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เทคโนโลยีขับเคล�อนชีวิต

และธุรกิจไทย



สวัสดีปใหมผูอาน TrueBusiness TECHNO NOTES ทุกทาน ปใหมน้ีผมขอสงความปรารถนาดีจากใจ

ของผม และทีมงานทรูบิสิเนสถึงทุก ๆ ทานครับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข โชคดีตลอดท้ังปี

มีกำลังใจที่ดี ประสบความสำเร็จในทุกดาน 

ตลอดปท่ีผานมา ผมและทีมงานทรูบิสิเนสขอขอบพระคุณทุกทาน ในการติดตามอาน TrueBusiness

TECHNO NOTES มาโดยตลอด รวมทั้งลูกคาองคกรธุรกิจทุกทาน ที่ ไววางใจในการเลือกโซลูชัน

จากทรูบิสิเนส และบริการเครือขายจากกลุมทรูดวยดีเสมอมา เรารูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง ที่ ได

รวมเคียงขางองคกรธุรกิจสูความสำเร็จในยุคดิจิทัล ผมสัญญาวาเราจะพัฒนาโซลูชันและ

บริการใหดียิ่งขึ้นไปพรอมกับการเปนที่ปรึกษาใหคำแนะนำดานธุรกิจและเทคโนโลยีใหกับทุกทานเสมอ

จากใจผูบริหารทรูบิสิเนส
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สวัสดีปใหม ป 2563 ครับ
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สวัสดีครับผูอานทุกทาน นิตยสารออนไลน TrueBusiness TECHNO NOTES ฉบับแรกของปนี้ 

หากใครจำกันได TrueBusiness TECHNO NOTES ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ปที่ 2019 ผานมา

ผมไดนำเสนอเร�องราววิวัฒนาการและความสำคัญของ 5G ไปบางแลว และในชวงปลายปหลังจากที่

ประเทศเราไดประกาศเดินหนาใช 5G ตาม Road Map ที่ไดวางไว ผมจึงขอพูดถึงเร�องโอกาส และ

ความทาทายของประเทศไทย ในยุคที่ตองใชเทคโนโลยีมาขับเคล�อนเศรษฐกิจ มาดูกันครับวา “TRUE

5G World เทคโนโลยีขับเคล�อนชีวิตและธุรกิจไทย” ท่ีจะได ใชจริงในปน้ีประกอบไปดวยอะไรบาง สำหรับ

คอลัมนเร�องเลานักบริหารในเลมน้ีชวนมาขบคิดกันครับวา การทำตามสัญญาสำคัญแคไหน? โดยเฉพาะ

การทำธุรกิจ 

SMEs’ Friend ฉบับนี้ นำเสนอโซลูชันสำหรับธุรกิจใหมมาแรง “รานสะดวกซัก” ที่กำลังเติบโตรองรับ

กับพฤติกรรมและความตองการของคนยุคใหม ที่จะมาชวยสรางความแตกตางและประสบการณที่ดีให

กับผู ใชบริการ คอลัมน ไลฟสไลตชวนคุณมาแตงบาน แตงออฟฟศ เสริมฮวงจุย ป 2563 กันครับ

และฉบับนี้เรามีคอมลัมน ใหมแกะกลองอยาง 5G for Business และ คอลัมน True IoT & Digital

Solutions มาเพ่ิมเติมรวมท้ังเร�องราวในคอลัมนอ�น ๆ ท่ีนาสนใจยังมีอีกมากมาย ติดตามอานเน้ือหาขาง

ในของ TrueBusiness TECHNO NOTES ฉบับเดือนปฐมฤกษของป 2563 ไดเลยครับ
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การประกาศ Roadmap 5G ของรัฐบาลไทยในชวงปลายปท่ีผานมา โดยการขีดเสนไทมไลนไวชัดเจนวา

ภายในป 2563 นี้ จะผลักดันบริการ 5G ใหเกิดขึ้นในประเทศไทย พรอมกับนโยบายตาง ๆ ที่เตรียม

ปลดล็อคกฏกติกาใหสามารถดำเนินการไดอยางสะดวก รวดเร็ว เพ�อชวงชิงโอกาสการแขงขันทางเศรษฐกิจ

จากประเทศเพ�อนบานในการดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหเห็นถึงศักยภาพและความพรอมโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางดานเทคโนโลยี ซึ่งแฝงไวดวย

ความทาทายวาเราจะทำอยางไรใหประเทศไทยแข็งแรง

แตกตาง เหมาะสมเปนฐานการผลิตที่สำคัญ

ของอาเซียนในอีก 20 ป ขางหนา

เทคโนโลยีขับเคล�อนชีวิต

และธุรกิจไทย
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รัฐบาลและบทบาทในการขับเคล�อน 5G

 รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศตางผลักดันใหประเทศของตนเปนผูนำดานเทคโนโลยี แตหนทางสู 5G

ในแตละประเทศนั้น มีลักษณะและเง�อนไขที่แตกตางกันไป โดยจุดสำคัญที่จะทำให 5G ขยายตัว คือ

การพัฒนาท้ังระบบนิเวศ ท้ังภาครัฐ หนวยงานท่ีดูแล รวมท้ังความรวมมือของภาคสวนอ�น ๆ เพ�อให

โซลูชันและบริการที่ตอยอดจากเทคโนโลยี 5G พัฒนาไดเร็วยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน 

เยอรมนี ที่ไดประกาศ 5G Initiative for Germany เพ�อเปนกรอบในการดำเนินการสนับสนุนการใช

เครือขาย 5G และการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งยุทธศาสตร 5G ของรัฐบาลเยอรมนี ไดอธิบายบริบท

และขอบเขตการดำเนินงานเก่ียวกับการเปดใหบริการเครือขาย 5G ในชวงป 2025 เพ�อใหเปนผูนำตลาด

ดานแอปพลิเคชัน 5G โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการที่สำคัญ คือ การจัดสรรคล�นความถี่ใหเพียงพอ

สงเสริมความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและผู ใชบริการ กำหนดเปาหมายและความรวมมือ

ในการวิจัย และเริ่มตนทดลองใหบริการ 5G ในตัวเมืองและในเมืองใหญ ๆ กอน
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จิ๊กซอวตอสำเร็จ5G โอกาสและความทาทายประเทศไทย

เกาหลีใต กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT) มีหนาที่ดูแลและควบคุมการพัฒนา

นโยบายและการปรับใชงาน 5G เพ�อใหเปนไปตามนโยบาย 5G แหงชาติ (National 5G policy) ท่ีตองเปน

ผูนำในระดับโลก เร�องการใหบริการและการพัฒนามาตรฐาน 5G ภายในป 2020 นี้ ภายใตงบฯ มูลคา

2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ จากรัฐบาล เพ�อลงทุนในโครงการ i-Korea 4.0 ที่ชวยสงเสริมเทคโนโลยี

AI, AR/VR ยานยนตขับเคล�อนอัตโนมัติ หุนยนต เมืองอัจฉริยะ และการติดตามภัยพิบัติ

และ มาเลเซีย ไดพัฒนาเทคโนโลยี 5G ที่เมืองไซเบอรจายาเปนที่แรก ในการใชเทคโนโลยี 5G รวมทั้ง

โครงสรางพ้ืนฐานอ�น ๆ ตามแบบฉบับเมืองอัจฉริยะ ซ่ึงเปนบริษัท Cyberview ของรัฐบาล ไดลงนาม

ในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับ SK Group จากเกาหลีใต ที่จะพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ในภูมิภาคน้ี นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังคณะทำงานเฉพาะกิจท่ีประกอบดวยสมาชิกจากภาคเอกชน รวมถึง

กระทรวงและหนวยงานอ�น ๆ ซึ่งเปนตัวแทนของฝงอุปสงคและอุปทานในระบบนิเวศ 5G ในการรวม

พัฒนา ชวยวางแผนการลงทุนในอนาคตใหชัดเจนยิ่งขึ้น
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โอกาสทางเศรษฐกิจ 

การขยับ Roadmap 5G ของกลุมประเทศในแถบอาเซียน ทั้ง มาเลเซีย สิงคโปร และเวียดนาม

สงผลใหประเทศไทยตกขบวนไมได ซึ่งหากไมเกิดบริการ 5G ในปนี้ ประเทศไทยจะไดรับผลกระทบตอ

ทุกอุตสาหกรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน ภาคอุตสาหกรรมที่ตองลดตนทุนการผลิต นักลงทุนตอง

ยายฐานไปอยูประเทศท่ีดีกวา ซ่ึงมีการประเมินมูลคาความเสียหายของภาคการผลิตไวท่ี 600,000 ลานบาท

ธุรกิจโลจิสติกส 100,000 บาท ภาคการเกษตร 90,000 บาท รวมมูลคาการสูญเสียกวา 2 ลานลานบาท/ป

