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โลก “เปลี่ยน”

เช�อมตอทุกสาขาอยางชาญฉลาด

บริหารจัดการงายจากที่เดียว

ปรับกลยุทธธุรกิจใหเขาสู Mixed-Use

ใหเขาใจกองทุน วางแผนการเงินไดไมยาก

เคล็ดลับอาน “Fund Fact Sheet”

ผสมผสานเพ�อสรางสรรคยานนวัตกรรมใหคนในพื้นที่

Complex Mixed-Use
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ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ครับ ฤดูหนาวไดเร่ิมตนข้ึนแลว อุณหภูมิและ

อากาศเปลี่ยนแปลงบอยอยาลืมรักษาสุขภาพกันดวยนะครับ ฉบับนี้ผมหยิบยก

เร�องราวท่ีนาสนใจอยาง Complex Mixed-Use การผสมผสานเพ�อสรางสรรค

ยานนวัตกรรมใหคนในพ้ืนท่ี เม�อตองจัดสรรพ้ืนท่ีเพ�อสรางมูลคาเพ่ิม นำไปสูการ

รวมกลุมแบบเกื้อกูล กอใหเกิดคุณคาและรวมสรางสรรคนวัตกรรมใหตรงตาม

ความตองการของคนในพ้ืนท่ี อีกหน่ึงกลไกท่ีในยุคดิจิทัลท่ีจะชวยขับเคล�อนเศรษฐกิจ

และสังคม มาฝากกันครับ 

แลวมาตอดวยเร�องเลานักบริหารกับเร�อง โลก “เปล่ียน” ปรับกลยุทธธุรกิจใหเขาสู

Mixed-Use ควรปรับเปลี่ยนอยาไรใหการผสมผสานลงตัวจนธุรกิจมีการขยาย

เติบโตอยูตลอดเวลา แลวมาตอกับ Technology Intrend ฉบับนี้จะพามารูจัก

กับ Gadget Mixed-Use จะมีอะไรใหม ๆ บางตองติดตามอานกันนะครับ สวน

คอลัมน ไลฟสไตล ขอบอกเลยวามีเคล็ดลับอาน Fund Fact Sheet ใหเขาใจกองทุน

ใหเร�องวางแผนการเงินไดไมยากอีกตอไป เร�องราวท่ีนาสนใจอ�น ๆ ยังมีอีกมากมาย

ติดตามอานไดในเลมครับ





Mixed-Use การผสมผสานการใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหเขากับเทคโนโลยีท่ีหมุนเร็ว และเก้ือหนุน

ทุกฝายไปในเวลาเดียวกัน ตามรูปแบบและวิถีการดำเนินชีวิตของผูคนท่ีมีความหลากหลาย และเปล่ียนแปลง

ไปอยางรวดเร็ว การเพ่ิมข้ึนของประชากรในเมือง มูลคาของอสังหาริมทรัพยท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจนนาตกใจ การใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดเปนส่ิงสำคัญท่ีทำใหตองหันมามองเพ�อใหเราสามารถพัฒนา ตอยอดธุรกิจได

อยางตอเน�อง คำวา “การผสมผสาน” หรือท่ีเรียกวา “Mixed-Use” จึงมีบทบาท และพูดถึงกันมากท่ีสุด

เพราะเปนการผสมผสานปจจัยดานตาง ๆ อาทิ ดานสังคม เทคโนโลยี และธรรมชาติ ใหสามารถใชประโยชน

ไดอยางเต็มศักยภาพมากท่ีสุด ท้ังยังสามารถตอบสนองหลาย ๆ วัตถุประสงค ไดในเวลาเดียวกัน โดยผาน

การใชทรัพยากรรวมกัน และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งการนำหลัก Mixed-Use มาใชนั้น จะทำใหสามารถ

ลดตนทุน และเวลาไดอีกดวย จึงไมแปลกที่ ในปจจุบันหลาย ๆ ธุรกิจไดเริ่มมีการนำหลัก Mixed-Use

มาปรับใชเพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการใชทรัพยากรที่ซับซอน
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ผสมผสานเพ�อสรางสรรคยานนวัตกรรมใหคนในพื้นที่

Complex Mixed-Use

การพัฒนาแบบผสมผสาน

(Mixed-Use Development)

อิทธิพลสำคัญมาจากหนังสือ The Death and Life

of Great American Cities ของ เจน จาค็อบ (ในป

ค.ศ. 1961) ที่เสนอวา “การผสมผสานการใชงานพื้นที่

นั้นถือเปนเร�องจำเปน ถาจะทำใหพื้นที่เมืองมีคุณภาพ”

จึงสงผลใหแนวคิดเร�องการผสมผสานการใชงานพื้นที่

ถูกนำมาปรับใชในหลายประเทศ ซึ่งลวนแลวแตใหผลดี

แกสวนรวมทั้งดานสังคม เทคโนโลยี และธรรมชาติ จน

ไดรับการยอมรับกวางขวางมากขึ้นเร�อย ๆ

เม�อมองยอนกลับไปในชวงหลังของศตวรรษที่ 20

แนวคิดใหมในเร�องการผสมผสานการใชงานพ้ืนท่ีไดเกิดข้ึน

เพราะการแบงโซนยานตาง ๆ อยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดน้ัน

มักจะทำใหเกิด “เกาะ” ของกลุมธุรกิจอันโดดเด่ียว เชน

ยานการคาท่ีคึกคัก ก็จะมีผูคนมากมายเฉพาะวันจันทร-ศุกร

แตเสาร-อาทิตย กลับเหมือนยานราง ซ่ึงแนวคิดน้ีไดรับ

The World Trade Center

ประเทศสหรัฐอเมริกา



โครงการ The World Trade Center เมืองนิวยอรก

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดพัฒนาพ้ืนท่ียาน Manhattan

ใหมีความหลากหลาย ประกอบดวย Freedom Tower

ซึ่งเปนอาคารระฟาที่สูงที่สุดในเมือง อาคาร World

Trade Center อาคารศูนยกลางระบบขนสงแหงใหม

พิพิธภัณฑและสถานท่ีรำลึกเหตุการณ 9/11 ศูนยการคา

สวนสาธารณะ โบสถขนาดเล็ก และศูนยการแสดงศิลปะ

การละครอยูระหวางการกอสราง ซึ่งคาดวาทั้งหมดจะ

แลวเสร็จในป 2020 นี้

โครงการ The Battersea Power Station กรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ อาคารขนาดใหญรูปทรงแปลก

