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National e-Payment

มาตรฐานใหมของรัฐบาลไทย

ครบเคร�องเร�องจัดการ

Smart Device

PROMPT PAY
ผูเชี่ยวชาญดานการประกันภัย

มานานกวา 120 ป

เปลี่ยนมุมคิดแบบ“MSIG”

กับเร�องราวดี ๆ ที่ตองบอกตอใหแมฟง

ตอนรับเดือนของแม

EMM



Editor’s Talk

ฉบับน้ีเราขอจัดเต็มเน้ือหาสาระตาง ๆ มากมายมาใหผูอานไดติดตามกันเชนเคยครับ เร่ิมตน

ดวยเร�องของ PROMPT PAY ที่เราทุกคนจำเปนจะตองทำความรูจักและเขาใจ เพราะใน

อนาคตอันใกลนี้รัฐบาลจะเริ่มใชระบบนี้อยางเต็มรูปแบบครับ ทั้งการรับเงินคืนภาษี หรือ

การรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาล ผูรับจำเปนที่จะตองทำการผูกบัญชีในรูปแบบ PROMPT

PAY เอาไว ผมเลยหยิบยกเอารายละเอียดของระบบดังกลาวมาเลาสูทานผูอานให ได

ติดตามกันครับ

ตอกันดวยเร�องของระบบการควบคุมและจัดการ Smart Device ในองคกรท่ีครบเคร�อง

หลากหลายรูปแบบ เพ่ิมขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยสำหรับขอมูลท่ีมีการเขาถึง

จาก Smart Device ตาง ๆ รวมไปถึงการควบคุมการใชงานเคร�อง และติดตามไดเม�อ

สูญหายรายละเอียดจะเปนอยางไร ตามอานกันไดดานในฉบับเลยครับ

นอกจากนี้ ยังมีขาวสารของกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นเน�องในโอกาสวันแม เดือนสิงหาคม

และสิทธิประโยชนสำหรับลูกคาองคกรของทรูบิสิเนสมากมายมาใหทานไดติดตามกันครับ
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PROMPT PAY
ตอนน้ีหากทานใดไดมีโอกาสไปทำธุรกรรมทางการเงินตาม

ธนาคารสาขาตาง ๆ หรือแมกระทั่งตู ATM และเว็บไซต

Internet Banking ก็จะเห็นการโปรโมทเก่ียวกับบริการ

PROMPT PAY (พรอมเพย) เต็มไปหมด และชวนคุณ

มาสมัครใชบริการดวย บริการนี้คืออะไร เกี่ยวของกับ

เราอยางไร ทำไมทุกธนาคารถึงโปรโมทเร�อง PROMPT

PAY (พรอมเพย) เหมือนกันหมด อยากรูมาดูรายละเอียด

กันครับ

 

