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Editor’s Talk

สวัสดีทานผูอานทุกทานครับ เร�องของ Big Data ยังคงถูกหยิบยกเอามาพูดถึง

ในแงตาง ๆ อยางตอเน�อง การแขงขันทางธุรกิจนอกจากการนำเสนอคุณสมบัติ

ที่ดีของสินคาแลวนั้น การเขาใจสิ่งที่ลูกคาตองการและพฤติกรรมของลูกคาก็เปน

กลยุทธหน่ึงท่ีจะชวยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจของแบรนดน้ัน ๆ ไดครับ ดังน้ันขอมูล

ที่รวบรวมไดจากแหลงตาง ๆ จำนวนมหาศาล จึงถูกนำมาวิเคราะหเจาะลึก เพ�อ

วางแผนกลยุทธทางการตลาดเหนือคูแขง น่ันจึงเปนเหตุผลท่ีนักการตลาดสมัยใหม

หันมาทำ Content Marketing กันมากขึ้น โดยอาศัยขอมูลจาก Big Data

มาชวย เพ�อกำหนดทิศทาง ขอบเขต และเลือกชองทางการส�อสารใหตรงกับกลุม

เปาหมายที่เราตองการ ฉบับนี้ ผมจึงหยิบเอาเร�องของ Content Marketing

มาฝากทุกทานใหไดติดตามกันครับ

เม�อพูดถึงเร�องของพฤติกรรมของลูกคาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอจะสังเกต

ไดวาในปจจุบัน ลูกคามักจะเลือกใชบริการจัดสงสินคา ถึงท่ีมากข้ึนกวาเดิมแตการ

ที่บริษัทตาง ๆ จะจัดสงสินคาให ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ และนาเช�อถือนั้น

จำเปนจะตองมีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได ซ่ึงไมใชเร�องยาก

เลยครับ หากมีเคร�องมือและโซลูช่ันท่ีทันสมัยเขามาชวย วิธีการจะเปนอยางไรน้ัน

ติดตามอานไดดานในฉบับเลยครับ

ปดทายดวยเร�องราวของไลฟสไตลการทองเท่ียว ท่ีฉบับน้ีเราจะพาทุกทานทองเท่ียว

โดยใชรถไฟกันครับ พรอมทั้งอีกหลากหลายเร�องราว และมุมมองทางธุรกิจที่

นาสนใจอีกมากมาย ในฉบับเชนเคยครับ





สาสนอวยพรปใหมจากผูบริหารทรูบิสิเนส

มอบใหแดลูกคาองคกรธุรกิจ

นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย

หัวหนาคณะผูบริหาร ดานธุรกิจองคกร

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

4

TECHNO NOTES

TrueBusiness

ในวาระอันเปนศุภมิ่งมงคลขึ้นปใหม 2560 ขอสงมอบความปรารถนาดีใหแกทาน

และครอบครัว ขอจงประสบแตความสุข ทั้งชีวิตสวนตัว และธุรกิจการงานให

ประสบความสำเร็จกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป ผมและทีมงานทรูบิสิเนสขอขอบพระคุณ

ลูกคาองคกรธุรกิจทุกทานที่ ไววางใจ เลือกใชบริการตาง ๆ ของกลุมทรูดวยดี

เสมอมา นับเปนความภาคภูมิใจของพวกเราอยางยิ่ง ที่ ไดมอบสิ่งที่ดีที่สุดใหแก

ลูกคาในปที่ผานมา 

สำหรับป พ.ศ. 2560 น้ี พวกเราทรูบิสิเนสยังคงเดินหนามอบบริการท่ีดีท่ีสุด และ

พรอมเคียงขางทานไปสูความสำเร็จไปดวยกันครับ
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Big Data :

