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Editor’s Talk

เวลาผานไปเร็วมากเลยทีเดียวครับ เผลอแปบเดียวก็ผานเขาสูครึ่งปหลัง 2559 เสียแลว

มีหลายเร�องที่เราทำสำเร็จตามแผนที่วางเอาไว และมีอีกหลายเร�องที่เรายังทำไมสำเร็จ

หรือยังไม ไดเริ่มลงมือทำ ลองนำมาพิจารณากันดู เพ�อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งเอาไวกอน

ถึงปลายปนะครับ ออ! อีกเร�องหนึ่ง ชวงนี้อากาศในบานเราไมคอยจะดีนัก ทั้งอุณหภูมิ

ที่รอน และฝนตก ทานผูอาน TrueBusiness Techno Notes ทุกทาน อยาลืมดูแล

รักษาสุขภาพกันดวยนะครับ

มาวากันถึงเร�องของเนื้อหาภายในฉบับนี้กันดีกวา กับเร�องที่เพิ่งจะมีการจัดการงานเพ�อ

แสดงผลงานไปไมนานมานี้ครับ ในเร�องของ Digital Thailand การวางแผน เตรียม

ความพรอม และปรับเปลี่ยนทุกภาคสวนในประเทศไทย ใหพรอมรับกับโลกยุคดิจิทัล

เร�องของ Digital Transformation การเขามาแทนที่ของนวัตกรรมดิจิทัลตาง ๆ

จะเปลี่ยนโลกของเราไปอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งการบริหารงาน บริหารประเทศ การแขงขัน

ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการใชชีวิตประจำวันของเราทุกคน ผมเลยหยิบเอาตัวอยางของ

การเปลี่ยนผานเขาสูยุคดิจิทัลที่ภาครัฐบาลใหความสำคัญเปนอยางมาก มาเลาใหทานผูอาน

ไดทราบกันครับ

ในทายฉบับ ผมยังไดนำเอาตัวอยางของธุรกิจที่มีไอเดียแปลกใหม ไมเหมือนใคร ดวย

การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช สรางจุดขาย และสรางรายไดใหกับธุรกิจไดเปนอยางดี

มาฝากทุกทานใหไดติดตามกันครับ และท่ีขาดไมไดเลยก็คือ สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกคา

นิติบุคคล ที่ยังคงยกขบวนมานำเสนอใหแกทุกทานเชนเคยครับ
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ปฎิรูปประเทศไทยสู

เดี๋ยวนี้อะไร ๆ ก็เปนดิจิทัล มองไปทางไหนก็เจอแตคำวา

ดิจิทัล เน�องมาจากในปจจุบัน เทคโนโลยีในดานตาง ๆ 

ไดรับการพัฒนาใหมีความทันสมัย หรือบางชิ้นอาจเรียก

วาล้ำสมัยไดเลย ซ่ึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ เหลาน้ี

จะมีสวนชวยพัฒนาศักยภาพใหกับการแขงขันทางธุรกิจ

การบริหารงาน การใชชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน

การเปล่ียนแปลงน้ีมีผลไปจนถึงภาครัฐท่ีตองออกนโยบาย

ผลักดันให ปรับเปลี่ยนหนวยงานในภาครัฐกาวสูการเปน

รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งถือใหเปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลักของ

แผนผลักดันเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้ง

นโยบายการใหการสนับสนุนภาคธุรกิจภายในประเทศเพ�อ

ชวยเหลือในการปรับตัวเขาสู สังคมดิจิทัล เพ�อความ

“ม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน” ตามวิสัยทัศนของประเทศไทย

ที่รัฐบาลไดใหเอาไว

นอกจากเร�องของการพัฒนาขีดความสามารถในระบบ

เศรษฐกิจของประเทศแลว รัฐบาลยังมุงหมายท่ีจะใหเทคโนโลยี

ดิจิทัลนั้น เขามามีสวนชวยลดปญหาความเหล�อมล้ำภายใน

สังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร�องของรายไดของประชาชน

การศึกษา การรักษาพยาบาล โดยเฉพาะในขณะน้ี ประเทศไทย

กำลังเผชิญปญหาการเขาสูสังคมผูสูงอายุที่จำเปนจะตอง

ใชเทคโนโลยีเขามาชวยดูแลรักษาพยาบาลใหกับผูสูงวัย รวม

ท้ังสิทธิในการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของประชาชนทุกคนอยาง

เทาเทียมกัน เพราะการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศท้ัง

บุคลากรท่ีทำงานอยูในทุกภาคสวน ไมวาจะเปน ภาคการเกษตร

อุตสาหกรรม การบริการ และบุคคลท่ัวไปน้ัน จะมีสวนเปน

แรงขับเคล�อนเศรษฐกิจของไทยใหสามารถแขงขันกับระดับ

สากลได ซ่ึงเคร�องมือท่ีนำมาใชน้ัน ก็คือเทคโนโลยีดิจิทัลใน

หลากหลายรูปแบบนั่นเอง

ดิจิทัลไทยแลนด



ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ�อเศรษฐกิจ

และสังคม

ที่มา : www.digitalthailand.in.th

 

การเอาจริงของรัฐบาลในเร�องนี ้ดูไดจากการจัดงาน

Digital Thailand 2016 ที่ผานมา ที่จัดขึ้นเพ�อแสดง

ศักยภาพ มีการประกาศนโยบาย และ Roadmap แผน

พัฒนาประเทศยุคดิจิทัลของรัฐบาล รวมทั้งกระตุนการ

รับรู การเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย ท้ังในภาคประชาชน

