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สัมมนา Sales Objection Handling 
ปิดการขาย ทลายทุกข้อโต้แย้ง

การท่องเที่ยวในบาหลี 
ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

บาร์เทอร์คาร์ด
เชื่อมโยงคุณสู่โอกาสทางธุรกิจ

บาร์เทอร์คาร์ด คืออะไร



สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

ขอแสดงความนับถือ

เรวดี วัฏฏานุรักษ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด

เรียน ท่านสมาชิก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีธุรกิจประเภท Start Up เกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก ด้วยการก่อตั้งธุรกิจเป็นไปได้ง่ายขึ้น ย่อมหมายถึง 
การแข่งขันหรือจำานวนของคู่แข่งที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน หลากหลายช่องทางและเครื่องมือทางการตลาดถูกนำามาใช้ แต่มีธุรกิจเพียง 
กลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่อยู่รอดและเติบโต และมีอีกหลายธุรกิจที่ต้องปิดตัวลง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

ด้วยประสบการณ์การให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ต้องใช้เงินสดมามากกว่า 28  ปี บาร์เทอร์คาร์ด
สนับสนุนธุรกิจของสมาชิกให้เติบโตกว่า 35,000 ธุรกิจทั่วโลกและกว่า 3,000 ธุรกิจในประเทศไทย บาร์เทอร์คาร์ดมีจุดมุ่งหมายหลัก 
คือเพิ่มยอดขาย ขยายช่องทางการทำาการตลาดและประหยัดเงินสดให้กับธุรกิจของสมาชิก โดยมุ่งเน้นให้ธุรกิจสามารถซื้อสินค้า
หรือบริการที่ธุรกิจต้องการ รวมถึงงบการตลาดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด ส่งผลให้ธุรกิจมีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็น 
การโปรโมทและกระจายสินค้าและบริการไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจจึงเป็นที่รู้จักทั้งในส่วนของภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

บาร์เทอร์คาร์ดยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มฐานสมาชิก ด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 2 งานคือ Smart SMEs Expo 2019 และ 
Thailand Franchise and Business Opportunities (TFBO 2019) การเพิ่มขึ้นของสมาชิกส่งผลให้ผู้ประกอบการมีโอกาส 
ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่หลากหลายและต่อยอดธุรกิจได้มากขึ้น 

อีกทั้งมีการจัดงาน Networking อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านสมาชิกได้โปรโมทสินค้าของท่านต่อสมาชิกท่านอื่น รวมทั้งเพิ่ม
พันธมิตรทางธุรกิจ ทุกการดำาเนินการและการพัฒนาของบาร์เทอร์คาร์ด ล้วนมีจุดประสงค์เพื่อให้ธุรกิจของสมาชิกได้รับ 
ผลประโยชน์สูงสุด 

สุดท้ายนี้ เพื่อตอบแทนในความไว้วางใจที่ได้ ให้บาร์เทอร์คาร์ดเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ของท่านสมาชิก ทางบริษัทฯ ขอให้คำามั่นสัญญาว่า บาร์เทอร์คาร์ดจะทำางานอย่างเเข็งขันเพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโตและ
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้



ในฉบับนี้

4

5

7
8
9
10

บทสัมภาษณ์ 
บริษัท แอมเบอร์ แอด แอนด์ อินทีเรีย จำากัด

บทสัมภาษณ์ 
บริษัท ไวโรแคร์ แมเนจเมนท์ จำากัด
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บริษัท เวลธ์ ไดนามิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด

บาร์เทอร์คาร์ด คืออะไร

บาร์เทอร์คาร์ด ผู้พิทักษ์เงินสด ตอน: 
Spending Abroad
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บริษัท อาร์ ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำากัด
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บทสัมภาษณ์  
หจก. โฮม แพ็คเกจจิ้ง

การท่องเที่ยวในบาหล ี
ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

จัดพิมพ์โดย 
บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด
1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 34
ห้อง 3402-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทร 0 2049 3111
www.bartercard.co.th

ออกแบบและพิมพ์โดย 
บริษัท เดอะ ครีเอทีฟ พาทเนอร์ชิพ จำากัด 
25 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทร 0 2285 4721-3
www.creativethailand.com
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• สัมมนา Sales Objection Handling
  ปิดการขาย ทลายทุกข้อโต้แย้ง
• บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ ครั้งที่ 65
• Bartercard Exclusive Top Trader 
   Luncheon 2019
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BARTERCARD GIVES MORE!
เพียงเท่านี้ท่านสมาชิกก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าบาร์เทอร์คาร์ด 
ให้มากกว่าที่คุณคิด อ่านคำาแนะนำาการประหยัดเงินสดใน
ต่างประเทศฉบับนี้แล้ว อย่าลืมติดตามความคืบหน้ากับ
กลยุทธ์ดีๆ จากบาร์เทอร์คาร์ดกันอีกนะคะ

T R AV E L  T H E  W O R L D  W I T H  B A R T E R C A R D
ท่องโลกด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

S T U D Y  A B R O A D  W I T H  B A R T E R C A R D
ศึกษาต่างประเทศด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

เปิดประสบการณ์ในต่างแดน เรียนรู้วัฒนธรรม การปรับตัวและพบเพื่อน
ใหม่ๆ กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศกับเจ้าของภาษาโดยตรง
จากการซื้อคอร์สภาษาอังกฤษช่วงซัมเมอร์ด้วยเทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ด
โดยไม่ต้องใช้เงินสด การศึกษาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำาหรับอนาคต
บาร์เทอร์คาร์ดจึงเปิดโอกาสการศึกษาแก่เด็กๆ เพ่ือใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม
ให้เกิดประโยชน์และมีความสนุกสนาน พร้อมรับประกาศนียบัตรการจบ
หลักสูตรอีกด้วย ลดการใช้เงินสด เพิ่มความรู้ในต่างประเทศด้วย
บาร์เทอร์คาร์ดกันเถอะ

ขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกด้วยบาร์เทอร์คาร์ด บาร์เทอร์คาร์ดมีเครือข่ายธุรกิจ
กว่า 35,000 ธุรกิจ และสมาชิกนักธุรกิจกว่า 55,000 ราย จาก 9 ประเทศ 
ท่ัวโลกท่ีได้รับผลประโยชน์จากการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินสด 
ผ่านระบบเทรดด้ิงของบาร์เทอร์คาร์ด รวมถึงช่องทางการตลาด ในการโปรโมท
สินค้าและบริการของท่านในต่างประเทศ ผ่านระบบไดเร็คทอร่ีและบริการออนไลน์ 
เช่น เว็บไซต์ หรือการโปรโมทธุรกิจท่าน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์และป้ายบิลบอร์ด ให้บารเทอร์คาร์ดเป็นเครื่องมือการตลาดในการ
ยกธรุกิจท่านสู่ตลาดโลก