Content Marketing

เร�องของ Big Data ที่นักการตลาดออนไลนทั่วโลกได

กลาวถึงอยางตอเน�องในชวงปหลัง ๆ มาน้ี คือการนำเอา

ขอมูลจำนวนมหาศาลมาใชในการวิเคราะหพฤติกรรมของ

ลูกคา เพ�อสรางความเขาใจและเขาถึงขอมูล Insight ของ

ลูกคา รวมถึงการวิเคราะหคูแขง และการสรางแบรนด

ซึ่งถือเปนเร�องที่มีความสำคัญอยางมาก ขอมูลมากมาย

นักการตลาดสามารถใชเคร�องมือตาง ๆ ในการรวบรวม

ตรวจสอบ จัดหมวดหมู รวมถึงนำมาวิเคราะหหาคำตอบ

ท่ีตองการ โดยการเลือกใชเคร�องมือน้ัน ก็ควรพิจารณา

ใหเหมาะสมกับชองทางของการเก็บขอมูลนั้น ๆ ดวย

ในปจจุบันชองทางท่ีกอใหเกิดเปน Big Data น้ัน มีมาก

มายหลากหลายชองทาง โดยเฉพาะ ส�อออนไลน ผูบริโภค

ใชชองทางเหลานั ้นในการสราง ขอมูล, Content,

พฤติกรรม และบงบอกถึงความตองการ และความสนใจ

ของตนเอง ท่ีเม�อนำมาพิจารณาแลว จะเห็นไดวาเกิดจาก

ประสบการณของผูบริโภคที่มีตอแบรนดสินคานั่นเอง

Content

Marketing

Big Data



Content แบบไหนโดนใจลูกคา

และเม�อส�อออนไลนกลายเปนชองทางการส�อสารที่ ไดรับ

ความนิยม และมีการใชงานอยางกวางขวาง ขอมูลท่ีเกิดข้ึน

บนโลกออนไลนแทบจะเปนแบบ Real Time การรับรู

ขาวสาร และการแสดงความคิดเห็นจากผูใชงานเกิดขึ้น

อยางรวดเร็ว เปดโอกาสใหผูผลิต ผูจำหนาย ผูบริโภคได

สรางสรรค Content, ขอมูล และแชรประสบการณ ได

อยางอิสระ โดยจะสังเกตไดวา ผูคนสวนใหญมักสนใจตอ

ขอความ, บทความ หรือแคปช่ันบนส�อออนไลนมากแคไหน

ในปจจุบัน นักการตลาดที่ทันสมัยจึงจำเปนจะตองใชพื้นที่

บนส�อออนไลน ใหเกิดเปนผลดีตอแบรนดสินคาของตนให

มากที่สุด การสรางความเขาใจ การส�อสารขอมูลอยาง

แยบยลและการอธิบายที่ดี จะสงผลตอการรับรู  และ

ประสบการณของผูบริโภคที่มีตอแบรนดนั้น ๆ สิ่งเหลา

นี้เราเรียกวา การทำ Content Marketing

การสราง Content Marketing ท่ีดี ตองมีความนาสนใจ

มีความเหมาะสม แนนอนวาเม�อ Content ดังกลาวถูก

ปลอยออกไปบนโลกออนไลนแลวนั ้น หากเกิดความ

ผิดพลาด สรางความเสียหายตอแบรนด ผลของมัน

จะกระจายตัวเปนวงกวางอยางรวดเร็วเลยทีเดียว หัวใจ

สำคัญของการทำ Content จะตองเฉลี่ยน้ำหนักของ

เนื้อหาระหวาง Push Content (รูปแบบที่เนนการขาย

บังคับใหเราตองดู) และ Pull Content (รูปแบบท่ีสราง

จุดเดน สรางความนาสนใจ ดึงดูด แสดงใหเห็นถึงประโยชน

และความเปนแบรนดที่ดี) ยิ่งหากวานักการตลาดไดมีการ

นำเอา Big Data มาวิเคราะห ใหทราบถึง Insight ของ

ผูบริโภคกอนท่ีจะทำการสราง Content ก็จะทำใหสามารถ

กำหนดทิศทางของเนื้อหา และทำใหตรงใจผูบริโภค ตรง

การทำ Content Marketing ไมไดถูกจำกัดดวยรูปแบบ

ใดรูปแบบหน่ึงตายตัว แตใหมองท่ีเน้ือหาเหลาน้ันจะถูกสง

ไปถึงกลุมเปาหมาย และตรงใจคนกลุมนั้นหรือไมมากกวา

เม�อเรามีเน้ือหาท่ีตองการจะส�อสารออกไป เราจำเปนท่ีจะ

ตองเลือกชองทาง และวิธีการเลาเร�องท่ีเหมาะสมกับกลุม

เปาหมาย ขั้นตอนในสวนนี้ จำเปนที่จะตองใช Big Data

เขามาวิเคราะหเพ�อคนหากลุมเปาหมาย และ พฤติกรรม

และความสนใจของกลุมเปาหมายน้ัน สมมติวาเราตองการ

จะโฆษณาละครซีรีสเร�องใหม กลุมเปาหมาย เราคือกลุม

วัยรุน ก็ควรเลือกชองทางการส�อสาร ที่กลุมเปาหมายนี้

ใหความสนใจ ซ่ึงคงหนีไมพน ส�อโซเชียลมีเดียอยาง ไลน

หรือ เฟสบุค ในกรณีนี้ ผมไม ไดจะส�อวาชองทางอ�น ๆ

ไมมีประสิทธิภาพ เพียงแตจะชี้ ใหเห็นถึงการเขาถึงกลุม

เปาหมายไดรวดเร็ว และกวางขวาง สามารถทำใหเกิดเปน

ไวรัลไดงาย เปนตน รูปแบบท่ีเราจะเลาถึงเร�องยอออกไป

