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สวัสดีผูอานท่ีรักทุกทาน ขอตอนรับเขาสู TrueBusiness TECHNO NOTES ฉบับ

ประจำเดือนตุลาคม 2561 ครับ เริ่มตนกันดวยเร�องราวของ Martech การตลาด

หัวใจดิจิทัล ทามกลางโลกยุคดิจิทัลที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายหลาก

หลาย สงสัยกันไหมครับวาเทคโนโลยีท่ีนำมาใชในแวดวงทางการตลาดจะกวางใหญแค

ไหนแลว Marketing Technology สามารถเปนอะไรไดอีก ผมจึงไดหยิบยกเร�องน้ี

ขึ้นมานำเสนอใหทุกทานไดเห็นภาพกันมากขึ้นครับ

แลวมาตอดวยเร�องเลานักบริหารเกี่ยวกับ Ecosystem Platform เพ�อเทคโนโลยี

การตลาด ซ่ึงเปนความใฝฝนสำหรับผูบริหารยุคใหม ส่ิงสำคัญตอการสรางประสบการณ

ที่ดีใหกับผูบริโภค และเอาใจบสายสุขภาพหามพลาด Technology Intrend จะพา

มารูจักกับ Gadget ใหม ๆ เพ�อชวยใหมีสุขภาพท่ีดี ตอนรับเทศกาลกินเจ กับเคล็ดลับ

การเลือกอาหารเจอยางไรไมใหทำรายสุขภาพ เร�องราวท่ีนาสนใจอ�น ๆ ยังมีอีกมากมาย

อยาลืมติดตามอานไดในฉบับเลยครับ
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ในยุคท่ีใครเรียกวายุคดิจิทัล โลกการแขงขันของธุรกิจขนาดขององคกรและประสบการณท่ีมีมา

ไมสามารถเปนหลักประกันความสำเร็จในอนาคต วันน้ีเทคโนโลยีกลายเปนตัวแปรสำคัญในการแขงขัน

ดังน้ันนอกจากการปรับตัวเปล่ียนแปลงเพ�อหาโอกาสใหม ๆ ความสามารถสำคัญท่ีควรคำนึงถึง

คือความสามารถในการประยุกต ใชเทคโนโลยีเพ�อสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง

“พนักงาน” คือหัวใจของการขับเคล�อนธุรกิจ ซ่ึงมิใชเพียงพนักงานหรือทีมงานท่ีมีความรูความ

เขาใจธุรกิจอยางเดียว แตมีความรูความเขาใจในการประยุกต ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ�อสราง

โอกาสใหม สรางความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจได โดยอยูบนแนวคิดของ ความนาเช�อถือ

(Trustworthiness) ความคิดสรางสรรค (Creativeness) ความรวดเร็วฉับไว(Agility) และ

การตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ (Responsiveness)



อยางไรก็ตามความรูเปนส่ิงท่ีตามกันทันแตประสบการณ

เปนเร�องของการลงมือทำ ดังนั้น นอกจากความรูแลว

ยังตองลงมือทำ เพราะในทุกวันน้ีเทคโนโลยีมีการพัฒนา

ตลอดเวลาเกิดการแขงขันจากธุรกิจที่ขามอุตสาหกรรม

ไดตลอดเวลา เหมือนอยาง Amazom.com เว็บ

อีคอมเมิรซช้ันนำระดับโลก ท่ีพัฒนาแพลตฟอรมตนเอง

ใหสามารถรองรับการโฆษณาจนสามารถทำรายไดเปน

กอบเปนกำ โดยรายไดประจำไตรมาสแรกของป 2018

มียอดขายรวมเพ่ิมข้ึน 43% จากชวงเดียวกันในป 2017

ที่ 51,042 ลานดอลลาร และมีกำไรสุทธิ 1,629 ลาน

ดอลลาร ถือเปนเร�องนาสนใจที่หางคาปลีกอีคอมเมิรซ

ปรับตัวเปนอีกทางเลือกในการโฆษณาออนไลนนอกเหนือ

จากแพลตฟอรมโซเชียลมีเดียอยาง เฟซบุก ไลน หรือ

เว็บคนหาขอมูลอยาง กูเกิ้ล แลว ฐานขอมูลการจับจาย

พฤติกรรมการชอปปง ที่ Amazon.com มีนั้น เปน

ขอมูลที่ลึกซึ่งกวาขอมูล เพศ อายุ ทำใหนักการตลาด

สนใจเพราะชวยใหการวางแผนส�อสารหรือออกแคมเปญ

โปรโมช่ันตรงใจแมนยำตรงความตองการผูบริโภคมากข้ึน

Marketing Technology

เพ�ออนาคตการแขงขัน

สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดรับส่ิงใหม ๆ ไดงาย จึงไมแปลก

ที่จะมีจำนวนผูใชเฟซบุกติดอันดับตน ๆ ของโลก ไม

เพียงแคเฟซบุกเทานั้นโซเชียลมีเดียอ�น ๆ เองก็ไดรับ

ความนิยมเชนกัน จึงมีจำนวนงานใหม ๆ ที่เกี่ยวของ

เกิดขึ้นเพ�อตอบสนองตอการส�อสารผานโลกออนไลน

มากมาย จนคาดวาอีกไมนานส�อออนไลนจะมียอดการใช

จายมากกวาส�อดั้งเดิมอยางโทรทัศน ปรากฎการณที่

เกิดขึ้นทำใหปฎิเสธไม ไดวา เทคโนโลยีไดกลายมาเปน

ปจจัยสำคัญในการขับเคล�อนธุรกิจ นักการตลาดควรมี

มุมมองตออนาคตธุรกิจ ที่สามารถจะจินตนาการและ

วางแผนถึง ระบบนิเวศ (Ecosystem) ผสมผสาน

แพลตฟอรมตาง ๆ ท้ังออนไลน และออฟไลน ไวดวยกัน

จากเดิมที่แยกกันอยู แยกกันใช แยกบริการ ตางคน

ตางพัฒนาใหมาสู การเช�อมโยงกันทำใหผู บริโภคมี

ประสบการณรับรูเสมือนเปนหนึ่งเดียว ซึ่งเปนสิ่งที่

ผูบริหารธุรกิจควรใหความสำคัญ
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จาก AIDA สู  5A 

