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ตั้งรับ 5G เทคโนโลยี

ชวยใหทุกที่ทั่วโลกเปนเหมือนออฟฟศ

สะเทือนธุรกิจ

กลางหิมะเย็นฉ่ำ จัดไดตามงบฯ

 6 ที่เที่ยวฤดูหนาว

กาวตอไปสู 5G
เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต



ปใหมนี้ผมขอใหทุกทานเต็มไปดวยความสุขที่มีเพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งปนะครับ ขอให

ทุกทานมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจท่ีดี มีแรงบันดาลใจ ประสบความสำเร็จในทุกดาน

ขอสงความปรารถนาดีจากใจของผม และทีมงานทรูบิสิเนสถึงทุก ๆ ทานครับ

ตลอดปที่ผานมา ผมและทีมงานทรูบิสิเนสขอขอบพระคุณลูกคาองคกรธุรกิจและ

องคกรชั้นนำทุกทาน ที่ ไววางใจในการเลือกโซลูชันจากทรูบิสิเนส รวมทั้งบริการ

เครือขายจากกลุมทรูดวยดีเสมอมา เรารูสึกเปนเกียรติอยางย่ิง ท่ีไดรวมเคียงขาง

องคกรธุรกิจสูความสำเร็จในยุคดิจิทัล ผมสัญญาวาเราจะพัฒนาโซลูชันและบริการ

ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

สุดทายนี้ขอใหทุกทานดำเนินธุรกิจดวยความราบร�น มีผลประกอบการเติบโต

ตลอดป และตลอดไป ... สวัสดีปใหม ป 2562 ครับ

นายพิชิต ธันโยดม

หัวหนาคณะผูบริหาร ดานธุรกิจองคกร

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จากใจผูบริหารทรูบิสิเนส มอบแดลูกคาองคกรธุรกิจ

สารอวยพรปใหม 2019





Editor’s Talk

สวัสดีปพุทธศักราชใหม 2562 ครับผูอานที่รักทุกทาน ผมขอใหทุกทานเริ่มตนป

หมูทองดวยความสดช�น แจมใส สุขภาพแข็งแรง มีพลังกายพลังใจหนักแนนใน

การทำงาน มีความสุขในทุกนาที ประสบความสำเร็จดั่งใจหมายตลอดปครับ และ

ในปใหมนี้ผมขอนำเสนอเร�องราวที่เปน Talk of the Town อยู ณ ตอนนี้

กับกาวตอไปสู 5G เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต ระบบการส�อสารไรสายแบบ 5G

(5  Generation) เทคโนโลยีบรอดแบนดเคล�อนที่และไรสายที่มาถึงแลวจะมีผล

กับอยางไรกับคนไทย มาเตรียมตัวรับ 5G กันครับ 

พรอมเร�องราวของนักบริหาร ผูที่เปน 1 ในทีม ใหความรูในยุคเริ่มตน 3G แก

สังคมไทย ท่ีมาแสดงทัศนะการต้ังรับ 5G เทคโนโลยี สะเทือนธุรกิจ และพลาดไมได

กับ 6 ที่เที่ยวฤดูหนาวทามกลางหิมะเย็นฉ่ำ ที่ผมจะพาคุณไปสัมผัสแถมยังเลือก

ไปไดตามงบฯ

ในป 2562 น้ีทางTrueBusiness TECHNO NOTES ไดมีปรับจากนิตยสารออนไลน

รายเดือน สูการเปนนิตยสารออนไลนรายสองเดือน โดยจะมีการเพ่ิมความเขมขน

และประเด็นที่นาสนใจของเนื้อหา ที่คุณจะพลาดไม ได นอกจากนี้ผูอานทุกทานยัง

สามารถรวมใหความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหรือคอลัมนที่ทานอยากใหเรานำเสนอ

ตลอดทั้งปนี้ ไดครับ โดยรวมสนุกกิจกรรมไดตามรายละเอียดดานลางนี้เลยครับ

สวัสดีปหมูทองครับ

รวมสนุกแชรไอเดียคอลัมนใหม ที่อยากอานใน นิตยสาร TrueBusiness TECHNO NOTES

ไอเดียโดนใจ นำมาใชไดจริง รับไปเลย! บัตรของขวัญ Central มูลคา 300 บาท 

ตั้งแตวันนี้ – 31 มกราคม 2562

สงไอเดียมาไดที่ trueforbusiness@truecorp.co.th

th
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เริ่มตนป 2019 กับอีกกาวสำคัญของวงการการส�อสาร ที่จะทำใหไลฟสไตลของผูคนทั่วโลก

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญอีกครั้ง กับระบบการส�อสารไรสายแบบ 5G (5  Generation)

เทคโนโลยีบรอดแบนดเคล�อนท่ี และไรสายแหงอนาคตท่ีสามารถตอบสนองความตองการไดอยาง

รวดเร็ว ใชเวลาแฝงต่ำ มีความนาเช�อถือ และรองรับอุปกรณในรูปแบบ IoT ได โดยในบานเราก็ได

มีการพูดถึงระบบ 5G กันมาระยะหน่ึงแลว ซ่ึงคาดวาจะเร่ิมเปนรูปรางใหใชจริงก็ในป 2019 น้ีเอง

วันนี้ผมจึงไดรวบรวมขอมูลสาระสำคัญที่นารูเกี่ยวกับ 5G แบบเขาใจงาย ๆ มาใหทุก ๆ ทาน

ไดอานกันครับ 
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วิวัฒนาการของระบบการส�อสารแบบไรสายตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

กวาจะมาเปนระบบ 5G ที่ทุกคนกำลังต�นเตนอยูนั้น เราก็ไดผานยุคตาง ๆ มาถึง 4 ยุคกันแลวนะครับ