ท่ีเปนเชนน้ีเพราะเทคโนโลยี 5G จะชวยเช�อมโยงทุกอุตสาหกรรมท้ังภาคการผลิตและภาคบริการใหสามารถ

เขาถึงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายในเวลาไมถึงวินาที เพิ่มความเช�อมโยงระหวางอุปกรณผู ใช

หุนยนตเปนหน่ึงเดียว และกระตุนใหเกิดการสรางนวัตกรรมในอนาคต โดยภาครัฐคาดวาเทคโนโลยี 5G

จะใชงานในไทยอยางแพรหลายในป 2035 และจะสรางมูลคาเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมกวา

2.3 - 5 ลานลานบาท
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ความทาทายในการกาวไปพรอมกับนานาประเทศ

เทคโนโลยี 5G แตกตางจาก 4G ตรงที่การประยุกต ใช ซึ่งจะใชควบคุมโปรเจกใหญ ๆ สมารทซิตี้

ตางจาก 4G ที่เนนใชกับบุคคล ดังนั้น

การขับเคล�อนประเทศดวยเทคโนโลยี 5G เสมือน

รากฐานสำคัญที่จะนำไปสูการปฏิวัติอุตสาหกรรม

เพ�อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของไทย

ใหทัดเทียมกับนานาประเทศถือเปนกุญแจสำคัญ

ที่จะสรางประโยชนใหกับเศรษฐกิจในระยะยาว

ซ่ึงความทาทายอยูท่ีการกาวไปพรอมกันท้ังประเทศ ภาครัฐตองผลักดันให 5G เกิดข้ึนและสามารถใชงาน

ไดจริงอยางเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนโยบายการพัฒนาคล�นความถี่ ขยายโครงขายใหเปนไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัย และเอ้ือตอการเช�อมโยง สงเสริมผู ใหบริการ รวมท้ังสงเสริมพันธมิตรตาง ๆ ในระบบนิเวศ

ใหมีตนทุนท่ีต่ำ รวมท้ังนโยบายการสนับสนุนให ใช ท่ีตองดูแลเร�องเงินทุนและการใหความรูกับภาคเอกชน

และภาคธุรกิจตาง ๆ สำหรับภาคธุรกิจจะตองเตรียมพรอมรับมือกับการเปล่ียนแปลง เผชิญกับความทาทาย

ในหลาย ๆ ดาน ทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค การแขงขันดานเทคโนโลยี นี่จึงเปน

จุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทย ในการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจใหม ซึ่งเปนเศรษฐกิจดิจิทัลที่

ขับเคล�อนดวยนวัตกรรม

อางอิง: www.khaosod.co.th, ibusiness.co, www.posttoday.com, mgronline.com, www.prachachat.net

สำหรับใครที่ตองการขอมูลเกี่ยวกับ 5G วาคืออะไร และทำไรไดบาง

สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก www.true5gworld.com
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Smart WiFi
เก็บ Log File ฟรี ไมมีคาใชจาย

ปลอยเน็ตรานใหลูกคาเลน Free WiFi สบายใจ

ครบทั้งเน็ต + อุปกรณพรอมติดตั้ง

ไดรายงาน

แบบสำรวจ

ลูกคา Login wifi

ผาน Social mediaอุปกรณ Modem 

และ  Access Point

อินเทอรเน็ต

จาก ทรูออนไลน

เก็บ Log File

นาน 90 วัน



5G จะมาเปลี่ยนชีวิตเราอยางไร?

ดวยเทคโนโลยี ความเร็วสูงของ 5G ที่มีความหนวงหรือดีเลยเพียง 1 มิลลิวินาที สามารถรองรับ

อุปกรณตาง ๆ ไดจำนวนมาก ทำให 5G เขามาเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาทุกอุตสาหกรรม ซ่ึงประโยชน

ของ 5G น้ันไมเพียงรองรับการใชงานในดานธุรกิจเทาน้ัน แตยังเปนประโยชนใหกับสังคมและประชาชน

ในดาน ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และสามารถเช�อมตอส่ิงตาง ๆ ไดมากข้ึนและกอใหเกิดประโยชน

ในหลากหลายมิติ อาทิ

World of Robotics

โลกท่ีวิทยาการของหุนยนตท่ีกาวเขามามีบทบาท

ในทุกอุตสาหกรรม การบริการ โรงแรม

รานอาหาร เปนตน  

World of Games & Entertainment

โลกของอุตสาหกรรมเกมสที ่ถูกเติมเต็ม

เม�อผูเลนถูกสามารถเขาไปเปนสวนหน่ึงในโลก

ของเกมสและความบันเทิงไดอยางสมจริง 

World of Transportation

โลกท่ีรองรับ Smart Logistic ใหการบริหาร

จัดการคมนาคมตาง ๆ ทั้งทางบก ทางเรือ

หรือสนามบินเพ�อรองรับความตองการดาน

ดิจิทัลในอนาคต

สัมผัสประสบการณ เครือขาย 5G ที่ดีที่สุด

ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพ�อคนไทย

World of Agriculture  
โลกแหงอนาคตของภาคการเกษตร ที่จะทำให

คุณไมพลาดขอมูลสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ

ภาคการเกษตร

World of Health & Wellness

โลกของการสาธารณสุข ที่คุณสามารถรักษา

ไดขามซีกโลก และยังสามารถศึกษาเรียนรูดาน

การแพทยไดอยางแมนยำ

World of Lifestyle

โลกของธุรกิจตองพรอมปรับตัวใหเขากับ

ไลฟสไตลที่เปลี่ยนไป ตอบสนองการใชงาน

ของผูบริโภคที่ตองการความสะดวกสบาย

และควบคุมทุกอยางไดดวยปลายนิ้ว

สัมผัสประสบการณโลก 5G ที่ใชงานจริงในมิติตาง ๆ

คัดสรรเทคโนโลยี…ที่ตอบโจทยชีวิตจริง



5G for Business

 ปญหาการขาดแคลนบุคคลากรแพทยของประเทศไทยท่ีมีมาอยางยาวนาน สงผลใหมีผูปวยจำนวน

ไมนอยที่ไมสามารถเขาถึงการรักษาหรือใชเวลารอนานหลายชั่วโมง การนำเทคโนโลยีการแพทยใหม ๆ

มาใชนอกจากจะชวยลดความเหล�อมล้ำแลวยังชวยสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางสาธารณสุขไดมากข้ึน

และในปน้ีเราจะไดเห็นอุปกรณการแพทยท่ีใชเทคโนโลยี 5G มาชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึน ฉบับน้ีผมมีตัวอยาง

โครงการที่กำลังพัฒนามาฝากกันครับ

บริการทางการแพทยระยะไกลแบบ 5G (Telemedicine) ใชตรวจวัดคาสัญญาณชีพตาง ๆ เพ�อใช

ประกอบการวินิจฉัยสำหรับการใหบริการแบบ Home Visit ดวยอุปกรณแบบเรียลไทมโดยแพทยจาก

ตางสถานที่

จับตาดูกันใหดีครับวาตอไปจะมีอะไรใหม ๆ มาชวยพัฒนาการบริการสาธารณสุขเพ�อประชาชนคนไทย

ในยุค 5G อีกบาง แลวครั้งหนาผมจะมาอัปเดตโครงการ 5G ในดานอะไรนั้น หามพลาดนะครับ

5G Telemedicine

โดยการพัฒนารวมกันระหวางโรงพยาบาลจุฬาฯ

ทรู คอรปอเรชั่น และ ZTE Corporation (แซดทีอี คอรปอเรชัน)

VDO Call ปรึกษาแพทยได

แบบเรียลไทม

สงผลการตรวจขึ้น Healthcare

Cloud ทันที
เพิ่มความสะดวกใหกับผูปวยติดเตียง

รับบริการทางการแพทยโดยไมตอง

เดินทางมาโรงพยาบาล

โดรนสำรวจและบริการแพทยแบบ 5G

โดยการพัฒนารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ทรู คอรปอเรชั่น และ ZTE Corporation (แซดทีอี คอรปอเรชัน)

ชวยในการวางแผนสงรถฉุกเฉิน

(Ambulance)

เพิ่มความปลอดภัย ลดการสูญเสีย

ทำใหการรักษาเปนไปอยางรวดเร็ว

ลาดตระเวนสำรวจพื้นที่ประสบภัย
สงภาพถาย/ไฟลวิดีโอของผูปวย

อัปโหลดขึ้นคลาวนแบบเรียลไทม

ใหขอมูลเพ�อประเมินความปลอดภัย

ในพื้นที่

โดรน 5G ลาดตระเวนพื้นที่ในเขตประสบภัยอันตราย กอนสงรถฉุกเฉินพรอมอุปกรณการแพทย

เขาชวยเหลือ  พรอมอัปโหลดขอมูลผูปวยแบบเรียลไทมดวยเทคโนโลยี 5G กอนถึงมือแพทย

World of Health and Wellness

เม�อการรักษาเขาถึงทุกคนไดดวย 5G

แพทยสามารถนำขอมูลมาประกอบ

วินิจฉัยไดอยางรวดเร็ว



เร�องเลานักบริหาร
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 ฉบับน้ีไมไดเขียนอะไรเก่ียวกับเทคโนโลยีนะครับ เพราะวาเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงเร็ว แตบางเร�องราว

