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ฉบับที่ 5 ของป ผมยังคงมีเร�องราวที่นาสนใจมาฝากเชนเคยนะครับ โดยเฉพาะ

พอคาแมคาออนไลน ไมควรพลาด เพราะฉบับน้ีผมจะพามารูจักกับ E-Commerce

Platform เทคนิคการอยูรอดในตลาดออนไลน ทามกลางสมรภูมิการคาที่กำลัง

แขงขันกันอยางดุเดือด กลยุทธการตลาดแบบไหนกันนะที่จะชวยใหธุรกิจอยูดี

อยูรอดในทุกสถานการณ แลวมาคุยเฟ�องเร�อง E-Commerce ในยุคแรกจนถึง

ยุคปจจุบันไดที่คอลัมนเร�องเลาผูบริหารนะครับ 

SMEs’ Friend ฉบับนี้ จะทำอยางไรใหธุรกิจชานมไขมุกโดดเดนกวาคนอ�น

ผูประกอบการชาวไทยที่เปดแบรนดหรือรานใหม มีเทคโนโลยีอะไรที่จะชวยสราง

ความแตกตาง และสราง Brand Loyalty ไดบาง มาดูกันครับ แลวไขรหัสบงบอก

นิสัยดวยภาพทั้ง 3 กันครับ วาจะตรงกับลักษณะนิสัยที่ซอนอยูภายในหรือไม

เร�องราวในคอลัมนอ�น ๆ ท่ีนาสนใจยังมีอีกมากมาย ติดตามอานเน้ือหาขางในของ

TrueBusiness TECHNO NOTES ฉบับน้ี ไดเลยครับ
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E-Commerce Platform

เทคนิคการอยูรอดในตลาดออนไลน

ขายของออนไลน ใคร ๆ ก็ทำจริงหรือ E-Commerce (อีคอมเมิรซ) มีมานานแลว

แตรูปแบบและผูเลนในตลาดท่ีเปล่ียนไป คุณแนใจไดอยางไรวาธุรกิจคุณมาถูกทางแลวกับ

ตลาดออนไลน การเติบโตอยางกาวกระโดดและตอเน�องของธุรกิจ E-Commerce ใน

ขณะนี้ ไม ไดเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเทานั้น แตยังเปนปรากฏการณ

ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก ทำใหปฏิเสธไม ไดวาตัวเรงสำคัญที่เหมือนกันนั่นก็คือจำนวนของ

ผูบริโภคท่ีมีการเช�อมตออินเทอรเน็ตเพ่ิมมากข้ึนในประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส(สพธอ) หรือ ETDA ไดรายงานมูลคาตลาดอีคอมเมิรซไทยป 2561

ที่ผานมา อยูที่ 3 ลานลานบาท และคาดการณป 2562 จะเติบโต 12% หรือราว 3.2

ลานลานบาท อีคอมเมิรซ จึงถือเปนอีกตลาดสำคัญที่ผูประกอบการทุกรายตองปรับตัว

และเรียนรูการทำตลาด เพ�อโอกาสเขาไปชวงชิงเม็ดเงินจำนวนมหาศาลนี้



E-Marketplace vs Social Commerce 

สองชองทางหลักที่ผูบริโภคชาวไทยคุนเคยและนิยมซื้อ

สินคาออนไลนมากที่สุดขณะนี้คงหนีไมพนรูปแบบของ

E-Marketplace และ Social Commerce

E-Marketplace เปรียบเหมือนกับตลาดนัดขนาดใหญ

ซึ่งผูคาสามารถรับออเดอรสินคาไดจากทั่วโลกไดไมยาก

ผานแพลตฟอรมเดียวกัน สามารถทำการซ้ือขายไดสะดวก

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ Lazada และ Shopee คือ

แพลตฟอรมที่ครองสวนแบงในตลาด E-Commerce

ของไทยมากท่ีสุดในขณะน้ี เพราะผูซ้ือสามารถเปรียบเทียบ

สินคาและราคาของสินคาจากผูขายสินคาหลายรายในเวลา

เดียวกัน มีรูปแบบการชำระเงินที่หลากหลาย รวมถึง

รายการสงเสริมการขายอ�น ๆ เพ�อชวยใหผูประกอบการ

สามารถวางแผนการนำเสนอสินคาไดงายขึ้น โอกาสการ

ขายมากเน�องมีฐานผูใชจำนวนมาก แตตองแลกมาดวย

การแขงขันดานราคาที่สูงเชนกัน

ในขณะที่ Social Commerce คือชองทางยอดนิยม

รองจากชองทาง E-Marketplace ท่ีนักชอปออนไลน

ชาวไทยนิยมซ้ือสินคาผาน Social Media ใน Facebook

และ Instagram โดยธุรกิจ Social Commerce นี้

เปดโอกาสใหทุกคนสามารถเปนเจาของธุรกิจไดงายขึ้น

ชวยผลักดันใหผูประกอบการเรียนรูรูปแบบการทำการ

ตลาดผานส�อดิจิทัลซึ่งหัวใจของการขายผาน Social

Media โดยสามารถส�อสารกับลูกคาไดแบบเรียลไทม

เหมาะสำหรับธุรกิจรานคารายยอยหรือ SME เพราะมี

ความยืดหยุนและคลองตัวสูง โดยสวนใหญจะใช เปน

ชองทางจำหนายสินคาเปนหลัก เน�องจากใชงานงาย

เงินลงทุนต่ำ
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การเลนแคมเปญแบบแรง ๆ ของ E-Commerce

