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ความหวังใหมเศรษฐกิจไทย

Startup

กับจอบนแทกซี่ “HappiTab”

เปลี่ยนมุมคิดแบบ Adstractive

ของเหลา Startup ไทย

ไอเดียสุดเลิศ

ลดตนทุนทางธุรกิจไดจริงหรือ

Technology & Gadget



Editor’s Talk

สวัสดีทานผูอานทุกทาน ในเดือนมิถุนายนน้ี จะเปนการมาถึงของมหกรรมกีฬาท่ีหลายทาน

(สวนใหญนาจะทานสุภาพบุรุษ) รอคอย นั่นก็คือ การแขงขันฟุตบอลยูโร 2016 โดยใน

คราวน้ี จัดการแขงขันข้ึนท่ีประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงเวลาในการถายทอดสดน้ัน มีใหไดรับชมกัน

ตั้งแตชวงหัวค่ำ ไปจนถึงคูดึกในเวลา 01.30 น. กันเลยทีเดียวครับ ใครเชียรทีมไหน

สามารถติดตามเชียรกันได แตตองไมลืมหาเวลาพักผอนใหเพียงพอดวยนะครับ

อีกเร�องหนึ่งที่เปนกระแส และเปนเร�องที่ประเทศไทยของเรากำลังต�นตัว ใหความสำคัญ

อยางมากท้ังภาครัฐ และเอกชน น่ันก็คือ การผลักดัน Startup ใหสามารถเติบโตไดอยาง

แข็งแรง พัฒนาตนเองไปสูการแขงขันในระดับสากลได การสนับสนุนจากทุกภาคสวนจึง

มีความสำคัญเปนอยางมาก ผมเลยหยิบเอาเร�องนี้มาบอกเลาใหทานผูอานไดติดตาม

รวมทั้ง Startup ดาวรุงที่นาจับตามองครับ

นอกจากนี้ ยังมีเร�องราวของ เทคโนโลยีที่ชวยลดตนทุนใหธุรกิจ และกอใหเกิดผลกำไร

เพิ่มขึ้น โดยมีนวัตกรรมใหม ๆ เขามาเปนตัวชวย ทั้งหมดนี้สามารถติดตามอานไดใน

ฉบับนี้ครับ
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เสริมเขี้ยวเล็บ

Startup ของไทย

ใหเติบโตอยางมั่นคง

ผูประกอบการใหม หรือกลุม Startup ถือเปนกลุมธุรกิจ

ท่ีมีความสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมากเพราะ

จะเปนฐานของการจางงานตอไป รวมถึงเกิดการสราง

นวัตกรรมใหม ๆ สงผลใหมีการคนหากลุม Startup ต้ังแต

ระดับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ทำใหเกิดไอเดียสรางสรรค

นวัตกรรมข้ึนเพ�อนำมาตอยอดสงเสริมใหเกิดเปนธุรกิจใหม

ท้ังภาครัฐและเอกชนตางก็จัดทำโครงการการประกวดไอเดีย

และนวัตกรรมของกลุม Startup เพ�อใหเปนเวทีสำหรับโชว

ผลงาน และหากมีโครงการหรือไอเดียท่ีนาสนใจก็จะนำมาเขา

ขบวนการเสริมสรางจัดทำเปนยุทธศาสตรสงเสริม และ

พัฒนาอยางเปนขั้นตอน รวมทั้งขอการสนับสนุนจากทั้ง

ภาครัฐ และเอกชนในดานตาง ๆ เพ�อพัฒนาธุรกิจท่ีเกิดใหม

หลากหลายธุรกิจใหเติบโตใหได ผมขอยกตัวอยางโครงการ

ดี ๆ จากทางภาครัฐท่ีชวยผลักดันกลุมธุรกิจ SMEs ครับ

การจัดงานอยางยิ่งใหญ Startup Thailand ครั้งแรก

เม�อปลายเดือนเมษายนท่ีผานมา คงเปนเคร�องพิสูจน ไดวา

รัฐใหความสำคัญกับกลุม Startup ใหเกิดการขยายธุรกิจ

และการสรางตลาดใหมท้ังในและตางประเทศนำไปสูการเติบโต

แบบกาวกระโดดและสามารถผลักดันใหเศรษฐกิจดาน

วิทยาศาสตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศไทยเปน

ศูนยกลางของอาเซียน  ท้ังน้ีกลุมธุรกิจ Startup ถือเปน

นโยบายจากภาครัฐที่มุงเนนใหความสำคัญ โดยไดรับการ

ตอบรับเปนอยางดีจากหนวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวของ

โดยตรง และไดมีการลงนามความรวมมือรวมกับภาครัฐบาล

พรอมใหการสนับสนุนทั้งงบประมาณ ความรู และนวัต-

กรรมที่ทันสมัยรวมถึงการหาตลาดเพ�อรองรับสินคา

นอกจากน้ียังมีนโยบายใหเรงผลิตและผลักดันกลุม Startup

ใหเปนผูประกอบการท่ีแข็งแรงเพ่ิมเติมเขาสูเศรษฐกิจ โดย

มีระยะเวลาเปาหมายโครงการจนถึงภายในป 2560 นี้

 



โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตซ่ึงหนวยงาน

สสว. เปนผูรับผิดชอบ โดยมีจุดมุงหมายเพ�อสนับสนุน

ธุรกิจระดับเติบโตใหมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับ

สากล รวมท้ังสนับสนุนธุรกิจท่ัวไปใหรักษาความสามารถ

ในการแขงขันสำหรับตลาดในประเทศเพ�อเสริมสรางความ

เขมแข็งใหกับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม

S-Curve ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเปาหมายในการขับเคล�อน

เศรษฐกิจไทย ซึ่งโครงการนี้ ไม ไดจำกัดสิทธการเขารวม

โครงการไวเพียง แคอุตสาหกรรม S-Curve เทานั ้น

โครงการเปดรับผูประกอบการจากทุกกลุมอุตสาหกรรม

เพ�อเขารวมการพัฒนาศักยภาพโดยไมเสียคาใชจายในการ

สมัครเขารวมโครงการครับ สำหรับผูท่ีสนใจสามารถศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.strongersme.com 

โดยหนวยงาน สวทช.จะเขามาชวยดูแลต้ังแตจุดเร่ิมตน ดวย

การสงทีมผูเชี่ยวชาญที่ตรงกับธุรกิจของผูประกอบการ

ท่ีมาเขารวมโครงการโดยชวยดูแลและวางแผนดำเนินกิจการ

ชวยในการเขาถึงแหลงเงินทุนจากธนาคารตาง ๆ วิเคราะห

กลุมลูกคาเปาหมาย เลือกหาตลาด เลือกใชเทคโนโลยี หรือ

นวัตกรรมท่ีเหมาะสมท่ีสุด อาทิ นวัตกรรมท่ีจะชวยลดตนทุน

ในการผลิตหรือเพ่ิมผลผลิต รวมถึงเร�องของการคำนึงถึง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ

ตนแบบสำหรับผูที่ผานการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ จะ

ตองเขารับการอบรมทั้งดานการสรางความคิด การพัฒนา

การออกแบบดานธุรกิจ การสรางตนแบบ การศึกษาตลาด

การสำรวจตลาด และยังมีการเปดโอกาสใหนักลงทุนจาก

ภายนอกที่สนใจเขามารวมลงทุน ไดอีกดวย ซึ่งจะทำให

Startupนั้น ๆ สามารถมีเงินทุนเพ�อดำเนินกิจการไดอยาง

ตอเน�องหลังจากจบโครงการ

สำหรับผูที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

www.swpark.or.th/startupvoucher

Stronger SMEs 

โครงการสรางผูประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม

ใหม อีกหนึ่งโครงการจากทางภาครัฐซึ่งอยู ในความดูแล

ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีรวมมือกับเครือขาย

พันธมิตรตาง ๆ ท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน

ทางการเงิน และมหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค เพ�อให

การสนับสนุนในเร�องของการนำเทคโนโลยี รวมถึง

นวัตกรรมใหม ๆ มาใชในภาคการผลิต เพ�อยกระดับคุณภาพ

สินคาดานเทคโนโลยีของไทยใหสามารถแขงขันกับตลาดโลก

ไดอยางยั่งยืน

Startup Voucher
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ประเด็นหน่ึงท่ีมีความสำคัญอยางมากตอการผลักดัน SMEs

และ Startup ใหเติบโตได คือ การหาตลาดใหกับพวกเขา

แนวทางหนึ่งที่ชวงนี้เรามักจะเห็นกันบอยขึ้น คือ การจัด

งานแสดงสินคา เพ�อเพ่ิมโอกาสการคาขายรวมไปถึงโอกาส

ในการสงออกสินคาไปสูตลาดตางประเทศ การจัดงานใน

ลักษณะน้ี เราเรียกวาการทำ Business Matching เพ�อ

เช�อมโยงธุรกิจเขาหากัน โดยเฉพาะกับประเทศ ญี่ปุ น

ไตหวัน เกาหลี ซึ่งเปนกลุมผูประกอบการที่มีศักยภาพใน

ดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงจะเปนสวนสำคัญท่ีชวยยกระดับ

SMEs ไทย ใหสามารถกาวสูสากลได

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ของกลุมธุรกิจที่ ไมสามารถกูยืมเงิน

จากสถาบันการเงินเพราะติด Credit Bureau เพ�อเสริม

สภาพคลองทางการเงินใหกับกลุมดังกลาว

นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดทำโครงการประกวดแนวคิด และ

โครงงาน Startup ตาง ๆ เพ�อกระตุนใหคนรุนใหม ไดมี

โอกาสนำเสนอไอเดียธุรกิจ หรือนวัตกรรมใหมท่ีสรางสรรค 

เพ�อตอยอดใหเติบโตเปน SME ตอไปในอนาคต เชน

โครงการประกวด “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย”

Startup Thailand by GSB (ธนาคารออมสิน) โดยมี

จุดประสงค ในการสงเสริม และสนับสนุนเยาวชน ใหมีโอกาส

ไดสรางสรรคแนวคิดธุรกิจท่ีมีความโดดเดน และความแตกตาง

เพ�อสรางโอกาสในการเปนผูประกอบการรายใหมใหกาวหนา

ตอไป

ในสวนของเร�องเงินทุนกลุมธนาคารตางก็รวมผลักดัน

SMEs และ Startup โดยเฉพาะในกลุมที่นาสนใจและดูมี

ศักยภาพที่จะพัฒนาตอไปได โดยมีการเพิ่มวงเงินกูใหกับ

SMEs การขยายระยะเวลาการชำระหน้ี และวงเงินกูพิเศษ

ตาง ๆ รวมทั้งรวมกันวางแนวทางการการพัฒนาและ

อีกหน่ึงโครงการท่ีทางรัฐบาลตองการใหมีการผลักดันให

เกิดขึ้นให ได คือเร�องของการสราง 1 ตำบล 1 SME

รวมถึงการสงเสริมใหเกิดโครงการตาง ๆ ในทองถ่ินตาง ๆ

อาทิ การสงเสริมใหมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานในทองถ่ิน,

การสงเสริมใหเกิดการลงทุนดานการทองเท่ียวในทองถ่ิน

และการสรางตลาดกลางคาขายสินคาเกษตร โดยรัฐบาล

มีการออกมาตรการเพ�อสงเสริมการสรางผูประกอบการ

เทคโนโลยีใหม และมีการมอบหมายใหกระทรวงการคลัง

และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

วางแนวทางการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ เพ�อกระตุนใหเกิด

การลงทุนในดานการทองเที่ยวในแตละพื้นที่

1 ตำบล 1 SME

ภาคเอกชนขานรับชวยผลัก Startup เติบโต



โครงการบมเพาะผูประกอบการไทยสรางสรรคนวัตกรรม

เกิดจากทรู เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลักดัน

Startup ใหเติบโต จึงไดมีการจัดตั้ง True Incube

โปรแกรมบมเพาะผูประกอบการไทยข้ึน  เพ�อชวยผลักดัน

ใหคนท่ีมีความฝนอยากจะมีธุรกิจเปนของตัวเองสามารถ

ทำใหเปนจริงได  ทรูเช�อวาคนไทยมีศักยภาพท่ีจะสรางสรรค

ผลงานนวัตกรรมเพ�อสรางคุณประโยชน คุณคา ใหแก

สังคมและประเทศทั่วโลก แตยังขาดโอกาสทางดานธุรกิจ

โดยเริ่มสนับสนุนตั้งแตบมเพาะความคิด ใหเงินทุนพัฒนา

ดำเนินงานตามแผนธุรกิจจนเติบโตอยางเปนรูปธรรม

พรอมชวยสนับสนุน สถานที ่ทำงาน ระบบเซิรฟเวอร

เทคโนโลยีไอที และการส�อสารตาง ๆ รวมถึงคำแนะนำจาก

ผูเชี่ยวชาญ เพ�อให Startup สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ

ที่ดีเยี่ยมออกมาสูสังคมได ประสบความสำเร็จทั้งในการ

สรางรายไดและเปนที่ยอมรับในวงการตลาดในประเทศ

และทั่วโลก

สำหรับ Startup ที่สนใจเขารวมโครงการ สามารถติดตอ

เพ�อสมัคร และประกวดเขารวมโครงการกับทาง True

Incube โดยติดตามขาวสารเกี่ยวกับโครงการไดที่ 

www.facebook.com/trueincube

True Incube

ในอนาคตเราคงจะไดเห็นภาพความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ที่เปนทั้งการจัดทำโครงการ

และการจัดงานตาง ๆ ที่จะชวยผลักดัน SMEs และ Startup ไปสูเปาหมายที่ประเทศของเราตั้งเอา

ไวสำเร็จครับ เพราะนี่คืออีกหนึ่งพลังจะชวยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศใหกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ขอบคุณที่มา : www.sme.go.th, www.smethailandclub.com, www.gsb.or.th, www.most.go.th
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การทำธุรกิจในยุคดิจิตอลในปจจุบัน นอกจากการนำเอา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการ

แขงขัน การดำเนินงานตาง ๆ แลว เร�องของการลดตนทุน

ลดคาใชจายตาง ๆ เพ�อทำใหเกิดกำไรท่ีมากข้ึน ก็เปนเร�อง

ที่ธุรกิจเองใหความสำคัญเชนเดียวกันครับ

เทคโนโลยี

ลดคาใชจาย

ใหองคกร

คาใชจายทางดานเทคโนโลยีไอที และทางดานการส�อสาร

ของทานในแตละเดือนเปนเทาไหร? หลายทานอาจไมทัน

สังเกตวาจริง ๆ แลว องคกรมีคาใชจายในบางบริการท่ีไม

สมดุลกับการใชงานจริง หรือสามารถลดคาใชจายบางอยาง

ไดโดยใชเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวย ฉบับน้ีเรามีตัวอยาง

เทคโนโลยีที่สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด

การตนทุนคาใชจายทางดานการส�อสาร

มาฝากกันครับ

ปฏิเสธไมไดวาวิถีชีวิตคนในปจจุบันผูกพันกับออนไลนอยาง

หลีกเลี่ยงไม ได ไลฟสไตลที่เปลี่ยนไปทำใหการใชชองทาง

ส�อออนไลนเขามามีบทบาทและทดแทนการใชส�อรูปแบบ

เดิม ๆ จนเปนส่ิงท่ีขาดไมไดสำหรับบางองคกรไปแลว การใช

ชองทางโซเชียลมีเดีย อยางเชน Facebook, Instagram

หรือแมกระท่ัง YouTube ในการทำการส�อสารทางการตลาด

การสรางแบรนด หรือการประชาสัมพันธขอมูลใด ๆ ก็ตาม

ไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย ส�อโซเชียลมีเดียเหลาน้ี เราสามารถ

ใชบริการ และใชเปนเคร�องมือทางการตลาดไดโดยไมตอง

เสียคาใชจาย (ใชงานในรูปแบบ และเคร�องมือมาตรฐาน)

หรือเสียคาใชจายไมสูงเม�อเทียบกับการทำส�อใหญ ๆ แบบ

โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ ธุรกิจขนาดเล็ก สามารถ

ใชบริการโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ ไดดวยตัวเอง

สิ่งสำคัญคือ คอนเทนตที่สรางสรรค และนาสนใจจนทำให

คนตองติดตามและบอกตอ สำหรับองคกรใหญที่มีความ

ตองการที่ซับซอนขึ้นและมีงบประมาณมากขึ้นก็สามารถใช

Agency เพ�อชวยออกแบบการทำ Online Marketing

ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนได และดวยไลฟสไตลการบริโภคส�อ

และขอมูลตางๆ ของผูบริโภคที่มักนิยมรับรู ผานทางชอง

ทางโซเชียลมีเดียตางๆ เหลานี้ ก็ทำใหเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำการตลาดไดอยางดีเยี่ยม แถมยังชวยลดตนทุนภาระ

คาการตลาดขององคกรไดเปนอยางดีครับ

Online Marketing

การตลาดออนไลนกับส�อที่พลาดไม ได



TrueBusiness Connect

ในหลายองคกรคงตองเคยประสบกับปญหาเร�องของ

คาใชจายในการใชโทรศัพทมือถือของพนักงานท่ีไมสมดุล

บางคนใชเยอะในบางเดือน ทำใหองคกรตองเสียเงินสวน

ตางไปไมนอย หรือบางคนใชนอยในบางเดือน ไมคุมกับคา

บริการท่ีเสียไป เหตุการณแบบน้ีเราคงไมสามารถท่ีจะคาด

เดาไดวาพนักงานของเราแตละคนจะมีการใชงานในปริมาณ

มาก ๆ ในเดือนใดบาง ทำใหองคกรเลือกท่ีจะเผ�อปริมาณ

การใชงานเอาไวกอน ซ่ึงอาจทำใหตองเสียคาบริการไปแบบ

ฟรี ๆ หากพนักงานใชงานไมหมด

SME Pool Plan เปนทางเลือกที่จะชวยใหคุณไมตอง

กังวลกับปญหาเหลานี้ เพราะสามารถแชรปริมาณการใช

งานโทรศัพทมือถือกันไดระหวางพนักงานภายในองคกร

ของทาน โดยการท่ีนำเอาปริมาณการใชงานของพนักงาน

ทุกคนท่ีกำหนดมารวมกัน ตัวอยางเชน บริษัทเปดแพ็กเกจ

โทรศัพทมือถือใหพนักงาน A, B และ C ใชโทรหาลูกคา

โดยไดรับคาโทรคนละ 400 นาทีตอเดือน แตเดือนนี้ A

มีการใชงานเกินกวา 400 นาที ก็สามารถใชคาโทรสวนของ

B และ C ท่ียังเหลืออยูได โดยบริษัทไมตองเสียคาบริการ

เพิ่มเปนตน

ท้ังน้ี เพราะเม�อใช SME Pool Plan จำนวนนาทีท่ีแตละคน

ไดรับ จะถูกนำมารวมกันเสมือนเปนกองกลางที่ทุกคน

แชรกันใชงานได ทำใหลดโอกาสท่ีจำนวนนาทีใชงานจะเหลือ

หรือในบางเดือนที่มีการใชงานมาก ซึ่งระบบจะไปตัดนาที

การใชงานในสวนที่เหลือจากพนักงานคนอ�นโดยอัตโนมัติ

องคกรไดรับประโยชนโดยตรง และตัวพนักงานเองไมตอง

กังวลเกี่ยวกับปริมาณการใชงาน

SME Pool Plan

ใชคาโทรยังไงใหคุมทุกเบอร ในองคกร แชทแชร ในองคกรครบ ขอมูลปลอดภัย

จบในแอพเดียว

เดี๋ยวนี้แชทแอพพลิเคชั่น มีบทบาทสำคัญตอการส�อสารใน

ชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยางมาก ไมวาจะเปนเร�อง

สวนตัว หรือเร�องของการทำงานก็ตาม เราใชแชทแอพพลิเคช่ัน

แทนการโทรศัพทหากัน ดวยลูกเลนท่ีสามารถส�อสารไดหลาก

หลายรูปแบบทั้งการพิมพขอความ สงเสียงพูด สงไฟล

เอกสารตาง ๆ ทำไดอยางครอบคลุม และที่สำคัญใชอิน-

เทอรเน็ตในการสงขอมูลเพียงนอยนิดเทานั้น เรียกไดวา

ประหยัดกวาคาโทรศัพทพอสมควรครับ เพียงแตในหลาย ๆ

องคกรยังคงมีความกังวลตอความปลอดภัยของขอมูลที่

สงผานแอพพลิเคชั่น กลัววาขอมูลจะรั่วไหล หรือปญหา

จำนวนขอความท่ีมีเยอะมาก หากมีสมาชิกในหองสนทนาเยอะ

จะทำใหพลาดขอความสำคัญตาง ๆ ไปหรือไม เปนตน

TrueBusiness Connect จึงไดถูกพัฒนาแอพพลิเคชั่น

สำหรับการสนทนาภายในองคกรขึ้นมา โดยมีฟเจอรเดน ๆ

ท่ีไมใชแคการแชทเทาน้ัน แตยังสามารถเปนเวิรคสเปซสำหรับ

ทีมงานไดแชรขอมูล องคกรสามารถสงขาวสารถึงพนักงาน

แบบเรียลไทม รวมทั้งเปนไดเร็คทอรี่สำหรับคนหาขอมูล

ติดตอพนักงาน ท่ีสำคัญเปนแอพท่ีเนนความปลอดภัยในการ

รับสงขอมูลขององคกรเปนหลัก จึงชวยใหการส�อสารภายใน

องคกรมีประสิทธิภาพ และชวยลดคาใชจายคาโทรศัพท ได

อยางมากเลยทีเดียวครับ

(สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร 02 900 9100)