บริการ PROMPT PAY (พรอมเพย) หรือช�อเดิม คือ

Any ID ถือเปนโครงการแรกในยุทธศาสตร National

e-Payment ของรัฐบาลไทย เพ�อลดการใชเงินสด (ที่มี

ตนทุนในการผลิตที่สูง) เชนเดียวกับตางประเทศ และยัง

ชวยอำนวยความสะดวกใหกับทั้งประชาชนในการรับเงิน-

โอนเงิน ทั้งภาครัฐในการจายสวัสดิการของรัฐ และการ

คืนเงินภาษีแกประชาชนดวย



ตัวอยางของรูปแบบการผูกบัญชีธนาคารกับหมายเลข

บัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท

รูปแบบท่ี 1 บัญชีธนาคาร สามารถผูกกับเลขบัตรประชาชน

และเบอรโทรศัพทมือถือได

รูปแบบท่ี 2 สำหรับคนท่ีมีบัญชีธนาคารหลายบัญชี และมี

หมายเลขโทรศัพทมือถือหลายเลขหมาย ก็สามารถผูกใน

ลักษณะนี้ ได 1 เลขหมาย ตอ 1 บัญชี

รูปแบบที่ 3 หากมี 2 บัญชี ซึ่งหนึ่งในนั้น เปนบัญชีที่มี

ความสำคัญ อาจผูกเลขบัญชีนั้นกับเลขบัตรประชาชน

เพ�อกรณีสำคัญ ๆ เชน กรณีไดรับการคืนเงินภาษี หรือ

รับเงินสวัสดิการจากภาครัฐ และอีกบัญชีหน่ึงนำไปผูกกับ

PROMPT PAY เปนบริการโอนเงิน และรับเงินโอนรูปแบบ

ใหม โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคารเขากับหมายเลขบัตร

ประชาชนหรือเบอรโทรศัพทมือถือ ซึ่งจะมีผลทำใหผูใช

บริการสามารถโอนเงินไดสะดวกและงายข้ึน แคมีหมายเลข

บัตรประชาชน หรือมีหมายเลขโทรศัพทมือถือของผูรับ

ปลายทางที่จะโอน ไมตองจำหรือกรอกหมายเลขบัญชี

เงินฝากธนาคารที่ยืดยาวและจำยาก ในทางกลับกันเม�อ

บุคคลอ�นตองการจะโอนเงินมาใหกับเรา เราเพียงแคแจง

หมายเลขโทรศัพทมือถือของเราใหกับเขาเทานั้น

หมายเลขโทรศัพทมือถือไดสูงสุด 3 เลขหมาย เพ�อไว

สำหรับโอนเงิน – รับเงิน ทำธุรกรรมทางการเงินในกรณี

อ�น ๆ ทั่วไป

อยางไรก็ตาม บริการ PROMPT PAY ณ ตอนนี้ บัญชี

ธนาคารสามารถผูกกับเลขบัตรประชาชนไดเพียง 1 ใบ

และหมายเลขโทรศัพทมือถือ 3 เลขหมาย ตอ 1 คนเทาน้ัน

โดยกำหนดให 1 ผูใชบริการ PROMPT PAY สามารถผูก

บัญชีธนาคารไดสูงสุดเพียง 4 เลขบัญชีเทานั้นครับ

(โปรดตรวจสอบเง�อนไขการใหบริการ PROMPT PAY

ของทานกับธนาคารผูใหบริการนั้นๆ อีกครั้ง)

สำหรับ PROMPT PAY ในเฟสแรกจะเริ่มทดลองใชงาน

กับประชาชนทั่วไปกอน เพ�อใหทำการผูกบัญชีธนาคาร กับ

เลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพทมือถือ ซ่ึงในอนาคต

การรับเงินภาษีคืน การรับเบี้ยยังชีพทั้งผูสูงอายุ และคน

พิการ ก็จะดำเนินการผานทางระบบ Prompt Pay เชนกัน

ทำใหตอไป เราไมตองรับเช็คไปขึ้นเงินที่สาขาธนาคารเพ�อ

รับเงินอีกตอไปแลว และสำหรับเฟสตอไปจะรองรับการจาย

และโอนเงินกับรานคาตาง ๆ ไดในอนาคต



6

TECHNO NOTES

TrueBusiness

ทำไมเราตองหันมาใช PROMPT PAY?

นอกจากเร�องของความงายดายในการโอนและรับเงินที่ ไม

จำเปนตองจำหรือกรอกเลขบัญชีธนาคารยาว ๆ แบบเดิม

แลว ยังมีเร�องของคาธรรมเนียมในการโอนเงิน ทั้งภายใน

ธนาคารเดียวกันก็ดี หรือตางธนาคารก็ดี ที่เม�อเริ่มใชระบบ

PROMPT PAY แลวนั้น จะสามารถชวยลดคาธรรมเนียม

ที่เราเคยตองเสียไปฟรี ๆ นั้นลงไดอยางมาก

วงเงินไมเกิน 5,000 บาท ไมเสียคาธรรมเนียม

วงเงิน 5,001 - 30,000 บาท

คิดคาธรรมเนียมไมเกิน 2 บาทตอรายการ

วงเงิน 30,001 - 100,000 บาท

คิดคาธรรมเนียมไมเกิน 5 บาทตอรายการ

วงเงินมากกวา 100,000 บาทขึ้นไป

คิดคาธรรมเนียมไมเกิน 10 บาทตอรายการ



วิธีการสมัครใชบริการ PROMPT PAY

เตรียมสมุดบัญชี หรือ เลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย

หรือ กระแสรายวัน + บัตรประชาชน + หมายเลขโทรศัพท

มือถือ โดยสามารถลงทะเบียนไดถึง 4 ชองทาง คือ

สาขาของธนาคาร, ตู ATM, Internet Banking และ

Mobile Banking ของธนาคารที่คุณใชบริการอยูครับ

ที่มา : http://www.it24hrs.com, ธนาคารแหงประเทศไทย, ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน

สามารถเริ่มลงทะเบียน PROMPT PAY ไดแลววันนี้ทุก

ธนาคาร หลังจากนั้น ทางธนาคารจะแจงผลการสมัคร

บริการใหทานทราบผานทาง SMS อยางไรก็ดีบริการ

PROMPT PAY เปนบริการธุรกรรมทางการเงินที่ยัง

ไม ไดมีขอบังคับเพ�อใหมาใชบริการแตอยางใด ยังคงรับ

สมัครโดยความสมัครใจของผูใชงานเองอยูครับ หลาย

ทานอาจมีความกังวลตอความปลอดภัยตาง ๆ หรืออาจยัง

มีเหตุผลสวนตัวบางอยาง จึงยังทำใหไมพรอมที่จะสมัคร

ใชบริการ ผมเลยขอหยิบเอา 10 เร�อง ที่หลายทานอาจ

เขาใจผิด เก่ียวกับบริการ PROMPT PAY มาฝากกันครับ

สุดทายแลว ผูใชบริการ จะเปนผูท่ีตัดสินใจเองวาจะใชบริการ

หรือไมครับ
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Product Solution

EMM

ครบเคร�องเร�องการจัดการ Smart Device

(Enterprise Mobility Management)

ในปจจุบัน สมารทโฟน หรือโทรศัพทมือถือของเราทุกคน

นั้น สามารถทำงานไดหลากหลาย ไมวาจะเปนในสวนของ

ความบันเทิง การหาขอมูล รับ-สงขอมูล หรือการทำงาน

เรียกไดวา เปรียบเสมือนคอมพิวเตอรหนึ่งเคร�องเลยที

เดียว

 
และดวยความสามารถที่มากขึ้นนี้ ประกอบกับการเขาถึง

ขอมูลของทุกคนท่ีสามารถทำไดงายผานอินเทอรเน็ต ยอม

ท่ีจะมีความเส่ียงตอความปลอดภัยของขอมูล และอุปกรณ

รวมไปถึงการควบคุมการนำเอาขอมูลขององคกรไปใชงาน

และนำเสนอสูบุคคลภายนอก เปนเร�องท่ียากจริง ๆ ครับ

ถาหากเราไมมีระบบการจัดการที่ดีพอ ยิ่งถาหากเรามี

พนักงานผูใชงานจำนวนมาก ยิ่งเปนเร�องที่แทบจะเปนไป

ไม ไดเลยทีเดียว

 

EMM เปนระบบบริหารจัดการ และควบคุมการใชงาน

อุปกรณเคล�อนที่ตาง ๆ เชน สมารทโฟน โทรศัพทมือถือ

Smart Device ตาง ๆ ภายในองคกร ผานเทคโนโลยี

Cloud Computing ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยตอ

ขอมูลขององคกรในระดับสูง ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความ

เสียหายตอองคกร และขอมูลขององคกรจากการใชงานที่

ไมเหมาะสมของพนักงาน รวมท้ังควบคุมและดูแลการใชงาน

อุปกรณตามนโยบายขององคกรคุณเพิ่มความสะดวก

รวดเร็ว โดยสามารถใชงานไดจากทุกที่ทุกเวลาผาน Web

Browser



สราง InHouse Store ขององคกร เพ�อใหพนักงาน

ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นขององคกรไดโดยตรง

กำหนดระดับการใชงานแอพพลิเคชั่นที่ตองการ

กำหนด Blacklist / Whitelist Application

สำหรับผูท่ีสนใจในเร�องของ EMM ท้ังในสวนของการขอรับคำปรึกษา หรือสอบถามเก่ียวกับมาตรฐานการใหบริการ

ไดที่ business_app@truecorp.co.th

5 บริการของ EMM

เพ�อการจัดการอุปกรณ

ที่สมบูรณแบบ 

 

MDM (Mobile Device Management)

ระบบบริหารจัดการ อุปกรณเคล�อนที่ สามารถควบคุม

การล็อค – ปลดล็อคอุปกรณ การตั้งคา และคนหา

อุปกรณเม�อสูญหาย

 

ส่ังล็อค หรือปลดล็อคอุปกรณเคล�อนท่ีไดจากหนาจอ

ของผูดูแลเม�อเคร�องสูญหาย

ตั้งคารหัสผานกอนใชงานอุปกรณเคล�อนที่ทุกเคร�อง

ตั้งคาตาง ๆ ของอุปกรณ ไดจากหนาจอของผูดูแล 

ระบุตำแหนงของอุปกรณเคล�อนที่ที่ตองการคนหา

MAM (Mobile Application Management)

ระบบบริหารจัดการ การใชงาน การดาวนโหลดแอพพลิเคช่ัน

ของพนักงานในองคกร

MCM (Mobile Content Management)