Platform รายใหญอยาง Lazada และ Shopee

ไมตางจากสมรภูมิการแขงขันแบบเฉือนเน้ือตัวเอง อะไร

คือเหตุผลท่ีทำใหรายใหญจากตางชาติยอมขาดทุนติดตอกัน

หลายป ซึ่งการขาดทุนนี้ ไมสูญเปลาเพราะสิ่งที่ ไดกลับไป

คือขอมูลมหึมาหรือ Big Data ท่ีมีท้ังขอมูลการซ้ือสินคา

การคนหาสินคา การซ้ือซ้ำ รูปแบบการชำระเงิน การจัดสง

สินคา เหลานี้ลวนเปนขอมูลที่สามารถนำมาวิเคราะหทำ

Data Analytics เพ�อวางแผนการตลาดหรือดูมารเก็ตแชร

เปนขอมูลที่ ไมสามารถประเมินคาได สวนขอมูลเหลานี้

จะถูกใชในรูปแบบไหนคงตองติดตามตอไป

ความอยูรอดของรายเล็ก 

สำหรับธุรกิจท่ียังไมเคยขายออนไลน  ส่ิงแรกคุณตอง

ยอมรับวานอกจากขอดีในการเปดรานออนไลน ตั้งแต

การเปดรานท่ีเปนการลงทุนต่ำไมตองมีหนารานออฟไลน

ไมตองจางคนเฝาราน สามารถนำเสนอสินคาไดแบบไมจำกัด

มีแพลตฟอรมใหเลือกมากมาย คุณยังตองมีความพรอม

สำหรับการเปดราน 24 ชม. เพราะลูกคาสามารถถามและ

รอคำตอบอยูตลอดเวลา แตน่ันคือโอกาสของการทำธุรกิจ

ไมวาธุรกิจคุณจะเล็กขนาดไหนก็ตาม สำหรับธุรกิจ

Size S แลว ในยุคน้ีไม ไดมีทางเลือกแคการเร่ิมตนดวย

Facebook แตตลาด E-Marketplace ก็มีใหเลือก

เขาไปเปดรานกันไดงาย ๆ มากมาย อะไรคือหัวใจสำคัญ

ที่จะทำใหประสบความสำเร็จเหนือคูแขงที่มีอยูมากมาย

การขยับตัวของรายใหญ

E-Commerce ในประเทศไทยมีบทบาทในธุรกิจคาขาย

สินคาหลากหลายประเภท ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอ

ยอดขายของผูคาปลีกออฟไลน จึงไมแปลกท่ีผานมาเรา

จะเห็นหางคาปลีกขนาดใหญทุกรายแขงกันเขาสูตลาด

E-Commerce เพ�อรักษายอดขายและขยายโอกาสทาง

ธุรกิจ อยางไรก็ตามนอกจากชองทางการขายที่ดีแลว

การโปรโมทสินคาดวยโฆษณาผานทางชองทางออนไลนก็

เปนส่ิงสำคัญ การใชประโยชนจากรูปแบบโฆษณาออนไลน

ตาง ๆ เชน Google SEO, Google Ads, Facebook

Ads หรือรูปแบบอ�น ๆ ก็ชวยใหสินคาของเราเขาถึงลูกคา

ไดมากขึ้น เหมาะสำหรับการโปรโมทเว็บไซตหรือสินคา

ใหเปนที่รูจัก

ขาดทุนไมสำคัญ

เพราะสิ่งที่ ไดนั้นคือ Big Data



อางอิง: www.thumbsup.in.th, https://today.th.city, www.etda.or.th, www.digitalbusinessconsult.asia

เคล็ดลับความสำเร็จอยูตรงนี้

หากคุณขายของที่เหมือนคนอ�น ๆ ลดราคาเพ�อเรียก

ความสนใจจากลูกคาเหมือนกันหมด ทายที่สุดแลวคนที่

เจ็บหนักคือธุรกิจท่ีทำไปก็ไมเหลือกำไร ย่ิงการไหลเขามา

ของสินคาจีนที่คนจีนมาเปดรานเองดวยแลว คนไทยที่

นำเขาสินคาก็กายหนาผาก แลวอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จ

ผูประกอบการในประเทศไทยควรหาตลาดใหม ๆ ใน

ตางประเทศ เพราะยุคน้ีคุณไมจำเปนตองเปนบริษัทสงออก

แคมีอินเทอรเน็ตก็สามารถขายของไดท่ัวโลก และสำหรับ

บางธุรกิจนอกจากจะโปรโมทรานคาผานโฆษณาออนไลน

แลว การใช Influencer ก็เปนอีกหน่ึงตัวเลือกท่ีนาสนใจ

จะเห็นไดวาการขายของออนไลน ไม ไดมีรูปแบบเฉพาะ

เจาะจงแบบใดแบบหนึ่งเหมือนเม�อกอน สิ่งสำคัญคือ

ธุรกิจตองปรับตัวใหทันกับกระแสเทคโนโลยี และไลฟสไตล

ของลูกคาที่ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา จึงจะขายของ

อยู ไดอยูดีในยุคที่มีแตคำวาออนไลน

“Content is a King”

สิ่งสำคัญที่คุณตองทำคือการสราง Content หรือ

เร�องราวดี ๆ เพ�อบอกใหลูกคาเขาใจวาสินคาของคุณ

ชวยเขาไดอยางไร ถาสินคาคุณแตกตางมีจุดขายที่ ไม

เหมือนใครย่ิงไดเปรียบ คุณอาจทำ VDO ส้ัน ๆ แนะนำ

สินคา หรือ มีภาพการใชงานสินคาในหลากหลายรูปแบบ

การใชตัวเองในการสราง Content ก็เปนอีกวิธีท่ีแสดง

ถึงความจริงใจและเปนมืออาชีพในสินคาประเภทนั้น ๆ

ทั้งหมดยอมแสดงใหเห็นถึงคุณคาของสินคาของคุณที่

จะทำใหชีวิตของลูกคาคุณดีข้ึน นอกจากน้ันบริการท่ีฉับไว

จริงใจ ใหขอมูลสินคาที่ชัดเจน สงสินคาอยางรวดเร็ว

ก็ทำใหคุณมีที่ยืนในตลาดไดไมยาก



เร�องเลานักบริหาร
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หลายปกอนสมัยที่โทรศัพทเคล�อนที่ยังไมเกล�อนมือเหมือนสมัยนี้ ... 

การคาขายสินคาออนไลนตองทำกันบนเคร�องคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนโนตบุกหรือ PC