ทำาการตลาดในต่างประเทศด้วยบาร์เทอร์คาร์ดกันเถอะ

P R O M O T E  Y O U R  B U S I N E S S 
I N T E R N AT I O N A L LY  W I T H  B A R T E R C A R D

โปรโมทธุรกิจในต่างประเทศด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

การท่องเที่ยวทำาให้คุณมีความสุข และยังเปิดโอกาสให้คุณได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ 
ระหว่างการเดินทาง นำามาเป็นไอเดียในการทำาธุรกิจและเก็บเป็นความทรงจำาที่ดี
การเดินทางไปแดนไกล ช่วงเวลาอันแสนสนุกและมีค่าก็อาจทำาให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ของท่านสูงจนเกินไป บาร์เทอร์คาร์ดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยท่าน
ประหยัดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทาง
ท่องเท่ียวหรือทริปธุรกิจ บาร์เทอร์คาร์ดพร้อมช่วยท่านสมาชิกเสมอ ในการเดินทาง
มีค่าใช้จ่าย โรงแรม ร้านอาหาร รถเช่า กิจกรรม หรือการซื้อของฝากให้ลูกค้า
หรือครอบครัว ให้เราเป็นหนึ่งทางเลือกในการเดินทางกับคุณ
เดินทางสนุก เงินเต็มกระเป๋า ออกเดินทางกับบาร์เทอร์คาร์ดกันเลย

ท่านสมาชิกคงได้มีโอกาสใช้จ่ายบาร์เทอร์คาร์ดในต่างประเทศกันมาบ้างแล้ว 
แต่หารู้ ไม่ว่า การใช้จ่ายบาร์เทอร์คาร์ดในต่างประเทศนั้น ยังมีโอกาสทาง
ธุรกิจอีกมากมาย ที่สามารถนำามาช่วยส่งเสริมธุรกิจของท่านสมาชิกได้  
การเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครั้ง สมาชิกต้องใช้เงินสดเป็นจำานวนมาก 
วันนี้เราจึงขอนำาเสนอวิธีการใช้บาร์เทอร์คาร์ดในต่างประเทศ ที่ทำาให้ท่าน 
ไม่ต้องใช้เงินสดอีกต่อไป มาดูกันเถอะค่ะ!

บาร์เทอร์คาร์ด ผู้พิทักษ์เงินสด ตอน: 
SPENDING ABROAD
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กิจกรรมบาร์เทอร์คาร์ด

บาร์เทอร์คาร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เวลธ์ ไดนามิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด จัดงานสัมมนา
Sales Objection Handling ปิดการขาย ทลายทุกข้อโต้แย้ง ให้สมาชิกและเจ้าของธุรกิจได้เข้าร่วม
โดยบาร์เทอร์คาร์ด มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการทุกท่าน ไม่เพียงแต่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
และค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่หมายรวมถึงองค์ความรู้ ในการพัฒนาธุรกิจอีกด้วย

งานสมัมนา Sales Objection Handling ปิดการขาย ทลายทกุข้อโต้แย้ง เนือ้หาของการสมัมนาเตม็ไปด้วย
ความรู้และกลยุทธ์การขาย เทคนิคการปิดการขาย เทคนิคการทำาให้ลูกค้าสนใจสินค้าเราภายใน 
30 วินาที วิเคราะห์ว่าลูกค้าตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราหรือไม่ เทคนิคการขายที่ให้ลูกค้าร้องซื้อ
มากกว่าการง้อขาย เทคนิคการแยกแยะคำาถามของลูกค้าเพื่อตอบคำาถามและปิดการขายได้รวดเร็ว 
ระบบการขายที่ช่วยให้ประสบผลสำาเร็จด้านยอดขาย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายที่มีประสบการณ์
มาก่อนหรือไม่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิก สามารถติดตามงานสัมมนาดีๆ สำาหรับ
สมาชิกครั้งต่อไปได้ที่ Facebook: Bartercard Thailand

บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ 
ครั้งที่ 65

Bartercard Exclusive

บาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ จัดขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ได้เพิ่มยอดขายและเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ งานเทรดโชว์จัดขึ้นทุกๆ 
4 เดือน ในแต่ละคร้ัง ประกอบด้วยบูธกว่า 250 ธุรกิจ และผู้ประกอบการ 
กว่าพันคนมาช้อปปิ้งในงาน มียอดการแลกเปลี่ยนกว่า 25 ล้าน
เทรดบาท จุดประสงค์หลักของการจัดงานบาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์
เพืิ่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบาร์เทอร์คาร์ดได้โปรโมท แนะนำา
สินค้าตนเองไปยังลูกค้าโดยตรง และยังมีโอกาสในการทำาความรู้จัก
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจกันได้อีกด้วย
สามารถติดตามงานบาร์เทอร์คาร์ด เทรดโชว์ ครั้งต่อไปได้ที่ 
www.bartercard.co.th หรือ โทร. 0 2049 3111

Top Trader Luncheon 2019

บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำากัด จัดงาน Bartercard Exclusive  
Top Trader Luncheon 2019 เพื่อประกาศถึง ความสำาเร็จในปี 2561 ที่มียอด
การแลกเปลี่ยน สูงถึง 920 ล้านเทรดบาทและมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่มียอด
การแลกเปลี่ยนสูงสุดในประเทศไทย ประจำาปี 2561 จำานวน 3 รางวัล ได้แก่ 

1. คุณภารดา ทองเจือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเบอร์ แอด แอนด์  
อินทิเรีย จำากัด มียอดการซื้อขาย 12.5 ล้านเทรดบาท

2. คุณชัชชัย คุปต์รุจิวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลท์ตี้ พรีเมี่ยม  
โปรดัค จำากัด มียอดการซื้อขาย 10.5  ล้านเทรดบาท

3. คุณนวพล วีณิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเดย์ กรุ๊ป จำากัด มียอด 
การซื้อขาย 9.5 ล้านเทรดบาท

โดยมี คุณเรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด 
(ประเทศไทย) จำากัด และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม เชอราตัน  
แกรนด์ สุขุมวิท

S T U D Y  A B R O A D  W I T H  B A R T E R C A R D
ศึกษาต่างประเทศด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

สัมมนา SALES OBJECTION HANDLING
“ปิดการขาย ทลายทุกข้อโต้แย้ง”
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บาร์เทอร์คาร์ด
คืออะไร?

และใช้บาร์เทอร์คาร์ดในธุรกิจอย่างไร 
ให้ประสบความสำาเร็จ

6 ประโยชน์จากการเข้าร่วมบาร์เทอร์คาร์ด...
1. เพิ่มฐานลูกค้า

ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด คุณจะได้พบและสร้างความสัมพันธ์กับนักธุรกิจที่ 
เป็นเจ้าของกิจการโดยตรง จากงานอีเวนท์ที่บาร์เทอร์คาร์ดจัดขึ้น  
หรือการโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณผ่านช่องทางต่างๆ ของเรา  
บาร์เทอร์คาร์ดจะทำาหน้าที่ในการโปรโมทสินค้าของคุณให้เป็นที่รู้จัก 
ในกลุ่มนักธุรกิจบาร์เทอร์คาร์ดและช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขาย
และกระแสเงินสดให้ธุรกิจ

2. อำานาจเทรดบาทของบาร์เทอร์คาร์ด

เมื่อคุณใช้เทรดบาท หมายความว่าคุณกำาลังซ้ือสินค้าด้วยราคาต้นทุน 
ของสินค้าคุณเอง เหมือนกับว่าคุณกำาลังซื้อสินค้าในราคาที่ตำ่าลง  
และน่ันหมายถึงผลกำาไรที่มากขึ้น

พูดง่ายๆ ว่า หากต้นทุนสินค้าหรือบริการคุณคือ 35% หากคุณซื้อ 
สินค้าในบาร์เทอร์คาร์ด 100 บาท หมายความว่า คุณมีต้นทุนอยู่
เพียง  35 บาท ต่อทุกการซื้อ 100 เทรดบาท นั่นเท่ากับคุณได้รับ
ส่วนลดถึง 65 เปอร์เซนต์ ทุกการซื้อนั่นเอง!

