิจได แตจะดีกวาไหมครับ ถาธุรกิจตองลงทุนเพ�อให

บริการ Free WiFi แกลูกคาแลวจะไดขอมูลที่สามารถ

นำมาวิเคราะห เพ�อวางแผนการตลาด ปรับสินคาและ

บริการใหดีขั้นดวย เรามาทำความรูจักกับ Smart WiFi

อีกหนึ่งตัวชวยธุรกิจบริการเพ�อการแขงขันในยุคดิจิทัล

กันครับ

เพิ่มโอกาสใหนักการตลาด 

6 วิธีพิชิตใจ

ใหการติดตอธุรกิจ

สำเร็จ

เตรียมตัวใหพรอมกอนติดตอธุรกิจ

เคล็ด (ไมลับ) เจรจาใหราบร�น



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1239 กด 1

WorkTips

สรางความประทับใจใหกับลูกคาของคุณ ดวย Smart

WiFi จากทรูบิสิเนส ที่ทำใหธุรกิจสามารถใหบริการ

Free WiFi กับลูกคา และในสวนของเจาของธุรกิจก็ยัง

สามารถเก็บขอมูลลูกคาไดดวย งาย ๆ เลยครับแคลูกคา

Login ผาน Social Media เชน Facebook, Line,

TrueID หรือจะสะดวกลงทะเบียนดวย Email หรือ

เบอรโทรศัพทมาก็ได เทาน้ีลูกคาก็ไดใช Free WiFi แลว

เจาของธุรกิจก็จะไดขอมูลของลูกคา และสามารถนำขอมูล

มาวิเคราะหตอ นำมาวางแผนการทำกิจกรรมสงเสริม

การตลาด ออกโปรโมช่ันแรง ๆ ตรงใจลูกคาเฉพาะกลุม

นอกจากนี้ อาจมีการใหสิทธิพิเศษสำหรับลูกคาโดยสง

ขอมูลผาน SMS หรือ Email 

เพ�อเพิ่มโอกาสการกลับมาใชบริการซ้ำอีก หรือ บางที

อาจมีการใหของขวัญในวันเกิดก็ได เช�อเถอะครับ วา

ลูกคาตองประทับใจ เพราะทำการตลาดไดโดนใจ แลว

ผลที่ ไดออกมาก็คือ กลายเปนลูกคาประจำไงละครับ

คุณสมบัติของ Smart WiFi ที่นาสนใจ

ธุรกิจสามารถใหบริการ Free WiFi ใหกับลูกคาใน

พื้นที่ โดยลงทะเบียนผาน Social Media, Email

หรือเบอรโทรศัพท 

สามารถแสดงโลโกของรานคาบนหนาจอแสดงผล

สำหรับการเช�อมตอ

สามารถกำหนดช�อจุดปลอยสัญญาณไดตามตองการ

กำหนดระยะเวลาและความเร็วการใชงาน Free WiFi ได

ดูรายงานผลแบบ Realtime ไดทุกที่ทุกเวลา

เห็นไหมละครับวาจาก Free WiFi ธรรมดาก็กลายปน

WiFi Marketing แหลงขอมูลสำคัญท่ีจะชวยยกระดับ

ธุรกิจไปสูการแขงขันในยุคดิจิทัลไดอยางเต็มตัว ให

Smart WiFi ชวย “เปล่ียนลูกคาขาจร ใหเปนลูกคาประจำ”

สิครับ

รูจักสินคาและบริการ จุดดีจุดเดน ของเรา

ฝกซอมพูดแนะนำธุรกิจ ใหกระชับ นาสนใจ

ศึกษาประวัติ วัฒนธรรมองคกรของคูคาธุรกิจ สิ่งที่คูคาธุรกิจมองหา และโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ 