ซึ่งผมไดแบงตามความพรอมของเครือขาย และอุปกรณ ไดดังนี้

ค.ศ 1980 - 2000

ค.ศ 1990 - 2010

ค.ศ 2000 - 2020

ค.ศ 2010 - 2030

ค.ศ 2020 - 2040

1G

2G

3G

4G

5G

ยุคแหงการคุยกันดวยเสียงในรูปแบบอนาล็อก (Analog) โดยเนนการโทร และรับสาย

เพียงอยางเดียว ในยุคนี้โทรศัพท ไรสายจะเปนเคร�องใหญ ๆ และคาใชบริการยังคงมีราคา

ที่คอนขางแพง

ยุคที่รองรับการสงขอความหากันผานเครือขายที่ ใหบริการ (SMS) ซึ่งไดมีการพัฒนา

จากอนาล็อก (Analog) มาเปน ดิจิทัล (Digital) มากขึ้น เปนยุคสมัยที่โทรศัพทมือถือ

NOKIA กับเกมสงูไดรับความนิยมสูงสุดในสมัยนั้น และยังเปนยุคที่เริ่มมีหนาจอโทรศัพท

แบบสีเกิดขึ้นอีกดวย

เริ่มเปนยุคที่มีการเช�อมตออินเทอรเน็ตแบบทั่วไป จุดเริ่มตนของการสงขอความเพ�อการ

ส�อสารกันโดยใชอินเทอรเน็ตบนมือถือ หรือที่เรียกวา “Chat” แทนการโทร และ SMS

แบบเดิม ๆ เปนยุคการมาของโทรศัพทมือถือยี่หอ BlackBerry นั่นเอง

ยุคปจจุบันที่เราสามารถดูภาพ และเสียงผานแอปพลิเคชันตาง ๆ ที่ ใหบริการได ทำใหการ

โทรหากันผานเครือขายท่ีใหบริการไดรับความนิยมนอยลง ยุคน้ีอินเทอรเน็ตไดรับความนิยม

มากที่สุด

ยุคแหงการเช�อมตอส่ิงของทุกสรรพส่ิงเขาดวยกัน โดยสามารถสงตอขอมูลปริมาณมหาศาล

ไดอยางรวดเร็ว เกิดการเช�อมตอท่ีไมจำกัด เราจะเห็นนวัตกรรมใหม ๆ เกิดข้ึนและจะมีการนำ

IoT มาใชอยางเปนรูปธรรมทั้งในระดับครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรม

HD
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Latency < 30ms
ตอบสนองการสั่งงานหรือควบคุมสิ่งตาง ๆ

ไดเร็วที่ 20 – 30 ms

Connection Density
รับรองการใชงานในแตละพื้นที่ ได

1 แสนคน/ 1 ตร.กม.

Data Trafficรับสงขอมูลตอเดือนไดแค

7.2 Exabytes

Peak Data Ratesใชเวลาโอนถายขอมูล

1 GB/วินาที

Available Spectrum

Latency < 4ms 

Connection Density

Data Traffic

Peak Data Rates

Available Spectrumมีความถี่สำหรับใชงาน

3GHz

จะสั่งงาน IoT หรือ

สมารทดีไวซ ไดเร็วขึ้น 10 เทา

รับสงขอมูลไดเพิ่มขึ้น

7 เทา

ใชเวลาโอนถายขอมูล

20 GB/วินาที

มีความถี่สำหรับใชงาน

30GHz

รับรองการใชงานในแตละพื้นที่ ได

1 ลานคน/ 1 ตร.กม.

ประสิทธิภาพที่มากกวา

4G VS 5G



5G ทำงานอยางไร และเร็วแค ไหน

5G ทำงานบนคล�นความถี่ที่ถูกแบงออกเปนหลายชั้น

เพ�อตอบสนองความตองการท่ีแตกตางกันตามการใชงาน

เริ่มดวยชวงความถี่ระหวาง 2 ถึง 6 GHz (C-band

หรือ 3300-3800 MHz) เพ�อใหเกิดความสามารถที่ดี

ที่สุดระหวางความจุ และการครอบคลุมในทุกพื้นที่ ตาม

มาดวยความถ่ีท่ีต่ำกวา 2 GHz (700 MHz) เพ�อใชใน

การครอบคลุมพ้ืนท่ีในวงกวาง และภายในอาคาร สุดทาย

คือ คล�นความถี่ที่สูงกวา 6 GHz ขึ้นไป (24.25-29.5

และ 37-43.5 GHz) เพ�อรองรับการใชงานในกรณีที่

ตองการอัตราการรับสงขอมูลสูงสุด โดยระบบ 5G

จะชวยยกระดับความพรอมใชงานของคล�นความถี่จาก

ทั้ง 3 ชั้นในเวลาเดียวกัน จึงไมแปลกที่จะทำให 5G

สามารถใชงานอินเทอรเน็ตเร็วกวา 4G ถึง 1,000 เทา

ซ่ึงเร็วมากพอท่ีจะดูวิดีโอ 8K ออนไลนแบบ 3 มิติหรือ

ดาวนโหลดภาพยนตร 3 มิติ ไดภายใน 6 วินาที ในขณะ

ท่ี 4G ใชเวลานานถึง 6 นาที และดวยความเร็วของระบบ

ไรสายอยาง 5G ทำใหเราสามารถดึงขอมูลที่เก็บไวบน

Cloud ไดรวดเร็วย่ิงข้ึน เราจึงสามารถเขาถึงขอมูลได

ทุกท่ีทุกเวลา ไมตองกลัวไฟลหาย และยังประหยัดพ้ืนท่ี

ฮารดดิสก ไดอีกดวย นอกจากน้ีระบบ 5G ยังตอบโจทย

รูปแบบ IoT (Internet of Things) บนอุปกรณ

เคร�องใช ไฟฟาไดเกือบทุกอยาง โดยสิ่งของตาง ๆ

จะสามารถเช�อมขอมูลกับ Internet ไดทันที ทำใหเรา

สามารถสั่งปด-เปดไฟบานผานอินเทอรเน็ต อีกทั้ง

อุปกรณของเรายังสามารถสงขอมูลหากันได โดยเม�อ

เรากำลังจะถึงบาน มือถือของเราก็จะสั่งใหแอรที่บาน

ของเราเปดแบบอัตโนมัติ แตน่ีแคตัวอยางเล็ก ๆ นอย ๆ

เทานั้น เพราะ Gartner บริษัทวิจัยและใหคำแนะนำ

ประเทศไทย และคนไทยจะไดอะไรจาก 5G

5G ถือเปนอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังมาแรงและ

จะใหประโยชนอยางมหาศาลทั้งกับตัวบุคคลกลุมธุรกิจ

องคกร และประเทศชาติ โดยนอกจาก 5G จะทำใหการ

ใชงานอินเทอรเน็ตเร็วกวา 4G ถึง 1,000 เทาแลว

ยังทำใหการสงตอขอมูลปริมาณมหาศาลทำไดอยาง

รวดเร็วถึง 10 Gbps โดยมี Latency Time นอยกวา

1 มิลลิวินาที เกิดการเช�อมตอที่ ไมจำกัด เราจะไดเห็น

นวัตกรรมใหม ๆ เกิดข้ึน โดยจะมีการนำ IoT มาใชอยาง

เปนรูปธรรมท้ังในระดับครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรม  

ความพรอมของ 5G ในการเช�อมโยงผูคน อุปกรณ

และเทคโนโลยีไปดวยกัน จะชวยใหคนไทยไดใชชีวิตอยาง

สะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งใหการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนไทยในเร�องการศึกษาที่อยู ในพื้นที่หางไกลใหได