หากคุณเข้าใจประโยชน์ข้อนี้แล้ว นั่นหมายความว่าคุณเข้าใจอำานาจ
การใช้บาร์เทอร์ดคาร์ดอย่างแท้จริง

3. ลดค่าใช้จ่ายเงินสด

วิธีในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ ได้มากที่สุดนั้นคือ คุณควรดู 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจทุกๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น  
ค่าโฆษณา ค่าจ้างทำาบัญชี ค่าจ้างทางกฎหมาย สิ่งพิมพ์ งานออกแบบ 
ค่าอาหารเลี้ยงรับรองลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อคุณสามารถ 
ซื้อสินค้าหรือบริการเหล่านี้จากสมาชิกนักธุรกิจอื่นในบาร์เทอร์คาร์ด  
นั้นจะช่วยให้คุณประหยัดเงินสดได้

4. การระบายสินค้าส่วนเกิน

เกือบทุกบริษัททำาการระบายสินค้าด้วยการลดราคาสินค้า ใช้โปรโมชั่น   
ของตัวแทนขายหรือทีแ่ย่กว่านัน้ คือการไม่ทำาอะไรเลยกับสนิค้าทีค่งเหลอือยู่ 
ข้อดขีองการเข้าร่วมบาร์เทอร์คาร์ดคือ การระบายสนิค้าด้วยการแลกเปลีย่น
สนิค้าในราคาปกติ ทำาให้คุณไม่ต้องลดกำาไรของตนเอง และยังได้โปรโมทสนิค้า
ของท่านไปยังสมาชิก กว่า 55,000 นักธุรกิจ ผ่านระบบออนไลน์ อีเมล
และสื่อต่างๆ ของบาร์เทอร์คาร์ด 

5. ฟื้นฟูธุรกิจช่วงขาลง

ในทุกธุรกิจ ต่างก็ต้องผ่านช่วงเวลาขาลงของธุรกิจด้วยกันทั้งสิ้น  
เป้าหมายของบาร์เทอร์คาร์ดนั้น คือการช่วยให้สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด 
ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ โดยการเพ่ิมลูกค้าให้ท่านในช่วงเวลาที่ธุรกิจดำาเนินช้า 
เพ่ือให้ธุรกิจคุณฟื้นตัวได้รวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น เติมจำานวนเก้าอี้ว่าง 
ในร้านอาหารให้เต็ม เติมเต็มลูกค้าในห้องพักโรงแรม การเติมเต็มช่องว่าง
เหล่านี้ให้เต็มนั้น เท่ากับว่าคุณได้สร้างรายได้ ในช่วงเวลาที่ปกติธุรกิจคุณ
มีลูกค้าน้อยหรือมีช่องว่างของธุรกิจอยู่

6. วงเงินเริ่มต้น ปราศจากดอกเบ้ีย

สมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดจะได้รับวงเงินเร่ิมต้น ปราศจากดอกเบี้ย เริ่มต้นที่ 
50,000-200,000 เทรดบาท เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนสินค้า
หรือบริการกับสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด ในวงเงินเริ่มต้นปราศจากดอกเบี้ยนี้
จะช่วยให้คุณดำาเนินธุรกิจในช่วงขาลงได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระอัตรา
ดอกเบี้ยเงินสดที่ผันผวน

ติดต่อทีมงานบาร์เทอร์คาร์ด 
เราพร้อมให้คำาแนะนำาท่าน
โทร. 0 2049 3111 

หรือ www.bartercard.co.th

เข้าร่วมโครงการวันนี ้
เพื่อเริ่มรับผลประโยชน์ทันที!เพ่ือให้คุณมองเห็นภาพชัดเจนข้ึน ขอยกตัวอย่างดังน้ี 

บาร์เทอร์คาร์ด มีบริษัทสื่อโฆษณาวิทยุและโทรทัศน์  
สำานักงานบัญชี สิ่งพิมพ์ ร้านอาหาร กราฟฟิคดีไซเนอร์ 
และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นทางเลือกในการประหยัดท่ี 
หลากหลาย น่ันหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายท่ีมหาศาลน่ันเอง



บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยทางธุรกิจอย่างไรบ้างคะ 

สำาหรับธุรกิจป้ายบิลบอร์ดนั้น บางจังหวะอาจมีพ้ืนที่ว่างของป้าย ซ่ึงยังคงมี 
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง บาร์เทอร์คาร์ดจึงเข้ามาช่วยเติมเต็ม
ช่องว่างธุรกิจน้ีให้เต็มมากย่ิงข้ึน นอกจากจะช่วยลดช่องว่างทางธุรกิจ 
ส่วนน้ีแล้ว เรายังสามารถนำาบริการของเรามาแปลงเป็นมูลค่าเทรดบาท  
เพืื่่อนำาเทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดมาเป็นเงินหมุนเวียนค่าใช้จ่ายในบริษัท  
หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในบริษัทอีกด้วยค่ะ

บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอย่างไรบ้างคะ

ดิฉันใช้เทรดบาทในการซื้อของฝากให้กับลูกค้า แทนการใช้เงินสดค่ะ ไม่ว่า 
จะเป็นการซื้อ กระเช้าถั่งเช่า กระเช้าดอกไม้ กระเช้าผลไม้ สมุดโน้ตหรือ 
พาวเวอร์แบงค์สกรีนโลโก้บริษัท เพ่ือมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้า ปีนี้นั้น 
ดิฉันวางแผนจะให้ของขวัญลูกค้าเป็นกระบอกนำ้าสกรีนโลโก้บริษัทเช่นกัน 
นอกจากของขวัญน้ีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการสร้าง 
คุณค่าให้กับแบรนด์เราอีกด้วยค่ะ

ช่วยเล่าถึงการใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดเป็นสวัสดิการพนักงานค่ะ

เมื่อพนักงานขายสามารถขายป้ายบิลบอร์ดได้ ดิฉันจะให้รางวัลพนักงานเป็น
เทรดบาทในการนำาไปซื้อสินค้าและบริการในบาร์เทอร์คาร์ดที่เขาต้องการ เช่น 
บริการเปลี่ยนเบาะหนังรถยนต์ ซื้อรถมอเตอร์ ไซต์หรือจักรยาน การซื้อคอร์ส
เรียนซัมเมอร์ท่ีต่างประเทศให้กับลูกสาวของพนักงาน เพ่ือมอบเป็นขวัญกำาลังใจ
ให้กับพนักงานที่ทำางานหนักและทำายอดขายได้ค่ะ หรือช่วงปีใหม่ของขวัญจับฉลาก
ในงานเลี้ยงบริษัทก็ได้มาจากการใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดค่ะ รวมถึงการเทรด
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำาปีให้กับพนักงาน เป็นมูลค่ากว่า 200,000 เทรดบาท
ท่ีช่วยลดค่าใช้จ่ายเงินสดไปได้มาก นอกจากนี้ยังมีการเช่าชุดสูทให้กับทีมงาน 
เพื่อใช้ ไปงานสังคมต่างๆ โดยไม่ต้องใช้เงินสด ดังนั้นหากดิฉันจะซื้ออะไร มักจะ
นึกถึงบาร์เทอร์คาร์ดก่อนเสมอค่ะ 

แปลงเทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดเป็นเงินสดอย่างไรบ้างคะ

เนื่องจากพี่สาวดิฉันมีธุรกิจรีสอร์ทอยู่ที่ปราณบุรี จึงได้มีโอกาสใช้เทรดบาท
ในการซ้ือของมาใช้ที่รีสอร์ทเพ่ือการรองรับลูกค้าตลาดเงินสด เช่น เตียง 
ที่นอน เตาแก๊ส ช้อนส้อม หม้อ เครื่องทำากาแฟ เมล็ดกาแฟ จักรเย็บผ้า 
รวมทัง้หมดเป็นมลูค่ากว่า 2 ล้านเทรดบาท การซือ้เรือคายัค บอร์ดเกมส์ มาไว้
เป็นกิจกรรมให้ผู้เข้าพักหรือแม้แต่การซื้อสินค้าด้วยเทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ด
มาวางขายที่ร้านขายของที่ระลึกในรีสอร์ท เช่น เทียนหอม ตุ๊กตาช้าง เป็นต้น
ก็สามารถสร้างเงินสดให้เราได้อีกช่องทางหนึ่ง 

บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยเพ่ิมยอดขายอย่างไรบ้างคะ

บาร์เทอร์คาร์ดช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างมากย่ิงขึ้น ทำาให้ลูกค้ารู้จักเรา
มากขึ้นและเมื่อมีลูกค้ามากขึ้น ก็ส่งผลให้ยอดขายเราเพ่ิมขึ้น เรายังสามารถ
เก็บผลงานที่เราทำาให้กับสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด เป็นพอร์ตโฟลิโอ ในการ
อ้างอิงการขายงานป้ายบิลบอร์ดอื่นๆ ของเราต่อไปได้อีก

อะไรเป็นการเทรดในบาร์เทอร์คาร์ดท่ีประทับใจท่ีสุดคะ

บาร์เทอร์คาร์ดนอกจากจะช่วยส่งเสรมิบรษัิทดฉินัแล้วนัน้ ยงัส่งเสรมิไลฟ์สไตล์ 
ส่วนตัวด้วย เช่น การเทรดที่ประทับใจที่สุดคือการซื้อกำาไลข้อมือแบรนด์ดัง 
ผ่านการใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดมูลค่ากว่า 500,000 เทรดบาท การเทรด
วิตามินหรือครีมบำารุง คลินิคทันตกรรม คลินิคเสริมบุคลิกภาพและสุขภาพ 
รวมถึงงานบุญที่ดิฉันจัดขึ้น ยังได้ ใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดในการซื้อชุด
ยาหม่องหรือสแน็คบ็อกซ์มาแจกผู้มาร่วมงานอีกด้วยค่ะ

ความประทับใจในบาร์เทอร์คาร์ด

ประทับใจใน BDM (Business Development Manager) ที่เปรียบเสมือน
ผู้ช่วยส่วนตัว ที่คอยดูแลและมองหาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อดิฉัน 
และบริษัทเสมอๆ ค่ะ บาร์เทอร์คาร์ดยังช่วยลดช่องว่างทางธุรกิจ และช่วย 
ขยายฐานลูกค้าดิฉันให้กว้างมากย่ิงขึ้นค่ะ

คุณภารดา ทองเจือ
บริษัท แอมเบอร์ แอด แอนด์ อินทีเรีย จำากัด
สมาชิกภาพ: 20 ปี

เปล่ียนช่องว่างธุรกิจ
ให้เป็นเงินสด
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ขยายฐานลูกค้า 

บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วย บริษัท เวลธ์ ไดนามิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด ในการเพ่ิม
ยอดขายและเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดมากทีเดียว เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายธุรกิจ
ของผมและบาร์เทอร์คาร์ดเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน คือเจ้าของกิจการหรือ
นักธุรกิจ ในขณะที่บาร์เทอร์คาร์ดทำาหน้าที่การตลาด หาลูกค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เมื่อบาร์เทอร์คาร์ดมีสมาชิกนักธุรกิจเพิ่มขึ้น ก็เพิ่มโอกาสทางธุรกิจผมมากขึ้น 
ในการที่ลูกค้าจะมาใช้บริการของผมผ่านการโปรโมทของบาร์เทอร์คาร์ด  
ในขณะเดียวกันท่ีผมหาลูกค้าใหม่ จากช่องทางของผมได้ ผมก็แนะนำาให้
หลายๆ ท่านมาเป็นสมาชิกของบาร์เทอร์คาร์ด ถือว่าท้ังสองบริษัทต่าง
ตอบแทนกันได้อย่างเต็มท่ี เต็มเม็ดเต็มหน่วย ผมก็ได้ประโยชน์จากการหา
ลูกค้าใหม่ของบาร์เทอร์คาร์ด และเมื่อได้เทรดมา ผมก็สามารถนำามาลดค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่ผมต้องใช้เอนเตอร์เทน ดูแลพนักงาน บาร์เทอร์คาร์ดก็ช่วยดูแล 
ลดค่าใช้จ่ายเงินสดให้เราได้จำานวนหนึ่งครับ

ลดค่าใช้จ่าย 

ธุรกิจของเรานั้นเป็นธุรกิจที่ต้องดีลกับเจ้าของกิจการหรือนักธุรกิจโดยตรง 
เพราะฉะนั้นทีมงานนั้นจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งตัวภูมิฐาน ผมได้ ใช้บริการ
ตัดสูทด้วยเทรดบาร์เทอร์คาร์ดให้กับทีมงานทุกคนในบริษัท ซ่ึงช่วยลดค่าใช้
จ่ายเงินสดเป็นมูลค่ากว่า 120,000 เทรดบาท หรือการไปท่องเที่ยวประจำาปี
ของบริษัท เราก็ ได้ ใช้บริการเช่าโรงแรมในบาร์เทอร์คาร์ดที่เป็นพูลวิลล่า พาไป
เลี้ยงร้านอาหารดีๆ เพื่อตอบแทนพนักงานที่ทำางานหนักให้กับเรา เพ่ือให้เขาได้
พักผ่อนเต็มที่ บาร์เทอร์คาร์ดจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้มากครับ สำาหรับ
การเอนเตอร์เทนลูกค้าเงินสดน้ัน ผมได้ ใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดในการซื้อ
ของฝากไปให้ลูกค้าช่วงเทศกาลหรือปีใหม่ครับ ด้านส่วนตัว ผมมีความสุขกับ
การใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดในการดูแลรถคันใหม่ เช่น การแร็ปรถด้วยเทรด
บาร์เทอร์คาร์ด กว่า 70,000 เทรดบาท และการติดฟิล์ม ยอดเทรดกว่า 
30,000 เทรดบาทอีกด้วยครับ

