
TrueBusiness

TECHNO NOTES
Business Technology   Workstyle   Innovation

March - April 2019

WiFiMove
WiFi Hotspot สวนตัว

SMEs’ Friend

ประหยัดเหมือนเน็ตไทย พกพาไดทั่วโลก

โซลูชันแนะนำ

เคียงขางธุรกิจอาหารแปรรูป

เก็บเงินไวลงทุน

 6 Tips

O2O
แกนแทความตองการ

ของผูบริโภค



Editor’s Talk

บรรณาธิการบริหาร: ธีดานุช เศรษฐบุตร ที่ปรึกษา: ยิ่งทิพย ชั้นประเสริฐ

นักเขียน: ทิพรัตน ภูริจิตราวงศ, กุลรชา ขันติชัยขจร, ปภาดา ดุษฎีวนิช, ณัชชา จรุสมัญญา ประสานงาน: ทิพรัตน ภูริจิตราวงศ

บรรณาธิการศิลปกรรม: วรรษกร อินทรวนิช ศิลปกรรม: ดุลยพงษ ฟองพิกุล พิสูจนอักษร: ณัชชา จรุสมัญญา 

ฝายโฆษณา: ณัฐภัสสร รัศมีวรณัน ฝายประชาสัมพันธ: ทิพรัตน ภูริจิตราวงศ

สวัสดีครับผูอานท่ีรักทุกทาน กลับมาพบกับทุกทานอีกเชนเคยนะครับใน TECHNO

NOTES ฉบับประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 เผลอแปปเดียวก็หมดชวง

ไตรมาสแรกของปเขาสู ไตรมาสที่ 2 กันแลวนะครับ ฤดูรอนแวะเวียนมาหาแบบนี้

หากใครยังไมอยากออกไปทำกิจกรรมนอกบานกับเพ�อน ๆ หรือ ครอบครัวแลว

ละก็ ลองเปล่ียนมาพักผอนหยอนใจท่ีบาน ด�มน้ำดับรอน แลวอานนิตยสารออนไลน

ของเราแทนก็ไดนะครับ เพลิดเพลินแถมมีสาระดวย ฉบับนี้ผมจะขอพูดถึง O2O

โมเดลของนักการตลาดยุคใหมที่มีการตลาดแบบ Online to Offline และ

Offline to Online (O2O) เพราะสมัยนี้ผูบริโภคไม ไดถูกจำกัดอยูแคในฝง

ของโลก Online หรือ Offline เพียงอยางเดียว จึงจำเปนที่จะตองนำสินคา

และบริการไปตอบโจทย ใหตรงใจและเขาถึงผูบริโภคทั้งสองฝงใหไดมากที่สุด

สำหรับคอลัมนเร�องเลานักบริหารชวนมาขบคิด ควานหาสูตรสำเร็จของ O2O

กันครับวามีอะไรกัน วากันวาการปลูกตนไมนอกจากจะสรางความรมร�น เพิ่ม

ความสุขใจแลว การปลูกไมมงคลยังเช�อกันวาจะชวยเรียกทรัพย เสริมโชคลาภ

อีกดวย ฉบับนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกไมมงคลมาฝากกันครับ แตจะมีอะไรบาง

อยาลืมติดตามอานในคอลัมน Lifestyle ครับ และฉบับน้ีเรามีคอลัมน ใหมแกะกลอง

อยาง SMEs’ Friend คอลัมนสำหรับแนะนำโซลูชันท่ีเหมาะสมคัดสรรมาใหกับธุรกิจ

SME โดยเฉพาะมาใหติดตามกันดวยนะครับ เร�องราวในคอลัมนอ�น ๆ ที่นาสนใจ

ยังมีอีกมากมาย ติดตามอานเนื้อหาขางในเลมไดเลยครับ
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ธุรกิจแบบ O2O ทำงานอยางไร

โมเดลการตลาดแบบ O2O (Online to Offline หรือ Offline to Online) คือการนำ

จุดแข็งระหวางธุรกิจออนไลน และธุรกิจออฟไลนมาผสมผสานเก้ือหนุนกันเขาไวไดอยางลงตัว

ทำใหสามารถสรางคุณคา และรายไดใหแกธุรกิจในเวลาเดียวกัน หากจะยกตัวอยางเพ�อให

เห็นภาพมากท่ีสุดคงจะเปนในกลุมธุรกิจคาปลีก ท่ีจะไมเปนเพียงแครานคาในรูปแบบเดิมอีกตอไป

แตจะกาวไปสูโลก O2O โดยการนำจุดแข็งของรานคาในโลกออนไลน กับโลกออฟไลนผสมผสาน

เขาดวยกัน ซึ่งจุดแข็งทางออนไลน คือ การเพิ่มแรงผลักดันดึงดูดใหลูกคาเกิดพฤติกรรม

ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการดวยการเลือกชมรีวิวสินคาตาง ๆ ผานทางชองทาง

ออนไลน ทั้งทางเว็บไซต แอปพลิเคชัน รวมทั้งมอบความสะดวกสบายในการชำระเงินผาน

ทางชองทางออนไลนตาง ๆ สวนจุดแข็งของออฟไลนน้ัน คือ ชองทางกระจายสินคาท่ีลูกคา

สามารถสัมผัสกับสินคาและบริการนั้นไดจริง เลือกรับสินคาไดทันที เปนตน

O2O
แกนแทความตองการของผูบริโภค 

เพราะผูบริโภคไม ไดถูกจำกัดอยูแคในฝงของโลก Online หรือ Offline เพียงอยางเดียว

การตลาดแบบ Online to Offline หรือ Offline to Online (O2O) จึงเปนโมเดลของ

นักการตลาดยุคใหมท่ีจะนำสินคาและบริการไปตอบโจทย ใหตรงใจและเขาถึงผูบริโภคท้ังสองฝง

ใหไดมากที่สุด ซึ่งการตลาดในรูปแบบนี้จำเปนตองอาศัยฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data)