(สามารถติดตามอานเน้ือหาเก่ียวกับ TrueBusiness Connect App

ไดท่ี http://www3.truecorp.co.th/assets/files/E-Mag-Feb16.pdf

หรือ http://joom.ag/ceHp)
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หากองคกรของคุณจำเปนที่จะตองมีการติดตอส�อสาร

ระหวางภายในกันอยูบอยครั้ง คงจะมีคาใชจายที่เกิดจาก

การใชโทรศัพทส�อสารไมใชนอย หลายองคกรอาจเลือกใช

ชองทางแชทแอพพลิเคชั่นเขามาชวย แตคงปฏิเสธไม ไดวา

ในบางคร้ังจำเปนจะตองใชการส�อสารผานโทรศัพทเน�องจาก

ตองการความรวดเร็ว หรือบางขอความไมสามารถส�อสาร

ผานทางขอความไดจริง ๆ

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในปจจุบัน ถูกพัฒนา

ใหมีความเสถียร และมีความเร็วที่สูงมากขึ้นจนเพียงพอ

ท่ีจะใชงานในรูปแบบมัลติมีเดียตาง ๆ อีกท้ังยังนำมาผนวก

กับเทคโนโลยี Cloud Computing ที่เรียกไดวาเปน

นวัตกรรมท่ีเขามาพลิกโฉมหนาของไอทีเทคโนโลยีเพ�อชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันทางธุรกิจ รวมทั้งการ

ดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคนใหสะดวกสบาย เช�อม

ตอถึงขอมูลตาง ๆ ไดทุกที่ ทุกเวลาครับ

Video Conference As A Service

: VCaaS

 แคมีอินเทอรเน็ตก็ประชุมท่ัวโลกไดพรอมกัน

FMC Solution

 

ใชมือถือโทรหาออฟฟศไมตองคิดเยอะ

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

/content/segment/index/3954/2828/2840)

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

/content/segment/index/3031/2828/2838)

การใชงาน Video Conference หรือ ระบบการประชุม

ทางไกล ที่รับสงสัญญาณภาพและเสียงโดยผูใชบริการ

อยู ในสถานที่ตางกันสามารถติดตอกันไดเสมือนประชุม

อยูหองเดียวกัน  ผานอุปกรณคอมพิวเตอร โนตบุค

สมารทโฟน ไปจนถึงอุปกรณที่ถูกติดตั้งอยูภายในหอง

ประชุม โดยที่ทุกจุดสามารถเขารวมประชุมพรอมกันได

จากทุกที่ทั่วโลกเลยทีเดียว ขอเพียงมี User ผูใชงาน

และรหัสผานเขาหองประชุม ทำใหองคกรที่มีสาขาอยู ใน

หลายพื้นที่ หรือตองทำการประชุมกับคูคาที่อยู ในตาง

ประเทศ ก็สามารถเขารวมการประชุมไดโดยไมจำเปนตอง

เดินทางเขามานั่งในหองประชุมเดียวกัน ชวยลดภาระคา

เดินทาง ลดระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงความเสี่ยง

ท่ีอาจจะเกิดอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง ดวยเทคโนโลยี

ปจจุบันท่ี มีความละเอียดคมชัดในระดับ High Definition

(HD) สามารถเขารวมประชุมพรอมกันไดมากถึง 100 คน

ทำให Video Conference เปนอีกหน่ึงเทคโนโลยีท่ีองคกร

ไมควรพลาดครับ

FMC Solution คือ โซลูช่ันท่ีจะชวยใหคุณสามารถโทรศัพท

ส�อสารหากันไดฟรี ภายใตเลขหมายที่จดทะเบียนในนามนิติ

บุคคลเดียวกัน ไมวาจะเปนเลขหมายพ้ืนฐาน หรือเลขหมาย

โทรศัพทเคล�อนท่ี รวมท้ังยังไดรับอัตราคาโทรพิเศษในการ

โทรออกไปยังเลขหมายปลายทางอ�น ๆ ท่ีไมไดถูกกำหนดไว

ภายใตนิติบุคคลเดียวกัน

ในบางองคกรมีพนักงานเปนจำนวนมาก จึงมีความจำเปน

ตองใชโทรศัพท ในการส�อสารหากันในปริมาณท่ีมากตามไป

ดวย ทำใหองคกรตองแบกรับภาระคาใชจายในการส�อสาร

ที่สูง และคงจะดีไมนอย หากวามีโซลูชั่นที่จะชวยลดภาระ

คาใชจายดังกลาวได

(Fixed Mobile Convergence)