หากจะนำเสนอเน้ือหาท่ีเบา ไมดึงดูด ก็คงจะไมตรงใจกลุม

เปาหมายวัยรุนน้ีแน จึงตองปรับการเลาเสียใหม นำเอาฉาก

หรือเน้ือหาท่ีเปนไฮไลทมาดึงดูดความสนใจจากกลุมเปาหมาย

เอาใหเหลียวหันมามองกันเลยทีเดียว ดังจะเห็นไดจากการ

โปรโมทซีรีสหรือภาพยนตกันในปจจุบัน เรียกไดวาแขงขัน

กันอยางดุเดือด หรืออีกตัวอยางหน่ึงท่ีเราจะเห็นไดบอย

คร้ังมากตามส�อโซเชียลมีเดีย น่ันคือ การรีวิวสินคาตาง ๆ

ทำไมถึงเปนท่ีนาสนใจของกลุมเปาหมาย แตละรีวิวก็มักจะ

มีการเลือกเอา Content และวิธีการเลาเร�องท่ีแตกตางกัน

ออกไปมาประกอบกับการนำเสนอสินคานั้น ๆ

ความตองการ และตอบโจทย ในใจของผูบริโภค ไดไมยาก

ผลพลอยไดที่ตามมาหลังจากนั้น จะทำใหผูบริโภครูสึกดี

และผูกพันกับแบรนดมากขึ้น (อางอิงถึง : โศรดา ศร ประสิทธิ์,

www.thaitechnewsfeed.com)
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หลายคนอาจสงสัยวาจำเปนตองทำดวยหรือ?

ผมขอบอกถึงขอดีของการทำ Content Marketing

อยางคราว ๆ เปนขอ ๆ ดังนี้ครับ

การพาดหัว การโปรยคำนำ หรือการสรางความนาสนใจ

เพียงแคไมก่ีวินาทีของการหยุดเพ�อรับรูขอมูล และเน้ือหา

ท่ีเราตองการจะส�อไปถึงผูบริโภค เพียงไมก่ีวินาทีน้ัน เรา

จำเปนจะตองสรางความสนใจใหเกิดข้ึนใหได ไมเชนน้ันแลว

มีโอกาสสูงท่ีผูบริโภคสมัยน้ีจะหันไปสนใจส่ิงอ�น หรือเลือก

ไปรับเนื้อหาจากที่อ�นแทน เร�องของการลำดับความ การ

พาดหัว จึงเปนหัวใจสำคัญอีกสวนหน่ึงนอกเน้ือจากความ

นาสนใจของเนื้อหา หากจะเปรียบเปรย ผูบริโภคสมัยนี้

มักจะพิจารณาเพียงหนาปก หรือ Packaging เพียงอึดใจ

เดียวเทานั้น หากไมสามารถซื้อความสนใจได ก็จะวางลง

ทันที

ไดผูเขาชมเว็บไซต, ส�อออนไลนและโซเชียลมีเดีย

เพิ่มขึ้น

เกิด User Engagement และ Brand Engagement

ผานการเรียนรู คอมเมนท รีวิว ถาม-ตอบ และ

ไวรัล 

ผูบริโภคจะคนเจอเราไดงายมากขึ้นจาก เคร�องมือ

SEO (Search Engine Optimization)

แนนอนวาโอกาสในการเพิ่มยอดขายไดมีมากขึ้น

ใชทั้ง Push

และ

Pull Content

เจาะชองทางส�อ

ตรงกลุม

แบบเจาะจง

ชัดเจนกระชับ

ไมเวิ้นเวอ

แคปชั่น / Hilight

ตองปง

ขอมูลเนื้อหา

โดนใจเปาหมาย

การสราง Content Marketing ไมใชแคการส�อสาร

ขอมูลอะไรออกไปก็ได แตตองเปนขอมูล และเนื้อหาที่

ตรงใจของผูบริโภค สรางความนาสนใจ สรางความรูสึก

ที่ดีตอแบรนด ไดอยางยั่งยืน ผมมองวา นอกเหนือจาก

การท่ีเรานำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนา

และเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับสินคา และบริการของเราแลวน้ัน

เร�องของการสราง Engage กับผูบริโภคของแบรนด

ถือเปนสิ่งที่นักการตลาดยุคใหมทุกคนตองทำควบคู ไป

พรอม ๆ กัน แตการที่จะทำให Content Marketing

ของเรามีประสิทธิภาพขึ้น เราจำเปนจะตองศึกษา และ

วิเคราะหขอมูล Big Data อยางละเอียดจนพบ Insight

ของกลุมเปาหมาย เพ�อใหทันตอพฤติกรรม และเทคโนโลยี

อันทันสมัยที่จะสงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคกลุม

เปาหมายของเราที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

Content

Merketing



4. ลูกคาโทรเบอร ไหนตองไมพลาด

หลายคร้ังท่ีคุณอาจพลาดโอกาสการติดตอกับลูกคาและทีมงาน

ดวยเทคโนโลยีการส�อสารยุคใหมที ่ผสานระบบเครือขาย 

โทรศัพทมือถือกับโทรศัพทสำนักงาน เสมือนเปนเคร�องโทรศัพท 

เดียวกันผานบริการ FMC (Fixed Mobile Convergence) 