เพ�อวิเคราะหและเช�อมตอพฤติกรรมผูบริโภคทั้งสองโลกเขาดวยกัน 



ประเทศจีน

Alibaba เปดตัวรานสะดวกซื้อช�อ Hema Fresh

ในป 2017 เริ่มตนเพียง 20 สาขา สรางจุดเดนจาก

ซุปเปอรมารเก็ตท่ัวไปตรงท่ีลูกคาสามารถดูขอมูลสินคา

ไดจากการสแกนบารโคดผานแอปฯ และหากตองการซ้ือ

สินคาใหนำเคร�องสแกนบารโคดของทางรานสแกนบารโคด

ของสินคาท่ีตองการ แลวมอบใหพนักงานจัดสินคาตาม

ออรเดอรเพ�อนำไปสงใหท่ีบาน ชำระเงินคาสินคาออนไลน

ซ่ึงลูกคายังสามารถส่ังสินคาออนไลน จาก Hema Fresh

ใหจัดสงไปท่ีบานได โดยไมคิดคาบริการในการจัดสง และ

ใชเวลาจัดสงหลังจากส่ังสินคาไมเกิน 30 นาที (จำกัดรัศมี

ตัวอยางโมเดลธุรกิจ O2O ที่ประสบความสำเร็จ

การใหบริการ 3 กิโลเมตร) นอกจากนี ้ ไฮไลทของ

Hema Fresh ก็คือโซนอาหารทะเล ท่ีเนนความสด ใหม

ลูกคาสามารถส่ังใหพนักงานปรุงสุกเพ�อรับประทานท่ีราน

หรือใหจัดสงไปที่บานก็ได

ทั้งนี้ Hema Fresh ยังเปนศูนยกระจายสินคา

E-Commerce ของ Alibaba สำหรับจัดสงสินคาไป

ยังที ่พักอาศัยในบริเวณใกลเคียงอีกดวย ปจจุบัน

Hema Fresh ไดเติบโตขยายเพิ ่มกวา 100 สาขา

ทั่วประเทศจีน เม�อเดือนธันวาคม 2018 ที่ผานมา

www.chengdu-expat.com
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ประเทศสหรัฐอเมริกา

เม�อป 2018 Amazon ก็ไดเปดตัวรานสะดวกซื้อสุด

ไฮเทคช�อ Amazon Go ข้ึนท่ีเมืองซีแอตเทิล เนนความ

สะดวกไมตองตอแถวเขาคิวจายเงินท่ีจุดบริการแคชเชียร

แคเดินเขาแลวหยิบโทรศัพทมือถือท่ีมีแอปฯ Amazon Go

ข้ึนมาสแกนผานประตู เลือกหยิบสินคาท่ีตองการในราน

และเดินออกไปเลย โดย Amazon Go อาศัยหลักการ

ทำงานรวมกันของระบบคอมพิวเตอรประมวลผลจากภาพ

(Computer Vision), อัลกอริทึมการเรียนรูเชิงลึก

(Deep Learning Algorithms) และเซนเซอรท่ีติดต้ัง

ตามจุดตาง ๆ (Sensor Fusion) กวา 150 ตัว/สาขา

ระบบจะประมวลผลอัตโนมัติจากเทคโนโลยีและเซนเซอร

ท่ีติดต้ังไวเพ�ออัปเดตขอมูลบนตะกราสินคาจำลอง และ

หักเงินจากบัญชีหรือบัตรเครดิตท่ีผูกไวทันทีท่ีเดินออก

จากราน ซึ่งในอดีตเรามักจะไดยินคนพูดวา Amazon

จะลมยักษ ใหญหางดังของสหรัฐฯ อยาง Walmart

แต ในวันนี้ปรากฎวา ทั้ง Amazon และ Walmart

กลับดูคลายกันน่ันคือท้ังคูลวนใชโมเดลธุรกิจแบบ O2O

โดยดาน Amazon ก็เปดรานออฟไลนแบบเดียวกับ

Walmart สวน Walmart เองก็มีเว็บไซต E-Commerce

ขนาดใหญแขงกับ Amazon

www.cnet.com



อางอิง : www.brandinside.asia, http://www.mgronline.com, www.the101.world

O2O ในประเทศไทย

LINE Man เปนอีกหน่ึงธุรกิจท่ีเห็นการใชโมเดลรูปแบบ

O2O โดยบริการของ LINE Man ท่ีไดเช�อมตอธุรกิจ

SMEs ไทย ผลักดันใหเกิดยอดขายทางออฟไลนดวย

การใชส�อออนไลนเปนตัวชวย ไมวาจะเปน รานอาหาร

เหลาพอคาแมคา คนขับแท็กซ่ีและผูประกอบการรายยอย

ท่ีสวนใหญอยูในโลกออฟไลน ใหเขาสูออนไลน ซ่ึง LINE

Man ยังไดรวมมือกับพารทเนอรอยาง Lalamove

และ Alpha Fast ในการสรางและขยายระบบขนสง

รวมไปถึง Wongnai ในการรวบรวมรานอาหาร คาเฟ

และสตรีทฟูดไวกวา 40,000 ราน ท่ัวกรุงเทพฯ ถือเปน

การเช�อมตอตลาดออนไลน ไวดวยกันอยางลงตัว

ตอบโจทยส่ิงท่ีผูบริโภคมองหามากท่ีสุด ทำใหการเติบโต

เปนไปอยางรวดเร็ว มีผูใชบริการแลวกวา 4 แสนราย

ภายในระยะเวลา 2 ปนับจากมีการเปดตัวธุรกิจในเดือน

พฤษภาคม 2559 เพ่ิมยอดเติบโตให LINE กวา 500%

นอกจากนี้ยังมี SOS ธุรกิจมัลติแบรนดสโตรที่นำเอา

สินคาเสื้อผาสไตลเรียบหรูจากรานออนไลนยอดนิยม

อันดับตน ๆ ของไทย มาวางจำหนายแบบมีหนาราน

ตอบโจทย ใหผูบริโภคไดจับไดลองสินคาจริงโดยทางราน

จะทำหนาที่เปนเจาบานในการบริหารจัดการการขาย และ

การจัดสต็อกใหกับแบรนดตาง ๆ เพราะไดเล็งเห็นปจจัย

ที่เปนปญหาสำคัญของการคาขายแบบออนไลน คือ

มาตรฐานสินคาจริง และระยะเวลาการขนสงสินคา วิธีคิด

แบบ O2O จึงมาเติมเต็มเช�อมตอในสวนท่ีขาดหาย เปน

โอกาสในการสรางธุรกิจใหเติบโตตอไป

เทรนดโมเดลธุรกิจแบบ O2O จึงเปนเร�องท่ีนักการตลาด

ตองเรงศึกษา และรีบอานเกมส ใหออก เพ�อวางจุดยืน

ตอบโจทยชีวิตของคนยุคนี้ ให ได แผนการตลาดที่การ

ผสานระหวางออนไลนและออฟไลน ตองเดินไปพรอม ๆ

กันกับการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชเปนเคร�องมือ

ระบบไอทีท่ีตองมีความแข็งแกรง รองรับการเก็บขอมูล

มหาศาล (Big Data) และระบบ “คลาวด คอมพิวติ้ง”

(Cloud Computing) ควบคูกับการพัฒนาแพลตฟอรม

อ�น ๆ เชน E Commerce, E Finance และ E Logistics

เพ�อยกระดับการวิเคราะหขอมูลของผู บริโภคโดย

ปญญาประดิษฐ (AI) ไดอยางแมนยำ ทั้งหมดนี้ลวน

เปนสิ่งที่ชวยเพิ่มโอกาสใหแกองคกรธุรกิจเติบโตอยาง

ยั่งยืนในอนาคต
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เด็กรุนใหม ... ใคร ๆ ก็อยากทำการคาแบบออนไลน

