
Business Tech
nology   Workstyle 

  Innovation

April 201
6

TECHNO NOTES

TrueBusiness

ทำไมตองใชคลาวด

ตอบขอสงสัย

Hea l thy

for L i f e

เทคโนโลยีเพ�อสุขภาพ

Technology for Health



เขาสูหนารอนแบบเต็มตัวกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นเร�อยๆ พรอมกับวันหยุดยาวหลายวัน

ติดตอกัน ใหเราไดหลบไปพักผอนคลายความรอนตามสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ทีมงาน

ทรูบิสิเนส หวังวาจะเปนวันหยุดท่ีแสนพิเศษสำหรับทุกทาน ชารทพลังเพ�อลุยงานกัน

ตอในไตรมาส 2 ครับ

เร�องของเครือขายเทคโนโลยีการส�อสารนอกจากจะนำไปใชเพ�อใหบริการกับลูกคาใน

เชิงพาณิชยแลว เร�องของการพัฒนาและสรางสรรคสังคมใหนาอยูย่ิงข้ึน เทคโนโลยี

การส�อสารก็เขาไปมีสวนเก่ียวของดวยเชนเดียวกัน ฉบับน้ีผมขอหยิบยกเอาเร�องราว

ท่ีการส�อสารเขาไปมีสวนชวยพัฒนาและกระจายความชวยเหลือทางการแพทย ใหเขาถึง

ในพื้นที่หางไกลไดสำเร็จ โครงการดีๆ ที่ควรใหการสนับสนุนครับ

ตอดวยเร�องราวของ Cloud Computing ท่ีวาทำไมธุรกิจถึงจำเปนตองใช? แลว

Cloud รูปแบบไหนที่จะเหมาะกับธุรกิจของเรา ผมมีคำตอบมาใหครับ ปดทายดวย

เร�องของการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ท่ีหลายฝายกำลังใหความสำคัญ ธุรกิจท่ีตอบโจทย

คนกลุมนี้และมีแวววาจะไปไดสวยมีอะไรบาง ผมนำมาฝากในชวง Workstyle ครับ

คุณสามารถหยิบสมารทโฟนข้ึนมาแลวเปดอาน TrueBusiness Techno Notes ได

จากทุกที่ ทุกเวลา ที่จะทำใหคุณไมพลาดเนื้อหาสาระทางเทคโนโลยี และกระแสธุรกิจ

ที่เรานำมาฝากกันเปนประจำเชนเคยครับ

Editor’s Talk
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ในปจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีในดานตางๆ ทำใหการ

ดูแลรักษาสุขภาพทำไดดีขึ้น รวดเร็ว และแมนยำมากขึ้น

เทคโนโลยีทางดานการส�อสารเองก็ชวยทำใหผูดอยโอกาส

ในพื้นที่หางไกลสามารถเขาถึงขอมูลและการรักษาไดงาย

และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Technology for Health
พยาบาลและที่สำคัญลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากการ

ขาดแคลนความรูและเคร�องมือทางการแพทย ผมเลยขอ

หยิบยกเอาโครงการนำรองตัวอยางท่ีมีการนำเอาเทคโนโลยี

การส�อสารไรสายที่ทันสมัยอยาง 3G และ 4G ในปจจุบัน

เขาไปใหความชวยเหลือทางการแพทย ในพื้นที่หางไกล ให

ประชาชนเหลาน้ันไดรับโอกาสท่ีทัดเทียมในการรักษาพยาบาล

ครับ

ซ่ึงถือเปนเร�องท่ีหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจำเปน

ท่ีจะตองรวมมือกันเพ�อใหการรักษาพยาบาลเขาถึงประชาชน

อยางทั่วถึง พัฒนาคุณภาพชีวิตในการเขารับการรักษา



ดวยสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่หางไกล สวน

ใหญขาดแคลนแพทย และเจาหนาท่ีในการใหบริการประชาชน

การขาดขอมูลสุขภาพที่เปนปจจุบันของประชาชน ทำให

โรงพยาบาลระดับอำเภอสวนใหญใหบริการแบบ “ต้ังรับ”