เขาถึงระบบศึกษา และสาธารณสุขโดยใชเทคโนโลยีเปน

ตัวเช�อมโยงในการใหบริการ  นอกจากนี้ 5G ยังเพิ่ม

ศักยภาพ และลดตนทุนใหกับภาคธุรกิจและภาคการผลิต

ของไทย ชวยลดการกอมลพิษ เชน การใช IoT สงขอมูล

ในกระบวนการผลิตสามารถคำนวณวัตถุดิบไดแมนยำกวา

สามารถผลิตไดในปริมาณที่เหมาะสมโดยไมตองผลิต

สตอกคางไว และยังสามารถลดวัตถุดิบเหลือทิ้งไดมาก

ยิ่งขึ้น เพ�อใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมตาง ๆ ใน

ประเทศไทยไดอยางยั่งยืน

ดาน IT ในสหรัฐฯ ไดประเมินวาจะมี IoT อยางนอย

26,000 ลานอุปกรณ ภายในป 2020 น้ี ในขณะท่ีบริษัท

CISCO ผูผลิตและจำหนายอุปกรณเครือขายระดับโลก

ไดประเมินวาจะมีถึง 50,000 ลานอุปกรณ ในปเดียวกัน

เลยทีเดียว

อางอิง : www.droidsans.com, www.huawei.com, www.qurvo.com



ประมาณ 7-8 ปท่ีแลวตอนท่ีประเทศไทยมีเทคโนโลยี 3G

ใชงาน ขณะที่ทั่วทั้งโลกมีผูใหบริการ 3G กันมากแลว

แตในไทยยังไมเปนท่ีรูจัก ทรู ไดตัดสินใจเร่ิมตนใหบริการ

3G กอนใครในประเทศน้ี ทำใหผมและเพ�อนรวมงานเรา

ถึงขนาดตองแบงงานกันทำ โดยเดินสายไปมหาวิทยาลัย

ท่ัวประเทศไปเลาใหนักศึกษาท้ังหลายฟงกันวา เทคโนโลยี

3G มันเกี่ยวของอยางไรกับชีวิตพวกเขา ซึ่งการสราง

ความเขาใจใหกับสังคมคือสิ่งหนึ่งที่ชวยใหทรูถึงเติบโต

ตอเน�องมาจนถึงตอนนี้ และทำใหในวันที่เทคโนโลยี 4G

มาถึง ประชาชนในประเทศน้ีสามารถรับรูและเขาใจไดงาย ๆ

ไมซับซอน ตรงที่มันสงมอบความเร็วในการดาวนโหลด

และอัปโหลดตาง ๆ ไดเร็วขึ้นอยางเห็นไดชัด เคร�อง

โทรศัพทก็มีการเปลี่ยนถายเทคโนโลยีได ไมสะดุด การ

แพรกระจายความรูจึงไมเปนปญหาแตอยางใด 

แตทานทราบไหมครับวา ขณะน้ีเร�องราวตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน

มันจะไมเหมือนเดิมอีกตอไป ... เม�อเทคโนโลยี 5G มาถึง

เพราะตอนนี้มันจะไมใชเร�องการเพิ่มความเร็วแตเพียง

อยางเดียว เทคโนโลยีคูขนาน อุปกรณตาง ๆ ท่ีจะอาศัย

เร�องเลานักบริหาร
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ตั้งรับ 5G เทคโนโลยี
สะเทือนธุรกิจ

ความเร็วของเทคโนโลยี 5G มันถูกพัฒนามาระยะหน่ึงแลว

มันจะไมเปนภาพเล็ก ๆ แบบที่มันเคยเปน ภาพเดิม ๆ

มันมีผลกับผูใชงานเปนหลัก เชน การดูหนังฟงเพลง

จะโหลดไดเร็วขึ้น ขอมูลทางการส�อสารสงไดมากขึ้น

เร็วขึ้น เปรียบเสมือนกับถนนเดิมที่เคยทำไวยังเทาเดิม

แตเหมือนขอมูลมันวิ่งเร็วขึ้น ถนนเรียบขึ้น การจราจร

ของขอมูลเรียบขึ้นไมสะดุด การส�อสารดวยเสียงแบบ

เดิม ๆ มีนอยลง แตมาส�อสารในลักษณะ VOIP มากข้ึน

เทคโนโลยี 5G แนนอนวา มันตองเร็วขึ้น เม�อเร็วขึ้น

การสงรับขอมูลก็จะมากขึ้นตามไปดวย หากใครสังเกต

ใหดี ตอนท่ีเรามี 3G เดือนหน่ึงเราใชการสงขอมูล 2-3 GB

ก็เพียงพออยู แตตอนนี้เราใชกัน 8GB 10GB 16GB

20GB เริ่มไมพอใช และเม�อมันสงรับขอมูลไดเร็วขึ้น

เราก็จะใชมากข้ึนอยางแนนอน อยางไรก็ดีเทคโนโลยี 5G

ไมไดโฟกัสท่ีการใชงานแบบเดิม ๆ อีกตอไป มันใหญกวา

นั้นมาก ๆ อะไรคือปจจัยทำใหเทคโนโลยี 5G ถึงสำคัญ

นัก มาลองดูกัน



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

IoT เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

เดิมคนในโลกมีเกือบ 7 พันลานคน ใช Sim ในการส�อสาร

ก็มีกันแค 2 มือ 2 เทาที่จะใชงาน อยางในไทย เรามีคน

ไทยเกือบ 70 ลานคน รวมประชากร AEC และชาติอ�น ๆ

ท่ีใชชีวิตในราชอาณาจักร ก็ 70 ลานนิด ๆ นาจะประมาณ

น้ัน ผูใหบริการทุกรายรวมกันนับจำนวน Sim ท่ีใหบริการ

ไดประมาณ 140 ลาน Sim เปนแบบน้ีมาหลายป ตอนน้ี

ถาจะโตจะไมโตที่จำนวนประชากรผูใชงานมากนัก แตจะ

ไปโตท่ีอุปกรณท่ีติดต้ัง IoT Sim ท้ังน้ีบริษัท Ericson

เคยพยากรณวา จำนวนการเช�อมตอของอุปกรณ IoT

ผานโทรศัพทเคล�อนท่ีจะเพ่ิมข้ึนถึง 4 พันลานช้ิน ภายใน

6 ปขางหนา ปริมาณการใชขอมูลเติบโตขึ้น 79% เม�อ

เทียบกับไตรมาสท่ี 3 ของป 2561* เม�อมีการเช�อมตอ

อุปกรณ IoT สูงข้ึนขนาดน้ัน การสงขอมูลจะไมใชเปน

การสงโดยมนุษยแบบเดิม ๆ อีกแลว มันเปนเร�องอุปกรณ

หรือเคร�องจักรคุยกัน และ จากสถิติท่ีเกิดข้ึนในป 2012

มีการใชงาน IoT ท่ัวโลก 142 ลานการเช�อมตอ แตในป

2020 จะมีเพ่ิมเปน 975 ลานการเช�อมตอ ท่ีสำคัญการ

เช�อมตอจะใหญข้ึนกวาเดิม ขณะท่ีการใชงานขอมูลผาน

โมบายทั่วโลกเม�อป 2014 อยูที่ 2.6EB ตอเดือน (EB

คือ Exabyte = ประมาณ 1 พันลานกิกะไบต) และจะเพ่ิม

เปน 15.9EB ตอเดือน และจะสูงข้ึนไปเร�อย ๆ **

เทคโนโลยีคูขนานท่ีจะนำพาให IoT เติบโตแบบกาวกระโดด

น่ีมีเพียบ แตขอยกตัวอยางท่ีใกลตัวเราท่ีสุดและมันกำลัง

จะเกิดขึ้นในไมกี่ปขางหนา เกิดขึ้นแบบสะเทือนโลก ...

