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ตอบโจทยการส�อสารองคกรในแอปฯ เดียว

จะตามเทรนด เริ่มตนจากตรงไหนดี?

การันตีโดยมิชลินไกด 2018

รีบตามใหครบราน Street Food
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10 เทรนดเทคโนโลยี
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สวัสดีผูอานที่รักทุกทานในฉบับสงทายของปนี้นะครับ ปที่ผานมาเราไดนำเสนอ

เร�องราวของเทคโนโลยีเพ�อธุรกิจมากมายหลากหลายเร�องเลยนะครับ และในฉบับน้ี

ผมจะขอพาทุกทานไปอัปเดตเทรนดเทคโนโลยีของป 2019 ซึ่งก็เปนธรรมเนียม

ไปแลวครับวา หลังจากท่ี Gartner บริษัทวิเคราะห วิจัย และใหคำปรึกษาทางดาน

ไอทีเทคโนโลยี ไดออกมาคาดการณแนวโนมเทคโนโลยีที่นาจับตามองในปหนาที่มี

ทั้งการนำพัฒนาเทคโนโลยีเดิมจากปนี้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม ๆ จะมีอะไร

นาสนใจบางติดตามอานเนื้อหาขางในนี้ ไดเลยครับ

นอกจากนี้ผมจะพาไปอัปเดตอุปกรณและเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะเปดตัวในงาน

Consumer Electronics Show 2019 หรือ CES 2019 อีกดวย ซึ่งนาสนใจ

มาก ๆ ครับ อานแลวใครสนใจอยากจับจองเปนเจาของก็อดใจอีกนิดเดียวเทาน้ัน

ครับเพราะอีกไมนานก็จะมีวางขายตามทองตลาดกันแลว และหากใครที่ยังไมรูวา

Technology Trends จะตามเทรนด ... เริ่มตนตรงไหนดี ? คอลัมนเร�องเลา

นักบริหาร มีคำตอบใหครับ แลวมาพักสมองเร�องของเทคโนโลยี เติมความอ่ิมให

กับทองเพราะจะพาไปตะลุยรานเด็ดกับ รวมราน Street Food อรอยระดับโลก

การันตีโดย มิชลิน ไกด ป 2018 รีบเก็บใหครบกอนหมดป

ท้ังหมดน้ีติดตามอานไดใน TrueBusiness TECHNO NOTES ฉบับเดือนธันวาคม

2561 ครับ 





ถือเปนธรรมเนียมทุกปนะครับที่บริษัทวิเคราะหขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช�อดังอยาง Gartner จะมีการออกมาแถลง เร�องการคาดการณ 10 เทรนด

เทคโนโลยี หรือ Top 10 Strategic Technology Trends สำหรับในป 2019

น้ี เรามาดูกันเลยกดีกวาครับวาปท่ีกำลังจะมาถึงน้ี มีเทคโนโลยีอะไรท่ีนาสนใจบาง!
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คาดการณ 10 เทรนดเทคโนโลยี ป 2019 จาก Gartner

Top 10 Strategic

Technology Trends



เทรนดที่ 2: Augmented Analytics

ปจจุบัน Data Scientists หรือ นักวิเคราะหขอมูล

มีขอมูลมากมายในการวิคราะหและนำมาสรุปผล แตดวย

จำนวนขอมูลที่มหาศาลนั่นเอง ทำใหบางครั้งธุรกิจอาจ

พลาดขอมูลเชิงลึกท่ีสำคัญได เน�องการจากนักวิเคราะห

ขอมูลไมสามารถนำมาวิเคราหและต้ังสมมติฐานท้ังหมดได

ซึ ่ง Automated Analytics หรือ Automated

Machine Learning คืออัลกอริทึมอัตโนมัติเพ�อคนหา

สมมติฐานเพ่ิมเติมโดย AI จะเขามาชวยแกปญหาดังกลาว

และจะไดรับความนิยมข้ึนเร�อย ๆ เพราะนำมาชวยวิเคราะห

ขอมูลท่ีมีปริมาณมหาศาลไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ทำใหภาคธุรกิจไดมีองคความรูในแงมุมใหม ๆ อยางตอ

เน�อง โดย Gartner ไดทำนายเอาไววาภายในป 2020

กวา 40% ของงานวิเคราะหขอมูลจะเปนระบบอัตโนมัติ 

เทรนดที่ 3: AI-driven Development 

การพัฒนา AI-driven ใหมองไปท่ีเคร�องมือ เทคโนโลยี

และแนวทางท่ีดีท่ีสุดสำหรับการฝง AI เขาไปในแอปพลิเคชัน

และใช AI เพ�อสรางเคร�องมือที่ขับเคล�อนดวย AI

สำหรับกระบวนการพัฒนา ซึ่งเทรนดนี้มีการพัฒนาไป

ในมิติตาง ๆ และจะทำใหตลาดเปล่ียนไป จากเดิมท่ี Data

Scientists ตองทำงานกับ Developers เพ�อพัฒนา

การนำ AI ไปใช จะกลายเปน Developers สามาถจะ

ทำงานไดดวยตัวเอง ซึ่งเทรนดเหลานี้ยังนำไปสูการใช

งานหลักของนักพัฒนาซอฟตแวรเสมือนจริง Virtual

Software Developers และนักพัฒนาแอปพลิเคชัน

มือสมัครเลน (Citizen Application Developers)

เทรนดที่ 4: Digital Twins

หากใครพอจะจำไดเจาฝาแฝดดิจิทัล หรือ การทำสำเนา

ส่ิงตาง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล ตัวน้ีเคยเปน 1 ใน 10 เทรนด

เทคโนโนโลยีของ Gartner เม�อปทีแลวดวย โดยในปนี้

Digital Twins สามารถสรางฝาแฝดของระบบที่มี

ขนาดใหญ เชน โรงไฟฟาหรือเมืองได พูดงาย ๆ ก็คือ

การนำขอมูลจากวัถตุหรือระบบในโลกจริงไปนำเสนอ

แบบครบถวนทุกมิติในโลกดิจิทัล ใชคอมพิวเตอรออกแบบ

ชวยแทนสิ่งตาง ๆ ใช IoT ในการเก็บขอมูลเชิงลึกเพ�อ

ใชในการตัดสินใจขององคกรซ่ึงน่ีจะชวยใหสามารถทำงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น Digital Twins ของ

