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สวัสดีผูอานที่รักทุกทาน เขาสูฤดูฝนกันอยางเปนทางการแลวนะครับ ชวงนี้อยาลืม

รักษาสุขภาพ ฝนตกถนนล�นใชรถ ใชถนนกันดวยความระมัดระวังนะครับ สำหรับ

TrueBusiness TECHNO NOTES ฉบับเดือนมิถุนายนน้ี ผมเตรียมเร�องท่ีนาสนใจ

อัดแนนทุกหนาเชนเคย จะไดอานกันเพลิน ๆ ทามกลางเสียงฝนและสายลมเย็น ๆ

สำหรับใครท่ีพลาดงาน TrueBusiness Forum2018 : The Digital Future to

Sustainability เม�อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา ผมขอรวบรวมเนื้อหา

ปาฐกถาพิเศษจาก ดร. สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เร�อง “Thailand Economy Sustainability” มาใหอานกันในฉบับน้ีครับ

เร�องเลานักบริหารกับเร�อง ความกลาหาญ ซึ่งเปนอีกหนึ่งองคประกอบสำคัญ

ท่ีจะทำใหธุรกิจเติบโตอยางย่ังยืน Technology Intrend ผมชวนมาอัปเดต Gadget

สุดชิคสำหรับบานในโลกยุคดิจิทัล ที่จะมาชวยยกระดับความสะดวกสบายในบานแบบ

สุด ๆ แลวมาเปลี่ยนบรรยากาศตระเวนไป 5 คาเฟสีเขียวชวนนั่งทำงานรับหนาฝน

บอกไดเลยครับวาแตละที่สดช�นไมแพกันทีเดียว เร�องราวที่นาสนใจยังมีอีกมาก

ทั้งหมดติดตามอานไดในฉบับนี้ครับ
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ผานไปแลวนะครับสำหรับงานแหงป

TrueBusiness Forum 2018: The Digital Future

to Sustainability โลกดิจิทัลแหงอนาคตสูธุรกิจท่ีย่ังยืน

ทามกลางแขกผูมีเกียรติเขารวมงานกวา 1,800 ทาน จาก

ธุรกิจองคกรตาง ๆ ในวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผานมา

ซ่ึงรับเกียรติจาก ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาวเปดงานและ

ปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ “Thailand Economy

Sustainability” โดยไดกลาวถึงสภาวะปจจุบันของโลก

ท่ีกำลังเปล่ียนผานสูโลกยุคใหมหรือโลกในศตวรรษท่ี 21

ซ่ึงมีท้ังเร�องของโอกาส ภัยคุกคาม ขอจำกัดใหม รวมท้ัง

การพัฒนาศักยภาพใหม ๆ เพ�อรองรับส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ซ่ึงหลายอยางไมเคยปรากฎข้ึนมากอน ดังน้ันธุรกิจจะตอง