ธุรกิจออนไลน ไมเพียงทันสมัยแตมันทำไดแมวาจะมีทุน

นอย สำเร็จหรือไมสำเร็จเปนอีกเร�อง ตางกับคนรุนเกา

ที่กวาจะมีรานคาเปนของตนเองไดตองฝาฟนสารพัด

สารพันอุปสรรค เดี๋ยวนี้หันไปทางไหนก็เห็นมีแตคนบน

ขายของไมออกกันทั้งนั้น ขายไมออกเพราะไมมีคนซื้อ

หรือ ในความเปนจริงคนซื้อยังมีเหมือนเดิม เพียงแต

ไมไดซ้ือในชองทางเดิม ๆ หันไปซ้ือของทางออนไลนกัน

ผมเองก็เคยซ้ือมากจนเด๋ียวน้ีเฝอ ๆ ไปเสียแลว คงถึง

จุดอิ่มตัว ฮาๆๆ

O2O
โมเดลธุรกิจที่ยังตองควานหาสูตรสำเร็จ

126 ป อยาง “SEARS” (เซียรส) ลมละลายเม�อปลาย

ป 2561 ที่ผานมา เพราะคาขายในวังวนแบบเดิม ๆ

WalMart เองก็เกือบลม แถมเปนตัวอยางท่ีดีใหพูดถึง

วา เปนไดโนเสารที่ปรับตัวทันหันมาคาขายแบบออนไลน

กับเขาบาง ทำใหยอดขายก็ดีวันดีคืน ซ่ึงขอไดเปรียบของ

WalMart คือ มีทั้งหนารานครอบคลุมและออนไลน

แตจะบอกวาน่ีเปนความไดเปรียบหรือไม อันน้ีก็ยังตอง

ดูกันตอไป อยางไรก็ตามปจจุบันนี้  Amazon หรือ

Alibaba ก็ดี ท่ีประสบความเสร็จในการเปนรานคาออนไลน

ตางก็มีหนาราน แต ไมมากมายเม�อเทียบสัดสวนกับการ

ขายออนไลน นี่คือสิ่งที่ทาทายของ WalMart ที่ตอง

คิดวาทำอยางไรจึงจะเกิดความไดเปรียบที่ชัดเจนครับ

ในเมืองไทยเอง ยักษ ใหญธุรกิจคาปลีกอยางเซ็นทรัล

ก็อยากทำออนไลนแตก็ยังไมสำเร็จเสียที จนเม�อวันนี้

31 ม.ค. 62 กลุมเซ็นทรัล ประกาศลงทุนกอนยักษ

ซื้อหุน GRAB เพ�อควานหาความสำเร็จทางลัด

อีคอมเมิรซที่ประสบความสำเร็จ

Amazon ทำใหเจฟฟ เบซอส กลายเปนบุคคลที่รวย

ท่ีสุดในโลกในปจจุบัน (2019) รวยเพราะการดำเนินธุรกิจ

คาขายออนไลน ทำใหคนท่ีทำมาคาขายแบบด้ังเดิมตระหนัก

ไดวาถาไมปรับตัวก็เห็นจะแยกันเปนแถบ ๆ เชน ขาวหาง

สรรพสินคาเกาแกในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีอายุถึง



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

O2O

การมีหนารานกับไมมีหนาราน ไดเปรียบกับไม ไดเปรียบ

เปนเร�องที่เราตองควานหากันตอไป ฉะนั้น O2O

(Online to Offline หรือ Offline to Online)

จึงหมายความวาหากคุณมีกิจการท่ีมีหนาราน ไมวารานน้ัน

จะเปนของคุณหรือเปนชองทางที่คุณอาศัย ถาคุณเอา

มันผูกกับการคาขายแบบ Online ไดสำเร็จ ไมวาคุณ

จะใหลูกคาไหลมาในชองทางไหน คุณก็ดูแลลูกคาของ

คุณไดเสมอ

ปจจัยเร�องนี้จะวางายก็ ไมงาย จะยากก็เหมือนไมยาก

ที่สำเร็จไดเปนรูปธรรมเริ่มมีใหเห็น เชน JOOX แอปฯ

ฟงเพลงท่ีใชแนวคิดน้ีสรางแพลตฟอรมกลางท่ีเช�อมตอ

เพลงท่ีใหรับฟงบนโลก Online มาอยูในโลก Offline

ผานการจัดคอนเสิรต แถมยังลดอัตราการรับฟงแบบ

ละเมิดลิขสิทธิ์ชวยใหศิลปนไทยสามารถมีที่ยืนในตลาด

ไดอีกดวยครับ

ในอดีต 3-4 ป ที่ผานมาคำที่แรงกอนคำวา O2O ก็คือ

Omni Channel ในความเห็นผมทั้ง 2 คำนี้มีบางสวน

มันซอนทับกันอยู Omni Channel พูดถึงชองทาง

ที่หลากหลายในการใหบริการลูกคา และลูกคาควรมี

ประสบการณ ในชองทางเหลานั้นคลายคลึงกัน แต ไมวา

คำไหน ๆ ปจจุบันเราก็ยังควานหาสูตรสำเร็จท่ีชัดเจนอยู

น่ันเอง ใครมีชองทางท้ัง Online และ Offline ใครมี

สูตรสำเร็จท่ีชัดเจนมาเหลาใหฟงหนอยครับ ... อยากรู

สูตรสำเร็จที่ชัดเจน

ในการผสานโลกทั้ง 2 ใบ ยังไมมีหรอกครับ

คงตองมีการปรับเปลี่ยนและควานหาสิ่งที่ดีที่สุด

ในทุก ๆ วันกันตอไป



Product Solution

WorkTips
6 วิธีปฏิบัติงาย ๆ สรางวินัย

ออมเงินเพ�อใชในการตั้งตน

ลงทุนธุรกิจ 

6 Tips
เก็บเงิน ไวลงทุน
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“WiFi Move”
... WiFi Hotspot สวนตัว

ประหยัดเหมือนเน็ตไทย พกพาไปไดทั่วโลก ท้ังรับ-สงขอมูล สำรองไฟลตาง ๆ หรือจะเลนโซเชียล

