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สิงหาคมครับ เดือนท่ีอบอวลไปดวยความรักความผูกพันธระหวางแมและลูก สำหรับ

ใครที่ตองเดินทางกลับบานไปกราบคุณแมก็ขอใหขับรถดวยความระมัดระวังนะครับ

ฉบับน้ีผมนำอีกหน่ึงเร�องของเทคโนโลยีท่ีนาสนใจ ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชวยยกระดับการสรางเสริมสุขภาพท่ีดี แถมทำใหเรามีชีวิตท่ียืนยาวข้ึน มาฝากกัน กับ

HEALTH TECH เทคโนโลยีเพ�อการแพทยและสุขภาพ 

ตอดวยเร�องเลานักบริหาร Crisis Management วิกฤติหมูปาติดถ้ำ ... บอกอะไร

เราไดบาง? เม�อองคกรธุรกิจตองเจอกับวิกฤติอะไรที่จะทำใหเรากูเหตุการณและเอา

ตัวรอดได ตอดวย Technology Intrend ท่ีจะพาไปอัปเดตขอมูลของ 4 เทคโนโลยี

ชวยกูภัยใน Mission Impossible ชวยเหลือทีมนักฟุตบอล หมูปาอะคาเดม่ี 13 ชีวิต

ท่ีติดถ้ำหลวง จ. เชียงราย สาย Health พลาดไมไดกับเคล็ดไมลับรับประทานผักผลไม

เวลาไหนไดประโยชนสูงสุด ใหสุขภาพดีมากข้ึน พรอมเร�องราวท่ีนาสนใจอ�น ๆ ติดตาม

อานไดเลยครับ





ในยุคที่เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน แทรกซึมเขามาตอการดำรงชีวิตแทบจะทุกดาน

รวมถึงวิชาการความรูดานการแพทยและสาธารณสุข การรวบรวมองคความรู ตลอดจนการนำ

นวัตกรรมใหม ๆ มาใชคนควาและวิจัยอยางไมหยุดย้ัง สงผลใหเทคโนโลยีชีวภาพมีความกาวหนา

มากขึ้นอยางกาวกระโดด จนทำให “มนุษยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น”
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ในสวนของประเทศไทยนโยบายการสนับสนุนผลักดันประเทศไปสูการเปน Medical Hub ของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การเปดรับองคความรูและวิทยาการที่กาวไปพรอมกับโลก

ประกอบกับกระแสการใหความสำคัญในการดูแลสุขภาพ เปนส่ิงท่ีชวยใหโรงพยาบาลเและเทคโนโลยี

สุขภาพ (Health Tech) มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเน�อง มาทำความรูจักกับ Health Tech

กันดีกวาครับ วามันคืออะไร



ระบบเตือนภัยผูสูงอายุ การศึกษาวิจัย และ การพัฒนา

โครงขาย Broadband เพ�อใชในกระบวนการตรวจ

วินิจฉัยครรภมารดาทางไกล ดวยระบบ Perinatal

Electronic Patient Record System Network

รวมท้ังนวัตกรรมการผลิตอวัยวะเทียม ฯลฯ ไมเพียงแต

การพัฒนาเทคโนโลยีในดานการรักษาเทาน้ัน แต Health

Tech ยังรวมถึงการเขาถึงขอมูลดานสุขภาพและเช�อมโยง

ขอมูลไปยังผูใหบริการดานสุขภาพไดมากขึ้น เชน การ

เช�อมโยงของผูใหบริการสุขภาพท่ีมีฐานขอมูลเปนบ๊ิกดาตา

(Big Data) ในระบบคลาวน ก็ชวยใหแพทยสามารถให

บริการไดสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเชน

เดียวกัน

HEALTH TECH เทคโนโลยีเพ�อการแพทยและสุขภาพ

คือ เทคโนโลยี ท่ีจะมาชวยยกระดับการสรางเสริมสุขภาพ

ที่ดี ทั ้งการปองกัน การรักษา รวมไปถึงการฟนฟู

สมรรถภาพทางรางกาย เพ�อคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ

อนามัยที่ดี มีความปลอดภัยจะเห็นไดวาเราสามารถ

วางแผนสุขภาพโดยวิเคราะห ในระดับลึกถึงรหัสทาง

พันธุกรรม (DNA) ทำใหผูรับการตรวจไดรับคำแนะนำ

ในทุก ๆ ดานของชีวิต เริ่มจากดานโภชนาการ การ

รับประทานยา ดานกีฬา ความเส่ียงตอการปวยดวยโรค

ตาง ๆ Health Tech ยังเขามาชวยในการพัฒนาตัวยา

และเคร�องมือแพทย ใหม ๆ เชน การนำเอาหุนยนต

เขามาชวยเสริมในการผาตัดมีความแมนยำมากขึ้น
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โอกาสของ Health Tech ที่นาสนใจ

การเช�อมตอดานสุขภาพกับเทคโนโลยี IoT (Internet of

Medical Things : IOMT) ในปจจุบันน้ีสามารถพัฒนา

Health Tech ไดในหลายทิศทาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

อุปกรณสุขภาพเคล�อนท่ี (Mobile Health) และนวัตกรรม

สุขภาพไรสาย (wireless health) ที่คาดวาตอไปจะเปน

ตลาดสุขภาพดิจิทัลท่ีสำคัญในอนาคต ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