ไมไดเปลี่ยนตามเทคโนโลยี  

สมัยยังเด็ก

 เวลาพอแมไมอยูบาน แลวของใชพ้ืนฐานในบานขาดแคลน พวกเราพ่ีนองจะเดินไปท่ีรานขายของชำ

หนาปากซอย แลวซื้อของโดยการลงบัญชีไว (เรียกกันวา...เซ็นไวกอน) สมัยนี้รานขายของแบบนั้นเริ่ม

หดหายกลายเปนรานสะดวกซ้ือ ... ซ่ึงเซ็นไมไดแลว  ตอนน้ันผมไมไดคิดอะไรมากกับเร�องแบบน้ี แตตอนน้ี

ความคิดมันตกผลึกมากวา ทำไมรานคาถึงยอมใหเราเซ็นได ทุกคนคงนึกในใจ ผมเอาเร�องแบบนี้มาถาม

ทำไม ทุกคนรูอยูแลว ทำไมถึงเซ็นได น่ันเพราะคนขายเขาคุนเคย รูวาเราไมเบ้ียว และอยากไดยอดขายเพ่ิม

เหลานี้ผมไมเถียง แตผมมองเห็นอะไรที่มากกวานั้นในโมเดลการขายแบบนี้ 

ที่ผมมองเห็น

 เพราะ “แมว” ลูกนองคนสนิทของผม ที่บานของแมวขายปลีกมาตั้งแตเขายังเด็ก เขามองเห็น

บางอยางและเขาเลาเคล็ดลับจากที่เขาปฏิบัติมาใหผมฟง แมวบอกผมวา

การทำตามสัญญา

    ... สำคัญแค ไหน?

 ทำรานคาจะขายสินคาใหไดดี ตองมีของใหครบ ลูกคามาเม�อไหรตองมีของขายใหเขา ไมมีของขาย

รายไดก็จะไมมี แถมมีปญหาตามมาอีก ปญหานั้นคืออะไร ผมยังขอพักไวกอน

คนคาขายไมไดแคอยากไดยอดขาย

แตคนคาขายตองปกปองยอดขาย

ไมใหสูญหายหรือลดลงดวย

“
”



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

คำสัญญาเทากับคุณภาพ

หากคุณรักษาสัญญาไดก็หมายความวาการทำงานของเรามีคุณภาพ

การรักษาสัญญาได หมายถึงการไมทำใหลูกคาผิดหวัง
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เคยสังเกตุไหมครับ

 เวลาเราไปซ้ือของท่ีรานขายของชำ เขามักจะมีของท่ีเราตองการขายเสมอ แตก็มีอยูบางท่ีของขาด

เชน ผมไปซ้ือน้ำตาลทรายแลวรานคาของขาด วิธีการท่ีรานคาจัดการคือ “ต๋ี ล้ือรีบใชไหม ถาไมรีบเด๋ียว

อั๊วใหคนไปสงที่บาน” นั่นคือวิธีที่หนึ่ง “ตี๋ ลื้อรีบใช งั้นรอเดี๋ยว” อาเจสงเสียงใหคนงานวิ่งไปโปวจาก

รานอ�นเอามาสงให  หรือ “ต๋ี ล้ือใชเยอะไหม” หากไมเยอะ อาเจจะเดินไปตักในครัวใสถุงพลาสติกมาสงให

ท่ีรานคาทำแบบน้ี ไมไดมีเหตุผลอ�นเลย นอกจากไมอยากใหเราผิดหวัง หากเราผิดหวัง เด๋ียวเราจะไปซ้ือ

ของรานอ�น นั่นอาจเปนจุดเริ่มตนที่ลูกคาจะเปลี่ยนไปเปนลูกคาของรานคูแขง  

 ดังน้ันรานคาแบบเกา เขาจึงพยายามอยางย่ิงท่ีจะรักษาสัญญาวา เธอ (ลูกคา) มาเม�อไหร ฉันตอง

มีของขายใหเธอเสมอ แลวรานของเราละ เรามีวิธีคิดแบบรานคาปลีกสมัยเกาอยูไหม วิธีคิดท่ีทรงคุณคา

และเปนอมตะในการทำการคาขายแท ๆ  

คำสัญญาสวนสำคัญของการคาขาย

 สมัยนี้เราลองเดินเขารานขายปลีกแลวถามหาของที่จะซื้อ หากไมมี คนขายก็จะบอกวา ไมมี

เจาของรานไดยินแลวเหน�อย แตก็มีบางท่ีสรางความประทับใจใหได ผมเคยไปซ้ือหนังสือท่ีรานขายหนังสือ

แหงหน่ึง หากหนังสือไมมี พนักงานขายจะกุลีกุจอคนใหเราเลยวาท่ีรานสาขาไหนมี ถามเราดวยวา จะรอไหม

เดี๋ยวจะสั่งใหมาสง แตรานคาจำนวนมากไมไดทำแบบนี้ ทั้ง ๆ ที่ทำได มันเปนเร�องทัศนคติลวน ๆ     ใน
ความคิดของผม 

  

 
“

”
   บทความคร้ังหนาเราจะขยับจากเร�องคุณภาพเปนเร�องประสิทธิภาพ มันเก่ียวกันแบบนาประหลาดใจ

ใครจะเช�อวา คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ และความประทับใจ มันเปนเร�องสอดคลองกัน

ที่อธิบายไดงาย ๆ 

เร�องสำคัญแบบนี้เกิดขึ้นไดเพราะคนทำงานมีทัศนคติที่ดี ไมทำงานเปน Silo Base*

* Silo Base พฤติกรรมแยกสวน ตางหนวยงาน ตางสาขา ตางทำ ไมทำงานรวมกัน ไมแชรขอมูลกัน บางทีทำซ้ำกันบาง ขัดกันบาง ฯลฯ

เปนปญหาที่หลาย ๆ องคกรตองเจอ โดยเฉพาะองคกรใหญ ๆ
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Security Phone

For Business

Product Solution

ในทุกวันนี้องคกรสวนใหญมีการใชสมารทโฟนเขามาเปนเคร�องมือที่ชวยในการดำเนินธุรกิจไมวาจะเปน

เคร�องมือในการทำงาน หรือ เพ�อบริการลูกคา ซึ่งมีสวนชวยในการแขงขันทางธุรกิจที่ตองการความ

สะดวกและรวดเร็ว แตหลาย ๆ องคกรยังตองเผชิญกับปญหาความยุงยากตาง ๆ ไมวาจะเปนเวลาที่

สูญเสียไปกับเร�องการติดตั้งแอปพลิเคชัน แพลตฟอรมตาง ๆ หรือแมกระทั่งการออกขอกำหนดให

สมารทโฟนขององคกรมีการตั้งคาพื้นฐานตามนโยบายของบริษัท ความปลอดภัยของขอมูลไมวาจะใน

กรณีเคร�องหายหรือถูกขโมย หรือแมกระทั่งปญหาเร�องการใชงานสมารทโฟนผิดวัตถุประสงคของ

พนักงาน ไหนจะตองคอยอัปเดตซอฟทแวรเพ�อใหทันกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนเร�อย ๆ เหตุการณเหลา

น้ีทำใหองคกร ตองใชท้ังทรัพยากรบุคคล เวลา เพ�อท่ีจะจัดการบริหารอุปกรณตาง ๆ ใหทันกับธุรกิจ

ที่ตองเติบโตดวยเชนกัน

“Security Phone For Business” บริการจัดการความปลอดภัยสำหรับสมารทโฟนขององคกรจาก

ทรูบิสิเนส  ที่จะชวยทั้งเร�องการบริหารเคร�องสมารทโฟนและยังมาพรอมความปลอดภัย ดวยโซลูชัน

จาก Samsung Knox ท่ีเปน Mobile Security Platform สำหรับองคกร เปนการรักษาความปลอดภัย

และบริหารการใชเคร�องสมารทโฟน โดยจะมีการแยกขอมูลและแอปพลิเคชัน สำหรับการทำงานและใชเพ�อ

สวนตัวออกจากกันอยางสิ้นเชิง Samsung Knox ประกอบดวย 

Knox Manage (MDM) ท่ีเปนระบบ MDM สามารถบริหารจัดการไดงาย ๆ ผานระบบ Cloud ดวย

ความปลอดภัยสูงสุด โดยจะชวยใหองคกรสามารถกำหนดนโยบายการใชงานสมารทโฟน ชวยตรวจสอบ

และควบคุมการใชแอปพลิเคชันของพนักงาน สามารถกำหนดเง�อนไขการใชงานแอปพลิเคชันใหพนักงาน