ใหเพลิดเพลินทุก ๆ ที่ แลวอินเทอรเน็ตก็มีหลากหลาย

รูปแบบใหเลือกใช แบบไหนหละครับท่ีจะเหมาะกับบิสิเนส

ทริปท่ีสุด หากบางคนตองการความสะดวกหนอยก็เปด

โรมมิ่ง หรือบางคนก็นิยมซื้อซิมมือถือใส แตวันนี้เรา

จะมาแนะนำ “WiFi Move” WiFi Hotspot สวนตัว

ที่คุณสามารถแบงปนการเช�อมตอกับโทรศัพทมือถือ

แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร ได ไมตองวุนวายเปลี่ยน

ซิมการด ไมตองตามหา WiFi ฟรีใหเหน�อยหรือตอง

ติดอยู ในโรงแรม เพ�อตออินเทอรเน็ตที่ตองเสี่ยงกับ

ความปลอดภัยของขอมูลบริษัท เน็ตก็ชา แถมพอเจอ

งานดวนเน็ตก็หลุดทุกทีไป

ในยุคที่อินเทอรเน็ตเปนอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิต

ประจำวัน หรือที่ ใคร ๆ ก็เรียกวายุคดิจิทัล ยุคที่เรามี

เคร�องมืออำนวยความสะดวกมากมาย ทุกอยางดูสะดวก

รวดเร็วไปหมด ทุกคน “ออนไลน” ตลอดเวลา ไมวาจะ

เปนชีวิตสวนตัว ชีวิตการทำงาน หรือ ชีวิตในมุมเล็ก ๆ

ในมุมไหนสักมุมในโลกใบนี้ ไมเพียงการอยู ในประเทศ

ของเราเทาน้ัน หากชีวิตตองมีการเดินทางไปตางประเทศ

หรือแมแตการมีบิสิเนสทริป ท่ีตองเดินทางไปศึกษาดูงาน

หรือสัมมนาตางประเทศ จะไปแตละทีนอกจากเอกสาร

ที่จำเปน ตั๋ว เคร�องบิน พาสปอรต และวีซาแลวยังมี

ของใชสวนตัวที่ตองเตรียมมากมาย แถมยังตองมา

เช็คลิสตอีกวาอะไรบางที่จำเปน สิ่งสำคัญที่ขาดไม ได

สำหรับการเดินทางไปตางประเทศทุกคร้ัง ผมเห็นจะเปน

อินเทอรเน็ตนี่แหละครับ ที่ชวยใหการติดตอส�อสาร

ทำไดงายขึ้น



WorkTips

เก็บกอนใช

วิธีการ: แบง 10% ของเงินเดือน

เพ�อเปนเงินออมทันที

ลดคาใชจาย

วิธีการ: วางแผนการซื้อของใชในชีวิตประจำวัน

ลดการซื้อ และปริมาณการซื้อลงใหพอดี 

ไมยึดติดแบรนดเนม

วิธีการ: ใชสินคาคุณภาพดี และราคาเหมาะสม

เนนวัตถุประสงคที่ตองการซื้อเปนหลัก

เก็บแบงค 50 บาท

วิธีการ: เม�อไดแบงค 50 มาให

เก็บทุกครั้งจนครบ สำหรับใชจาย

กิน เที่ยว ด�ม

พกเงินนอยลง

วิธีการ: พกเงินใหใชพอดี

ทั้งสัปดาหเทานั้น

เปดบัญชีฝากประจำระยะยาว

วิธีการ: นำฝากเขาบัญชีฝาก

ประจำทุกเดือน

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม :

โทร 1239 กด 1 ตลอด 24 ชม.

truebusiness-support@truecorp.co.th

WiFi Move เปนบริการใหมท่ีตอบโจทยคนทำงานท่ีตอง

เดินทางไปตางประเทศ เน็ตไมหลุด สงงานไมสะดุด

แนนอน ประหยัดเหมือนใชอินเทอรเน็ตอยูเมืองไทย

แตสามารถ พกพาไปไดทั่วโลก มอบความสะดวกสบาย

สำหรับนำไปใชตางประเทศ เปนเสมือน WiFi Hotspot

สวนตัวในยุคการส�อสารไรพรมแดน ดวยเทคโนโลยี

Cloud Sim เม�อใชงานตางประเทศ WiFi Move

จะเช�อมตอสัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ตที่ดีที่สุดใน

ตางประเทศโดยอัตโนมัติ หมดกังวลกับเร�องคาใชจาย

ท่ีสูงเกินความจำเปน ไมตองเสียคาเชาอุปกรณ ไมตอง

สมัครแพ็กเกจโรมมิ่งกอนการเดินทาง ดวยอุปกรณ

คุณภาพล้ำสมัย น้ำหนักเบา พกพางาย ใชงานไดมากกวา

89 ประเทศทั่วโลก

ทำไมตองใช WiFi Move จากทรูบิสิเนส

คาอินเทอรเน็ตเหมือนอยู ไทย

เพียงสมัครใชแพ็กเกจตามปริมาณดาตาท่ีตองการก็สามารถ

ใชงานอินเทอรเน็ตไดนานถึง 180 วัน ครอบคลุมมากถึง

89 ประเทศในอัตราคาบริการเหมือนใชอินเทอรเน็ตในเมืองไทย

ไมเสียคาโรมม่ิง ไมตองเสียเวลาเชาอุปกรณ และไมตอง

เปลี่ยนซิมการด

ไดรับอินเทอรเน็ตสัญญาณคุณภาพ 4G LTE ที่ดีที่สุด

ของทุกประเทศ เช�อมตอสัญญาณท่ีดีท่ีสุดของแตละประเทศ

โดยอัตโนมัติ ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสุดตอเน�อง

ไมจำกัดความเร็วเหมือนการเชารายวัน

TrueBusiness เปนรายแรกในประเทศไทยที่ ใหบริการ

Cloud SIM 

รวมกับพารทเนอรที่ ใหบริการระดับโลก

WiFi Move ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองคกรธุรกิจใน

การเลือกอุปกรณเช�อมตออินเทอรเน็ตไดอยางครอบคลุม

เช�อมตอไดไมสะดุดขณะปฏิบัติภารกิจตางประเทศไดทุกท่ี

ทุกเวลา ชวยประหยัดคาใชจายสะดวกสบาย ไมตอง

วุนวายทำเร�องเชา Pocket WiFi หรือหาซิมเปล่ียนใหม

ทุกครั้ง ใหยุงยาก



ทำงานหนัก อดนอนเสี่ยงอะไรบาง?
คนไทยมากถึง 1 ใน 3 มีปญหาเร�องการนอน ผูที่มีปญหานอนไมหลับ

จะมีปญหาขาดงานหรือทำงานดวยประสิทธิภาพที่ลดลง

ทำลายสมอง

คิด จำ ตัดสินใจ ไมมีประสิทธิภาพ

Sex เส�อม

มีลูกยาก เส�อมสมรรถภาพทางเพศ

ขาดสมาธิ

ขี้ลืม ตัดสินใจผิดพลาด

เครียดสะสม

ทุกๆ ชั่วโมงที่คุณเสียการนอน

จะทำใหความเครียดเพิ่มขึ้น 14%

14-17
ชั่วโมง

วัยแรกเกิด
(แรกคลอด ถึง 3 เดือน)

12-15
ชั่วโมง

วัยทารก
(4 เดือน ถึง 1 ป)

11-14
ชั่วโมง

วัยเตาะแตะ
(1 - 2 ป)

10-13
ชั่วโมง

วัยกอนเขาเรียน
(3 - 5 ป)

9-11
ชั่วโมง

วัยเขาโรงเรียน
(6 - 13 ป)

8-10
ชั่วโมง

วัยรุน
(14 - 17 ป)

7-8
ชั่วโมง

วัยผูสูงอายุ

(65 ปขึ้นไป)

7-9
ชั่วโมง

วัยผู ใหญ วัยทำงาน

(18 - 64 ป)

เราควรนอนวันละกี่ชั่วโมง?