ตาที่มีปลองไฟ 4 แทง กำลังมีการปรับปรุงพัฒนาใหม

ตัวตึกเดิมเปนอาคารโรงผลิตไฟฟา ตั้งอยู ใจกลางการ

พัฒนาโครงการขนาดใหญในยาน Nine Elms โครง

การนี้จะประกอบดวย ที่อยูอาศัย พื้นที่เชิงพาณิชย

อะพารตเมนต โรงแรม และสำนักงาน คาดวาจะแลวเสร็จ

ในป 2025 ถือเปนไซตกอสรางท่ีใหญท่ีสุดใน London

ขณะนี้มี Apple Inc. เปนผูเชารายใหญจับจองพื้นที่

ไวแลว

โครงการ Shibuya Station Area Redevelopment

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน โครงการพัฒนาพื้นที่ยาน

สถานี Shibuya ใหม ประกอบดวยอาคารสำนักงานและ

พื้นที่คาปลีก 6 อาคาร และอาคารคอนโดมิเนียมขนาด

32 ชั้น 1 อาคาร ซึ่งในแผนการพัฒนาพื้นที่ ไดมีการ

เสนอใหนำ Shibuya River ทางเทาที่มีพื้นที่แคบ ๆ

มาพัฒนาใหม ใหมีรานคาและพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น

โครงการพัฒนาพื้นที่ยานสถานี Shibuya ที่มีมูลคา

หลายพันลานเหรียญแหงนี้คาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณ

ทั้งโครงการในป 2027

ตัวอยางเชน

The World Trade Center

ประเทศสหรัฐอเมริกา

The Battersea Power Station

ประเทศอังกฤษ

Shibuya Station Area Redevelopment

ประเทศญี่ปุน
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นอกจากการจัดวางพื้นที่ ใหเหมาะสมและเกื้อกูลกันตาม

ตัวอยางที่ ไดกลาวมาแลว การนำ “นวัตกรรม” มาใช

เพ�อใหแทรกซึมเขาไปในทุกพื้นที่จึงถือเปนกุญแจสำคัญ

สามารถชวยทวีความเจริญเติบโตของประเทศในยุคดิจิทัล

ได จึงไมแปลกที่การสรางหรือพัฒนาโครงการสำหรับ

ยานนวัตกรรม (Innovation District) เพ�อสราง

ระบบนิเวศท่ีเหมาะสมตอการประกอบธุรกิจเปนอีกหน่ึง

สิ่งสำคัญ ที่จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหขับ

เคล�อนไปขางหนาไดอยางรวดเร็วในประเทศไทยเองได

มีการสรางยานนวัตกรรมเชนเดียวกัน โดยไดมุงเนน

การพัฒนาทางสินทรัพยท้ังดานเครือขาย และเศรษฐกิจ

ใหมีศักยภาพบนพื้นที่เดียวกัน

Bangkok CyberTech District

ตนแบบยานนวัตกรรมดิจิทัลในไทย

ในประเทศไทยหนวยงานภาครัฐอยางสำนักงานนวัตกรรม

แหงชาติ ไดมีแนวคิดท่ีจะนำหลัก Complex Mixed-Use

มาสรางระบบนิเวศสตารทอัพท่ีย่ิงใหญ และสมบูรณแบบ

ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยมีแผนที่จะเปลี่ยนพื้นที่ยาน

ปุณณวิถีใหเปนพ้ืนท่ีสำคัญท่ีชวยสรางโอกาส และผลักดัน

ประเทศไทยใหกาวสู การเปนผูนำนวัตกรรมทางดาน

Digital, Robotics และ Cloud โดยใชช�อโครงการ

“Bangkok CyberTech District” ที่หวังจะใหเปน

ศูนยกลางดิจิทัล และไลฟสไตลของคนเมืองยุคใหม โดยมี

“ทรู ดิจิทัล พารค (True Digital Park)” เปนพื้นที่

จุดเริ่มตนของการพัฒนา และเปนศูนยกลางเช�อมโยง

ทำใหเกิดการถายเทและหลอมรวมองคความรูดานดิจิทัล

ดวยแนวคิด Open Innovation จากการผสมผสาน

รวมตัวกันของบริษัทขามชาติขนาดใหญ (Global Tech

Giants) กลุมสตารทอัพ และผูประกอบการผูมีความรู

ความสามารถ (Talent) ดานเทคโนโลยี และดิจิทัล

กลุมนักลงทุนจากทั่วโลก (Investors and VCs)

ศูนย Research & Development (R&D) ของ

มหาวิทยาลัยตาง ๆ และหนวยงานภาครัฐ



อางอิง : www.the101.world, www.forbesthailand.com

Complex Mixed-Use ในแบบของ

ทรู ดิจิทัล พารค

“Digital Lifestyle - Connecting Possibilities” 

คือ คอนเซ็ปตที่ผสมผสานรูปแบบการใชชีวิตของคน

เมืองไดอยางครบเคร�องทั้งเร�องงาน และการใชชีวิต

มีการนำหลัก Complex Mixed Use มาใช ไดอยาง

ลงตัวบนพื้นที่ 43 ไร ที่ประกอบดวย 3 สวนหลัก

ผสมผสานกัน ไดแก

หรือสวนที่เปนรานคาก็จะไดรับประโยชนจากผูอยูอาศัย

ในโครงการ หรือแขกท่ีมาพักในคอนโดมิเนียม และในสวน

ของท่ีพักอาศัยก็จะมีศักยภาพในการดึงดูดผูคนท่ีมากข้ึน

เน�องจากรายลอมดวยสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ

มากมาย และสุดทายกับพ้ืนท่ีเพ�อการสรางสรรคนวัตกรรม

ดิจิทัล ก็จะไดรับประโยชนเพ่ิมเติมจากการใหบริการหอง

ประชุม หรือหองสัมมนาโดยบริษัทผูอยูในโครงการ ซ่ึง

แนวคิดนี้เริ่มมีบริษัทอสังหาริมทรัพยรายใหญ ๆ ใน

เมืองไทยพัฒนาโครงการใหเห็นกันบางแลวพื้นที่เพ�อการสรางสรรคนวัตกรรมดิจิทัล

(Innovation Area)