ใชงานหรือดาวนโหลดไดเฉพาะที่องคกรกำหนด สามารถสั่งลบขอมูล เปลี่ยนรหัสการเขาใชงาน ล็อค

หนาจอ และ คนหาตำแหนงอุปกรณในกรณีเคร�องหายหรือถูกขโมยไดทันที

ระบบการจัดการและเพิ่มความปลอดภัย

สำหรับสมารทโฟนในองคกร



Knox Mobile Enrollment (KME) เปนระบบท่ีจะมาชวยอำนวยความสะดวก ลดความยุงยากในการ

ติดต้ังแอปพลิเคชัน MDM (Enrollment) ในสมารทโฟนของพนักงาน จากเดิมท่ีตองยุงยากและเสียเวลา

ในการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน MDM จาก Play Store ทีละเคร�อง    

KME จะชวยลดขั้นตอนในการติดตั้ง เม�อพนักงานเปดการใชงานสมารทโฟนครั้งแรกและเช�อมตอ

อินเทอรเน็ตได ตัวเคร�องจะดาวนโหลดแอปพลิเคชัน MDM มาไวท่ีหนาจอโดยอัตโนมัติ โดยกระบวนการ

ทั้งหมดสามารถจัดการได โดยพนักงานเพียงคนเดียว ลดเวลาและอำนวยความสะดวกใหพนักงานไอทีได

เปนอยางมาก 

   
จุดเดนของบริการ

   ติดต้ังระบบใหกับสมารทโฟนไดอยางรวดเร็ว เพียงแคเปดเคร�องและเช�อมตออินเทอรเน็ตการติดต้ัง

คาแบบอัตโนมัติจะชวยลดการพ่ึงพาทรัพยากรจากหนวยงานไอที เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วลดข้ันตอน

การติดตั้งและการเปดการใชงานในครั้งแรก 

   สามารถบริหารสมารทโฟนท้ังหมดขององคกรไดงายและปลอดภัย โดยกำหนดคาเร่ิมตน นโยบายการ

ใชงาน และแอปพลิเคชันตาง ๆ ของสมารทโฟนผานระบบที่อยูบนคลาวด ทำใหงายตอการใชงาน

   เพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานสมารทโฟนขององคกร ลดปญหาเร�องการใชงานอุปกรณผิดวัตถุประสงค

ของพนักงาน

   มีการแยกขอมูลและแอปพลิเคชัน สำหรับการทำงานและใชเพ�อสวนตัวออกจากกันอยางสิ้นเชิง 

   ขอมูลสวนท่ีมีความสำคัญสูงจะไมสามารถเขาถึงไดตามปกติ แตตองเขาถึงตามกระบวนการท่ีกำหนดไว

เทานั้น 

   สามารถส่ังจัดการขอมูลเคร�องสมารทโฟนไดทันทีจากสวนกลาง หากเคร�องสูญหายหรือมีเหตุการณ

ไมปกติ 

บริการน้ีเหมาะกับลูกคาในทุกกลุมธุรกิจท่ีมีนโยบายใหพนักงานใชสมารทโฟนในการทำงาน หรือ มีการใช

สมารทโฟนเพ�อบริการลูกคา เชน กลุมธนาคารและประกันภัย กลุมธุรกิจสินเช�อและเชาซื้อ กลุมธุรกิจ

บริการ  (กลุมโลจิสติกส โรงพยาบาล โรงแรม กลุมท่ีพักประเภท Hostel รานอาหาร) กลุมธุรกิจคาปลีก

และ กลุมโรงงานอุตสาหกรรม  

ท้ังน้ีทางทรูบิสิเนสขอมอบสิทธิพิเศษรับเคร�อง Samsung ฟรี เม�อสมัครแพ็กเกจทรูมูฟ เอช ตามท่ีกำหนด 

ลูกคาองคกรท่ีสนใจ สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดแพ็กเกจ ไดท่ี โทร. 1239 กด 1 หรือติดตอ

Email : business_solution@truecorp.co.th
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Internet

TrueMove H Self Service

ลูกคาแบบรายเดือน อยูที่ ไหนก็จัดการกับบริการตาง ๆ

ไดดวยตัวคุณตลอด 24 ชั่วโมง

- เช็คยอดการใช โปรโมชั่น

- เช็คยอดการใชงาน Data

USSD (บริการขอความตอบกลับอัติโนมัติ)

IVR (บริการเสียงตอบกลับอัตโนมัติ)

หมายเลข คาบริการ

หมายเลข คาบริการ

บริการตรวจสอบยอด

- ยกเลิกขอความประชาสัมพันธ

- ยกเลิกขอความที่ถูกคิดคาบริการ

*อัตราคาบริการการเช�อมตอ WiFi ขึ้นอยูกับแพ็กเกจที่ใชงาน

**ผูที่โทรเขามาจะเสียคาโทรศัพทตามปกติ และผู ใชบริการของ

ทรูมูฟ เอชที่โอนสายจะเสียคาบริการคิดตามแพ็กเกจ

บริการเสริมอิ่น ๆ

- การขอรหัสการใชงาน WiFi

บริการเสริม WiFi

บริการเสริมอิ่น ๆ

*165*2#    หรือ *939*1#

- โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding)

- ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี 

      - Voice Service (Voice Mail + Miss Call Alert)

- Voice Service (Voice Mail)

- Voice Service (Miss Call Alert)

- ยกเลิกบริการ Voice Service (Voice Mail + Miss Call Alert)

- ตรวจสอบคาโทรตางประเทศผานรหัส 006

- ตรวจสอบคาโทรตางประเทศผานรหัส 00600

*900#

*871*4#

##21#

*696*11*1#

*696*11*2#

*696*11*3#

##002#

**21*หมายเลขปลายทาง#

*006*รหัสประเทศ#

*600*รหัสประเทศ#

*137     กด 2

*137     กด 3

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

ฟรี

*

**



”
“

A clear vision, backed by definite plans,

gives you a tremendous feeling of confidence and personal power.

- Brian Tracy -

การมวีิสัยทัศนที่ชัดเจน รวมกับการวางแผนที่ดี

จะชวยสรางพลังความมั่นใจใหกับเราไดอยางมาก



ผูนำไมใชเปนผูนำเฉพาะยอดขาย หรือยอดผลิต

ตองเปนผูนำในการพัฒนาสินคา

เราจะบริการลูกคาใหรวดเร็วไดยังไงดวยเทคโนโลยี

ใครบริการไดเร็วกวาคนนั้นคือผูชนะ

“

”
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

วาย.เอส.เอส. ประเทศไทย กอต้ังมา 36 ป ทำโชคอัพเก่ียวกับจักรยานยนต แลวก็เร่ิมมารถยนต จากเดิม

ที่เราทำไมคอยมีเทคโนโลยี เม�อ 15 ปที่แลว เราก็ได Partner ที่เปนชาวยุโรปที่เอาเทคโนโลยีเขามา จาก

สินคาสูการขาย เนนเร�องของราคา เนนคุณภาพ และขึ้นไปตลาด Hi-End เจาะตลาดยุโรป ตลาดญี่ปุน

การท่ีใหเคายอมรับสินคาจากประเทศไทยไมงาย เราก็ทดลองใหเคาใช พิสูจนจนเราชนะ ไดรับการยอมรับ

รวมท้ังไดมาตรฐาน ABE ของเยอรมันท่ีเปนมาตรฐานรับรองคุณภาพ มีสินคาไมก่ีแบรนดในโลกน้ีท่ีได

วาย.เอส.เอส. เปนหนึ่งในนั้น

ภิญโญ พานิชเกษม

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด.
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การส�อสารปจจุบัน ใชงอินเทอรเน็ตเปนหลัก กำลังจะใชการเช�อมตอดวยระบบเว็บไซต ขอมูลท่ีสงอัปโหลด

ข้ึนไป สามารถจะดาวนโหลดไปใชไดเลย หรือแมแตกระบวนการทำงานของทีมเซลล ทำยังไงใหลูกคาไดรับ

การตอบสนองท่ีเร็ว เทคโนโลยีในการพัฒนาสินคา เราจะรวบรวมทีม R&D (Research & Development)

ท่ีเกง ๆ ของประเทศไทยท่ีเรามีอยู รวมท้ังในยุโรป ท่ีอิตาลี ฮอลแลนด เอาเทคโนโลยีเขามาใชทำงานรวมกัน

และก็จะมีตัวสงสัญญาณ แจงมาเลยวาถึงกำหนดสั่งซื้อ ก็ทำใหการบริหารจัดการไดรวดเร็ว เช�อมตอ

ท้ังระบบดวยกัน การท่ีเราบอกจะเปนท่ีหน่ึงของโลก ถาเราไมพัฒนาสินคา ไมมีนวัตกรรม ไมมีส่ิงใหม ๆ

เกิดข้ึนก็จะไมเปนผูนำ ผูนำไมใชเปนผูนำเฉพาะยอดขาย หรือยอดผลิต ตองเปนผูนำในการพัฒนาสินคา