ถึงเทคโนโลยีจะมีความกาวหนาอยางไร แตสิ่งสำคัญ

ก็คือ “ผูใช” ท่ีจะตัดสินใจวางแผนเลือกชองทางการขาย

รูปแบบการนำเสนอเพ�อใหเขาถึงใจผูบริโภค แนวคิดจึง

ยังเปนสิ่งสำคัญในการชวยเปนแนวทางในการวางแผน

อยางความเขาใจใน 4P และความสามารถในการประยุกต

ใชแนวคิดการส�อสารกับผูบริโภคที่สำคัญอยาง AIDA

ซึ่งเปนโมเดลที่วาดวยการดึงดูดใจของผูบริโภคตั้งแต

ยังไมรูจักสินคาจนกระทั่งตัดสินใจซื้อ จะวาไปแนวคิด

Attention

สรางการรับรูแกผูบริโภคทำใหเขาเห็นสินคา

Interest

พอผูบริโภคสนใจก็ใหขอมูล

Desire

ผูบริโภคเริ่มเกิดความตองการ

ตรงนี้อาจใหขอเสนอพิเศษ

Action

ผูบริโภคตัดสินใจซื้อ

Aware

สรางการรับรูตอสินคาผานชองทางตาง ๆ

Appeal

การสรางความสนใจ การช�นชมสินคา

Ask

ผูบริโภคจะสอบถามคนที่เคยใช  หรือ

คนหากูเกิ้ล

Act

ซื้อสินคา โดยอาจซื้อจาก รานคา

หรือ รานออนไลนก็ได

Advocate

แชรประสบการณการใชงาน

นี้เปนการคิดจากมุมของนักการตลาดวาจะตอบสนอง

ผูบริโภคอยางไรในแตละชวงเวลา อยางไรก็ตามเม�อ

เทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากขึ้นพฤติกรรมก็เปลี่ยน

Philips Kotler ปรมาจารยการตลาดที ่นักธุรกิจ

นักการตลาดใหการยอมรับก็บอกวา แค AIDA นั้น

เดี๋ยวนี้ ไมพอ หากนักการตลาด นักธุรกิจมาสวมหมวก

ผูบริโภค จะพบส่ิงท่ีนาสนใจ จะวาเปนการพัฒนาจากเดิม

เรียกวา แนวคิด 5A

5A

AIDA



แนวคิดยังคงเปนสิ่งสำคัญ ที่จะชวยใหเขาใจแกนสำคัญ

ของการตลาด เปนแนวทางในการวางแผน แต ”การปฎิบัติ”

คือ หัวใจ อยางไรก็ตามก็ตองพรอมที่จะปรับเปลี่ยน

ตลอดเวลา ดวยเคร�องมือเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีหากเขาใจ

และรูจักใช ก็จะทำใหธุรกิจมีความไดเปรียบ อยางเม�อกอน

กวาจะทราบผลการรับรู ผลการขายของแตละแคมเปญ

ใชเวลานานนับวัน แตวันนี้ดวยแพลตฟอรมเทคโนโลยี

ตาง ๆ ทำใหนักธุรกิจ นักการตลาด ไดรับขอมูลแบบ

ทันทีทันใด จนสามารถปรับแผนการตลาด แผนการส�อสาร

การขาย หรือ แมแตการปรับแคมเปญใหม ๆ เพ�อสราง

ความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขงแบบทันทีทันใด ท่ีสุด

แลวธุรกิจคงหลีกเล่ียงการใชเทคโนโลยีไมได นักการตลาด

ยุคใหมจึงตองครบเคร�อง นอกจากมีชั้นเชิงการตลาด

ที่แพรวพราว ยังตองมีความรู ความเขาใจที่จะประยุกต

เลือกใช ผสมผสานเทคโนโลยี ใหเหมาะสมในแตละชวงเวลา

แนนอนวาการเรียนรูนี้ตองทำอยางตอเน�อง ควบคู ไป

กับการตระหนักวาพฤติกรรมผูบริโภคนั้นเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา  

อางอิง : www.bloomreach.com, www.blogone.com, นสพ ประชาชาติธุรกิจ
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ส�อหนังสือพิมพยักษ ใหญของไทยเม�อหลายปกอนน้ันถือ