ปรับตัวเพ�อตามใหทัน พรอมรับมือกับโลกยุคใหมน้ี น่ีเปน

เร�องที่ตองชวยกัน

สูอนาคตที่ยั่งยืนดวยเทคโนโลยี

ดร.สุวิทย  ไดกลาวไวในชวงตนงานถึงภาพของโลกแหง

ศตวรรษที่ 21 อยางนาสนใจวา ศตวรรษหนานี้ธุรกิจ

จะตองพรอมเผชิญกับส่ิงท่ีเรียกวา VUCA ซ่ึงหมายถึง

Volatility : การเปล่ียนแปลงอยางหลากหลายรวดเร็ว

Uncertainty : ความไมแนนอน

Complexity : ความซับซอนสับสน

Ambiguity : ความกำกวม

สิ่งที่ผูคนและธุรกิจบนโลกกำลังเผชิญทุกวันนี้ลวนแลว

แตเปนผลจากฝมือตัวเองไมทางตรงก็ทางออม อยาง

อุณหภูมิโลกที่รอนขึ้น จากการสรางขยะ สรางมลพิษ

การปลอยของเสียของโรงงาน นำไปสูวิกฤติภาวะโลกรอน

นอกจากนี้ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจที่มีปญหา

ในการกระจายโอกาสรายไดทางเศรษฐกิจ ก็ทำใหเกิด

ชองวางทางรายไดคนรวยรวยสุดโตง คนจนจนสุดโตง

รวมถึงปญหาทางแนวคิด ผลกระทบทางการเมือง ซ่ึงนำ

การแพรกระจายของแนวคิดสุดโตงอยางการกอการราย

ท่ีสรางความส่ันสะเทือนสงผลทางสังคมในระดับโลก เชน

การสูรบในซีเรียที่สรางคล�นผูอพยพลี้ภัยในซีเรียทที่สง

ผลกระทบตอหลายรัฐบาลในยุโรป สงครามที่ ไรรูปแบบ

ท่ีไมมีแนวรบแนนอน ทำใหผูคนหวาดกลัว มีชีวิตไมแนนอน

เห็นไดชัดวาแนวคิด กฎกติกาที่เคยใชไดผลในอดีตกลับ

ไมสามารถใชอธิบายปรากฎการที่เกิดขึ้นในปจจุบันและ

อนาคต

กฎกลายเปนขอยกเวน

และขอยกเวนจะกลายเปนกฎ

จุดเปลี่ยนประเทศไทย



หลายเหตุการณท่ัวโลกท่ีสะทอนความไมแนนอน เทคโนโลยี

มีความเปล่ียนแปลงเกิดและดับอยางรวดเร็ว ดังน้ันธุรกิจ

ควรทำอยางไรใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน

ดร.สุวิทย ไดกลาววา “จากความทาทายของโลกในดาน

ตาง ๆ เหลาน้ี รัฐบาลจำเปนตองมีการปรับเปล่ียนเชนกัน

โดยไดเริ่มทำสิ่งที่เรียกวา Sandbox ในภาครัฐไปแลว

ประมาณ 2-3 เร�อง อาทิ คุณบัณฑูร ล่ำซำ บอกวา

อยากบริหารจัดการนาน เพ�อจะแกปญหาความยากจน

แกปญหาการบุกรุกปา แตถาไมใช Sandbox ก็เกิดขึ้น

ไม ได หรือคุณมีชัย วีระไวทยะ บอกวาอยากปฏิรูปการ

ศึกษา ก็ใหเอกชนลองบริหารโรงเรียนของรัฐ ซ่ึงตัวอยาง

เหลาน้ีคือเร�องของ Sandbox ดังน้ัน ในอนาคตเราจำเปน

ตองมีสิ่งที่เรียกวา Sandbox เพ�อจะปรับเปลี่ยนใหได

ตามบริบทโลกที่เปลี ่ยนแปลงไป” ซึ ่ง Sandbox ที่

ดร. สุวิทย หมายถึงในท่ีน้ี คือ การสรางสรรคทางความคิด

ทดลองสิ่งใหม ใชกฎเกณฑที่ผอนปรน หรือมีการใช

นวัตกรรมตาง ๆ เปนพิเศษ เพ�อสรางเสริมประสิทธิภาพ

นั่นเอง นอกจากนี้ยังจำเปนจะตองมี Future Lab,

Policy Lab นโยบายใหม ๆ ที่จะตองถูกทดลองหรือ

ทดสอบ

Sandbox สนามทดลองแนวคิดและการปฎิบัติ

นอกจากนโยบายในการใหธุรกิจเกิดความรวมมือกัน

แลกเปลี่ยนขอมูลแบบเปดเพ�อชวยกันพัฒนาสิ่งใหม ๆ

การสรางเครือขายธุรกิจแหงความรวมมือในการสราง

อนาคตจะเปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้น โดย ดร.สุวิทย ในฐานะ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยฯ ผลักดันและดำเนินการ

ในเร�องขอบังคับใหเอื้อตอธุรกิจ Startup เทคโนโลยี

ใหม ๆ รวมถึงการทำ Policy Sandbox เปดโอกาสให

ไอเดียใหม ไดทดลองทำ เชน การใหภาคเอกชนเขามา

บริหารโรงเรียนรัฐ ซ่ึงหากทำไดตามน้ีจะชวยเปนพลังขับ

เคล�อนธุรกิจใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางแนนอน

ซึ่งสำหรับผูประกอบการยุคใหมยังมีสิ่งที่ตองคำนึงถึง

การสราง 4E (Explore, Experiment, Experience,

Exchange) เพ�อการแสวงหาความคิดไอเดียเทคโนโลยี

ใหม ๆ  ท่ีผานการทดลอง เรียนรู ความรวมมือชวยกัน

ปรับปรุงอยางตอเน�อง เพ�อใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน

และแขงขันไดอันเปนแนวคิดใหมในการผลักดันธุรกิจของ

ประเทศไปสูอนาคตตามแนวนโยบาย Thailand 4.0
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ดร.สุวิทยกลาววา “จริง ๆ แลวโมเดลไทยแลนด 4.0 คือ

การสรุปบทเรียนในศตวรรษที่ 20 เพ�อเตรียมพรอม

ประเทศไทยไปสูศตวรรษท่ี 21 เรามองวาทุกอยางไมได

เทไปอยูดานใดดานหน่ึง เม�อกอนอาจจะเปนดานเศรษฐกิจ

เปนหลัก แตวันนี้เราจำเปนจะตองนอมนำเอาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช

ซ่ึงก็คือเร�องของ Thriving in Balance ถาเราตองการ

จะไปสู Sustainability”

เทคโนโลยีไดเปลี่ยนโฉมหนาของโลกไปแลว

ธุรกิจไมอาจยืนหยัดไดดวยตนเองโดยปราศจากความรวม

มือ เพ�อสรางความสามารถในการแขงขัน (Collaboration

is the new competition) การสรางชุดทักษะใหม

(New Skillset) ของธุรกิจในยุคใหมตองมีความเขาใจ

อยางลึกซ้ึง (Deep Learning) ซ่ึงคือการเรียนรูดวย

Hand การลงมือทำ Head การคิดวิเคราะห และ Heart

ใชหัวใจในการทำงาน ดวยความมุงม่ันเขาใจถึงส่ิงตาง ๆ

รอบตัวที่ลวนสงผลกระทบถึงกัน ทั้งนี้ ดร.สุวิทย ยัง

กลาววา “โลกในอนาคตทรัพยากรจะมีอยางจำกัด ฉะน้ัน

จะตองมองธรรมชาติเปนแหลงทรัพยากร ไม ใชมอง

ธรรมชาติเปนทรัพยากรอีกตอไป และหากเปนไปไดเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยในอนาคตจะตองเปน Zero Waste

ของท่ีท้ิงแลวสามารถนำมาใชใหมได แมจะเปนโจทยท่ียาก

แตนับวาเปนโจทยท่ีตอบความย่ังยืนไดอยางแทจริง การ

ที่เราจะไปขางหนาไดเราตองรูวา เราจะ Define the

Future ดวยตัวเราเองอยางไร ดวยพวกพองของเรา

อยางไร ซ่ึงปจจัยสำคัญคือเราตองไปดวยกัน และเราตอง

กลามองอนาคต

การพัฒนาเพ�อสรางความมั ่งคั ่ง จากเดิมมีแนวคิด

ที่มุงเช�อในเร�อง Economic Growth ก็กลายมาเปน

Thriving in Balance (การพัฒนาอยางสมดุลทั้ง

คน ธรรมชาติ และเทคโนโลยี) ผานการใชภูมิปญญามนุษย

หรือ Human Wisdom ซึ่งเปนสิ่งสำคัญที่ธุรกิจใน

อนาคตตองมี เพราะมนุษยคือผูกำหนดทิศทางของ

เทคโนโลยี ทำใหเกิดแพลตฟอรมที่มีประสิทธิภาพ เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด จนนำไปสู Economic Wealth และ

Future World

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กุญแจสูความยั่งยืนแหง

อนาคต

มนุษย

มนุษย

มนุษย

Economic Growth

การพัฒนาที่มุงเนน การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ธรรมชาติ