และภาคธุรกิจที่จะมุงเนนการทำธุรกิจ คาขาย ผานระบบ

ออนไลนมากขึ้น พรอมทั้งสงเสริม และกระตุนใหเกิด

Startup ที่จะมีการพัฒนาจนนำไปสูการลงทุนดานดิจิทัล

จากบริษัทและกลุมนายทุนชั้นนำตาง ๆ

ฉบับนี้ผมขอหยิบยกเทรนด ในภาคธุรกิจที่เริ่มมีการเปลี่ยน

แปลงนำมาเลาใหฟงเปนตัวอยาง ดังนี้ครับ

ความตั้งใจที่จะผลักดันและพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา

ของประเทศไทยใหกาวทันกับโลกยุคดิจิทัล และการเปลี่ยน

แปลงของโลก โดย Microsoft ที่ถือเปนแมงานในเร�องนี้

ไดนำเอาโซลูช่ัน และเทคโนโลยีท่ีทางไมโครซอฟทมีเขามาชวย

เพราะเช�อม่ันวา การจะพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน

ของประเทศไดน้ัน จำเปนตองเร่ิมจากระบบการศึกษาของคน

ภายในประเทศ โดยไดมีการทำออกมาเปน Framework

ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ครับ

Digital Education
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หลายทานอาจสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสำหรับการ

ทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร เร่ิมมีระบบหรือรูปแบบ

ที่เปนดิจิทัลมากขึ้น สามารถทำธุรกรรมตาง ๆ ไดดวย

ตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต หรือแอพพลิเคชั่น โดย

โครงการลาสุดของรัฐบาล  “Any ID” ซ่ึงเปดตัวไปในช�อ

“PromptPay” เปนการเช�อมบัญชีธนาคารกับเลขบัตร

ประจำตัวประชาชนและเลขหมายโทรศัพทมือถือ เม�อโอน

เงินจะสามารถใช  2 หมายเลขนี้ ในการอางอิงแทนได ซึ่ง

ฉบับหนาผมจะขอมาเลาเร�องนี้อยางละเอียดอีกครั้งให

อานกันครับ 

ในอนาคตอันใกลนี้ เราคงจะไดเห็นฟงกชั่นการทำงานที่

เกี่ยวของกับระบบทางการเงิน ที่จะมีการนำเอาเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาแทนที่ระบบของคน หรือ ที่เรียกวา Fintech

ในดานตาง ๆ เชน 

Payments : กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของกับการชำระเงิน

Market Provisioning : บริการที่เกี่ยวกับการซื้อขาย

และวิเคราะหหลักทรัพย

Investment Management : การบริหารจัดการการ

ลงทุน

1) Leadership and Policy

เร�องของการสรางความเปนผูนำใหกับบุคลากร ไมวาจะเปน

ครู อาจารย ผูฝกสอน

2) 21st Century Pedagogy

การพัฒนาดานการเรียนรูของผูเรียน โดยไดมีการจัดทำเปน

องคประกอบตาง ๆ อาทิ

ท้ังน้ี ทางไมโครซอฟท ไดแนะนำแอฟฟลิเคช่ันท่ีช�อวา Sway

ใหพวกเราไดรูจักกัน โดย Sway นั้น เปนแอพพลิเคชั่นที่

รวบรวมเอาขอมูลตางๆ บนอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปนรูปภาพ

ขอความ วิดีโอ โดยที่ทั้งครู อาจารย นักเรียน สามารถ

สรางสรรค และแกไขคอนเทนทตาง ๆ เพ�อแบงปนความรู

ติดตอสอบถาม ซึ่งกันและกัน

วิสัยทัศน

ความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน ไปจนกระท่ัง

ครูผูฝกสอน และนักเรียน นักศึกษา ที่จะตองมีวิสัย

ทัศนที่ ไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากนั้นจะตองมีการ

พัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน รวมทั้งเทคโนโลยี

เคร�องมือในการสอนใหมีความทันสมัย 

Personalized Learning

การเรียนรูดวยตนเองในยุคดิจิทัล อินเทอรเน็ตมีสวน

ชวยใหเราหาขอมูลตาง ๆ ไดงายยิ่งขึ้น ไมยึดติดกับ

รูปแบบของหนังสือตำรา สรางระบบความคิดและ

การเรียนรูไดดวยตนเอง

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู

ชวยเหลือผูเรียนใหสามารถเขาใจเนื้อหาการเรียนรู

ไดงายย่ิงข้ึน โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวย

สรางความนาสนใจใหแกเนื้อหาการเรียนรูมากยิ่งขึ้น

สภาพแวดลอมการเรียนรู

หมดยุคการน่ังเรียนอยูแตภายในหองส่ีเหล่ียม เพราะ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยตาง ๆ ท้ังอินเทอรเน็ต และอุปกรณ

IoT สามารถชวยสรางสภาวะแวดลอม และออกแบบ

การเรียนรูไดอยางเหมาะสม ทำใหผูเรียนมีความสนใจ

และสรางการจดจำไดดียิ่งขึ้น



Digital Insurance

ในปจจุบันท่ีทุกคนมีสมารทโฟน การใชแอพพลิเคช่ันแทบจะ

กลายเปนเร�องท่ีทุกคนตองการสำหรับการเขาใชงานในเร�อง

ตาง ๆ เพราะสะดวกกวาการเขาเว็บไซต หรือการกรอก

เอกสารแบบเดิม ๆ ธุรกิจประกันก็เชนเดียวกัน ถือเปน

ธุรกิจที่มีขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการในดานประกัน

และขอมูลของลูกคาตาง ๆ มากมาย กลไกการติดตอ

ประสานงานเม�อเกิดเหตุฉุกเฉิน จำเปนจะตองมีความรวดเร็ว

และแมนยำในสถานที่ รวมไปถึง การนำเอาขอมูลตาง ๆ

หรือท่ีเราเรียกวา Big Data มาวิเคราะหเพ�อหาโซลูช่ันมา

ตอบสนองความตองการของลูกคาใหตรงใจที่สุด ไมวา

จะเปนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พฤติกรรมการขับขี่ รูปแบบ