พื้นที่ ไลฟสไตล (Lifestyle Area) ภายใตช�อ “101

The Third Place” ประกอบดวยรานคามากกวา

200 ราน

ที่พักอาศัย (Residential Area) คอนโดมิเนียม

High-rise จำนวน 3 อาคาร

True Digital Park

ประเทศไทย

โดยคอนเซ็ปตของ Complex Mixed-Use น้ันเม�อแตละ

องคประกอบตาง ๆ มารวมกันแลวก็จะเกิดประโยชนที่

เกื้อหนุนกันและกัน โดยในสวนพื้นที่ ไลฟสไตล

จากขอมูลทั้งหมดที่ผมไดกลาวมา จะเห็นไดวา หากเรา

อยากพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองใหมีคุณภาพในรูปแบบ Complex

Mixed-Use มากที่สุดนั้น เราจะตองใชองคประกอบ

ตาง ๆ ที่มีรวมกันเพ�อใหเกิดประโยชนที่เกื้อหนุนกันและ

กันมากที่สุด โดยหลักการสำคัญคือจะตองใชทรัพยากร

หรือพื้นที่ที่มีอยูอยางคุมคา และเกิดผลประโยชนสูงสุด

ในระยะยาว และสามารถตอยอดรายไดในแงตาง ๆ ให

เติบโตอยางมั่นคงในอนาคตตอไปครับ



เร�องเลานักบริหาร
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Mixed-Use 

ตัวจุดประกายคำที่โผลมาใหรับรูกันไมนานนี้ จากการ

ประกาศเดินหนาของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

หลาย ๆ โครงการ ตอนท่ีไดยินคำน้ีก็นึกวามันเปนคำใหม

... ที่ ไหนได พอลองคนหารายละเอียดดู ปรากฏวาเปน

คำที่ใชกันมานานพอสมควรแลวหละครับ

โลก “เปลี่ยน” ปรับกลยุทธธุรกิจ

ใหเขาสู Mixed-Use

นิยามและพัฒนาการของโครงการ

Mixed-Use

Robert E. Witherspoon แหง Urban Land

Institute (ULI) หรือสถาบันท่ีดินในเขตเมือง ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดใหคำนิยามโครงการ Mixed-Use

เม�อป 1976 วาเปนโครงการท่ีมีการใชประโยชนและสราง

รายได ต้ังแต 3 ประเภทข้ึนไป มีบูรณาการทางกายภาพ

และฟงกชันการใชสอย โดยพัฒนาขึ้นตามแผนพัฒนาที่

เช�อมโยงถึงกัน สำหรับ Mixed-Use ในปจจุบันนี้มี

3 แนวทาง ไดแก การเพ่ิมการใชประโยชนของท่ีดิน การ

เพิ่มความหลากหลายของการใชประโยชนของที่ดิน และ

การบูรณาการการใชประโยชนตาง ๆ



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

การเปลี่ยนแปลงสู Mixed-Use

ทำไมเราถึงตองเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย ในสังคมไทยมาเปนแบบ Mixed-Use

คำถามแบบน้ีตอบกันไดไมยาก แตหากยอนเวลาไป 10-20

ปกอน เราคงนึกกันไมออก น่ันก็เพราะสมัยน้ีอะไรมันก็

“เปล่ียนแปลง” ไปหมด แถมเปล่ียนอยางรวดเร็วเสียดวย

เม�อป 2004 องคกรที่ผมทำงานดวย รีแบรนดตัวเอง

เหตุเพราะเราสำรวจความคิดเห็นของลูกคาท่ัวไป มองวา

เราเปนแบรนดท่ีสูงอายุ เราตองปรับเปล่ียนเพ�อไมกลาย

เปนองคกรหลงยุค เม�อวันที่ 1 เมษายน 2004 เราจึง

เปล่ียนตัวเองจาก เทเลคอมเอเซีย เปน ทรู คอรปอเรช่ัน

ไม ไดเปลี ่ยนแคช�อ ไม ไดเปลี ่ยนแคเคร�องแบบและ

สัญลักษณองคกร เราเปลี่ยนภาพลักษณตัวเองโดย

การเปล่ียนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจนคนท่ัวไปงง ๆ กับ

การเปลี่ยนแปลง ครั้งนั้นเรานำรานกาแฟเขามาอยู ใน

สำนักงานบริการลูกคาของเราตามหางสรรพสินคา

หลังจากนั้นอีก เราควบรวมผลิตภัณฑ และบริการเขา

ดวยกัน เราเปนคนนำคำวา Convergence เขามาประกาศ

ใหบริการในประเทศไทย ลูกคาสามารถใชบริการไดหลาก

หลายทั้งจุดใหบริการ และสินคาบริการ

ทานผูประกอบการท้ังหลาย ท่ีกำลังงง ๆ อยูในขณะน้ีวา

จะดำเนินธุรกิจไปกันในแนวทางไหนดี ... ผมอยากชวน

ใหคิดครับวา Lifestyle Enabler โดยการ Mixed-Use

เปนแนวทางท่ีเหมาะสมหรือไม? ไมสายนะครับ ผมวา มี

ขอควรระวังเพียงอยางเดียว คนสมัยนี้ “เปลี่ยนใจ”

ไวมาก เคยรัก เคยชอบวันนี้ พรุงนี้อาจจืดจางเสียแลว

ส่ิงน้ีแหละท่ีทำใหผูประกอบการท่ัวไปอยูน่ิง ๆ ไมไดครับ

อยูนิ่ง ๆ ไม ไดจริง ๆ ผมเช�อแบบนั้น

... ถึงตอนนี้ ผมหันกลับมาตั้งคำถามวา สิ่งที่เราทำนั้น

ตางกับแนวความคิด Mixed-Use หรือไม? ผมวาไม

ตางกัน (หลายทานอาจไมเห็นดวย) ซึ่งในความคิดผม

วรรคหลังน่ีแหละท่ีผมวาส่ิงท่ีองคกรท่ีผมทำงานดวยทำ

เหมือนกัน เราประกาศตัวเองตั้งแตป 2004 วา เราจะ

เปน Lifestyle Enabler และเราก็ทำตามนั้นจริง ๆ

“เปลี่ยน” เพ�อความอยูรอดของธุรกิจ

“เปลี่ยน” เพราะลูกคามีแนวความคิด

ในการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
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โลกยุคดิจิทัลท่ีทำใหธุรกิจมีการขยายและเปล่ียนแปลงไป