ความไมยั่งยืน

มนุษย

ความเหล�อมล้ำ

เทคโนโลยี

ความแปลกแยก

Thriving in Balance

การพัฒนาสมดุล

มนุษย ธรรมชาติ อนุรักษอยางฉลาด

และใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

มนุษย มนุษย
การมีสวนรวม

มนุษย เทคโนโลยี
ขับเคล�อนอยางมีประสิทธิภาพ

>

>

>

>

>

>



“...เราไมเปนประเทศร่ำรวย เรามีพอสมควร พออยู ได

แต ไมเปนประเทศที่กาวหนาอยางมาก เราไมอยากจะเปน

ประเทศกาวหนาอยางมาก เพราะถาเราเปนประเทศกาวหนา

อยางมากก็จะมีแตถอยกลับ ประเทศเหลาน้ันท่ีเปนประเทศ

อุตสาหกรรมกาวหนา จะมีแตถอยหลังและถอยหลัง

อยางนากลัว แตถาเรามีการบริหารแบบเรียกวาแบบคนจน

แบบที่ ไมติดกับตำรามากเกินไป ทำอยางมีสามัคคีนี่แหละ

คือเมตตากัน จะอยู ไดตลอดไป...”

ซ่ึงท้ังหมดน้ีเปนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนพ้ืนฐาน

ในการพัฒนา ควบคูกับการดำเนินรอยตามแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตรพระราชาที่ใหความสำคัญ

กับการสรางความสมดุล อันเปนเปาหมายการพัฒนา

อยางยั่งยืนของไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานไว     

Future is Now ถึงเวลาที่คนไทยและธุรกิจไทย

จะตองมีรวมกัน

Value-Based Ecosystem คือ ความทาทายใหมท่ีคนไทย

ธุรกิจไทย ตองเรียนรูและพรอมปรับตัวในยุคที่คนกับ

เทคโนโลยีแยกออกจากกันไม ได อันประกอบดวย

1. Circular Economy หรือ ระบบเศรษฐกิจไหลเวียน

ที่มุงสรางความสมดุลของมนุษยกับธรรมชาติ เพ�อให

เกิดความย่ังยืน ท้ังการบริหารความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ

ตาง ๆ และการปองกันการทำลายทรัพยากร

2. Distributive Economy ระบบเศรษฐกิจกระจายตัว

เพ�อปรับสมดุลระหวางมนุษยกับมนุษย แกไขปญหาความ

เหล�อมล้ำ ผานการสรางความเขมแข็งแกชุมชนดวยกลไก

ประชารัฐ สามารถเช�อมตอกับประชาคมโลกไดอยางม่ันคง

3. Innovation-Driven Economy ระบบเศรษฐกิจ

ที่ขับเคล�อนดวยนวัตกรรม เพ�อใหเกิดสมดุลระหวาง

มนุษยกับเทคโนโลยี ดวยการใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด

ยกระดับการวิจัยและพัฒนา สรางความม่ังค่ังใหแกประเทศ

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ซึ่งเปนหลักคิด หลักปฏิบัติ

ที่จะนำพาพวกเราไปสูความยั่งยืน”

พระราชดำรัส เน�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔

ไมใชกลัวอนาคต แตการกลามองอนาคต จะตองตามมา

ดวย Game changers ที่สำคัญ และถาเราจะเปลี่ยน

ประเทศ เราตองปรับ Mindset ปรับ Skillset ท้ังหมด

จึงเปนคำถามวาพวกเราพรอมที่จะใหประเทศไทยเกิด

การเปลี่ยนแปลงไปสู ไทยแลนด 4.0 แลวหรือยัง”



เร�องเลานักบริหาร
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องคกรที่เติบโตมาเปนลำดับ มีวิธีคิดที่พัฒนาไปตามแตละชวงเวลา ผมอยูองคกรนี้มา 20 กวาป

ผานหนาวมานับครั้งได เพราะแตละปรอนเหลือเกิน รอนดวยการเปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา

เพราะหากไมเปลี่ยนแปลง ไมรูวันนี้เราจะอยู ไดอยางไร สิ่งแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงทำเอา

บางคนตามไมทัน พวกตามไมทันนี่ มีตั้งแตอยากตามใหทัน กับพวกไมรูจะตามทำไม ในองคกร

พวกดานหนาเปนพวกเปลี่ยนแปลงบอย พวกหลังบานเปลี่ยนชา แตสำคัญที่พวกเขาตองเปลี่ยน

แตผูบริหารบางองคกรกลับใหความสำคัญกับพวกเขาเหลานั้นนอยเกินไป พอหันมาตรวจสอบดู

ถึงกับตกใจวาขบวนรถที่ฝายบริหารกำลังขับเคล�อนอยูมีคนตกขบวนกันเปนจำนวนมากคือ พวก

ลูกนองทั้งหลายที่อยูหลังบานนั่นแหละ

SUSTAINABILITY

... อยางกลาหาญ



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

ความย่ังยืน ... คือธุรกิจเราตองหมุนตามโลกใหทัน  

หัวหนางานท้ังหลายตองตรวจสอบเปนระยะวา ส่ิงท่ีเปน

ปจจัยตอธุรกิจที่ตัวเองทำอยูนั้น ผูคนในองคกรรับรู

รับทราบเพียงใด สมัยกอนเทคโนโลยีไมรวดเร็วเหมือน

สมัยน้ี การเปล่ียนแปลงตาง ๆ จึงเปนแบบคอยเปนคอยไป

แตสมัยนี้มันเปลี่ยนเร็วจนคนที่รูเร�องยังเปลี่ยนตามไม

คอยทัน นับประสาอะไรกับคนที่รูนอยอยูแลว ยิ่งพวก

รูนอยแลวไมชอบเปล่ียนแปลงน่ีย่ิงหนัก พอสะสมมากข้ึน

มากข้ึน มันก็หลีกไมพนตองเปล่ียนคนทำงานเปนคนรุนใหม

พอเปลี่ยนปญหายิ่งเยอะ เฮอ.......