อางอิง : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เสี่ยงโรค

โรคหัวใจวาย โรคมะเร็งลำไส โรคเบาหวาน

โรคนอนไมหลับเรื้อรัง โรคอวน โรคซึมเศรา

ผิวอักเสบ



”“
- Estee Lauder -

I never dream of success. I worked for it.

ฉันไมเคยฝนถึงความสำเร็จ

ฉันทำงานเพ�อไปถึงมัน
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

”

”

“
ม.ล. ชลิตพงศ สนิทวงศ

ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เทคโนโลยมีีความสำคัญตอธุรกิจคอนขางสูง

สามารถ Offer Service หรือ Channel ที่ดีใหกับลูกคา

   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กอตั้ง

เม�อป 2490 ปจจุบันก็ครบ 72 ป มีพนักงานที่พรอม

ใหบริการลูกคาประมาณ 1,500 คน สำนักงาน สาขา

และก็ศูนย ใหบริการ ประมาณ 60 แหง ทั่วประเทศ

ปรัชญาของกรุงเทพประกันภัย คือ การใสใจ แครคุณ

ทุกยางกาว เพราะฉะนั้นเราจะใหความสำคัญในเร�อง

การใหบริการลูกคาของเราเปนอยางมาก และบริษัทก็มี

นโยบายในการลงทุนดานเทคโนโลยีอยางตอเน�อง เพ�อท่ี

จะเอาเทคโนโลยีเหลานี้ มาใหบริการที่ดีกับลูกคา 

ในทุกธุรกิจเทคโนโลยีมีความสำคัญตอธุรกิจคอนขาง

จะสูง เพราะวาเทคโนโลยีจะสามารถ Offer Service

หรือ Channel ที่ดีใหกับลูกคา โดยที่เราสามารถจะทำ

ตนทุนใหต่ำที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพ�อจะใหมีการแขงขัน

กับคูแขงขันในธุรกิจของเรา

รับแจงเคลม เราก็จะมีมือถือหรือวาตัวแท็บเล็ต โดยใช

เครือขายของทรู ก็สามารถเขาไปใหบริการ Offer หรือ

เร�องของเคลม เร�องของการทำรายการแบบออนไลน

แบบเรียลไทมผานเครือขายของทรู ซึ่งก็จะสรางความ

สะดวกสบายใหกับพนักงานของเราเอง แลวก็ใหบริการ

ที่ดีใหกับลูกคามากยิ่งขึ้นดวย

ตองบอกวาเรา Happy มาก ๆ นะครับ ทรูบิสิเนสมี

เจาหนาท่ีท่ีสามารถจะมานำเสนอโซลูชัน เทคโนโลยีใหม ๆ

แลวก็เร�องการ Develop ใชคำวา Opportunity ใหม ๆ

รวมทั้งอินเทอรเน็ตเครือขายความเร็วสูงของทรู ก็จะ

ทำใหเราเช�อมตอการออนไลนของสาขาหรือสำนักงาน

บริการท่ัวประเทศตาง ๆ ใหมีความรวดเร็วฉับไวมากข้ึน

สำหรับทรูบิสิเนส ผมขอใชคำวาเปน Business Partner

ที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีเปนอยางดี อยางที่เรียน

แลววาเรามองความสำคัญของเทคโนโลยีคอนขางมาก

เพราะฉะนั้นเราอยากจะได Partner ที่มีความ Strong

ดานเทคโนโลยีมารวมมือกับเราในการพัฒนา Service

ใหม ๆ ใหกับลูกคาครับ

สำหรับทรูบิสิเนส อินเทอรเน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท

พื้นฐาน ตองใชคำวาเปนสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับ

พนักงานของเราคอนขางมาก สมมุติตัวอยางวา ตอนน้ี

เจาหนาที่สำรวจภัย หรือเจาหนาที่เซอรเวย เวลาที่ ได

“
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TrueBusiness Privilege

TrueBusiness ApplicationDownload ไดที่

สะสมทรูบิสิเนสพอยท แลกรับสิทธิพิเศษสุด Exclusive

ผานทรูบิสิเนสแอปฯ ไดทุกเดือน

5
Points

10
Points

สำหรับรากฟนเทียม Nobel Biocare Replace

พิเศษ 65,000 บาท จากราคาปกติ 85,000 บาท

(รวมครอบฟน)

สุขภาพและความงาม

300
Points

80
Points

500
Points

70
Points

คาโทรและเน็ต

15
Points

50
Points

50
Points

50
Points

สวนลด

1,000 บาท

คอรสเรียน

ที่พัก

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

สวนลด 15% สำหรับคาลงทะเบียน

ทุกหลักสูตร ที่ NetDesign

สวนลด 1,000 บาท

คอรสเรียนการตลาดออนไลนแบบมือโปร

Advanced Digital Marketing

สวนลด 1,000 บาท

คอรสเรียนเทคนิคขายของออนไลน

ใหปง ใหรวย

สวนลด 1,000 บาท

คอรสเรียนรวยสบายสไตล Line@

1,000.-



100 พอยท

เม�อดาวนโหลด/ ลงทะเบียน

ทรูบิสิเนสแอปฯ ครั้งแรก

10 พอยท
แชรคอนเทนตภายในแอปฯ

ไปที่ Facebook ของทาน

สูงสุด 20 ครั้ง/ เดือน

รับ

พอยทพิเศษ
เม�อรวมกิจกรรม

กับทางแอปฯ

รับรับ

เตรียมความพรอมเพ�อรับสิทธิ์

TrueBusiness ApplicationDownload ไดที่

LOG IN ครั้งแรกครั้งเดียว รับสิทธิ์ ไดเลยดาวนโหลดและลงทะเบียนเขาใชงาน

วิธีการสะสมทรูบิสิเนสพอยท

ไลฟสไตล

5
Points

5
Points

5
Points

5
Points

ทรูบิสิเนสใหคำปรึกษา ฟรี

สิทธิพิเศษเฉพาะที่ TrueSphere

ตลอดเดือนมีนาคม 2562

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



บิสิเนส ไฟเบอร พลัส

ธุรกิจรานคาได ครบกวา คุมกวา แรงกวา

 

10 GB

ทรูมูฟ เอชทรูออนไลน เบอรธุรกิจ

เริ่มตน 899 บาท/เดือน

16 ก.พ. 62 - 30 เม.ย. 62
ติดตอ ทรูชอป  ทรูพารทเนอร   

หรือโทร. 1239 กด 1 (จันทร – เสาร 08:30-17:30 น.)

bts@truecorp.co.th I    truebusiness

http://truebusiness.truecorp.co.th

โทรฟรี 200 นาทีสูงสุด 1 Gbps

ฟรี! คาแรกเขา 2,000 บาท

โทรฟรี 5
เบอรทรูมูฟ เอช

โทรฟรีนอกเครือขาย 200 บาท



Corporate

Internet

ทราบกันดีอยูแลวนะครับวานอกจากประเทศไทยจะมุงสูความ

เปนเมืองแหงนวัตกรรมแลว การเปน ”ครัวของโลก” ก็เปน

สิ่งที่รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของตางใหการสนับสนุน ทำให

ธุรกิจอาหารแปรรูปของไทยเติบโตไดอยางตอเน�อง ซึ่งขอมูล

จากศูนยวิจัยกสิกรไทยในปท่ีผานมาเผยวา นอกจากอาหารแปรรูป

สำหรับการบริโภคภายในประเทศแลว อาหารแปรรูปจากไทย

ไดถูกเลือกซื้อเปนของฝากกลับประเทศโดยเฉพาะจากกลุม

นักทองเที่ยวชาวจีนอีกดวย หากใครตองการใช โมเดลธุรกิจ

แบบ O2O มาชวยตอบโจษยความตองการของผูบริโภคยกระดับ

ธุรกิจอาหารแปรรูปของ SME ไทยใหกับตลาดท้ังในและตางประเทศ

แลวละก็ ฉบับนี้ผมมีโซลูชันเสริมความแข็งแกรงตัวชวย SME

เพ�อธุรกิจอาหารแปรรูป มาฝากกันครับ 

ธุรกิจอาหารแปรรูป

Online

Solution แนะนำ

ชองทางการขายที่ชวยใหลูกคา

สามารถหาขอมูลของสินคาและบริการ

ไดรวมทั้งมอบความสะดวกสบาย

ในการติดตอส�อสารสั่งซื้อ หรือชำระเงิน

Offline
ชองทางกระจายสินคาที่ลูกคาสามารถสัมผัส

กับสินคาและบริการนั้นไดจริง เลือกรับสินคา

ไดทันที

ออกบูธ งานไหน ก็สบายใจ

สงขอมูลการชำระเงินกับเคร�องรูดบัตร (EDC)

ผานเครือขาย TrueMove H ไปยังระบบของธนาคาร

ดวยโซลูชัน Private APN Solution

เหมาะสำหรับการใชงานรับ-สงขอมูลแบบ Real Time

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

เช�อมตอขอมูลและออรเดอร

จากในและตางประเทศงาย ๆ

ดวยโซลูชัน Corporate Internet

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเช�อมธุรกิจคุณกับธุรกิจโลก

รองรับการทำงานที่หลากหายเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพ

ขนสงระยะใกล รวดเร็ว ฉับไว

สำหรับธุรกิจที่ตองการเพิ่ม Delivery Service

โซลูชัน True Delivery Tracker

บริหารจัดการการขนสงดวยฟงกชัน GPS Tracking

บริหารจัดการไดอยางงายดายพรอมมีการบันทึกขอมูล

            การเก็บหลักฐานการจัดสงสินคาพรอม

            สรุปเปนรายงานได

ขนสงทั่วไทย ตรวจสอบได 24 ชม.

ใหสินคาถึงมือลูกคาไดหายหวงสบายใจ

ดวยโซลูชัน True Smart Transport

บริการระบบติดตาม และตรวจสอบยานพาหนะ

อัจฉริยะที่ไดมาตรฐานและไดรับการรับรองจาก

กรมการขนสง ใชระบบ Telematics และ GPS Tracking พรอมระบบ

บันทึกภาพเคล�อนไหว (Mobile DVR) ไมพลาดทุกเหตุการณสำคัญ

งายตอการบริหารจัดการเสนทาง หมดกังวลเม�อเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถ

ตรวจสอบความผิดพลาดไดทุกกรณี

Private APN

Solution

True Delivery

Tracker

ผลไมแปรรูป

SMEs’ Friend

True Smart

Transport
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Filimin

การแสดงออกเร�องความรัก สำหรับบางคนนั้นไม ใช

เร�องงายเลยนะครับ อยากจะแสดงความรูสึกตอคนท่ีรัก

แตไมสามารถกล่ันกรองออกมาเปนคำพูดหรือขอความได

แลวแบบนี้คนอ�นจะรู ไดยังไงหละครับวาคิดถึง ผมมี

อุปกรณชวยบอกมาแนะนำครับ โคมไฟ Filimin เปน

Gadget ที่ ใชแสงไฟสีสันตาง ๆ เปนส�อในการแสดง

ความรักความคิดถึง ไปยังคนท่ีรักท่ีอยูไกลกันแทนคำพูด

หรือขอความ การใชงานเพียงเช�อมตอ Filimin เขากับ

ระบบ WiFi ในบาน และทำการต้ังคาการใชงาน ใหเลือก

เพ�อใชสีเปนสัญลักษณแทนตัวเรา เชน คุณพอใชแสงสีฟา

คุณแมใชแสงสีเขียว ลูกใชแสงสีเหลือง เม�อคุณพอ

ตองการส�อสารไปยังคนท่ีรักเพียงแตะเบา ๆ ท่ีตัวโคมไฟ

โคมไฟของคุณแม และลูกจะสองสวางเปนแสงสีฟา

เพ�อส�อถึงความรักความหวงใยของคุณพอทันที

Touch of Love
เทคโนโลยีสงตอความรักผานการสัมผัส

ถึงแมวาจะผานวาเลนไทนมาแลว แตทราบไหมครับวาในเดือน มี.ค. ยังมีวันไวตเดย (White Day)

หรือวันแหงการตอบแทนในประเทศญ่ีปุนและประเทศเกาหลี ซ่ึงฝายชายจะมอบของขวัญแกสาว ๆ

หลังไดรับของขวัญวันวาเลนไทนท่ีผานมา จะรับรักหรือจะเท วันน้ีเขาจะใหคำตอบในวันท่ี 14 มีนาคม

(1 เดือนหลังจากวันวาเลนไทน) ดังนั้นวันนี้ผมเลยมี Gadget มาแนะนำ เผ�อเปนไอเดียสำหรับ

ใหคนรักในวันไวตเดย หรือจะสงมอบใหคนในครอบครัวชวงเทศกาลสงกรานตก็คงจะดีไมนอย

เลยนะครับ วากันวาภาษากายสามารถส�อถึงความรักไดอยางลึกซ้ึง ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีผมจะนำมาแนะนำ

ในฉบับน้ีจะชวยใหเราสัมผัสกันไดมากข้ึนแมหางไกลกัน เพ�อสงตอความรักและแสดงออกถึงความรัก

ที่เรามี ตามมาดูกันไดเลยครับวามีอะไรกันบาง
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อางอิง : http://cutecircuit.com, https://filimin.com, https://thetouchx.com 