เรื่องราวสุดประทับใจ

ทุกปีเราจะมกีารจดังานสมัมนาประจำาปี และมผีูเ้ข้าร่วม 1,000 คน ทางบาร์เทอร์คาร์ด 
สามารถหาลูกค้ามาร่วมงานเราได้ถึง10% และลูกค้าจาก 10% นี้ ยังมาซื้อ
สินค้าและบริการของเราต่อหรือแนะนำาลูกค้าเงินสดมาให้เราต่ออีกทางด้วยครับ  
ซึ่งการติดต่อพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจโดยตรงนั้นช่วยให้เราปิดการขายได้ง่าย
ที่สุด เพราะเจ้าของกิจการเป็นผู้ที่ตัดสินใจซื้อได้เลย ไม่ต้องผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ที่ยุ่งยาก เจ้าของธุรกิจจะรู้ดีที่สุดว่าสินค้าและบริการเรานั้นจะให้ประโยชน์
แก่เขาได้อย่างไรบ้างครับ และยังช่วยให้นักธุรกิจประหยัดเวลาและสร้างผลลัพธ์
ให้เยอะขึ้นในเวลาที่รวดเร็วขึ้นครับ แล้วทำาไมเราถึงไม่มาทำาการตลาดกับ 
บาร์เทอร์คาร์ด เพื่อที่จะได้ติดต่อกับเจ้าของธุรกิจโดยตรง เพ่ือประหยัดเวลาและ
สร้างผลลัพธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิม ทีมงานบาร์เทอร์คาร์ดนั้นยังมีความเป็น 
มืออาชีพสูง มาตรฐานสูงและดูแลใส่ใจเราเป็นอย่างดีครับ

เพิ่มเงินสด

บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยเพิ่มเงินสดมากจริงๆ ครับ ตลอด 2 ปี 
ที่ทำางานร่วมกัน บาร์เทอร์คาร์ดส่งลูกค้ามาให้เราน่าจะประมาณ 
200-300 คนแล้วครับ และรายได้จากลูกค้าที่บาร์เทอร์คาร์ดทำาการ
แนะนำามาหรือจากการขยายฐานลูกค้าให้กับเรา น่าจะอยู่ประมาณ  
3-4 ล้านบาท สำาหรับผมค่าสมัครเพียงเท่านี้ ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผม 
จะต้องลังเลในการสมัครสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดเลยครับ เพราะเรา 
ได้รับแต่ประโยชน์จากการเข้าร่วมบาร์เทอร์คาร์ดครับ 

คุณณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์

บริษัท เวลธ์ ไดนามิคส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด

สมาชิกภาพ: 2 ปี

นักวางกลยุทธ์ธุรกิจ
วางแผนธุรกิจให้ก้าวหน้าด้วยบาร์เทอร์คาร์ดได้อย่างไร

เพิ่มยอดขาย

ข้อคิดถึงผู้ประกอบการ
ผมมองว่าการใช้บาร์เทอร์คาร์ดน้ันช่วยในด้านการ
ทำาตลาด การประหยัดเงินสดสำาหรับผมเป็นส่วนเสริม 
วันน้ีความสำาคัญของบาร์เทอร์คาร์ดสำาหรับผมคือ
การช่วยขยายฐานลูกค้า เพราะถึงแม้ว่าเราจะประหยัด
เงินสดมากแค่ไหน แต่เม่ือถึงจุดๆ หน่ึงก็ ไม่สามารถ
ประหยัดลงไปได้อีก แต่การมีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น
จากบาร์เทอร์คาร์ด จะช่วยให้เราหารายได้เพิ่มขึ้น
ไปได้อีกเรื่อยๆ ไม่มีท่ีส้ินสุดครับ



ไวโรแคร์ ศูนย์บริการ ดูแล บริหารจัดการและกำาจัดแมลง  
ใช้บาร์เทอร์คาร์ดให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยธุรกิจอย่างไรบ้างคะ

บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยส่งเสริมธุรกิจได้มากมายเลยค่ะ สำาหรับดิฉันแล้ว 
หน้าที่สำาคัญของบาร์เทอร์คาร์ดนั้น คือการเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย
เงินสด ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดในการเป็นสวัสดิการให้กับ
พนักงาน ในเรื่องทันตกรรม ตรวจสุขภาพประจำาปี ของรางวัล ของจับฉลาก 
เช่น ทีวี จักรยาน นาฬิกา บัตรกำานัลสปาหรือที่พัก และการพาพนักงานไป 
ทำากิจกรรมหรือท่องเที่ยวประจำาปีของบริษัท เป็นต้น รวมถึงการใช้เทรด 
บาร์เทอร์คาร์ดในการซ้ือของขวัญให้กับลูกค้า เช่น พาวเวอร์แบงค์สกรีนโลโก้
ซึ่งเป็นของที่สามารถนำาไปใช้ ได้จริง มีมูลค่า แตกต่างไปจากสินค้าอื่นๆ ทำาให้
ลูกค้าจดจำาแบรนด์ของเราได้ดี หรือเซ็ทสปา เซ็ทสครัป ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงแรม 
ซึึ่่่่่งบาร์เทอร์คาร์ดมีสินค้าที่หลากหลาย ที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของ
เราได้ และของขวัญเหล่านี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา ทำาให้
เรามีงานอย่างต่อเนื่อง หรือเวลาไปไซต์งาน เราก็ ได้มีโอกาสนำาขนมที่เราซื้อมา
จากบาร์เทอร์คาร์ดเทรดโชว์มาแจกพนักงานหรือลูกค้า และการใช้เทรดบาท
บาร์เทอร์คาร์ดในการประชุมต่างจังหวัด มีโอกาสได้ ใช้เยอะเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น 
การใช้บริการโรงแรม ร้านอาหาร สปาต่างๆ ค่ะ

บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายเงินสดอย่างไรอีกบ้างคะ

ในส่วนที่ไซต์เซอร์วิสนั้น ได้มีโอกาสเทรดอุปกรณ์ที่มาใช้ช่วยบริการของเรา 
เช่น เครื่องมือช่าง อย่าง สว่าน ตัวตัดไฟ ผ้าเช็ดทำาความสะอาด หรือกล้อง
ติดรถบริษัท สำาหรับใช้เดินทางไปตามไซต์งาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำางาน 
หน้าไซต์ของเราได้อย่างดีค่ะ ในการใช้บาร์เทอร์คาร์ดประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในออฟฟิศนั้น จะใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดในการซ้ือ นำ้ายาถูพื้น นำ้ายา
ล้างจาน เครื่องกรองนำ้า บริการล้างแอร์ นอกจากนั้นช่วงที่ลงทุนซื้อคอนโด 
ดิฉันยังได้ ใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดซื้อของตกแต่งอย่าง เฟอร์นิเจอร์ เตียง 
หมอน เราสามารถใช้เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดได้หลากหลายและรอบด้าน
เลยจริงๆ ค่ะ