และลักษณะความสนใจของลูกคา เปนตน ทั้งหมดนี้ จึง

ทำใหเราเห็นธุรกิจประกันเริ่มเขาสูโซลูชั่นแบบดิจิทัล ทั้ง

การใชงานผานแอพพลิเคชั่น การแจงอุบัติเหตุ หรือการ

เลือกซื้อประกันตาง ๆ และในอนาคตอันใกล เรานาจะได

เห็นโซลูช่ันในกลุมธุรกิจอ�น ๆ ท่ีมีความทันสมัยผานระบบ

ดิจิทัลเพิ่มเติมมากขึ้นกวานี้แนนอนครับ

ณ ปจจุบัน กลุมของธุรกิจธนาคาร ก็ไดมีการเขาไปใหการ

สนับสนุนกลุม Startup ทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพ�อใหมีการ

พัฒนาระบบซอฟทแวรทางการเงิน เพ�อนำมาปรับใช และ

พัฒนาการดำเนินงานของกลุมธุรกิจธนาคารไดในอนาคต

ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand)

หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสรางสรรคและใชประโยชน

จากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครง

สรางพื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษย และทรัพยากร

อ�นใด เพ�อขับเคล�อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สำหรับในสวนของทรูนั้น ไดมีความรวมมือกับไอบีเอ็ม

โดยจะมีการเปดตัว True IBM Innovation Studio @

Bangkok เพ�อเปนศูนยกลางการพัฒนานวัตกรรมบน

ดิจิทัลแพลตฟอรมระดับภูมิภาคเอเชีย ในสภาพแวดลอม

และบรรยากาศที่เอื้อใหเกิดความคิดสรางสรรค พรอม

รองรับการคิดคน พัฒนา และทดลองนวัตกรรมในหลาย ๆ

ดาน ไมวาจะเปนคอนเทนต, IoT (Internet of Things),

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commence) และการเก็บ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Big Data) เพ�อรวม

พัฒนากลุมธุรกิจในประเทศไทยใหมีขีดความสามารถเพิ่ม

สุงข้ึน และรวมขับเคล�อนประเทศไทยสูศูนยกลางดานดิจิตอล

ในภูมิภาคอาเซียนตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของภาครัฐ

Insurance : ประกัน

Deposits & Lending : การกูยืมและรับฝากเงิน 

Capital Raising : การระดมทุน
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Product Solution