องคกรกำลังเกิดข้ึนเพ�อสรางรูปแบบใหสามารถตรวจสอบ

ไดทันที และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใหดียิ่งขึ้น

เทรนดที่ 1: Autonomous Things

Autonomous Things คือส่ิงท่ีสามารถเร่ิมทำงานได

ดวยตัวเอง คาดวาทุกสิ่งที่เปนอัตโนมัตนั้นไดใช AI

สำหรับปรับใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางดีเปนไมวา

จะเปน หุนยนต ยานพาหนะ โดรน เคร�องใชไฟฟา และ

ตัวแทน พวกมันมีความสามารถ ในการทำงานท่ีแตกตาง

กันแตสามารถทำงานสอดประสานกันไดอยางชาญฉลาด

ยกตัวอยางเชน เราสามารถสั่งใหโดรนสงสัญญาณไป

ในอากาศเพ�อใหหุนยนตเพาะปลูกทำงานอัตโนมัติในทุงนา

ซึ่งในอนาคตการรวมกันระหวาง IoT และ AI จะชวย

ใหทุกสิ่งมีความเปนอัตโนมัติเพิ่มขึ้น แตโปรดจำไววา

อุปกรณเหลาน้ีสามารถใชงานไดอยางมีขอจำกัด เน�องจาก

พวกมันไม ไดมีความสามารถเชนเดียวกับสมองของ

มนุษยท่ีจะสามารถตัดสินใจ หรือสามารถเรียนรูไดงาย ๆ

นะครับ
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เทรนดที่ 5: Empowered Edge

Edge Empowered คือการประมวลผลขอมูลท่ีขอบ

ของเครือขาย เพ�อรวบรวมและการจัดสงขอมูลที่อยู

ใกลกับแหลงที่มา (อุปกรณ) ของขอมูลมากขึ้น

"เทคโนโลยีและความคิดจะเปล่ียนไปสูจุดท่ีประสบการณ

จะเช�อมโยงผูคนกับอุปกรณหลายรอยชิ้น" ในปพ.ศ.

2571 Gartner คาดวาการเพิ่มการฝงเซ็นเซอร การ

จัดเก็บ การคำนวณ และเพิ่มขีดความสามารถของ AI

ในอุปกรณหรืออาจกลาวไดวาจะมีการยายระบบประมวลผล

เขาใกลปลายทางมากขึ้นตั้งแตอุปกรณโรงงานไปจนถึง

หนาจอสมารทโฟน และเคร�องยนต ในรถยนต 

เทรนดที่ 6: Immersive Experience 

เทคโนโลยี Conversational Platform ที่ทำใหผูคน

สามารถโตตอบกับระบบไดเชน Chatbot และการแปล

ภาษา รวมถึง Virtual Reality (VR), Augmented

Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) จะเปล่ียน

ประสบการณ ไปสู Immersive experience รูปแบบ

ใหม ๆ ในอนาคต โดย AR, MR และ VR จะชวยเพิ่ม

ศักยภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น VR รุนใหมจะสามารถ

ตรวจจับรูปรางและติดตามตำแหนงของผูใชและ MR

จะชวยใหผู คนสามารถโตตอบไดมากขึ้น คาดวาในป

พ.ศ. 2565 70% ขององคกรจะทดลองใช Immersive

Technology นี ้กับผูบริโภค และในองคกร 25%

จะถูกนำมาใชเพ�อการผลิต

เทรนดที่ 7: Blockchain

Blockchain คือ รูปแบบการเก็บขอมูล แบบเช�อมตอ

โครงขายโดยตรงไมมีคนกลาง ชวยใหบริษัทสามารถ

ติดตามธุรกรรมหรือทำงานรวมกับฝายที่ ไมนาเช�อถือ

ไดโดยไมจำเปนตองมีตัวกลาง (เชนธนาคาร) Blockchian

มีแอปพลิเคชันดานการเงิน และขยายไปสูภาครัฐ การดูแล

สุขภาพ การผลิต และอ�น ๆ เพราะ Blockchain จะชวย

ลดตนทุน ลดเวลา และปรับปรุงดานกระแสเงินสด ปจจุบัน

โมเดล blockchain ยังไม ไดดึงประสิทธิภาพของ

เทคโนโลยีออกมาใชอยางเต็มที่ ได ซึ่งหากพัฒนาใชงาน

ไดอยางเต็มที่แลวก็จะสามารถสรางประโยชน ไดมหาศาล



ปฏิเสธไม ไดวานะครับวา เทรนดการใชนวัตกรรมดิจิทัล

น้ันไดเขามามีอิทธิพลตอชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ

อยางหลีกเลี่ยงไม ได ซึ่งภาคธุรกิจทั่วโลกตองจับตา

เพ�อเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจสงผลตอสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต ผูบริหารจึงตองเรงปรับตัวรองรับความ

เปลี ่ยนแปลง ทำความเขาใจตลาด กาวไปพรอมกับ

เทคโนโลยี และรูจักปรับใชเปนกลยุทธ ในทันกับความ

เปลี่ยนแปลงนี้ เพ�อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน

อยางไรก็ตามมีการคาดการณวาแนวโนมเทคโนโลยีทั้ง

10 อันดับของ Gartner ที่นำมาเสนอในเลมนี้นั้นจะ

สงผลกระทบและเปลี่ยนอุตสาหกรรมในอีก 5 ปหรือ

ในป ค.ศ. 2023 ครับ รูแบบนี้ก็แลวรีบปรับตัวเพ�อ

กาวไปพรอมกับเทคโนโลยีดวยกันนะครับ

เทรนดที่ 8: Smart Spaces

พื้นที่อัจฉริยะเปนพื้นที่จริงหรือสภาพแวดลอมดิจิทัล

ที่มนุษยและเทคโนโลยีไดเช�อมตอกันมากขึ้นเปน

Ecosystem เน�องจากเทคโนโลยีไดกลายเปนสวนหนึ่ง

ของชีวิตประจำวันไปแลว นอกจากนี้ยังแนวโนมอ�น ๆ

เชนเทคโนโลยี AI-driven, Edge Computing,

Blog Chain และ Digital Twin ที่นำไปสูแนวโนมนี้

เน�องจากโซลูชันสวนบุคคลจะกลายเปนพื้นที่อัจฉริยะ

พื้นที่อัจฉริยะกำลังจะพัฒนาอยู 5 มิติสำคัญ คือ การ

เปดกวาง การเช�อมโยง การสอดประสานกัน ความฉลาด

และขอบเขต ตัวอยางของพ้ืนท่ีอัจฉริยะเชน Smart City

ซึ่งเปนพื้นที่ที่รวมชุมชน ธุรกิจ ที่อยูอาศัย และภาค

อุตสาหกรรม อยูดวยกันโดยออกแบบใหเช�อมโยงกับ

Ecosystem หรือระบบนิเวศของเมืองอัจฉริยะที่ทุก

ภาคสวนและเปนความรวมมือทั้งในดานทางสังคมและ

ชุมชน

เทรนดที่ 9: Digital Ethics and Privacy 

ในยุคที่ผูบริโภคมีการตระหนักและรับรูถึงการนำขอมูล

สวนบุคคลของตนเองไปใชท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน หากองคกรใดท่ีไมใสใจ ละเลย ก็อาจ