คุณจะไมพลาดโอกาสสำคัญอีกตอไป

5. ตอยอดธุรกิจในสถานที่ที่แตกตาง

ธุรกิจยุคใหมไมชอบความจำเจ การไดทำงานในสถานที่ใหมๆ 

ตามคอนเซปต Co-working space จึงเริ่มไดรับความนิยม 

มากข ึ ้น ท ั ้งสร างไอเด ียใหม ค ุยงาน ป ดด ีลธ ุรก ิจใน 

บรรยากาศช ิ วๆ  ลองส ัมผ ั สประสบการณ  ใหม  ๆท ี่ 

TrueSphere ดูได

6. เขาถึงคนในองคกรผาน แอพพลิเคชั่น

คนยุคใหมมักส�อสารเร�องสวนตัวและงานผานแอพฯ ทั่วไป 

ขอเสียคือ ความไมปลอดภัยตอขอมูลองคกรแอพฯ ที ่ 

ออกแบบมาสำหร ับองค กร จ ึงได ถ ูกพ ัฒนาข ึ ้นอย าง 

TrueBusiness Connect ถือเปนแอพฯตัวอยางที่สามารถ 

ตอบโจทยการส�อสารในองคกรไดอยางปลอดภัยและใชงาน 

ไดหลากหลายอีกดวย

ยุคนี้การนั่งทำงานที่ออฟฟศอาจไมตอบโจทยธุรกิจอีก

ตอไปมาปฏิวัติการ ทำงานแบบเดิมๆ ดวยการเปลี่ยนออฟฟศ 

เราสู 6 โหมดการทำงานยุคดิจิทัลกันเถอะ

1. ดึงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลาที่ตองการ  

หมดกังวลเร�องไฟลงานตางๆ ไมวาคุณจะอยูที่ไหน ขอมูลที่อยู 

บน Cloud ก็จะตามคุณไปในทุกๆที่ อัพเดทกันแบบเรียลไทม 

แถมชวยลดตนทุน ดาน ระบบไอที ไมตองลงทุนสูงกับเซิรฟเวอร

ที่แพงอีกตอไป

2. อยู ใกลไกลก็ประชุมไดงาย ทันทวงที

ไมพลาดทุกประชุมสำคัญ จะอยูใกลหรือไกล ก็ประชุมไดงาย 

เช�อมโอกาส ธุรกิจไดทั่วถึงทุกมุมโลกทันทีผานระบบ VDO 

Conference แถมประหยัด คาใชจายในการเดินทางอีกดวย

3. งานเน็ตเร็วแรงตองมา

ปจจุบันสวนใหญเราทำงานผานโครงขายการส�อสาร (3G/4G) 

อินเทอรเน็ต และ WiFi เสมือนเปนหัวใจสำคัญในการทำงาน 

จะใหธุรกิจ อยูเหนือคูแขง “เร็วกวา แรงกวายอมไดเปรียบ” และ

ควรเลือกผูใหบริการ ท่ีมีประสบการณ ใหบริการแบบครบวงจร 

เพ�อใหการส�อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ปจจุบัน พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกใชและเลือก

รับบริการ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก พฤติกรรม

ท่ีวาน้ันคือ ผูบริโภคจำนวนไมนอยเลือกท่ีจะอยูบาน แลว

เรียกบริการตาง ๆ ใหมาหาท่ีบานแทนการออกไปขางนอก

เม�อหิวก็สั่งอาหารใหมาสง ซึ่งเม�อกอนเรามักจะเห็นแต

อาหารประเภทฟาสตฟูดท่ีมีบริการสงอาหารถึงบาน แตใน

ปจจุบันไมใชอีกตอไป แตละแบรนด แตละรานคา ตางก็

แขงขันกันพัฒนาการบริการ และมีทางเลือกใหกับผูบริโภค

ตัวผมเองยังถึงกับ งง วาอาหารแบบน้ีก็สงถึงบานไดดวย

เหรอ? ลาสุด กับบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต รวมถึง

การซอมบำรุงรถยนตถึงบาน ไมตองขับรถไปท่ีศูนยบริการ

อีกตอไป หรือการสั่งซื้อสินคาตาง ๆ ปจจุบันนี้ก็สงถึง

บานกันหมดแลว

ดวยพฤติกรรมท่ีหันมาพ่ึงบริการถึงบานในลักษณะน้ี ทำให

ระบบโลจิสติกสเขามามีบทบาทและกลายเปนฟนเฟองที่

สำคัญของธุรกิจ หลายแบรนด หลายรานคา ท้ัง ๆ ท่ีไม

เคยมีบริการนอกสถานท่ี ยังตองปรับตัวเพ�อตอบรับกับ

ความตองการของลูกคา และเม�อเกิดรูปแบบการใหบริการ

ในลักษณะการใหบริการสงถึงบาน หรือนอกสถานท่ีแบบน้ี

เร�องของระบบการจัดการการใหบริการนอกสถานท่ี การ

บริหารคน บริหารเวลา ความปลอดภัย เปนเร�องท่ีออก

จะยุงยาก และวุนวายสำหรับผูใหบริการมือใหมอยางมาก

เลยทีเดียวครับ

Delivery Tracker



สำหรับธุรกิจที่กำลังวางแผนวาจะมีบริการนอกสถานที่

หรืออาจจะมีการใหบริการอยูแลว แตมักจะตองปวดหัว

กับการจัดการงานตาง ๆ ในแตละวัน แถมยังมีเร�องของ

การบริหารคนเขามาอีก บริการ True Delivery Tracker

จะชวยใหคุณดูแล และจัดการงานเหลานี้ ไดอยางงายดาย

ผานปลายนิ้วบนแอพพลิเคชั ่น และระบบหลังบานที ่มี

เคร�องมือใหคุณอยางครบครันครับ

ทรู จึงไดออกแบบและใหบริการระบบการจัดการธุรกิจ

ขนสงและบริการนอกสถานท่ีแบบครบวงจรข้ึน เพ�อรอง

รับกับความตองการของธุรกิจ บริการน้ีจะชวยลดตนทุน

ดวยการบริหารจัดการเสนทางการขนสง และชวยเพิ่ม

ศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจไดแบบ Real-time บน

สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต สามารถใชบริการไดทันที โดย

ไมตองลงทุนเพิ่มในการติดตั้งระบบ

ดวยฟงกช่ันการทำงานท่ีครบครัน พรอมใหคุณ

ใชงานไดอยางครอบคลุมการบริการ

 ใชงานงาย ผานแอพพลิเคชั่น

GPS Tracking ทราบไดทันทีวาเจาหนาที่ผูใหบริการ

ของเราอยูที่ ไหน

สามารถเลือกเสนทางการเดินทางที่เหมาะสม ทำให

ประหยัดเวลาและเชื้อเพลิง

ระบบการแจกจายงานที่มีมาตรฐาน เหมาะสม และ

สมดุล ชวยใหบริหารจัดการงานไดอยางงายดาย

ส่ังงานเพ่ิมเติมไดในระหวางวัน โดยจะมีการแจงขอมูล

ไปยังเจาหนาที่ที่ระบุไวในใบงานนั้น ๆ

ขอมูลในเอกสารงานครบครัน ทั้งเบอรติดตอลูกคา

และแผนที่ ไมตองเสียเวลาคนหา

ตรวจสอบสถานะการขนสง หรือการเดินทางได

ตลอดเวลา พรอมการบันทึกขอมูล

การเก็บหลักฐานการขนสง และการเขาใหบริการของ

เจาหนาที่กับลูกคาเพ�อเปนหลักฐาน

สามารถนำขอมูลออกมาเปนสรุปรายงานไดอยาง

งายดาย

ซึ่งหากใครยังใชการบริหารจัดการผานการพิมพ ใบงาน

ออกมาเปนกระดาษอยู แตสนใจที่จะเปลี่ยนมาเปนแบบ

ดิจิทัลผานระบบอินเทอรเน็ต ก็สามารถเช�อมตอเขากับ

ระบบนี้ ไดทันที โดยสามารถที่จะแปลงเอาใบงานกระดาษ

แบบเดิมนั้นเขาไปในระบบเพ�อใหงายตอการตรวจสอบ

และคนหาได

 

True Delivery Tracker

 Admin
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การที่เราจะบอกวาเราแขงขันกับรายเกาและรายใหมคงไมใชประเด็น

แตเรามุงวาจะแขงขันกับตัวเราเองยังไง

เราจะแขงกันที่จะดูแลลูกคาอยางไรมากกวา

เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

“

”

   ผมอยู ในวงการอสังหาริมทรัพย ในไทยมาประมาณ

เกือบ 30 ป โครงการคอนโดท่ีผานมือผมนะครับ เกือบ ๆ

100 โครงการ ปจจุบัน อนันดามีโครงการตั้งแตเร�อง

จัดซื้อที่ดิน จนไปกระทั่งโครงการที่จะสงมองใหลูกคา

อยู โดยประมาณ 30-40 โครงการ เราสามารถที ่จะ

Monitor โครงการเหลานี้ ไดคอนขางสะดวกสบายผาน

ระบบเสียงโทรศัพท ผานเร�องของ VDO Conference

ผานระบบ Network ที่เรามีอยู

“

”

ทรูบิสิเนสไดมีโอกาสสัมภาษณ หน่ึงในธุรกิจอสังหาริมทรัพยช้ันนำในไทย ท่ีมุงเนนนวัตกรรมท่ีทัน

สมัยและคุณภาพระดับสากล และมุมมองการนำเทคโนโลยีมาปรับในธุรกิจ กับ คุณวิโรจน กัปปยจรรยา

กรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

คุณวิโรจน กัปปยจรรยา

กรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

ปจจุบันการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเราคงตองการ

Partner ที ่ดูแลเร�องของโครงขายสาย Network

ทรูบิสิเนสก็เปนหน่ึงใน Partner ของเรา ท่ีเราเลือกท่ีจะ

ใหมาเปนผูดำเนินการวางโครงขายนี้ทุกโครงการของเรา

ที่เราพัฒนาอยู โดยเฉพาะในเร�องของ Fiber Optic

อินเทอรเน็ต แลวก็ทรูวิช่ันส ซ่ึงเปนเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด ณ เวลาน้ี เปนเร�องท่ีม่ันใจไดนะครับวา โครงการ