ปดทายดวยพระเอกของเราในชวงหลายปหลังมานี้ และ

คงจะเปนหัวใจสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีไอทีในอีก

หลายปขางหนาตอไปอยางแนนอน อยาง Cloud

Computing ท่ีหลาย ๆ องคกรหันมาใชงาน และนำขอมูล

ตาง ๆ ไปใชงานบนคลาวดแทนท่ีเซิรฟเวอรแบบเดิม ดวย

ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสะดวกในการใชงาน

ผูใชงานสามารถทำงานไดสะดวกมากย่ิงข้ึน ปลอดภัยมาก

ยิ่งขึ้น โดยองคกรสามารถเลือกไดวาจะใชบริการแบบ

Public Cloud หรือ Private Cloud ขึ้นอยูกับงบ

ประมาณและความตองการ 

Cloud Computing

 ฮีโรธุรกิจตัวจริงในยุคดิจิตอล

แถมดวยเร�องของบริการที่เพิ่มเติมเขามากับบริการของ

คลาวดจากผูใหบริการชั้นนำของโลก อาทิ ไมโครซอฟท

อเมซอน เปนตน จึงชวยใหองคกรไมจำเปนที่จะตองเสีย

คาใชจายในการลงทุนเซิรฟเวอรที่มีราคาสูง ตามมาดวย

เร�องของการดูแล และการจัดการซอฟทแวรตาง ๆ ท่ีตอง

มีการอัพเดทใหทันสมัยอยูตลอดเวลา และบอกไดคำเดียว

เลยวา ระบบซอฟทแวรพวกนี้มีราคาที่สูงมากเลยทีเดียว

ครับ

เทคโนโลยทีี่ดีนั้น นอกจากจะถูกสราง และถูกพัฒนา

ข้ึนมาเพ�อเพ่ิมความสะดวกสบาย เพ่ิมขีดความสามารถ และ

ประสิทธิภาพในการทำงานใหกับเราแลว ยังสามารถชวยให

เรามีตนทุนที่ลดลงดวย จึงจะทำใหเราไดผลลัพธที่ดีขึ้น

และสูงขึ้น สำหรับตัวอยางที่ผมหยิบยกนำมาเลาใหฟงใน

ขางตนนี้ เปนเพียงแคตัวอยางของโซลูชั่นและเคร�องมือ

ท่ีนาสนใจท่ีจะชวยลดภาระคาใชจายใหกับองคกรของทุกทาน

ได ซึ่งยังมีอีกหลายโซลูชั่นที่สามารถนำมาปรับใชกับการ

ดำเนินธุรกิจ โดย TrueBusiness Techno Notes จะนำ

เอาเนื้อหาสาระทางเทคโนโลยีที่มีประโยชนมาฝากทุกทาน

ในฉบับตอ ๆ ไปเชนเคย หรือสามารถสอบถามขอมูลและ

ขอรับคำปรึกษา ผานทางเจาหนาท่ีบริหารงานขายท่ีดูแลทาน

หรือ TrueBusiness Call Center 0-2900-9100 ครับ

(สามารถติดตามอานเนื้อหางายๆ เกี่ยวกับ Cloud

Computing ไดที่ http://www3.truecorp.co.th/

assets/files/E-Mag-Apr16.pdf 



และสามารถที่จะมีเนื้อหาเหมือนกับมีเพ�อนรวมทางเดินทาง

ไปดวยในระหวางเดินทาง เปนการอัพเดทขอมูลแบบไรสาย

โดยเราก็ใชเครือขายของทรู อัพเดททุกวัน ท้ังทาง Twitter

Feed หรือคอนเทนต เวลาที่เรามีอะไรใหม ๆ เราสามารถ

ที่จะทำไดตลอดเวลาซึ่งเปนขอดีของ HappiTab ของเรา

เพราะวาเวลาที่เรามีขอมูล เราสามารถที่จะสงขอมูลเหลานี้

หรือเรียกวายิงไปที่จอไดเลยก็จะเปนอะไรที่ทันสมัยและก็

อัพเดทตลอดเวลา ในการทำงานกับทีมงานของทรูบิสิเนส

นะครับ ผมก็คิดวาเปนอะไรท่ีมากกวาการซ้ือขายกัน เรารูสึก

วาการทำงานรวมกัน เปนเหมือนกับบิสิเนสพาทเนอร ที่เรา

ก็จะเติบโตธุรกิจของเราไปดวยกัน อันนี้ก็คือความเช�อมั่น

และก็ความขอบคุณที่ทางทีมงานของเรามีตอทรูบิสิเนส

ครับ

   บริษัท แอดสแทรคทีฟ จำกัด เรียกวาเปนบริษัทนองใหม

ของเราท่ีต้ังข้ึนมา เร่ิมแรกเราทำบริษัทแท็กซ่ีกอน ซ่ึงพวกเรา

ก็คงจะรูวาแท็กซ่ีก็มีปญหามากพอสมควร เราจึงตองพัฒนา

ปรับปรุง “HappiTab” ข้ึนมาซ่ึงเปนการนำเอาเทคโนโลยี

เขามาชวยเพ�อใหการบริการเร�องแท็กซี่ดีขึ้น ปลอดภัย

ขึ้นและสรางการรับรู ได

ผมคิดวาเราไดรับการตอบรับมาดีมาก จำนวนของผูโดยสาร

ที่ ไดเลนกับจอ HappiTab ของเรา ในการเลือกดู

รายการตาง ๆ เพ่ิมข้ึนเปนจำนวนมากและเราก็ไดมีการพูด

คุยกับสมาชิกท่ีมารวมโครงการกับเราตลอด หลาย ๆ ทาน

ก็บอกวามันชวยเขาในแงของภาพลักษณมาก ๆ หลาย ๆ

คนไดลูกคาประจำดวยและผมก็เช�อวา คนท่ีไดรับผลดีท่ีสุด

คือผูโดยสาร ก็จะไดรถแท็กซี่ที่ปลอดภัย มีการติดตามได
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

“

”

จากจุดเร่ิมตนการใหบริการแท็กซ่ี สูการนำเทคโนโลยีอยางแท็บเล็ตมาติดต้ังหลังเบาะคนขับ เพ�อใหบริการ

ขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชนและความบันเทิงแกผู โดยสารแท็กซี่ วันนี้เรามีบทสัมภาษณสั้น ๆ จาก

คุณหัสดินทร เอี่ยมชีรางกูร COO บริษัท แอดสแทรคทีฟ จำกัด



คุณหัสดินทร เอี่ยมชีรางกูร

Chief Operation Officer

บริษัท แอดสแทรคทีฟ จำกัด

“สิ่งหนึ่งที่คิดวาธุรกิจจะกาวไปไดหรือประสบความสำเร็จ

ทุกคนก็ตองมีความสุขในการที่มารวมกันทำงานนะครับ”
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“ทรูวอยซ” เปนเทคโนโลยีเสียงสั่งไดภาษาไทย (Speech Technology)

ที่สามารถส�อสารโตตอบไดดวยระบบอัจฉริยะโดยการรูจำคำพูดอัตโนมัติ

(Automatic Speech Recognition) การแปลงตัวอักษรเปนคำพูด

(Text to Speech-TTS) การตรวจสอบอัตลักษณดวยเสียง (Voice

Verification) การพาไปยังบริการที่ตองการเม�อโทรเขามาขอใชบริการ

(Call Steering) และการเขาใจภาษาธรรมชาติ (Natural Language

Understanding) ที่ ไดมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับการใชงานของคนไทย

ซึ่งจะชวยลดตนทุน และกำจัดปญหาที่ธุรกิจมักประสบในการใหบริการ

Call Center อาทิ การลดปริมาณสายที่จะเขาไปหาเจาหนาที่ หรือการลด

ระยะเวลาสนทนาของเจาหนาที่ ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหระบบ Self Service

ถูกนำไปใชงานมากขึ้น และยังชวยควบคุมคุณภาพเจาหนาที่ Call Center

ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังชวยแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร

ทางดาน Call Center ไดอีกดวยครับ

ที่ชวยลดตนทุนทางธุรกิจ

Technology & Gadget

True Voice by TrueTouch

สมัยนี้ ไมวาจะเปนเร�องของการทำธุรกิจ หรือการใชชีวิตประจำวันของเรา นอกจากเร�องของการหารายได

และกำไรตาง ๆ แลว เร�องของการลดตนทุนการดำเนินการ และลดรายจายตาง ๆ ท่ีพอจะลดได หรือท่ีไมจำเปนลง

ก็จะสามารถชวยใหเรามีรายได หรือผลการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้นไดครับ เราลองไปดูตัวอยางของนวัตกรรมที่จะ