Autonomous Things การเช�อมตออุปกรณตาง ๆ

เขาดวยกัน ที่โดนที่สุดที่ผมเห็นคือ รถยนต ไรคนขับที่

เม�อนำมาใชในแวดวงขนสง จะทำใหทุกคนไมจำเปนตอง

มีรถยนตสวนตัวอีกตอไป หันมาใชรถรวมกัน เราจะเลิก

รำคาญแท็กซ่ีปฏิเสธผูโดยสาร เพราะรถยนตเปรียบเสมือน

หุนยนต Platform จะรับคำสั่งวา ตองไปรับใครที่ ไหน

ใกลกัน ไปสงท่ีไหน เปล่ียนรถยังไง ระบบทุกระบบเช�อมกัน

สงตอกันอยางมีประสิทธิภาพ ทุกอยางตองทำผาน

โครงขายการส�อสารความเร็วสูงท้ังน้ันครับ และไมใชแค

มีความเร็วสูงธรรมดา มันจะเหมือนมีถนนท่ีขอมูลสงตอ

กันแบบราบล�นและไมสะดุดอีกดวย 

นี่เปนเพียงสวนเล็ก ๆ นะครับ สำหรับการพัฒนาเม�อ

5G มาถึง ที่เลามาเพราะอยากใหตระหนักนะครับ ไมใช

ใหตระหนก เตรียมตัววางแผนปรับตัวไดแลวครับต้ังแต

วันนี้จะรับมือกันอยางไรดี

*ขอมูลอางอิงจาก : www.thansettakij.com/content/353565 **ขอมูลอางอิงจาก : https://brandinside.asia/what-is-5g-gsma
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WorkTips

Product Solution

MobiOffice

เสริมความมั่นใจ ใหชาวบิสิเนสแมน

ขับเคล�อนการทำงานใหแฮปป

ไปตลอดทั้งสัปดาห

Guideline 5 Tips

การแตงตัวใหดูดทีุกวัน

ตั้งแตจันทร-ศุกร

Classy Monday

Thankful Friday

Casual ThursdayChic Wednesday

Smart Tuesday

ชวยใหทุกที่ทั่วโลกเปนเสมือนออฟฟศ

ใหลูกคาโทรหาเบอรองคกรไดในเบอรเดียว

ในยุคท่ีเทคโนโลยีโดดเดนข้ึนเร�อย ๆ บริษัทตาง ๆ ตอง

ปรับตัวครั้งใหญรวมไปถึงการนำ AI หรือปญญา

ประดิษฐ เขามาแยงงานในหลาย ๆ อาชีพของมนุษย

ประเด็นเร�องสถานที่ทำงาน หรือที่เราเรียกทับศัพทกัน

วา ”ออฟฟศ” ก็ดูเหมือนเปนส่ิงท่ีจะตองปรับใหเหมาะสม

ดวยเชนกันนะครับ เพราะคงปฏิเสธไม ไดวา ทุกวันนี้

เราทำงานโดยใช โนตบุคเพียงตัวเดียว หรือเพียงแค

“โทรศัพทเคล�อนท่ี” เทาน้ัน!! หลายบริษัทเร่ิมมีการปรับ

ตัวดวยการลดขนาดพื้นที่ของบริษัท แลวใชเทคโนโลยี

เขามาชวยในการทำงาน ในสวนของพนักงานบริษัทก็ให

สามารถทำงานจากนอกออฟฟศได หรือที่เราเรียกวา

Mobile Office กลาวคือ การเปลี่ยนทุกที่ ใหเปน

ที่ทำงานนั่นเองครับ เราจะทำงานที่ ไหนก็ไดไมตองมีโตะ

ประจำ ไมตองมีคอมพิวเตอร หรือโทรศัพทประจำโตะ

ใหตองวุนวายมาคอยติดตั้ง แถมยังมีงานวิจัยออกมา

สนับสนุนวา การไมตองเขาออฟฟศมาทำงานน้ันใหผลลัพธ

และประสิทธิภาพท่ีดีกวา หลาย ๆ ออฟฟศจึงมีพนักงาน

เพียงไมก่ีคน หรือบางท่ีก็ยืดหยุนเขาออฟฟศเพียงไมก่ีวัน

เทานั้นเอง แลวแบบนี้ถาตองการติดตอเร�องดวนกับ

ทางบริษัทหละครับ จะทำอยางไรดี? การใหเบอรโทรศัพท

เคล�อนท่ีแยกตามความรับผิดชอบของแตละคนก็ดูจะยุงยาก

แถมถาผูรับผิดชอบเดินทางไปตางประเทศอีกคงลำบาก

ไมนอย แต MobiOffice โซลูชันดี ๆ จากทรูบิสิเนส

ตอบโจทยความยุงยากไดครับ



WorkTips

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม :

โทร 1239 กด 1 ตลอด 24 ชม.