ไดวาทรงอิทธิพลและย่ิงใหญมาก ๆ แตปจจุบันน้ีแทบจะหา

คนอานหนังสือพิมพ ไดยากมาก ๆ จากท่ีเคยมีรายไดจาก

การขายพื้นที่โฆษณาในหนาหนังสือพิมพราคาสูงระดับ

หนาละ 6-7 แสนบาท เดี๋ยวนี้คนที่โฆษณาในชองทางนี้

กลับนอยลง เพราะชองทางใหมในการโฆษณามีตัวเลือก

เพ่ิมข้ึนเปนดอกเห็ด แมแตสถานีโทรทัศนยักษ ใหญเองก็

ประสบปญหาแบบเดียวกัน เจอทั้งการเกิดขึ้นของทีวี

ดิจิทัลสารพัดชองและเจอโซเชียลเน็ทเวิรคที่แยงลูกคา

ไปมากมาย บิลบอรดที่โตกระหน่ำมาหลาย ๆ ป แทบจะ

แยงกันเชา ตอนนี้ปายโฆษณาวาง ๆ ก็มีเยอะเกือบทุก

ถนน ประสบปญหาแบบเดียวกันกับท้ังหนังสือพิมพและ

โทรทัศน ดีท่ีเรายังเห็นปายโฆษณาบิลบอรดเปล่ียนแปลง

ไปเปนจอดิจิทัลสวางแสบตาในทุก ๆ มุมของกรุงเทพฯ

และตางจังหวัด 

เทคโนโลยีเร�องโฆษณาทางการตลาดเปลี่ยนไปมากใน

หลาย ๆ ปที่ผานมา คนทำการตลาดแบบเกา ๆ ยังคง

งง ๆ กันอยู แตคนรุนใหมเขาเลิกงงกันแลวนะครับ

เร�องแบบนี้หากจะมองใหเห็นภาพใหญคงตองมองเปน

เพ�อเทคโนโลยีการตลาด ความฝนสำหรับผูบริหารยุคใหม

ในสวนของ Hardware สมัยนี้ตองมองใหญใหเปน

Ecosystem คือสรางเปน Platform ใหสามารถใชงาน

ไดหลากหลายและสนับสนุนชองทางในการส�อสารไป-กลับ

ระหวางลูกคากับเจาของสินคาหรือบริการ การสราง

ระบบเพ�อส�อสารการตลาดกับลูกคาทางเดียวไมเพียงพอ

ตอไปอีกแลว ตัวอยางเชน เดิมเคยสรางระบบ โตตอบ

ทางโทรศัพทเม�อลูกคาติดตอมา (Interactive Voice

Response (IVR)) สรางเว็บเพจในการใหบริการลูกคา

หรือไปทำ Mobile Application เพ�อใหลูกคาใชงาน

โดยสรางเปนสวน ๆ แยกออกจากกัน ไมไดออกแบบใหดี

ในมุมของลูกคาก็มีความรูสึกวาประสบการณ ในแตละ

ชองทางลวนไมสอดคลองกัน ในแงการลงทุนก็มีความ

ซ้ำซอนและเสียแรง เสียกำลังจำนวนมากในการบำรุงรักษา

... Ecosystem Platform จึงตองถูกออกแบบเพ�อ

แก ไขปญหาเหลานั ้น ประสานชองทางการส�อสารที ่

หลากหลาย และทำใหลูกคามีประสบการณสอดคลองกัน

จะทำใหประหยัดงบประมาณในการดำเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2 เร�อง และ 2 มิติ คือ Hardware กับ Software

กับเร�องชองทางในการส�อสาร

Ecosystem Platform



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

สวนในดานของ Software เดี๋ยวนี้ ไมพูดกันแค CRM

(Customer Relation Management) เพราะมันไม

เพียงพอตอการดูแลลูกคาอีกตอไปแลว สาเหตุใหญ ๆ

มาจากเรารอลูกคาติดตอมาไมไดแลว ลูกคาไมไดตองการ

แบบนั้น การที่มี Ecosystem Platform ไวดูแลลูกคา

และส�อสารการตลาดในรูปแบบเดิม ๆ ลวนกลายเปน

เร�องลาสมัย เพราะดูแลลูกคาไดเปนกลุม ๆ ในขณะที่

ลูกคาตองการการดูแลเฉพาะบุคคลมากข้ึน ความสามารถ

ในการดูแลลูกคารายบุคคลจะมีไดก็ตองมีระบบวิเคราะห

ขอมูลท่ีเกงกวาเดิม Big Data และ Data Analytics

จึงเปนคำตอบที่ ใคร ๆ ก็มุงไป ตอนนี้เมืองไทยใคร ๆ

ก็ลวนมุงเปาไปทางเดียวกันในเร�องนี้ แตอุปสรรคใหญ

หลวงไมใชเพียงแคเราไมมีบุคคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ

เพียงพอที่จะตอบสนองธุรกิจเทานั้น เหตุเพราะคนที่มี

ความเช่ียวชาญในการทำการวิเคราะห อาจมีความสามารถ

ในการกำหนดโจทย ไดอยางเหมาะสม ผมกำลังพูดถึงวา

“คนใชขอมูลตองตั้งโจทย ในการวิเคราะหขอมูลใหเปน

กอน” เร�องนี้กลับมีคนใหความสำคัญไมพอในสายตาที่

ผมทำงานรวมกันมาสักระยะหนึ่ง

ท่ีกลาวมาเปนแคจุดเร่ิมตน ยังมีเร�องราวท่ีตองไปตออีก

มากมายกวาท่ีเราจะทำไดแบบท่ีท้ังโลกเขามุงไปกันในเร�อง

ปญญาประดิษฐท้ัง Machine Learning และ Robotics

แตในตอนน้ีส่ิงท่ีเราทำไดและตองมุงทำก็คือ การใชขอมูล

ที่มีอยู ในมือ ... ทำการวิเคราะหและตองนำเสนอแบบ

Real Time Offering ใหไดเปนหลัก เม�อกอนเร�องนี้

ยาก แตเดี๋ยวนี้ ไม ไดยากอีกตอไปเพราะทุกคนมี Smart

Phone ในมือ แตท่ีเห็น ๆ กันคือการโฆษณาแบบเกาคือ

หวานไปท่ัวกับลูกคาทุกราย ไมไดใชขอมูลท่ีทำการวิเคราะห

และนำเสนอสิ่งที่ดีที่เหมาะกับลูกคาที่มีกลุมเล็กลง และมี

ความสัมพันธกับรูปแบบการใชชีวิต (Lifestyle) และ

ชองทางหรือบริเวณพื้นที่ที่ลูกคาดำเนินชีวิตในแตละวัน

ตอนน้ีทุกผูประกอบการอยูในจุดเร่ิมตนก็จริง แตเม�อได

เริ่มกันถวนทั่ว ความเร็วและประสิทธิภาพในการส�อสาร

การตลาดจะเร็วอยางที่เราคิดไมถึงทีเดียว

... อยากระพริบตานะครับ! 

คิดถึงเจาของ หนังสือพิมพยักษ ใหญ

เจาของทีวีชองยักษ ทั้งหลายจัง
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WorkTips