เส่ียงตอการคัดคานและการโตกลับท่ีรุนแรงของผูบริโภค

เชนกัน ขอมูลสวนบุคคลจะตองเปนไปตามหลักจริยธรรม

และสิ่งที่ถูกตอง ซึ่งองคกรควรเปลี่ยนความคิดจาก

"เราปฏิบัติตาม?" เปน "เรากำลังทำส่ิงท่ีถูกตองหรือไม"

รัฐบาลควรมีการวางแผนหรือสรางกฎระเบียบท่ีองคกร

ตองปฏิบัติตาม และผูบริโภคเองก็จะตองคอยเฝาระวัง

ลบขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง ในขณะเดียวกันองคกรตอง

ทำทุกอยางเพ�อใหไดรับความไววางใจจากลูกคา

เทรนดที่ 10: Quantum Computing

คอมพิวเตอรควอนตัมเปนแบบจำลองคอมพิวเตอร

แบบขยายไดแบบทวีคูณ วิธีที่จะจินตนาการถึงความ

แตกตางระหวางคอมพิวเตอรแบบควอนตัมและแบบ

ดั้งเดิมคือการจินตนาการถึงหองสมุดยักษแหงหนึ่ง

ในขณะท่ีคอมพิวเตอรคลาสสิกจะอานหนังสือในหองสมุด

ที่ละเลมทุกเลม คอมพิวเตอรควอนตัมจะอานหนังสือ

ทั้งหมดพรอม ๆ กัน คอมพิวเตอรควอนตัมสามารถ

คำนวณนับลานครั้งในคราวเดียว การใชคอมพิวเตอร

ควอนตัมจะทำใหอุตสาหกรรมบางแหงเปลี่ยนแปลงไป

ในอนาคต
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จะตามเทรนด .... เริ่มตนตรงไหนดี? Data

Information

Knowledge

Wisdom

จะไลลาเทคโนโลยี หรือ โดนเทคโนโลยีไลลา กันแน ...

นี่เปนความรูสึกของผูเขียนเม�อไดรับโจทยเกี่ยวกับ

แนวโนมเทคโนโลยีของโลก ที่ผูคนและองคกรธุรกิจ

พยายามจะตามเทรนดกัน ปน้ีเปนปท่ีแปลก เม�อผมไดรับรู

สิ่งที่การทเนอรประกาศออกมาวาเปนเทรนดเทคโนโลยี

ในป 2019 เพราะ 10 เร�องท่ีประกาศมาน้ัน อานรอบแรก

พอจับใจความได 2-3 เร�อง เทานั้น ฉบับนี้ผมจึงเลือก

เขียนในมุมอ�น ๆ ท่ีเก่ียวของ และเปนประโยชนกับผูอาน

จำนวนมากแทนละกันนะครับ

ความพยายามที่จะตามเทรนดเริ่มตนตรงไหนดี?

ไมวาเทคโนโลยีจะไปทางไหน สิ่งที่ผูประกอบการคิด

อยูตลอดเวลาคือ จะกาวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

อยางไร? ผมอยากตั้งคำถามตอวา เม�อตามทันแลวได

อะไร หากไมได “เตรียมตัว” แลวตองเตรียมตัวน้ันคือ

“เตรียมอะไร”

สำหรับผมแลว ปจจัยสำคัญในการปรับองคกรสูยุคดิจิทัล

เริ่มตนที่ตองเขาใจเร�องขอมูลตามภาพขางตนกันกอน

เราเก็บขอมูลเปนชิ้น ๆ ที่เรียกกันวา Data เม�อเอามา

รวมกันเราเรียกวา Information แปลกท่ีผูประกอบการ

จำนวนมากกลับไม ไดทำอะไรใหขอมูลเหลานั้นกลายเปน

Knowledge ตัวอยางเชน ผูใหบริการหากมีขอมูล

ลูกคาวาใครจายคาบริการอะไร จายคาบริการดวยวิธีไหน

จายคาบริการที่ ไหน และเม�อไหร จะเห็นไดวาจากขอมูล

กลุมนี้หากไมเอามาวิเคราะหตอ เราจะไมสามารถแปลง

ขอมูลที่มีใหสรางคุณคาตอเน�องได แตหากเราตั้งโจทย

กับ Information ที่มีวา เราจะดูแลลูกคาใหดีกวาเดิม

ไดอยางไร หากเราคิดออกได น่ันแหละครับ คือการขยับ

เพ่ิมมูลคาของ Information ใหกลายเปน Knowledge

ไดนั่นเอง

T



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

ใหมีความสามารถสอดประสานกับพ้ืนฐานของเทคโนโลยี

ท่ีสนับสนุนแกนธุรกิจในชวงเปล่ียนผานของการใชขอมูล

ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ สิ่งที่สำคัญที่ผูประกอบการ

ไมควรมองขามมากกวา

การสรางโมเดลการวิเคราะหขอมูลนอกจากเปนพื้นฐาน

เพ�อนำขอเสนอท่ีดีท่ีสุดตอลูกคา (Business Offering)

แลว เรากำลังเขาสูยุคของการทำ Business Offering

แบบอัตโนมัติ (Automation) เม�อการสรางโมเดลการ

วิเคราะหขอมูลมีความซับซอนและถูกตองเหมาะสมขึ้น

Business Offering ก็จะแมนยำข้ึน สำเร็จมากข้ึน เม�อน้ัน

เราก็กาวยางเขาสูยุคของปญญาประดิษฐ (Artificial

Intelligence) และเม�อเคร�องจักรมีปญญาประดิษฐท่ีมี

การพัฒนาอยางตอเน�อง จนความสามารถทางการคิด

เพิ่มขึ้นสูงใกลเคียงมนุษยหรือเกงกวามนุษยเม�อนั้น

เคร�องจักรจะไมไดคิดวาจะจัดการเร�องน้ีอยางไร แตจะคิดวา

ทำไมเร�องนี้ถึงเกิดขึ้น (Machine Learning) เราก็จะ

สามารถเปล่ียน Knowledge ใหกลายเปน Wisdom ได

รูปแบบของการคิดแบบนี้นั่นแหละเปนจุดเริ่มตนของ

การใชขอมูลใหมีประสิทธิภาพ เราเรียกกันวา Data

Analytics ซ่ึงขอมูลท่ีมีอยูปจจุบันมีมากมายหลากหลาย

มีทั้งแบบมีโครงสราง (Structure Data) และขอมูล

แบบไมมีโครงสราง (Unstructured Data) นี่แหละที่

เราเรียกกันวา Big Data เราจึงตองเตรียมทีมงาน

เพ�อมานั่งคิดวางรูปแบบของโมเดลการวิเคราะหขอมูล

(Data Analytic Model)