ระบบบริหารจัดการ การใชงาน และการเขาถึงไฟลขอมูล

รวมไปถึงเอกสารตาง ๆ ขององคกร

 

 
กำหนดนโยบายการเขาถึงขอมูลขององคกรสำหรับ

พนักงานแตละคน เชน เปดไฟลดวยแอพพลิเคชั่นที่

กำหนด หามคัดลอก หามสงตอ ใสลายน้ำในเอกสาร

เปนตน

กำหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลในแตละสวน ของพนักงาน

แตละคนไดจากหนาจอของผูดูแล

MBM (Mobile Browsing Management)

ระบบบริหารจัดการ การใชงาน Web Browser ของ

พนักงาน

กำหนดนโยบายการใช Web Browser ของพนักงาน

แตละคนตามท่ีองคกรกำหนด เชน การกำหนดสิทธ์ิการ

เขาถึงเว็บไซต ใดเว็บไซตหนึ่ง (หามเขาเว็บไซตนั้น ๆ)

เปนตน

MEM (Mobile Email Management)

ระบบบริหารจัดการ การใชงานอีเมล เพ�อความปลอดภัย

ของขอมูลภายในองคกร และปองกันขอมูลรั่วไหลออกสู

บุคคลภายนอก

กำหนดนโยบายการใชงานอีเมล เชน หามคัดลอกเน้ือหา

ในอีเมล หามสงตอ ระบุการตั้งคา และเง�อนไขตาง ๆ

ในอีเมล เปนตน

ขอดีสำหรับองคกรที่ ใชงาน EMM จาก ทรูบิสิเนส

บริหารจัดการอุปกรณเคล�อนที่ทุกเคร�องผานหนาจอเดียว

เขาถึงและตรวจสอบการใชงานอุปกรณเคล�อนที่ ไดทุกที่ ทุกเวลา 

เพิ่มความปลอดภัยของขอมูลองคกร ปองกันขอมูลรั่วไหลออกสูบุคคลภายนอก

ยืดหยุนในดานความปลอดภัย และความเปนสวนตัว

ติดตาม และส่ังล็อคอุปกรณ ไดอยางทันทวงที เม�ออุปกรณสูญหาย หรือมีการนำอุปกรณ ไปใชในทางไมเหมาะสม
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คุณรัฐพล กิติศักดิ์ ไชยกุล

กรรมการผูอำนวยการ

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“วันนี้เราอาจจะดีกวาคนอ�น เราหยุดพัฒนาไมได

ฉะนั้นเราตองพัฒนาอยูตลอดเวลา

มีอะไรใหม ๆ เขามา ตองเรียนรู และพัฒนา ใหกาวหนาเพิ่มขึ้นไป”



เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

“

”

เปดบทสัมภาษณ..กวา 120 ปในการดำเนินงานธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยของ MSIG กับ

ผูบริหารหนาใหม คุณรัฐพล กิติศักดิ์ ไชยกุล

  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี เปนบริษัทประกันวินาศภัย ท่ีเรา

ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยมาตลอดระยะเวลาก็นานมาก

เลยนะครับ วินาศภัยเปนการประกันภัยท่ีมีความหลากหลาย

มากนะครับ ต้ังแตกรมธรรมประกันภัยรถยนต ประกันภัย

ทรัพยสิน ประกันภัยเดินทาง ประกันภัยขนสงทางทะเล

และทางบกนะครับ แลวก็ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

เทคโนโลยีเขามามีบทบาทกับบริษัทของเราอยางมากครับ

ทุกวันนี้ของบริษัทเอง E-Commerce เติบโตอยางมาก

ครับ App. MSIG ก็มีแลวนะครับ สามารถแจงอุบัติเหตุ

รถยนต ได ผานแอพพลิเคชั่น สามารถซื้อกรมธรรมการ

เดินทางผานไอโฟนแอพพลิเคชั่นของบริษัทได ประโยชน

ท่ีไดจาก App. ก็คือ ในกรณีท่ีเกิดเหตุเราสามารถรูเลยวา

บริเวณที่ใกลเคียงเรามีอู ไหนที่ ใกลที่สุด เราสามารถที่จะ

ทรูเปนพารทเนอรกับเรามานาน เราประทับใจทรูหลาย ๆ

กรณี คือเวลาทรูมีอะไรใหม ๆ มีเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีกาวไป

กวาเดิม สวนใหญทางทรูก็จะเขามาพบเจาหนาที่ของเรา

ผูบริหารของเรา ก็เสนอส่ิงดีๆตลอดเวลา จน ณ วันน้ีเอง

ก็ดูอยูวามีอะไรท่ีทรูสามารถทำใหเรากาวไปขางหนาไดเร็วกวา

เดิมทั้ง E-Commerce หรือ online นะครับ เปนสิ่งที่

สำคัญท่ีสุดของบริษัท ฉะน้ันเราตองมีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีดี

ท่ีพรอมจะกาวไปกับเรา สนับสนุนการเติบโตของบริษัท ฉะน้ัน

ทรูบิสิเนส จะเปนพารทเนอรหนึ่ง หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

รายหนึ่งที่จะมาชวยทำใหบริษัทเติบโตแลวก็สำเร็จถึงจุดมุง

หมายที่บริษัทตั้งไว

โทรไปหาอูก็ได หรือแจงเครมผานระบบไอโฟนแอพพลิเคช่ัน

ไดนะครับ หรือสามารถแชรโลเคชั่นใหเจาหนาที่ที่ออฟฟศ

ทราบวาที่เกิดเหตุอยูบริเวณไหน

www.youtube.com/watch?v=nfp4BVZ5l1w
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Wearable Payment
นวัตกรรมอันชาญฉลาด ทำใหเราใชชีวิตประจำวันไดอยางสะดวกสบายมากขึ้น

เร�องของการพกพาเงินสด หรือบัตรตาง ๆ เพ�อนำไปใชชำระคาบริการ ถูกยอสวน

และรวบรวมเขามาอยูในอุปกรณท่ีเราสามารถสวมใส หรือพกพาไปไดทุกท่ีเพียง

ชิ้นเดียว เพิ่มความสะดวกสบาย และปลอดภัยมากขึ้น และนี่เปนเพียงตัวอยาง

ของการใชนวัตกรรมท่ีทันสมัยมาประยุกตเขากับอุปกรณ ในชีวิตประจำวันของ

เราไดอยางแนบเนียนทีเดียวครับ

ช�อ Coin แต ไมใชเหรียญนะครับ แตเปนอุปกรณอิเล็ก

ทรอนิกสท่ีมีขนาด และหนาตาเหมือนบัตรเครดิตท่ัว ๆ ไป

ซึ่งจะนำมาใชแทนบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, รวมถึงบัตร