พอโทรศัพทเคล�อนท่ีแบบ Smartphone มาพรอม 3G ทุกอยางมันก็เร่ิมเปล่ียนแปลงไป

เปลี่ยนไปแบบคนที่คาขายในชองทางการขายแบบเดิม ๆ งง ๆ ทำไมคนซื้อหายไปไหนหมด  

หลายปที่ผานมา ผมเฝาสังเกตลูกนองซึ่งผมมีเปนรอย

บางคนมีธุรกิจคาขายสินคาออนไลนของตัวเองเปนอาชีพ

เสริม ก็ประสบความสำเร็จดี หาของเกง ของที่หามาไม

เหมือนใคร ดังนั้นจึงไมตองแปลกใจหากลูกนองบางคน

หนาตาเปนหมีแพนดามาทำงาน เพราะในระหวางที่ผูคน

หลับไหลกัน มีพอคาแมคาออนไลนตาแจงสวางไสวหาของ

มาขายอยู  เว็บไซต Pramoon.com, Talad.com

หรืออยาง Weloveshopping.com คือตัวอยาง

E-Commerce ของไทยในยุคแรก ๆ ที่มีคนเขาไปหา

ซื้อของกันมากมาย แตเดี๋ยวนี้ทำไมไมมีคนพูดถึง นั่น

เพราะพวกนี้โดน Disrupt ไปเหมือนกัน เลยตองมีการ

ขยับโยกกันหนามืด ซ่ึงปจจุบันน้ีเราจะเห็นการขามฟากของ 

อีคอมเมิรซแพลตฟอรมระดับภูมิภาคเขามาในไทยกัน

มากมาย เชน Lazada, Shoppee ผูคนมากมายลวน

ขายของออนไลน ในขณะเดียวกันผูคนจำนวนไมนอยก็

เร่ิมเร�องน้ีไมเปน คำถามคลาสสิคจึงเกิดข้ึนวา “แลวเขา

ขายกันผานชองทางไหน” บางคนไมรูชองทางเพราะไม

สังเกต บางคนพัฒนาชองทางข้ึนมาเอง บางคนใชพ้ืนท่ี

สวนตัวบนโซเชียลมีเดียขายของเชน Instagram,

Facebook บางคนใช Platform ที่สรางไวเพ�อให

บริการโดยเฉพาะอยางเชน LINE For Business หรือ

Facebook Business คำตอบของผมงายมาก คือให

ดูท่ีสินคา จำนวนสินคาท่ีมี และความหลากหลายของสินคา

จะเปนตัวบงชี้เองครับวาตองใชแพลตฟอรมแบบไหน

ถึงจะเหมาะสม 

คุยเฟ�องเร�อง



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

โดยสวนตัวผมเองก็อยูในวังวนของการขายสินคาของ

ตัวเองในชองทางออนไลน ขายดีดวยนะ ดีจนแอบเสียดาย

วา ทำไมเราไมทำเร�องน้ีสัก 10 ปกอน ผมไมเคยคิดจะขาย

เลยนะ ผมแจกสินคาของผมใหคนรอบขางไดลองชิมมี

ประสบการณกับสินคา และโพสต ใหเห็นบนหนาวอลหรือ

ไทม ไลน Facebook ใหลูกคามีประสบการณดวยสายตา

มาหลายป ไมรูหรอกวามันจะผลิดอกออกผลในชวงนี้

จนเม�อสงกรานตที่ผานมา ผมทดลองทำขายและขับรถ

ไปสงเองตลอด 3 วันที่เปนวันหยุดยาว ผลตอบรับ

มาดีมาก ๆ ผมจึงเร่ิมสราง Line@ หรือท่ีตอนน้ีรูจักกัน

ในช�อ LINE For Business นั่นแหละครับ สมาชิกก็ได

มาจากการท่ีลูกคาเห็นของบน Facebook ผมจับลูกคา

จาก Facebook โยนไปยัง LINE For Business เพราะ

เคยรับออเดอรบนหนา Facebook แลว มันไมใช มัน

เปดเผยเกินไป ลองใน Messenger แลวมันก็ไมใช ไม

สะดวกเทาการทำงานบนมือถือเม�อเทียบกับความสามารถ

ในการบริหารกับ Platform อ�น ๆ ขนาด Instagram

ที่ลิ ้งคกับ Facebook ลูกคาอยากได ผมก็โยนมาที่

LINE For Business อีก ... พี่มารคคงโกรธผมแย

กิจกรรมที่ผมทำมันแสดงใหเห็นวา E-Commerce

Platform มีหลากหลายใหเราไดเลือกใช สำหรับธุรกิจ

รานคารายยอย หรือ SME ที่เปนมือใหม ผมขอแนะนำ

ชองทางการจำหนายสินคาหลักเปนการใชโซเชียล มีเดีย

(Social Media) กอน เน�องจากแพลตฟอรมนี้มีความ

ยืดหยุนและคลองตัวสูง เขาถึงคนทั่วไปไดงายใชงบฯ

ลงทุนต่ำ ซึ่งคนสวนใหญมักเริ่มใช Facebook ในการ

ขายของออนไลน ดวยนิสัยของคนไทยท่ีชอบปฏิสัมพันธ

พูดคุยจนเกิดความรูสึกสนิทสนม จากคนแปลกหนาอาจ

กลายเปนลูกคาไดอยางรวดเร็ว จึงนับวาเปนชองทาง

การตลาดท่ีสามารถส�อสารไดรวดเร็ว เขาถึงกลุมลูกคาใหม

ไดงาย และยังชำระเงินไดสะดวกดวยการโอนเงินออนไลน

สวน BigCommerce, Shopify, WooCommerce,

Demandware, Squarespace ช�อเหลานี้ตองสนใจ

ศึกษาเขาไวนะครับ เพราะเปนผูใหบริการ E-Commerce

Platform ที่จะเปนสเตปตอไปใหผูประกอบการสามารถ

ใช Platform ของแตละเจาจัดเตรียมไวเพ�อใหทำการ

สรางรานคาออนไลนดวยตนเองอยางงาย ๆ แตสำหรับ

ผมคนท่ีพรอมเกษียณ คงใช Facebook, Instagram,

Line@, WeMall, Lazada ในการทำมาหากินตอไป

ขอเปนผูประกอบการ Over the top บางสักทีเหอะ 
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TrueBusiness

Product Solution

Privile
ge

ปจจุบันเราอยูในยุคของการตลาด 4.0 น่ันคือการตลาด

ในยุคดิจิทัลซ่ึงเปนยุคท่ีธุรกิจตองปรับกลยุทธการตลาด

ใหเขากับโลกใบใหม ความสะดวกสบายลวนถูกเสกมาจาก

เทคโนโลยี ทำใหเกิดความเช�อมโยงมากข้ึน ผูบริโภคสามารถ

เขาถึงสินคาและบริการรวมถึงขอมูลตาง ๆ ไดงาย ๆ

จากทุกที่ทั่วโลก ผานทาง Digital Mobile Devices  

แตสำหรับโลกของธุรกิจที่ ไมเคยหยุดนิ่ง ไมนานยุค 4.0

ก็จะคอย ๆ จางไป วันนี้นักการตลาดตองเริ่มวางแผน

ถึงการทำธุรกิจยุค 5.0 กันไดแลว แนนอนการทำกิจกรรม

การตลาดก็ตองว่ิงตามใหทัน การเปล่ียนแปลงทามกลาง

ยุคของการใชส�อและแพลตฟอรมท่ีหลากหลายเพ�อแยงชิง

ลูกคากลุมเปาหมาย สินคาหรือบริการจะทำอยางไรให

สามารถกลมกลืนเสมือนเปนสวนหนึ่งกับไลฟสไตลของ

ผูบริโภคไดอยางเปนธรรมชาติ และจะตองทำอยางไรจึง

จะสามารถเขาถึงตัวตนที่หลากหลายของผูบริโภค ผาน

การใชชองทางและการส�อสารอยางเหมาะสม น่ีแหละครับ

คือความทาทายที่ทุกธุรกิจตองเจอ!