ที่ผานมาฝายธุรกิจ อาจมีมุมมองที่ ไมครบถวน ยกตัว

อยางเชนธุรกิจผลิตรถยนต เพราะคิดแตเพียงวา ฝาย

เทคนิคจะทำการสรางโมเดลการวิเคราะหขอมูลดวย

ตนเอง ผมคิดวาอาจเปนมุมมองท่ีคลายกับวา การดูแล

ลูกคารถยนต ใหมีความสุขดันไปฝากการใหบริการหลัง

การขายรถยนต ไวกับวิศวกรสรางรถยนต ไมใชวาฝาก

ไมไดนะครับแตอาจไมเหมาะ เพราะคนท่ีรูจักลูกคาดียอม

เปนพนักงานดูแลบริการหลังการขาย ดังนั้นการจัดตั้ง

ทีมงาน Business Data Analytic Model จึงจะเปน

แนวความคิดที่สำคัญเพ�อปดชองวางเร�องความเขาใจ

ธุรกิจ ไมตองไปฝากกับชางเทคนิค Data Analytic

หรือที่เรียกกันวา Data Scientist เสียทั้งหมด

แทนที่จะไลลาเทคโนโลยีไปเสียทุกเร�อง

ผมคิดวาผูประกอบการควรหันกลับมามอง

การเตรียมความพรอมของบุคลากร

เร�องน้ีไมไดยากเกินไปนะครับ อานจบแลวจะเร่ิมคิดเร�อง

น้ีกันไหมครับ เร�องยากสุด ๆ ในขณะน้ีคือ การพยายาม

ทำทุกเร�องที่ผมเลาขางตนไปพรอม ๆ กันนั่นแหละ
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Product Solution

ทราบกันไหมครับวา ปจจุบันทรัพยากรบุคคลที่ถือเปน

กำลังสำคัญในการจะขับเคล�อนองคกรธุรกิจสวนใหญ

นั้น มีการผสมผสาน 4 เจเนเรชัน ทำงานรวมกันทั้ง

Baby Boomers, Gen X, Gen Y และ Gen Z

ซึ่งเจเนเรชัน เอ็กซ (GEN X) และเจเนเรชัน วาย

(GEN Y) ถือเปนบุคลากรกลุมใหญขององคกร ส่ิงน้ี

เองทำใหองคกรยุคใหมจำเปนตองเรงปรับตัว เพราะ

จะไมสามารถใชแนวคิดแบบเดิมในการบริหารคนหลาก

หลาย Gen ไดอีกตอไป ซึ่งพฤติกรรมของบุคลากร

ยุคใหมในองคกรสวนใหญนั้น ชอบการมีสวนรวม มี

กิจกรรมใหสนุกสนาน มีธีมงานที่ทำตองเห็นคุณคา

ชัดเจน ผูบริหารตองเห็นผลงาน ทำใหเขารูสึกภูมิใจใน

ตัวเอง ภูมิใจในงาน และที่สำคัญคนกลุมนี้คุนเคยกับ

เทคโนโลยี ชอบคุยงานผานอีเมล หรือ แอปพลิเคชันแชท

แตบางครั้ง แอปพลิเคชันแชททั่วไปกลับไมตอบโจทย

ดานการทำงานเทาที่ควรหนะสิครับ ทั้งเร�องเนื้อที่ของ

ไฟลรูปภาพ หรือวิดีโอ ที่เก็บไวนาน ๆ ไม ได แถมไม

สามารถแยกเร�องงานกับเร�องสวนตัวไดอยางชัดเจน

น่ียังไมรวมถึงเร�องอาจเกิดการร่ัวไหลของขอมูลสำคัญ

นะครับ ซ่ึงจากการพยายามศึกษาพฤติกรรมของบุคลากร

และขอจำกัดที่เกิดขึ้น วันนี้ TrueBusiness มีตัวชวย

ดี ๆ ท่ีจะมาชวยใหการส�อสารภายในองคกรมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

Connect

TrueBusiness

พรอมฟงกชันการทำงานที่ครอบคลุมในแอปฯ เดียว

ตอบโจทยการส�อสารในองคกร

เสริมความมั่นใจ ใหสาวบิสิเนสเกิรล

ขับเคล�อนการทำงานใหแฮปป

ไปตลอดทั้งสัปดาห

Guideline 5 Tips

การแตงตัวใหดูดทีุกวัน

ตั้งแตจันทร-ศุกร

Classy Monday

Thankful Friday

Casual ThursdayChic Wednesday

Smart Tuesday



WorkTips

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม : โทร 1239 กด 1

http://truebusiness.truecorp.co.th

อางอิง : www.sanook.com/women

อางอิง: https://brandinside.asia

TrueBusiness Connect

คุณสมบัติเดนของ

TrueBusiness Connect

New Chat : ส�อสารไดทุกเวลา แยกเร�องงานและเร�อง

สวนตัวชัดเจน พรอมการสรางหัวขอการสนทนาได

Broadcast : แจงขาวสำคัญขององคกร พรอมเช็คการ

รับรู ไดทันทวงที

Contact : คนหาทุกรายช�อในองคกรไดงาย ไมพลาดทุก

การติดตอ

Video call : โทรไดทั้งแบบวิดีโอและเสียง สะดวกพรอม

โทรแบบกลุม

Workflow : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดวยแบบฟอรม

อิเล็กทรอนิกส สะดวกกับการอนุมัติออนไลน 

Task Management : มอบหมายและติดตามงานได

อยางงายดาย

ความสำเร็จขององคกรยุคใหม นอกจากตองรีบกาวไป

ใหทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที ่รวดเร็วแลว

การบริหารบุคลากรภายในองคกรเองคือสิ ่งสำคัญ

ที่ตองทำควบคูกันไปดวยครับ ซึ่งการพัฒนาเคร�องมือ

ชองทาง หรือแอปพลิเคชันเพ�อการส�อสารภายในองคกร

น้ันจะชวยใหเช�อมโยงความสัมพันธระหวางคนในองคกร

(Connect People with People) ทำใหการส�อสาร

ภายในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

แอปพลิเคชันสำหรับองคกรที่มีคุณสมบัติเหนือกวาแอปพลิเคชันแชททั่วไป มาพรอมความปลอดภัยสูงเก็บ