อยางรวดเร็ว กระตุนใหวิสัยทัศนของผูบริหารยุคน้ีตอง

กวางไกลและฉับไวมากข้ึน รวมไปถึงบุคลากรในองคกร

โดยเฉพาะทีมงานไอทีที่รับบทบาทสำคัญที่จะตองพรอม

รับนโยบาย ปรับปรุงใหการดำเนินงานสอดคลองกับ

กลยุทธทางธุรกิจใหม ๆ เสมอ เชนเดียวกันกับเคร�องมือ

และเทคโนโลยีที่ตองเลือกมาชวยสนับสนุนสงเสริมให

ธุรกิจเติบโตอยางแข็งแรงมากขึ้นดวยครับ การขยาย

สาขาเพ�อเพิ่มชองทางการใหบริการหรือการขายสินคา

รองรับความตองการของผูบริโภคนั้น เปนสัญญาณ

อันดีในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งแนนอนวาตองมี

เทคโนโลยีการเช�อมตอท่ีดีเพ�อรับ-สงขอมูลระหวางสาขา

สำนักงานใหญ ดาตาเซ็นเตอร หรือระบบคลาวด จึงเปน

ส่ิงท่ีจำเปนอยางหลีกเล่ียงไมได  แตบางคร้ังการเช�อมตอ

มักเจอขอจำกัด ในเร�องการบริหารจัดการ เชน บุคลากร

ผูเช่ียวชาญไมเพียงพอ ไมมีเสนทางสำรองในการรับ-สง

ขอมูล ไมสามารถออกแบบใหใชงานไดตลอดเวลา การ

รับ-สงขอมูลไมเคยถูกจัดลำดับความสำคัญ สงผลให

การใชงาน Web Based Application, Database,

VoIP และ Video Conference ไมสามารถใชงานไดดี

อยางตอเน�อง ฉบับน้ีผมจึงขอแนะนำ True SD-WAN

โซลูชันท่ีชาญฉลาดจะมาชวยเสริมประสิทธิภาพการเช�อม

ตอระหวางสาขาใหไดรูจักกันครับ

True SD-WAN
เช�อมตอทุกสาขาอยางชาญฉลาด บริหารจัดการงายจากที่เดียว

True SD-WAN

บริการเช�อมตอการส�อสารประสิทธิภาพสูง ระหวาง

สำนักงานใหญกับสาขา ดาตาเซ็นเตอร หรือระบบคลาวด

ดวยเทคโนโลยี Software-Defined WAN (SD-WAN)

จากทรูบิสิเนสท่ีจะมาควบคุมการทำงานของเสนทาง (Link)

แบบอัตโนมัติจากศูนยกลางเพียงที่เดียว ชวยเลือก

เสนทางท่ีดีท่ีสุดระหวางเครือขาย (Routing) ท่ีองคกร

ใชอยูอยางหลากหลาย เชน MPLS, Internet, 4G/LTE

เปนตน ซึ่งการเลือกเสนทางรับสงขอมูลของสำนักงาน

สาขาเขากับลิงกที่เหมาะสมจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเช�อมตอแอปพลิเคชันได เพ�อใหเกิดประโยชนสูงสุด

สามารถใชงานแอปพลิเคชันคลาวด หรือแอปพลิเคชัน

ดั้งเดิมในองคกร ผานทั้งลิงก MPLS และ Internet

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหสามารถรับสงขอมูลได

รวดเร็วแมนยำ เสถียร มีความม่ันคงปลอดภัยสูง พรอม

บริการหลังการขายจากผูเชี่ยวชาญคอยชวยเหลือและ

ตรวจสอบระบบตลอด 24 ชั่วโมง 

6 ทักษะการทำงาน

ในยุคดิจิทัลที่ตองฝกไว

ไมให AI และ หุนยนต

แยงงาน!!

i’m ROBOT



WorkTips

คุณสมบัติเดนของ True SD-WAN

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม : โทร 1239 กด 1

E-mail: business_solution@truecorp.co.th

นอกจากจะชวยใหการเช�อมตอสาขาเปนเร�องงาย เพราะ

สามารถบริหารจากสวนกลางไดเพียงท่ีเดียว ยังชวยลด

คาใชจายดานบุคคลากรผูเชี่ยวชาญที่ตองรับผิดชอบ

การเลือกสรรเสนทางการใชงาน (Link) ไดอยางเหมาะสม

ตอเน�อง ไมซับซอน ไมกระทบตอโครงสรางหลักของ

เครือขาย แถมยังชวยใหทีมไอทีสามารถปรับปรุงเวลา

ทำงานสงมอบงานไดดีขึ้นกวาเดิม เพ�อตอบสนองตอ

ความตองการตามแผนธุรกิจที่ ไดวางไว รวมทั้งเพิ่ม

ความนาเช�อถือ มอบประสบการณท่ีดี และชวยสรางขีด

ความสามารถใหธุรกิจมากขึ้นไดอีกดวยครับ

ติดต้ังงาย รวดเร็ว ชวยใหการเช�อมตอระหวางสาขา

ทำไดทันที (Plug-and-play)

เช�อมตอสาขาผานการเช�อมตอไดหลายประเภท เชน

MPLS, Internet และ 4G/LTE

บริหารการทำงานจากสวนกลาง ทำใหการกำหนด

นโยบายต้ังคา และอัปเดตทำไดพรอมกันอยางรวดเร็ว

ลดความผิดพลาดจากการกำหนดต้ังคาทีละอุปกรณ

(Zero-Touch Provisioning)