สรางความประทับใจในครั้งแรก แตงตัวสุภาพ ตรงตอเวลา เตรียมแนะนำตัวและแลกนามบัตร

ตัดสินใจเพ�อใหการเจรจาจบไดอยางรวดเร็ว ไมยืดเยื้อ

กำหนดระยะเวลา แผนการปรับปรุงสินคาหรือบริการตามความตองการ

Smart WiFi

เปลี่ยนลูกคาขาจร ใหเปนลูกคาประจำ



หัวใจสำคัญของการปรับปรุงอยางตอเน�อง

การดำเนินการที่สอดคลองกับแผนจะเปนเสนทางที่นำไปสูความสำเร็จ

และบรรลุตามเปาหมายที่วางไว

ความสุขในการทำงานทุกวันนี้ อาจไมไดเกิดขึ้นจากการไดรับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกปเทานั้น

แตสิ่งหนึ่งที่ทำใหเกิดความสุขไดก็คือ การทำงานแลวไดผลสัมฤทธิ์สูงสุดซึ่ง P-D-C-A อาจเปนอีกหนทางใหตัวเองและ

คนรอบขางเกิดความสุขในการทำงานมากขึ้นก็เปนได 

“แผนดี มีชัยไปกวาครึ่ง”

P D C A

Plan : การวางแผน

การทำงานควรมีเปาหมายที่ชัดเจน และ

มีการวางเเผนผลการปฏิบัติงาน (Performance

Planning) การวางเเผนงานที่ชัดเจนนั้นควรมีการ

เก็บขอมูลเพ�อตรวจสอบวาในแตละวันบทสรุปเปน

อยางไร

เพ�อใหการตอบสนองลูกคามีประสิทธิ

ภาพสูงสุดตองมีการวิเคราะหลูกคาและ

อาจตองปรับเปล่ียนกระบวนการ และวิธีการ

ทำงาน การพัฒนาผลงาน (Performance

Development) จะทำใหมีการปรับปรุง และ

การปรับเปล่ียนตนเองอยูเสมอ 

      Act : การปรับ

ปรุงการดำเนินการอยาง

เหมาะสมหรือ การจัดทำ

มาตรฐานใหม 

Do : การปฏิบัติตามแผน

แผนงานที่ดียอมมีการปฏิบัติ การ

ตรวจสอบ การติดตามผลงานที่

ทำไปแลววาสำเร็จหรือไม ดวยการ

ใหขอมูลปอนกลับกับตนเอง (Performance 

         Feedback) เพ�อสำรวจวางานสำเร็จ

             ลุลวง หรือติดปญหาใดและนำ

                 ปญหามาวางแผนปรับปรุง

                   ใหการทำงานสำเร็จตามที่

                    ตั้งใจ

                  การประเมินผลที่ทำขึ้น

            เพ�อตรวจสอบวาผูรับหรือ

ลูกคามีความพึงพอใจกับผลงานแตละชิ้นมากนอย

แคไหน ท้ังจากลูกคา ผูบังคับบัญชา ผู ใตบังคับบัญชา

เพ�อนรวมงานและคูคา (Performance Appraisal)

เปนขั้นตอนสำคัญที่ผลักดันใหตองปรับปรุงผลงาน

อยูเสมอ

Check :

การตรวจสอบ



Bill Gates

”
“

เรียนรูจากลูกคาที่ทำใหคุณหมดหวัง และไมมีความสุขมากที่สุด

นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุด

Your most unhappy customers are your greatest source of learning.



แพ็กเกจ Business Mixed Pay

เนนควบคุมร
ายจาย พรอมความบันเทิง

แบบพรีเมี่ยม

*รับสิทธิดูหนังพรีเมี่ยมผานทรูไอดีแอปพลิเคชัน ฟรี 5 เร�อง / 1ป

• โทรฟรีในกลุมทรูมูฟ เอช ที่เปดใชบริการแพ็กเกจ Business Mixed Pay Premium และจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเดียวกัน • รับสิทธิ์ใช 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300

เมกะบิตตอวินาที (Mbps.) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตตอวินาที (Mbps.) รวมกันตามปริมาณที่กำหนด จากนั้นใชไดที่ความเร็วสูงสุดตอ 384kbps.