ขอมูลไวบน Cloud AWS Singapore ทำใหสามารถเห็น ทุกขอความ และไฟลตาง ๆ ท่ีเคยสงไปในหองแชท

ในแตละองคกรมี Network เปนของตัวเองทำใหม่ันใจไดวา ขอมูลท่ีบุคลากรในองคกรไดพิมพสงไปไมถูกสง

ออกไปถึงบุคคลภายนอก ตอบโจทยการทำงาน โดยเฉพาะท้ังการส�อสารภายในองคกร การส่ังงานออนไลน

การจัดการขอมูล และไฟล ไดอยางเปนระเบียบ เช�อมตอการทำงานของพนักงานในองคกรของคุณเขาดวยกัน

ภายในแอปฯ เดียว

Thankful Friday

พรอมปารตี้ศุกรลัลลา

บิสิเนสเกิรลสามารถเลือก

เดรสสั้นแอบเซ็กซี่เล็ก ๆ

ซอนอยูใตสูททำงาน และ

รองเทาสนสูงที่แดนซได

โดยที่สนไมพลิก

Casual Thursday

ลุคแคชชวล ทะมัดทะแมง

สำหรับสาว ๆ ใหลองแมทช

เสื้อเชิ้ตแขนยาว กับกางเกง

ขายาว และแอคเซสซอรี่

คุมธีมโทนสีเดียวกัน

เพิ่มความคลองแคลว

Classy Monday

หยิบชุดเดรสสั้นแบเรียบ

โทน สีดำ ขาว แมทชกับ

กระเปาสะพายไหลสีเบจ

Chic Wednesday 

เลือกเดรสคัตติ้งสวยสีออน

แมทชกับแอคเซสซอรี่สุดชิค

ในแบบที่ชอบ รองเทาสนสูง

จะชวยเสริมบุคลิก

สาวบิสิเนสเกิรลเรียกความ

มั่นใจดวยเบลเซอรตัวโก

สีขาว เติมความสดใสจับคู

กับกระโปรงสีสันสุดจี๊ด

ตามดวยแอคเซสซอรี่ 

Smart Tuesday



เสนทางสูเปาหมาย

ในป 2019 

กำหนดเปาหมายความสำเร็จในแบบของตัวเอง 

ความสำเร็จทำไมตองเหมือนใคร วิเคราะห

ประเมินตัวเอง แลวกำหนดเปาหมายเอง

เดินตามเสนที่ตัวเองกำหนดไว  

ตั้งเปาหมายพัฒนาตัวเอง

จะเกงแคไหน ทำมานานแคไหน

อยาหลงลืมพัฒนาตนเอง

ตั้งเปาหมายฝกตัวเองใหทันโลก

ลองหาสิ่งใหม ๆ ที่เราไมเคยทำ  

วางแผนทางการเงิน 

วางแผนการเงินในรูปแบบที่ถนัด

ถายังไมมีเงินเก็บ ปใหมนี้ฤกษงาม

ยามดีวางแผนการเงินในรูปแบบ

ของตัวเองกันไดแลว 

รักตัวเอง ดูแลตัวเองใหมากขึ้น 

เลิกใชคำวา "เดี๋ยว" และ “ลงมือทำ”

ปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ เริ่มเลย

เริ่มวันนี้ดีกวาไมเริ่มตนอะไรเลย

ลด ละ เลิก โซเชียล

อยาสไลดกันจนชินมือ โลกแหงความจริง

มีอะไรนาสนใจอีกเยอะ อยางนอยพัก

สายตา พักการใชมือบางก็ดี

อยูกับตัวเองบาง 

ลดสังคม ลดปารตี้ ลดความสนใจ

เร�องคนอ�น ทำอะไรคนเดียว

สนใจเร�องของตัวเอง บางทีก็ทำให

รูจักตัวเองไดมากขึ้นนะ

วางแผนเดินทางทองเที่ยว

กับเพ�อน แฟน หรือ ครอบครัว 

กวาจะหาเวลาเหมาะเจาะพรอมกัน

ยากเหลือเกิน ปนี้ลองตั้งเปาดู

วางแผนแตเนิ่นๆ ลองมาเปนแกนนำดูบาง  

ทำอะไรใหชาลง ใจรอนใหนอยกวานี้ 

ปใหมนี้ ปรับตัวใหม นิ่งขึ้น ประคองสติ

ทำอะไรชาลงอีกนิด เพ�อตอนรับสิ่งดีๆ

ที่กำลังเขามา จะรูสึกไดถึงความสงบ

ที่สบายใจอยางบอกไมถูกเลย  

ตั้งเปาหมายยากๆ พรอมสรางแรงจูงใจ 

เปาหมายตั้งไว ใหสูง ตั้งไว ใหยากไวกอน

อยาดูถูกตัวเอง ในเม�อคนอ�นทำได

เราก็ทำไดเชนกัน



รักตัวเอง ดูแลตัวเองใหมากขึ้น 

เลิกใชคำวา "เดี๋ยว" และ “ลงมือทำ”

ปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ เริ่มเลย

เริ่มวันนี้ดีกวาไมเริ่มตนอะไรเลย

”
“

- Coco Chanel -

Don’t spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door.

อยาเสียเวลา

ไปกับการเอาชนะหรือทำลายกำแพง สรางประตูซะ



SMART
PARKING
Smart Solution ในฝนของคนมีรถ 

ไมตองหงุดหงิดเสียเวลากับการวนหาที่จอดรถอีกตอไป แถมยังสามารถจองที่จอดรถลวงหนาไดดวย 

มี Smart Solution ดีๆ ชีวิตก็ Smart อีกเยอะ

Smart Parking ระบบแจงสถานะและจองที่จอดรถยนต เปนการประยุกตใชงานเทคโนโยี NB-IoT ครอบคลุมการ

ใชงานผานเครือขายของทรู ผานการเช�อมตอกับอุปกรณ และระบบตรวจจับหรือเซ็นเซอรที่ติดอยูกับที่ โดยอุปกรณ

เซ็นเซอรท่ีใชจะตรวจจับสถานะวามีรถจอดอยูในชองจอดรถแตละชองหรือไม และเม�อมีการเปล่ียนแปลงสถานะของท่ีจอดรถ

ขอมูลสถานะลาสุดจะถูกสงผานอินเทอรเน็ตไปเก็บที่เซิรฟเวอร ซึ่งผู ใชสามารถตรวจสอบสถานะที่จอดรถวาวางหรือไม

และทำการจองที่จอดรถผานทาง Mobile APP ได จึงสามารถชวยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาตอการใชงานใน

เมืองไดเปนอยางดี

ปจจุบัน ภายในอาคารจอดรถตึกทรู ทาวเวอร รัชดาภิเษก

ไดมีการติดตั้ง Smart Parking  เพ�ออำนวยความสะดวกใหพนักงานได ใชแลว

1
ลงทะเบียนการใชงานผาน 

Appication Smart Parking 

กอน พรอมกรอกขอมูลเก่ียวกับ

ผู ใช รวมถึงขอมูลการจายเงิน 

Online

ผู ใชงานสามารถดูสถานะปจจุบัน

ของท่ีจอดรถวาวาง หรือมีรถจอด

อยูหรือไม

ผู ใชสามารถจองท่ีจอดรถท่ีวางอยูผานหนา Mobile App หลังจาก

น้ันจะไดรับ Passcode สำหรับการจอดรถ ซ่ึงผู ใชจะตองจอดรถ

ในที่ ๆ จองไว ในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกริบคาจองที่จอดรถ

เม�อผู ใชจอดรถตามชองที่จองไวแลว จะตอง

ใส Passcode ท่ีไดรับมาตอนจองท่ีจอดรถผาน

ทาง Mobile App ไมเชนน้ัน ระบบจะแจงเตือน

ไปยังผูเกี่ยวของ วามีการจอดรถโดยไมไดรับ

อนุญาตเพ�อปองกันบุคคลอ�นมาจอดโดยไมได

จองไวกอน

เม�อจะออกจากที่จอดรถ ผู ใชสามารถชำระเงิน

ผาน Mobile App ได ซ่ึงจะชวยเพ่ิมความสะดวก

ในการใชงานมากขึ้น

ขั้นตอน
การใชงาน

ของระบบ

SMART
PARKING 2

3

4

5
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เลมสุดทายของปกันแลวนะครับ ฉบับนี้จะมาอัปเดต

อุปกรณใหม ๆ สุดเจง ท่ีจะมีการนำมาแสดงและขายจริง

ในงาน Consumer Electronics Show 2019 หรือ

CES 2019 ซ่ึงงานน้ีถือไดวาเปนการแสดงอุปกรณ และ

สินคาดานเทคโนโลยีระดับโลกที่ถูกจับตามองจากส�อ

มากที่สุด จัดขึ้นในชวงเดือนมกราคม เปนประจำทุกป

สำหรับปนี้สถานที่จัดงานคือเมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา

ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ โดยแตละปก็จะมีนวัตกรรม

และอุปกรณล้ำ ๆ ที่ทันสมัยมากมายมาจัดแสดง อาทิ

ยานพาหนะ สมารทโฟน หุนยนต รวมไปถึงของใชในบาน

ทำใหไดเห็นแนวโนมเทคโนโลยีท่ีจะมาแรงในแตละปอีกดวย

และในป 2019 น้ี ก็ไดมีอุปกรณท่ีคาดวาจะนำมาจัดแสดง

และเปดขายจริงในป 2019 ซ่ึงจะเปนอะไรน้ัน ผมไดรวบ

รวมสิ่งที่นาสนใจมาใหในคอลัมนนี้แลวครับ

GADGETS &

TECHNOLOGY
upcoming in 2019

“LG rollable OLED TV” จาก LG ซ่ึงเปน OLED TV

ขนาดหนาจอ 65 น้ิว ดวยความละเอียดแบบ UHD (4K)

โดยไฮไลทของ TV เคร�องน้ีคือสามารถมวนเก็บได และ

เคยนำเคร�องตนแบบมาแสดงท่ีงาน CES ไปแลวเม�อตนป

2018 โดยหนาจอตัวตนแบบนี้จะสามารถมวนเก็บลงไป

ท่ีฐานดานลางได และเม�อตองการใชก็เพียงกดปุมท่ีรีโมท

เพ�อใหหนาจอมวนออกมา โดยเรายังสามารถกำหนดให

มวนออกมาแคเพียงบางสวนเพ�อใชงานบางฟงกชัน อาทิ

การแสดงนัดหมาย ปฎิทิน สภาพอากาศ ทั้งยังสามารถ

ใชเปนเคร�องเลนเพลงไดอีกดวย และสำหรับงาน CES

2019 ที่จะถึงตนปหนานั้น คาดวาทาง LG จะนำ “LG

rollable OLED TV” มาเปดตัวสินคาจริง พรอม

วางขายในป 2019 รวมไปถึงการเปดตัวสินคาอ�น ๆ

อีกมากมาย ทั้งเคร�องซักผา ไปจนถึงหุนยนตที่คาดวา

นาจะมีเปดตัวใหเห็นในงานอยางแนนอน ที่สำคัญนาจะ

เปนสินคาท่ีรองรับระบบ AI ของบริษัทท่ีช�อวา ThinQ

ดวยครับ สวนเร�องราคานั้นยังไมเปดเผย เราคงตอง

รอลุนไปพรอม ๆ กันครับ

ทีวีมวนเก็บไดเคร�องแรกของโลก

หากจะพูดถึง OLED TV ขนาดหนาจอ 65 นิ้ว ก็คง

ดูแสนจะธรรมดา แตแนนอนครับวาถึงขนาดเอามาโชว

ในงาน CES ทั้งทีตองมีอะไรที่แปลก แหวกแนวอยูแลว

ตัวที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้มีช�ออยางไมเปนทางการวา

https://youtu.be/A-Yumjyd-Fs



อางอิง : www.flatpanelshd.com, www.techxcite.com, www.t3.com และ www.thaimobilecenter.com

www.blueair.comhttps://jollykill.com

มือถือพับไดเคร�องแรกของโลก

สำหรับมือถือหนาจอพับไดจากซัมซุงน้ัน เคยตกเปนขาว

มาแลวเม�อหลายปที่ผานมา แตก็ยังไมมีวี่แวววามือถือ

สุดล้ำรุนนี้ จะเปดตัวเม�อใด ซึ่งเม�อเร็ว ๆ นี้ ก็ไดมีขาว

หลุดรอดออกมาวา เจามือถือจอพับไดท่ีคาดวาจะใชช�อวา

“Samsung Galaxy X” น้ันจะเผยโฉมอยางเปนทางการ

ในงาน CES 2019 โดยรูปลักษณภายนอกหากดูเผิน ๆ

ก็จะเหมือนกับสมารทโฟนทั่ว ๆ ไป แตเม�อกางออกจะ

กลายเปนแท็บเล็ตไดเลยทันที โดยคอนเซปต Samsung

Galaxy X น้ี จะมาพรอมกับหนาจอขนาด 5 น้ิว ความ

ละเอียด QHD ซ่ึงมีความหนาของตัวเคร�องอยูท่ี 7.5 มม.