บอกให โลกรูวาสินคาเราครบวงจร เราสามารถสงสินคาไปยุโรปไดเร็วกวาโรงงานท่ีอยูในยุโรป ถาลูกคา

ส่ังสินคาตาม Standard ท่ีมีประมาณ 5,000 รายการ มีระบบสต็อกเช�อมระบบ ERP ท้ังหมดสงไดเลย

และสงไดเร็ว

 

ปจจุบันเปนยุคของการส�อสาร ทำยังไงใหส�อสารไดเร็ว บริษัทส�อสารอยาง ทรู สามารถมาแนะนำตัวไหน

ที่เหมาะกับเรา ตอบโจทยไดมากขึ้น หรือมีเทคโนโลยีใหม ๆ เราใชระบบโทรศัพทของ ทรู ทั้ง ไอแพด

มือถือ และโทรศัพทพื้นฐาน แผนกขาย ลูกคาหรือ Supplier โทรเขามา สามารถโทรตรงไปที่โตะของ

พนักงานแผนกบริการลูกคา

ปจจุบันเซลลถือไอแพดไปหาลูกคา ขอมูลทุกอยางอยูในไอแพดหมด ใชผานอินเทอรเน็ต สามารถรูขอมูล

ประวัติลูกคาในเขตไดหมด เรามีลูกคาทุกอำเภอทั่วประเทศไทย คียปุบรับ Order ใหลูกคาแค Submit

วิ่งเขามา Server ตรงไปถึง Warehouse ไดเลย ลดคนลง ตอบโจทยลูกคาไดเร็วขึ้น การส�อสารมี

ประสิทธิภาพขึ้น ทำใหเราตัดสินใจไดเร็ว ขอมูลจะชัดเจนขึ้น คุณสงรูป สงวีดีโอมาเลย ถามีปญหา

ตัดสินใจไดเลยหรือบางทีอยูหนางานสามารถจะใชเทคโนโลยีตัวนี้ สงวีดีโอมาไดเห็นเลย ตัดสินใจไดเลย

วาโอเคไมโอเค เร็วขึ้น แมนยำขึ้น ตอบสนองลูกคาไดก็จะทำใหเราตอบโจทยไดตรงกับที่ลูกคาตองการ

หรือตรงกับท่ีเราตองการมากข้ึน เราจะบริการลูกคาใหรวดเร็วไดยังไงดวยเทคโนโลยี ใครบริการไดเร็วกวา

คนนั้นคือผูชนะ
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True IoT & Digital Solutions

 ทั้งนี้ความสามารถที่ยิ่งใหญ มาพรอมกับจำนวนขอมูลที่ ใหญยิ่ง แตขอมูลจำนวนมหาศาลนั้น

จะไมเกิดประโยชน ใด ๆ หากไมมีใครสามารถเช�อมโยงชุดขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพ�อประกอบเปนภาพรวม

ที่สมบูรณ หรือวิเคราะหความสำคัญของขอมูลเหลานั้นได สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในยุคหลังดิจิทัลจึงเปน

การนำขอมูลจากหลากหลายแหลงมาประกอบเปนภาพท่ีสมบูรณและความสามารถในการหานัยยะสำคัญ

ของขอมูลเหลานั้นได เชน “True Data Universe” คือ การจัดการรวบรวมขอมูลตาง ๆ จาก

อุปกรณ ไอโอทีหลายชนิดใหเกิดเปน Data Ecosystem ของธุรกิจของลูกคา กลายเปนคลังขอมูล

ขนาดใหญเพ�อสงตอไปยังกระบวนการ “วิเคราะหขอมูล” โดย Data Scientists ของกลุมธุรกิจไอโอที

และดิจิทัลโซลูชันภายใต ทรู ดิจิทัล กรุป เพ�อใหไดมาซ่ึงขอมูลทางธุรกิจในทุกมิติท่ีลูกคาเองน้ันอาจยัง

ไมเคยเห็นมากอน

 การปฎิวัติดิจิทัล (Digital Disruption) นอกจากจะสรางโมเดลธุรกิจใหม พลิกโฉมอุตสาหกรรม

และธุรกิจแลว ยังทำให “อายุ” ของเทคโนโลยีและทักษะทางดิจิทัลหดส้ันลงอยางรวดเร็ว ในโลกยุคหลัง

ปฎิวัติดิจิทัล (Post-Digital World) ตัวแปรสำคัญในการอยูรอดคือ การนำเคร�องมืออยาง “ดิจิทัล”

มาเปน “หัวใจหลัก” ในการสรางนวัตกรรมใหม เพ�อพลิกโฉมส่ิงท่ีมีอยูแลว ใหเกิดประโยชนมากไปกวา

ความสามารถเดิม ดังเชนการจัดทีมที่นำความเชี่ยวชาญของแตละแวดวงอุตสาหกรรมมาผสานกับ

ความช่ำชองดานเทคโนโลยีในรูปแบบท่ีเรียกวา “Tech Village” ของกลุมธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน

ภายใต ทรู ดิจิทัล กรุป กับแนวคิด “Digital is a Core”

“Post-Digital Era”

ทรานสฟอรมแลวไปไหน?
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หน่ึงในผลกระทบสำคัญท่ีคนมักเขาใจผิดเก่ียวกับการปฎิวัติดิจิทัลและโลกยุคหลังดิจิทัล คือคำกลาวท่ีวา

“เทคโนโลยีกำลังแยงงานของมนุษย” ซึ่งมาพรอมกับขาวและบทวิเคราะหแนวโนมการจางงานที่กำลัง

ลดลงจากกระบวนการอัตโนมัติท่ีมีเพ่ิมข้ึนเร�อย ๆ และความคิดท่ีวา การกาวสูดิจิทัลน้ันเปนเร�องของ

บริษัทเทคโนโลยีหรือกลุมธุรกิจขนาดใหญ ท้ังท่ีจริงแลว ประโยชนสำคัญของการนำดิจิทัลเปนหัวใจหลัก

ในการพัฒนาน้ัน คือการเพ่ิมโอกาสและขีดความสามารถใหกับผูคนในทุกระดับและทุกแวดวง โดยมีตัวอยาง

สำคัญ เชน โซลูชันติดตามพฤติกรรมปศุสัตว (Digital Cow Monitoring Solution) ครั้งแรก

ของไทยที่เกิดขึ้นจากความรวมมือของสามผูนำ ไดแก กลุมธุรกิจไอโอทีและดิจิทัลโซลูชันภายใต

ทรู ดิจิทัล กรุป, ออลเฟล็กซ (Allflex) ผูนำดานเทคโนโลยีปศุสัตวระดับโลก และบริษัท ซีพีเอฟ

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ ไดรวมกันนำเทคโนโลยีระดับโลกในการติดตามพฤติกรรมปศุสัตว

เขามาแกไขปญหาสำคัญของเกษตรกรฟารมโคนมไทย อันไดแก การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะการ

ผสมพันธุโค โดยกอนหนาน้ี การติดตามพฤติกรรมการติดสัดของโคน้ันมักทำไดยาก โดยตองอาศัยทักษะ

ประสบการณ รวมท้ังเวลาในการติดตามพฤติกรรมโคแมพันธุอยางใกลชิด จนทำใหเกษตรกรสวนใหญ

มักขาดโอกาสในการหาเวลาวางแผนขยายฟารมและกำลังการผลิต หรือแมกระทั่งพลาดโอกาสในการ

ผสมพันธุ ในแตละป แตดวยโซลูชันดังกลาว เกษตรกรสามารถใชเวลาที่ตองเฝาระวังไปในการพัฒนา

คุณภาพผลผลิตและการวางแผนธุรกิจอ�น ๆ ได โดยรูปแบบการใหบริการแบบสมาชิก (Subscription

Model) ซ่ึงมีข้ึนเปนคร้ังแรก จากทรู ดิจิทัล ยังทำใหเกษตรกรรายยอยสามารถเขาถึงเทคโนโลยีระดับโลก

ไดงายขึ้นอีกดวย

ท้ังน้ีในยุคหลังดิจิทัล “การอยูน่ิง” อาจไมใชทางเลือกอีกตอไป และ “ผูรอดชีวิต” ในวันน้ี อาจตกรอบ

การแขงขันในวันพรุงนี้ ไดตลอดเวลา การสรางแนวคิดของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ตอเน�อง

และยั่งยืนจึงเปนสิ่งจำเปนในการอยูรอดในยุคตอจากนี้

โค-Monitoring: กรณีตัวอยางเม�อคนกับเคร�อง (Human and Machine) ดูแลวัวไปดวยกัน



พอแมยุคใหมเนนการมีลูกนอยลง แตเลี้ยงใหดีขึ้น

คาใชจายในการซื้ออุปกรณสำหรับเด็กแรกเกิดเบื้องตนอยูที่

30,000 – 50,000 บาท

สวนแบงกอนโตในตลาดออนไลน

มูลคาตลาด E-commerce

ในประเทศไทยมีมูลคา

3.2 ลานลานบาท

และมีแนวโนมเติบโตไปจนถึงป 2565

เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปละ 22%

ในป 2019 ที่ผานมา สินคาแมและเด็ก

ไดรับความนิยมสูงสุดในการซื้อผานทางออนไลนถึง

24.36%
                                   (7.7 แสนลาน)