ความยั่งยืน ... ตองเปนมากกวาตัวเลขผลกำไร 

ธุรกิจยังตองมีหลายมิติอีกดวย เชน การประกอบธุรกิจ

ตองไมทำรายธรรมชาติส่ิงแวดลอม ตองไมทำรายสังคม

ผูคนท้ังชีวิตและทรัพยสินตองสรางสรรคสังคมดวยการ

ตอบแทนหรือการคืนกลับและสุดทายการบริหารงานของ

องคกรตองมีความโปรงใสตรวจสอบได หลายองคกร

กลาวอางวา องคกรของเขามีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับ

ความยั่งยืน แตกลับตรงกันขามกับที่คนภายนอกมอง

พวกเขา ไมตางจากเซลลขายรถยนต สาธยายวา รถที่

ตนเองขายดีเลิศสารพัด รถจะดีจริงหรือไม เราไมถามเซลล

กันนะครับ เราถามจากคนที่ใชไมใชหรือ? 

ขอเชิญชวนใหผูประกอบการทั้งหลาย

เขาสูกระบวนการประกอบธุรกิจดวยความยั่งยืน
กันครับ

ความยั่งยืน ... ตองมีมาตรฐาน 

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) หรือ

ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จขององคกรท่ีย่ังยืน เปนมารตรวัด

มาตรฐานที่ ไดรับการยอมรับในแวดวงธุรกิจระดับโลก

ในการใชประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง

การพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะตองมีนโยบายที่ชัดเจนใน

เร�องของความย่ังยืน มีการปฏิบัติใหเกิดผล สวนท่ีสำคัญ

มากทำใหมาตรวัด DJSI น้ีไดรับการตอบรับเปนอยางดี

คือ ความยากในการสนับสนุนขอมูลเพ�อการรับรอง

การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะเปนหัวใจสำคัญตอผล

การตรวจวัด ย่ิงเปดเผยนอยย่ิงไดคะแนนนอยหรือไมได

คะแนนเลย ดังน้ันแลว ความย่ังยืนอยางแทจริงท่ีองคกร

ท้ังหลายอยากจะเปนกันน้ัน จึงมีพ้ืนฐานจากความซ�อสัตย

ตรงไปตรงมาและเปดเผยอยางกลาหาญและสงางาม

ความย่ังยืน ... คือเปาหมายท่ีฝายบริหารตองมุงไป 

จุดนี้เองหลายองคกรที่พยายามเขาใจวา ประโยชนของ

มันคืออะไรกันแน องคกรเล็กถึงกลางจะเขาใจเร�องความ

ย่ังยืนไปตามท่ีผมเกร่ินมา...แตองคกรขนาดใหญ มีอะไร

มากกวาน้ัน ในสังคมขององคกรขนาดใหญ ถือวาเร�อง

ความยั่งยืนเปนพันธกิจที่องคกรสมาชิกของสังคมนั้น

ตองปฏิบัติ มุมมองเร�องแบบน้ีเปล่ียนแปลงการทำธุรกิจ

จากเดิมไปเปนอยางมาก ยอนกลับไป 20-30 ปที่แลว

เม�อถามถึงวัตถุประสงค ในการประกอบธุรกิจในช้ันเรียน

เหมือนไมมีใครพูดถึงเร�องอ�น นอกจากกำไร แตเดี๋ยว

น้ีกลับตองพูดถึง ความย่ังยืน เพราะการประกอบธุรกิจ

มันยากขึ้น มีองคกรที่ลมหายตายจาก ดำเนินธุรกิจได

ไมยั่งยืนเปนจำนวนมากมาย
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หากจะพูดถึงหนึ่งในตัวเลือกของระบบการรักษาความปลอดภัยที่นิยมประหยัด

คาใชจายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในยุคดิจิทัลแลวหละก็ คงหนีไมพนกลอง

วงจรปด หรือ CCTV ซ่ึงทำหนาท่ีเปนอุปกรณเฝาระวังภัย ปองกันการเกิดเหตุ

ไดเปนอยางดี เพราะนอกจากระบบกลองวงจรปดท่ีสามารถเช�อมตอกับอินเทอรเน็ต

ได ทำใหเราสามารถดูกลองวงจรปดผานโทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร

ไดแบบ Real Time แลว ปจจุบันน้ีเรายังนำเทคโนโลยี IoT มาชวยในการจัดเก็บ

ภาพสำรองบนคลาวด ไดอีกดวยนะครับ

จะกี่รานกี่สาขาก็มั่นใจในความปลอดภัย

Cloud CCTV
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5 
WorkTips

วิธีเรียกความสดช�น

หลังการทำงานตลอดคืน

หลังจากตองทำงานดวน

ยาวตลอดคืน

ทำอยางไรใหสดช�น

พรอมทำงานตลอดวัน!!!



Cloud CCTV หรือ ระบบการรักษาความปลอดภัยใน

รูปแบบ Video Surveillance-as-a-Service (VSaaS)

จาก True IoT สามารถบันทึกภาพจากกลองวงจรปด

พรอมกันไดจากหลายสถานที่ บริหารจัดการไดงายจาก

สวนกลาง ม่ันใจในความปลอดภัยไมพลาดทุกเหตุการณ

ดวยการจัดเก็บภาพท้ังในเคร�องบันทึก ณ จุดติดต้ังกลอง

และจัดเก็บภาพสำรองบนคลาวดของ True IDC ซึ่งมี

มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก สามารถเรียกดูขอมูล

แบบ Real Time และยอนหลังไดทุกที่ ทุกเวลา ผาน

สมารทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร หมดกังวลเร�อง

การสูญหายของขอมูลภาพในกรณีท่ีฮารดดิสกถูกทำลาย

หรือโดนขโมย มีระบบจับภาพเม�อมีการเคล�อนไหว

(Motion Detection) ทำใหไมเปลืองเน้ือท่ีในการเก็บ

สามารถตั้งช�อกลุมของกลองหลาย ๆ ตัวในพื้นที่ และ

ต้ังระดับสิทธ์ิในการเขาดูกลองในแตละเขตพ้ืนท่ีได รองรับ

เทคโนโลยีใหม ๆ เชน ระบบตรวจจับความรอน (Heat

Map) ระบบจดจำใบหนา (Face Recognition) 