TrueMove H

Control Center Platform

ควบคุมการใชงานซิมดวยแพลตฟอรมระดับโลก

เทคโนโลยี Cloud Computing และ IoT หรือ Internet

of Things เปนเร�องราวท่ีในหลาย ๆ ธุรกิจใหความสำคัญ

และเริ่มนำมาใชในการจัดการธุรกิจ หัวใจสำคัญของ IoT

น้ี คงหนีไมพนเร�องของการส�อสาร สงขอมูลจากอุปกรณ

ที่ถูกติดตั้งเอาไวกลับมายังอุปกรณ หรือคอมพิวเตอรที่

มีการรวบรวมขอมูล รายงาน และสรุปผลออกมา เพ�อ

นำไปบริหารจัดการ และพัฒนาการดำเนินธุรกิจ

เทคโนโลยีการส�อสาร และการสงขอมูลในปจจุบัน ถูกพัฒนา

ขึ้นมากจากเม�อกอน การส�อสารไรสายผาน Mobile

Network มาจนถึงเจเนอเรชั่นที่ 4 แลว หรือที่เราคุนหู

กันวา 4G และเช�อวาในอนาคตอันใกลน้ี นาจะมีการพัฒนา

ตอยอดความเร็วของการส�อสารเพ่ิมเติมจากน้ีอยางแนนอน

ความรวดเร็วของการสงขอมูลทำใหเราสามารถสงผาน

ขอมูลที่มีขนาดใหญ และมีรายละเอียดไดสูงมากขึ้น และ

ผลตอเน�องท่ีตามมา คือ การนำไปประยุกต ใชกับเทคโนโลยี

IoT และ Cloud Computing ดวยการนำซิมไปติดต้ัง และ

กำหนดใหทำการสงขอมูลท่ีเราตองการกลับไปยังคอมพิวเตอร

โดยบันทึกเอาไวใน Cloud ยกตัวอยางเชน แท็กซ่ียุคน้ีเร่ิม

มีการใหบริการอินเทอรเน็ตในรถเพ�อสรางมูลคาเพ่ิมในการ

ใหบริการ โดยมีการติดตั้งหนาจอและอุปกรณซึ่งมีซิมอยู

ภายในเพ�อใหบริการแกผูโดยสาร ทั้งนี้ การควบคุมการใช

งานซิม ทั้งเวลาในการใชงาน ปริมาณดาตาที่ตองการให

บริการ การระบุตำแหนงของรถ และขอมูลอ�น ๆ ของรถ

ทุกคัน  ก็สามารถดูแลไดจากแพลตฟอรมควบคุมซิมจาก

ศูนยควบคุมของบริษัทเพียงที่เดียว ไมวาจะมีรถ 50 คัน

หรือ 100 คันก็ไมเปนปญหา



บริหารการเปด / ปด

การใชการซิม IoT

ตามตองการ

ตั้งคาการใชงาน

อัตโนมัติควบคุม

ปริมาณการใชงาน
ตรวจสอบปญหาเบื้องตน

ไดดวยตัวเอง

เช็คยอดและตรวจสอบ

คาใชจายลวงหนาได

คิดคาบริการขอมูล

แบบเหมาจาย

ตัวอยางธุรกิจที่ควรใชงาน

TrueMove H Control Center Platform

รถยนต รถขนสง

รถเชา

รถประกันใชระหวางซอม
กลอง CCTV

ตูหยอดเหรียญ

อัตโนมัติ
โทรศัพทมือถือ

เพ�อธุรกิจ

เคร�องรูดบัตร
อุปกรณสำนักงาน

อุปกรณเคร�องใช

อิเล็กโทรนิค

คุณสมบัติที่เหนือกวา

"ทรูมูฟ เอช" ผูใหบริการ 4G รายแรก และผูใหบริการ

3G ที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในไทย จึงไดจับมือ “แจส

เปอร” (Jasper) ผูนำดานแพลตฟอรม IoT Control

Center ระดับโลก เพ�อใหบริการ TrueMove H Control

Center Platform สำหรับบริหารจัดการซิมไดอยาง

งายดาย เสริมสรางความแข็งแกรงใหแกองคกรธุรกิจท่ัว

ไทยในการพัฒนาบริการใหมๆ  โดยใชเทคโนโลยี IoT ผนวก

เขากับแพลตฟอรมท่ีทันสมัย สามารถทำใหระบบ IoT ทำงาน

ไดอยางชาญฉลาดมากข้ึน ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดตนทุน

ในปจจุบัน การนำเอาอุปกรณ IOT เขามาชวยในการขยายธุรกิจ ขยายตัวในวงกวางอยางมาก เราจะสังเกตไดจากวาเด๋ียวน้ี

ในหลากหลายธุรกิจจะมีอุปกรณบางอยางที่สามารถติดตาม เช�อมตอ และสงขอมูลผานอินเทอรเน็ตไดแลวแทบทั้งนั้น หาก

ยังไมแนใจวาธุรกิจของเราจะเหมาะกับเทคโนโลยีนี้หรือไม สามารถติดตอสอบถามผูเชี่ยวชาญจากทรู และขอรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ iotcc@truecorp.co.th

TrueMove H Control Center Platform เหมาะ

สำหรับธุรกิจที่ตองควบคุมการใชงานซิมจำนวนมากที่ใสใน

อุปกรณตาง ๆ ไดดวยตนเอง ดวยคุณสมบัติที่เหนือกวา

เพิ่มความพึงพอใจ และมอบประสบการณที่ดียิ่งขึ้นใหแก

ลูกคา ซึ่งทำใหองคกรธุรกิจทุกขนาดสามารถเปดบริการ

และบริหารจัดการ รวมทั้งยังสรางรายไดจากบริการบน

เทคโนโลยี IoT

คุณสามารถปรับเปลี่ยนความตองการในการใชงานซิมการดที่ถูกติดตั้งอยู ในอุปกรณ IOT ของคุณไดดวยตัวเอง ไมวา

จะเปนบริการการเช�อมอินเทอรเน็ต เสียง ขอมูล SMS-MMS GPS การใชงานแบบ Roaming เปนตน  นอกจากนี้คุณ

ยังสามารถปรับตั้งใหอุปกรณมีสถานะพรอมใชงาน หรือสั่งปดไดทันทีเม�อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

“

”

วันน้ีเราจะพาทุกทานไปรูจักกับธุรกิจ “ตู Kiosk สีสม” ท่ีหลาย ๆ ทานคงคุนตากันดีเม�อผานรานสะดวกซ้ือ

ซึ่งตูนี้มีบริการตาง ๆ ไมวาจะ เติมเงิน ชำระบิล ที่ชวยอำนวยความสะดวก แกผูใชงานรวมกวา 60

รายการเลยทีเดียว และเรามาพบกับบทสัมภาษณสั้น ๆ โดย คุณสมชัย สูงสวาง กรรมการผูจัดการ

บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด

   ปจจุบันเราถือวาเปนผูนำในเร�องของชองทางในการ

เติมเงินและรับชำระเงินนะครับ ที่มีเครือขายเยอะที่สุด

ในประเทศ ดวยจำนวนตูท่ีมากกวา 60,000 ตู คือหลัก ๆ

เลย เน�องจากวาเราเนนการพัฒนาในเร�องของ Branding

ครับ เรามีแบรนดท่ีมีเอกลักษณ คือเรียกวา บุญเติม ใน

ขณะเดียวกันธุรกิจของเราเปนธุรกิจแฟรนไชส และไดรับ

การพัฒนาอยางตอเน�อง ทำใหผูรวมลงทุนเองมีความ

สบายใจในการเลือกใชแบรนดบุญเติมครับ เน�องจากวา

เรามีการใชตูมาเปนทางผานในการทำธุรกรรม เราใหบริการ

การเงิน เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยที่คนที่มาใชบริการ

หนาตูเรา คือตองการความมั่นใจครับ

เราเขามาเปนพันธมิตรของทรูบิสิเนส สิ่งที่เราไดรับจะเปน

ในเร�องของเทคโนโลยีที่ดี ไมวาจะเปนในเร�องของ 3G

ทำใหเราสามารถตั้งตู  ในพื้นที ่หางไกล และก็สามารถทำ

ธุรกรรมอำนวยความสะดวกใหกับลูกคา จุดท่ีสอง เราเอง

ก็มีความเช�อมั่นวา Leased line หรืออินเทอรเน็ตที่ ใช

จากทรูนี้มีเสถียรภาพ และการใหบริการของทรูเองก็เปน

ไปตามเปาหมาย รวมถึงในเร�องของการนำเสนอสิ่งใหม ๆ

ที่จะชวยใหเราเพิ่ม Productivity มากยิ่งขึ้น



คุณสมชัย สูงสวาง 

กรรมการผูจัดการ 

บริษัท ฟอรท สมารท เซอรวิส จำกัด

“ทรูบิสิเนสมีสวนชวยทำใหเรา

ตอบโจทยใหกับผูบริโภค”
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Government Application
เม�อถึงคราวที่หนวยงานของรัฐกาวเขาสูรัฐบาลยุคดิจิทัล ก็มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นออกมาใหประชาชน