bts@truecorp.co.th

http://truebusiness.truecorp.co.th

คุณสมบัติเดนของ

MobiOffice จากทรูบิสิเนส

การทำงานในโลกยุคดิจิทัลที่ทุกอยางหมุนเร็วเคล�อนที่

ตลอดเวลา เทคโนโลยีตองถูกพัฒนาเพ�อนำมาใชตาม

แนวคิดและวิถีชีวิตที่ถูกปรับเปลี่ยนเพ�อใหการทำงานมี

ประสิทธิภาพดีข้ึน องคกรและบุคลากรจะสามารถเดินหนา

ไปขางหนาอยางตอเน�องนะครับ 

ดวยคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน MobiOffice ที่

สามารถรวมเลขหมายโทรศัพทมือถือ (Mobile

Number) และ เลขหมายโทรศัพทพ้ืนฐานภายในองคกร

(Office Number) ไวในเบอรเดียวกัน ผานระบบบน

เครือขาย 3G/4G และ WiFi ท่ีดีท่ีสุด ครอบคลุมท่ีสุด

จากทรูมูฟ เอช ประหยัดกวาเพราะไมตองลงทุนใน

อุปกรณตูสาขา (PBX) สะดวกกวาดวยฟเจอรโทร

เขา - ออก เปนเลขหมายเดียว เพิ่มความนาเช�อถือ

แมยายออฟฟศ สามารถกำหนดการรับสายไดตามความ

ตองการ คลองตัวกวาดวยฟงกชันคนหารายช�อขอมูล

สามารถใชงานไดทั้งในประเทศและตางประเทศ

Thankful Friday

บิสิเนสแมน เลือกเสื้อเชิ้ตที่มี

ลวดลายที่ลายไมตองชัดมาก

เชน Grid หรือ Marble ใหดู

สนุกข้ึน มาเสริมลูกเลนใหกับ

ลุคพรอมรองเทาสนีกเกอร

Casual Thursday

หนุม ๆ ควรเลือกสวม

เสื้อเชิ้ตคอจีนพอดีตัว เพิ่ม

ลูกเลนดวยการพับแขนเสื้อ

ขึ้นเล็กนอย และกางเกงชิโน

ขายาว 

Classy Monday

เลือกเชิ้ตทรงสวย ๆ เน้ือผา

ดี ๆ อยางผา Oxford หรือ

ผาลินิน ในโทนสีดำ เทาออน

และขาว กางเกงสแลค

Chic Wednesday 

บิสิเนสแมนควรเลือกสวม

เสื้อเชิ้ตทรงเขารูป กางเกง

ชิโน หรือกางเกงหาสวน

รองเทาหนัง

เสริมลุคใหหนุม ๆ ดูสมารท

มีมาด นาเช�อถือดวยการหยิบ

เสื้อเชิ้ตโทนสีออนอยางสีฟา

มาทับดวยเบลเซอรสีสุภาพ

อยาง สีเทา หรือ สีกรม 

Smart Tuesday

ทำไมตองใช

MobiOffice จากทรูบิสิเนส

One Number : โทรเขา – ออก ดวยเบอรขององคกร

เพียงเบอรเดียว 

Hunt Group : รับสายไดทั้งแบบสุมและเรียงลำดับ 

IVR : ระบบตอบรับอัตโนมัติ ชวยโอนสายไปยังแผนกตาง ๆ 

Call Pull / Transfer : ดึงสาย/ โอนสาย 

Directory : คนหารายช�อพนักงานในองคกรไดสะดวก

รวดเร็ว

การใชงานแอปพลิเคชัน MobiOffice ไมเปลือง Data

บนซิมการด 

ลดคาใชจายและลดขั้นตอนความยุงยากในการลงทุนติดตั้งตู

สาขาแบบเดิม ๆ เพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจ

สามารถใชงานไดทุกท่ี ทุกเวลา ทั้งในประเทศและตางประเทศ

(ที่มีสัญญาณอินเทอรเน็ต)

จะรับสายหรือโทรออกก็ฟรี เม�อโทรผาน MobiOffice

ในขณะเดินทางไปตางประเทศ

กำหนดการโทรออกและรับสายไดหลากหลายรูปแบบตาม

ความตองการใชงาน

คุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD ผานเครือขาย 3G/4G หรือ

WiFi ที่ดีที่สุด จากทรูมูฟ เอช



แผนรัฐป 2562

เสริมแรง สงออก-นำเขาไทย 

1. เรงรัดขยายตลาดสงออกและธุรกิจในตางประเทศเชิงรุก 

-  เจาะตลาดเชิงลึก เขาสูเมืองเศรษฐกิจรอง ควบคูยกระดับตลาดในเมืองหลวง 

-  รวมทุนกับพันธมิตรเพ�อขยายการคาสูตลาดที่มีศักยภาพ

-  พัฒนาผูประกอบการไทยในการทำธุรกิจระหวางประเทศ

-  พัฒนาระบบดิจิทัลเพ�อสงเสริมของการคาออนไลน SMEs ใหมีความนาเช�อถือระดับสากล 

-  ตอยอดระบบ Thaitrade.com รองรับการคาออนไลน และเช�อมโยง Platform ของตางประเทศ

2. สงเสริมอุตสาหกรรมเปนรายกลุม 

-  พัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทย ขยายชองทางการตลาดและสรางภาพลักษณสินคาและบริการ 5 กลุมสำคัญ

ไดแก สินคาอาหารและธุรกิจบริการอาหาร สินคาฮาลาล  สินคาอุตสาหกรรม สินคาแฟชั่นและไลฟสไตล และธุรกิจบริการ

3. พัฒนาผูประกอบการและสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมสงออก

-  มุงเนนการเสริมสรางศักยภาพในการทำการคาระหวางประเทศแกผูประกอบการ เพ�อสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาและ

ธุรกิจบริการ ดวยการสรางแบรนดหรือตราสินคาสูสากล (Brand) และพัฒนานวัตกรรม (Innovation)

4. พัฒนาองคกรและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ

-  พัฒนาบุคลากรภายในและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งพัฒนาระบบราชการ

ตลอดจนเสริมสรางพันธมิตร/เครือขายกับองคกรทั้งในและตางประเทศ

ที่มา : กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

เปาหมายคาดโต

8%

หรือมูลคา

276,011

ลานเหรียญสหรัฐ 



เสริมแรง สงออก-นำเขาไทย 

”
“

- Billie Jean King -

Champions keep playing until they get it right.

คนที่เปนผูชนะ

จะไมยอมหยุดจนกวาเขาจะทำสิ่งที่ถูกตอง



อุปกรณท่ีเขานำมาใหเราใชหรือวา Solution ท่ีเขานำเขามา

ก็จะปรับใหเหมาะสมกับความตองการของเราคะ อยางเชน

ตัว True Smart 4G ท่ีเราไดนำมาใหกับพนักงานขับรถโม

ของเราไดทดลองใชตอนน้ีก็ใชประมาณ 200 กวาเคร�อง

แลว ตัว Device ตัวน้ีตอบโจทยลักษณะการใชงานของ

พนักงานเราคือเขาไดรับไปปุบทางเจาหนาท่ีมาสอนไมก่ีคร้ัง

ก็สามารถใชงานไดแลวและตัวลักษณะของ Device เปน

ลักษณะของเคร�องท่ีทนแดด ทนฝน ทนลม ทนการตกแตก

ได ซึ่งตอบโจทยการใชงานทุกอยางที่เราตองการ

ทุกวันนี้เทคโนโลยีก็เปนสวนหนึ่งของธุรกิจเรา ถาเรา

ไมยอมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง เราก็ ไมสามารถที่จะอยู