Hug Shirt

เม�อเวลาท่ีเราตองอยูหางไกลจากคนท่ีเรารักหรือครอบครัว

เราอาจรูสึกเหงาและคิดถึงคนรัก แตดวยเทคโนโลยี

ที่ยอโลกใหเล็กลง ทำใหเราสามารถติดตอส�อสารกันได

อยางรวดเร็วและ เรายังสามารถสงความรักในรูปแบบ

ของการกอดไปยังคนที่คุณรักซึ่งอยู ไกลจากคุณ ผาน

ทาง Hug Shirt ไดอีกดวยนะครับ ซึ่งเจา Hug Shirt

เปนเสื้อที่ถูกติดบูลทูธ และเซ็นเซอร ไวในตำแหนงตาง ๆ

เพ�อท่ีใหคุณรูสึกเหมือนถูกสัมผัส มีความอบอุนท่ีผิวหนัง

นอกจากน้ียังชวยใหรับรูไดถึงการเตนของหัวใจของผูสง

ทำใหผูสวมใส Hug Shirt รูสึกเหมือนถูกกอดจริง ๆ

เพียงเช�อมตอบลูทูธเขากับสมารตโฟนดวย Hug Shirt

Application เทาน้ีคุณก็สามารถสงกอดถึงคนรักของ

คุณไดเหมือนการสงขอความ จากที่อยู ไกลกันก็เหมือน

ไดอยูใกลกัน ไดสัมผัสถึงความอบอุนท่ีมีใหกันความเหงา

ความคิดถึงที่มีก็บรรเทาเบาบางลงไดบางนะครับ

HB Ring

แหวน ถูกใชเปนสัญลักษณในพิธีแตงงาน โดยผูท่ีแตงงาน

จะมีการสวมแหวนไวที่นิ ้วนางขางซาย นั่นเพราะเม�อ

6,000 ปกอน มีความเช�อวานิ้วนางมีหลอดเลือดดำที่

เช�อมตอไปยังหัวใจโดยตรง การสวมแหวนก็เพ�อเปน

สัญลักษณของการเช�อมตอหัวใจของกันและกัน แหวน

กลมจึงถูกเลือกเปนสัญลักษณของความรักที่ ไมมีวัน

ส้ินสุดจนถึงปจจุบันน้ีครับ แตยุคท่ีเต็มไปดวยเทคโนโลยี

แบบนี้ แหวนแทนใจจะทำใหเรารูใจกันมากขึ้นดวยครับ

ความพิเศษจาก HB Ring ในการนำเทคโนโลยีบลูทูธและ

เซ็นเซอรตรวจจับการเตนของหัวใจมาใส ในตัวแหวน

โดยเช�อมตอบลูทูธเขากับสมารทโฟนดวย HB Ring

Application ถาอยากรูวาคนรักของคุณต�นเตนแคไหน

ท่ีไดรับชอดอกไมจากคุณ เพียงคุณแตะท่ีตัวแหวน 2 คร้ัง

HB Ring Application จะทำการสงอัตราการเตนของ

หัวใจของคนรักไมวาเขาจะอยูท่ีใดมาท่ีแหวนท่ีคุณสวมใส

คุณจะสัมผัสไดถึงความรูสึกของคนรักที่มีตอคุณ และ

นอกจากน้ียังมีฟงกชัน Surprise Me คือแสดงการเตน

ของหัวใจของคนท่ีคุณรักแบบสุมทำใหคุณไดประหลาดใจ

ในระหวางวันอีกดวยครับ

https://youtu.be/Id0IQur1BDU

เห็นไหมครับวาเทคโนโลยีสามารถยอโลกใหเล็กลงไดจริง ๆ แมแตสัมผัสก็สามารถส�อความหมายไดมากมาย

ใหคนท่ีอยู ไกลกันไมเหงาและวาเหวอีกตอไป มอบของขวัญแทนกายแทนใจแลวอยาลืมหาเวลาไปมอบความรัก

ความอบอุนใหกันสงกรานตปนี้ กลับไปกอดคนที่บานกันนะครับ

https://youtu.be/4MbzMiEGn5s
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หลายทานที่ช�นชอบการปลูกตนไม เพราะชวยใหผอนคลาย สรางความรมร�น เพิ่มความสุขใจ

ทั้งที่บาน และสำนักงาน แตรูหรือไมครับ  วานอกจากตนไมจะเปนรมเงา ชวยตกแตงใหสถานที่

และโตะทำงานใหมีความสวยงามแลวน้ัน หากตนไมท่ีปลูกเปนไมมงคลท่ีชวยในเร�องของการเรียกโชค

เสริมทรัพย ดวยแลวหละก็ยิ่งดีไปกันใหญเลยครับ วันนี้ผมขออาสาพาไปรูจักไมมงคลหางายกันครับ

ตนไมมงคล

ตนชัยพฤกษ

เปนไมมงคลที่มีลำตนขนาดใหญ ที่มีความคงทนตอ

สภาพดินฟาอากาศ ความหมายของตนชัยพฤกษ ชัย ยะ

หมายถึง ชัยชนะ ความเจริญรุงเร�อง การเจริญเติบโต

ความสามารถในการเอาชนะคูแขง เหมาะสำหรับปลูกใน

บานเรือนที่คาขาย หรือปลูกในบริเวณบริษัทหางราน

ตาง ๆ เช�อกันวา หากปลูกตนชัยพฤกษ จะชวยทำให

ประสบผลสำเร็จในชีวิต มีชัยชนะในทุกดาน เพราะเปน

ตนไมท่ีเปนสัญลักษณแหงความชัยชนะ ผูปลูกควรปลูก

ในวันเสาร ไวทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ตนนางกวัก

ตนนางกวัก ไมมงคลที่โบราณเช�อวาจะชวยนำเงินทอง

มาใหเจาของกิจการ เจาของบาน และผูอยูอาศัยใหร่ำรวย

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป มีลักษณะเปนพุม ใบมีลักษณะคลายหัวใจ