บาร์เทอร์คาร์ดส่งเสริมการขายของเราได้อย่างไรบ้างคะ

ต้องขอบคุณ BDM (Business Development Manager) ที่ได้แนะนำา
บริการเราให้กับนักธุรกิจหลายๆ ท่าน เพราะลูกค้าที่ใช้บริการของเรา 
มีการกลับมาใช้บริการซำ้า และยังบอกต่อหรือแนะนำาธุรกิจเราให้กับ 
นักธุรกิจท่านอื่นๆ อีกด้วยค่ะ เราจึงได้ยอดเทรดบาทสำาหรับการนำามา 
ใช้จ่ายต่างๆ ในบริษัทอย่างต่อเนื่องค่ะ

บาร์เทอร์คาร์ดทำาหน้าท่ีในการเป็นเครื่องมือการตลาดให้กับเราอย่างไร
บ้างคะ

เพราะเราเป็นบริษัทขนาดกลาง (SME) และไม่ ได้มีแผนกทำาการตลาดใน
การโปรโมทบริการท่ีเรามี บาร์เทอร์คาร์ดจึงกลายเป็นเครื่องมือการตลาด
ให้กับเรา และช่วยเติมเต็มช่องว่างของธุรกิจในส่วนน้ีได้เป็นอย่างดี  
บาร์เทอร์คาร์ดมีช่องทางการโปรโมทบริการของเราผ่านทางอีเมล (Email 
Direct Marketing) หรือเว็บไซต์ของบาร์เทอร์คาร์ด ที่ช่วยส่งเสริมให้ 
คนรู้จักเรามากขึ้นค่ะ

บาร์เทอร์คาร์ดกับไลฟ์สไตล์ค่ะ

บาร์เทอร์คาร์ดช่วยให้เรามีโอกาสได้ ใช้จ่ายในสิ่งที่แปลกใหม่สำาหรับเรา 
อาจเป็นส่ิงที่เราไม่อยากลงทุนซื้อด้วยเงินสด แต่การใช้บาร์เทอร์คาร์ด 
ทำาให้เราตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น จึงเป็นโอกาสให้เราได้ลองของใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์
ของเราให้กว้างขึ้น อย่างบางครั้งเราเจอของที่น่าสนใจ น่าลอง เราก็สามารถ 
ซื้อมาลองได้ หรือเมื่อมีญาติหรือเพื่อนมาจากต่างประเทศ เราก็พาพวกเขา
ไปร้านอาหารดีๆ ที่บาร์เทอร์คาร์ดได้แนะนำามีหลายร้านเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งสร้าง
ความประทบัใจให้กับแขกได้อย่างด ีสำาหรบัส่วนตัวแล้ว ดฉินัยงัชอบใช้เทรดบาท
ซื้อขนม กระเป๋าหนังแท้ ผลิตภัณฑ์ความงาม คอร์สสปา  

เพิ่มอิสระภาพทางการเงิน 
ลดภาระค่าใช้จ่าย

ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด
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รวมถึงคอร์สจัดกระดูก เนื่องจากเราทำางานออฟฟิศ จะมีปัญหาสุขภาพของ
กลุ่มออฟฟิศซินโดรม ดิฉันได้คำาแนะนำาจากบาร์เทอร์คาร์ด จึงได้ลองไปใช้
บริการ ซึ่งผลลัพธ์ดีมากๆ ค่ะ คุณหมอใจดีมากทั้งยังดูแลเราเป็นอย่างดีค่ะ 
อาการก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันก็ยังไปใช้บริการอยู่ค่ะ

บาร์เทอร์คาร์ดกับการท่องเท่ียว

บาร์เทอร์คาร์ดได้แนะนำาให้ดิฉันไปเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์ จึงได้มีโอกาส 
ไปใช้เทรดที่นั่น โดยเป็นทริปที่ประทับใจและสนุกมากค่ะ ตลอดระยะเวลา  
10 กว่าวันนั้น เราได้ ใช้บาร์เทอร์คาร์ดไกด์บุ๊คในการเลือกไปใช้บริการต่างๆ 
ของบาร์เทอร์คาร์ดในประเทศนิวซีแลนด์ โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ก้าวถึงสนามบิน  
ไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถ ที่พักโรงแรม ร้านอาหาร กิจกรรม สปา ซึ่งบาร์เทอร์คาร์ด 
ช่วยประหยัดเงนิสดไปได้เยอะมากๆ เกือบ 200,000 เทรดบาททเีดยีวค่ะ เรยีกว่า
ทริปนั้นแทบไม่ต้องใช้เงินสดเลยค่ะ หากมีโอกาสก็อยากใช้บาร์เทอร์คาร์ด
ที่ประเทศออสเตรเลียอีกทริปหนึ่งค่ะ

ช่วยเล่าความประทับใจในการใช้บาร์เทอร์คาร์ดค่ะ

ประทับใจใน BDM (Business Development Manager) ที่คอยสนับสนุนเรา 
เวลาที่เรากำาลังมองหาหรืออยากได้สินค้าหรือบริการอะไร หรือหลายๆ ครั้ง 
ยังเป็นผู้เจรจาดีลต่างๆ ให้กับเรา นอกจากนั้นยังคอยนำาเสนอสินค้าและบริการ
ต่างๆ ที่น่าสนใจให้กับเรา บาร์เทอร์คาร์ดเปิดโลกของเรา ให้เราได้ลองใช้
ได้ลองทำาในสิ่งที่อยากลอง ได้เปิดโอกาสหลายๆ อย่างในชีวิตและโลกธุรกิจ
และยังทำาให้เรามีโอกาสได้ยื่นโอกาสนั้นๆ ต่อแก่ผู้อื่น เพราะเราสามารถใช้
เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ดในการซ้ือสินค้าให้กับพนักงานที่เหน็ดเหนื่อยจาก
การทำางาน การใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดส่งผลให้เราเวลาไปไหน เรามักมีของฝาก
ไปให้ผู้อื่นเสมอๆ ค่ะ

คำาแนะนำาในการใช้บาร์เทอร์คาร์ด 

อยากให้ทุกคนได้มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดและได้มาใช้เทรด
บาทบาร์เทอร์คาร์ดกันค่ะ เพราะการใช้บาร์เทอร์คาร์ดน้ันช่วยเพิ่ม
อิสรภาพทางการเงิน ลดภาระค่าใช้จ่าย เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับ
ตัวเองและคนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งที่งานบาร์เทอร์คาร์ดเทรดโชว์ 
การซ้ือสินค้าและบริการผ่าน BDM  ที่สำาคัญยังเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจ
และช่วยขยายฐานลูกค้าของเราอีกด้วยค่ะ 

ส่ิงที่ ไวโรแคร์ ซ้ือด้วยบาร์เทอร์คาร์ด
• ทริปต่างประเทศ

• สวัสดิการพนักงาน เช่น ทริปประจำาปี การตรวจสุขภาพประจำาปี

• ของขวัญให้กับลูกค้า

• ทริปธุรกิจ

• เครื่องมือช่าง เช่น สว่าน ผ้าเช็ดทำาความสะอาด

• กล้องติดรถบริษัท

• บริการล้างแอร์

• เฟอร์นิเจอร์

บาร์เทอร์คาร์ดช่วยให้เรามีโอกาส 
ได้ใช้จ่ายในส่ิงที่แปลกใหม่สำาหรับเรา 
อาจเป็นส่ิงที่เราไม่อยากลงทุนซื้อ
ด้วยเงินสด แต่ในการใช้เทรดบาท
บาร์เทอร์คาร์ดทำาให้เราตัดสินใจ 
ซ้ือได้ง่ายขึ้น จึงเป็นโอกาสให้เราได้
ลองของใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ของเรา 
ให้กว้างขึ้น