อุปกรณดานสุขภาพและแอปพลิเคชันตาง ๆ ไดถูกพัฒนา

จากผูประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ เชน อุปกรณ

วัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบสวมใส วัดระดับออกซิเจนใน

เลือด ซ่ึงอุปกรณเหลาน้ีจะชวยใหผูปวยตรวจสอบอาการ

ของตนเองไดตลอดเวลา และยังสงตอขอมูลไปยังแพทย

ไดโดยตรง ชวยใหผลการรักษามีประสิทธิภาพมากข้ึน หรือ

แอปพลิเคชันปรึกษาปญหาสุขภาพกับแพทยเฉพาะทางได

แบบเรียลไทม โดยการพูดคุยผานวีดีโอคอล คุยดวยเสียง

หรือสงขอความ ผูใชงานสามารถเลือกแพทยที่อยากขอ

คำแนะนำขอมูลสุขภาพไดเอง สามารถปรึกษาไดทุกท่ี ทุกเวลา

ชวยประหยัดเวลาในการเดินทางไปพบแพทย จากปญหา

ดานการแพทยดวยเร�องเดิม ๆ การดูแลสุขภาพมีระบบท่ี

ลาสมัยและไมสะดวก จึงอาจเปนโอกาสของธุรกิจดาน

Health Tech ที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหดีกวา

และตอบสนองไลฟสไตลของผูบริโภคในสังคม สอดคลอง

กับขอมูล Statista พบวาตลาด Health Tech ของ

โลกเติบโตถึงราว 20% ตอปในชวงป 2015-2017 และ

คาดวาจะเติบโตตอเน�องถึง 2 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ

ภายในป 2020 ทำให Startup ใหม ๆ เร่ิมใหความสนใจ

พัฒนา และมีแหลงเงินสนับสนุนลงทุน (Funding)

เติบโตอยางตอเน�อง



ความทาทายในการพัฒนา Health Tech 

ความทาทายสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพมีอีกมาก ซ่ึงอาจ

ตองลงทุนพัฒนาระบบ ตั้งแตขอมูลผูปวย อุปกรณ

เคร�องมือแพทยจำนวนมหาศาล อุปกรณสวมใส

แอปพลิเคชันที่ผูปวยมีการใชงาน ตลอดจนเคร�องมือ

ในการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ ทั้งหมดคือสิ่งที่

ตองปรับตัว รับมือกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยใน

ระยะยาว การเขาถึงขอมูลดานสุขภาพไดมากขึ้น และ

การใหทางเลือกหลากหลายเกี ่ยวกับการบริการดาน

สาธารณสุขใหกับประชาชน ยังคงเปนปจจัยสำคัญใน

การพัฒนาสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีมีนโยบายสนับสนุน

จากภาครัฐ รวมกับการรวมมือจากทุกภาคสวนท้ังในฝง

ผูประกอบการที่ตองพัฒนาอยูเสมอ การยอมรับทาง

การแพทย และผูบริโภคท่ีตองปรับตัวใชเทคโนโลยีใหม ๆ

นั้นเปนสิ่งที่สามารถทำให Health Tech ประสบความ

สำเร็จ



เร�องเลานักบริหาร
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เหตุการณชวยเหลือทีมหมูปาอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงที่ผานมา มีอะไรนาสนใจมากมาย

พวกเราคงไดรับรูรับทราบสารพัดสารพันขาวมาตลอดจากหลากหลายชองทาง ความคิด

ความเห็นที่มีกันก็มีความหลากหลายจนไมรูจะเขียนอะไรได กระทั่งสัปดาหที่แลว ที่ปรึกษา

ทานหนึ่งพูดเร�องนี้ ไวไดนาฟง ผมจึงขอหยิบยกบางสวนบางตอนมาเลาตอ

นักดำน้ำในทีมชวยเหลือมีถึง 90 คน การมีคนจำนวนมาก

ขนาดน้ี มีท้ังกำลังและมีท้ังความวุนวายสับสน มีท้ังโอกาส

ท่ีจะทำสำเร็จมากพอ ๆ กับโอกาสท่ีจะเกิดวิกฤติซ้ำก็มีมาก

เปนอัตราแปรผันตามกัน ... ที่ปรึกษาทานนั้นชี้ ใหผมและ

ผูฟงที่นั่งฟงรวมกันใหเห็นถึงประเด็นหนึ่งที่สำคัญ แต

คนทั่วไปอาจจะหลงลืมกันไปเพราะมันเปนองคประกอบ

เล็ก ๆ แตเปนปจจัยแหงความสำเร็จน้ันวา ... “เชือกนำทาง”

ท่ีนักประดาน้ำกูภัยทำการวางไวเพ�อกำหนดเสนทางในการ

ชวยเหลือนั่นเอง ...

วิกฤติหมูปาติดถ้ำ ... บอกอะไรเราบาง?