ไดติดตามขาวสาร ขอมูลความรู รวมไปถึงการประสานงานกับหนวยงานของรัฐบาล นอกจากสรางความ

สะดวกสบายใหกับผูใชงานแลว ยังชวยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูล และหนวยงานของรัฐบาลใหกับประชาชน

ทุกคนอยางเทาเทียมอีกดวย เราลองมาดูตัวอยางแอพพลิเคชั่นจากทางหนวยงานของรัฐบาลกันดูครับ

แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมเอา แอพพลิเคชั่นตาง ๆ ของ

หนวยงานรัฐมารวมเอาไวในที่เดียว เพ�อใหคุณสะดวก

ในการใชงาน ไมตองไปคนหาใหเหน�อย แถมบางทีอาจจะ

ไมเจอแอพพลิเคชั่นที่ถูกตองของหนวยงานที่เราคนหา

อีกดวยครับ

GAC

(Government Application Center)

ในชวงหนาฝน และสภาวะอากาศแปรปรวนแบบน้ีแอพพลิเคช่ัน

ตรวจสอบสภาพอากาศน้ันมีความจำเปน และสามารถชวยให

เราวางแผนในการเดินทางไดเปนอยางดี แอพพลิเคชั่นจาก

กรมอุตุนิยมวิทยา มาพรอมกับฟงกชั่น การรายงานสภาพ

อากาศปจจุบัน, พยากรณอากาศลวงหนา, เสนทางพายุ,

รายงานแผนดินไหว, การแจงขาวสาร, การเตือนภัย, การ

แจงเตือนสภาพอากาศ, ส�อเผยแพร, เรดารสภาพอากาศ,

ภาพถายดาวเทียม, แผนท่ีอากาศ และการรายงานสภาพอากาศ

โดยตัวคุณเองใหกับผูใชงานทานอ�นไดรับทราบขอมูลครับ

Thai Weather



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

แอพพลิเคช่ันจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาท่ีสามารถตรวจสอบ

ขอมูลนิติบุคคล โดยถูกออกแบบมาเพ�ออำนวยความสะดวก

แกผูใชงาน ใหสามารถตรวจสอบขอมูลนิติบุคคล อาทิ เชน

เลขทะเบียน ช�อ วันท่ีจดทะเบียน สถานะ ทุนจดทะเบียน ท่ีต้ัง

หมวดหมูธุรกิจ เปนตน และขอมูลขาวประชาสัมพันธตาง ๆ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดอยาง

งายดาย

แอพพลิเคช่ันตรวจสอบสภาพการจราจร โดยสามารถพูด

สอบถามสภาพการจราจรกับคอมพิวเตอรดวยเสียงของเรา

ซ่ึงแอพพลิเคช่ันน้ี ใชเทคโนโลยีการเรียนรูเสียง และคำพูด

(Automatic Speech Recognition) เปล่ียนจากเสียง

พูดเปนขอความ และนำขอความช�อถนนท่ีไดไปคนหาสภาพ

การจราจร หลังจากนั้นจะนำขอมูลสภาพการจราจรมา

รายงานเปนเสียงพูดกลับมาใหเราไดทราบ โดยใชเทคโนโลยี

สังเคราะหเสียงพูด (Text to Speech) นอกจากน้ี ยังมี

ฟงกช่ันอ�น ๆ ท่ีมีประโยชนอยางมาก อาทิ ฟงกช่ันเรดาร

เฝาระวังฝน, กลองจราจร CCTV, เสนทางลัด หรือ

หมายเลขสายดวนฉุกเฉิน เปนตน

(Traffic Voice Information Service)

TVIS

DBD e-Service

แอพพลิเคชั่นกลางที่หนวยงานของภาครัฐสามารถใชเปน

ชองทางในการใหขอมูลขาวสาร และบริการตาง ๆ ที่เปน

ประโยชนตอประชาชน รองรับการแจงเตือนขอมูลเฉพาะ

รายบุคคล เชน แจงเตือนการตอภาษี ชำระคาสาธารณูปโภค

น้ำ ไฟ เปนตน โดยสามารถเลือกรับขอมูลขาวสารเฉพาะ

หนวยงานที่สนใจ หรือเฉพาะพื้นที่ที่ตองการได ทำใหเรา

ไมตกขาวสารจากทางภาครัฐอีกตอไป

   

 

G-News

นี่เปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งของแอพพลิเคชั่นของหนวยงานรัฐบาล ยังมีแอพพลิเคชั่นอ�น ๆ ที่นาสนใจ

และมีขอมูลสำคัญใหเราไดศึกษา และติดตามอีกมากมายครับ





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

ในยุคของเทคโนโลยีท่ีกาวไกลไปอยางรวดเร็วอยางน้ี คุณรูหรือไมวาเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ ไดถูกนำพัฒนา

และประยุกต ใชในธุรกิจตางๆ อยางแพรหลาย ทั้งในเร�องของการจัดการ การบริหารงานที่ชวยใหธุรกิจทำงาน

ไดอยางเปนระบบท่ีแมนยำมากข้ึน และในวันน้ีเราจึงไดหยิบเอาเทคโนโลยีท่ีถูกนำมาปรับใชในธุรกิจไดอยางนาสนใจ

ทั้งที่ ไดถูกนำมาใชแลวและกำลังถูกพัฒนาขึ้น จะมีรูปแบบไหนบาง มาดูกันเลย

เทคโนโลยีสุดเจง

ประยุกต ใชแลวในธุรกิจ!