บริหารจัดการเลือกเสนทาง (Link) สำหรับการเช�อม

ตอ และการรับสงขอมูลผานท้ัง MPLS และ Internet

ไดอยางชาญฉลาด แมนยำ คุมคา และมีประสิทธิภาพ

จัดอันดับความสำคัญของการใชงานแอปพลิเคชันได

ตามความตองการ โดยใหความสำคัญแกแอปพลิเคชัน

เชิงธุรกิจกอนประเภทอ�น ๆ (QoS : Quality of

Service)

ชวยใหการเช�อมตอระหวางสาขาทำงานไดอยางตอ

เน�อง (Continuity) เพราะสามารถสลับเสนทางได

ทันทีเม�อมีปญหา

บริหารจัดการ การใช Bandwidth อยางคุมคา

กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

มี Firewall และการเขารหัสที่ ไดมาตรฐานสากล

มั่นใจ ปลอดภัยในการรับสงขอมูล

แสดงรายงานการใชงานอยางละเอียด ชวยใหผูดูแล

สามารถตรวจสอบ และวิเคราะหภาพรวมของเครือ

ขายไดอยางแมนยำ

มีทักษะในการบริหารจัดการ

ความแตกตางของเพ�อนรวมงาน

เพราะมนุษยมีความรูสึก และ

พรอมรับมือแกไขปญหา

อางอิง : www.forbes.com

i’m ROBOT

?

?

?

การเอาใจใสและ

การเจรจาส�อสาร

แนนอนวาเปนสิ่งที่สามารถ

เจรจากับลูกคาดวยกัน

ไดดีกวาหุนยนต

มนุษยเปนผูวางกลยุทธ และ

ตัดสินใจ ซึ่งเปนตัวแปรสำคัญ

ในการกำหนดทิศทางให

ระบบ AI

เพ�อประมวลผล

การคิดวิเคราะห

วางแผน และตัดสินใจ

ทำใหการทำงานดวยกัน

เปนไปอยางไดอยางราบร�น

เพราะมีความรูสึกและ

การปฏิสัมพันธ

การประสานงาน 

เพราะมนุษยคือผูที่จะตอง

ออกแบบ ติดตั้ง และ

บำรุงรักษาหุนยนต

และระบบ AI 

การจัดการเทคโนโลยี

คือสิ่งที่ AI และหุนยนต

ไมสามารถทำไดดีเทามนุษย

ความคิดสรางสรรค

และวิสัยทัศนที่ดี

ความฉลาดทางอารมณ 



โรคทนรอไม ได
Hurry Sickness

โรคประสาท (Neurosis) : โรคทางจิตประเภทหนึ่ง เกิดจากความผิดปกติทางจิต

ไมสามารถควบคุมอารมณ จิตใจแปรปรวนงาย วิตกกังวลอยูเสมอ 

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามความรวดเร็วของเทคโนโลยี

ทำใหเราใชชีวิตเรงรีบจนเปนนิสัย ความสะดวกสบายใน

การใชอุปกรณทางเทคโนโลยีเปนที่มาของโรคทนรอไมได

และในยุคที่อินเทอรเน็ตความเร็วติดจรวด

คุณเขาขายมีพฤติกรรมแบบนี้ ไหม?

ใจรอน

ขาดความอดทน

ทนรอไดไมนาน

ขี้เบ�อ

ขี้หงุดหงิด

อารมณเสียงาย

เรงรีบตลอดเวลา

จนบางทีกลายเปน

คนวิตกกังวล

หากมีอาการรุนแรง

สามารถเขาขาย

โรคประสาทได

โรคทนรอไม ได สงผลกระทบตอสุขภาพอยางไรบาง?

กลายเปนคน

ขี้หงุดหงิด

ขี้วีน

เกิดภาวะ

เครียด
ความดัน

โลหิตสูง

เสี่ยงตอ

โรคหัวใจ

สุขภาพ

จิตเสีย

ปรับตัวอยางไร ใหหางไกลความเสี่ยงนี้

ปรับเปลี่ยนการใชชีวิต

ใหชาลง ยึดแนวทาง

Slow Living ใชสมอง

คิดทบทวนการกระทำ

ของตัวเอง และคน

รอบขาง 

จัดลำดับความสำคัญ

สิ่งที่ตองทำกอนหลัง

ฝกควบคุมอารมณ

ตั้งสติ หายใจเขาลึก ๆ

หาเวลาพักผอน หรือ

ทำกิจกรรมที่ชอบเพ�อ

ใหเกิดการผอนคลาย

อางอิง : สสส. (สำนักกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ) กรมสุขภาพจิต



โรคทนรอไม ได
Hurry Sickness
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามความรวดเร็วของเทคโนโลยี

ทำใหเราใชชีวิตเรงรีบจนเปนนิสัย ความสะดวกสบายใน

การใชอุปกรณทางเทคโนโลยีเปนที่มาของโรคทนรอไมได

และในยุคที่อินเทอรเน็ตความเร็วติดจรวด

คุณเขาขายมีพฤติกรรมแบบนี้ ไหม?

”
“

- Brian Tracy -

การคิดบวก คือคุณลักษณะที่เกี่ยวกับเร�องความสำเร็จ

และความสุขมากกวาสิ่งอ�น ๆ เลย

Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other.
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Mixed-Use Gadget
ไหน ๆ ก็พูดถึงหลักการผสมผสานกันมาตั้งแตตนเลมแลวนะครับ หัวขอนี้เราก็ไมพลาด

ท่ีจะนำเสนอเทคโนโลยีเก ๆ ท่ีผสมผสานไปดวยประโยชนตาง ๆ เขาไวดวยกันไดอยางลงตัว

เหมาะกับชีวิตคนทำงาน และไลฟสไตลคนเมืองในปจจุบัน ทำใหชีวิตของเราน้ันงายข้ึนเยอะเลย