Product Solution

เพ�อชวยเสริมความมั่นใจ

ในการติดตอส�อสารธุรกิจ

ยุคโลกไรพรมแดน

Practice Makes Perfect 

วิธีฝก
ภาษาอังกฤษ

ใหคลองเหมือน

เจาของภาษา

มาเอง

6

ไมวาเวลาจะผานไปก่ียุคก่ีสมัยส่ิงสำคัญสำหรับทุกองคกร

ท่ีมีเหมือนกัน คงจะหนีไมพนการ “เก็บขอมูล” ลองนึกดู

นะครับวาต้ังแตเราเกิดมาจนถึงตอนน้ี หากนำขอมูลของ

ตัวเรามารวมกันคงจะยาวเกินหางวาวไปแลวแหละครับ

ไมวาจะเขียน หรือพิมพแลวปรินทออกมาเก็บใสแฟมแบบ

สมัยกอน จนไปถึงการเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

นำไปสูการรวบรวมขอมูลจำนวนมหาศาลเขาไปเก็บไวใน

ฐานขอมูลที่เรียกใชไดงาย ผานฮารดแวร ซอฟตแวร

หรือระบบคลาวดก็ตาม ท้ังหมดก็เพ�อประโยชน ในการนำ

มาใชตอท้ังส้ิน ย่ิงยุค 4.0 ดวยแลว ขอมูลตาง ๆ เปรียบ

เสมือนสินทรัพยที่มีคาขององคกรเลยก็วาไดครับ

รหัสลับกำหนดสิทธิ์เขาถึงขอมูลสำคัญ

True EaaS

ปจจุบันองคกรธุรกิจช้ันนำหลายแหงท่ัวโลกไดนำขอมูล

ที่มีอยางมหาศาล (Big Data) มาประมวลผล เพ�อ

วิเคราะหและวางแผนกลยุทธทางการตลาดอยางจริงจัง

ในขณะที่เร�องของขอมูลสวนบุคคล (Data Privacy)

เอง ก็เปนสิ่งที่ควรตระหนักถึงเชนกัน ชองโหวที่อาจ

เกิดขึ้นไดหากมีบุคคลนำขอมูล เชน ไอพีแอดเดรส ช�อ

รูปถาย อีเมล ขอมูลทางการแพทย รวมถึงขอความที่

บุคคลไดโพสตบน Social Network เหลานั้นออกไป

จากระบบ และนำขอมูลไปใชในทางที่ผิด อาจทำใหเกิด

ความเสียหายท้ังองคกร ประกอบกับสหภาพยุโรป (EU:

European Union) ไดออกกฎหมายใหมเพ�อปกปอง

ขอมูลสวนบุคคล (General Data Protection

Regulation หรือ GDPR) น่ันหมายถึงการทำขอตกลง

กับบริษัทตาง ๆ เกี่ยวกับมาตรการการจัดเก็บ บันทึก

และประมวลผลขอมูลจำนวนมากของประชากรยุโรป

ตองไดรับการคุมครองเชนเดียวกัน เหตุน้ีเองในมุมมอง

ของธุรกิจลวนสรางผลกระทบตอวิธีการเก็บและปกปอง

ขอมูลของลูกคาดวยทั้งสิ้น



True EAAS Feature

   มีระบบ Encryption as a Service ชวยในการเขารหัส

   และถอดรหัสขอมูล

   เปนระบบพรอมใชทั้งแบบ Web Portal และ แบบ API

   โดยลูกคาไมตองลงทุน Server ชวยประหยัดคาใชจายใน

   การดูแลและบริหารจัดการ

   สามารถทำงานไดทั้งบนระบบคลาวด หรือ ติดตั้งบนระบบ

   ภายในขององคกรลูกคา

   สามารถเขารหัสขอมูลเฉพาะสวนท่ีตองการใน Excel, CSV

   และ Tab file ได โดยคงรายละเอียดของขอมูลไว ไมให

   คลาดเคล�อน เพ�อใหสะดวกตอการใชงาน และการวิเคราะห

   ขอมูล

   รองรับการเขารหัสไฟล ไดหลายประเภท เชน PDF, Excel,

   Word, PPT, Image,VDO, Audio, XPS, CAD 

   ลูกคาสามารถกำหนดสิทธ์ิในการเขาถึง และกำหนดระดับสิทธ์ิ

   ในการใชงานไดอยางงาย ๆ ผาน Web Portal ดวยตัวเอง 

   สามารถดูรายงานการใชงาน การเขาถึงขอมูลของผูใชท้ังหมด

   ได

WorkTips

1. ตั้งเปาหมายและปรับทัศนคติ

ตั้งเปาหมายการฝกเอาไว และทำใหการฝกภาษาอังกฤษใหเปน

เร�องสนุก เปนความทาทาย ที่จะไดเรียนรูสิ่งแปลกใหมและ

เอาชนะใจตัวเอง 

2. ฝก ฟง พูด ภาษาอังกฤษ

ฟงเพลง ดูหนัง หรือซีรี่ส ที่เปนภาษาอังกฤษเพ�อใหคุนชินกับ

การออกเสียง และลองออกเสียงตามประโยคที่ ไดยิน

3. ฝก อาน เขียน ภาษาอังกฤษ       

ฝกอานขาว หรือบทความ จับใจความแลวเขียนสรุปออกมา

รูปประโยคและคำศัพทที่หลากหลายจะชวยใหเราใชคำไดสละสลวย

มากขึ้น 

4. เขาคอรสเรียนภาษาเพิ่มเติม

เพิ่มทักษะ รูหลัก รูเทคนิคในการฟง-พูด-อาน-เขียน จาก

ผูสอนและมีชั่วโมงบังคับที่ฝกใหเราไดใชภาษาอังกฤษอยาง

ถูกตองและเต็มที่ 

5. มองทุกสิ่งรอบตัวใหเปนภาษาอังกฤษ

เพิ่มการเรียนรูดวยตัวเอง หรือนึกบทสนทนาเปนภาษาอังกฤษ

กอนจะคุยเปนภาษาไทยปกติก็ได วิธีนี้จะชวยใหเราไดฝกภาษา

บอยขึ้นทุกที่ทุกเวลา

6. พาตัวเองไปใชภาษาอังกฤษจริง ๆ

ฝกจนมั่นใจแลวไปตะลุยตางประเทศ เพราะจะทำใหเราไดใช

ทุกทักษะอยางจริงจัง และยังชวยเปดโลกกวาง 

เม�อขอมูลตาง ๆ มีความสำคัญแบบนี้ก็กอใหเกิดทั้ง

ประโยชนมหาศาลและความเสียหายอยางมากไดเชนกัน

หากเกิดการร่ัวไหล รวมท้ังการมาถึงของ GDPR ทำให

ประเทศไทยตองศึกษาและปรับปรุงพัฒนาระบบใหสอด

คลองกับขอกฎหมาย ทรูบิสิเนสจึงไดพัฒนาระบบ

True EaaS เพ�อรองรับและเพิ่มความปลอดภัยของ

ขอมูลเหลาน้ีใหกับลูกคาองคกร โดยระบบ Encryption

นี้ จะทำใหขอมูลอานไดโดยบุคคลที่ ไดรับอนุญาตแลว

เทาน้ัน บริษัทม่ันใจไดเลยวาสามารถวิเคราะหขอมูล หรือ

จัดทำรายงานตาง ๆ ไดตามปกติ และจะชวยเพิ่มความ

ปลอดภัยทางดาน Data Privacy ที่จะนำไปใชงานให

กับของลูกคาองคกร โดยที่ขอมูลของลูกคาไมรั่วไหล

ไปใหบุคคลที่ ไม ไดรับอนุญาตไดอยางแนนอน พรอม

ตอกย้ำความมั่นใจวามีเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญในประเทศที่