- เทรนดพฤติกรรมการช็อปปงออนไลนของคุณแมยุคใหม (Gen M)

- มีแพลตฟอรมเอื้อตอการใชงาน เปรียบเทียบราคา ชำระเงินไดหลายชองทาง

  และบริการสงของที่สะดวกสบาย

  กลุมเปาหมายมีศักยภาพทั้งในดานกำลังและอำนาจในการตัดสินใจซื้อ

กลยุทธ

การแขงขัน

ในตลาด

- สินคามีเอกลักษณโดดเดน เนนคุณภาพ ปลอดภัย

  และเปน ECO Friendly

- มีชองทางการชำระเงินที่สะดวกหลากหลาย 

- บริการหลังการขายที่ดีและการันตีสินคา

- ส�อสารกับลูกคาดวยคอนเทนตที่เปนประโยชน

  อยางตอเน�องใหครอบคลุมทุกชองทาง

อางอิง : ETDA / Priceza.com / ธนาคารออมสิน



ในป 2019 ที่ผานมา สินคาแมและเด็ก

ไดรับความนิยมสูงสุดในการซื้อผานทางออนไลนถึง

24.36%
                                   (7.7 แสนลาน)

 เทรนดธุรกิจในปจจุบัน ที่ตองการความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ทำใหเกิดธุรกิจใหม ๆ

ที่มาชวยตอบสนองความตองการเหลานั้น หนึ่งในธุรกิจมาแรงที่ชวยตอบโจทย ชวยลดภาระให

คนรุนใหม คือ ธุรกิจ “รานสะดวกซัก” ซึ่งในชวง 5 ปที่ผานมา ธุรกิจประเภทนี้มีการพัฒนาบริการ

อุปกรณ และเทคโนโลยี ทำใหมีการขยายตัวเติบโตอยางตอเน�อง ท้ังการลงทุนจากผูประกอบการหนาใหม

หรือในรูปแบบแฟรนไชสท้ังในประเทศและตางประเทศ มาดูกันครับวาโซลูชันท่ีจะมาแนะนำจะชวยใหธุรกิจ

รานสะดวกซักของเราโดดเดนเหนือคูแขงไดอยางไร 

 Smart WiFi สรางความประทับใจใหลูกคาดวยบริการ Free WiFi ภายในพื้นที่รานโดยผูใช

บริการสามารถเช�อมตออินเทอรเน็ตไดงาย ๆ เพียงลงทะเบียนผาน Social Media, Line หรือ

True ID ซึ่งเจาของกิจการสามารถนำรายงานที่ ไดมาวิเคราะหพฤติกรรมเพ�อวางแผนทำกิจกรรม

สงเสริมการตลาด ใหตรงกับความตองการของลูกคาได เพิ่มโอกาสการกลับมาใชบริการ

 Cloud CCTV ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพยกระดับในการดูแลรานซักอบรีด ใหปลอดภัย แสดงภาพ

เคล�อนไหวแบบเรียลไทมเห็นไดทันทีเม�อเกิดเหตุการณผิดปกติ ไมพลาดทุกเหตุการณสำคัญ ขอมูล

ภาพเคล�อนไหวจะถูกเก็บไวบนระบบคลาวด ทำใหสามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังเพ�อตรวจสอบไดทุกท่ี

ทุกเวลา 

รานสะดวกซัก ที่มีบริการซักอบรีด

 True Delivery Tracker ชวยใหสามารถจัดสงเสื้อผาแบบมืออาชีพไดอยางงายดาย ดวย

 แอปพลิเคชันติดตามการใหบริการ ที่สามารถระบุเสนทาง และตำแหนงของยานพาหนะ ผาน

ระบบ GPS เก็บขอมูลประวัติเสนทางการเดินทาง มีระบบยืนยันการสงมอบสินคา และบริการดวย

ลายเซ็นพรอมภาพถาย (Proof of Delivery: POD) สำหรับใชเปนหลักฐาน

SMEs’ Friend

ธุรกิจรานสะดวกซัก

หากตองการสอบถามขอมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน

โทร 1239 กด 1 หรือ http://truebusiness.truecorp.co.th

Let’s Clean
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ในปที่ผานมาเรามักจะไดยินขาวสาร ปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยูบอยครั้ง รวมทั้งปญหาที่เกิดจาก

ขยะพลาสติก เชน การตรวจพบปริมาณขยะพลาสติกจำนวนมากในทองของปลาพยูน “นองมาเรียม”

เจากวางปา และชางในอุทยานแหงชาติเขาใหญ ก็ถูกพรากชีวิตไปดวยสาเหตุเดียวกัน ซึ่งประเทศไทย

รวมถึงประเทศอ�น ๆ ทั่วโลกตางใหความสำคัญ มีวิธีการและมาตราการตาง ๆ ออกมาเพ�อรณรงค

ใหประชากรชวยกัน ลด ละ เลิก ผลิตขยะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช หันมาใชวัสดุ อุปกรณ

ตาง ๆ ที่สามารถใชซ้ำ หรืออุปกรณที่ชวยการผลิตลดลง ประหยัดพลังงานได ฉบับนี้ผมจึงขอแนะนำ

อุปกรณที่ชวยใหเราเปนสวนหนึ่งในการชวยลดปริมาณขยะกันครับ ลองมาดูกันไดเลยครับมีไรบาง

นวัตกรรม

Technology Intrend

รักษโลก3
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Ember Mug

ลดการผลิตและการใชแกวกระดาษ หรือ แกวพลาสติก เปล่ียนมาเปนการใชซ้ำ (Reuse) ดวยแกวอัจฉริยะ

“Ember Smart Cup” ซ่ึงไมเพียงแตชวยในเร�องการลดปริมาณขยะ โดยเรานำแกวของเราน้ีไปใสเองแลว

ความพิเศษอยูที่สามารถควบคุมอุณหภูมิของเคร�องด�มใหคงที่ไดตลอดเวลา ลองจินตนาการนะครับ

ฟนขนาดไหน หากเราไดด�มเคร�องด�มดวยอุณหภูมิที่คงที่ตั้งแตจิบแรกไปจนถึงจิบสุดทาย พรอมได

กลิ่นหอม ๆ ตลอดการด�ม เจาแกวอัจฉริยะนี้สามารถปรับอุณหภูมิไดตามตองการผานสมารทโฟน

สามารถต้ังคา บันทึกอุณหภูมิเฉพาะเคร�องด�มแตละประเภทได รวมท้ังตอบโจทยเร�องสุขภาพ สามารถ

ติดตาม ตรวจสอบปริมาณการบริโภคกาแฟประจำวันของคุณไดอีกดวย
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Sony Digital Paper กระดาษดิจิทัลโดย Sony

ภายใตคอนเซปต Paperless หรือแนวคิดลดการใชกระดาษเพ�อลดการตัดตนไม อนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จึงมีการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ขึ้นมา “Digital Paper” กระดาษดิจิทัลจาก Sony ก็เปน

อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ผลิตออกมาเพ�อลดปริมาณการใชกระดาษ ขนาดหนาจอระบบสัมผัส 13.3 นิ้ว

ซึ่งเทากับกระดาษ A4 ความละเอียดสูง 1650x2220p พิกเซล เขียนโดยใชปากกา Stylus ที่มาคูกัน

ใหความรูสึกเหมือนเขียนลงบนกระดาษจริง ๆ โอนยายขอมูลไดสะดวกท้ังเคร�องคอมพิวเตอร มือถือ

แท็บเล็ต โดยผานการเช�อมตอ Wi-Fi หรือ Bluetooth นอกจากนี้ยังประหยัดพลังงาน หากชารจ

แบตเตอรี่เต็มใชงานไดนานถึง 1 เดือน



“
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อางอิง :  https://ember.com, https://www.yirego.com, https://www.sony.jp

Yirego Drumi

ลดการใชพลังงานไฟฟา ก็เปนอีกวิธีหนึ่ง

เราลองมาดูเคร�องซักผาแบบไมใชไฟฟากันครับ

เห็นไหมครับ .... เราสามารถนำเทคโนโลยีมาชวยลดปริมาณขยะ และลดการผลิตลงพลังงานไดจริง ๆ

แลวยังดูนำสมัย เทห ดวยนะครับ เราลองหันมาชวยกันใสใจสิ่งแวดลอมกันนะครับ เพ�อโลกของเรา

จะไดนาอยูย่ิงข้ึน และปน้ีรานสะดวกซ้ือ รวมท้ังหางสรรพสินคาหลายแหง ก็รวมใจกัน ไมแจกถุงพลาสติก