เอาหละครับเรามาดูอุปกรณ และเทคโนโลยีที่ผมไดหยิบยกมานี้กันดีกวา ผมขอบอกกอน

เลยนะครับวาอุปกรณ หรือเทคโนโลยีนี้ ใชไดจริง และมีขายจริง ๆ แลวดวยนะครับ

Organizer - The Smart Planner

สมุดโนตอัจฉริยะ

มาเริ่มกันที่สมุดโนตอัจฉริยะเลมนี้ ที่จะ Mixed-Use

การทำงานของเราใหมีความคลองตัวมากย่ิงข้ึน มาพรอม

กับแอปพลิเคชันสุดเจง ทำใหงายตอการเรียกใชงาน

โดยในแตละหนาของเจาสมุดโนตอัจฉริยะน้ีจะมีรหัส QR

เพ�อสแกนผานมือถือของเรา เม�อทำการสแกนแลว

ลายมือตาง ๆ ที่เราจดก็จะถูกบันทึกเขาแอปพลิเคชันใน

ทันที โดยสามารถแกไขขอมูล สรางรายการตรวจสอบ

และตั้งคาการแจงเตือนไดอีกดวย โดยเม�อเราอัปโหลด

นัดหมายตาง ๆ ในแตละวันของเราไวบนแอปพลิเคชัน

แลว แอปพลิเคชันก็จะชวยสรางตัวเตือนในปฏิทินสำหรับ

กิจกรรมเหลานั้นใหเราโดยอัตโนมัติในทันที นอกจากนี้

ยังสามารถแชรขอมูลของเราใหกับเพ�อนเรารับรู เม�อเรา

ทำงานเสร็จสมบูรณ ไดอีกดวย สมุด Organizer

- The Smart Planner ราคาเร่ิมตนท่ีไมไกลเกินเอ้ือม

ที่ 33$ หรือคิดเปนเงินไทยก็ประมาณ 1,084 บาท

เทานั้นเองครับ (ภาพ และขอมูลจาก www.kickstarter.com)



อางอิง : www.honestdocs.co, www.hapi.com, https://jollykill.com, www.blueair.com

Blueair Sense+

เคร�องฟอกอากาศอัจฉริยะ

อุปกรณชิ้นสุดทายนี้ เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ เปน

อุปกรณ Mixed-Use ท่ีเราสามารถใชเวลาในการทำงาน

และออกกำลังกายไดพรอม ๆ กันกับเจาอุปกรณ “Cubii

Pro Under Desk Elliptical” ออกแบบมาเพ�อใชงาน

ขณะท่ีเราน่ัง ไมวาจะน่ังทำงาน อานหนังสือ หรือดูโทรทัศน

โดยอุปกรณจะมีลักษณะคลายจักรยานที่เราสามารถปน

ไดในขณะนั่ง ซึ่งถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร มี

ขนาดกะทัดรัด และสะดวกสบายในการใชงาน ซ่ึงหลักการ

ทำงานงาย ๆ เพียงแคเช�อมตอบลูทูธ กับแอปพลิเคชัน

ก็จะสามารถติดตามจำนวนนาที ระยะทาง แคลอร่ี จำนวน

กาว และจำนวนรอบตอนาทีได โดยที่เราสามารถกำหนด

เปาหมายของตัวเอง หรือแขงขันกับผูอ�นไดนอกจากนี้

ยังสามารถซิงคการออกกำลังกายของเราเขาไปท่ี Apple

HealthKit และ FitBit เพ�อเก็บขอมูล และติดตามการ

ออกกำลังกายรายวันของเราไดอีกดวย ราคาเริ่มตนที่

349$ หรือคิดเปนเงินไทยก็ประมาณ 11,464 บาท

Herbot

สวนหุนยนตในรม

อุปกรณตาง ๆ ถูกออกแบบมาก็เพ�อตอบสนองไลฟสไตลท่ีเปล่ียนไปของชีวิตคนเมือง กับเวลาท่ีเรงรีบ และเปนเพียง

สวนหนึ่งที่ชวยใหชีวิตเรางายขึ้น สะดวกขึ้นเทานั้น แตในชีวิตจริงการอยูแบบเรียบงาย รูจักจัดสรรเวลาใหกับตัวเอง

และครอบครัว จะชวยสรางความสุขที่แทจริงไดอยางยั่งยืนกวาแนนอนครับ

www.blueair.comhttps://jollykill.com

สำหรับใครท่ีอยากจะปลูกผัก เจาอุปกรณ Mixed-Use

ท่ีจะแนะนำตอไปน้ี จะเขากับวิถีชีวิตคนเมืองไดอยางดีเลย

ทีเดียว น่ันก็คือเจา “Herbot Artificial Intelligence

Indoor Garden” หุนยนตปลูกพืชสวนแบบไฮโดรโปนิกส

ที่ชวยใหเราสามารถปลูกพืชผัก หรือผลไมไดทุกสภาพ

อากาศตลอดท้ังป โดยไมตองใชดิน แถมยังสามารถใหน้ำ

และแสงแดดอยางเพียงพอ โดยการใชแอปพลิเคชันใน

การควบคุมดูแลแทนเราตลอดทั้งกระบวนการ เพียงแค

ตั้งคาการเลี้ยงดูพืชไวใน Herbot งาย ๆ เพียงเทานี้

เราก็จะไดผักสดท่ีปลอดภัยไรสารเคมี มารับประทานกัน

ไดอยางสบายใจแลวครับ นอกจากนี้ยังสามารถใชงาน

รวมกับอุปกรณสมารทตาง ๆ ภายในบาน รวมไปถึง

ยังสั่งให Google จัดทำสูตรอาหารที่เหมาะกับพืชผัก

ที่เราปลูก และเก็บบันทึกภาพวีดีโอพืชผักที่กำลังเติบโต

ของเราไดอีกดวยครับ เจาตัวนี้ราคาเริ่มตนที่ 200$

หรือคิดเปนเงินไทยราว ๆ 6,572 บาท

(ภาพ และขอมูลจาก www.indiegogo.com) (ภาพ และขอมูลจาก https://thegadgetflow.com)
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ใกลจะสิ้นปกันแลว ไหนใครบางครับที่กำลังวางแผนทางกางเงิน การลงทุนกันอยู