แตเม�อกางออกจะแปลงรางเปนแท็บเล็ตตัวจ๋ิว ท่ีมีขนาด

หนาจออยูท่ี 7 น้ิว ความละเอียดระดับ 4K และบางเฉียบ

เพียง 3.25 มม.เทานั้น มาพรอมกับกลองหนาความ

ละเอียด 8 ลานพิกเซล พรอมเซนเซอรสแกนมานตา

(Iris Scanner) และกลองหลังความละเอียด 12 ลาน

พิกเซล พรอมระบบปองกันภาพส่ันแบบ OIS และระบบ

โฟกัสภาพแบบ PDAF และลาสุดไดมีการเผยคลิปตัวอยาง

คอนเซปต Samsung Galaxy X ออกมาใหชมกัน

สวยงาม และนาใชมากเลยทีเดียวครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ยัง

เปนเพียงแคคอนเซปตเทานั้น สวนสเปก และดีไซนตัว

เคร�องจริงจะเปนอยางไร เหลาสาวกซัมซุงอดใจรอกัน

อีกไมนานครับ

นอกจากอุปกรณ ไฮไลท 2 ตัวที่ ไดยกมาใหไดทราบกัน

แลวนั้น ยังมีขอมูลหลุดมาวาภายในงาน CES 2019

ครั้งนี้ ยังจะมีการเปดตัวมือถือใหมที่รองรับระบบ 5G

และมีความนาสนใจอีกหลากหลายยี่หอทั้ง LG, Sony

และ Huawei รวมไปถึงนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีรองรับระบบ

AI ท้ังของใชภายในบาน และรถยนต ใหมสุดล้ำจาก Ford,

Nissan และ Hyundai อีกดวย เราคงตองติดตามกัน

นะครับวาขาวที่ออกมาลวงหนานี้จะไดเห็นจริงเม�อไหร

แนนอนครับเราเองในฐานะผูใชงานก็จะไดรับประโยชน

จากการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เพิ ่มความ

สะดวกสบายใหเรามากขึ ้นตอไป สวนปหนานั ้นจะมี

เทคโนโลยีหรืออุปกรณ ใหม ๆ อะไรมาแนะนำอยาลืม

ติดตามกันนะครับ

thaimobilecenter.com

https://youtu.be/2v1lQcbeqw8
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ผานไปแลวนะครับสำหรับการประกาศ มิชลิน ไกด 2019 รานอาหาร 27 แหง ท่ีควาดาวมิชลินในปน้ี

นอกเหนือจากหมวดของการจัดดาว มิชลิน (Star) หรือ รานอาหารคุณภาพสูงควรแกการแวะมา

ล้ิมลองแลว ยังมีรางวัลในหมวดของรานอาหารอรอยท่ีราคาสมเหตุสมผลท่ีเขาถึงได โดยใชช�อวา

บิบ กูรมองด (BIB GOURMANDS) เพ�อใหทุกคนสามารถล้ิมรสอาหารอรอยคุณภาพดีท่ีปรุงข้ึน

อยางพิถีพิถันไดในราคาสบายกระเปา รานไหนท่ียังไมไดไปก็รีบตามไปชิมใหครบกอนหมดปน้ีนะครับ

เล็งรานไวดี ๆ เตรียมตัวศึกษาเสนทาง และเตรียมทองของคุณไวเลย!

กอนสิ้นปรีบตามใหครบ!

ราน Street Food

อรอยระดับโลกการันตีโดย มิชลิน ไกด 2018

กวยเตี๋ยวคั่วไกสวนมะลิ



กวยเตี๋ยวคั่วไกสวนมะลิ

เสิรฟความอรอยใหลูกคาติดใจมาอยางยาวนาน ดวย

เนื้อไกที่หมักจนนุมเขาเนื้อ เสนกวยเตี๋ยวกรอบนอกนุม

ในซึ่งเปนเทคนิคการปรุงเสนที่หาไดยาก

เวลาเปด-ปด: ทุกวัน 17.00 น. - 22.00 น.

พิกัด: สาขาสี่แยกโรงพยาบาลกลาง

ภาพจาก: Papa เว็บไซต wongnai.com

กวยเตี๋ยวหมูรุงเรือง

กวยเต๋ียวรอน ๆ โปะดวยลูกช้ินปลาทำเอง เน้ือเดงสด

อรอย ไดรสชาติปลาแท ๆ และหมูสับหอม ๆ รสชาติ

ละมุนล้ิน เลือกอรอยไดท้ังน้ำใสหรือตมยำท่ีข้ึนช�อของ

ราน อยาลืมส่ังหนังปลากรอบเพ่ิมเพ�อความอรอยอยาง

ครบเคร�อง

เวลาเปด-ปด: 17.00 น. - 22.00 น.

พิกัด: รานอยูใกลปากซอยสุขุมวิท 26

ภาพจาก: HUNGRYJUG เว็บไซต wongnai.com

กวยเตี๋ยวคั่วไกสวนมะลิ

กวยเตี๋ยวหมูรุงเรือง
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นายหมงหอยทอด

หอยทอดเตาถานก็เปนอีกรานที่เล�องลือที่สุดแหงหนึ่ง

ในยานนี้ เปดขายมายาวนานกวา 30 ป ทีเด็ดคือ หอย

นางรม และหอยแมลงภูสดใหม ที่เลือกสั่งไดทั้งแบบ

หอยทอดกรอบ ๆ หรือออสวนนุม ๆ

เวลาเปด-ปด: 11.00 น. - 21.00 น.

พิกัด: ถนนพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร (อยูติดกับ

สถานีวัดมังกร) 

ภาพจาก: MoOks เว็บไซต wongnai.com

ทิพยสมัยผัดไทย (สาขาประตูผี)

หากเห็นครัวหนารานกับคิวยาว ๆ บนถนนมหาไชยแลว

ละก็ แสดงวาคุณไดมาถึงผัดไทยเจาดังที่ขึ้นช�อวาอรอย

ที่สุดในกรุงเทพฯ แลว ทิพยสมัยมีผัดไทยหลายเมนูให

เลือก แตเมนูสุดยอดคือ ผัดไทยทรงเคร�อง ท่ีใสมันกุง

แตงหนาดวยกุงสด เนื้อปู ปลาหมึกและมะมวงซอย

อยาเพิ่งถอดใจกับคิวเพราะถึงจะยาวแตก็รอไมนาน

เวลาเปด-ปด: 17.00 น. - 02.00 น.