อ�น ๆ ท่ีใชแถบแมเหล็กในการทำงาน อยางเชน บัตรของ

ขวัญสะสมแตมตาง ๆ รวบรวมเขาดวยกันเปนบัตรเพียง

ใบเดียวเหมาะสำหรับคนท่ีมีบัตรจำนวนมาก ๆ ทำใหไมตอง

พกบัตรหลายใบจนเต็มกระเปา

Coin

วิธีใชก็ไมยาก โดยทำการเลือกบัตรท่ีเก็บขอมูลไวดวยการ

กดปุมบนตัวบัตร โดยจะมีจอขนาดเล็กที่แสดงช�อบัตรที่

เราต้ังเอาไว เลข 4 ตัวสุดทายของบัตร วันหมดอายุ และ

CVV ของบัตรน้ัน ๆ จากน้ันก็นำเอาเจา Coin ใบน้ีไปรูด

จายเงินไดทันที 

https://youtu.be/gJBZMUuhUrw

ลองไปชมวิดีโอตัวอยาง Coin กันครับ >>



ขอบคุณที่มา : www.kawizara.com, www.newszociety.com

ในแตละเดือน คุณมีบิลคาบริการตาง ๆ มากมายที่ตอง

จาย ซ่ึงแตละบิลมักจะถูกสงมาถึงบานเราไมพรอมกัน ทำให

เราตองไปตอคิวจายเงินวุนวายอยูตลอดท้ังเดือน ลองวิธี

น้ีดีกวาไหม? เราสามารถจายบิลตาง ๆ ไดจากทุกท่ี ทุกเวลา

แมกระท่ังตอนน่ังดูทีวีอยูท่ีบานดวย Wallet by TrueMove

H แอพพลิเคชั่นที่เสมือนยกเอาเคานเตอรเซอรวิสมาไวใน

มือถือของคุณ โดยมีฟงกช่ันการจายเงินท่ีหลากหลาย อาทิ

การสแกนบารโคด และยังสามารถจายบิลไดแทบทุกบิลคา

บริการเลยทีเดียวครับ

ใครจะไปคิดวาเสื้อแจ็คเก็ตที่เราสวมใส จะมีฟงกชั่นพิเศษ

ใด ๆ นอกจากการสวมใส แจ็คเก็ตตัวน้ีเปนของ Lyle &

Scott เหมาะสำหรับใครท่ีไมคอยชอบการสวมใสอุปกรณ

อ�น ๆ ท่ีขอมือ หรือสวนตาง ๆ ในรางกาย ดวยเทคโนโลยี

NFC ที่ถูกนำมาใสเอาไวที่ตรงปลายแขนเสื้อ โดยคุณ

สามารถนำไปใชจายเงินโดยระบบจะสงผานขอมูลท่ีมีขอมูล

บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของคุณบันทึกอยูปญหาเดียว

ของมันก็คือ คุณคงไมอยากใสเส้ือแจ็คเก็ตในวันท่ีอากาศ

รอนหรอกนะ!

Lyle & Scott bPay Jacket

Wallet by TrueMoney

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.truemoney.com/wallet





ติดตอ ทรูชอป ทรูพารทเนอร     

และ ตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ

หรือโทร. 02-900-9100 (จันทร-เสาร 08.30-17.30 น.)

bts@truecorp.co.th l     truebusiness

http://truebusiness.truecorp.co.th

วันนี้ - 31 สิงหาคม 2559 
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Workstyle

ที่ตองบอกตอใหแมฟง

ตอนรับเดือนสิงหาคม ที่เปนอีกหนึ่งเดือนสำคัญของครอบครัว ที่บรรดาลูก ๆ ตางแสดงความรัก

ใหเหลาคุณแมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งผมเช�อวาหลาย ๆ ทานคงเตรียมของขวัญ หรือแพลนพาครอบครัว

ไปทานขาว ทองเที่ยว หรือทำกิจกรรมรวมกันอยางแนนอน แตนอกจากวันพิเศษนี้แลว ผมก็มีขอมูล

เล็ก ๆ นอย ๆ ที่เปนประโยชนตอคุณพอคุณแมทีคอนขางจะมีอายุมากแลว มาแนะนำกันครับ และ

สุดทายชาวทรูยูพลาดไม ได!! กับสิทธิพิเศษสำหรับคุณแมในเดือนสิงหาคม

เร�องดี ๆ

เปดหูเปดตาพาคุณแมและครอบครัวไปชม สถาปตยกรรม

ตะวันตกที่เนนความเรียบงายแตสงางาม พรอมจิตรกรรม

บนฝาผนังและเพดาน ในยุคของรัชกาลที่ 5และรัชกาลที่ 6

ไปพรอมกัน ณ พระราชวังพญาไท หรือวังพญาไท พรอม

ชมสิ่งกอสรางในเขตวังพญาไท เชน พระที่นั่งพิมานจักรี

ที่มีจุดเดน ยอดโดมสีแดง, สวนโรมัน จัดแตงภูมิสถาปตย

ทองเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร

                           เปน ลักษณะแบบเรขาคณิต หลังจากเดินชมเสร็จ ขอแนะนำใหมาแวะพักที่อาคารเทียบ

รถพระที่นั่ง ที่ปจจุบันไดปรับปรุงเปนรานกาแฟเล็ก ๆ มีอาหารวาง เคร�องด�ม ไอศกรีม ไวบริการ ในบรรยากาศที่

สุดแสนคลาสสิคแบบพระราชวังเกา

หากคุณสนใจสามารถเขาชมไดในวันเสาร ซ่ึงจะเปดใหชมภายในพระราชวังวันละ 2 รอบ เวลา 9.30 น. และ 13.30 น.

โดยจะมีวิทยากรบรรยายใหความรู 2 ชั่วโมง สวนวันอ�น ๆ คุณสามารถเดินเยี่ยมชมบริเวณภายนอกได กรุณา

แตงกายสุภาพ งดสวมกางเกงขาสั้น เสื้อยืดสายเดี่ยว



ขอบคุณที่มา : www.bangkokgoguide.com, www.manager.co.th

เพิ่มออกซิเจนใหปอดกับพื้นที่สีเขียว

หางทองออโรรามอบสิทธิลูกคาทรู ลดเพิ่ม on-top 500 บาท

ระยะเวลา 8 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2559

ลูกคาทรู รับเคร�องด�มตอนรับ 1 ที่ ที่ราน HOTPOT 

ระยะเวลา 10 สิงหาคม - 30 กันยายน 2559

พาครอบครัวไปพักผอนแบบสวนตัวที่ โรงแรมเทวัญ ดารา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน 

> ลูกคาทรู จองหองพัก Garden Pool Villa ราคา 5,500 บาท (จากปกติ 17,000 บาท)