ทุกโครงการของอนันดา เวลาที่เราสงมอบใหกับลูกคา

เราจะมีเครือขายของทรูบิสิเนสมารองรับ สามารถที่จะ

ทำใหลูกคาสามารถท่ีจะใชเครือขายน้ี ในการท่ีจะส�อสารท้ัง

เสียงและภาพ แลวก็ในการรับชมเร�องของทรูวิชั่นส ได

ทันทีครับ

ปจจุบันทางอนันดาไดรวมมือกับทางทรูบิสิเนส ใหเปนผู

วางเครือขายสาย Fiber ใหกับทุกโครงการของเรานะครับ

เครือขายสาย Fiber น้ีจะใหประโยชนกับลูกคาในดานโทรศัพท



Gadget

Technology Intrend

ป 2017 น้ี เรานาจะไดเห็นนวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหม ๆ ออกมาใหเราไดต�นตาต�นใจ

อยางมากมายเลยทีเดียวครับ การขยับตัวของยักษ ใหญในวงการไอทีก็มีหลายแบรนดท่ีมีขาว

ออกมาถึงการออก gadget ใหม ๆ ใหเราไดสัมผัสกัน ผมขออนุญาตหยิบเอาขาวทางดาน

เทคโนโลยีที่นาสนใจของป 2017 นี้ มาฝากเพ�อเรียกน้ำยอยกันกอนครับ

Intrend

2017

การกลับมาบุกตลาดสมารทโฟนอีกครั้งของ NOKIA

นอยคนนักที่จะไมรูจักแบรนดโทรศัพทมือถือที่ยุคหนึ่งจะเฟ�องฟูแบบ

สุด ๆ ถึงขนาดพูดไดวา คงไมมีใครคิดวายอดขายในวันหนึ่งจะลดนอย

หายไปจนแทบไมเหลือ ลาสุด กับการที่ HDM Global Oy บริษัท

สัญชาติฟนแลนด ไดเขามาขอใชสิทธิบัตรในการผลิตสมารทโฟน

และแท็บเล็ตภายใตแบรนด NOKIA โดยไดวาจางโรงงาน

Foxconn เขามารับหนาที ่ผลิตใหสำหรับสมารทโฟน

และแท็บเล็ตแอนดรอยด ภายใตแบรนด NOKIA รุนแรก

มีกำหนดเปดตัวในไตรมาสที่สองของป 2017 นี้ แตจะ

ประสบความสำเร็จกับการกลับมาเกิดใหมในคร้ังน้ีมากนอย

แคไหน คงตองรอติดตามชมกันตอไปครับ
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เทคโนโลยี VR

เราจะสังเกตเห็นไดวา เทคโนโลยี VR เร่ิมเขามามีบทบาทกับ

อุปกรณตาง ๆ และเขามาเปนสวนหน่ึงของการดำเนินชีวิต

ประจำวันของเรามากขึ้นเร�อย ๆ หลาย ๆ แบรนดมีการ

พัฒนารูปแบบการนำเสนอโดยผานอุปกรณแสดงผล VR

มากขึ้น การเปดรับขอมูลก็จะกลายมาเปนรูปแบบภาพ

เคล�อนไหวและวิดีโอ แทนท่ีจะเปนขอความแบบเดิม เทคโนโลยี

AR และ VR จะถูกพัฒนาดวยรูปแบบการนำเสนอ และ

อุปกรณท่ีใชงานก็จะถูกพัฒนาเพ�อใหเราเขาถึงรูปแบบ และ

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีอยางถึงที่สุด ไมแนวาตอไป

ในอนาคต เราอาจจะไปเลนเคร�องเลนในสวนสนุกในตาง

ประเทศ โดยที่ตัวเราเองยังนั่งอยูที่บานก็เปนได

ฝูงบินรบตั๊กแตนหุนยนต

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถูกคาดหมายวาจะมีบทบาทเดนของปนี้

นั่นก็คือ โดรน ใครหลายคนอาจจะบอกวาก็เคยเห็นกันมาซัก

ระยะหนึ่งแลว ไมนาต�นเตนอะไร ใชครับ แตนวัตกรรมของ

โดรนในปนี้ จะเปนการนำเอาไปประยุกต ใชทำหนาที่ ในรูปแบบ

ตาง ๆ ลาสุดกับกองกำลังทางทหารของสหรัฐอเมริกา ประกาศ

ความสำเร็จในการทดสอบปลอยไมโครโดรนรุนจ๋ิว จำนวนกวา

103 ลำ หรือในช�อที่เรียกวา “ฝูงกองทัพตั๊กแตนหุนยนต”

โดยมุงหวังท่ีจะสรางฝูงโดรนขนาดจ๋ิวน้ี เพราะตนทุนการผลิต

ที่ต่ำ แตมีความสามารถในการทำลายลางสูงดวยจำนวนของ

มันท่ีมีมหาศาล การทดสอบเผยใหเห็นวา ฝูงโดรนจ๋ิวแสดงให

เห็นถึงพฤติกรรมการทำงานรวมกัน เชน การตัดสินใจรวมกัน

เปนหมูคณะ การบินจัดแถวแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบได และ