วันน้ีผมมีความพิเศษมาแนะนำคือรูปแบบการสงเสริมการ

ขายท่ีเปนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ท่ีจะมาชวยกระตุน

ยอดขาย ทำใหสินคาหรือบริการเปนท่ีรูจัก พรอมสราง

แบรนด ไปดวยภายในตัว แลวก็ยังสามารถแขงขันกับคูแขง

ไดอยางดีดวย บริการพิเศษน้ีท่ีจะทำใหสินคาหรือบริการ

ของคุณมีความนาสนใจมากกวาเคย และยังสรางความ

ประทับใจใหกับลูกคาดวยวิธีงาย ๆ น่ันก็คือ การแจกหรือ

การใหรางวัล ซ่ึงก็คือการมอบของขวัญใหกับลูกคาของ

คุณ ดวยคาโทร คาอินเทอรเน็ต หรือ เงินในกระเปาเงิน

อิเล็กทรอนิกส (eWallet) รวมถึงการสะสมแตมแลก

รางวัลและการใหสิทธิพิเศษตาง ๆ ซ่ึงความพิเศษเหลาน้ี

แคเพียงลูกคาซ้ือสินคาหรือบริการของคุณ ก็จะไดความ

พิเศษท่ีแสนจะคุมคากลับเขากระเปาไปมากมาย นาสนใจไหม

ครับ บริการดี ๆ ที่ชวยเพิ่มลูกคาใหม แถมทำใหลูกคา

ซื้อเพิ่ม และชวยใหลูกคาเกาอยากกลับมาใชซ้ำอีกครับ

บริการที่วานี้คือ บริการ Business Privilege จาก

ทรูบิสิเนส บริการมอบของรางวัลใหกับลูกคาของคุณ

นั่นเองครับ  

เพราะความเครียดสะสมระหวาง

การทำงาน อาจสงผลเสียตอ

สุขภาพ และประสิทธิภาพ

ในการทำงานลดลง

ผอนคลาย

สลายความเครียด
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ขอดีของ Business Privilege

  

ธุรกิจแบบไหนที่ ใช Business Privilege ไดบาง? 
ผมขอเรียนตรง ๆ เลยบริการนี้สามารถนำไปปรับใชไดกับทุก

ธุรกิจท่ีอยากทำกิจกรรมกับลูกคาเลยครับ ไมวาจะเปนกลุมสินคา

อุปโภคบริโภค กลุมรานคาปลีก เชน รานคา หางสรรพสินคา

รานสะดวกซ้ือ รานอาหาร รานเคร�องด�ม กลุมธนาคารการเงิน

กลุม E-Commerce  หรือแมแตกลุมการศึกษาตาง ๆ ก็สามารถ

ใชไดหมดนะครับ 

เอาละครับ การทำธุรกิจยุค 5.0 คือยุคของประสบการณและ

ความรูสึกของลูกคาน้ันเปนส่ิงสำคัญ การทำกิจกรรมการตลาด

ตองสราง Customer Journey ใหถูกจุด ตรงใจ ใชไดจริง

งายและเร็ว รวมท้ังตองมีการเก็บขอมูลเปนระบบ เพ�อสามารถ

นำมาวิเคราะหจนเขาใจลูกคา นำมาพัฒนานำเสนอกิจกรรม

ตาง ๆ ที่ชวยสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคาตอไป สราง

ฐานลูกคาเดิมใหเหนียวแนน และดึงดูดลูกคากลุมใหมน่ันเองครับ

Business Privilege คือ บริการท่ีชวยดึงดูดกลุมเปาหมายดวยการใหของขวัญ ของรางวัล การแลกแตม หรือ

ใหสิทธิพิเศษดวยการมอบคาโทร คาอินเทอรเน็ต จากทรูมูฟเอช มอบเงินเขากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (eWallet)

หรือ การไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ จากทรูยู (TrueYou) เพ�อชวยกระตุนยอดขายสินคาและบริการตาง ๆ ไปพรอมกัน

อางอิง: Kapook 

3. นับถอยหลัง เม�อรูสึกกังวล แคเพียง

นับ 1 ถึง 10 แลวนับถอยหลังกลับมาชา ๆ

จะชวยทำใหใจเย็นลงได

2. เคี้ยวหมากฝรั่ง ลองเคี้ยวหมากฝรั่ง

ไมกี่นาทีก็สามารถลดความวิตกกังวล

เอาชนะความเครียดไดอยางรวดเร็ว

1. จิบชาเขียว  ลองจิบชาเขียว สารสกัด

แอล-ธีอะนีนในชาเขียว ชวยลดสภาวะความ

เครียดทางจิตใจ ผอนคลาย เพิ่มสมาธิ

5. กำหนดลมหายใจ เพงจิตไปที่ลมหายใจ

หายใจเขาออกชา ๆ บรรเทาความวิตกกังวล

สรางสมดุลใหกับรางกายและจิตใจ          

4. กดจุดดวยตัวเอง เพียงใชนิ้วหัวแมมือ

และนิ้วชี้กดและนวดเบา ๆ ที่ตรงระหวาง

นิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้อีกขางสลับกันไปทุกนิ้ว

ชวยปลดปลอยความเครียดได 

สะดวก งาย และรวดเร็ว เพราะของรางวัลเปนรูปแบบ

Electronic (E-Reward)

ตนทุนต่ำ และสามารถเลือกรูปแบบการใหรางวัลได

หลากหลาย 

ใชงานไดจริง วัดผลไดทันที  

ธุรกิจสามารถนำขอมูลสรุปการใชสิทธิ ไปวิเคราะห ใน

การทำการตลาด และเพิ่มยอดขายได

ตัวอยางการใชงาน Business Privilege มีอะไรบาง?