ซ่ึงวันน้ีหากคุณเปนหน่ึงในคนท่ีอยากจะลงทุนในกองทุนตาง ๆ แตรูสึกวาการอาน

Fund Fact Sheet หรือหนังสือช้ีชวน เพ�อศึกษารายละเอียดของกองทุนท่ีคุณ

สนใจนั้นตองใชเวลานาน บางทีอานแลวไมเขาใจบางละ ความคิดเหลานี้จะหายไป

ทันทีครับ เพราะเราไดสรุปสิ่งที่คุณควรรูและเขาใจกอนลงทุนในกองทุนนั้น ๆ

มาแลว รับรองวาไมยากอยางที่คิด

1: นโยบาย/กลยุทธการลงทุน

- ลงทุนในสินทรัพยประเภทไหน? เปนหุนไทย หุนตาง

ประเทศ อสังหาฯ ตราสารหนี้ และอ�น ๆ ซึ่งสินทรัพย

แตละประเภทก็จะมีรายละเอียดแตกตางกันไป

- กลยุทธการลงทุนแบบไหน? หากเปน Active กองทุน

จะพยายามเอาชนะดัชนีช้ีวัด แตหากเปน Passive กองทุน

จะพยายามเคล�อนไหวใกลเคียงกับดัชนีชี้วัด

- ระดับความเสี่ยงเปนเทาไร? (ตัวเลข 1-8) ยิ่งตัวเลข

เยอะก็ยิ่งเสี่ยงสูง

- มีจายปนผลหรือไม อันนี้ก็ขึ้นอยูกับวา

คุณตองการปนผลรึเปลา?

ใหเขาใจกองทุน วางแผนการเงินไดไมยาก

เคล็ดลับอาน

Fund Fact Sheet 
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ที่มา : www.finnomena.com, www.set.or.th

2: พอรตการลงทุน 5 อันดับแรก

สัดสวนการลงทุนของแตละสินทรัพยเปนยังไง ตรงกับ

นโยบายการลงทุนไหม แลวลงทุนในบริษัทอะไรบาง?

ถาเปนกองทุนที่ลงทุนในตางประเทศ ลองดูวากองทุน

ตางประเทศที่กองทุนไทยไปลงทุน (Master Fund)

ลงทุนในบริษัทอะไรบาง?

3: คาธรรมเนียม/ขอมูลการซื้อขาย

- คาธรรมเนียมน้ันจะมีท้ังแบบท่ีระบุวาจะคิดไมเกินเทาไร

และเก็บจริงตอนนี้เทาไร คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก

กองทุนรวมเปนเทาไร? สวนที่ปรากฏใน Fund Fact

Sheet นั้นคิดเปน % ตอปของ *NAV (Net Asset

Value) โดยจะถูกคำนวณแลวหักออกทุกวัน กอนจะมา

เปน NAV ใหเราซื้อขายกัน

- คาธรรมเนียมขาย/รับซื้อคืนเทาไร?  คลาย ๆ คา

Commission นะเอง คิดเปน % ของมูลคาซื้อขาย

- มูลคาข้ันต่ำท่ีเราตองซ้ือ ซ่ึงมีท้ังข้ันต่ำในการซ้ือคร้ังแรก

และขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป ซึ่งก็จะแตกตางกันไปใน

แตละกอง

*Net Asset Value คือ มูลคาสินทรัพยทั้งหมดของกองทุนรวม

5: ความเสี่ยง

เคยขาดทุนสูงสุดเทาไร ตัวเลขนี้จะทำใหเราเห็นภาพวา

กรณีรายแรงท่ีสุดในอดีตเปนอยางไร ลองถามตัวเองดูวา

ถาเจอแบบนี้แลวรับไดไหม?

4: ผลการดำเนินงานยอนหลัง

เปรียบเทียบเปน % ยอนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ป

5 ป หรือตั้งแตจัดตั้ง เทียบกับเกณฑมาตรฐาน

(Benchmark) เพ�อดูความสามารถในการบริหารกองทุน

เทียบ ดวยวาทำไดสูงกวาหรือต่ำกวา? ทั้งนี้อยาลืมวา

ผลการดำเนินงานนั้นสะทอนเพียงอดีต ใหพอเห็นภาพ

ไมสามารถยืนยันอนาคตไดนะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจที่จะลงทุนอะไรสักอยาง อยางแรกเลยเราควรที่จะรูจักตัวเองกอน เชน

เปาหมายและขอจำกัดของคุณคืออะไร ความเสี่ยงที่คุณสามารถยอมรับมากนอยแคไหน

และผลตอบแทนที่คุณคาดหวังจากการลงทุนจึงคอยเลือกศึกษากองทุนที่เหมาะสมกับคุณนะครับ

โอกาสขาดทุนเงินตนต่ำ สูง

เสี่ยงต่ำ เสี่ยงสูงมาก

อยางมีนัยสำคัญ

เสี่ยงปานกลาง

คอนขางสูง

เสี่ยงปานกลาง

คอนขางต่ำ

เสี่ยงสูง

เสี่ยงสูงมาก



TrueBusiness Privilege มอบใหจากใจ

TrueBusiness ApplicationDownload ไดที่

สะสมทรูบิสิเนสพอยท

แลกรับสิทธิพิเศษสุด Exclusive ผานทรูบิสิเนสแอปฯ ไดทุกเดือน

วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561

300
Points

80
Points

500
Points

70
Points

คาโทรและเน็ต

ที่พัก

5
Points

5
Points

5
Points

5
Points

5
Points

5
Points

5
Points

5
Points

5
Points

คอรสเรียน

15
Points

50
Points

50
Points

5
Points

10
Points

สุขภาพและความงาม

10
Points

รานอาหาร

5
Points

5
Points

50
Points

อุปกรณสำนักงาน

*ที่รานออฟฟศเมท ทุกสาขา

โปรดตรวจสอบเง�อนไขเพิ่มเติม

ณ จุดขายกอนเขารวมรายการโปรโมชั่น
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วิธีการสะสมทรูบิสิเนสพอยท

100 พอยท

เม�อดาวนโหลด / ลงทะเบียน

ทรูบิสิเนสแอปฯ ครั้งแรก

10 พอยท
แชรคอนเทนตภายในแอปฯ

ไปที่ Facebook ของทาน

สูงสุด 20 ครั้ง/เดือน

รับ

พอยทพิเศษ
เม�อรวมกิจกรรม

กับทางแอปฯ

รับรับ

เตรียมความพรอมเพ�อรับสิทธิ

TrueBusiness ApplicationDownload ไดที่

LOG IN ครั้งแรกครั้งเดียว รับสิทธิไดเลยดาวนโหลดและลงทะเบียนเขาใชงาน

ทรูบิสิเนสใหคำปรึกษา ฟรี

สิทธิพิเศษเฉพาะที่ TrueSphere

สาขา Emquartier / Mega Bangna / CentralFestival EastVille

สำรองที่นั่งลวงหนา ดวนจำนวนจำกัด โทร.02-859-7120 

หรือ email : ictexpert@truecorp.co.th
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TrueBusiness รวมลงนาม ขอตกลงความรวมมือแพลตฟอรม SME D Bank