Smart Coffee Machine

หากพูดถึงเทคโนโลยีนี้แลว เจาของรานกาแฟหรือวาที่เจาของรานในอนาคตนั้นคงจะพลาดไม ไดกับเทคโนโลยีนี้

อยางแนนนอน เพราะเคร�องชงกาแฟธรรมดาน้ันจะไมธรรมดาอีกตอไป เม�อคุณสามารถบริหารจัดการการขาย

ไดอยางงายดาย ไมวาคุณจะอยูท่ีไหน ก็สามารถดู report การขายแบบ real time ไดทันที ผานเจา Software

ที่ถูกฝงลงในเคร�อง งาย ๆ เพียงใชงานผานแอพพลิเคชั่นบนสมารท

โฟนหรือเว็บ ยิ่งไปกวานั้นเรายังสามารถควบคุมการใชงานของ

เคร�องผาน Smartphone ไดอีกดวย ไมวาจะ

เปด-ปดการใชงานเคร�อง ควบคุมอุณหภูมิกาแฟ

หรือจะเปนการแจงเตือนคาระบบการทำงานและ

ความผิดปกติของเคร�องก็สามารถทำไดเชนกัน

เปนอยางไรบางครับ เรียกวาสะดวกมากจริง ๆ

โดยเฉพาะ หากคุณมีรานกาแฟหลายสาขาละก็

รับรองวาหมดเร�องของการจัดการขอมูลที่

ยุงยากไปเลย



ขอบคุณที่มา : http://iamibot.com, http://news.voicetv.co.th/technology/362610.html, www.gizmag.com, www.thairath.co.th

เรียกไดวาเปนเทคโนโลยีที่ชวยอำนวยความสะดวกใหแก

เหลาพอบานแมบาน และอุตสาหกรรมการเกษตร ใหสามารถ

ปลูกพืชแบบไรกังวลดวยการควบคุมตูเพาะปลูก ผาน

สมารทโฟน นวัตกรรมนี้ออกแบบโดย บริษัท ออปคอม

สาขาเมืองไทเป ประเทศไตหวัน เร่ิมตนโดยการใสเมล็ดพืช

เขาไปในตูเพาะปลูก จากนั้น ก็ควบคุมการเติบโตและปรับ

สิ่งแวดลอมของพืชผานซอฟทแวรทางเกษตร เชน การ

เพิ่มอากาศ แสงสวางและน้ำ เขาไปสัดสวนที่พอดีกับระยะ

การเติบโตของพืช โดยมีกลองและเซนเซอรติดอยูในตูเพาะปลูก เปนตัวควบคุม ต้ังแตความเปนกรดดาง ไปจนถึงความสวาง

ของแสงไฟแอลอีดี เพียงแคเช�อมตออินเทอรเน็ต นอกจากน้ันผลผลิตท่ีไดน้ันจะมีความสะอาด ปลอดภัยมากกวาทองตลาด

เพราะวาน้ำที่ ใชปลูกผานการฆาเชื้อจากรังสียูวี เราจึงสามารถทานไดทันทีโดยไมตองลางน้ำ โดยเจาตูเพาะปลูกนี้ สามารถ

ปลูกพืชไดในคราวเดียวกัน 100-200 ตน สวนคอนเทรนเนอรสามารถปลูกไดถึง 2,000 ตน ดังนั้นไมวาจะอยู ในสภาพ

แวดลอมไหนก็สามารถปลูกพืชไดเพียงแคเช�อมตอกับอินเทอรเน็ต

Office 3.0 ออฟฟศแนวใหม

เทคโนโลยีประหยัดพลังงานท่ีพัฒนาข้ึนสำหรับ ออฟฟศยุคใหม

ตาม Concept ใสใจโลก ซ่ึงแนวคิดน้ีถูกพัฒนาข้ึนเพราะ ปญหา

การส้ินเปลืองพลังงานในอาคารท่ีไมสอดคลองกับจำนวนคนใน

อาคาร โดย Office 3.0 เปนระบบควบคุมสภาพแวดลอมของ

อาคารที่สามารถปรับสภาพแวดลอมในการทำงานใหเหมาะกับ

ความตองการของแตละบุคคลเชน ระบบไฟ เคร�องปรับอากาศ

โดยอาศัยเซนเซอรตรวจวัดคาตาง ๆ ท้ังอุณหภูมิ ระดับกาซคารบอนไดออกไซด ท่ีไดถูกติดต้ังในตัวอาคาร ซ่ึงคุณสามารถ

ควบคุมการใชงานผาน Mobile App ท่ีมีการตรวจจับตำแหนงของผูใชงานคลายกับระบบ GPS ไมวาจะไปยังจุดไหนก็ตาม

มันจะคอยปรับอากาศในบริเวณท่ีผูใชคนน้ันอยูใหเปนไปตามท่ีรองขอไดทันที นอกจากน้ันสำหรับหองประชุมท่ีไมมีการใชงาน

ระบบสามารถปรับใหอยู ในโหมดสแตนดบาย เพ�อลดการใชพลังงาน และหากเม�อใดมีการจองใชงานหองประชุม ก็สามารถ

กำหนดคาอุณหภูมิลวงหนาไดเชนกัน ซึ่งเทคโนโลยีนี้คาดวาจะสามารถเริ่มใหบริการไดในปหนา รับรองวาจะชวยใหหลาย ๆ

ธุรกิจลดคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพเลยทีเดียว

นวัตกรรมการปลูกพืช

โดยใช Smart phone
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“ทรูบิสิเนส” จัดทริปกระชับมิตรลูกคา

องคกรใหญ อีซีบาย เนนกิจกรรมสัมผัส

ธรรมชาติชิมรสชาติผลไม สรางสัมพันธ

2 องคกรแบบยืนยาว ณ จังหวัดจันทบุรี

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานใน

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุน

ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2559 ซึ่ง

ทรูบิสิเนส โดยนายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย หัวหนาคณะ