ลูกคานำรหัสใตฝาเคร�องด�มมาลุนรับโชคไดอินเทอรเน็ต

ใชฟรีทั้งป 

ลูกคาซื้อมันฝรั่งทอดไดรับคาโทรฟรี 

ลูกคาดาวนโหลดแอปพลิเคชันธนาคารครั้งแรก ไดรับ

อินเทอรเน็ตฟรี  

ลูกคาใชบัตรเครดิตตามจำนวนที่กำหนดไดรับอินเทอรเน็ตฟรี  

ลูกคาซื้อของในรานไดรับเงินเขากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส

(eWallet) ทันที 



ของปริมาณขยะ

ทั้งประเทศ

ค ิดเป น

ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติก

ลงสูทะเลมากที่สุด

อันดับ 

ในป 2018 มีปริมาณขยะพลาสติกราว 1.3 ลานตัน

ขยะพลาสติกหนึ่งในสาเหตุของสัตวทะเลเกยตื้นตายเฉลี่ยปละ 400 ตัว แบงเปน

เตาทะเล
วาฬและโลมา พะยูน54% 41% 5%

พลาสติกหุมฝาขวดน้ำด�ม

(Cap Seal)

ผลิตภัณฑพลาสติก

ที่มีสวนผสมของ

สารประเภทออกโซ

(Oxo)

ไมโครบีด จากพลาสติก 

(Microbead)

ถุงพลาสติกหูหิ้ว

ขนาดความหนา

นอยกวา 36 ไมครอน

หลอดพลาสติกกลองโฟม

บรรจุอาหาร

แกวน้ำพลาสติก

(ใชครั้งเดียว)

แนวทางสำหรับผูประกอบการเพ�อชวยวิกฤตขยะพลาสติกในประเทศไทย

บรรจุหัวขอเกี่ยวกับ

ความยั่งยืนเขาไปใน

โมเดลธุรกิจ

พัฒนาหรือเลือกใช

บรรจุภัณฑยอยสลายได

จากขยะวัสดุอินทรีย

เสนใยเห็ด หรือขาว

(Bioplastic)

ออกแบบบรรจุภัณฑ

ที่สามารถนำกลับมาใช ใหม

ใชซ้ำ หรือปรับเปลี่ยน

รูปรางไดตามตองการ

รัฐบาลไทย

จึงกำหนดเปาหมาย

ยกเลิกการใช

พลาสติกแบบ

ใชแลวทิ้ง

จำนวน 7 ชนิด

ภายในป 2025

อางอิง: www.scbeic.com



ความสำเร็จ ไมใชสิ่งสุดทาย

ความลมเหลว ก็ไมใชสิ่งที่รายแรง

สิ่งที่สำคัญ คือ กลาที่จะเดินหนาตอไป

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

- Winston Churchill -

”
“



1000
100

15 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62

ติดตอ ทรูชอป ทรูพารทเนอร

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1239 กด 1

bts@truecorp.co.th l     truebusiness

https://truebusiness.truecorp.co.th

สำหรับลูกคานิติบุคคล

ชมทรูพรีเมียรลีก

และหนังใหมจากคายดัง

YOUTUBE ดาวนโหลดแอปCHROMECAST

BUILT IN

ทรูมูฟ เอชทรูออนไลน

เน็ต 15 GB

โทรฟรี 200 นาที

โทรฟรีทุกเครือขาย 200 บาท 

โทรฟรี 5 เบอรทรูมูฟ เอช

เบอรธุรกิจ

ลูกคาเกา

ก็อัพได
(เฉพาะพื้นที่

ใหบริการ)

1,099 บาท/เดือนเพียง

มาตรฐานใหมสุดของวงการเน็ตไฟเบอรแท

เพ�อธุรกิจไหลล�นเหนือระดับ



CHA CHA CHA

“ชานมไขมุก” เคร�องด�มสุดฮิตแหงยุค ท่ีมอบความสดช�น

ชูจุดเดนอยูท่ีวิธีการชงท่ีมีความสนุก รวมท้ังวาไรต้ีของ

ไขมุกและท็อปปงตาง ๆ เขามาชวยเพิ่มรสชาติและสีสัน

จึงไมแปลกที่ ”ชานมไขมุก” จะเปนเคร�องด�มครองใจ

ลูกคาไดตั้งแตกลุมวัยรุนไปจนถึงคนวัยทำงาน สำหรับ

ประเทศไทยตลาดชานมไขมุกขณะนี้มีมูลคาประมาณ

2,500 ลานบาท โดยมีการคาดการณวาภายในป 2023

มูลคาของตลาดชานมไขมุกทั ่วโลกจะเติบโตไปอยูที่

103,000 ลานบาท นอกจากการนำเขาแบรนดชานมไขมุก

จากไตหวัน การเปดแบรนดหรือรานใหมของผูประกอบการ

ชาวไทยก็มีจำนวนไมนอย จะทำอยางไรใหธุรกิจโดดเดน

กวาคนอ�น ฉบับนี้เรามี เทคโนโลยีที่จะชวยสรางความ

แตกตาง และสราง Brand Loyalty ไดไมยากมาดูกัน

ครับวามีอะไรบาง

Business Privilege สรางกิจกรรมการตลาด เพิ่ม

ยอดขายใหแบรนดชานมไขมุก ดวยการเลนกิจกรรม

มอบของขวัญหรือแจกรางวัลเปน คาโทร คาอินเทอรเน็ต

จากทรูมูฟ เอช หรือ คืนเงินเปนสวนลดในการซื้อ

ชานมไขมุก ในกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสทรูมันน่ี วอลเล็ท

ไดทันที นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษตาง ๆ จากทรูยู

(TrueYou) เพ�อเปนสิทธิประโยชนผูกใจใหลูกคา สราง

ความสัมพันธและความประทับใจใหกลับมาเปนลูกคาประจำ

SMEs’ Friend

Smart WiFiCloud CCTVLocation Base SMSBusiness Privilege

อางอิง: www.marketingoops.com

ธุรกิจชานมไขมุก

Location Based SMS บริการสงขอความส้ัน ในสถานท่ี

ที่กำหนดเลือกกลุมเปาหมาย สามารถระบุไดทั้งสถานที่

และเวลาในการสงขอความ ตนทุนต่ำ เหมาะสำหรับ

รานชานมไขมุกยุคใหม ในการทำตลาดแบบเฉพาะตัว แจง

โปรโมชันที่เหมาะกับลูกคาแตละราย เชิญชวนใหเขามาใช

บริการ หรือสงขาวสารตาง ๆ

Cloud CCTV ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพยกระดับในการดูแล

รานชานมไขมุกทั้งหนาราน คลังสินคา และโรงงานผลิต

ใหปลอดภัยจากการแสดงภาพเคล�อนไหวแบบเรียลไทม

เห็นไดทันที เม�อเกิดเหตุการณผิดปกติ ไมพลาดทุก

เหตุการณสำคัญขอมูลภาพเคล�อนไหวจะถูกเก็บไวบน

ระบบคลาวด ทำใหสามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังเพ�อ

ตรวจสอบไดทุกที่ทุกเวลา 

Smart WiFi สรางความประทับใจกับลูกคาดวยบริการ

Free WiFi ภายในราน โดยการลงทะเบียนงาย ๆ ผาน

Social Media, E-mail หรือ เบอรโทรศัพท เจาของ

รานสามารถนำขอมูลที่ ไดมาวิเคราะหพฤติกรรม เพ�อ

วางแผนทำกิจกรรมสงเสริมการตลาดใหตรงกับความ

ตองการของลูกคา เพิ่มโอกาสการกลับมาใชบริการซ้ำ

ดวยการแจงสิทธิพิเศษใหลูกคาโดยสงขอมูลผาน SMS

และ E-mail  

SMS



ยอดขายกระจาย รายจายลด

กับสุดยอดพารทเนอรชั้นนำ ที่ทรูบิสิเนส

คัดสรรสิทธิพิเศษ เสริมแกรงให SMEs ไทย

เลือกรับสิทธิ์สุดพิเศษจากพารทเนอร

เม�อเปดใชบริการทรูมูฟ เอช หรือ ทรูออนไลน 799 บาท/เดือนขึ้นไป

*สมัครใชบริการทรูมูฟ เอช หรือ ทรูออนไลน แบบนิติบุคคลเทานั้น

Ascend Travel : ผู ใชบริการระบุ e-mail ที่ตองการรับสิทธิ์บนใบสมัครใชบริการทรูมูฟ เอช หรือ ทรูออนไลน

สวนลดสูงสุด 80% กับ Ascend Travel

จองโรงแรมที่พักทั่วประเทศเทียบเทาสมาชิกระดับพรีเมี่ยม 

• ประหยัดกวาเพราะไดสวนลดโรงแรมเทียบเทาบริษัทใหญ

  (Corporate Deal)

• ไมตองสำรองจาย สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

   และชำระเงินแบบวางบิล

รับสิทธิ์การจองหองพัก ไดถึง 31 ธ.ค.62

Advocado : รับสิทธิ์ไดที่ http://www.advocadoapp.com/get-started/

ซอฟตแวรชวยทำการตลาดสำหรับธุรกิจ (Loyalty & Rewards Program)

แบบไมตองพกบัตรสมาชิก

เพิ่มยอดขาย 20% เม�อใชงานสม่ำเสมอ

เก็บฐานขอมูลไดงายใน 10 วินาที

หลากหลายแคมเปญในแพลตฟอรมเดียว

ใชงานงายในราคาเอื้อมถึง

ยอดขายกระจาย สรางแฟนคลับลูกคาตัวจริง พรอมแพ็กเกจพิเศษ เพียง 999 บ. ตอเดือน

ฟรี
คาแรกเขามูลคา

20,000 บาท

ตอบโจทยธุรกิจ เติบโตอยางมั่นใจ

คุมครองทั้งธุรกิจและบุคคลกับประกันภัยจากอาคเนย

ตอที่ 1

ตอที่ 2

รับฟรี! ประกันภัยอุบัติเหตุ จากอาคเนย สูงสุด 100,000 บาท

รับสวนลดเพิ่ม

10%
เม�อซื้อประกันอาคเนย SME 2U และอาคเนย PA 2U

อาคเนย SME 2U

คุมครองธุรกิจครบทุกความตองการ

อาคเนย PA 2U

คุมครองท้ังคุณและพนักงานดวยประกันอุบัติเหตุกลุม

คุมครองอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ไฟฟาลัดวงจร

คุมครองภัยลักทรัพย ปลนทรัพย

ชดเชยการสูญเสียรายได คาเชาสถานที่ชั่วคราว

คุมครองการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ

คุมครอง 2 เทา กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ

คารักษาพยาบาล สูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง

ไมตองตรวจ และไมตองตอบคำถามสุขภาพ



1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
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หมดยุคแลวท่ีตองมาเปดรานตอนเชา แลวน่ังตบยุงรอลูกคาเขาราน ยุคน้ีใคร ๆ ก็ขายออนไลน

แตจะขายแบบไหน และจะโปรโมทยังไงดีละ มีแพลตฟอรมใหเลือกต้ังหลายแบบ หรือจะเปดเว็บขาย

เองเลย ฉบับน้ีเรามีคำแนะนำมาใหเหลาธุรกิจท้ังมือใหมมือเกาพิจารณาวา จะทำอยางไรใหขายดิบ