เพ�อชวยประชาสัมพันธผลักดันแพลตฟอรมในการพัฒนา SMEs ไทย

 

TrueBusiness ผูนำการใหบริการส�อสารและโซลูชันครบวงจรสำหรับธุรกิจ รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

แพลตฟอรม SME D Bank ศูนยกลางบริการครบวงจรในรูปแบบ Application เพ�อ SMEs ไทย โดยมีนายสมชาย

หาญหิรัญ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม รวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามดังกลาว โดยความรวมมือ

ครั้งนี้ ถือเปนมิติใหมของสถาบันการเงินของรัฐบาล ในการจับมือกับผูใหบริการธุรกิจดานการส�อสารโทรคมนาคม

และเครือขายพันธมิตร เพ�อประชาสัมพันธสรางโอกาสใหผูประกอบการรายยอย (SME) ที่กระจายอยูทั่วประเทศ

ใหเขาถึงมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ ที่จะมาชวยเสริมแกรงธุรกิจSMEs ทั้งในดานความรู ที่ ไดมีการรวบรวม สิ่ง

จำเปนตาง ๆ สำหรับSMEs ใหมาอยูรวมกันในแพลตฟอรม ในรูปแบบของ Application โดยทาง TrueBusiness

ไดสนับสนุนเนื้อหาในนิตยสารออนไลน TrueBusiness TECHNO NOTES สำหรับผูประกอบการยุคใหมที่สนใจ

อัปเดตเทรนดเทคโนโลยีเพ�อธุรกิจ นวัตกรรม ทิปสดีๆในการทำงาน พรอมดวย แอปพลิเคชันแนะนำจากทรูบิสิเนส

อาทิ TrueBusiness Application นอกจากน้ี SME D Bank Application ถือเปนอีกหน่ึงชองทางในการเขาถึง

แหลงเงินทุนดอกเบี้ยราคาถูก ที่ชวยใหเจาของธุรกิจสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก และรวดเร็ว จากธนาคารพัฒนา-

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) ถือเปนอีกหนึ่งแพลตฟอรมสำหรับ SMEs ที่จะชวยลด

ความเหล�อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ในยุคดิจิทัล



ติดตามขาวสาร IoT จากทรูเพิ่มเติมไดที่ Facebook : True IoT และ http://trueiot.truecorp.co.th

สำหรับประเทศไทย การประกาศนโยบายขับเคล�อนเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล (Digital Economy) เนนการผลักดัน Smart City

ใหเปนกลไกท่ีจะสรางโอกาสในการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับ

พื้นที่ใหดีขึ้น กลุมทรู ผูนำทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ไอโอที เปนหน่ึงในภาคเอกชนท่ีมีสวนรวมในการสนับสนุนนโยบาย

ของรัฐบาลโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะผลักดัน

“โครงการทรู ดิจิทัล พารค” ใหเปนศูนยกลางดานดิจิทัลของ

ไทยที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนนสราง

ระบบนิเวศสมบูรณแบบครบวงจร ดวยแนวคิด Open

Innovation สรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดขึ้นจริงบนระบบ

นิเวศสมบูรณแบบ (Ecosystem) สามารถตอบโจทยทุกความ

ตองการของสตารทอัพครบครันในท่ีเดียว ท้ังสรางแรงบันดาลใจ

ตอยอดไอเดียนวัตกรรม และติดสปดใหธุรกิจเติบโตอยาง

รวดเร็วและย่ังยืน พรอมระบบส�อสารความเร็วสูงท้ังแบบมีสาย

และไรสาย เช�อมโยงทั่วทั้งโครงการ รวมทั้งโซลูชั่นไอโอที

(IoT Solutions) และดิจิทัลแพลตฟอรม เพ�อรองรับการ

ทำธุรกิจ อาทิ Cloud Computing และ ระบบ e-Payment

เปนตน

โครงการ

ทรู ดิจิทัล พารค

“โครงการทรู ดิจิทัล พารค” จะเปนจุดหมายปลายทาง

และเปนศูนยกลางนวัตกรรมดิจิทัลของไทย ที่จะรวบรวม

คนเกงผูมีความรูความสามารถ จากทั้งในและตางประเทศ

เขามา ทำใหเกิดการหลอมรวมองคความรูและประสบการณ 

เพ่ิมศักยภาพใหสตารทอัพไทยมีความเขมแข็ง สรางช�อเสียง

และคุณคาใหแกสังคมในระดับประเทศและระดับโลก ทั้งยัง

สรางความเช�อมั่นและดึงเงินลงทุน จากทั่วโลกเขามาใน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย สอดคลองตามแนว

นโยบายของรัฐบาลในการขับเคล�อนเศรษฐกิจและสังคมยุค 

Smart City ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลไทยแลนด 4.0

Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัล

มาปรับใชกับเมือง เพ�อชวยบริหารจัดการเมืองและชุมชนใหมี

ความเปนอัจฉริยะในทุกดาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ใหดียิ่งขึ้น สามารถเขาถึงบริการสาธารณะของเมืองไดอยาง

รวดเร็ว มีการเช�อมโยงขอมูลถึงกันเพ�อพัฒนาระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด และสรางความปลอดภัยมากขึ้น

แนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองใหมีความอัจฉริยะนั้น

จะตองมีความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาคธุรกิจ รัฐบาล

รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีรวมกันพัฒนาเมือง ซ่ึงในหลายประเทศ

ก็ไดมีการลงทุนรวมกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจ เชน สิงคโปร

เกาหลีใต สเปน เปนตน

เมืองอัจฉริยะพัฒนาดวยไอที



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

เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร.1239 กด 1

ลงทะเบียนเพ�อรับ eMagazine

TrueBusiness TECHNO NOTES

ผานทาง E-mail