> ลูกคาทรูการด จองหองพัก Garden Pool Villa ราคา 5,500 บาท (จากปกติ 17,000 บาท)

  และฟรีนวดไทย 60 นาที จำนวน 2 ทาน

ระยะเวลา 1 -31 สิงหาคม 2559

เสริมสรางสุขภาพใหกับคุณแมมาออกกำลังกาย เดิน วิ่ง

สูดอากาศบริสุทธิ์ ในยามเชาตามสวนสาธารณะใกลบาน

อยางเชนสวนลุมพินี เรียกไดวาเปนลานอเนกประสงคบน

พ้ืนท่ีสีเขียว เพราะมีกิจกรรมสันทนาการ สมาคม และชมรม

ตาง ๆ เชน ลีลาส โยคะ ไทเกก ที่สนับสนุนสุขภาพใหกับ

คนกรุงหรือคุณอาจหาเวลาวาง ๆ มานั่งปกนิก พูดคุย

ทำกิจกรรมรวมกับครอบครัว

นอกจากการใชงาน โทร แชท ติดตามขอมูลขาวสารแลว

เรายังสามารถนำแอพพลิเคช่ันมาประยุกต ใชใหเกิดประโยชน

ไดนะครับ อยางการติดตามตำแหนงหรือการ Tracking

ไมวาคนในครอบครัวจะอยูที่ ไหนคุณก็สามารถเช็คพิกัดได

ตลอดเวลา ซ่ึงปจจุบันมี App ใหเลือกมากมาย ใชงานงาย

แถมฟรีอีกดวย เชน Life360, GPS Phone Tracker

ลองดาวนโหลดมาใชงานกันไดนะครับ หรือจะเพลิดเพลิน

ไปการฝกบริหารสมอง ฝกความจำ โดยเฉพาะผูท่ีอายุมาก ๆ

เพ�อปองกันโรคอัลไซเมอร ดวยเกมสรูปแบบตางๆ ไมวา 

ประยุกต ใชแอพพลิเคชั่นบน Smart Device

TrueYou

กินเที่ยวชอปมอบสิทธิพิเศษในเดือนสิงหาคม

จะเปนเกมสจับคูภาพ, คิดคำนวณตาม logic อยาง Memory

Games For Elderly, Memorado (เฉพาะ iOS)
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เม�อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา ทรูบิสิเนส รวมออกบูธในงาน  SME Expo Spring Up Thailand 2016 โดย

ระดมทีมงานทรูบิสิเนส พรอมใหคำแนะนำที่ปรึกษาแบบมืออาชีพดานธุรกิจ ตลอดจนสิทธิพิเศษมากมายเพ�อลูกคาที่เขารวม

ในงาน ซ่ึงไดรับการตอบรับและความสนใจจากลูกคาเปนจำนวนมาก  ณ บีซีซี ฮอลล เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว SME Expo

Spring Up Thailand 2016 นำโดย ธ.ไทยพาณิชย ผนึกกำลังเครือขายภาคีจากโครงการสานพลังประชารัฐ ทั้งองคกร

ภาครัฐ-เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน กวา 200 องคกร ดวยการระดมที่ปรึกษามืออาชีพไวมากที่สุด รวบ

รวมทุกคำตอบสำหรับเอสเอ็มอีในทุกชวงธุรกิจอยางครบวงจร ดวยแนวคิด Total Business Solutions เสริมสรางและ

พัฒนาผูประกอบการเอสเอ็มอี Startup และ Social Enterprise ใหสามารถเติบโตอยางมีศักยภาพเพ�อสรางความเขมแข็ง

จากเศรษฐกิจฐานรากที่มีความมั่นคงและยั่งยืน พรอมอัดแนนความรูและแนวคิดจากประสบการณตรงจากกูรูระดับประเทศ

นักธุรกิจระดับแนวหนา ที่ประสบความสำเร็จมาเผยเคล็ดลับธุรกิจเพ�อเสริมแกรงเอสเอ็มอี 

ทรูบิสิเนสรวมออกบูธในงาน SME Expo Spring Up Thailand 2016  มหกรรมเสริมศักยภาพ

สรางความแข็งแกรง SME Thai อยางครบวงจร



ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน

ในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมและ

สนับสนุนศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ป 2559 ซ่ึง ทรูบิสิเนส โดยนายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย

หัวหนาคณะผูบริหารดานธุรกิจองคกร บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น รวมลงนามความรวมมือกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) พรอมดวยนางสาลินี วังตาล ผูอำนวยการ สสว. เพ�อเสริมสรางขีดความสามารถแก