ขายดีในโลกออนไลนกัน

E-Commerce ยุคเกาถอยไป

หลบให Platform ใหม

ดาวรุงพุงแรง



www.blueair.com

E-Marketplace 

แพลตฟอรมฮอตฮิตมาแรงในยุคปจจุบันเปรียบเสมือน

หางสรรพสินคาท่ีใหความสนุกในการชอปลูกคาสามารถ

เปรียบเทียบราคาระหวางรานไดทันที ไมวาคุณจะเปน SME

หรือแมแตคนธรรมดาที่อยากจะขายของออนไลนก็

สามารถขายไดท่ีน่ี  ซ่ึงแนนอนคุณจะพบกับคูแขงจำนวน

มหาศาล และการแขงขันดานราคาอยางดุเดือด ย่ิงมีผูเลน

แบบพอคาแมคาจากจีนมาเปดรานเองแลว รานท่ีนำสินคา

จากจีนมาขายคงแทบไมเหลือกำไร แตขอดีของ

E-Marketplace คือลูกคาจำนวนมากที่เขามาชอปใน

แตละวัน และทางแพลตฟอรม ก็ยังมีแคมเปญ เช้ือเชิญ

ลูกคาใหเขามาตลอด ทั้งฟรีคาจัดสง และสวนลดสินคา

ตัวอยางชองทางแบบน้ี เชน Lazada, Shopee,

Weloveshopping 

E-Marketplace แบบเฉพาะกลุม

นอกจาก E-Marketplace แบบ Lazada และ Shopee

ซ่ึงขายของทุกประเภทแลว ยังมีตลาดออนไลนอีกประเภท

ท่ีขายสินคาเฉพาะกลุม ตัวอยางเชน หากเปนสินคาประเภท

งานฝมือ งานคราฟท งานโอทอป งาน DIY คุณอาจ

เขาไปเปดรานขายใน Etsy เว็บไซตท่ีขายของประเภทงาน

ฝมือโดยเฉพาะ สำหรับ Etsy เปนเว็บไซตซ่ึงขายของใหกับ

ผูคนทั่วโลกที่หลงใหลผลงานดานนี้ทำใหคุณสามาถเปด

ตลาดใหม ๆ สงออกไปไดท่ัวโลก แตหากคุณตองการขาย

แคตลาดในเมืองไทยลองดู Blisby ซึ่งเปนเว็บไซตของ

คนไทยซ่ึงเปดใหขายงานฝมือเชนกัน ดวยความเปนงาน

DIY และมีเอกลักษณเฉพาะทำใหคุณสามารถกำหนดราคา

ท่ีเหมาะสมกับฝมือได โดยไมตองไปห้ำห่ันราคาของสินคา

เหมือนอยาง E-Marketplace แบบอ�น ๆ 

Co-Campaign ใน Community Platform

ปฏิเสธไมไดวาผูบริโภคสมัยน้ีหาขอมูลเกง จะกินด�มเท่ียว

นอกจากจะหาขอมูลจากเว็บ Community แลว การรีวิว

ของผูบริโภคดวยกันก็นับวามีอิทธิพลกับการตัดสินใจสุด ๆ

การทำ Co-Campaign หรือ Tie-in กับ Community

Platform ตาง ๆ จึงไดผลเกินคาด เชน Wongnai

ที่มีทั้งเว็บไซต และแอปฯ นอกจากแนะนำรานอาหารแลว

ยังสามารถสั่ง Delivery ไดจากหนาเว็บหรือแอปฯ ได

ทันที จากกระแสตอบรับที่ดีนั้นทำให Wongnai ตอง

เสริม Content ออกไป ท้ังท่ีเท่ียว ท่ีพัก บิวต้ี

ในยุคนี้ตลาดขายของออนไลนมีแพลตฟอรมชองทาง

การขายมากมาย ใหเหลาพอคาแมคาไดเลือกใชกันตาม

สะดวกแถมตัวชวยสำหรับทำการตลาดก็ยังมีใหใชกัน

หลากหลายแลวแตงบฯในกระเปา สิ่งสำคัญคือการกาว

ใหทันตามการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวอยูตลอดเวลา

เพ�อใหเรายังสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน

Social Commerce

สำหรับมือใหมและรายยอยแลว Facebook นาจะเปน

ตัวเลือกแรก ๆ ที่นาลอง เพราะสามารถทำไดงายเริ่มได

ทันที  แตการจะทำใหลูกคาสนใจ นอกจากการโพสตภาพ

สินคาสวย ๆ และ content ดี ๆ แลว คุณตองศึกษา

และกันงบฯ สวนหน่ึงไวลงโฆษณาใหตรงกลุมเปาหมายดวย

เพราะหากขาดโฆษณาแลว โอกาสท่ีลูกคาจะเห็นสินคาคุณ

ก็นอยตามไปดวย นอกจาก Facebook แลว Social

Platform อ�น ๆ อยาง Instagram, Youtube ก็เปน

ชองทางการขายท่ีนาสนใจเชนกัน
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วากันวาจิตใจของมนุษยน้ันยากแทท่ีจะหย่ังถึง เปนส่ิงท่ีเขาใจไดยากท่ีสุดในโลกเลยก็วาได

นักจิตวิทยาจึงพยายามท่ีจะศึกษาจิตใจของมนุษย ซ่ึงหน่ึงในการศึกษาทางดานจิตวิทยาน้ัน

คนพบวา คนเราจะมองเห็นภาพ สิ่งของตาง ๆ ไดแตกตางกันไป ตามลักษณะนิสัยที่อยู

ภายใน มาพิสูจนกันนะครับวาส่ิงแรกท่ีมองเห็นจะสามารถทายนิสัยบงบอกบุคลิก ลักษณะ

นิสัย ที่ซอนอยู ไดตรงหรือไม มาเริ่มทำแบบทดสอบภาพทั้ง 4 ภาพกันเลย

ตอบกอนเปดไปหนาถัดไปครับ >>

ไขรหัสบอกนิสัย

ภาพจิตวิทยา

?

คุณเห็นอะไรในภาพ

1 2

3

Lifestyle



ภาพที่ 1 หากสิ่งแรกที่เห็นคือ ...

จมูกสุนัข 

คุณเปนคนที่มีความคิด วิเคราะหรูปภาพแบบปกติทั่วไป

คือ การมองจากทางซายไปขวา คุณเนนวิธีการคิดเชิง

ตรรกะ ความคิดที่เปนไปแบบธรรมชาติ สอดคลองกับ

ความเปนจริง

หางสุนัข 

คุณวิเคราะหรูปภาพจากขวาไปซาย คุณมักจะตัดสินใจ

ดวยวิธีการแบบเดิม ๆ แตก็เปนคนท่ีมีความคิดสรางสรรค

ชอบหาวิธีการแกไขปญหาแบบใหม ๆ

บานปาบงเปยง จังหวัดเชียงใหม

ที่มา : BrightSide.me

ภาพโดย : Ekaterina Gapanovich for BrightSide.me

ภาพที่ 3 หากสิ่งแรกที่เห็นคือ ... 