ชวยใหคุณประหยัดตนทุนเพิ่มไดมากขึ้นกวาเดิมกันครับ



ขอบคุณที่มา : www.kawizara.com, www.newszociety.com

ผลงานเคร�องรีไซเคิลกระดาษจากคาย Epson ที่ช�อวา PaperLab

โดยเราแคนำเอากระดาษที่ ใชแลวเสียบเขาไปในเคร�อง รอแค 3 นาที

ก็จะไดกระดาษสะอาด ๆ แผนใหมมาใชตอไดแลว โดยเจา PaperLab

สามารถทำการรีไซเคิลกระดาษได 14 แผนตอนาที หรือ 6,720 แผน

ตอ 8 ชั่วโมง ภายในตัวเคร�องนั้นกระดาษจะตองผานขั้นตอน 3

ข้ันตอนหลัก อันแรกคือ การฉีกกระดาษออกเปนเสนเล็ก ๆ แลว

ทำใหกลายเปนเย�อกระดาษกอนจะเช�อมเย�อกระดาษเหลานั้น

ใหมดวยการใชสารเคมีใหมันจับตัวกัน แลวใชแรงดันในการ

ประกอบเขาเปนทรงกระดาษ A3 หรือ A4 อีกครั้งเรียก

ไดวาชวยลดการใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมากเลย

ทีเดียวครับ (ลดตนทุนในการสั่งซื้อกระดาษมาใชอีกดวยนะ)

PaperLab

เร�องของพลังงานทางเลือก และพลังงานหมุนเวียนนั้นถือไดวามาแรงมาก ๆ

และนี่ก็เปนอีกหนึ่งผลงานที่ตองบอกวา วาว! จริง ๆ ครับ เจา Bioo Lite

เปนผลงานของ Startup ชาวยุโรปที่ออกแบบชุดระบบกลไกที่จะเปลี่ยนการ

สังเคราะหแสงของตนไมใหกลายเปนพลังงานไฟฟา โดยเม�อตนไมรับแสงแดด

จะเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซดและน้ำ เปนกาซออกซิเจน และสารประกอบ

อินทรีย แบคทีเรียในกระถางจะยอยสลายสารอินทรียเหลาน้ัน และปลอยออก

มาเปนประจุไฟฟาซ่ึงไดปริมาณมากพอ ๆ กับเวลาท่ีเราชารจแบตมือถือผานชอง

USB บนคอมพิวเตอร โดยเจา Bioo Lite สามารถใชชารจแบตโทรศัพท

มือถือได 2-3 ครั้ง/วัน เปนเวลานานกวา 5 ปเลยทีเดียวครับ

Bioo Lite

เจา OLO Gadget เปนผลงานสุดเจงของ KickStarter ที่จะเปลี่ยน

สมารทโฟนของคุณ ใหกลายเปน 3D Printer การทำงานของเจา OLO

คือ วางสมารทโฟนไวบนพ้ืนราบ เสร็จแลวก็เอาเคร�อง OLO สวนกลาง

ครอบดานบน (ทำใหสมารทโฟนเปรียบเสมือนหัวปร้ินเตอร) หลังจากน้ัน

ส่ัง Print กอน แลวทำการเทสีท่ีเราอยากไดลงไป แลวปดฝา ท้ิงเอาไว

สัักพัก ตัวเคร�อง OLO ก็จะทำการปริ้นสิ่งที่อยู ในภาพ 3D ออกมา

สำหรับสารละลายท่ีใชปร้ิน คือ Photopolymer Resin ซ่ึงจะเกิดการ

แข็งตัวผานแสงสีขาวของหนาจอ โดยเคร�องปร้ินจะคอย ๆ ดึงข้ึนมาเปน

ช้ัน ๆ ไปเร�อย ๆ จนสำเร็จครบทุกช้ัน (ขนาดของหนาจอไมเกิน 5.8 น้ิว

และตัว 3D Print จะสูงไดไมเกิน 2 น้ิว) ตองขอบอกเลยวา คาตัวของ

เจา OLO น้ี ถูกกวาเคร�อง 3D Printer ท่ัวไปอยางมากเลยทีเดียวครับ

OLO



80 km./hr

SMART TRANSPORT  

ระบบติดตามและตรวจสอบยานพาหนะอัจฉริยะ

SMART TRANSPORT  

ระบบติดตามและตรวจสอบยานพาหนะอัจฉริยะจากทรูบิสสิเนส ใหเจาของกิจการไดรูทุกความเคล�อนไหวของรถ 

และผูขับขี่จากศูนยควบคุมรถตลอด 24 ชั่วโมง โดยการใชระบบ Telematics และ GPS Tracking System 

ที่มีประสิทธิภาพสูง ชวยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับสินคาหรือผูโดยสาร โดยสามารถตรวจสอบแบบ เรียลไทม 

ผานสัญญานทรูมูฟ เอช 3G+  ซึ่งมีประสิทธิภาพครอบคลุม 77 จังหวัด  รวมกับระบบ GPS ที่ใชสัญญาณ 

ดาวเทียมในการตรวจจับทำใหสามารถตรวจสอบความผิดปกติไดในทุกกรณี ชวยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการขนสง 

และบริหารตนทุนคาใชจายไดอีกดวย

กำหนดเสนทางการเดินรถ

กำหนดขอบเขตระยะทางและเสนทางของรถ

และแจงเตือนทันทีที่มีการขับออกนอก

เสนทางหรือยานพาหนะมีปญหา

ประเมินการขับขี่

บันทึกลักษณะการขับรถของพนักงานขับ 

วากอใหเกิดอันตรายหรือไม 

และนำมาประเมินผลเปนคะแนนไดภายหลัง

ตรวจอัตราการใชเชื้อเพลิง

บันทึกการการสิ้นเปลืองน้ำมัน แจงสภาพ

เคร�องยนต เพ�อประโยชน ในการตรวจสอบสภาพรถ

วิเคราะหอุบัติเหตุ

เม�อมีอุบัติเหตุสามารถวิเคราะห

ขอมูลการขับและเฉี่ยวชนจากเซนเซอร

ในแตละจุดของรถ
ปองกันการขโมย 

เจาของรถสามารถสั่งดับเคร�องยนต

ไดจากทุกทีผาน Smart Device

ดูรายงานไดทุกที่

สามารถตรวจดูรายงานและ

สั่งการผานอุปกรณทั้ง

สมารทโฟน แทปเล็ต และ พีซี

ประหยัดคุุมคา

ประหยัดคาใชจายดานเซิฟเวอร

และการดูแลระบบ เพราะเก็บขอมูล

ทั้งหมดบนคลาวด

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมไดที่

โทร. 02-900-9100 (จันทร-เสาร 08.30-17.30 น.)