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่ใหบริการ และอุปกรณที่รองรับ สามารถตรวจสอบไดที่ www.truemove-h.com/4G • คาบริการสวนเกินจากแพ็กเกจที่ผู ใชบริการตองเติมเงินเพิ่ม

(เม�อใชงานเกินคาบริการรายเดือน) คาโทรภายในประเทศ 0.99 บาท/นาที (คิดตามจริงเปนวินาที), SMS 2 บาท/ขอความ, MMS 5 บาท/ขอความ • อัตราคาบริการดัง

กลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

เนนควบคุมรายจาย

เติมเงินเพิ่มได

คาบริการรายเดือน

(บาท/เดือน)

โทรทุกเครือขาย

(นาที)

โทรฟรี

ในกลุม
4G / 3G

WiFi

ไมจำกัด

12 เดือน

699

599

499

399

7GB

6GB

5GB

4GB

550

450

350

250

ชวยเจาของธุรกิจ

ควบคุมคาใชจายได

พนักงานหมดกังวล

ใชเกินแพ็กเกจ เติมเงินได

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

วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

สำหรับลูกคานิติบุคคล



แพ็กเกจที่รวมรายการ
Business Mixed Pay Premium / Business Buffet No Limit / Business Super Talk / Smart SME 4G+

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

วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561 หรือจนกวาของจะหมด
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

”

”

“

“

   ทิสโก เปนกลุมธุรกิจผูใหบริการทางดานธนาคาร

หลักทรัพยและจัดการกองทุน เรามุงเนนเร�องการนำเสนอ

ผลิตภัณฑ และการบริการทางการเงินท่ีมีคุณภาพใหกับ

ลูกคา ดวยความเช่ียวชาญและก็เปนมืออาชีพมาโดยตลอด

49 ป มีสาขาที่ครอบคลุมอยูทั่วประเทศ ทุกคนก็อยาก

ไดความสะดวกและรวดเร็ว ทิสโกจึงเพิ่มงบประมาณใน

การพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเน�อง ตัวอยางเชน บริการ

E-Service ตาง ๆ TISCO Mobile Banking, TISCO

E-Trade ที่เปนที่รูจักกันดี

สิ่งสำคัญที่จะเปนการเตรียมพรอม เพ�อรับมือสำหรับ

ยุคดิจิทัลน้ี คือ ทิสโกไดริเร่ิมโครงการ Transformation

เปนการปรับกระบวนการทำธุรกิจ และการพัฒนาระบบ

STRONG PARTNER STRONG TOGETHER

คุณยุถิกา สนธยานาวิน

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโสสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ. ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป

สรางฐานธุรกิจท่ีม่ันคงสูธุรกิจท่ีม่ังค่ัง

การสรางรากฐานที่แข็งแรงทางธุรกิจ จำเปนตองมี

Business Partner ท่ีมีประสิทธิภาพและก็มีความพรอม

ในการสนับสนุนท้ังในสวนของเทคโนโลยีและบริการ เพ�อ

ชวยใหทิสโกสามารถโฟกัสไปที่ธุรกิจหลัก โดยไมตอง

กังวลกับระบบ และก็เทคโนโลยีพื้นฐาน “ทรูบิสิเนส”

เปนหน่ึงใน Partner ท่ีทิสโก ไววางใจใหเขารวมผลักดัน

และพัฒนาเทคโนโลยีไปดวยกัน เพ�อมุงไปสูเปาหมาย

รวมกัน

งานโดยการใช Cloud Platform ท่ีทันสมัย ใชระบบเปด

เพ�อความรวดเร็ว และความคลองตัว ดวยโครงขาย

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ ทรู 
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เปนอยางไรกันบางครับกับเทศกาลบอลโลกในปนี้ (FIFA World Cup 2018)