สามารถจะใหคำปรึกษาหรือชวยเหลือไดอยางทันทวงที

ถึงเวลาแลวนะครับที่ประเทศไทยของเราตองตระหนัก

ถึงการคุมครองสิทธิ์ ในขอมูลสวนบุคคลอยางจริงจัง

เพ�อใหสามารถปฎิบัติงานบนมาตรฐานเดียวกันกับทุก

ประเทศในยุโรปได เพราะทุกวันนี้โลกเราถูกเช�อมเขาถึง

กันแลวหละครับ

สนใจติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม :

business_solution@truecorp.co.th

Data Privacy มีอะไรบาง

ขอมูลสวนบุคคล การจายเงิน ขอมูลสุขภาพ



- ใชทรูมูฟ เอช ภายในบริษัทเดียวกัน โทรหากันฟรี ตลอด 24 ชม.

- แพ็กเกจคุมคาและหลากหลายที่ออกแบบมาใหเหมาะกับธุรกิจ

- รับคำปรึกษาดานโซลูชันจาก ICT Expert ที่ TrueSphere

- สมัครบริการไดดวยบัตรประชาชนใบเดียว

  (บัตรของกรรมการผูมีอำนาจลงนามสำหรับหางหุนสวนจำกัดและบริษัท)

- ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร 1239 ตลอด 24 ชม.

- คาบริการสามารถลดหยอนภาษีนิติบุคคลได

- ทรูเปนตัวแทนย�นภาษีสำหรับคาบริการ ณ ที่จายแทนผูประกอบการ

เปนลูกคาทรูบิสิเนสแบบนิติบุคคล



”
“

- Dr. Robert D. Ballard -

Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.

จงฝนอยูเสมอ ที่สำคัญมากไปกวานั้นคือ

ทำความฝนนั้นใหเปนความจริง และอยายอมแพ

- ใชทรูมูฟ เอช ภายในบริษัทเดียวกัน โทรหากันฟรี ตลอด 24 ชม.

- แพ็กเกจคุมคาและหลากหลายที่ออกแบบมาใหเหมาะกับธุรกิจ

- รับคำปรึกษาดานโซลูชันจาก ICT Expert ที่ TrueSphere



   ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. เราเปน SI หรือ System

Integrator ที่ทำงานในงาน Cold Chain สำหรับ

ตลาด Supermarket Convenience Store และ

Hypermarket ในประเทศไทยเราจะทำหนาท่ีต้ังแตการ

ออกแบบ ดีไชน คัดเลือกอุปกรณ แลวก็ทำการติดตั้ง

และใหบริการหลังการขายแบบครบวงจร

ตองเรียกวาการควบคุมความเย็นเปนหวงโซที่ตอเน�อง

กันหมดเริ่มตนตั้งแตเกษตรกรรม หลังจากนั้นก็รักษา

อุณหภูมิ ควบคุม จนไปถึงการกระจายสินคาสู

Supermarket หรือ Convenience Store และ

สุดทายอยูบนโตะอาหาร เพราะฉะนั้นตรงนี้ เราตองใช
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

”

”

“

“
คุณวรฉัตร เสนีวงศ  ณ อยุธยา

กรรมการผูจัดการ

บริษัท ซันโย เอส. เอ็ม. ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด

ผมคิดวา ทรูบิสิเนส ไมใช Partner ธรรมดา

ผมมองวาเปน Strategic Partner เปนหุนสวนยุทธศาสตร

ไมใชแคเพียงตูแช ... แตเปนตูแชอัจฉริยะ กับการนำบริการ IoT ยกระดับมาตรฐานธุรกิจเคร�องทำ

ความเย็น

เทคโนโลยีจริง ๆ ทั้งประเทศและวอรรูมก็ ไดใชสิ ่งที่

เรียกวา Internet of Thing หรือ IoT สามารถส่ังการ

จากหองวอรรูม ปรับคา Set Point อุณหภูมิ Set คา

พารามิเตอรตาง ๆ อันน้ี คือเราจะส่ังการ ผานอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงของทรู และส�อสารผาน 4G Mobile ทำให

การทำงานสามารถควบคุมได ส่ังการไดเหมือนอยูในหอง

เดียวกัน ท่ีสำคัญคือเวลาเราส่ังการ ท้ังประเทศจะไดยิน

คำส่ังน้ีเหมือนกันหมด เรียนรูเกิด เปน Data Knowledge

Base เพราะฉะน้ัน Standard จะชวยยกระดับมาตรฐาน

การทำงานในวงการเคร�องทำความเย็น ในแงบริการหลัง

การขายไดทั้งประเทศเชนกัน
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Health Gadget
อุปกรณอัจฉริยะเพ�อสุขภาพดี

คอลัมนเทคโนโลยีอินเทรนดฉบับนี้ผมขอเอาใจสายรักสุขภาพ และก็อยากใหทุกทานหันมาสนใจ

สุขภาพเชนเดียวกันครับ เลยขอหยิบเอา Gadget ดี ๆ มากฝากกัน เอาหละครับมาเริ่มกันที่

เร�องของอาหารการกินกอนเลยเพราะนอกจากการเลือกทานอาหารท่ีมีประโยชนแลว พฤติกรรม

การรับประทานอาหารก็สำคัญเชนกัน โดยมีงานวิจัยระบุวา 70% ของคนท่ีมีภาวะน้ำหนักตัวเกิน