ติดตอ ทรูชอป ทรูพารทเนอร     

และ ตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ

หรือโทร. 02-900-9100 (จันทร-เสาร 08.30-17.30 น.)

bts@truecorp.co.th l     truebusiness

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

ขุดไอเดียสุดเลิศของเหลา

เม�อพูดถึงคำวา Startup แลวหากเรียกเปนภาษาไทยใหเขาใจงาย ๆ น่ันคือบริษัทเกิดใหมท่ีมี

ผูกอต้ังและพนักงานเพียงไมก่ีคนเทาน้ัน แตมีไอเดียท่ีแตกตาง โดดเดน อยางท่ีเรารูจักกันดี

อยางแอปเปล ไมโครซอฟท กูเกิล หรือเฟซบุก ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมาแลว แต

คนไทยก็ไมนอยหนาเชนเดียวกัน เพราะเราก็มีกลุม startup ท่ีใชประโยชนจากความกาวหนา

ของเทคโนโลยีจนกระท่ังพัฒนาธุรกิจใหเติบโตและสรางสรรคโซลูช่ันท่ีตอบโจทยแกผูประกอบ

การธุรกิจไดเปนอยางดี และในวันน้ีเราจะมาแนะนำกลุม Startup ท่ีเปนหน่ึงในธุรกิจไทยท่ี

จะเติบโตในอนาคต

Startup

มาที่บริษัทแรกกันเลยหลายคนคงรูจักกันดีในรานคาโซเชียลมีเดีย

อยางเฟสบุค เพราะโซลูช่ันน้ีเปรียบเสมือนผูชวยหลังรานคาออนไลน

ท่ีคอยจัดการคำส่ังซ้ือ, จัดกลุมลูกคา, รับชำระสินคาผานบิลออนไลน,

ระบบแชทติดตามสถานะการสั่งซื้อ และการบริหารจัดการสตอก

และการจัดสงไดในคลิกเดียว 

อีกหนึ่งโซลูชั่นที่ชวยตอบโจทยสำหรับธุรกิจที่ตองการโปรโมท

สินคาหรือบริการบนมือถือไดอยางมีประสิทธิภาพ หลากหลาย

รูปแบบเชน Ads Calling คลิปโฆษณาในลักษณะ Pop Up

ที่จะปรากฎขึ้นบนหนาจอในระหวางที่รอสายไมวาจะเปนในตอน

โทรเขา หรือ โทรออก ADs List คือรูปแบบคลิปโฆษณาส้ัน ๆ

เพราะกลุมลูกคานั้นสามารถเลือกรับส�อของธุรกิจนั้น ๆ ได

โดยตรง เพ�อสะสมยอดเงินเพ�อแลกรับ Rewards ตาง ๆ 

Sellsuki

Doo ADS



ขอบคุณที่มา : www.sellsuki.co.th, www.mxphone.net, http://getsantabox.com, https://peakengine.com, www.glurr.com, www.bud.in.th

บอกลาโปรแกรมบัญชีแบบเดิม ๆ เพราะ วันนี้เราขอแนะนำ

โปรแกรมบัญชีออนไลน ที่จะตอบโจทยการใชงานตามยุค

สมัยเปนระบบ Software as a service ท่ีตอบโจทยลูกคา

ไดมากกวาโดยเฉพาะผูที่เริ่มทำธุรกิจใหมซึ่งโปรแกรมพีคจะ

แตกตางจากโปรแกรมบัญชีทั่วไปคือ สามารถบอกขอมูล

ที่จำเปนใหไดรับรู ดวยระบบแจงเตือนโดยที่คุณไมจำเปน

ตองเขาไปหาขอมูลเอง นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวก

แกผูใชงานทั้งบน PC และอุปกรณอ�น ๆ รวมถึงการเก็บ

ขอมูลโดยใชเทคโนโลยีคลาวน ที่มีความเสถียร ปลอดภัย

รวดเร็ว และยังสามารถใชงานไดทุกที่อีกดวย

หนึ่งในแอพพลิเคชั่นที่ชวยสราง loyalty program ใหแกธุรกิจ

ดวยการดึงดูดลูกคารายใหมและรักษาลูกคาขาประจำใหกลับมาใชบริการ

อีกคร้ังดวย rewards program หรือ การสรางแคมเปญการสะสม

แตม เพ�อเปนของรางวัลแกลูกคาของคุณ ลูกคาสามารถเห็นของ

รางวัลและแลกรับจากรานคุณผานทาง Application bud พรอม

ระบบการจัดการภายในท่ีไมยุงยาก นอกจากน้ีผูใชแอพพลิเคช่ัน Bud

สามารถตรวจสอบสิทธิพิเศษใกลตัว หรือโปรโมช่ันของทางรานของ

คุณได หรือหากคุณตองการประชาสัมพันธขาวสารไปยังลูกคาโดยตรง

ก็สามารถทำไดดวยการ Push Notification ผานสมารทโฟนลูกคา

ธุรกิจแบบน้ีมีดวยหรือ? Santabox เปน Startup รายแรก

ท่ีมีไอเดียแจกตัวอยางสินคาทดลองออนไลน ใหแกลูกคาได

ทดลองใชฟรี ดวย concept ทีวาเปนบริการสงสินคาชนิด

ตาง ๆ ใหใช “ฟรี” โดยแลกกับการตอบ feedback หลัง

ใชสินคาเสร็จ โดยเจาของแบรนดท่ีสนใจเพียงแคติดตอกับ

Santabox เทาน้ัน ก็จะชวยดำเนินการจัดสงสินคาใหตรง

ถึงกลุมเปาหมายที่คุณตองการ ลดความยุงยากในการ

บริหารจัดการ พรอมกับFeedback หลังการใชอีกดวย

Santabox

Peakengine

Bud
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ทรู ผนึกกำลัง คอมเซเวน ยกระดับบริการสูมิติใหม กาวสูอีกขั้นของบริการคุณภาพครบวงจร เพ�อตอบสนองครบทุก

ไลฟสไตลคนไทย มุงเนนลูกคาทรูไดรับประสบการณการบริการที่ดีที่สุด ณ ชองทางการใหบริการลูกคาที่สะดวกสบายและ

ครอบคลุมมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยบริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) ไดเขาลงนามในสัญญาความรวมมือทางธุรกิจกับ

บริษัท ทรู ดิสทรีบิวชั่น แอนดเซลส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพ�อรวมกัน

บริหารจัดการการขายสินคาและการใหบริการในจุดใหบริการลูกคาทรู 166 แหง ในหางบิ๊กซีและหางเทสโก โลตัสทั่วประเทศ

อีกท้ังเพ่ิมจุดใหบริการลูกคาทรูในรูปแบบ True Authorized Reseller ในรานขายปลีกภายใตคอมเซเวน เชน Banana IT

และอ�น ๆ กวา 300 สาขาท่ัวประเทศ ม่ันใจตอบโจทยความเปนดิจิตอลไลฟสไตลท่ีทำใหชีวิตประจำวันของลูกคามีความสะดวก

ยิ่งขึ้น งายขึ้น และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาทรูทั่วประเทศไดอยางแนนอน  

ทรู ผนึก คอมเซเวน ยกระดับความเปนเลิศดานจุดบริการลูกคาครบวงจร

เม�อเร็วๆน้ี ทรูบิสิเนส ไดรวมมือกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (DIP) จัดอบรมใหกับผูประกอบการ SMEs รุนใหมไฟแรง

ในโครงการ “เสริมสรางผูประกอบการใหม” ภายใตหลักสูตร NEC เศรษฐีใหม รุนท่ี 6 ในหัวขอเร�อง Transform SME

to Startup เพ�อเปนการติวเขมใหความรู และชวยสรางเสริมความม่ันใจใหแกผูประกอบการ โดยมีท้ังการฝกความกลาท่ีจะ

คิด ฝกทำโมเดลธุรกิจใหม ๆ ท่ีหลากหลาย เนนในเร�องการนำเทรนดเทคโนโลยีเขามาชวยสงเสริม และเปนแรงสำคัญในการ