การอานปายทะเบียนรถ การนับจำนวนคน เปนตน

สะดวกคุมคาดวยบริการแบบ One Stop Service

Provider จากทรู ที่ดูแลใหตั้งแตอุปกรณ แพ็กเกจ

การใชบริการ การติดต้ังและบริการหลังการขาย หมดหวง

เร�องการดูแลพื้นที่ ไมตองถกเถียงเวลามีเร�อง หรือ

เหตุการณอะไรเกิดขึ้นที่มักจะหากันวาใครเปนฝายถูก

ใครเปนฝายผิด ไรกังวลเวลาตองออกไปติดตอกับลูกคา

ไปพักผอนกับครอบครัว เดินทางไปตางจังหวัด หรือ

ตางประเทศ  Cloud CCTV  จะเปนหลักฐานสำคัญ

ท่ียังสามารถกลับมาดูได ดวยเทคโนโลยีทันสมัยท่ีผสมผสาน

ทั้งดานไอทีและอุปกรณ ไฟฟาไวดวยกันแบบลงตัว

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1239

ต�นมาเปดมานใหแสงแดดผานหองนอน เพ�อใหรูสึกกะปรี้กะเปรา

รับประทานอาหารที่มีประโยชน

ด�มเคร�องด�มที่มคีาเฟอีน ในปริมาณที่เหมาะสม

หมั่นจิบน้ำเปลาตลอดทั้งวัน รักษาสมดุลและอุณหภูมิในรางกาย

อาบน้ำอุณหภูมิปกติใหรางกายต�นตัว ใชยาสีฟนสูตรเย็นใหรูสึกสดช�น

WorkTips



1. เทรนดเลือกอาหารที่มีความสดใหมและมาจากธรรมชาติ
อาหารที่มีสารกาบา (GABA) เปนสารชวยส�อประสาทสมอง

ทำใหความจำดี คิดอานไดวองไว มีมากในขาวกลองงอก

มอลต ขาวบารเลย ถั่วแดง ถั่วดำ ลูกเดือย และธัญพืชอ�นๆ

2. เทรนดเลือกทานอาหารที่มีสารตานอนุมูลอิสระ
ยอนวัยเซลล พืชผักที่มีสีเขียวเขม และผลไมที่มีสีเหลือง

สม ปจจุบันมีการสกัดเอ็นไซม “เอสโอดี” (SOD) จาก

พืชผักผลไม 5 สี กวา 120 ชนิด ที่ใหประสิทธิภาพสูงมาก

3. เทรนดเลือกปองกันกอนเกิดโรค
ใสใจสุขภาพดวยการออกกำลังกาย

อางอิง : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

1. ตอหิน/ตาพรา

2. ไมเกรน

3. ปวดหลังเรื้อรัง

4. นิ้วล็อก

5. กรดไหลยอน

6. โรคอวน

โรคฮิตคนทำงาน เคล็ดลับ
ไกลโรค

1. ทานอ
าหารใหต

รงเวลาค
รบ 3 มื้อ

   และ ค
รบ 5 หม

ู

2. ปรับพ
ฤติกรรมกา

รทำงานแ
ละการ

   นั่งทำ
งานใหเห

มาะสม

3. พักผอนสายตาและรางก
าย

4. หาวิธ
ีผอนคลาย ล

ดความเค
รียด

5. หมั่นอ
อกกำลังก

าย



Albert Zweiter

”“
ความสำเร็จไมใชกุญแจสูความสุข แตความสุขคือกุญแจสูความสำเร็จ

ถาคุณรักสิ่งที่คุณกำลังทำอยู คุณจะประสบความสำเร็จ

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. 

If you love what you are doing, you will be successful.



แพ็กเกจ Business Mixed Pay

เนนควบคุมร
ายจาย พรอมความบันเทิง

แบบพรีเมี่ยม

*รับสิทธิดูหนังพรีเมี่ยมผานทรูไอดีแอปพลิเคชั่น ฟรี 5 เร�อง / 1ป

• โทรฟรีในกลุมทรูมูฟ เอช ที่เปดใชบริการแพ็กเกจ Business Mixed Pay Premium และจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเดียวกัน • รับสิทธิ์ใช 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300

เมกะบิตตอวินาที (Mbps.) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตตอวินาที (Mbps.) รวมกันตามปริมาณที่กำหนด จากนั้นใชไดที่ความเร็วสูงสุดตอ 384kbps.

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพื้นที่ใหบริการ และอุปกรณที่รองรับ สามารถตรวจสอบไดที่ www.truemove-h.com/4G • คาบริการสวนเกินจากแพ็กเกจที่ผู ใชบริการตองเติมเงินเพิ่ม

(เม�อใชงานเกินคาบริการรายเดือน) คาโทรภายในประเทศ 0.99 บาท/นาที (คิดตามจริงเปนวินาที), SMS 2 บาท/ขอความ, MMS 5 บาท/ขอความ • อัตราคาบริการดัง

กลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

เนนควบคุมรายจาย

เติมเงินเพิ่มได

คาบริการรายเดือน

(บาท/เดือน)

โทรทุกเครือขาย

(นาที)

โทรฟรี

ในกลุม
4G / 3G

WiFi

ไมจำกัด

12 เดือน

699

599

499

399

7GB

6GB

5GB

4GB

550

450

350

250

ชวยเจาของธุรกิจ

ควบคุมคาใชจายได

พนักงานหมดกังวล

ใชเกินแพ็กเกจ เติมเงินได

ติดตอ ทรูชอป ทรูพารทเนอร     

และตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ

หรือโทร. 1239 กด 1 (จันทร-เสาร 08.30-17.30 น.)

bts@truecorp.co.th l    truebusiness

http://truebusiness.truecorp.co.th

วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

หรือจนกวาของจะหมด

สำหรับลูกคานิติบุคคล



First-Class Co-Working Space

ที่ TrueSphere สาขา Emquartier  / Mega Bangna / CentralFestival EastVille

สำรองที่นั่งดวน จำนวนจำกัด โทร. 02-859-7120

พบกัน 22 มิถุนายน นี้ เวลา 11.00 น. – 13.00 น. และ 14.00 น. – 15.00 น.