ทรูบิสิเนส จับมือ สสว. ลงนามความรวมมือ

สนับสนุนศักยภาพผูประกอบการ SME ไทย

นอกจากนี้ ทรูบิสิเนส ยังรวมแสดงเทคโนโลยียุคดิจิทัล และสมารทโซลูชั่น ในงาน “Smart SME Expo 2016” ซึ่งจัด

แสดงเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และคลาวด พรอมนวัตกรรมส�อสาร และสมารทโซลูชั่นในยุคดิจิทัล อาทิ

Smart Transport ระบบติดตามและตรวจสอบยานพาหนะอัจฉริยะ, โซลูชั่น Enterprise Mobility Management

(EMM) ครบเคร�องเร�องการจัดการสมารทดีไวซ, TrueBusiness Connect ส�อสารองคกรครบในแอพเดียวท้ังแชต โทร

คอมมูนิต้ี และไดเรกทอร่ี พรอมใหบริการคำปรึกษาธุรกิจแบบมืออาชีพ และมอบสวนลดสุดพิเศษแกองคกรธุรกิจ เพ�อเพ่ิม

ศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการแขงขันใหองคกรธุรกิจทุกขนาด

ทรูบิสิเนส นำทีมโดย คุณสุวรรณา สราญฤทธิไกร รองผูอำนวยการ ดานลูกคาองคกรธุรกิจ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น

จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสัมพันธตอบแทนลูกคา บริษัท อีซ่ีบาย จำกัด (มหาชน) กับทริปพิเศษพาลูกคาสัมผัสธรรมชาติ

มุงหนา สูดอากาศ รับกลิ่นไอทะเล จังหวัดจันทบุรี เม�อวันที่ 11-12 มิ.ย. ที่ผานมา ถือวาเปนโอกาสที่ดีระหวางทรูบิสิเนส

และอีซี่บาย ที่ ไดรวมกิจกรรมพิเศษกระชับสัมพันธระหวางผูบริหารและทีมงานของ 2 องคกร กวา 60 ชีวิต งานนี้มุงหนา

สูภาคตะวันออกของไทย ณ จังหวัดจันทบุรี พรอมสนุกกับกิจกรรมแบบชิลล ๆ ไดสัมผัสกับธรรมชาติในหลายรูปแบบ

ไมวาจะเปนการเดินชมสัตวน้ำนานาชนิด ท่ีสถานแสดงพันธุสัตวน้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา, ใหอาหารปลาฉลาม

ณ สถานแสดงพันธุสัตวน้ำ อาวคุงกระเบน ตอดวยกิจกรรมเดินชมปาชายเลน สูดอากาศธรรมชาติรับโอโซนเพ่ิมความสดช�น

พรอมรับประทานอาหารและกิจกรรมสันทนาการในชวงค่ำกับปารตี้ ไนท ในธีม Fruity Party ที่สรางความประทับใจ ดวย

รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะระหวางทีมงานไดเปนอยางดี ณ โรงแรมแซนดดูนสเจาหลาว บีช รีสอรท

ผูบริหารดานธุรกิจองคกร บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น รวมลงนามความรวมมือกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (สสว.) พรอมดวยนางสาลินี วังตาล ผูอำนวยการ สสว. เพ�อเสริมสรางขีดความสามารถแกผูประกอบการ

SME ไทย ดวยการจัดหาสิทธิประโยชนสำหรับผูประกอบการสมาชิกของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม



กลุมทรู  ควา 2 รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Excellence Awards 2016

จากผลงาน Screen to Store และ Mari 4.0

กลุมทรู ตอกย้ำความเปนเลิศดานนวัตกรรมการส�อสาร รับ 2 รางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2016

จากนายวิสิฐ ตันติสุนทร ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทยหรือ TMA ดังน้ีคือ ประเภทโครงการขับเคล�อน

ธุรกิจ จากผลงาน บริการเสียงสั่งได “มะลิ” (Mari 4.0) ของสายงานบริการลูกคา โดยมี มร.คารล กูเดียร หัวหนาคณะ

ผูบริหารกลุมดานบริการลูกคา บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประเภทโครงการนวัตกรรม จากผลงาน

สกรีน-ทู-สโตร (Screen to Store) ของ ทรูวิชั่นส กรุป โดยมี นายพีรธน  เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหนาสายงานการ

พาณิชยและพัฒนาธุรกิจ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร สายคอมเมอเชียล บริษัท ทรูวิชั่นส กรุป จำกัด เปนตัวแทน

รับมอบ 

ท้ังน้ีเวทีประกาศรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2016 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทยหรือ

TMA เพ�อยกยองและสนับสนุนองคกรที่มีความเปนเลิศ ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสาร และ

สามารถนำระบบไอซีทีมาพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยปนี้ ผลงานของกลุมทรู ไดรับ 2 รางวัลชนะเลิศ ไดแก 

• Screen to Store (สกรีน ทู สโตร) จาก ทรูวิช่ันส กรุป ในประเภทนวัตกรรม  โดย Screen to Store เปน กิจกรรม

  สงเสริมการขายท่ีผูชมสามารถรวมสนุกผาน หนาจอโทรทัศน  โดยใชแอพพลิเคช่ันในมือถือเพ�อลุนคูปองอิเล็กทรอนิคส

  และนำมาแสดงเพ�อรับสิทธิประโยชนตางๆ ไดที่รานคาปลีกที่รวมรายการ 

• Mari 4.0 สายงานดานบริการลูกคา ในประเภทขับเคล�อนธุรกิจ โดยมะลิ (Mari) เปน Call Center สาวนอยอัจฉริยะ