“

”

คุณมานา จิรมณีวงศ์ 

บริษัท ไวโรแคร์ แมเนจเมนท์ จำากัด

สมาชิกภาพ: 16 ปี

ลดค่าใช้จ่ายเงินสด



สิ่งท่ี คุณวัฒนา ได้ประโยชน์จากการใช้
บาร์เทอร์คาร์ด 
• กล้องวงจรปิด
• อุปกรณ์การแพทย์
• ประชาสัมพันธ์บริษัท
• ของขวัญสำาหรับการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า
• สวัสดิการพนักงาน
• ผ้าม่าน

ลดต้นทุน 

RIA Laboratory เป็นศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์ เช่น บริการรับตรวจเลือด 
ปัสสาวะตามโรงพยาบาลและคลินิค เปิดบริการมากว่า 29 ปี ผมเป็นสมาชิก 
บาร์เทอร์คาร์ดมา 14 ปี แล้วครับ ผมได้ประโยชน์เชิงธุรกิจจากบาร์เทอร์คาร์ด  
ในการเทรดสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อเราด้านการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ต่างๆ ของบริษัท เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งบริษัท ราคา 200,000 เทรดบาท
หรืออุปกรณ์การแพทย์ที่เราต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็น ถุงมือ หน้ากาก แอลกอฮอล์ 
สำาลี เป็นต้น ก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากทีเดียวครับ นอกจากนั้นยังใช้
ซื้อสินค้า นำ้ายาทำาความสะอาด นำ้ายาถูพ้ืน มาใช้ ในออฟฟิศอีกด้วยครับ

ประชาสัมพันธ์

บาร์เทอร์คาร์ดมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู ้จักมากขึ้น ขยาย
ฐานลูกค้าเราให้กว้างขึ้น จึงมีผู้มาใช้บริการเราเพ่ิมขึ้นครับ เวลาสมาชิก
บาร์เทอร์คาร์ดมาใช้บริการของเรา ก็ยังมีการบอกต่อหรือแนะนำาเราให้
กับกลุ่มลูกค้าเงินสด ทำาให้เรามีลูกค้าเพิ่มข้ึนท้ังในกลุ่มบาร์เทอร์คาร์ด
และกลุ่มเงินสดครับ 

การซ้ือของขวัญให้ลูกค้าเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

ผมใช้หลักการการให้ของขวัญลูกค้า โดยการสอบถามความต้องการของ
ลูกค้าว่าต้องการอะไร เพ่ือให้ลูกค้าได้ของที่ต้องการใช้จริงๆ มีประโยชน์
มากกว่าและไม่ซำ้ากับใคร เวลาผมต้องการอะไร ผมจะสอบถามกับทาง 
บาร์เทอร์คาร์ดว่ามีสินค้าที่เราต้องการหาอยู่หรือไม่ ซึ่งบาร์เทอร์คาร์ด 
ก็สามารถตอบโจทย์สิ่งที่ผมค้นหาได้หลายๆ อย่าง เช่น บัตรกำานัลที่พัก
เป็นของขวัญให้กับลูกค้า เป็นต้น หรือเวลาผมจัดอีเว้นท์ตรวจสุขภาพประจำาปี  
ผมมกัใช้เทรดบาร์เทอร์คาร์ดซือ้สแนค็บอ็กซ์มาแจกให้กับคนทีม่า เพราะลูกค้า 
ต้องอดอาหารมาก่อนการตรวจเลือดครับ สำาหรับสวัสดิการพนักงานนั้น 
ผมมักให้ของขวัญเป็นการท่องเที่ยวต่างจังหวัด หรือในด้านส่วนตัวผมใช้
เทรดบาร์เทอร์คาร์ด ซื้อผ้าม่านในระหว่างตกแต่งบ้านของตนเอง มูลค่า
กว่า 200,000 เทรดบาทครับ 

ความประทับใจและคำาแนะนำาการใช้บาร์เทอร์คาร์ด

ประทับใจในสินค้า บริการที่มีคุณภาพและหลากหลายในบาร์เทอร์คาร์ดครับ 
ผมเชื่อว่านักธุรกิจทุกคนเห็นถึงความสำาคัญในการลดต้นทุนทางธุรกิจ
ซึ่งบาร์เทอร์คาร์ดสามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้อย่างดีครับ โดยการแปรสภาพ
สินค้าหรือบริการที่ เรามี ไปแลกกับสินค้าอื่นที่ เราต้องการใช้งานครับ
ด้วยงานของผมนั้นเป็นงานบริการ ต้นทุนจึงอยู ่ที่แรงงานเป็นหลัก
เราสามารถผันต้นทุนนี้มาเป็นเทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ด มาใช้ประโยชน์
แก่ธุรกิจเราได้ครับ

แปรต้นทุนงานบริการเป็น
เทรดบาทบาร์เทอร์คาร์ด 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายเงินสด

คุณวัฒนา ศิริบุรานนท์ 

บริษัท อาร์ ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำากัด
ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทางการแพทย ์

คลินิกตรวจสุขภาพ วีบีอิ้ง

สมาชิกภาพ: 14 ปี
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ในสภาวะเศรษฐกิจที่เดินตัวช้า บาร์เทอร์คาร์ดช่วย
ลดค่าใช้จ่ายและเปิดโอกาสทางธุรกิจของคุณนิธินันท์ 
ผ่านการประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

บาร์เทอร์คาร์ดกับการทำาตลาด 

ผมทำาธุรกิจเก่ียวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ฉลากสินค้าและกล่องบรรจุภัณฑ์  
รวมถึงงานสกรีน เช่น แก้วกาแฟหรือสกรีนลงบนบรรจุภัณฑ์โดยตรง 
เปิดดำาเนนิการมากว่า 3 ปี บาร์เทอร์คาร์ดเป็นหนึง่ในช่องทางการโปรโมท 
สินค้าและบริการของ โฮม แพ็คเกจจิ้ง โดยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
(Business Development Manager) จะเป็นผู้ช่วยในการวางแผน 
การใช้บาร์เทอร์คาร์ดด้านการทำามาร์เก็ตต้ิงให้กับบริษัทเสมอ เช่น 
เมื่อไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ผมได้ใช้เทรดบาท 
บาร์เทอร์คาร์ดในการซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นวิทยุ ดนตรีสีสัน 
โมเดิร์น 98.75 (FM 98.75 MHz) สำาหรับการโปรโมทสินค้าและ
บริการของ โฮม แพ็คเกจจิ้ง เป็นระยะเวลา 2 ปี ต้ังแต่ต้นปี 2562
ถึงสิ้นปี 2563 เป็นมูลค่ากว่า 360,000 เทรดบาท ซ่ึงช่วยผมลด
ต้นทุนการตลาดไปได้มากทีเดียวครับ 