ลดปญหาเร�องขอมูลสูญหายจากเหตุการณไมคาดฝนปกปองขอมูลจาการถูกโจมตี มั่นใจทุกการจัดเก็บ

สำรองขอมูลในดาตาเซ็นเตอรและคลาวด ภายใตมาตรฐานความปลอดภัยจากทรู

Backup Solution for Business

พบกับ Solution Day ประจำเดือนมิถุนายน จาก TrueBusiness
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จะดีแคไหนหละครับ ถาเราสามารถควบคุมและส่ังการทุกอยางภายในบานไดงายผานการเช�อมโยง

ดวยเทคโนโลยีท่ีพรอมจะมาตอบสนองไลฟสไตลของคุณในยุคดิจิทัล ปจจุบันน้ีมีหลายบริษัทท้ัง

สตารทอัพ และบริษัทใหญตางพัฒนาอุปกรณ เคร�องใชภายในบานใหกลายมาเปนตัวชวยสุดล้ำ

ท่ีมีรูปแบบการใชงานงาย สามารถอำนวยสะดวกสบาย อัดแนนไปดวยประโยชนสำหรับการใช

สอยอยางครบครัน และแนนอนหละครับวาเทคโนโลยีของเราไดพัฒนาจนสามารถเนรมิตให

สิ่งที่เปนไปไม ไดในอดีตกลับมาทำใหเปนจริง วาแตเจาอุปกรณที่จะมาเนรมิตบานของคุณให

สมารทขึ้นมีอะไรบางไปดูกันเลย

สุดชิคในบานยุคดิจิทัล!

Gadget 

Singlecue

ขยับเขามาภายในกันบางนะครับกับ Gadget สุดไฮเทค

ที่ผมขอเรียกวาเปนกลองอัจริยะแลวกันนะครับ เพราะ

เจากลองที่วานี้ มีตัวควบคุมการสั่งงานอุปกรณตาง ๆ

โดยฟงกชันการใชงานเนนไปท่ีหองน่ังเลนครับ ไมวาจะเปน

การควบคุมเปด-ปด เปล่ียนชอง ส่ังปรับระดับเสียงของ

โทรทัศน ระบบเคร�องเสียงตาง ๆ หรือแมแตระบบ

เปด-ปดไฟท่ีอยูในหอง ซ่ึงเจากลองอัจฉริยะ Singlecue

น้ีมีคอนเซ็ปตคือ ผูใชงานไมจำเปนตองสัมผัสกับอุปกรณ

นั้น ๆ แตใหเปลี่ยนมาใชทาทางของมือกำกับการสั่งงาน

อุปกรณ ไฟฟา ผานเจากลองนี้แทนครับ https://www.youtube.com/watch?v=4WVGtRirzro



Ultraloq 

เคาวากันวาประตูบานคือดานสำคัญท่ีจะปองกันอันตราย

จากผูไมประสงคดี อุปกรณที่เรียกวา Ultraloq ตัวนี้

นาจะตอบโจทยมอบความปลอดภัยใหกับคุณไดอยาง

แนนอน เพราะเจานี่เปนลูกบิดประตูอัจฉริยะ ที่สรางทั้ง

ความปลอดภัยและความสะดวกสบายใหคนในบาน ดวย

ฟงกชันการกำหนดสิทธผูิท่ีสามารถเปดประตูได ทำใหไม

ตองกังวลเร�องคนแปลกหนาที่จะลักลอบเขามาในบาน

ไมจำเปนตองพกพากุญแจ เพียงสแกนน้ิว คียรหัสหรือ

ใชแอปพลิเคชันส่ังเปดประตูในรูปแบบตาง ๆ เชน เคาะท่ี

สมารทโฟน 4 คร้ัง (ios) หรือเขยาสมารทโฟน (Andriod)

โดยไมจำเปนตองเปดแอพฯ ขึ้นมาเพ�อสั่งเปดประตู

นอกจากน้ีคุณสามารถเช็คขอมูลไดวาสมาชิกในบานของ

คุณเขาออกบานวันไหน เวลากี่โมง

ที่มา : www.u-tec.com, https://singlecue.com, www.celestialtribe.com, https://thegadgetflow.com

https://www.youtube.com/watch?v=1n3PmnFpkBE

Muzo

เคยไหมครับ ที่ขางบานของคุณมีปารตี้เสียงดังรบกวน

การนอนของคุณยามค่ำคืน Gadget ที่ผมจะนำเสนอ

ตัวนี้แหละจะเปนตัวชวยของคุณ เพียงแคติด Muzo

ไวกับกำแพงหองหรือประตูจะชวยใหคุณนอนหลับได

อยางสบาย เพราะมันถูกออกแบบมาเพ�อใหตัดเสียงรบกวน

ภายนอกโดยเฉพาะ ประกอบไปดวย 3 โหมดดวยกันคือ

Serenity Mode ตัดเสียงภายนอกดวยระบบสั ่น

Sleep Mode ระบบที่ชวยใหคุณหลับไดดียิ่งขึ้นดวย

คล�นเสียงแบบตาง ๆ เพ�อกลอมคุณนอนหลับและปลุก

คุณต�น Secret Mode ระบบท่ีปกปองเสียงสนทนาของ

คุณเม�ออยู ในที่สาธารณะ กรณีที่ ไมตองการใหผูอ�น

ไดยินคุณ

https://www.youtube.com/watch?v=a_mHAvWk9iY



เบ�อไหมครับที่ตองนั่งทำงานแตที่เดิม ๆ อากาศเย็น ๆ ในชวงฤดูฝน ลองออกมา

เปลี่ยนบรรยากาศ ทามกลางสวนหยอมเล็ก ๆ ประดับประดาไปดวยตนไมสีเขียวชอุม

นานาพันธุ มองไปทางไหนก็สดช�น รับรองวาบรรยากาศการทำงานจะทำให ไอเดีย

คุณพุงอยางแนนอน

คาเฟสีเขียว

ชวนนั่งทำงานรับ หนาฝน
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วัดสิรินธรวราราม อุบลราชธานี



วัดพระธาตุหนองบัว อุบลราชธานี

Naiipa Art Complex - ในปา อารท คอมเพลกส

ฟงแคช�อก็แทบไมตองบรรยายอะไรใด ๆ เลยครับ วาจะ

รมร�นแค ไหน ใครไดเขาไปที่นี่รับรองประทับใจแนนอน

ที่นี่เปนคอมมูนิตี้เล็ก ๆ แตเต็มไปดวยตนไมเขียวชอุม

โดยเฉพาะตนมะขามขนาดใหญอายุกวา 30 ป ใหรมเงา

ชวนนานั่ง เสมือนทำงานในปา และภายในโครงการนี้

ก็มีคาเฟสุดชิค ช�อวา ไล-บรา-รี่ ที่หอมลอมไปดวย

กระจกใส มองออกไปก็เห็นตนไมใหญ ย่ิงทำใหชวนน่ัง

ทำงานไปอีก 

• พิกัด: ติดสถานีรถไฟฟาพระโขนง (สุขุมวิท 46)

• เปดบริการ: ทุกวัน 9.00 - 20.00 น.