Crisis Management

จากขาวที่เรารับรู มาตลอดวา สภาพน้ำในถ้ำขุ นมาก

ทัศนวิสัยระดับแยถึงแยมาก การวางเชือกนำทางจึงเปน

เสมือนไฟถนนน่ันเอง เชือกนำทางนำพานักประดาน้ำท้ัง

90 คน ทำงานของตัวเองไดอยางราบร�นตลอดระยะเวลา

การกูภัย วิกฤติน้ีรอดพันมาไดเพราะเชือกนำทางเสนน้ัน

ที่ยาวหลายกิโลเมตร



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

หากเทียบเคียงวิกฤติทีมหมูปาติดถ้ำกับวิกฤติทางธุรกิจ

ท่ีองคกรตาง ๆ ประสบน้ัน ลักษณะของการเกิดวิกฤติ

คงตางกันมากในรายละเอียด แตแกนในการนำทางเพ�อ

แกไขหลัก ๆ คงไมตางกันมาก ผูนำคือสวนสำคัญ การ

เปนนักฟงท่ีดีเปนคุณสมบัติท่ีขาดไมได การรวบรวมขอมูล

ทางเลือกในการแกไขวิกฤติเปนเร�องสำคัญ การฟงถึง

ทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีหลากหลายกับการตัดสินใจ

เลือกทางเลือกที่เหมาะสม เปนเร�องที่เกาะเกี่ยวกันแบบ

แยกไมออก ปญหาจะมีมากแค ไหน หากผูนำในองคกร

ไมฟงทางเลือกที่หลากหลาย หลายครั้งหลายคราที่ทาง

เลือกในการแกไขปญหามาในลักษณะเสนผมบังภูเขา

ทางเลือกของทีมกูภัยในการรอยเรียงทางเลือกทุกสิ่ง

อยางเปนตัวอยางท่ีดีของเหตุการณ การสูบน้ำออกจากถ้ำ

การคำนวณน้ำท่ีลด การชะลอน้ำท่ีจะไหลเขาถ้ำ การเสาะหา

ชองทางที่จะเขาไปยังเนินนมสาว การวางแผนจัดวาง

ถังอากาศตามทาง การวางแผนสลับสับเปลี่ยนทีมดำน้ำ

ไมเวนแมกระทั่งทางเลือกจากอีลอน มัสค จะเห็นวา

องคประกอบจำนวนมากมีใหพิจารณา

ในชวงวิกฤติขององคกรแตละแหงเกิดขึ้น ผูนำนอกจาก

มีความสามารถทางการฟงแลว ความสามารถในการบริหาร

ทรัพยากรก็เปนเร�องสำคัญ เราคงทำแบบทีมกูภัยที ่

ถ้ำหลวงไม ไดทุกกรณีเม�อเกิดวิกฤติในระดับที่เกิดกับ

องคกรเอกชน บริษัทฯ จำนวนมากท่ีผานวิกฤติทางการเงิน

เม�อป 2540 หากลำดับความระลึกอดีตไปคงมีเร�องราว

จำนวนมากผานเขามาในหัวสมอง ผูนำองคกรบางแหง

ที่ผานชวงเวลาดังกลาวมาได เคยเปรย ๆ ให ไดยินกัน

วาจะมีสักกี่คนกันที่มีประสบการณเหมือนที่ผมเคยมี

ประสบการณที่เปนลูกหนี้ระดับแสนลานบาท ติดอันดับ

มากที่สุดในประเทศไทยก็วาได วันนั้นผานไปแลว วิกฤติ

ผานไป ความแข็งแรงทางอารมณ ความคิดเขามาแทนที่

เหมือนเปนเกราะคุมกันภัยอยางไร อยางนั้น

คนที่ผานเหตุการณแบบนั้นมาได ไมตางจากคนที่เคยวาง

เสนเชือกในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ไมแนวา หากวิกฤติ

มาอีก ความรวดเร็วในการวางเสนเชือกเพ�อนำพาองคกร

จะเต็มไปดวยความมั่นใจ และเปนไปอยางรวดเร็ว แตแม

จะมั่นใจแค ไหนเพียงใด คงไมมีใครอยากวางเสนเชือก

อีกเปนแน ไมวาจะเปนในองคกร หรือในถ้ำหลวงเพ�อ

จะตองชวยเหลือใครออกมาอีก
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WorkTips

TrueBusiness

Application

ใหธุรกิจ...สมารทสุด 

Points

Privilege

E-Magazine

IoT

Product / Solutions

Promotion

Seminar

Positive Communication

เทคนิคการส�อสารเชิงสรางสรรค

สรางความรูสึก ความสัมพันธที่ดี

เกิดความเขาใจ

จูงใจใหรวมมือ

 

ในการประกอบธุรกิจทุกประเภทนอกเหนือจากความสามารถ

วิสัยทัศน เงินทุนหมุนเวียนแลว สิ่งสำคัญอีกอยางหนึ่ง

ผมมองวามันคือการอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาสินคา

และบริการอยางสม่ำเสมอ เพ�อใหธุรกิจมีการเติบโตตอไป

เร�อย ๆ แตทามกลางความเปล่ียนแปลงในทุกวันน้ีผูประกอบ

ธุรกิจจำเปนจะตองมีกลยุทธ ในการนำเสนอเทคโนโลยีใหม ๆ

เขามาเปนตัวขับเคล�อนในทุกอุตสาหกรรม ดึงเอาไลฟสไตล

ที่ทันยุคทันสมัยเขามาประกอบการทำธุรกิจเพ�อดึงความ

สนใจจากผูบริโภคใหตรงจุดมากท่ีสุดเพ�อท่ีธุรกิจจะเติบโต

ไดพรอมกับความเปลี่ยนผานของโลกยุคใหม และดวย

การสนับสนุนจากหนวยภาครัฐและเอกชน ท่ีชวยผลักดัน

สูการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุคดิจิทัล ดังนั้น “แอป-

พลิเคชัน” จึงกลายมาเปนเคร�องมือสำคัญท่ีชวยตอบสนอง

การแกปญหา ยนระยะเวลาในการเรียนรู การหาขอมูล

แถมยังตอบโจทยดานไลฟสไตลของผูประกอบการยุคใหม

เพ�อใหการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ลาสุด ทรูบิสิเนส แนะนำ “ทรูบิสิเนส แอปพลิเคชัน”

เวอรชันลาสุด สำหรับผูประกอบการยุคใหม ใหไมตอง

กลัวท่ีจะเร่ิมตนในการใชเทคโนโลยีเพราะ แอปฯ ถูกพัฒนา

ออกแบบมาเพ�อประโยชนแกธุรกิจโดยเฉพาะ สะดวกตอ

การใชงาน ครอบคลุมหลากหลายมิติไมวาจะเปน ฟเจอร

ท่ีสามารถอัปเดตเทคโนโลยีเพ�อธุรกิจพรอมกับไลฟสไตล

ไอทีใหม ๆ ไดผาน e-Magazine ศึกษาขอมูลโซลูชัน

สำหรับองคกรทุกประเภทเพ�อการเลือกใชอยางเหมาะสม

เลือกสรรโปรโมช่ันท่ีตอบโจทยธุรกิจของตัวเองไดและ

ท่ีสำคัญยังมีฟงกชันท่ีตอบแทนลูกคาดวยสิทธิพิเศษตาง ๆ

ไมวาจะเปน กิน เที่ยว ชอป หรือแมกระทั่งผอนคลาย

ความเครียดจากการทำงานให ไดเลือกใช เพียงสะสม

ทรูบิสิเนสพอยทเพ�อแลกรับสิทธิพิเศษตาง ๆ สุดเอ็กซ-

คลูซีฟ นอกจากน้ี ยังมีฟเจอร ไวใหติดตามและลงทะเบียน

เขารวมงานสัมมนาหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ

ผูประกอบการ



WorkTips

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

E-mail: trueforbusiness@truecorp.co.th

คุณสมบัติเดนของ

TrueBusiness Application แอปพลิเคชันนี้ จึงเปนตัวชวยใหกับเจาของธุรกิจการ

อัปเดตเทรนดธุรกิจเทคโนโลยี พรอมใหขอมูลเบื้องตน

เก่ียวกับโซลูชัน สามารถเรียนรูและทำความเขาใจดวยตัวเอง

ทุกที่ ทุกเวลา เตรียมพรอม ใหธุรกิจ ... สมารทสุด

“TrueBusiness Application” แอปฯ ท่ีผูประกอบการ

ยุคใหมตองมี

“ติดตามเทรนดเทคโนโลยี

อัปเดตโซลูชัน

สะสม Point แลกของรางวัล

สุด Exclusive”

หลีกเล่ียง

การส�อสารทางลบ

เชน พูดไมตรงที่รูสึก คลุมเครือ

ไมชัดเจน สั่งสอน 

ประชดประชัน ติเตียน

ที่มา: กรมสุขภาพจิต

6 วิธีการส�อสาร

ทางบวก

บอกความรูสึกตนเอง

เชน ฉันคิดวา.....