ขับเคล�อนธุรกิจ ซ่ึงมีผูประกอบการรายใหม ใหความสนใจและเขารวมอบรมหลักสูตรในคร้ังน้ี ณ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จับมือ ทรูบิสิเนส จัดอบรมหลักสูตรติวเขม SMEs



ทรูบิสิเนสจัดงานสัมมนายอยมอบแกลูกคาองคกร SCG โดยเนนการนำนวัตกรรมดาน ICT ของกลุมทรูฯและในเครือ หวัง

มีสวนรวมผลักดันศักยภาพธุรกิจกลุม SCG สูความเปนผูนำไดอยางเหนือระดับ ณ บริษัท ปูนซิเมนต ไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ โดยมีทีมผูบริหารและพนักงานเขารวมฟงการบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้กวา 100 คน

สำหรับแตละหัวขอการถายทอดความรูในครั้งนี้ ไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในหลากหลายดาน มาบรรยายใน

ครั้งนี้ ไมวาจะเปน ดร.พณชิต กิตติปญญางาม ในหัวขอเร�อง True Innovation นวัตกรรมสูความเปนผูนำ พรอม

อัพเดทเทรนด ไอที ที่มีความจำเปนในธุรกิจ, คุณชุติกาญจน เธียรเจริญชัย ในหัวขอ ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของ

ขอมูลบน Digital Platform ท่ีพ่ึงเปดใหบริการใหมลาสุด พรอมรองรับ IT trend 2016-2017, คุณเฉลิมพล วงคแกว

ในหัวขอ Power of Speech in Digital Age กับความสามารถในการประยุกต Speed Recognition เพ�อใชงานกับ

ธุรกิจของคุณ, คุณชลธวรรณ สวัสดี หัวขอ Cloud Business Practice บรรยายถึงกรณีศึกษาเกี่ยวกับบริษัททั้งใน

และตางประเทศ กับการนำ Cloud ไปใชในธุรกิจ เพ�อเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน แถมยังลดตนทุนความเส่ียง

ในธุรกิจไดอยางไร, คุณเอกชัย สุวรรณาลัย ในหัวขอ Smart Transport ระบบบริหารจัดการยานพาหนะอัจฉริยะ ท่ีชวย

เพิ่มความปลอดภัย (Safety) ใหแกผูขับและยานพาหนะ ทั้งยังชวยบริหารคาใชจายใหแกเจาของกิจการ

การจัดงานคร้ังน้ี ทรูบิสิเนส หวังเปนสวนหน่ึงในการรวมพัฒนาองคกรลูกคาในดานธุรกิจตาง ๆ อยางตอเน�อง พรอมไม

หยุดยั้งที่จะเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของลูกคาทรูบิสิเนสตางๆ ดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีจากกลุมทรูฯ ในอนาคต

อีกดวย 

ทรูบิสิเนสจัดอัพเดทเทรนดและนวัตกรรมธุรกิจแกกลุมผูบริหาร SCG

รวมผลักดัน ICT มุงเสริมสรางศักยภาพองคกรลูกคาสูความเปนผูนำอยางตอเน�อง



เกมเดือน มิถุนายน 2559

รวมสนุกตอบคำถามไดที่

truebusiness

รวมกิจกรรมกันงายๆ เพียง

1. กด Like เปนแฟนเพจทรูบิสิเนส Facebook.com/trueforbusiness

2. กด Like และ กด Share ภาพกิจกรรมนี้ของทรูบิสิเนส 

   (ตั้งคาใหเปนสาธารณะ)

3. แจงช�อและนามสกุล วาได Like&Share ภาพกิจกรรมนี้มาทางกลองขอความ (inbox)

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแตวันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2559

ประกาศผลใหทราบทางเฟซบุคทรูบิสิเนสภายใน วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

1. ใชแชทแอพลิเคชั่น TrueBusiness Connect ส�อสารถึงกันลดการใชโทรศัพท

2. ใช SME Pool Plan แชรคาโทรกันไดระหวางพนักงานภายในองคกร

3. ประชุมทางไกลผาน Video Confernce ชวยลดคาใชจายในการเดินทาง

4. ถูกทุกขอ

5. ถูกเฉพาะขอ 1 และ 4

ขอใดเปนวิธีลดตนทุนในการทำธุรกิจแบบทรูบิสิเนส

อางอิงจาก : idxw.net

สราง Corporate Identity

ให Branding ใน 7 นาที

หาคำตอบเพิ่มเติมภายในเลมคอลัมน Product Solution



Jobs fill your 

pocket, 

Adventures 

fill your soul  

Jaime Lyn Beatty



สอบถามโทร. 1331

ใชบริการดวยตัวเองไดแลววันนี้ที่

www.truebusinessiservice.com

 

บริการออนไลนที่ชวยใหลูกคานิติบุคคลบริหารจัดการ ตรวจสอบ สมัครหรือเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด

การใชงาน รวมถึงการจัดการใบแจงคาบริการและชำระคาบริการในเครือทรูไดงายๆ สะดวกสบาย ปลอดภัย

ลดภาระงานเอกสาร ตอบโจทยธุรกิจทุกรูปแบบ

ทรูบิสิเนสไอเซอรวิสสำหรับลูกคานิติบุคคล

เช็คยอด สรุปรายงาน จัดการงานเอกสาร

งายๆ ดวยตัวเอง

Convenient สะดวกสบายใชบริการไดทุกที่ ทุกเวลา

Secured ระบบมีความปลอดภัย ไววางใจได

Easy ใชงานงาย ไมยุงยาก

Fast ตรวจสอบการใชงานไดรวดเร็ว

TrueBusiness iService

Usage Summary

สรุปภาพรวมการใชงานทั้งองคกร จัดอันดับ

ผู ใชงานสูงสุด และดูแนวโนมการใชงานดวยกราฟ

ชวยใหบริหารได โดยงาย

Usage & Report

รายงานสรุปคาใชจายทั้งในสวนที่ออกบิลไปแลว

และอยูระหวางรอบบิล เพ�อใชตรวจสอบคาใชจาย

ที่ผานมา แยกตามแตละแผนธุรกิจ

History

ตรวจสอบประวัติใบแจงคาใชบริการและการชำระ

คาบริการยอนหลังได 6 เดือน

สามารถกำหนดระดับการใชงานของผูดูแลระบบ

แตละคน เพ�อใหงายตอการบริหารจัดการ

Admin

สะดวกในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รวมถึง

การเพิ่มขอมูลตางๆ ไดตามตองการ

Profile

Manage & Pay

เลือกดูรายละเอียดการใชงานได ในระดับบริษัท,

ระดับบัญชี และระดับเลขหมายโทรศัพท และ

รวมใบแจงยอดคาบริการในใบเดียว (E-Ticket)

พรอมพิมพใบหักภาษี ณ ที่จาย ย�นไดที่ทรูชอป

ทุกสาขา

$

** สามารถใชงานผาน : Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Google Chrome, FireFox

ทรูบิสิเนสไอเซอรวิส





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

เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร. 02-900-9100 (จ-ส 08.30-17.30 น.)