Hookrajong Cafe – หูกระจง คาเฟ

คาเฟเรือนกระจกทรงจั่วสีขาวรมร�นไปดวยตนไมนอย

ใหญโดยเฉพาะตนหูกระจงที่สรางรมเงาใหบรรยากาศ

ดูผอนคลาย ภายในคาเฟแหงนี้ตกแตงดวยเฟอรนิเจอร

โทนสีน้ำตาล ขาว ทำใหดูโปรง โลง รับรองวาโดนใจ

สาว ๆ ออฟฟศอยางแนนอน ดานนอกยังมีพ้ืนท่ีเอาตดอร

โดดเดนดวยตนหูกระจงที่ถูกลอมดวยโตะเกาอี ้แบบ

เคานเตอรบาร ใหเราไดออกไปรับลมสัมผัสธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังเปดใหเชาเปนหองประชุมสำหรับคนทำงาน

ที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศอีกดวย

• พิกัด: ติดถนนยานนาวา กทม.

• เปดบริการ: ทุกวัน 09.00 – 20.00 น.
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The 66 Cottage

คาเฟสไตล English Cottage ท่ีเนนโทนสีขาว - น้ำตาล

เปนรานเล็ก ๆ ท่ีซอนอยูใจกลางเมืองครับ ภายในแนนอน

วาไมท้ิงคอนเซ็ปตคาเฟสีเขียว ประดับตกแตงดวยตนไม

หลายสายพันธุ อีกทั้งยังมีดอกไมสีสันสดใสและน้ำพุ

ชวยเพิ ่มความสดช�นสบายตา บรรยากาศเงียบสงบ

เหมาะมาน่ังทำงาน จิบชา กาแฟ ขนมโฮมเมดแบบเพลิน ๆ

• ที่อยู : 66 ซ.สุขุมวิท 66 กทม.

• เปดบริการ : อ.-ศ. เวลา 10.00 – 19.00 น.

ส.-อา. เวลา 09.30 – 19.00 น. (ปดวันจันทร)

Early Bird gets Coffee 

แวะมากันท่ีคาเฟแถบงามวงศวานกันบาง ท่ีน่ีบรรยากาศดี

ไมแพกับคาเฟใจกลางกรุงเทพเลยละครับ! เม�อมาถึงท่ีน่ี

คุณก็จะพบกับบานสไตลวินเทจหลังใหญสีขาว ลอมดวย

สวนและแถบผนังตนไมสีเขียวชวนนานั่ง ภายในตกแตง

สไตลเนนสีเอิรธโทนเฟอรนิเจอร ไมและอิฐเปลือย มีมุม

ใหเลือกนั่งทั้งในและนอกแลวแตชอบ นอกจากนี้ยังมี

บริการอาหาร เคร�องด�มและเบเกอรร่ีสไตลโฮมเมดนะครับ 

• พิกัด : ซอยงามวงศวาน 25

• เปดทุกวันตั้งแต 9.00 - 21.00 น.



ที่มา : www.mmchic-th.com

Wood Cafe

ใครไดมีโอกาสแวะเวียนมาท่ีน่ี รับรองวาคุณจะไดสัมผัส

ความเปนธรรมชาติต้ังแตกาวแรกของทางเขารานกับซุม

ประตูเล็ก ๆ ท่ีปกคลุมไปดวยตนไม ภายในรานแบงเปน

3 โซนหลัก ๆ ใหเลือกน่ัง มีโซน OUTDOOR โซน CAFE

และ โซนรานอาหาร ใหเลือกน่ัง สวนบรรยากาศน้ันแนนอน

วากลมกลืนกับธรรมชาติ ดวยเฟอรนิเจอร ไมและดอกไม

แหง สรางบรรยากาศใหดูโมเดิรนและมีความวินเทจไปในตัว

นอกจากนั้นตนไมที่ประดับภายในรานยังชวยเพิ่มความ

รมร�นและความสดช�น รับรองวาหากคุณจะมาน่ังทำงาน

ชิว ๆ รับรองไมผิดหวังแนนอนครับ

• พิกัด : ซอยลาดพราว - วังหิน 48 กทม.

• เปดบริการ: ศ. เวลา 11.30 - 20.30น.

ส.-อา.11.30 - 21:00น.
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Application

DOWNLOAD

NOW Points

Privilege

E-Magazine

IoT

Product / Solutions

Promotion

ใหธุรกิจ... สมารทสุด

Seminar

สะสม Point และรับสิทธิประโยชนแบบเอ็กซคลูซีฟ

เกาะเทรนดเทคโนโลยีกับ E-Magazine อานฟรี

ลงทะเบียนรวมสัมมนาผาน แอพฯ ไดทันที

พบโปรโมชั่นที่คัดสรรมาเพ�อธุรกิจโดยเฉพาะ

อัปเดตโซลูชั่นตัวชวยธุรกิจที่ใชงานไดจริง

ดาวนโหลดพรอมลงทะเบียนใหมวันนี้

รับ 100 Points ฟรี



0
Points

TrueBusiness Privilege

มอบใหจากใจ

500
Points

80
Points

300
Points

TrueBusiness Application

Download หรือ Update เปนเวอรชั่นใหมไดงายๆ

พิมพคำวา TrueBusiness ใน App Store หรือ Google Play

กดติดตั้ง > ใสรหัสผานเพ�อยืนยันการดาวนโหลด 
สแกนเพ�อดาวนโหลด
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กรุงเทพฯ 9 พฤษภาคม 2561 - กลุมทรู โดย ทรูบิสิเนส จัดงานสัมมนาใหญแหงปเพ�อธุรกิจไทย “TrueBusiness