พิกัด: ถนนมหาไชย กรุงเทพมหานคร (ตรงขามวัดเทพธิดา)

นายหมงหอยทอด

ทิพยสมัยผัดไทย



ภัตตาคารจากกี่

ภัตตาคารจีนกวางตุงอรอยถูกปากคนไทยแหงนี้เปน

ธุรกิจของครอบครัว เดิมอยูยานเยาวราชกอนจะยาย

มาอยูที่ถนนราชวิถีเปนเวลาถึง 30 ปแลว ลูกคาสวน

ใหญมาเยือนเพ�อสั่งจานเด็ดของราน เชน เกี๊ยวทอด

กรอบ และราดหนาเนื้อเสนหมี่ ควรมาแตเนิ่น ๆ เพราะ

รานจะปดตอนของหมด

เวลาเปด-ปด: 11.00 น. -15.00 น. ปด วันจันทร

พิกัด: ซอย รางน้ำ

ภาพจาก: นองปอป เว็บไซต wongnai.com

ตั้งซุยเฮงโภชนา (สาขาพระราม 4)

ลองขาหานอบหมอดินสักคำแลวจะไดคำตอบวาทำไม

รานนี้จึงเปดบริการมาไดยาวนานกวา 50 ป ตั้งซุยเฮง

โภชนาเปนรานบะหมี่เปดและหานหมอดินที่อรอยระดับ

ตำนาน มาที่นี ่หามพลาดบะหมี่เปดกับไสแกว วัตถุดิบ

ทุกอยางสดใหม คุณภาพดี และทำอยางสะอาด ตามสูตร

เกาแกที่ ไมเปนสองรองใคร

เวลาเปด-ปด: 16.00 น. - 22.00 น.

พิกัด: ถนนพระราม 4 ตรงขามกับทางเขาตลาดสามยาน 

ภาพจาก: Art เว็บไซต wongnai.com

ราดหนาเนื้อ ภัตตาคารจากกี่

ขาหานอบหมอดิน ตั้งชุยเฮงโภชนา



วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
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สำหรับรากฟนเทียม Nobel Biocare Replace

พิเศษ 65,000 บาท จากราคาปกติ 85,000 บาท

(รวมครอบฟน)

เม�อใชบริการตั้งแต 1,500 บาท ขึ้นไป Laser ลดเลือนฝา กระ จุดดางดำและรอยสิว
สำหรับ Sygma Elegant Lift

ยกกระชับ เปะเวอรทันใจ ไรแผล ไมเจ็บตัว

TrueBusiness Privilege

มอบความสุขกลองใหญสงทายป

TrueBusiness ApplicationDownload ไดที่

สะสมทรูบิสิเนสพอยท แลกรับสิทธิ์พิเศษสุด Exclusive

ผานทรูบิสิเนสแอปฯ ไดทุกเดือน



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

วิธีการสะสมทรูบิสิเนสพอยท

ไลฟสไตล
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ทรูบิสิเนสใหคำปรึกษา ฟรี

สิทธิพิเศษเฉพาะที่ TrueSphere

สาขา Emquartier / Mega Bangna / CentralFestival EastVille

สำรองที่นั่งลวงหนา ดวนจำนวนจำกัด โทร.02-859-7120 

หรือ email : ictexpert@truecorp.co.th
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ทรูบิสิเนสเปดตัวบริการ True SD-WAN

สมารททุกการเช�อมตอสาขา บริหารจัดการจายจากท่ีเดียว

 

ทรูบิสิเนส นำโดยคุณพิชิต ธันโยดม หัวหนาคณะผูบริหารดานองคกรธุรกิจ บริษัท ทรูคอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)

เปดตัวบริการ True SD-WAN ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่หลายองคกรทั่วโลก กำลังจับตามองในปจจุบัน ดวยความงายใน

การบริหารจัดการ เช�อมตอระหวางสำนักงานใหญและสำนักงานสาขา ท่ีจะมาคอยควบคุมการทำงานของเสนทาง (Link)

แบบอัตโนมัติจากศูนยกลางเพียงท่ีเดียว และชวยเลือกเสนทางท่ีดีท่ีสุดระหวางเครือขายท่ีองคกรใช (เชน MPLS,

Internet และ 4G/LTE) ชวยจัดลำดับความสำคัญในการรับ-สงขอมูล ซ่ึง True SD-WAN จะเปนส่ิงท่ีจะมาชวยเสริม

ประสิทธิภาพใหทุกการเช�อมตอไดประโยชนสูงสุดเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ภายในงานไดรับ

ความสนใจจากองคกรธุรกิจช้ันนำเขารวมเปดงานในคร้ังน้ีกวา 20 องคกร ณ หองแพลตตินัม ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด

เมอเคียว ฟอรจูน เม�อวันท่ี 30 พฤศจิกายน ท่ีผานมา



ทรูบิสิเนส นำโดย คุณพิชิต ธันโยดม หัวหนาคณะผูบริหารดานธุรกิจองคกร คุณวสุ คุณวาสี ผูอำนวยการดานลูกคา

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และคุณพงศวิทย พงษ ไพเชฐ ผูอำนวยการดานธุรกิจองคกรขนาดกลางและขนาดยอม

บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น จัดงาน “TrueBusiness Sales Conference 2018” ประจำไตรมาส 3 ป พ.ศ. 2561

เพ�อสงมอบนโยบายการดำเนินงานในไตรมาสแรกของป 2562 เนนเร�องการนำปญหาของลูกคาองคกรมาคิดเพ�อ

พัฒนาโซลูชันใหดี มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม พรอมพัฒนาคุณภาพการบริการใหดียิ่งขึ้นอยางสม่ำเสมอ ย้ำเร�อง

อัปเดตขอมูลเทคโนโลยีใหม ๆ ตามเทรนด อยางมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ เพ�อรวมเคียงขางองคกรธุรกิจในการ

ปรับตัวบนโลกยุคดิจิทัล นอกจากทีมผูบริหาร ทรูบิสิเนสท้ังสามหนวยงาน ยังไดมีการอัปเดต Performance Review

กอนปดทายการประชุม ณ หองออดิทอเรียม ช้ัน 21 ทรูทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก เม�อวันท่ี 26-28 พฤศจิกายน 2561

ท่ีผานมา

“ทรูบิสิเนส” จัดงาน Sales Conference ประจำไตรมาสท่ี 3/2561

เนนการปรับตัวในโลกยุคดิจิทัลอยูตลอดเวลาบริการท่ีฉับไวเพ�อความสุขของลูกคา
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ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร.1239 กด 1

ลงทะเบียนเพ�อรับ eMagazine

TrueBusiness TECHNO NOTES

ผานทาง E-mail