มาตรฐานเกิดจากการรับประทานอาหารที่เร็วเกินไป ทานคำใหญ และเคี้ยวไมละเอียด ซึ่งปกติ

สมองคนเราจะใชเวลาประมาณ 20 นาทีในการสั่งรางกายวา “อิ่มแลวนะ” ทำใหเรารับประทาน

อาหารในปริมาณที่เกินความจำเปนตอรางกายจึงสะสมกลายเปนไขมันกอใหเกิดโรคอวนและ

ยังสงผลเสียตอสุขภาพอีกดวย

คำหากใน 10 วินาที รับประทานอาหารเกิน 1 คำ สอม

จะส่ันเตือนผูใชเพ�อใหผูใชชะลอความเร็วในการรับประทาน

อาหารลง เจาสอมอัจฉริยะนี้สามารถเก็บขอมูล และสง

ไปยังแอปพลิเคชันท่ีอยูบนสมารทโฟนโดยผานการเช�อมตอ

แบบ Bluetooth หรือ micro USB ทำใหผูใชทราบถึง

พฤติกรรมในการรับประทานอาหารและยังสามารถแชร

ขอมูลใหกับเพ�อน ๆ ครอบครัว หรือนักโภชนาการเพ�อ

นำขอมูลไปวิเคราะห ไดอีกดวย เวลาใชงานตองกดปุมเปด

กอนนะครับ เม�อรับประทานเสร็จแลว สอมจะปดการ

ทำงานเองโดยอัตโนมัติ สามารถทำความสะอาดไดเหมือน

สอมทั่วไป 

HapiFork สอมอัจฉริยะ

HapiFork

www.hapi.com

ตัวชวยสำหรับปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่

จะคอยเตือนใหผูใชรับประทานอาหารชาลงดวยการสั่น

เตือนเบา ๆ เม�อรับประทานอาหารเร็วเกินไป ชวยลด

อาการทองอืด ทองเฟอ กรดไหลยอนเพราะอาหาร

ไมยอย และยังชวยนับวาทานอาหารไปแลวกี่คำเพ�อให

รับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ ทำใหระบบการ

เผาผลาญทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเจาสอม

อัจฉริยะนี้ ใชเทคโนโลยี Capacitive Detection ใน

การนับจำนวนคำของอาหารที่ทานเขาไป (โดยเม�อปาก

ของผูใชสัมผัสกับปลายสอม จะทำใหวงจรไฟฟาภายใน

สอมเกิดการครบวงจร และทำการนับเปนการทานอาหาร

1 คำ) นอกจากน้ันยังคำนวณระยะเวลาในการทานแตละ



อางอิง : www.honestdocs.co, www.hapi.com, https://jollykill.com, www.blueair.com

Blueair Sense+ เคร�องฟอกอากาศอัจฉริยะ

อากาศ สิ่งจำเปนของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก และถาได

สูดอากาศบริสุทธ์ิดวยแลวคงจะดีไมนอย วาแตมีใครเคย

เห็นหมอกท่ีปกคลุมท่ัวกรุงเทพฯ อยูบอยคร้ังท้ังท่ีไมใช

ฤดูหนาวไหมครับ แทจริงหมอกที่เราเห็นนั้นเกิดจากใน

อากาศมีมลพิษลอยสะสมอยูเปนจำนวนมาก มีระดับคา

ฝุนละออง PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน และมีผลกระทบ

ตอสุขภาพอนามัยอยางแนนอน ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุ

ของโรคมะเร็งเชียวนะครับ ผมจึงขอแนะนำอีกหน่ึงตัวชวย

Blueair Sense+ เคร�องฟอกอากาศอัจฉริยะจากประเทศ

สวีเดน ดวยเทคโนโลยีการกรอง Blueair HEPASilent+

คือ มีระบบการกรองแบบไฟฟาสถิตและการกรองโดยวิธี

ทางกล สามารถดักจับฝุนละอองที่มีขนาดเพียง 0.1

ไมครอน และขจัดสารปนเปอน เชน ดักจับกลิ่นไมพึง

ประสงค ควันบุหร่ี และส่ิงปนเปอนท่ีเปนกาซท่ีลองลอย

อยูในอากาศภายในบานของคุณไดอยางรวดเร็ว มีระบบ

ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในบาน และแสดงผลขอมูล

คุณภาพอากาศผานทางแอปฯ Blueair Friend ท่ีติดต้ัง

อยูบนสมารทโฟน และสามารถควบคุมการทำงานของ

เคร�องฟอกอากาศจากแอปฯ ไดทุกที่ เม�อมี WiFi เชน

การสั่งเปด-ปดเคร�อง การเพิ่มความเร็วพัดลม เพ�อให

คุณไดสูดอากาศท่ีบริสุทธ์ิตลอดเวลาท่ีพักผอนอยูในบาน

Tonal เคร�องออกกำลังกายระบบดิจิทัล

นอกจากรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพแลว

การจะมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ตองออกกำลังควบคูกันไป

และอีกหน่ึงตัวชวยในการออกกำลังกายเสมือนมีเทรน-

เนอรสวนตัวมาอยูที่บานนี้ มีรูปรางหนาตาคลายทีวี

สามารถติดต้ังเขากับกำแพงบาน ทำใหประหยัดพ้ืนท่ีการ

ใชงาน หนาจอเปนระบบสัมผัส มีแขนสองอันย�นออก

มาจากดานขางของตัวเคร�อง เพ�อใชในการออกกำลังกาย

รวมกับอุปกรณเสริมตาง ๆ และมาพรอมกับวีดีโอจาก

โคชที่มีความเชี่ยวชาญหลายดานไวถึง 8 ทาน ซึ่งเจา

Tonal สามารถประเมินความแข็งแรงของรางกายผูใช

จากความเร็วในการเคล�อนไหว และน้ำหนักท่ีใชในการยก

อุปกรณ เพ�อจัดโปรแกรมการออกกำลังกายใหเหมาะสม

และเลือกเทรนเนอรสวนตัวเพ�อใหคำแนะนำแบบทีละ

ขั้นตอนกับผูใชในแตละคนไดแบบเรียลไทม และในขณะ

ออกกำลังกายผูใชยังสามารถปรับเพิ่มลดน้ำหนัก และ

แรงตานไดจากตัวอุปกรณเสริมซ่ึงเช�อมตอกับตัวเคร�อง

ดวยระบบ WiFi หรือ Bluetooth นอกจากนั้นยัง

สามารถเก็บขอมูลคาสถิติตาง ๆ จากการออกกำลังกาย

ใหผูใชไดติดตามความคืบหนาและตรวจสอบประสิทธิภาพ

ของรางกายเพ�อปรับเปลี่ยนโปรแกรมใหเหมาะสมกับ

เปาหมายใหไดผลลัพธที่แทจริง

นอกจากเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร หมั่นออกกำลังกาย และใสใจอากาศบริสุทธิ์ที่อยูรอบ ๆ ตัวแลว