กันแลว อยาลืมพกถุงผาไปจับจายซื้อของนะครับ

”

เคร�องซักผาโฉมใหม ท่ีชวยลดการผลิต ประหยัดพลังงานไฟฟาและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยในการซัก

เส้ือผาแตละคร้ังเจาเคร�องซักผาน้ีจะชวยประหยัดน้ำและน้ำยาซักผาไดถึง 80% เม�อเทียบกับการซักดวย

เคร�องซักผาทั่ว ๆ ไป ที่ซักเสื้อผาในปริมาณเทา ๆ กันครับ  เคร�องซักผาถูกออกแบบใหทำงานไดดวย

แรงย่ำของมนุษย ...... ครับ ไมผิดครับ เปนเคร�องซักผาที่ใชพลังงานจากพลังแรงถีบ แรงย่ำของคน

จริง ๆ สะดวกสบายดวยขนาดเล็กสามารถพกพาไปใชที่ไหนก็ได ใชซักเสื้อผาไดครั้งละ 6-7 ชิ้น/ครั้ง

(ประมาณ 2 กก.) โดยใชระยะเวลาเพียงแค 6 นาทีก็เสร็จ ใชน้ำครั้งละ 10 ลิตร เรียกไดวานอกจาก

จะประหยัดไฟฟาแลวไดออกกำลังกายดวยนะครับ





มาตรฐานใหมสุดของวงการเน็ตไฟเบอรแท

เพ�อธุรกิจไหลล�นเหนือระดับ

สำหรับลูกคานิติบุคคล

1 ม.ค. 63 - 29 ก.พ. 63

ติดตอ ทรูชอป ทรูพารทเนอร

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1239 กด 1

bts@truecorp.co.th l     truebusiness

https://truebusiness.truecorp.co.th

999 บาท/เดือนเพียง

ทรูมูฟ เอชทรูไฟเบอร

สมัครวันนี้อัพสปดฟรี!

ตลอดอายุการใชงาน

1000 200
จากปกติ 100 Mbps

เน็ต 10 GB

โทรฟรี 200 นาที

โทรฟรีทุกเครือขาย 200 บาท

เบอรธุรกิจ

โทรฟรี 5 เบอรทรูมูฟ เอช
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 ในชวงเทศกาลปใหมแบบนี้ หลายทานมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนอะไรใหม ๆ เพ�อใหตัวเองรูสึกสดช�น

มากขึ้น ซึ่งหนึ่งนั้นผมเห็นจะเปนการจัดบาน จัดออฟฟศ แถมดวยออปชันปรับตามฮวงจุยนี่แหละครับ

ที่เปนที่นิยม ฉะนั้นป 2563 ผมขอนำเสนอไอเดียการปรับ เปลี่ยน ของตกแตงบาน และออฟฟศ เพ�อ

เสริมดวง รับโชค รับทรัพยกันครับ โดยธาตุตามหลักฮวงจุยของปชวด หรือ ปหนู คือ ธาตุโลหะเปน

ตัวแทนของสีโทนเทาและขาว สีนำโชคประจำปหนูน้ีจึงไดแก สีเทา สีขาว สีฟา สีเขียว สีมวง และสีเหลือง

นั่นเองครับ มาดูกันวาในแตละทิศเราจะปรับอะไรกันบาง

แตงบาน แตงออฟฟศ

   ... เสริมฮวงจุย ป 2563
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กลางบาน

หลีกเลี่ยงการนำสิ่งของอันตราย เชน ดาบหรือผลไมแหง ไวบริเวณกลางบาน เพ�อลดปญหาสุขภาพ

ตาง ๆ วางกิเลนคู เพ�อชวยปดเปาสิ่งชั่วรายและเสริมความโชคดีไปได ในตัว และหากหองนอนหรือ

หองครัวอยูกลางบาน ควรปูพรมสีดำหรือสีฟาที่ทางเขาเพ�อแกฮวงจุย

ทิศใต

สำหรับผูที่มีบานหรือออฟฟศที่อยูทางทิศใต สามารถแกฮวงจุยดวยการใชของตกแตงธาตุโลหะ หรือ

ธาตุดิน จึงควรมีเหรียญจักรพรรดิจีน ปเซียะทองแดง น้ำเตา งานไม งานแกะสลัก รูปปนประติมากรรม

และกระถางตนไมประดับอยูในทิศนี้ เพ�อชวยดูดพลังงานไมดี นำพลังงานที่ดีเขาสูบานออฟฟศ 

ทิศเหนือ 

คนที่ประตูบาน เตียงนอน หรือโตะทำงานอยูทางทิศเหนือ สามารถแกฮวงจุนโดยหลีกเลี่ยงการวาง

เตียงนอนหรือโตะทำงานในทิศเหนือ และใหวางของตกแตง เชน ปเซียะ ลิ่มทอง และกระจกแปดเหลี่ยม

เพ�อขับไลส่ิงไมดีออกไป ไมตกแตงดวยตนไมสีเขียวหรือสีฟา สำหรับหองนอนหรือหองทำงานท่ีอยูทาง

ทิศเหนือ ใหนำผาหมสีแดงหรือสีมวงมาไวที่ทางเขาเพ�อแกเคล็ดได

ทิศใต

ทิศเหนือ



ทิศตะวันตก

ตกแตงใหถูกตองตามหลักฮวงจุย คือ สะอาด ปลอดโปรง เพ�อตอนรับความสุขและความดีงาม เพิ่ม

แสงสวางและปูพรมแดง เพ�อเสริมฮวงจุย ควรมีกิเลนประดับ เพ�อชวยเสริมดวงดาว และควรมีโซฟา

หรือเตียงนอนเพ�อผลประโยชนทางดานการงาน โชคลาภ และการลงทุน

ทิศตะวันตกเฉียงใต

ครอบครัวท่ีมีนักเรียนหรือพนักงานออฟฟศ ควรกระตุนดวยการต้ังโตะทำงานไว ในทิศตะวันตกเฉียงใต

ของบาน พรอมทั้งควรปลูกตนไมสีเขียวเพ�อชวยเสริมฮวงจุย และหาพูกันจีนมาตกแตงเพ�อชวยเสริม

การเรียนและการทำงานดวย 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ควรตกแตงหองใหสะอาดเพ�อดูดทรัพย ตองเปดประตู-หนาตางเพ�อรับส่ิงท่ีดี ควรบูชาปเซียะเพ�อเสริม

เร�องความม่ังค่ังดวย สวนสำหรับคนท่ีมีประตูบาน หองนอน หรือหองทำงานอยูในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ใหวางผาหมสีแดงหรือสีมวงที่ทางเขา เพ�อชวยเสริมพลังงานใหแข็งแรง
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ทิศตะวันตกเฉียงใต

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันตก



ทิศตะวันออก 

ใครที่ประตูหนาบาน หองนอน และหองครัว ตั้งอยูทางทิศตะวันออก เช�อวามีโอกาสเกิดปญหาทาง

การเงิน ข้ึนโรงข้ึนศาล และเลือดตกยางออกได สามารถแกฮวงจุยใหดีข้ึนดวยการปูพรมสีเทาหรือสีขาว

ในทิศน้ี ไมวางของตกแตงสีแดงหรือสีเหลือง และไมเร่ิมกอสรางในทิศน้ี ควรปลูกตนไมท่ีใชน้ำแทนปลูก

ในดิน นอกจากนี้การบูชาปเซียะ กระดิ่งทองแดง หรือเหรียญจักรพรรดิจีน จะชวยขับไลสิ่งชั่วรายได 

ทิศตะวันออกเฉียงใต

แนะนำหากมีเตียงนอนหรือโซฟาอยูในทิศน้ีควรเปล่ียนทิศทางจะดีกวา พรอมท้ังอยาใหมีไมแขวนเส้ือหรือ

สิ่งของธาตุโลหะอยูในทิศนี้ และเสริมฮวงจุยดวยการนำกระจกแปดเหลี่ยมมาแขวนเพ�อกระตุนดวงดาว

ใหนำโชคดีและโชคลาภมาสูคนในบาน

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดาวแหงความโชคดี ชวยเสริมในเร�องการงาน การเงิน และความรัก โดยเฉพาะคนมีแฟนท่ียังไมไดแตงงาน

ควรตกแตงหองทางทิศนี้ใหดี ก็จะชวยนำสิ่งที่ดีเขาสูบาน เชน โชคลาภและช�อเสียง โดยเคล็ดลับเสริม

ฮวงจุยใหติดรูปไอดอลไวที่หองนั่งเลน ควบคูไปกับของมงคลตาง ๆ 
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อางอิง : https://home.kapook.com

รูแบบนี้แลว มาจัดบานตามฮวงจุยใหเปะปงและนาอยูกัน รับปใหมจีน

ที่ตรงกับวันที่ 25 มกราคม 2563 กันนะครับ

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันออกเฉียงใต
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กลุมทรู โดย นายโอลิเวอร กิตติพงษ วีระเตชะ หัวหนาคณะผูบริหารดานแบรนดและการส�อสาร มอบ