ฉันรูสึก.....

ถามและรับฟง

ความคิดเห็น

ของอีกฝาย

ช�นชม ขอบคุณ

และใหเกียรติกัน

เนื้อหา ชัดเจน

เฉพาะเจาะจงตรง

กับคนที่เราส�อสาร

คำพูดและการกระทำ

ควรสอดคลองกัน

ดาวนโหลดพรอมลงทะเบียนใหมวันนี้

รับ 100 ทรูบิสิเนสพอยท ฟรี

Privilege

TrueBusiness

สแกนเพ�อดาวนโหลด

หรือ

Download หรือ Update เปนเวอรชั่นใหม ไดงาย ๆ

เพียงพิมพ TrueBusiness ที่ App Store หรือ

Play Store ไมเสียคาใชจายใด ๆ

Product & Solutions

อัปเดตโซลูชันตัวชวยธุรกิจที่ ใชงานไดจริง

e-Magazine

เกาะติดเทรนดเทคโนโลยีกับ e-Magazine

อานฟรี 

Seminar

ลงทะเบียนรวมงานสัมมนาทางธุรกิจผาน

ทางแอปฯ ไดทันที

Privilege

สะสมพอยทและรับสิทธิประโยชนแบบ

เอ็กซคลูซีฟ



สรางสุข

เพิ่มพลังในการทำงาน

ฟนแลนด คือ
ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

อันดับ 2 คือ นอรเวย

อายุ

22-59 ป วัยทำงาน

"กลุมเสี่ยงความเครียด"

อางอิง : กรมสุขภาพจิต

ไทย อยูในอันดับที่ 46 จาก 156 ประเทศ



”“ Stay Hungry, Stay Foolish

จงอยูอยางหิวกระหายความรูตลอดเวลา

- Steve Jobs -



แพ็กเกจ Business Mixed Pay

เนนควบคุมร
ายจาย พรอมความบันเทิง

แบบพรีเมี่ยม

*รับสิทธิดูหนังพรีเมี่ยมผานทรูไอดีแอปพลิเคชัน 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

สำหรับลูกคานิติบุคคล



TrueBusiness Privilege มอบใหจากใจ

TrueBusiness ApplicationDownload ไดที่

สะสมทรูบิสิเนสพอยท

แลกรับสิทธิพิเศษสุด Exclusive ผานทรูบิสิเนสแอปฯ ไดทุกเดือน

วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561

ทองเที่ยวและที่พัก

0
Points

0
Points

0
Points

0
Points

300
Points

80
Points

500
Points

70
Points

คาโทรและเน็ต

ทรูบิสิเนสใหคำปรึกษา ฟรี

สิทธิพิเศษเฉพาะที่ TrueSphere

สาขา Emquartier / Mega Bangna /

CentralFestival EastVille

สำรองที่นั่งลวงหนา ดวนจำนวนจำกัด

โทร.02-859-7120 

หรือ email : ictexpert@truecorp.co.th

รานอาหาร

5
Points

5
Points

สุขภาพและความงาม

20
Points

20
Points

10
Points

30
Points

0
Points

0
Points

0
Points

0
Points

10
Points

คอรสเรียน อุปกรณสำนักงาน

5
Points

20Points 50Points 50Points

*ลูกคาทรูนิติบุคคล รับสวนลด 50%
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

”

”

“

“
คุณมติชน อ่ำดี

ผูอำนวยการฝายขาย

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกัด

   SAVE DRUG เปนรานขายยา และผลิตภัณฑเพ�อ

สุขภาพ โดยปจจุบันนี้มีรานยา กวา 150 สาขา ในสังกัด

เครือ BDMS 150 สาขาของเราก็กระจายตัวอยูตามภูมิภาค

ตาง ๆ ทั่วประเทศ ใหบริการลูกคา เหมือนเปนหนาดาน

คอยใหบริการเร�องสุขภาพและรับคำปรึกษา กับลูกคาที่

อยู ในตามหัวเมืองตาง ๆ 

ณ ปจจุบันเราใชบริการ Cloud CCTV จากทรูบิสิเนส

เปนระบบ ท่ีทำใหเราเขาถึงบรรยากาศ ในการทำงานมากข้ึน

ซึ่งในแงของประโยชนที่เราไดรับแน ๆ เลยก็คือวา การ

ใกลชิดท้ังกับพนักงาน และตัวลูกคา เราจะเห็นบรรยากาศ

ควบคุมธุรกิจคุณใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ... จับทุกความเคล�อนไหวแบบ RealTime กับ

บริการ IoT ท่ีธุรกิจไมควรมองขาม

ณ ปจจุบันนี้ตองยอมรับวาเทคโนโลยีกาวไปอยางรวดเร็ว จากการที่เปนงานคอยสนับสนุนที่เบื้องหลัง

ก็กลายเปนตัวที่จะนำพาองคกรไปในทิศทางที่ทันสมัยกับการปรับตัวของทางเทคโนโลยีมากขึ้น