การแขงขันที่เขมขนมากขึ้นในทุกแมตชก็ทำใหเราใกลจะทราบผลแลวนะครับวา

ประเทศไหนจะไดเปนแชมป ซึ่งเริ่มตั้งแตการเตรียมพรอมในการจัดการงานไปจน

ถึงการแขงขันในแตละแมตช มีใครรูบางครับวาบอลโลกปน้ี ไดนำเอาเทคโนโลยีใหม ๆ

ตัวไหนมาใชในแขงขันเพ�อชวยเพ่ิมความม่ันใจในการตัดสิน อีกท้ังยังเพ่ิมสีสัน และ

ความสนุกสนานอีกดวย เทคโนโลยีอินเทรนด ฉบับน้ีผมขออาสาพาทุกคนไปรูจัก

กับเทคโนโลยีแตละตัวดีกวาครับ

ชวนดูเทคโนโลยีใหมที่ใช ในบอลโลก

Video Assistant Referees (VAR)

เทคโนโลยีการใชภาพวิดีโอเพ�อชวยกรรมการตัดสินใน

สนามไดอยางแมนยำ โดยจะมีผูชวยผูตัดสิน 3 คน

ประจำการอยูท่ีหองปฏิบัติการวิดีโอ (Video Operation

Room - VOR) และขางสนาม พรอมจอมอนิเตอรเช�อม

สัญญาณจากกลองถายทอดสดความละเอียดสูง เม�อ

กรรมการผูตัดสินในสนามเกิดสงสัยในบางจังหวะของ

การแขงขัน ก็สามารถติดตอใหผูชวยผูตัดสินในหอง

VOR ตรวจสอบภาพวีดีโอ และอธิบายเหตุการณท่ีเกิดข้ึน

เพ�อใชประกอบการตัดสินใจอีกคร้ัง โดย VAR จะถูกนำ

มาใชใน 4 กรณีดวยกัน คือ ลูกเตะนั้นไดประตูหรือไม

นักฟุตบอลทำผิดกติกาหรือไม นักฟุตบอลควรไดรับ

ใบแดงหรือไม และใชเปนหลักฐานหากกรรมการตัดสิน

ลงโทษผิด

FIFA 
World Cup 2018

https://football-technology.fifa.com/en/innovations/

var-at-the-world-cup



ที่มา : www.forbes.com, http://timeout.siamsport.co.th

ตอมาคือเทคโนโลยีความละเอียดภาพแบบ 4k Ultra

High Definition (UHD) ท่ีทาง BBC นำมาถายทอดสด

ฟุตบอลโลกผานแอปพลิเคชัน iPlayer ในรูปแบบบริการ

สตรีมมิง ซ่ึงการรับชมจะตองใชทีวีท่ีรองรับ 4K UHD

และอินเทอรเน็ตความเร็วสูงโดยมีความเร็วขั้นต่ำ 20

Mbit/s

นอกจากรับชมผานหนาจอทีวีแลว เพ�อเพิ่มอรรถรส

และความสมจริงเหมือนเชียรบอลเกาะติดขอบสนาม

ยังมีการนำเทคโนโลยีอยาง Virtual Reality (VR)