  ท่ีทำงานดวยเทคโนโลยีคำส่ังเสียง (Voice Command Service) รายแรกในไทย จากทรูมูฟ เอช  สามารถรับคำส่ังเสียง

  จากผูใชบริการเปนภาษาไทย เปรียบเสมือนเราไดคุยกับพนักงานโดยตรง เพียงพูดช�อบริการสั้นๆ มะลิจะตอบคำถามที่

  ตองการหรือโอนสายของลูกคาไปยังเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยไมตองรอสายหรือกดปุมเลือกเมนู  

นอกจากนี้กลุมทรู ยังไดรับรางวัลชมเชย อีก 1 ผลงานคือ ผลงาน iCAST จากสายงานดานบริการลูกคา ในประเภท

โครงการพัฒนากระบวนการหลัก อีกดวย  



จัดตารางสิ่งที่คุณทำเปนอันดับแรก โดยใหเวลาทำงาน 30 นาที หลังจากนั้นคอยมาให

เวลากับสังคมออนไลน กำหนดเอาไวสัก 5-10 นาที ที่สำคัญตองไมเกินเวลา

เตือนตัวเองอยูเสมอวาตอนนี้กำลังทำอะไร อยาใหเสี้ยวความคิดของคุณมาทำลาย

ความตั้งใจของคุณ

จินตนาการ และสมาธิ เปนทรัพยากรที่มีอยางจำกัด ดังนั้นจงใช ใหเกิดประโยชน ให

คุมคามากที่สุด

ตั้งเปาหมายใหต่ำลงเพ�อใหคุณสามารถทำมันไดงายขึ้น ซึ่งรับรองไดวาผลลัพธที่ไดมา

มันจะดีกวาที่คุณตั้งเปาหมาย ไวอยางแนนอน

คุณควรจัดตารางใหลงตัวและไมดูนาเบ�อจนเกินไป ใหดูสนุกสนาน

รวมสนุกตอบคำถามไดที่ truebusiness

TrueMove H Control Center Platform ระบบบริหารจัดการซิมดวยแพลตฟอรม

ระดับโลกชวยธุรกิจทางดานใดบาง

1. ควบคุมการเปด / ปด การใชงานซิม IoT ตามตองการ

2. ตั้งคาการใชงานอัตโนมัติซิมและควบคุมปริมาณการใชงานไดดวยตนเอง

3. ตรวจสอบปญหา และแกไขปญหาเบื้องตนไดดวยตนเอง

4. เช็คยอดการใชงาน และตรวจสอบคาใชจายลวงหนาได

5. ถูกทุกขอ

รวมกิจกรรมกันงายๆ เพียง

1. กด Like เปนแฟนเพจทรูบิสิเนส Facebook.com/trueforbusiness

2. กด Like และ กด Share ภาพกิจกรรมนี้ของทรูบิสิเนส 

   (ตั้งคาใหเปนสาธารณะ)

3. แจงช�อและนามสกุล วาได Like&Share ภาพกิจกรรมนี้มาทางกลองขอความ(inbox)

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแตวันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2559

ประกาศผลใหทราบทางเฟซบุคทรูบิสิเนสภายใน วันที่ 8 สิงหาคม 2559

หาคำตอบเพิ่มเติมภายในเลมคอลัมน Product Solution

อางอิงจาก : www.smartsme.tv



สอบถามโทร. 1331

ใชบริการดวยตัวเองไดแลววันนี้ที่

www.truebusinessiservice.com

 

บริการออนไลนที่ชวยใหลูกคานิติบุคคลบริหารจัดการ ตรวจสอบ สมัครหรือเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด

การใชงาน รวมถึงการจัดการใบแจงคาบริการและชำระคาบริการในเครือทรูไดงายๆ สะดวกสบาย ปลอดภัย

ลดภาระงานเอกสาร ตอบโจทยธุรกิจทุกรูปแบบ

ทรูบิสิเนสไอเซอรวิสสำหรับลูกคานิติบุคคล

เช็คยอด สรุปรายงาน จัดการงานเอกสาร

งายๆ ดวยตัวเอง

Convenient สะดวกสบายใชบริการไดทุกที่ ทุกเวลา

Secured ระบบมีความปลอดภัย ไววางใจได

Easy ใชงานงาย ไมยุงยาก

Fast ตรวจสอบการใชงานไดรวดเร็ว

TrueBusiness iService

Usage Summary

สรุปภาพรวมการใชงานทั้งองคกร จัดอันดับ

ผู ใชงานสูงสุด และดูแนวโนมการใชงานดวยกราฟ

ชวยใหบริหารได โดยงาย

Usage & Report

รายงานสรุปคาใชจายทั้งในสวนที่ออกบิลไปแลว

และอยูระหวางรอบบิล เพ�อใชตรวจสอบคาใชจาย

ที่ผานมา แยกตามแตละแผนธุรกิจ

History

ตรวจสอบประวัติใบแจงคาใชบริการและการชำระ

คาบริการยอนหลังได 6 เดือน

สามารถกำหนดระดับการใชงานของผูดูแลระบบ

แตละคน เพ�อใหงายตอการบริหารจัดการ

Admin

สะดวกในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รวมถึง

การเพิ่มขอมูลตางๆ ไดตามตองการ

Profile

Manage & Pay

เลือกดูรายละเอียดการใชงานได ในระดับบริษัท,

ระดับบัญชี และระดับเลขหมายโทรศัพท และ

รวมใบแจงยอดคาบริการในใบเดียว (E-Ticket)

พรอมพิมพใบหักภาษี ณ ที่จาย ย�นไดที่ทรูชอป

ทุกสาขา

$

** สามารถใชงานผาน : Internet Explorer version 10 ขึ้นไป, Google Chrome, FireFox

ทรูบิสิเนสไอเซอรวิส



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

เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

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