รอดได ซึ่งจะตรงกับ Concept ของเราที่มี Slogan

วา Keep Moving หมายความวาเราจะตองขยับและ

ก็พัฒนาอยูตลอดเวลา การมีทรูบิสิเนสมาเปน Partner

กับเราทำใหเราม่ันใจมากข้ึน ไมวาเราอยากจะพัฒนาธุรกิจ

ไปในรูปแบบไหนหรืออยากเอาเทคโนโลยีอะไรเขามาใช

เราก็จะมีทรูบิสิเนสคอยเปนที่ปรึกษาใหเรา แลวก็คอย

Support เราอยูตลอด

   บริษัท โอ อาร ซี พรีเมียร จำกัด กอต้ังข้ึนเพ�อผลิต

และจัดสงคอนกรีตผสมเสร็จใหกับโครงการกอสราง

ทั่วไป ไมวาจะเปน Infrastructure อยางเชนรถไฟฟา

สายสีตาง ๆ และลาสุดเราก็มีสงงานใหกับ Wind Turbine

ซึ่งก็คือกังหันลมอยูที่จังหวัดชัยภูมิ งานตึกสูงก็เปน

หน่ึงในงานท่ีเราสามารถจัดสงไดอยางดี เน�องจากตึกสูง

มักจะอยูในโลเคชั่นของ Central Business District

(CBD) ซึ่งก็จะเปนพื้นที่ที่รถติดและคับแคบในการแกไข

ปญหานี้เราก็เลยมี Concept Mobile Plant ขึ้นมา

ซ่ึงทาง โอ อาร ซี ก็เปน Pioneer ในการเอาเทคโนโลยี

น้ีเขามาใช อยางเชนของตึกมหานคร ซ่ึงเปนตึกท่ีสูงท่ีสุด

ในประเทศไทย ปจจุบันเราเปน Supply Concrete ให

กับตึกมหานครทั้งตึกเลย

เน�องจากบริษัทเรากอตั้งมา 20 กวาปเพราะฉะนั้นการ 

RUN ธุรกิจจะอยูในรูปแบบ Traditional ซ่ึงในทุกวันน้ี

ในโลกที่ Dynamic เราไมสามารถที่จะยึดติดอยูกับสิ่ง

เดิม ๆ ได เพราะฉะนั้นการนำนวัตกรรมใหม ๆ เขามาก็

เปนส่ิงท่ีสำคัญ ซ่ึงในสวนน้ีถามวา Challenging ไหม

ก็ Challenging เพราะเน�องจากวาบริษัทเราทำวิธีเดิม

มานาน แตวาทางทรูบิสิเนสมีทางทีมท่ีเขามา Support เรา
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

”

”

“

“
คุณอารดา สุวรรณไพรพัฒนะ

กรรมการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ 

บริษัท โอ อาร ซี พรีเมียร จำกัด

เทคโนโลยเีปนสวนหนึ่งของธุรกิจเรา

ถาเราไมยอมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง เราก็ไมสามารถที่จะอยูรอดได







ดู e-Leaflet

และ Promotion ไดที่นี่



ยานพาหนะ และการขนสง

ระบบ 5G จะผลักดัน และพัฒนาใหเกิดรถยนต ไรคนขับ

และอากาศยานไรคนขับใหกาวหนามากยิ่งขึ้น โดยมี 5G

เปนจุดเช�อมตอการส�อสารใหรถยนตของทุกคนสามารถ

ทราบตำแหนงของกันและกันตลอดเวลาแบบ Real Time

โดยนอกจากระบบ 5G ที่ตองมีความพรอมแลวนั้น

ผูผลิตรถยนตเองจะตองมีการผลิตรถยนตที่มีกลอง

3D รอบตัวรถยนต เพ�อท่ีจะทำใหรถยนตแตละคันสามารถ

มองเห็นภาพซ่ึงกันและกัน และส�อสารโตตอบกันเองบน

ถนนผานเซนเซอรที่ติดตั้งไว จึงทำใหรถยนตสามารถที่

จะขับเคล�อนดวยตัวเองไดดี และปลอดภัยกวามนุษยขับ

ในท่ีสุด ซ่ึงในปจจุบันก็ไดมีรถยนตหลาย ๆ คาย ในหลาย

ประเทศเริ่มนำรถยนต ไรคนขับ (Driverless Car) มา

ทดสอบใชจริงกันบางแลวครับ สิ่งที่เราเห็นในภาพยนต
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5
จับกระแส 

นอกจากความรวดเร็ว ความเสถียร และความคลองตัวในดานการส�อสารที่มากขึ้นจากการเขาสูยุค 5G แลว

การนำ 5G เขามาผสมผสานกับเทคโนโลยีท่ีมีในดานตาง ๆ จะชวยใหนวัตกรรมมีความกาวหนามากข้ึน ซ่ึงปจจุบันน้ี

เราจะเห็นอุปกรณมากมายท่ีผลิตข้ึนมาเพ�อรองรับ และสนับสนุนการทำงานของระบบ 5G กันมากข้ึนแลวนะครับ

เรามาเริ่มจินตนาการถึงโลกอนาคต 5G อันใกลนี้ครับวา การนำ 5G มาใชในดานตาง ๆ นั้นจะเปนอยางไร 