หรือ ท่ีเราคุน ๆ หูกันก็คือ “เทคโนโลยีเสมือนจริง” มาใช

ใหเกิดประโยชนอีกดวย และไมเพียงแตชมการแขงขัน

เทาน้ัน แตยังสามารถดูสถิติการแขงขัน และเปล่ียนมุมมอง

ในการรับชมไดอีกครับ ผูชมท่ีไมมีโอกาสไดไปเกาะติดสนาม

แตอยากจะรับชมแบบสมจริงเพียงดาวนโหลดแอปพลิเคชัน

BBC Sport VR - FIFA World Cup Russia 2018

ผานทาง App Store หรือ PlayStore ไดเลย และ

อยาลืมอุปกรณเสริมท่ีใชรับชมและเช�อมตอกับสมารทโฟน

อยางแวน VR เชน Gear VR, Oculus กันนะครับ

สวนความเร็วอินเทอรเน็ตขั้นต่ำที่รองรับนั้นอยูที่ 10

Mbit/s ครับ

4K UHD Video & VR

ระบบติดตามความเคล�อนไหวของนักฟุตบอลและลูก

ฟุตบอล เพ�อชวยในการตรวจสอบและปรับปรุงประ-

สิทธิภาพของทีมและนักฟุตบอล ซ่ึงนักฟุตบอลตองติด

อุปกรณตรวจสอบการเคล�อนท่ี และเคร�องวัดอัตราการ

เตนของหัวใจ เม�อเกมเริ่มแขงขัน กลองที่ถูกติดอยูใน

สนาม จะทำหนาที่ติดตามเก็บรวบรวมขอมูลการแขงขัน

ฟุตบอล เชน ตำแหนง ความเร็ว การผานบอล รวมท้ัง

อัตราการเตนของหัวใจของนักฟุตบอล สงขอมูลเชิง

สถิติใหกับโคชและทีมงานทำการวิเคราะหขอมูล เพ�อ

วางแผนการเลน และบริหารจัดการนักฟุตบอลไดอยาง

ถูกตองอยางมีประสิทธิภาพ

Electronic Performance and

Tracking Systems (EPTS)

ในการแขงขันฟุตบอลโลก 2018 นี้ ไดมีการทดลองใช

ระบบการส�อสารเทคโนโลยี 5G ซ่ึงเกิดจากความรวมมือ

ระหวางบริษัท TMS และ Megafon ผู  ใหบริการ

โทรคมนาคมดานการส�อสารของประเทศรัสเซีย โดยมี

การติดตั้งอุปกรณส�อสารระบบ 5G แบบ Massive

MIMO กวา 40 แหง ใน 7 เมืองของรัสเซีย จากการ

ทดลองพบวาระบบ 5G น้ันสามารถดาวนโหลดไฟลวิดีโอ

ความละเอียด Full HD ไดในไมกี่วินาที ซึ่งเม�อเปรียบ

เทียบกับประสิทธิภาพดานความเร็วของ 4G หรือ LTE

แลวถือวาเร็วกวาเปนรอยเทาครับ

5G in Russia

น่ีเปนแคสวนหน่ึงของวงการกีฬาเทาน้ันเองครับ ในการนำ

เอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเปนตัวขับเคล�อนเพ�อเพ่ิม

ศักยภาพใหกับการกีฬามากข้ึน แตไมวาจะวงการไหนก็ตาม

อยาลืมอัปเดตเทคโนโลยีใหม ๆ และนำมาปรับใชกันใน

ยุคดิจิทัลนี้นะครับ ขอใหทุกทานเชียรบอลกันใหสนุก

อยาลืมพักผอนกันดวยนะครับ

https://youtu.be/Ipx43xZNfds



20

TECHNO NOTES

TrueBusiness

Lifestyle

เที่ยวแบบไหนที่ ใชสไตลคุณ
เรามาสำรวจกันสิวาสไตลการทองเที่ยวที่เปนตัวคุณ จะบงบอกนิสัย