ตนไม 

คุณเปนคนเงียบ ๆ แตไมใชคนข้ีอาย มีความเปนตัวของ

ตัวเองสูง (อินด้ีนิด ๆ) บางคร้ังคุณมักจะรูสึกวาไมจำเปน

ตองทำตัวใหเปนท่ียอมรับของใคร ๆ คุณพอใจที่จะอยู

อยางสบายใจมากกวา โดยไมจำเปนตองเปนที่ยอมรับ

กอริลา 

คุณเปนคนกระตือรือรน มีความทะเยอทะยาน ช�นชอบ

ความสมบูรณแบบ และเม�อทุมเทกัยสิ่งใด ก็จะทุมเท

ทำใหเต็มที่สุดทาง มีเปาหมายในใจ และชอบที่จะพุงตรง

ไปขางหนาเสมอ จนบางครั้งก็เผลอละเลย เมินเฉยคน

รอบขางไปบาง ดังน้ันส่ิงท่ีคุณควรเพ่ิมอีกนิดคือ ความ

ใสใจ

สิงโต 

คุณเปนคนที่เขาใจความตองการของตัวเองไดอยางดี

รูวาตัวเองเปนคนอยางไร ชอบหรือไมชอบสิ่งไหน และ

มักจะไมยอมใหใคร หรือใหสิ ่งใดเร�องราวใด ๆ มา

บั่นทอนตัวของคุณ

ปลา 

คุณเปนคนออนโยน และออนไหว ลักษณะเดนคือเปน

คนที่แคร ใสใจ และเขาใจผูอ�น คุณมักเปนที่พึ่งของใคร

ตอใคร ชอบใหความชวยเหลือ สิ่งหนึ่งที่ควรระวัง คือ

อยายอมใหใครเขามาเอาเปรียบจนเกินไป

ภาพที่ 2 หากสิ่งแรกที่เห็นคือ ... 

เด็กทารก 

คุณเปนคนท่ีรักอิสระ ชอบใชชีวิตอยูกับตัวเอง ไมคอย

ชอบใหใครเขามายุงเกี่ยวในชวงเวลาพักผอน ที่แสน

ผอนคลาย คุณคิดวาตัวตนของคุณนั่นเอง เปนสิ่งที่

มอบความสุขใหแกคุณ

คูรัก 

คุณเปนคนที่จริงจังกับเร�องมิตรภาพและความสัมพันธ

สุด ๆ คนหนึ่ง คุณคือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของเพ�อน ๆ

และคนรอบขางถึงแมวาคุณจะไมชอบไปงานสังสรรค

หรืองานปารต้ี อีกท้ังยังมีเพ�อนนอย แตเพ�อน ๆ มักรัก

และไวใจคุณ

ตนไม

คุณเปนคนที่สดใส และมีชีวิตชีวา มีความกลาหาญ และ

ชอบเปดรับประสบการณ ใหม ๆ กลาที่ออกไปดูโลก

คุณไมกลัวการเปล่ียนแปลง คุณมองส่ิงน้ันคือความสนุก

ความทาทายที่นาต�นเตนที่เขามาในชีวิต
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ทรูบิสิเนส จัดงานสัมมนา “กาวสูสมารทโฮเทลระดับสากล ดวยกลยุทธ ไอทีดิจิทัล” เพ�อชวยยกระดับ

การแขงขันและรองรับการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

ทรูบิสิเนส จัดงานสัมมนา “กาวสูสมารทโฮเทลระดับสากล ดวยกลยุทธ ไอทีดิจิทัล” นำทีมโดยคุณมนัสส มานะวุฒิเวช

ผูจัดการทั่วไป ดานการบริหารจัดการระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออก บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น เพ�อชวยยกระดับการ

แขงขันและรองรับการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกในยุคดิจิทัล โดยผูเช่ียวชาญดานโซลูชันเพ�อ

ธุรกิจจากทรูบิสิเนสมารวมแบงปนความรู แนะนำแนวทางการประยุกต ใชเทคโนโลยีการส�อสาร ผานการบรรยายเร�อง

โครงสรางพ้ืนฐานอินเทอรเน็ต และโครงขาย 5G บนพ้ืนท่ีตะวันออก การใชโซลูชันไอโอที (IoT) ท่ีเหมาะสมเพ�อเสริม

แกรง สรางความไดเปรียบดานธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร เปดโลกกวางสรางมุมมอง ดวยเทคโนโลยีไฟเบอร เพิ่ม

ชองทางขายใหธุรกิจ กับการตลาดออนไลน รวมทั้งเร�องการยกระดับคุณภาพรานอาหาร สูภัตตาคารระดับสากล

นอกจากน้ียังมีการจัดบูธแสดงเทคโนโลยี ท่ีสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการและลดคาใชจายใหกับผูประกอบการ

โรงแรม ณ หองฟอรเย ชั้น 3  โรงแรมซีบรีช จอมเทียน พัทยา เม�อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผานมา



ทรูบิสิเนส โดยนายวิฑูรย เจียมศิริกาญจน (ที่ 2 จากซาย) รองผูอำนวยการ ดานการตลาดธุรกิจองคกร บมจ. ทรู

คอรปอเรชั่น รวมกับ บมจ.อาคเนยประกันภัย โดย นางภารณี เชิดวิศวพันธุ (ท่ี 2 จากขวา) รองกรรมการผูจัดการ

สายงานการตลาด มอบสิทธิพิเศษในแคมเปญ Biz Friends สำหรับลูกคาทรู บิสิเนสที่สมัครแพ็กเกจทรูมูฟ เอช หรือ

ทรูออนไลน 799 บาท/เดือน ขึ้นไป รับความคุมครอง 2 ตอ ทั้งธุรกิจและบุคคล ตอที่ 1 รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุ

สวนบุคคลจากอาคเนยสูงสุด 100,000 บาท  ตอท่ี 2 รับสวนลดเพ่ิม 10% เม�อซ้ือประกันภัยอาคเนย SME 2U พรอม

อาคเนย PA 2U SME 2U คุมครองธุรกิจครบทุกความตองการ ท้ังอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ไฟฟาลัดวงจร ภัยลักทรัพย

ปลนทรัพย และชดเชยการสูญเสียรายไดและคาเชาสถานท่ีช่ัวคราว  PA 2U คุมครองท้ังเจาของธุรกิจและพนักงานดวย

ประกันอุบัติเหตุกลุม คุมครองการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ และคุมครอง 2 เทา กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ

รวมถึงคารักษาพยาบาลสูงสุด 30,000 บาท/คร้ัง โดยไมตองตรวจและไมตองตอบคำถามสุขภาพ ลูกคาทรูบิสิเนส ท่ีสนใจ

สามารถสมัครใชบริการ พรอมรับสิทธิพิเศษไดแลวถึง 31 ธันวาคม 2562 ที่ทรูชอป ทรูพารทเนอรทุกสาขา และ

ตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ หรือ ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร.1239 กด 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

http://truebusiness.truecorp.co.th

ความเส่ียงของธุรกิจ จัดการได “ทรูบิสิเนส” ผนึก “กลุมอาคเนย” 

มอบความคุมครองลูกคาทรูบิสิเนส ท้ังธุรกิจ และบุคคล ในแคมเปญ Biz Friends
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เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร.1239 กด 1

ลงทะเบียนเพ�อรับ eMagazine
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