Forum 2018” ภายใตแนวคิด The Digital Future to Sustainability โลกดิจิทัลแหงอนาคตสูธุรกิจที่ยั่งยืน

เตรียมความพรอมใหผูประกอบการดำเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืนในยุคดิจิทัล รวมขับเคล�อนเศรษฐกิจและประเทศไทยสู

Thailand 4.0 โดยไดรับเกียรติจาก ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน

ประธานเปดงาน พรอมปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “กลยุทธการดําเนินธุรกิจไทยกับการพัฒนาอยางย่ังยืน” นอกจากน้ียังมี

การบรรยายพิเศษและเวทีเสวนาโดยเหลาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิท่ีมารวมถายทอดความรูและประสบการณ รวมถึงเทรนด

เทคโนโลยีท่ีกำลังเกิดข้ึนในปจจุบัน อาทิ การสรางโอกาสใหมทางธุรกิจดวยบ๊ิกดาตา (Big Data) และปญญาประดิษฐ (AI)

จากขอมูลมหาศาลสูการกำหนดกลยุทธทางการตลาด การพัฒนาสินคาและบริการ และเปดมุมมองสังคมทางการเงินดิจิทัล

ในประเทศไทยที่ผูประกอบการสามารถนำไปปรับใชในการดำเนินการธุรกิจไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ชวยลดคาใชจาย

และสามารถแขงขันไดทัดเทียมในระดับสากล พรอมกันนี้ ยังจัดบูธแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำและโซลูชันตาง ๆ

โดยจำลองบรรยากาศเสมือนจริงใหลูกคาไดทดลองและสัมผัสประสบการณ ใชงาน อาทิ Smart Retail, Smart

Restaurant, Smart Hospitality, Smart Office และ Smart Logistics ซึ่งจะชวยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด

ความสามารถใหกับองคกรทุกขนาดทุกประเภทธุรกิจในยุคดิจิทัลไดอยางครบวงจร

ทั้งนี้งาน TrueBusiness Forum จัดขึ้นเปนประจำทุกป ตอเน�องเปนปที่ 5 เพ�อใหความรูและขอมูลวิเคราะหเจาะลึก

เทรนดเทคโนโลยี รวมท้ังแนะโอกาสทางธุรกิจ การสรางสรรคนวัตกรรม และเปดมุมมองใหม ๆ ในการนำเทคโนโลยีและ

โซลูชันล้ำสมัยมาตอยอดธุรกิจ สรางความแตกตาง และเสริมความแข็งแกรงแกภาคธุรกิจไทย ซ่ึงงาน TrueBusiness

Forum ไดรับเกียรติจากเหลาวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการมาถายทอดองคความรู และแบงปน

ประสบการณ โดยมีลูกคาองคกรของกลุมทรู และผูที่สนใจเขารวมงานเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ป

TrueBusiness Forum 2018 : The Digital Future to Sustainability

โลกดิจิทัลแหงอนาคตสูธุรกิจท่ีย่ังยืน



“ทรูบิสิเนส” นำโดย คุณพิชิต ธันโยดม หัวหนาคณะผูบริหาร ดานธุรกิจองคกร พรอม คุณทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย

ผูอำนวยการบริหาร กลุมธุรกิจไอโอที คุณพงศวิทย พงษ ไพเชฐ ผูอำนวยการดานธุรกิจองคกรขนาดกลางและขนาด

ยอม และคุณรัชนี ทีปประสาน ผูอำนวยการดานลูกคาธุรกิจองคกรขนาดใหญ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น จัดงาน

“TrueBusiness Sales Conference 2018” ประจำไตรมาส 1 ป พ.ศ. 2561 ตอกย้ำความสำเร็จของทีมงานฝายขาย

และทีมงานสนับสนุน พรอมสงมอบนโยบายการดำเนินงานในไตรมาสท่ี 1/2561 ดวยกลยุทธท่ีเนนการนำเสนอโซลูชันท่ี

หลากหลาย เพ่ิมโซลูชันประเภท IoT และ Analytic จับมือกับพันธมิตรดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ�อพัฒนาโซลูชัน

ใหม ๆ สงมอบบริการดวยทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญคอยใหคำปรึกษา ดวยความรวดเร็ว การประชุมแบงออกเปน

2 ชวง การประชุมในชวงเชาสำหรับหนวยงาน SMB และชวงบายสำหรับหนวยงาน Enterprise โดย

คุณทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย ผูอำนวยการบริหาร กลุมธุรกิจไอโอที ข้ึนกลาวขอบคุณทีมงานและสงตอหนาท่ีใหกับ

คุณพิชิต ธันโยดม หัวหนาคณะผูบริหาร ดานธุรกิจองคกร ในการกลาวใหโอวาทสงมอบทิศทางการทำงานพรอมเปด

การประชุมใหแกทีมงานของทรูบิสิเนส ตอดวยกิจกรรมเพ�อสรางความสัมพันธ ในการทำงาน “Grow Together” และ

การประกาศผลรางวัล Top Sale Awards ประจำไตรมาสใหกับทีมขายและทีมสนับสนุนยอดเยี่ยม 

นอกจากทีมผูบริหารทรูบิสิเนส ท้ังสองหนวยงานยังไดมีการอัปเดต Performance Review กอนปดทายการประชุม

ทั้ง 2 ชวงดวยการกลาวสรุป โดย คุณรัชนี ทีปประสาน ผูอำนวยการดานลูกคาธุรกิจองคกรขนาดใหญ และ

คุณพงศวิทย พงษ ไพเชฐ ผูอำนวยการดานธุรกิจองคกรขนาดกลางและขนาดยอม ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 21

ทรูทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก เม�อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา

“ทรูบิสิเนส” จัดงาน Sales Conference

ตอกย้ำความสำเร็จการเปนผูนำดานการส�อสารและโซลูชัน
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