การใหบริการ รวมไปถึงทรูบิสิเนสเองก็ไดแนะนำโซลูชัน

ในเร�องของ Cloud CCTV ซึ่งไดประโยชน ในแงของ

การเก็บบันทึกขอมูลท่ีมีความปลอดภัยไวในระบบ Cloud 

ปจจุบันเทคโนโลยีก็กาวไปอยางรวดเร็วมากจริง ๆ ดังน้ัน

หากเราอยากมีธุรกิจท่ีเติบโตอยางรวดเร็วตัว IoT เอง

ก็เปนหน่ึงในเทคโนโลยีท่ีเรามองขามไมได เหมือนท่ีปจจุบัน

น้ี SAVE DRUG ไดนำ IoT เขามาแลวในองคกร นาจะ

เปนตัวขับเคล�อนธุรกิจใหเราเดินไปอยางรวดเร็ว และก็มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นแนนอนครับ





18

TECHNO NOTES

TrueBusiness

ในชวงที่ผานมาบานเรามีเหตุการณที่อยู ในความสนใจ

ซึ่งทั่วโลกตางติดตามและรวมสงกำลังใจเปนอยางมาก

นะครับ กับปฏิบัติการคนหาและกู ภัยทีมนักฟุตบอล

“หมูปาอะคาเดมี” ทั้ง 13 ชีวิต ที่เขาไปทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ. เชียงราย และได

ประสบกับภัยธรรมชาติ ฝนตกหนักจนน้ำไหลเขาทวม

ภายในถ้ำปดทางเขาออกทำใหทั้ง 13 ชีวิตตองติดอยู

ภายในถ้ำ นำมาสูเร�องราวของการผนึกกำลังกันของคน

ในพื้นที่ เจาหนาที่ อาสาสมัคร ตลอดจนคนไทยใจดี และ

การรวมตัวเหลาฮีโรจากทั่วทุกมุมโลก เพ�อพิชิตภารกิจ

ที่ทุกคนเรียกวา The Mission Impossible ใหสำเร็จ

ภารกิจคร้ังน้ีทำใหเราเห็นแลวนะครับวา การรวมมือรวมใจ

กันของมนุษยนั้นสรางพลังยิ่งใหญแค ไหน นอกจากนี้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีก็มีสวนสำคัญไมนอยเลยนะครับ

ในการพิชิตภารกิจในครั้งนี้ มารูจักและอัปเดตเทคโนโลยี

ที ่ชวยใหการกูภัยครั้งนี ้สำเร็จลุงลวงไปไดดวยดีกัน

ดีกวาครับ

MaxMesh 

วิทยุส�อสารเคล�อนท่ีแบบสองทาง หรือในบานเรามักเรียก

กันวา Walkie Talkie เจาเคร�องนี้ผลิตโดยบริษัท

Maxtech Networks ประเทศอิสราเอล มอบใหกับ

ประเทศไทยเพ�อใชในการปฏิบัติการชวยเหลือ 13 ชีวิต

ท่ีติดอยูภายในถ้ำ เน�องจากภายในถ้ำมีความสลับซับซอน

อุปกรณส�อสารที่ ใชทั่วไปจึงไมสามารถนำมาใชงานได

ซึ่งเปนอุปสรรคในการติดตอส�อสารของทีมกูภัย แต

MaxMesh เปนวิทยุส�อสารที่ ใชชวงความถี่ UHF

รวมกับระบบทวนสัญญาณ (Repeater) เปนตัวรับ

สัญญาณที่สงเขามาและทำการสงออกไปดวยกำลังที่

สูงขึ้น ชวยเพิ่มระยะการติดตอส�อสาร รวมทั้งการใช

Software Define Radio (SDR) โปรแกรมคอมพิว-

เตอรท่ีมีความสลับซับซอน ทำหนาท่ีแปลงสัญญานคล�น

มาเปนสัญญาณเสียง ทำให MaxMesh สามารถใชเปน

ทั้งวิทยุส�อสารและเคร�องถายทอดสัญญาณไปในเวลา

เดียวกันได สามารถรับสงขอมูลทั้งในรูปแบบเสียงและ

วิดีโอ โดยไมตองพ่ึงโครงขายการส�อสารใด ๆ และปจจุบัน

MaxMesh ถูกนำไปใชในกิจกรรมเก่ียวกับงานทางดาน

อวกาศ และความม่ันคงในประเทศตาง ๆ เชน อิสราเอล

อิตาลี และอินเดีย ดวยนะครับ

Mini Submarine

Drone

MaxMesh

Finder

Hi-tech

Mission

Technology Intrend
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อุปกรณเรดาแบบเคล�อนที่ ใชในการคนหาผูสูญหายใน

เหตุการณฉุกเฉินและภัยพิบัติจากทางนาซา (NASA)

โดยเจาเคร�องนี้ จะทำการสงสัญญาณคล�นไมโครเวฟ

ความถ่ีต่ำเขาไปภายในถ้ำ เพ�อตรวจจับการเคล�อนไหวหรือ

สัญญาณชีพของผูประสบภัย มีความละเอียดออนสูง

ในการตรวจจับการเคล�อนไหวของรางกายเพียงเบา ๆ

จากการหายใจหรือการเตนของหัวใจไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยสามารถสงสัญญาณคนหาผูประสบภัยไดลึกถึง 30

เมตร และทะลุผานคอนกรีตท่ีมีความหนาไดถึง 6 เมตร

เม�อคล�นไปกระทบกับรางกายของผูประสบภัยคล�นจะ

สะทอนกลับมายังเคร�องคอมพิวเตอรที่ติดมากับตัว

อุปกรณ ซึ่งใชเวลาประมาณ 30 วินาที ในการจัดเก็บ

ขอมูลและวิเคราะหผลการตรวจคนหา ที่สำคัญยังมี

ขนาดเล็กพกพาสะดวก แถมยังใชงานไดงายอีกดวย

เหตุการณ ในครั้งนี้โลกเราไดบทเรียนมากมายครับ หนึ่ง

ในนั้นคือเร�องของความรักที่มีตอเพ�อนมนุษย ความ

รวมมือ ความสามัคคีของมวลมนุษยชาติ และความเสียสละ

ผนวกกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ทำใหเราสามารถเอาชนะ

ภัยธรรมชาติได ขอใหทุกทานเก็บไวเปนความทรงจำที่ดี

ตลอดไป

Mini Submarine

เรือดำน้ำขนาดเล็กท่ีมีช�อเรียกวา “Wild Boar” (หมูปา)