การแพทย

ระบบ 5G จะถูกนำมาใชในวงการแพทยมากข้ึน ไมวาจะเปน

การรักษาระยะไกลใหแกคนไขในชนบท โดยที่คุณหมอ

ไมตองเดินทางไปในระยะทางท่ีไกล ๆ รวมไปถึงการผาตัด

หรือการรักษาโดยใชหุนยนตก็สามารถทำได นอกจากนี้

คุณหมอยังสามารถส�อสาร หรือแนะนำการรักษา รวมถึง

การผาตัดใหกับคุณหมออีกทานในโรงพยาบาลท่ีหางไกล

แบบ Real Time ผานทางวีดีโอไดเชนกัน ย่ิงไปกวาน้ัน

ในกรณีที่เรงดวน ก็ยังสามารถใชอินเตอรเน็ตแบบ

ส�อสัมผัส เพ�อทำการผาตัด หรือรักษาคนไขไดเสมือน

อยูในหองผาตัดไดอีกดวย

การแพทย

ยานพาหนะ และการขนสง

ความบันเทิง

การส�อสาร

การศึกษา

G
แวดวง



www.blueair.comhttps://jollykill.com

ความบันเทิง

การมาของ 5G ไมใชแคในแงความละเอียดของภาพอยาง

HD ไปสู 4K หรือ 8K เทานั้น แตยังเปนการผสาน

เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) หรือ VR

(Virtual Reality) เม�อเราดูหนัง หรือเลนเกมผาน

อุปกรณท่ีรองรับ 5G เราก็จะไดรับประสบการณท่ีเหนือ

กวา สามารถที่จะดูที่ ไหน เม�อไหรก็ ได โดยไมตองพึ่ง

WiFi และท่ีสำคัญคือ 5G มีบทบาทเปนอยางมากในการ

ที่จะสงตอขอมูลภาพที่มีความละเอียดสูงจาก Cloud

มาใหปรากฏบนหนาจอไดอยางรวดเร็ว และเกิดความ

ดีเลยท่ีต่ำ หรือแทบจะไมมีเลย จึงทำให AR มีประสิทธิภาพ

ที่สมบูรณมากที่สุด

การศึกษา

ในอนาคตนักเรียนอาจจะไมตองเดินทางไปที่โรงเรียน

อีกตอไป เพราะ 5G ทำใหเราสามารถเรียนหนังสือท่ีบาน

โดยเห็นหนาคุณครู และคุณครูก็เห็นหนาเด็กนักเรียน

ไดแบบชัด ๆ ไมกระตุก และอาจจะไปถึงการเห็นคุณครู

เสมือนจริงท่ีมาในรูปแบบการฉายเปนภาพ Hologram

เลยทีเดียว นอกจากนี้ดวยความเร็ว และความแมนยำ

ในการสงขอมูล จึงทำใหคุณครูสามารถบรรยายการเรียน

การสอนไปยังหองเรียนหลาย ๆ แหงไดในเวลาเดียวกัน

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำใหประหยัดทั้งเวลา

คาเดินทาง และยังเพ่ิมประสบการณการเรียนรูท่ียอดเย่ียม

เหมือนจริงไดอีกดวย

การส�อสาร

การคุยโทรศัพทจะไมไชเพียงแคเสียง หรือ วีดิโอในมือถือ

อีกเทาน้ัน แตเราสามารถมองเห็นคูสนทนาในรูปแบบ 3 มิติ

แบบ Real Time ใหความรูสึกเหมือนเราคุยกับเพ�อนท่ี

อยูตรงหนา ซ่ึงมีผูใหบริการดานโทรคมนาคมหลายคาย

ในหลาย ๆ ประเทศ ไดเร่ิมมีการทดลองบนเครือขาย 5G

กันแลวดวยครับ อยางบริษัท Vodafone ในประเทศ

อังกฤษ และบริษัท Beeline ในประเทศรัสเซีย ที่ ได

รวมมือกับ Huawei 

จะเห็นไดวา 5G ไม ไดเขามามีบทบาทเพียงแคเร�อง

การส�อสารเทาน้ัน แตยังสงผลประโยชน ไปใหแกแวดวง

อ�น ๆ อีกดวย เครือขายที่ดีระบบอุปกรณที่รองรับ

การเปดใจรับ และใชเทคโนโลยีใหม ๆ คือสิ่งที่จะนำไปสู

การเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

แทจริงตอไป

*ที่มาและภาพจาก : www.nbnco.com, www.aarp.org, http://edtechreview.in, www.pcr-online.biz, ajudaily.com
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เดือนมกราคม - กุมภาพันธแบบนี้ ถือเปนไฮไลทชวงฤดูหนาวเลยนะครับ สำหรับใครที่อยาก

ออกมาทองเที่ยวเปดประสบการณ ใหม ๆ เพ�อเติมเต็มพลังแลวหละก็ผมขออาสาพาออก

นอกประเทศไปสัมผัสความหนาว ทามกลางหิมะเย็นฉ่ำ กับ 6 ดินแดนแหงหิมะ ที่มีมาใหเลือก

ตามงบประมาณจะเท่ียวแบบใกล ๆ หรือไปแบบจัดเต็ม ก็เลือกไดตรงใจสบายกระเปา การันตีวา

ไปแลวไมผิดหวังครับ

6 ที่เที่ยวฤดูหนาว

ทามกลางหิมะเย็นฉ่ำ ... จัดไดตามงบฯ



กวยเตี๋ยวคั่วไกสวนมะลิ

กวยเตี๋ยวหมูรุงเรือง

ซาปา ประเทศเวียดนาม

เมืองเล็ก ๆ ที่อยูทางเหนือของประเทศเวียดนามมี

จุดเดนคือ ทิวทัศนภูเขาสูงเปนนาขาวขั้นบันได ไกลสุด

ลูกหูลูกตา หน่ึงในวิวท่ีข้ึนช�อของประเทศเวียดนาม แถมยัง

อากาศดีเย็นสบายตลอดป นอกจากกิจกรรมสุดฮิต

ข่ีรถจักรยานยนตชมความงามแลวถายรูปกับอาคารสไตล

ยุโรปริมทะเลสาบกลางเมืองแลว ผมขอแนะนำใหลอง

เปลี่ยนมา Trekking ทามกลางหิมะโปรยในฤดูหนาว

รอบหมูบานชาวเขา ชมวิถีชีวิตของชาวบานและอิ่มเอม

กับธรรมชาติในบรรยากาศสุดโรแมนติก หรือจะน่ังกระเชา

ลอยฟาขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาฟานสิปน ที่ ไดช�อวาเปน

หลังคาอินโดจีนก็ไดนะครับ

ขุนเขาเหอฮวนซาน ประเทศไตหวัน

เหอฮวนซาน แปลวา “ภูเขาแหงความร�นเริง” แนนอน

ครับวาที่นี่เปนอีกหนึ่งจุดยอดนิยมของนักทองเที่ยว

ประจำเมืองไถจง ประเทศไตหวัน ที่ตองการมาสัมผัส

อากาศหนาวเย็นท่ีมีหิมะทามกลางหิมะราวกับอยูในดินแดน

ยุโรป ใครที่ชอบต�นเชาสามารถนั่งรสบัสขึ้นมาตอนรับ

พระอาทิตยขึ้นอันแสนงดงามผานมานหมอกในหุบเขา

พรอมชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามาบนยอดเขากันได

จากนั้นก็แวะเที่ยวสบาย ๆ ที่ ‘สวิตเซอรแลนด ไตหวัน’

ในฟารมแกะชิงจิ้ง กอนไปเช็คอินที่หมูบานสายรุงแหลง

รวมตัวสุดฮิตของฮิปสเตอร 

**หิมะที่นี่ ไม ไดตกเปนประจำปกติในฤดูหนาวเหมือนญี่ปุน

และเกาหลีครับ ไมสามารถบอกลวงหนาไดวาจะตกเม�อไหร

วันไหน และเวลาใด ตองคอยเช็คสภาพอากาศเองครับ

ที่มา:  www.skyscanner.co.th

สัมผัสปุยหิมะขาว

เริ่มตนที่ 5,000 บาท
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ซัปโปโร ประเทศญี่ปุน

หนาวสะใจตะลุยหิมะ ตองไปใหสุด! สถานท่ีจัดงานเทศกาล

หิมะอันโดงที่หนึ่งของโลกที่เมืองอาซาฮิกาวา มีจุดเดน

อยูท่ีรูปปนหิมะท่ีใหญท่ีสุดในโลก เปนตัวดึงดูด นอกจาก

น้ียังมีการประกวดการแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติอันงดงาม

อีกดวย หรือจะเลนสกีท่ีเขตเทเนะ ซ่ึงเปนสถานท่ีสำหรับ

การแขงขันสกีหิมะระดับโลกมาแลวหลายครั้ง ดวย

ทิวทัศนงดงามบรรยากาศเงียบสงบ และหามพลาดการ

ด�มด่ำบรรยากาศรมร�นที่สวนปามาเอดะ 

หนาวสะใจตะลุยหิมะ

เริ่มตน 20,000 บาท

เขาหวงซาน ประเทศจีน

หน่ึงในสถานท่ีท่ีชวยจุดประกายแหงแรงบันดาลใจใหม ๆ

ใหนักทองเท่ียว เขาหวงซาน มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เพราะทัศนียภาพงดงามราวกับภาพวาด

ของขุนเขาในมานหมอก ที่มีทั้งภูเขาหินแกรนิตรูปทรง

แปลกตา และพันธุ ไมหายาก จึงถูกยกใหเปนมรดกโลก

และเปนสุดยอดที่เที่ยวระดับ 5A ไมแปลกใจเลยครับที่

จอมยุทธ ในตำนานตางมาท่ีเขาหวงซาน! นอกจากน้ียังมี

เมืองโบราณและเมืองมรดกโลกท่ีนาสนใจและพลาดไมได

อีกมากมาย เชน หมูบานซิตี้ หรือเมืองโบราณฮุยโจว



เที่ยวเมืองหิมะแบบจัดเต็ม

ที่มา:  www.skyscanner.co.th

ซาลซบูรก ประเทศออสเตรีย

ชวนมาฉลองปใหมบนดินแดนแหงเสียงดนตรี ณ เมือง

ซาลซบูรก ประเทศออสเตรีย ซึ่งเปนบานเกิดของนัก

ประพันธดนตรีคลาสสิกช�อดังของโลก อยางโมซารท

ชวงฤดูหนาวแบบน้ีหามพลาดการเดินชอปตลาดยอนยุค

และชมการแสดง “Silent Night” ที่บอกเลาเร�องราว

ของบทเพลงดังตาง ๆ ไดอยางเพลิดเพลิน รวมถึง

Mozart Week งานย่ิงใหญประจำปท่ีจัดข้ึนเพ�อรำลึก

และฉลองอัจฉริยภาพของโมซารท และอีกจุดเดนพลาด

ไมไดคือการเย่ียมชมลานดอกไมท่ีสวนสาธารณะมิราเบลล

ซ่ึงถูกเลือกเปนหน่ึงในสถานท่ีถายทำภาพยนตรเพลงเร�อง

The Sound of Music แสนโดงดัง มาเติมใหชีวิต

เพ�อพบกับความสุขใหม ๆ กันดีกวาครับ

ฟุสเซน ประเทศเยอรมนี

ใหความสนุกสนานและความสุขวัยเยาว กลับคืนมาอีกคร้ัง

ปลดปลอยความเปนเด็กเติมเต็มความฝนกับ ปราสาท

นอยชวานสไตน (ปราสาทหงษ) ตนแบบปราสาทเทพนิยาย

ท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหงหน่ึงในโลก และไดช�อวาเปนปราสาท

ที่เปนแรงบันดาลใจ และตนแบบของปราสาท Disney

ในสวนสนุก รวมถึงปราสาทเจาหญิงนิทรา ไมเวนแมแต

สวนสนุกแดนเนรมิตของบานเราในอดีตดวย ตัวปราสาท

สรางข้ึนบนยอดเขา ลอมรอบดวยภูมิประเทศท่ีสวยงาม

ของเทือกเขาแอลป ปาสน และทะเลสาบ สถาปตยกรรม

ของปราสาทนอยชวานสไตนเปนแบบฟนฟูโกธิคผสม

ยุคกลาง ซ่ึงผูท่ีออกแบบปราสาทแหงน้ีใหกับพระเจาลุควิด

ที่ 2 คือกวีคู ใจของพระองคผูซึ่งเปนนักออกแบบการ

ละคร จึงทำใหตัวปราสาทดูเหมือนปราสาทในเทพนิยาย

นั่นเอง

เริ่มตน 30,000 บาท

เปนยังไงกันบางครับกับ “6 สถานที่เที่ยว ฤดูหนาวทามกลางหิมะเย็นฉ่ำ” ที่ผมนำมาฝากกัน

กอนเดินทางอยาลืมเตรียมตัวใหพรอมสำหรับการเดินทาง และที่สำคัญการทองเที่ยวในฤดูหนาวหรือในที่ ๆ

มีอากาศหนาวเย็นจำเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษาสุขภาพใหแข็งแรง เดินทางปลอดภัย เที่ยวใหสนุกครับ 

SALZBURG
Austria

FüSSEN
Germany
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TrueBusiness Privilege

TrueBusiness ApplicationDownload ไดที่

สะสมทรูบิสิเนสพอยท แลกรับสิทธิ์พิเศษสุด Exclusive

ผานทรูบิสิเนสแอปฯ ไดทุกเดือน

5
Points

10
Points

5
Points

10
Points

สำหรับรากฟนเทียม Nobel Biocare Replace

พิเศษ 65,000 บาท จากราคาปกติ 85,000 บาท

(รวมครอบฟน)

Laser ลดเลือนฝา กระ จุดดางดำและรอยสิว
สำหรับ Sygma Elegant Lift

ยกกระชับ เปะเวอรทันใจ ไรแผล ไมเจ็บตัว

สุขภาพและความงาม

300
Points

80
Points

500
Points

70
Points

คาโทรและเน็ต

ที่พัก

15
Points

50
Points

50
Points

50
Points

สวนลด

700 บาท

คอรสเรียน

5
Points

สวนลด 30% สำหรับหองพักทุกประเภท

5
Points

สวนลด 30% สำหรับหองพักทุกประเภท

5
Points

สวนลด 15% สำหรับ The Wora Spa

5
Points

สวนลด 10% สำหรับคาอาหาร

และเคร�องด�ม ที่หองอาหารวนาวารี

5
Points

สวนลด 10% สำหรับคาอาหาร

และเคร�องด�ม ที่หองอาหารรักษทะเล



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

วิธีการสะสมทรูบิสิเนสพอยท

ไลฟสไตล

5
Points

5
Points

5
Points

5
Points

ทรูบิสิเนสใหคำปรึกษา ฟรี

สิทธิพิเศษเฉพาะที่ TrueSphere

สาขา Mega Bangna / The Mall Bangkapi

สำรองที่นั่งลวงหนา ดวนจำนวนจำกัด โทร.02-859-7120 

หรือ email : ictexpert@truecorp.co.th

- อุปกรณจอ LED

- ฟรี WiFi กอน/ หลัง ประชุม

- WiFi ความเร็ว 100 Mpbs ไมอั้น สำหรับจองหองประชุม หรือหองสัมมนา สำหรับเชาพื้นที่สำนักงาน

บริการ

สำหรับการเชารถ และรับสวนลดเพิ่ม 100 บาท ตอวัน

5
Points
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เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร.1239 กด 1

ลงทะเบียนเพ�อรับ eMagazine
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