ของคุณหรือคนรอบขางไดแมนแค ไหน



ปนเขา ลุยปา

เปนคนรักธรรมชาติ รักความถูกตอง มีความอดทนสูง

ชอบอยูกับคนท่ีอยูดวยแลวรูสึกสนุก เปนคนรักครอบครัว

ออนโยน และชอบชวยเหลือผูอ�น รักความเปนสวนตัวสูง

เที่ยวทะเล นอนฟงเสียงคล�น

หากคุณเปนคนชอบฟงเสียงคล�น น่ังรับลมทะเล คุณมัก

จะเปนคนขี้เหงา รักอิสระ ชอบความเปนสวนตัว เปน

คนคิดการณ ไกล ตรงไปตรงมา และซ�อสัตยกับความรูสึก

ของตัวเอง นอกจากน้ันยังมองโลกกวาง เขาใจความคิด

ของคนอ�น ใจกวางรูจักแบงปน

รักการเที่ยวน้ำตก

เปนคนสดใสราเริง มีดนตรีในหัวใจ แตเห็นแบบนี้ก็ชอบ

ความทาทาย กลาไดกลาเสีย มีความมุงมั่นและมีความ

จริงจังกับชีวิต

เที่ยวเมือง ชมวิถีชีวิตผูคน 

เปนคนมีมนุษยสัมพันธดี มีอารมณขัน เปนที่รักของ

คนรอบขาง ใฝรู มีความเปนผูนำสูง มั่นใจในตัวเอง

เปนคนฉลาดรอบรู รักศิลปะ ออนนอมถอมตน และ

มองโลกในแงดี

ชอบสำรวจถ้ำ

คุณเปนคนเขาถึงไดยาก ชอบทำตัวลึกลับ คนอ�นไมสามารถ

คาดเดาความคิดของคุณได เปนคนงาย ๆ ลุย ๆ ไปไหน

ไปกันชอบความแปลกใหม มีความคิดสรางสรรคและ

จินตนาการเปนเลิศ ชอบคนหาอะไรใหม ๆ ใหกับชีวิต

เที่ยววัดไหวพระ ชมโบราณสถาน

เปนคนชอบความเงียบสงบ ใจเย็น มีน้ำใจ และนอบนอม

มีแนวคิดแบบอนุรักษนิยมเขาใจชีวิต เปนคนมีหลักการ

มีเหตุผล มักเปนที่พึ่งพาของคนอ�นเสมอ

ที่มา : นิตยสารปลูก โดย TruePlookpanya
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เกาะเทรนดเทคโนโลยีกับ E-Magazine อานฟรี

ลงทะเบียนรวมสัมมนาผาน แอปฯ ไดทันที

พบโปรโมชั่นที่คัดสรรมาเพ�อธุรกิจโดยเฉพาะ

อัปเดตโซลูชั่นตัวชวยธุรกิจที่ใชงานไดจริง

ดาวนโหลดพรอมลงทะเบียนใหมวันนี้

รับ 100 Points ฟรี
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คาโทร. และเน็ต

สะสมทรูบิสิเนสพอยท

แลกรับสิทธิพิเศษสุด Exclusive ผานทรูบิสิเนสแอปฯ ไดทุกเดือน

วันนี้ - 31 ก.ค. 2561

ทรูบิสิเนสใหคำปรึกษา ฟรี

สิทธิพิเศษเฉพาะที่ TrueSphere

สาขา Emquartier / Mega Bangna /

CentralFestival EastVille

สำรองที่นั่งลวงหนา ดวนจำนวนจำกัด

โทร.02-859-7120 

หรือ email : ictexpert@truecorp.co.th

ลููกคานิติบุคคลทรู รับสวนลด 50%
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เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา “ทรูบิสิเนส” นำโดย

คุณจุมพล เรืองวิวัฒจรัส ผูชวยผูอำนวยการ ดาน

ลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม บมจ. ทรู

คอรปอเรชั่น จำกัด รวมงานแถลงขาว Depa

Transformation in Action 2018 ภายใตแนวคิด

“ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงาน

สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ในฐานะพันธมิตรท่ีรวม

สนับสนุนการจัดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ�อสงเสริมและ

สนับสนุนผูประกอบการใหเขาใจการเปล่ียนผานสูยุคดิจิทัล

(Digital Transformation) สามารถประยุกต ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ�อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใหธุรกิจ

โดยคุณฉัตรชัย คุณปติลักษณ รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลาวเปดงานอยางเปนทางการ

ทามกลางผูประกอบการที่เขารวมงานเปนจำนวนมาก ซึ่งนอกจากการสัมมนาและการใหคำแนะนำแกผูประกอบการแลว

ยังมีบูธจัดแสดง ซึ่ง ทรูบิสิเนส ไดนำโซลูชันที่นาสนใจสำหรับธุรกิจประเภทตาง ๆ มาแนะนำแกผูประกอบการเพ�อชวย

ยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ

“ทรูบิสิเนส” หน่ึงในพันธมิตรสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) รวมงานแถลงขาว

Depa Transformation in Action 2018 ภายใตแนวคิด “ปฏิวัติธุรกิจ ติดอาวุธดิจิทัล”

“ทรูบิสิเนส” รวมจับมือกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวง

พาณิชย จัดงาน “Smart Startup 2018” รุกหัวเมือง

เศรษฐกิจ นำรอง "ภูเก็ต" เช�อมโยงธุรกิจเอสเอ็มอี

และสตารทอัพ สูโมเดลธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยมีคุณลลิดา

จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวงพาณิชย เปนประธานเปดงาน พรอมหนวยงาน

ภาครัฐ และเอกชนธุรกิจท่ีเก่ียวของอ�น ๆ เขารวม ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต เพ�อใหผูประกอบการเอสเอ็มอี

(SME) และสตารทอัพ (Startup) ทั่วประเทศพรอมปรับตัวกับโลกธุรกิจยุคใหมที่ตองขับเคล�อนธุรกิจ ตามนโยบาย

ไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล โดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคมาชวยพัฒนาธุรกิจ ทั้งในดานการ

ลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของสินคาหรือบริการใหกาวสูการเปน Smart Enterprise รวมถึงเปนการเช�อมโยง

เครือขายตอยอดทางธุรกิจระหวางผูประกอบการเอสเอ็มอี (SME) และสตารทอัพ (Startup) นอกจากน้ี “ทรูบิสิเนส”

ยังรวมจัดบูธกิจกรรมแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีการส�อสารและโซลูชันท่ีนาสนใจ พรอมผูเช่ียวชาญในการใหคำแนะนำ

กับผูประกอบการภายในงานครั้งนี้ ระหวางวันที่ 8 – 11 มิ.ย. 61 ที่ผานมา

“ทรูบิสิเนส” รวมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจจัดงาน "Smart Startup 2018" เช�อมโยงธุรกิจ SME

และ Startup สูโมเดลธุรกิจในยุคดิจิทัล



“ทรูบิสิเนส” นำโดย คุณพงศวิทย พงษ ไพเชฐ ผูอำนวยการดานธุรกิจองคกรขนาดกลางและขนาดยอม บมจ.

ทรู คอรปอเรชั่น รวมงานเปดตัว TAXI VIP ล็อตแรกของประเทศไทย ณ กรมการขนสงทางบก จตุจักร รวมทั้ง

ออกบูธแนะนำโซลูชัน Smart Transport, Car WiFi และ True Smart 4G Advanture พรอมผูเชี่ยวชาญคอย

ใหขอมูล โดยการจัดงานในคร้ังน้ีมีคุณสนิท พรหมวงษ อธิบดีกรมการขนสงทางบก เปนประธานเปดตัว รถ TAXI VIP

ของบริษัท ออล ไทย แท็กซี่ จำกัด ซึ่งใชรถยนต Mercedes-Benz รุน C 350 e Avantgarde ควบคูกับระบบ

บริหารจัดการที่ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาพัฒนา เพ�อยกระดับการใหบริการรถแท็กซี่ทัดเทียมมาตรฐานสากล และ

ขยายขอบเขตการใหบริการระบบขนสงสาธารณะใหรองรับความตองการเดินทางของผูโดยสารไดทุกกลุม ท้ังการติดต้ัง

GPS Tracking กลองบันทึกภาพภายในรถท่ีสามารถสงขอมูลไปยังศูนยบริการของผูประกอบการไดแบบ Real-time

รวมท้ังยกระดับการใหบริการสำหรับผูโดยสารตลอดการเดินทาง อาทิ น้ำด�มฟรี หนังสือพิมพ ผาเย็น บริการ Car Wi-Fi

สำหรับรองรับความตองการกลุมผู โดยสาร เชน ลูกคาองคกรธุรกิจ ธุรกิจโรงแรม นักธุรกิจ และนักทองเที่ยว

ที่ตองการความหรูหราสะดวกสบายและการใหบริการในการเดินทางระดับพรีเม่ียม เม�อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผานมา

“ทรูบิสิเนส” รวมงานเปดตัว TAXI VIP ล็อตแรกของประเทศไทย

ดวยรถมาตรฐานพิเศษระดับพรีเม่ียม

ฤกษ
งาม

ยาม
ดี

วันธงไชย เหมาะแกการมงคลสมรส เปดกิจการ เขาบานใหม

3 5 7 9 21 22 28  กรกฎาคม 2561

วันธงไชย เหมาะแกการเปดกิจการ เขาบานใหม

18  กรกฎาคม 2561
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