การปองกันรวมถึงรักษาพยาบาลกลุมตัวเอง เปนตน

หากตองการดูวิดีโอแบบ 360 องศา คอมพิวเตอรของคุณตองใช

Chrome, Opera, Firefox หรือ Internet Explorer เวอรชันลาสุด

อุปกรณเคล�อนที่ ให ใชแอป YouTube เวอรชันลาสุดสำหรับ Android หรือ iOS

https://youtu.be/PJhzsom7IO8

https://youtu.be/zGxs6MP2SGo



 

ลูกคาธุรกิจรับสิทธิพิเศษที่เหนือกวา จากทรู

TrueMove H TrueVisions TrueOnline

ตรวจสอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นที่รวมรายการที่ ทรูชอป ทุกสาขา

- รับสวนลดรายเดือนมากกวา

- มือถือ 4G ราคาพิเศษกวา

- รับเน็ต 4G/3G เพิ่ม จากทรูมูฟ เอช

- เพิ่ม Speed ใหเน็ตออฟฟศ Download ไมมีสะดุด



 

จับคูเคร�องพรอมโปรถูกใจใหลูกคาธุรกิจ

พรอมรับสวนลดรายเดือน

สูงสุด 2,000 บาท

ที่ทรูชอปทุกสาขา หรือ โทร 02 900 9100
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Workstyle

ทองเที่ยวดวยรถไฟกับเสนทางสุดฟน!

ปนี้วางแพลนทองเที่ยวกันรึยังครับ? เพราะวันนี้ผมจะพาทุกทานมาเปดโลกการทองเที่ยว

ดวยรถไฟจากสถานที่นาสนใจทั่วทุกมุมโลก ใหคุณพาครอบครัว คนรัก หรือเพ�อน ๆ

ไปด�มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติท่ีผอนคลายและสุดแสนจะโรแมนติก รับรองไดเลยครับวา

จะตองประทับใจสุด ๆ จะมีที่ ไหนที่นาสนใจตามไปอานกันเลย

Bernina Express, Switzerland

เบอรนินาเอ็กซเพรส เปนอีกหนึ่งเสนทางรถไฟที่สวยที่สุด

ในประเทศสวิตเซอรแลนด  คุณสามารถชมวิวทิวทัศน

ทุงหญาสีเขียว เทือกเขาแอลป ธารน้ำแข็ง และหมูบานเล็ก ๆ

ระหวางทางไดแบบพาโรนามา ดวยกระจกท่ีออกแบบมากวาง

เปนพิเศษ ซึ่งบางสวนของเสนทางนั้นไดถูกยกยองใหเปน

มรดกโลก (UNESCO World Heritage site) อยาง

the landwasser viaduct สะพานรถไฟที่มีโครงสราง

แบบโคงซึ่งถูกสรางขึ้นดวยหินปูน, สะพาน Brusio Spiral

Viaduct สะพานวนโคงแบบ 360 องศา กอนจะเขาสู 

ประเทศอิตาลี

เสนทางรถไฟ วิ่งระหวาง จากเมือง Chur ประเทศ

สวิตเซอรแลนด ถึงเมือง Tirano ประเทศอิตาลี หรือหาก

ใครท่ีไมชอบเดินทางนาน ๆ ก็สามารถแวะพักระหวางเมืองได

เชนกันครับ

Bernina Express, Switzerland



ขอบคุณที่มา : travel.mthai.com, Rhäetian Railwayม Photo by David Gubler, http://eattraveldrink.spokedark.tv, http://locosiam.blogspot.com

West Highland Railway Line, Scottland

ใหบริการโดยรถจักรไอน้ำจาโคไบต (Jacobite Steam Train)

สุดคลาสสิก หรือหากใครเคยดูหนังเร�อง Harry Potter ก็จะ

รูจักในช�อของรถไฟดวนฮอกวอตส เอ็กซเพรส (Hogwarts

Express) ที่เราแทบจะเห็นในเกือบทุกภาคของหนังครับ ดวย

ความสวยงามของ ทัศนียภาพของรถไฟสายนี้ที่หอมลอม

ไปดวยวิวทิวทัศนของภูเขาเขียวขจี แมน้ำ ลำน้ำใส ๆ และ

สถานที่ที่สวยงามดึงดูด ที่สรางความประทับใจใหกับเหลา

นักทองเที่ยวอยาง เบน เนวิส (Ben Nevis) ภูเขาที่สูงที่สุด

ในเกาะอังกฤษ, สะพานเกลนฟนเนน (Glenfinnan สะพาน

โบราณ สถานที่ถายทำหนัง เร�อง Harry Potter) 

เสนทางรถไฟ วิ่งระหวาง Fort William ไปยังเมือง

Malliag ซึ่งเปนเมืองทาทางทิศตะวันตกของสก็อตแลนด

ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใชเวลาว่ิงประมาณช่ัวโมงคร่ึง แนะนำ