และมีสีเขียวเขมคลายมรกต กานใบคลายใบโพธ์ิ ซ่ึงนิยม

ใชเปนสัญลักษณแหงที่พึ่งพิงทางจิต แสดงถึงความ

รมเย็นเปนสุข มีจิตใจแนวแนและศรัทธาแหงความดี เช�อ

กันวาหากตนนางกวักใหใบท่ีเปนลักษณะคลายหัวใจสอง

ดวงติดกัน จะบงบอกวาสถานที่นั้นกำลังจะมีโชคลาภ

กวักเงิน กวักทอง กวักส่ิงดี ๆ ท่ีเปนมงคลเขามาในชีวิต

ไหลมาเทมาการคา ขายคลอง กำไรงาม

เรียกทรัพย เสริมโชคลาภ คาขายร่ำรวย

ตนนนางกวัก ตนชัยพฤกษ



ที่มา: บานและสวน, www.kapok.com, TNews TV Online

ตนวาสนา

แคช�อก็ไมธรรมดาซะแลว ... มงคลสุด ๆ ลักษณะของ

ตนวาสนาจะมีลำตนสูงตรง ใบยาวเรียว ใบแก ดานโคนตน

จะเปนสีเขียวเขมทั้งใบ ใบออนดานบนจะมีแถบดานขาง

สีเหลืองออนอมเขียว เช�อกันวา หากมีตนวาสนา จะทำให

มีความสุข สมหวังในชีวิต ย่ิงเม�อไหรท่ีออกดอกสวยงาม

สงกลิ่นหอมฟุงไปทั่ว เช�อกันวาจะมีโชค คิดอะไรก็

สมปรารถนา ควรปลูกวันอังคาร ทางทิศตะวันออก

เฉียงเหนือ โดยใหผูหญิงปลูกจะดีที่สุด

ตนสาริกาลิ้นทอง

ตนสาริกาล้ินทอง หรือ ไทรใบโพธ์ิหัวกลับ เปนไมมงคล

ที่เปนไปตามหลักแหงความเช�อตามประเพณีโบราณของ

ไทย จะชวยเสริมความเปนมงคล ตามช�อของตนไม โดย

ลักษณะใบจะมีสีเหลืองคลาย ๆ ทอง มีผลดก เหมาะกับ

บานเรือน รานคาที่ปลูกเสริมความเปนสิริมงคล เหมาะ

สำหรับบานเรือนที่ช�นชอบการลงทุน การคาขายก็จะ

เจริญรุงเรือง ขายดีมีกำไร ชวยใหเจรจาทางการคา

และการลงทุนเปนไปอยางราบร�น สามารถตอรองจน

ผลประโยชนท่ีตนเองพอใจ ชวยทำใหการลงทุนมีดอกผล

ตนเศรษฐีมีทรัพย หรือ เศรษฐีรวยทรัพย

ตนเศรษฐีมีทรัพย หรือเศรษฐีรวยทรัพย เปนไมประดับ

ที่ขึ้นช�อวาเปนไมมงคลอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกไวตาม

อาคาร ท้ังท่ีพักอาศัย บาน คอนโด สถานท่ีทำงานเอกชน

ราชการ และอาคารพาณิชยหางสรรพสินคาตาง ๆ เจริญ

เติบโตไดดี ทั้งกลางแจงแตก็เจริญไดดีในพื้นที่ที่มีรมเงา

เปนตนไมที่อิ่มเอม มีความอุดม ใบใหญหนาสีเขียวเขม

ทั้งใบ ใบแข็งแรงสวยงามชอบแสงรำไร เช�อกันวาหากมี

เศรษฐีมีทรัพยปลูกไว จะทำใหร่ำรวยเงินทอง นำโชคลาภ

การคาขายเจริญรุงเรือง มีอำนาจวาสนา มีบุญบารมี

เปนที่ยอมรับในสังคม

ตนโปยเซียน

ตนไมชนิดนี้เปรียบเหมือนคนที่ฉลาดหลักแหลม ดอก

สวยงามที่สามารถดึงดูดสิ่งดีจากคนอ�น ๆ เพ�อนำมา

พัฒนาตนเองใหกลายเปนคนเหนือคนได และก่ิงกานของ

ตนยังมีหนามที่สามารถปองกันภัยได โดยความหมาย

ตนโปยเซียน  เซียนหรือเทพเจาบนสวรรคถือไดวาเปน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษยเคารพนับถือ เช�อกันวาจะนำพามา

ซึ่งความเปนสิริมงคล โชคลาภอำนาจวาสนา ถาปลูก

โปยเซียนแลวมีดอก จะไดรับโชคลาภ กำลังจะมีความ

เจริญรุงเรืองและมีอำนาจวาสนา คาขายก็จะดี มีลูกคา

ใหการสนับสนุน คนที่กำลังลงทุนก็กำลังจะไดรับผล

ตอบแทนท่ีดี ชีวิตอยูในชวงกราฟขาข้ึนและมักจะไดลาภ

กอนโต ควรปลูกตนโปยเซียนในวันพุธ ทางทิศตะวัน

ออกเฉียงใต

หวังวาคอลัมนนี้จะชวยใหทานพบกับไมมงคลที่กำลังมองหาอยูนะครับ

เลือกตามความชอบและเหมาะสมของขนาดพื้นที่ ไปปลูกกันไดเลย

ตนโปยเซียน ตนเศรษฐีมีทรัพย

ตนวาสนา ตนสาริกาลิ้นทอง
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ทรูบิสิเนส เสริมความแข็งแกรงใหทีมงานในการเปนผูนำดานบริการส�อสารและโซลูชันช้ันนำ

ของประเทศไทยภายใตคอนเซปต SEEDS FOR THE FUTURE

 

ทรูบิสิเนส นำโดยคุณพิชิต ธันโยดม หัวหนาคณะผูบริหารดานธุรกิจองคกร บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)

พรอมดวยผูบริหาร Head of Business Sector และทีมงานกวา 600 คน รวมผนึกกำลังเพ่ิมความแข็งแกรง ตอกย้ำ

การเปนอันดับ 1 ผูนำดานใหบริการส�อสารและโซลูชันครบวงจรท่ีดีท่ีสุด ภายในงานคุณพิชิต ธันโยดม ไดกลาวขอบคุณ

ชาวทรูบิสิเนสที่รวมแรงรวมใจในการทำงาน มุงพัฒนาตัวเองและบริการอยางไมหยุดยั้งตลอดปที่ผานมาจนผลการ

ดำเนินงานบรรลุเปาหมาย รวมท้ังมอบทิศทางการดำเนินงาน เปาหมาย และอัปเดตขอมูลโซลูชันใหม ๆ ของทรูบิสิเนส

ในป 2019 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เปรียบเสมือนการบมเพาะเมล็ดพันธุความหวังแหงอนาคต (SEEDS FOR THE

FUTURE) เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหพรอมสงมอบโซลูชันและบริการดี ๆ เพ�อเติบโตไปกับองคกร เคียงขาง

ลูกคาธุรกิจในยุคดิจิทัลสูความสำเร็จอยางยั่งยืนไปดวยกัน ทามกลางบรรยากาศที่เต็มไปดวยพลังของการขับเคล�อน

ในการทำงาน ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมงานทรูบิสิเนส ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา เม�อวันที่

22 กุมภาพันธ ท่ีผานมา



ทรูบิสิเนสจับมือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยกระดับระบบส�อสารเดินหนาสู Smart University

 

ทรูบิสิเนสนำโดย คุณพิรุณ ไพรีพายฤทธ์ิ ผูอำนวยการดานภาครัฐและภาคการศึกษา บมจ. ทรู คอรปอเรช่ัน ลงนาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย รองศาสตราจารย ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

อธิการบดี ในการติดตั้งและวางระบบการส�อสารขอมูลแบบไรสาย (Wireless Lan) ครอบคลุมพื้นที่การใหบริการ

ทั่วมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ทั้งประสานมิตร องครักษ และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม-

บรมราชกุมารี เพ�อเปดโลกการเรียนรูใหนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและเช�อมโยงองคความรูตาง ๆ จากท่ัวโลก

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ผานโครงขายอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง WiFi by TrueMove H ที่เร็วที่สุดและ

ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงจะเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัยในการเพ่ิมศักยภาพเพ�อขับเคล�อนระบบการ

ศึกษาในยุคดิจิทัล ใหพรอมกาวสู Smart University อยางเต็มรูปแบบ เม�อวันท่ี 18 กุมภาพันธ ท่ีผานมา
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