ไดรับการสนับสนุนจาก Elon Musk ผูเปนเจาของบริษัท

เทคโนโลยีช้ันนำในประเทศอเมริกา เขาไดคิดคนและประดิษฐ

อุปกรณท่ีจะใชในการเคล�อนยายเด็ก ๆ ออกจากถ้ำหลวง

ซ่ึงอุปกรณท่ีวาน้ีมีรูปทรงคลายจรวดทำจากวัสดุอะลูมิเนียม

ภายในหองโดยสารบุดวยฉนวนกันความรอนท่ีมีคุณสมบัติ

ชวยรักษาอุณหภูมิภายในหองโดยสารใหยังคงอบอุน

อยูอยางสม่ำเสมอเม�ออากาศภายนอกเย็นลง และไดทำ

การติดตั้งเคร�องเลน mp3 เพ�อใหเด็กรูสึกผอนคลาย

เม�อนอนอยูขางในหองโดยสาร ดานนอกตัวเรือดำน้ำ

สามารถติดตั้งถังออกซิเจนได 4 จุด คือขางหนาและ

ขางหลังอยางละ 2 จุด ในสวนหัวเรือดำน้ำจะมีระบบ

กันกระแทก และติดแผนอะคริลิคใสเพ�อใหสามารถมองเห็น

หนาของเด็ก ๆ ได ซ่ึงเจา Mini Submarine มีน้ำหนัก

เบาเพียง 40 กิโลกรัม เสนผาศูนยกลาง 31 เซนติเมตร

มีขนาดเล็กพอท่ีจะผานชองแคบในถ้ำ สามารถลอยตัวไป

กับนักประดาน้ำโดยการยึดกับเข็มขัด และมีที่จับ 6 ดาน

ปองกันการล�น ถึงแม Mini Submarine จะยังไมมี

โอกาสไดใชงานจริง ก็ถือเปนตนแบบของอุปกรณขนยาย

ผูประสบภัยซึ่งสามารถนำมาพัฒนาและตอยอดเพ�อใชใน

การกูภัยในอนาคตได

Drone

เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับท่ีทาง บริษัท ปตท. สำรวจ

และผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

ไดนำมารวมสนับสนุนปฎิบัติการในครั้งนี้ เปน Drone

ประเภท Multipurpose Plant Inspection

Octocopter (MPIO) ท่ีปจจุบันใชบินตรวจสอบอุปกรณ

การผลิตปโตรเลียม แตสำหรับภารกิจกูภัยไดถูกนำมาใชบิน

สำรวจยอดเขาเพ�อจัดทำแผนท่ี 3 มิติ ดวยกลองความ

ละเอียดสูง 18 ลานพิกเซล สามารถขยายภาพไดถึง

30 - 50 เทา รวมท้ังกลองท่ีสามารถตรวจจับอุณหภูมิ

พ้ืนผิวภายนอก คนหาอุณหภูมิท่ีแตกตาง ซ่ึงอาจจะเปน

ชองที่เช�อมตอกับโถงภายในถ้ำ ขอมูลที่ ไดจะถูกนำมา

วิเคราะหประมวลผล เพ�อใชวางแผนชวยเหลือข้ันตอไป

FINDER

หรือ Finding Individuals for Disaster

and Emergency Response
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หลายคนคงเคยไดยินมาวาการรับประทานผลไมใหไดประโยชนสูงสุดเพ�อใหรางกายของเรา

นำสารอาหารไปใชไดอยางเต็มที่นั้นควรจะเลือกกินในชวงเชา - เที่ยง และที่สำคัญตองทาน

เม�อทองวางหรือหลังทานอาหารเสร็จ อยางนอย 2 ช่ัวโมง แต ..... รูหรือไมครับวา ผลไม

แตละอยางนั้นถาจะใหดีก็ตองเลือกทานใหถูกเวลาเชนกัน วันนี้เราจึงขอแนะนำผักผลไมที่

สามารถหาทานไดงาย มาเปนขอมูลใหคุณลองปรับเปลี่ยนกันดูครับ

ทานผักผลไมอยางไรใหไดประโยชนสูงสุด



ชวงเชา (7.00 - 9.00 น.)

เปนชวงที่รางกายตองการอาหารไปบำรุงสมองเพ�อกระตุน

ใหสดช�นและพรอมทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

กลวย

ผลไมที่หางาย ทานงาย กลวยถือเปน

ผลไมสารพัดประโยชน มีแรธาตุ วิตามิน

และ คารโบไฮเดรตที่อุดมไป ดวยน้ำตาล

ธรรมชาติถึง 3 ชนิดเลย นั่นก็คือ ซูโครส

กลูโคส และฟรุกโตส ซ่ึงชวยเพ่ิมพลังงานใหรางกายของ

เราสามารถนำไปใชไดทันที ท้ังยังอ่ิมทองนาน ลดอาการ

ทองผูก จึงเหมาะกับคนควบคุมน้ำหนัก

แตงโม

ผลไมฉ่ำน้ำ ไฟเบอรสูง แถมแคลอรีต่ำ ทานตอนเชา

รับรองวาชวยเติมความสดช�นใหรางกาย และยังชวยให

อิ่มไว อิ่มนาน แถมขับถายดี ดวยประโยชนจากไฟเบอร 

ขอควรระวัง : ไมควรทานผักผลไมที่มีกรดหรือรสเปรี้ยวในขณะที่ทองยังวางในตอนเชา เชน สับปะรด สม มะนาว

เพราะจะทำใหระคายเคืองกระเพาะอาหารทำใหรูสึกแสบทองได
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ชวงกลางวัน (13.00 - 15.00 น.)