ทายสุดอยาลืมทำอารมณ ใหแจมใสอยูตลอดเวลาดวยนะครับ …. ผมขอใหทุกทานมีสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจที่

แข็งแรงและมีความสุขกับทุกสิ่งที่อยูรอบตัวครับ

www.blueair.comhttps://jollykill.com
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เวลาผานไปเร็วเสมอแปป ๆ ก็จะถึงชวงเวลากินเจกันอีกแลวสิครับ และเม�อเทศกาลนี้มาถึงทีไร

ส่ิงแรกท่ีผมมักจะนึกถึงเมนูเจ ก็คือ ผัดหม่ีเหลือง จับฉาย ถาเปนของทานเลนก็ตอง เตาหูทอด

เผือกทอด แลวคุณหละครับนึกถึงเมนูอะไร เดี๋ยวนี้อาหารเจมีใหเลือกหลากหลายหาซื้องายใน

รานสะดวกซื้อ จะไปไหนรับรองไมอดแนนอนครับ เหนือสิ่งอ�นใดเราควร “เลือก” ที่จะทานเจ

เชนเดียวกันครับ เพ�อปองกันโรคภัยอันเน�องมาจากอาหารที่เปยมไปดวยน้ำมัน แปง และไขมัน

วันนี้เราจึงขอแนะนำวิธีเลือกอาหารเจ รับรองกินแลวสุขภาพดีแนนอนครับ

1. เลือกอาหารท่ีเปนเมนูผักใบเขียวมากกวาพืชท่ีเปนหัว

เพราะผักใบเขียวจะมีคารโบไฮเดรตนอยกวาและมีแปง

นอยกวา แถมยังมีสารคลอโรฟลล (Chlorophyll)

ชวยตานอนุมูลอิสระ ตานโรคมะเร็ง ผิวพรรณเปลงปล่ัง

และที่สำคัญชวยใหระบบการขับถายดีอีกดวย

ผักกวางตุง ชวยบำรุงสายตา ปองกันกระดูกพรุน

ผักกาดขาว ชวยเจริญอาหารลดความดันโลหิต

คะนา ลดความเสี่ยงตอกระจกและกระจกตาเส�อม

ผักบุง บำรุงสายตา ปองกันโรคเบาหวาน

ผักโขม ตานอนุมูลอิสระ ลดคอเลสเตอรอล

นี้เราจะไมอวน

“เจ”

2. ถาคุณเปนคนท่ีชอบหิวอยูบอย ๆ อีกเทคนิคท่ีมาแนะนำ

คือ เลือกกินขาวหรือแปงที่ ไมขัดขาว ชวยใหอิ่มทอง

ไดนานกวา น้ำตาลก็นอยกวา และยังเปยมไปดวยวิตามิน

โปรตีน เสนใยชวยในการขับถายนะครับ

ขาวกลองไรซเบอรี่ ขนมปง



อางอิง : www.psychologytoday.com https://health.mthai.com http://www.jobcity.co.th
อางอิง : Kapook, Sanook

3. อยางท่ีเราบอกไปวาเจน้ีเราจะไมอวน ดังน้ันส่ิงสำคัญ

คือเราจะตองลดหรือเลี่ยงไขมันจากน้ำมัน หันมากิน

อาหารประเภทตม นึ่ง และตุน มากกวาอาหารประเภท

ทอดหรือผัด เพราะอาหารจำพวกนี้จะมีไขมันสูง เสี่ยง

ตอน้ำหนักขึ้นแนนอน

4. นอกจากเลี่ยงไขมันแลว ก็ควรลดอาหารจำพวกที่มี

น้ำตาลสูง ใหรับประทานอาหารที่มีความหวานนอยลง

ถางดไดควรงด เพราะจะยิ่งทำใหอวนเพิ่มขึ้น

หากคุณทำไดเพียงขอใดขอหนึ่ง

การกินเจของคุณก็จะอิ่มบุญ

แถมยังมีสุขภาพดีอีกดวย

วิธีทำ

1. นำสวนผสมทั้งหมดคลุกเคลาใหเขากันพักไว

2. เตรียมหมอสำหรับอบ โดยใสน้ำมันถั่วเหลืองแลว

วางขิงหั่นแวนเรียงใหทั่วหมอ

3. นำสวนผสมที่เตรียมไวเทลงหมอ นำขึ้นตั้งไฟกลาง

ประมาณ 12-15 นาที (ชวงนาทีที่ 10 ใหเปดดูแลวนำ

วุนเสนดานบนคลุกเคลากับน้ำปรุงดานลางใหเขากันเพ�อ

ใหรสชาติทั่วถึง) พอสุก ปดไฟ โรยงาขาว ตักใสจาน

พรอมเสิรฟ

สวนผสม รองกนหมอ

• น้ำมันถั่วเหลือง 3 ชอนโตะ

• ขิงหั่นแวนหนา ๆ (เอาไวรองกนหมอกันไหม)