ชวงที่วิวสวยที่สุด คือชวงฤดูรอนครับ

Arctic Circle Train, Sweden to Norway

สำหรับรถไฟสายอารคติคเซอรเคิลน้ีข้ึนช�อวา คือหน่ึงในเสนทาง

รถไฟที่สวยที่สุดในโลก นอกจากวิวทิวทัศน ลานสกี ปาไม

และชายฝงทะเลระหวางทางแลว ไฮไลทสุด ๆ สำหรับที่นี่คือ

โอกาสที่จะไดเห็นปรากฎการณธรรมชาติอยาง แสงเหนือ

(Northern Light) พระอาทิตยเท่ียงคืน (The Midnight

Sun) และ ปรากฎการณท่ีพระอาทิตย ไมข้ึนตลอด 24 ช่ัวโมง

(Polar Night) จนกระท่ังเดินทางถึงเมืองนารวิก เรียกไดวา

โรแมนติกสุด ๆ ไปเลยครับ นอกจากน้ันคุณอาจแวะชมสถานท่ี

ทองเท่ียวตาง ๆ ทดลองลากเล�อนสุนัขไปในซาฟารี หรือเลน

สกีขามประเทศ สรางประสบการณใหม ๆ ระหวางการทองเท่ียว

เสนทางรถไฟ ว่ิงระหวาง เมืองคิรูนา (KIRUNA) ประเทศ

สวีเดนและเมืองนารวิก (NARVIK) ประเทศนอรเวย ใชเวลา

วิ่งประมาณ 3 ชั่วโมง
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นับเปนฤกษดี เริ่มตนปใหม พ.ศ.2560 ทรูบิสิเนส นำทีมโดยผูบริหาร และเจาหนาที่ดูแลลูกคาธุรกิจ เดินสายเขาพบลูกคา

ทุกองคกร เพ�อรวมอวยพร เน�องในศุภมงคลสมัยขึ้นปใหม จึงถือโอกาสสงมอบความสุข และความรูสึกดี ๆ ตอลูกคา

องคกรธุรกิจที่ ใหการสนับสนุน และเลือกใชบริการของทรูบิสิเนสมาโดยตลอด

ทรูบิสิเนส สวัสดีปใหม 2560 

สงมอบความสุขและความรูสึกดี ๆ ตอลูกคาองคกรธุรกิจ

ทั้งนี้ขอขอบพระคุณลูกคาที่รวมสงมอบความสุข และ สวัสดีปใหมกับทางทีมทรูบิสิเนสดวยเชนกัน โดยพวกเรายังคง

สานตอความเช�อมั่น ไววางใจ ดวยบริการที่ดีที่สุด และพรอมเคียงขางสูความสำเร็จไปกับลูกคาองคกรธุรกิจทุกทาน
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1. CONTENT MARKETING เปนหัวใจหลักของการตลาด

2. ลูกคาของคุณมาจาก SMARTPHONE เปนอันดับหนึ่ง

3. วงการโฆษณาออนไลนปรับเปลี่ยนโฉมใหม เพราะการมาของ 

   “ADBLOCK”

4. FACEBOOK จะมีระบบ SEARCH ENGINE เปนของตัวเอง

5. ความปลอดภัยบนโลกออนไลนที่คุณตองระวังมากขึ้น

6. ส�อสิ่งพิมพหมดความสำคัญ ส�อ DIGITAL เขามาแทนที่

7. SOCIAL MEDIA ยังคงเติบโตขึ้นเร�อยๆ และจะเหลืออยู ไมกี่เจา

เกมเดือน กุมภาพันธ 2560

รวมสนุกตอบคำถามไดที่ truebusiness

ขอใดเปนคุณสมบัติเดนของ True Delivery Tracker

1.  GPS Tracking ทราบไดทันทีวาเจาหนาท่ีผูใหบริการของเราอยูท่ีไหน

2.  ขอมูลในเอกสารงานครบครัน ท้ังเบอรติดตอลูกคา และแผนท่ี ไมตองเสียเวลาคนหา

3.  การเก็บหลักฐานการขนสง และการเขาใหบริการของเจาหนาท่ีกับลูกคา เพ�อเปนหลักฐาน

4.  สามารถนำขอมูลออกมาเปนสรุปรายงานไดอยางงายดาย

5.  ถูกทุกขอ

รวมกิจกรรมกันงายๆ เพียง

1. กด Like เปนแฟนเพจทรูบิสิเนส Facebook.com/truebusiness

2. ตอบคำถามใตภาพกิจกรรม พรอมกด Like และ กด Share ภาพกิจกรรมนี้ของ

   ทรูบิสิเนส (ตั้งคาใหเปนสาธารณะ)

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

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแตวันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ 2560

ประกาศผลใหทราบทางเฟซบุคทรูบิสิเนสภายใน วันที่ 6 มีนาคม 2560

โดยคณะกรรมการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

รวมแชรคำตอบและความคิดเห็น เพ�อลุนรับของรางวัล

ที่มา : http://www.atimedesign.com



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

เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

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