เปนชวงที่รางกายตองการพลัง หลังจากลุยงานและ

ใชสมองในตอนเชา

แครอท

หนุมสาวออฟฟศที่ตองใชสายตาในการทำงานเปนเวลา

นานก็อยาลืมบำรุงสายตาดวยสารเบตาแคโรทีน จาก

แครอทกันนะครับ และการทานใหไดคุณคามากท่ีสุดก็ตอง

เลือกแบบปรุงสุกและทานรวมกับอาหารที่มีไขมันเปน

สวนประกอบ จะทำใหรางกายสามารถดูดซึมสารเบตา

แคโรทีนไดมากกวาคร่ึง เพราะเจาสารน้ีจะละลายไดดีในไขมัน

ถั่วแระญี่ปุน

ยามบายหลังทานขาวเสร็จ สาวกคนทำงานออฟฟศคง

ประสบกับการที่ทำงานไปงวงไปใชมั้ยละครับ ดังนั้น

ของวางรองทองสารพัดประโยชนอยางถั่วแระญี่ปุน

นาจะเปนตัวเลือกท่ีดียามบาย เพราะเปนแหลงโปรตีนแทน

การทานเน้ือสัตว ไดคุณคาทางอาหารสูง ใหพลังงานและ

ไขมันต่ำ มีไฟเบอรสูง ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ

และหลอดเลือด

ขอควรระวัง : ชวงบาย ควรเลี่ยงผลไมที่ ใหน้ำตาลสูงนะครับ เชน ขนุน มะมวง หรือองุน เพ�อปองกันภาวะ

น้ำตาลในเลือดสูง เปลี่ยนมาเปนผลไมที่มีวิตามินซีสูงอยาง ฝรั่ง หรือ มะละกอ



อางอิง : นิตยสารชีวจิต, www.lovefitt.com, www.wongnai.com, www.kapook.com, www.health.com, www.mthai.com

ชวงเย็น (17.00 - 20.00 น.)

หลังจากเหน�อยลาจากการทำงานมาท้ังวัน ก็ตองเพ่ิมพลัง

ฟนฟูดูแลรางกายกันหนอย

ดอกกะหล่ำ

เปนผักท่ีมีวิตามินซีคอนขางสูงครับ มีสารตานอนุมูลอิสระ

และมีฤทธิ์ ในการขับสารพิษในรางกาย ตานการอักเสบ

อีกท้ังยังชวยระบบการยอยอาหารของคุณใหดีข้ึนอีกดวย

แตหากใครไมชอบหรือเบ�อหากทานบอยก็สามารถทดแทน

ดวย บร็อคโคลี หรือคะนา ก็ไดเชนกัน ประโยชนเยอะ

อยางนี้เย็นนี้ตองจัดซักมื้อแลว!

แอปเปล

ตบทายแอปเปลที่ ใหพลังงานต่ำ น้ำตาลนอย เหมาะสำหรับผูที่ควบคุมน้ำตาล มีสารอาหารที่จำเปนมากมาย กรดนี้ชวย

ยอยอาหารจำพวกโปรตีนและไขมันไดดี ถือเปนสุดยอดอาหารเพ�อสุขภาพ แต ไมควรทานเกินวันละ 4 ผล นะครับ

เพราะจะทำใหไดรับสารอาหารมากเกินไป 

แอปเปลสีแดงเขม

มีสารตานอนุมูลอิสระมากที่สุด

ขอควรระวัง : ไมควรทานผักผลไมแลวเขานอนทันที ควรรอใหยอยกอนประมาณ 1-2 ชั่วโมง และไมควรทานผัก

หรือผลไมชวงดึกเกินไปเพราะมีโอกาสที่จะตกคางอยูในลำไสได ทำใหตองลุกขับถายกลางดึก

แอปเปลสีเหลือง

มีประโยชนชวยบำรุงสายตา

แอปเปลสีเขียว

น้ำตาลนอย เหมาะสำหรับ

การลดน้ำหนักชั้นยอด

แอปเปลสีชมพู

มีปริมาณวิตามินซีสูง



สอบถามเพิ่มเติมไดที ่ ทรูชอปสาขาที่รวมรายการ
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การดูแลสุขภาพของตนเอง เปนเร�องพื้นฐาน

ที่ทุกคนตองปฏิบัติกันอยูแลว

ปจจุบัน นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพเบ้ืองตนดวยตัวเองแลว 

เทคโนโลยีทางการส�อสารยังสามารถชวยตรวจเช็คสุขภาพ

แบบงายๆ รวมถึงการเก็บขอมูลเพ�อใหเห็น Trend ของสุขภาพ

ผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟนไดอีกดวย

ลาสุดทาง True IoT (ทรู ไอโอที) ไดพัฒนา

โซลูชั่นส ที่ชวยตรวจและดูแลสุขภาพเบื้องตน

อยางงายๆ ผานอุปกรณอัจฉริยะ ทำใหคุณ

สามารถรู ผลของสุขภาพไดอยางรวดเร ็ว

และสามารถเช �อมตอกับสมาร ทโฟนได  เลย

โดยทรู ร วมกับ iHealth นำผลิตภัณฑ

ซึ ่งเปนอุปกรณตรวจวัดสุขภาพแบบงาย ๆ 

ที่มีความแมนยำ อาทิ

อุปกรณเพ�อสุขภาพหรือ Smart Health by True IoT เหลานี้ 

จะทำงานรวมกับ Application iHealth ซึ่งสามารถดาวนโหลด

ไดท้ัง iOS และ Android ดวยการเช�อมตอกับ Bluetooth หรือ 

WiFi โดยจะทำการเก็บคาตาง ๆ เพ�อประมวลผลและสามารถวิเคราะห 

Trend ได อีกทั้งยังสงผลในรูปแบบของ Email ไดอีกดวย

เคร�องชั่งน้ำหนักอัจฉริยะ

วัดมวลกลามเนื้อกาย 

เพ�อดูวาอวน หรือผอมไป

หรือไม โดยวิเคราะห

อานคาจากมือถือ 

และเคร�องชั่ง

เคร�องวัดความดัน

บริเวณขอมือและชีพจร 

ทำการอานคาโดยตรง

จากตัวอุปกรณ

ซึ่งสามารถเก็บคา

ไดถึง 200 คา

นาฬ�กาวิเคราะหพฤติกรรม 

เชน การเดิน วิ่ง นอน 

การเผาผลาญพลังงาน 

สามารถเก็บคาไดประมาณ 

2 สัปดาห โดยเราสามารถ

ตั้งเปาหมายและเม�อถึงเวลา

จะมีการแจงเตือนตามเปา

ที่ตั้งไว

ชุดตรวจวัดระดับน้ำตาล

ในเลือด ปองกันอาการ

ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ

หรือสูงเกินไป รวมถึง

ชุดเคร�องมือวัดระดับ

ออกซิเจนในเลือดและ

อัตราการเตนของหัวใจ

ตัวอุปกรณเก็บคาไดกวา 

200 คา



Smart WiFi
เปลี่ยนลูกคาขาจร ใหเปนลูกคาประจำ

ใหเน็ตคุณขยายความสุขใหลูกคาภายในรานดวยบริการ Free WiFi

แพ็กเกจ
ราคา

(บาท / เดือน)