โอกาสทางธุรกิจและการแปลงเทรดบาร์เทอร์คาร์ดเป็นเงินสด 
(Cash Conversion)

ในส่วนของฝ่ายผลติ บางครัง้โอกาสทางธรุกิจนัน้อาจเกิดขึน้พร้อมๆ กัน 
ทำาให้เราไม่สามารถรับงานผลิตที่เข้ามาพร้อมกันได้ เนื่องจากปัจจัยของ 
ฐานการผลิตที่จำากัด จึงอาจทำาให้ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจนั้นไป  
แต่ด้วยบาร์เทอร์คาร์ดมีธุรกิจที่หลากหลาย และมีไลน์ธุรกิจที่ตอบโจทย์ 
กลุ่มลูกค้าของผมได้ ผมสามารถใช้บริการของสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ด 
ท่ีมีธุรกิจประเภทเดียวกัน ในการเป็นซัพพลายเออร์และเป็นกำาลังเสริม
ด้านฐานการผลิต เพื่อส่งเสริมธุรกิจในช่วงเวลาท่ีไม่มีกำาลังการผลิต 
ท่ีเพียงพอ เปิดโอกาสให้เราสามารถรับงานอื่นๆ เพิ่มได้ โดยไม่ต้อง
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามา และยังรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 
พร้อมเปิดโอกาสสร้างรายได้เงินสด หรือเพ่ิมฐานลูกค้าเงินสดให้กับ
ธุรกิจเราได้ครับ 

ลดค่าใช้จ่ายเงินสด 

ในส่วนของออฟฟิศ ผมใช้เทรดในการซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนสำานักงาน อย่างเช่น
แฟ้ม กรรไกร ปากกา ดินสอ เคร่ืองเย็บกระดาษหรือลวดเย็บ ตู้เอกสาร ชั้นวางของ
เป็นต้น การเทรดหน้ากากอนามยันำาเข้าจากอเมรกิาคุณภาพด ีแจกให้กับนกัท่องเทีย่ว
ที่มาพักที่รีสอร์ทของครอบครัว ซึ่งมียอดเทรดบาร์เทอร์คาร์ดมูลค่ากว่า 100,000 
เทรดบาท นอกจากนั้นผมยังวางแผนในการซื้อรถขนส่งงานด้วยเทรดบาร์เทอร์คาร์ด
เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าอีกด้วยครับ

ไลฟ์สไตล์

ผมใช้เทรดบาทในการไปสปา บริการเช่ารถยนต์ ซ้ือกระดาษชำาระ เคมีภัณฑ์ 
อย่างนำ้ายาล้างจาน นำ้ายาทำาความสะอาด หรือเครื่องฟอกอากาศ 3-4 เครื่อง ซึ่งมี
มลูค่าเกอืบหนึง่แสนเทรดบาท และการสร้างความประทบัใจให้กับคนรัก ด้วยการพาไป
เดทที่ร้านอาหารวันวาเลนไทน์ เทรดคอร์สความงามเจ้าสาว และพาครอบครัว 
ไปรับประทานอาหารครับ 

ความประทับใจ

การแปลงต้นทุนสินค้าและบริการที่เรามีเป็นเทรดบาท เพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้า
และบริการที่เราต้องการผ่านระบบบาร์เทอร์คาร์ด บาร์เทอร์คาร์ดยังช่วยเพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจ ส่งเสริมให้คนรู้จัก โฮม แพ็คเกจจิ้งมากย่ิงขึ้นอีกด้วยครับ

สิ่งท่ี โฮม แพ็คเกจจิ้ง ซ้ือด้วยบาร์เทอร์คาร์ด
• สื่อประชาสัมพันธ์วิทยุ  • เคร่ืองกรองอากาศ

• อุปกรณ์เครื่องเขียนสำานักงาน  • คอร์สความงาม

• ตู้เอกสาร ชั้นวางของ   • บริการเช่ารถยนต์

• หน้ากากอนามัย  • ร้านอาหาร

คุณนิธินันท์ ศักดิ์เพ็ญศร ี
หจก. โฮม แพ็คเกจจิ้ง 
สมาชิกภาพ: 1 ปี 5 เดือน

บาร์เทอร์คาร์ด
ช่องทางโปรโมทสินค้า

และบริการ



บาหลี วิลลา่ ฟอรยู์
วิลล่า 3 ห้องนอน สไตล์ร่วมสมัย บนพื้นที่กว่า 500 
ตารางเมตร และเนื้อที่ใช้สอยกว่า 350 ตารางเมตร 
รอคุณและคนท่ีคุณรักมาผ่อนคลายในบรรยากาศ
เงียบสงบของบาหลี แต่ยังใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวตอน
กลางคืน ร้านอาหารและชายหาดของเขตนูซาดัว 
บาหลี วิลล่า ฟอร์ยู ต้ังอยู่บนพื้นที่ส่วนตัวในบริเวณ 
ที่นิยมอาศัยอยู่ของชาวต่างชาติในบาหลี 

www.balivilla4u.com

เซมินยัก สแควร ์ โฮเทล
ต้ังอยู่ใจกลางพ้ืนที่เซมินยักอันโด่งดัง เซมินยัก  
สแควร์ โฮเทล ต้ังอยู่เหนือห้างสรรพสินค้าที่อยู่
ภายใต้ชื่อเดียวกัน ที่นี่เหมาะสำาหรับเป็นที่พักใน 
วันหยุดของคุณ ด้วยการตกแต่งของแต่ละห้อง 
ที่ดีไซน์แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละท่าน เราพร้อม 
ที่จะมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สมบูรณ์
แบบให้กับคุณ

www.seminyaksquarehotel.com

บาหลี ปาลม์ รีสอรท์
บาหลี ปาล์ม รีสอร์ท ต้ังอยู่บนหาดแคนดิดาซา  
ที่นี่คุณสามารถมองเห็นวิวทะเล หมู่เกาะและทิวเขา
สวยงามตระการตา เราเป็นโรงแรมหรูตกแต่งสไตล์
โมเดิร์น อยู่ในเขตรั้วรอบปลอดภัย มีเครื่องอำานวย
ความสะดวกครบครัน มอบความสะดวกให้แก่แขก
ผู้เข้าพักแบบระยะสั้นและระยะยาว ใช้เวลาการเดินทาง
จากสนามบิน โดยเส้นบายพาสเพียง 75 นาที เท่านั้น

www.balipalmsresort.com

โลวิน่า โอเอซิส โฮเทล
โลวิน่า โอเอซิส โฮเทล มอบประสบการณ์การพักผ่อนอันแสนสบายใจกลางเมืองโลวิน่า
ในราคาสบายกระเป๋า และอยู่ห่างจากแหล่งอำานวยความสะดวกต่างๆ เพียง 5 นาที  
โลวิน่า โอเอซิส โฮเทล เป็นโรงแรมขนาดเล็กที่บริการด้วยไมตรี ทำาให้การพักผ่อน 
ของคุณพิเศษและน่าจดจำา 

www.lovinaoasis.com

การท่องเท่ียวในบาหลี
ด้วยบาร์เทอร์คาร์ด

การท่องเท่ียว