ประสบการณ “The 1st Digital Countdown with TRUE 5G” สุดพิเศษใหคนไทยตอนรับปใหมแบบ

ดิจิทัลสุด ๆ กับ TRUE 5G Sky Shot ครั้งแรกในเมืองไทย ที่ไดรวม “Greeting the World” ดวย

สุดยอดจออินเทอรแอ็กทีฟ Interactive Mapping Screen ใหญท่ีสุดกวา 4,400 ตารางเมตร โดดเดน

ที่สุดในคุงน้ำเจาพระยา ในงาน Amazing Thailand Countdown 2020 ณ ไอคอนสยาม โดยใน

คืนสงทายปเกา ตอนรับปใหม ทรูจัดพื้นที่เอ็กซคลูซีฟสำหรับลูกคาคนพิเศษพรอมอาหารและเคร�องด�ม

ใหชมแบบเต็มอิ่มกับการแสดงพลุระดับโลก ชุด 7 Wonders of Blessing สุดตระการตา ที่ยาวที่สุด

บนโคงน้ำเจาพระยากวา 1,400 เมตร นอกจากนี้ผูรวมงานยังไดรวมกิจกรรมรับของขวัญปใหมผาน

แอปฯ TrueID กวา 250,000 ชิ้น จากการสแกน QR Code บนจออินเทอรแอ็กทีฟ TRUE 5G Sky

Shot พรอมสนุกกับมินิคอนเสิรตจากศิลปนชั้นนำของประเทศไทย

สำหรับใครที่พลาดงานครั้งนี้ สามารถสัมผัสกับสุดยอดประสบการณเคาทดาวนระดับโลก รวมทั้งการ

แสดงพลุจากงาน Amazing Thailand Countdown 2020 ยอนหลังแบบสมจริง เสมือนไดอยูทาม

กลางบรรยากาศของงานผานเทคโนโลยี TRUE 5G VR ไดตั้งแตวันที่ 7 ม.ค. - 7 ก.พ. 63 ที่

True Branding Shop ชั้น 3 ไอคอนสยาม

ทรูจัดเต็ม Amazing Thailand Countdown 2020 คร้ังแรกกับประสบการณ

เคาทดาวนแบบดิจิทัลท่ีเดียวในไทย สงความสุขผานจอ True 5G Sky Shot
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True 5G รวมกับ ZTE สนับสนุนโครงการ “Home Health Care”

ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  
 

กลุมทรู ภายใต True 5G World of Health and Wellness รวมกับ ZTE สนับสนุนเทคโนโลยีและ

เคร�องมือแพทยที่รองรับเทคโนโลยี 5G เพ�อรวมพัฒนาและอำนวยความสะดวกในการติดตามรักษา

ผูปวยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณท่ีกลับไปพักดูแลตัวเองตอเน�องท่ีบาน ในโครงการ “Home Health Care”

(การดูแลผูปวยตอเน�องท่ีบาน) โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ (ท่ี 3 จากซาย) ผูอำนวยการโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม (ที่ 2 จากซาย) หัวหนาพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

และรศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ (ซายสุด) หัวหนาหนวย G2 กับTrauma ฝายศัลยศาสตร โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ รับมอบจาก นายพิรุณ ไพรีพายฤทธิ์ (ที่ 4 จากขวา) หัวหนาคณะทำงานและกรรมการ

ยุทธศาสตร 5G บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น และ มร. หยาง ลี่ ยู (ขวาสุด) รองประธาน บริษัท ZTE

(ประเทศไทย) โดยเคร�องมือแพทยดังกลาวจะใชตรวจวัดคาสัญญาณชีพ และคาตาง ๆ เชน ความดัน

โลหิต คล�นหัวใจ อัตราการเตนหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิรางกาย ระดับน้ำตาลในเลือด

และนำผลข้ึน Healthcare Cloud เพ�อนำมาใชสำหรับวินิจฉัยและเก็บบันทึกอยางเปนระบบตอไป ทดแทน

การใชกระดาษในการบันทึก รวมทั้งมีจอภาพสามารถทำ Video Call กรณีจำเปนตองปรึกษาแพทยใน

ทันทีไดอีกดวย ณ ชั้น12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ เม�อวันที่ 6 มกราคม ที่ผานมา
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เม�อวันท่ี 22 พฤศจิกายน ท่ีผานมา ทรูบิสิเนส นำโดยคุณพิชิต ธันโยดม หัวหนาคณะผูบริหารดานธุรกิจ

องคกร บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) พรอมดวยคณะผูบริหารและพนักงานกวา 400 คน

รวมผนึกกำลังสรางประโยชน ใหแกชุมชน จัดกิจกรรม CSR ภายใตช�อวา Seed for the Future,

Plant for the Planet ปลูกตนกลาเพ�อพัฒนาพื้นที่สีเขียว ณ คุงบางกระเจา ต.บางกอบัว จ.สมุทร

ปราการ ซ่ึงเครือเจริญโภคภัณฑ และ ทรู คอรปอเรช่ัน เปนหน่ึงในองคกรภาคีท่ีไดเขามามีสวนในการ

ขับเคล�อนโครงการ Our Khung Bang Kachao เพ�อนอมนำ “ศาสตรพระราชา” แหงพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 มาสืบสานขยายผลใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่อยางยั่งยืนใน 3 ดานหลัก คือ

สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อันจะนำไปสูการสรางใหเกิด “เศรษฐกิจสีเขียว” สามารถ

สรางใหเกิดรายได สรางมูลคาเพิ่มและยกระดับวิถีชีวิตชุมชนใหดีขึ้น รวมทั้งทำกิจกรรมกระชับความ

สัมพันธ บรรยากาศตลอดท้ังวันเต็มไปดวยรอยย้ิมแหงความสุข ความสนุกสนาน และความเปนอันหน่ึง

อันเดียวกันของทีมงานทรูบิสิเนส โดยคุณพิชิต ธันโยดม ไดกลาวขอบคุณชาวทรูบิสิเนสที่ไดรวมแรง

รวมใจกันทำกิจกรรมในคร้ังน้ีอยางเต็มท่ี ซ่ึงการทำกิจกรรมในคร้ังน้ีเปรียบเสมือนการบมเพาะเมล็ดพันธุ

ความหวังแหงอนาคต เพ�อใหชาวทรูบิสิเนสเติบโตไปพรอมกับองคกรและสังคมอยางยั่งยืนตอไป 

ทรูบิสิเนส จัดกิจกรรม Seed for the Future, Plant for the Planet 

ลงพ้ืนท่ีปลูกตนกลา พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว และทำกิจกรรมรวมกัน ณ คุงบางกระเจา
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ทรูบิสิเนส รวมกับ ฟอรติเน็ต (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนาในหัวขอ “Changing Cyber Security

Regulation” เพ�อใหขอมูลแกองคกรธุรกิจในการปฏิบัติตามขอกำหนดของ พรบ. การรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร และ พรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยไดเชิญลูกคาองคกรธุรกิจเขารวมงานกวา

50 ทาน ภายในงานนอกจากจะมีการใหความรูเร�อง Cyber Security แลว ยังใหคำปรึกษาโซลูชัน

“True SD-WAN” ท่ีมีความสามารถในการบริหารการเช�อมตอระหวางสาขาอยางชาญฉลาด สลับเสนทาง

ไดทันทีเม�อมีปญหา รับ-สงขอมูลรวดเร็วแมนยำ มีความปลอดภัยสูง ปองกันการโจมตีและการร่ัวไหล

ของขอมูล สามารถกำหนดสิทธิ์การเขาใชงานของแตละสาขา หนวยงาน หรือแมแตละบุคคล ลงลึกถึง

ระดับแอปพลิเคชันตาง ๆ จัดทำรายงานสรุปการใชงานใหเปนในรูปแบบที่เขาใจงาย 

นอกจากนี้ยังเลือกปรับรูปแบบไดตามการใชงานของธุรกิจ คุยงาย สบายใจดวย One Stop Service

จาก ทรูบิสิเนส ซึ่งลูกคาผูเขารวมงานในครั้งนี้ ไดรวมสัมผัสการทำงานจริงของระบบ SD-WAN ใน

บูธสาธิต ที่โรงแรม The St. Regis Bangkok เม�อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผานมา 

ลูกคาองคกรธุรกิจที่สนใจ สามารถติดตอสอบถามขอมูลไดที่ Facebook TrueBusiness 

ทรูบิสิเนส จัดงานสัมมนาในหัวขอ “Changing Cyber Security Regulation”

สำหรับลูกคาองคกรธุรกิจ 



http://truebusiness.truecorp.co.th truebusiness

เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร.1239 กด 1

ลงทะเบียนเพ�อรับ eMagazine

TrueBusiness TECHNO NOTES

ผานทาง E-mail