ผูประกอบการ SME ไทย ดวยการจัดหาสิทธิประโยชนสำหรับผูประกอบการสมาชิกของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม นอกจากนี้ ทรูบิสิเนส ยังรวมแสดงเทคโนโลยียุคดิจิตอล และสมารทโซลูชั่น ในงาน “Smart SME

Expo 2016” ซ่ึงจัดแสดงเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และคลาวด พรอมนวัตกรรมส�อสาร และสมารทโซลูช่ัน

ในยุคดิจิตอล อาทิ Smart Transport ระบบติดตามและตรวจสอบยานพาหนะอัจฉริยะ, โซลูช่ัน Enterprise Mobility

Management (EMM) ครบเคร�องเร�องการจัดการสมารทดีไวซ, TrueBusiness Connect ส�อสารองคกรครบใน

แอพเดียวทั้งแชต โทร คอมมูนิตี้ และไดเรกทอรี่ พรอมใหบริการคำปรึกษาธุรกิจแบบมืออาชีพ และมอบสวนลดสุดพิเศษ

แกองคกรธุรกิจเพ�อเพ่ิมศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการแขงขันใหองคกรธุรกิจทุกขนาด ณ ชาเลนเจอรฮอลล

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทรูบิสิเนส จับมือ สสว. ลงนามความรวมมือ

สนับสนุนศักยภาพผูประกอบการ SME ไทย

ทรูบิสิเนส รวมกับ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ไดจัดงานสัมมนา IT Future for Listed Company ข้ึนใน

หัวขอสัมมนา "Cloud Adoption" โดยมี ดร.สันติ กีระนันท รองผูจัดการหัวหนาสายงานผูออกหลักทรัพย ตลาดหลัก

ทรัพยแหงประเทศไทย เปนประธานกลาวเปดงานสัมมนา ณ หองประชุม B603 ช้ัน 6 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เม�อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผานมา

ทรูบิสิเนส รวมกับ SET จัดงานสัมมนา "Cloud Adoption"

งานน้ี ทรูบิสิเนส ในฐานะผูนำในการใหบริการโซลูช่ันเพ�อธุรกิจแบบครบวงจร โดยคุณศิริชัย วิวัฒนสกุลเจริญ รองผูอำนวย

การหนวยงาน Digital Business Solutions ไดใหเกียรติรวมเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ "ตามทันกระแสเทคโนโลยี

Cloud และการประยุกตธุรกิจ" เนื้อหาการบรรยายไดมุงเนนในแงของการวางแผน และวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจ ในการ

นำระบบ Cloud มาใชในงานองคกร, การเตรียมความพรอมและปจจัยในการพิจารณาของธุรกิจ สูการใชงาน Cloud

Service และ เทคโนโลยีท่ีนาสนใจของ Cloud Service และตัวอยางการประยุกต ใชงานในภาคธุรกิจท่ีสามารถนำไปใชไดจริง

โดยมีผูรวมฟงบรรยายในงานสัมมนากวา 100 คนจากหลากหลายประเภทธุรกิจ นอกจากนี้ ทรูบิสิเนส ยังไดรวมออกบูธ

เพ�อใหคำแนะนำที่ปรึกษาแบบตัวตอตัวแกกลุมลูกคาที่มารวมงานในครั้งนี้อีกดวย



จาก Truebusiness



Plus

แบบรายเดือน   Postpay

ลดจัดหนักใหธุรกิจ
ทั้งสมารทโฟนและแท็ปเล็ต 4G

สิทธิพิเศษเฉพาะ สมาชิกแม็คโคร

วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559 หรือ จนกวาของจะหมด

ปกติ 2,990 บาท

1,070
พิเศษ

บาท

ปกติ 3,990 บาท

2,140
พิเศษ

บาท

รับประกัน 15 เดือน         รองรับ 4G/3G          หนาจอขนาด 5 นิ้ว และ 7 นิ้ว

กลองหนา 2 ลานพิกเซล / กลองหลัง 5 ลานพิกเซล ออโตโฟกัสพรอมแฟลช

ใชได 2 ซิม เฉพะเครือขายทรูมูฟ เอช เทานั้น

ติดตอ ทรูชอป ทรูพารทเนอร     และ ตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ

หรือโทร. 02-900-8000 (ทุกวัน 08.00-20.00 น.)

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



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

เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร. 02-900-9100 (จ-ส 08.30-17.30 น.)