อินเทอรเน็ต จากทรูออนไลน

สิทธิพิเศษ ฟรี!
สปดกลางวัน

(หกโมงเชา – หกโมงเย็น)

สปดกลางคืน

(หกโมงเย็น-หกโมงเชา)

Smart WiFi

1,499

Smart WiFi

1,599

Smart WiFi

2,199

สูงสุด

100/100 Mbps.

สูงสุด

200/200 Mbps.

สูงสุด

300/300 Mbps.

สูงสุด

30/30 Mbps.

สูงสุด

50/50 Mbps.

สูงสุด

100/100 Mbps.

- คาแรกเขา 2,000 บาท

- คาติดตั้งและคาเดินสาย

  2,600 บาท

- สิทธิยืมอุปกรณ

  Modem และอุปกรณ

  Access Point มูลคา

  สูงสุด 8,800 บาท

ขอมูลวิเคราะห

ลูกคา

WiFi Platform

สรางหนา Login

อุปกรณ Modem 

และ  Access Point

อินเทอรเน็ต

จาก ทรูออนไลน

สำหรับลูกคานิติบุคคล

เง�อนไขการใหบริการ

- สำหรับลูกคานิติบุคคลที่เปดใชบริการใหมและทำสัญญาการใชงานนาน 24 เดือนขึ้นไป - ฟรี คาแรกเขาสำหรับการสมัครบริการ มูลคา 2,000 บาท - ฟรี คาบริการติดตั้งอินเทอรเน็ต มูลคา 2,600 บาท ระยะสาย Fiber จนถึงจุดติดตั้ง

Modem ไมเกิน 1,000 เมตร และระยะสายจาก Modem ถึง Access Point ยาว 1 เมตร - รับสิทธิยืมอุปกรณ Modem มูลคาสูงสุด 3,900 บาท และ อุปกรณ Access Point มูลคา 4,900 บาท - สำหรับบริการในพื้นที่ FTTH เทานั้น

- อัตราคาบริการรายเดือน ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ไมรวมคาธรรมเนียมและคาเดินสายภายใน (ถามี) - กรณียกเลิกกอน 24 เดือนจะตองชำระคาบริการแรกเขา และ ตองคืนอุปกรณ หรือ ถาไมคืนตองชำระคาอุปกรณตามเง�อนไขที่กำหนด

- ติดตอ Business Call Center 1239 ไดตลอด 24 ชั่วโมง

ครบ
ทั้งเน็ต+อุปกรณ

พรอมติดตั้ง

ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2561
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ทรูบิสิเนส โดย คุณพิชิต ธันโยดม หัวหนาคณะผูบริหารดานธุรกิจองคกร คุณรัชนี ทีปประสาน ผูอำนวยการดาน

ลูกคาธุรกิจองคกรขนาดใหญ จัดกิจกรรม “โหลดปบ & รับปุบ” เชิญชวนเพ�อนพนักงานชาวทรู รวมดาวนโหลด

“ทรูบิสิเนส แอปพลิเคชัน” เวอรชันลาสุด ท่ีออกแบบมาใหสะดวกตอการใชงานมากข้ึน ท้ังสำหรับใชเพ�อติดตามเทรนด

เทคโนโลยี อัปเดตโซลูชัน พรอมเพิ่มฟเจอรสะสมพอยทแลกของรางวัลสุดพิเศษ

การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี ไดรับความสนใจอยางดีจากคณะผูบริหาร อาทิ คุณทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย ผูอำนวยการ

บริหาร กลุมธุรกิจไอโอที และเพ�อนพนักงานทรูท่ีรวมสนุกกิจกรรม “จับไข” ลุนรับของรางวัลพิเศษกวา 400 รางวัล

จากทรูบิสิเนส ณ หนาอาคารใยแกว ทรู ทาวเวอร เม�อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผานมา

ทรูบิสิเนส จัดกิจกรรมเปดตัว “TrueBusiness Application” เวอรชันลาสุด

พรอมเพ่ิมฟเจอร ใหมสะสมพอยทแลกของรางวัล



ฤกษ
งาม

ยาม
ดี

วันธงไชย เหมาะแกการมงคลสมรส เปดกิจการ เขาบานใหม

2, 3, 5, 12, 18, 19, 24, 27, 30 สิงหาคม 2561

เม�อวันท่ี 3 กรกฎาคม ท่ีผานมา ทรูบิสิเนส นำโดย คุณพิชิต ธันโยดม หัวหนาคณะผูบริหารดานธุรกิจองคกร พรอม

คุณพิรุณ ไพรีพายฤทธิ์ ผูอำนวยการดานรัฐและการศึกษา บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น สงมอบไอแพดรุนลาสุดใหแก

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยรศ. ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน อธิการบดี และรศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพ�อใหนักศึกษาใหมทุกคนใชเรียนดวยระบบ Digital Hybrid Learning System นวัตกรรม

การเรียนการสอนรูปแบบใหมท่ีจะเรียนรูแบบโตตอบ สรางสภาพแวดลอมการเรียนท่ีสงผลใหนักศึกษาสามารถจดจำและ

เขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น ทำใหเกิดความสำเร็จทางวิชาการ สามารถเปนผูประกอบการรุนใหมที่เกงไอทีนำนวัตกรรมการ

ขับเคล�อนธุรกิจของตัวเองได 

ทรูบิสิเนส จับมือ ม. หอการคาไทย สนับสนุนภาคการศึกษาเขาสูยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ
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