5. งดจัดหนักหลังกินเจ บางคนออกเจม้ือแรกก็จัดบุฟเฟต

ซะแลว ใหเวนเนื้อสัตว ไปอีกสักวันสองวันกอนที่จะกิน

อาหารตามปกติ เพ�อใหรางกายไดปรับความสมดุลและ

ขับพิษกอน แลวคอยกลับมากินตามปกตินั้นจะดีตอ

รางกายที่สุด

เมนูเจแนะนำ

เห็ดสามเกลออบวุนเสนเจ

สวนผสม

• เห็ดหอม (แชน้ำใหนิ่มหั่นเปนเสน) 3 ดอก

• เห็ดเข็มทอง 3/4 ถวย

• เห็ดหูหนู 3/4 ถวย

• ขิงสับละเอียด 3/4 ถวย

• ซีอิ๊วขาว 3 ชอนโตะ

• น้ำมันงา 1 ชอนโตะ

• น้ำเปลา 1/2 ถวย

• พริกไทยสด หรือพริกไทยดำ ตามชอบ

• วุนเสน หอเล็ก (แชน้ำใหนิ่ม ตัดเปนทอนสั้น

ประมาณ 4-5 นิ้วตามชอบ)

• งาขาวคั่ว (สำหรับแตงหนา)

สูตรอาหารจาก : Easy Cooking เมนูอรอยใครวาทำยาก



TrueBusiness Privilege มอบใหจากใจ

TrueBusiness ApplicationDownload ไดที่

สะสมทรูบิสิเนสพอยท

แลกรับสิทธิพิเศษสุด Exclusive ผานทรูบิสิเนสแอปฯ ไดทุกเดือน

วันนี้ - 31 ตุลาคม 2561
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วิธีการสะสมทรูบิสิเนสพอยท

100 พอยท

เม�อดาวนโหลด / ลงทะเบียน

ทรูบิสิเนสแอปฯ ครั้งแรก

10 พอยท
แชรคอนเทนตภายในแอปฯ

ไปที่ Facebook ของทาน

สูงสุด 20 ครั้ง/เดือน

รับ

พอยทพิเศษ
เม�อรวมกิจกรรม

กับทางแอปฯ

รับรับ

เตรียมความพรอมเพ�อรับสิทธิ

TrueBusiness ApplicationDownload ไดที่

LOG IN ครั้งแรกครั้งเดียว รับสิทธิไดเลยดาวนโหลดและลงทะเบียนเขาใชงาน

ทรูบิสิเนสใหคำปรึกษา ฟรี

สิทธิพิเศษเฉพาะที่ TrueSphere

สาขา Emquartier / Mega Bangna / CentralFestival EastVille

สำรองที่นั่งลวงหนา ดวนจำนวนจำกัด โทร.02-859-7120 

หรือ email : ictexpert@truecorp.co.th

ไลฟสไตล
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ทรูบิสิเนส และไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส คูพันธมิตรธุรกิจ รวมยกระดับธุรกิจไทยผลักดันสู

Next Mobile Economy

 

คุณวิฑูรย เจียมศิริกาญจน รองผูอำนวยการฝายการตลาด ดานลูกคาธุรกิจองคกร บมจ.ทรู คอรปอเรช่ัน รวมงาน

Samsung Business Forum 2018: Next Mobile Economy โดยคุณวิชัย พรพระตั้ง รองประธานองคกร

ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที และ ดร.มารุต มณีสถิตย ผูอำนวยการกลุมธุรกิจลูกคา ธุรกิจ โทรคมนาคมและไอที

บริษัทไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส จำกัด ใหการตอนรับอยางอบอุน ท้ังน้ี ทรูบิสิเนส และ บริษัทไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส

จำกัด ถือเปนพันธมิตรธุรกิจที่มีวิสัยทัศน ในการสนับสนุนเทคโนโลยีเพ�อพัฒนาองคกรธุรกิจทุกระดับในยุคดิจิทัล

รวมกัน นอกจากการสัมมนาเพ�อรวมผลักองคกรธุรกิจสู Next Mobile Economy แลว ทรูบิสิเนส ไดรวมออกบูธ

พรอมนำทีมผูเชี่ยวชาญดานโซลูชัน นำเสนอโซลูชันที่ตอบสนองและรองรับการใชงานขององคกรธุรกิจยุคใหม อาทิ

Smart Parking, MyStaff Application และ MobiOffie เช�อมตอ Smart Devices จากซัมซุงที่ชวยเสริม

ประสิทธิภาพโซลูชัน ไดอยางลงตัว ซึ่งไดรับความสนใจจากผูรวมงานเปนอยางมาก ณ หอง President 2 ชั้น 4

โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เม�อวันที่ 3 กันยายน 61 ที่ผานมา
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“ทรูบิสิเนส” นำโดย คุณพิชิต ธันโยดม หัวหนาคณะผูบริหาร ดานธุรกิจองคกร คุณพงศวิทย พงษ ไพเชฐ ผูอำนวย

การดานธุรกิจองคกรขนาดกลางและขนาดยอม และคุณรัชนี ทีปประสาน ผูอำนวยการดานลูกคาธุรกิจองคกรขนาด

ใหญ บมจ. ทรู คอรปอเรช่ัน จัดงาน “TrueBusiness Sales Conference 2018” ประจำไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2561

สงมอบนโยบายการดำเนินงานในไตรมาสสุดทายของป เนนย้ำการนำเสนอโซลูชันท่ีหลากหลาย อัปเดตขอมูลเทคโนโลยี

ใหม ๆ ตามเทรนด อยางมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ พรอมบริการและใหคำปรึกษา เพ�อรวมเคียงขางองคกรธุรกิจ

ในการปรับตัวบนโลกยุคดจิทัล โดยภายหลังสงมอบทิศทางการทำงานแลว ยังไดช�นชมความสำเร็จของทีมงานฝายขาย

และทีมงานสนับสนุน เพ�อสรางกำลังใจและตอกย้ำความมุงมั่นในการใหบริการที่ดีที่สุดเพ�อลูกคาธุรกิจ ณ หอง

ออดิทอเรียม ชั้น 21 ทรูทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก เม�อวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผานมา

“ทรูบิสิเนส” จัดงาน Sales Conference ประจำไตรมาสท่ี 2/2561 เนนเคียงขางองคกรธุรกิจ

ในการปรับตัวบนโลกยุคดจิทัล

วันธงไชย เหมาะแกการมงคลสมรส เปดกิจการ เขาบานใหม

4 7 13 14 16 17 19 25 29 ตุลาคม 2561
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เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน
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