(Passive) รอการว่ิงเขามารักษาของประชาชนเพียงอยาง

เดียว ไมสามารถวางแผนการใหบริการ และยากท่ีจะดำเนิน

การอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

Saraphi Health App

Thai Refer App

เครือขาย 3G/4G ไปยังคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร เพ�อ

ประมวลผลออกมาตามหัวขอตางๆ ที่เปนประโยชนตอ

การวางแผนการบริการสาธารณสุขใหชุมชน ซึ่งโครงการ

ดังกลาว ไดรับการสนับสนุนอยางดีท้ังจากกลุมทรู ท่ีนำเอา

แอรการดและซิมการด พรอมแพ็คเกจอินเทอรเน็ตจำนวน

กวา 300 ชุด ไปมอบใหโรงพยาบาล และหนวยงานสาธารณสุข

ในเขต อ.สารภี รวมทั้งการสนับสนุนระบบแผนที่ (GIS)

จากทาง Google โครงการดังกลาวนับวาประสบความสำเร็จ

และเตรียมขยายผลไปยังทุกอำเภอ ใน จ.เชียงใหม และอีก

หลายอำเภอในเขตภาคเหนือตอนลาง และหลายพื้นที่ของ

ประเทศ รวมท้ังไดรับเชิญใหมีการนำเสนอโครงการดังกลาว

บนเวทีนานาชาติอีกดวย

แอพพลิเคชั่น Saraphi Health เริ่มดำเนินโครงการมา

ต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 โดยขอมูลทางสาธารณสุขตางๆ

ของประชาชนจะถูกบันทึกลงในแอพพลิเคชั่น Saraphi

Health ในสมารทโฟนและแท็บเล็ต โดยสงขอมูลผาน

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงพัฒนา

ระบบแอพพลิเคชั่นจัดเก็บขอมูลแบบ Real Time โดยมี

เทคโนโลยีเครือขาย 3G/4G จากกลุมทรู และระบบแผนท่ี

(GIS) ของ Google มาเปนเคร�องมือสำคัญในการดำเนิน

โครงการโดยเริ่มนำรองโครงการที่ โรงพยาบาลสารภี

จ.เชียงใหม ภายใตช�อ “โครงการการพัฒนาระบบบริการ

ปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม”

เพ�อชวยใหโรงพยาบาลสามารถใหบริการแบบ “เชิงรุก”

(Proactive) โดยนำขอมูลทางสาธารณสุขท่ีไดมาวิเคราะห

ถึงปญหาตางๆ ทั้งดานสุขภาวะ โรคภัย สวัสดิการ สิ่ง

แวดลอมชุมชน เพ�อวางแผนพัฒนาสุขภาพรวมกับชุมชน

อยางมีประสิทธิภาพ ผานกิจกรรมและโครงการพัฒนา

สุขภาพใหมๆ

อีกหนึ่งโครงการที่เทคโนโลยีการส�อสารเขาไปมีสวนชวย

พัฒนาการดูแลรักษาผูปวย ผานแอพพลิเคช่ัน Thai Refer

ที่ถูกนำรองโครงการ ณ โรงพยาบาลลำปาง สำหรับการ

บันทึกและสงตอขอมูลของผูปวยในการยายเขารับการรักษา

ที่โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง จากหนวยสาธารณสุขตาม

อำเภอตางๆ ทำใหแพทยทราบถึงขอมูลอาการของผูปวย

และสามารถเตรียมการรักษาไดอยางตอเน�องไรรอยตอแม

เปนผูปวยอาการฉุกเฉินที่จำเปนตองไดรับการดูแลอยาง

ใกลชิด รวมทั้งยังใชเพ�อการขอคำแนะนำและขอความชวย

เหลือในกรณีฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาลและหนวยงาน

สาธารณสุขขนาดเล็กตามอำเภอตางๆ ใหไดรับความรูและ

การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง 
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ลดคาใชจาย

ในการรักษา

รับบริการ

ทางการแพทย

ไดสะดวกสบาย

มากขึ้น

ติดตามขอมูล

ไดงาย

ทุกที่ทุกเวลา

24 ชม.

เพิ่มประสิทธิภาพ

การรักษาและ

การเขาถึงผูปวย

นายแพทยธานินทร โลเกศกระวี แพทยผูดูแลผูปวยฉุกเฉิน

รพ.ลำปาง แพทยผูริเร่ิมโครงการ Thai Refer กลาววา

“หลังจากที่ ใชเทคโนโลยี 3G การรับสงตอผูปวยจาก

โรงพยาบาลตนทางก็สามารถทำไดโดยผานเครือขายการ

ส�อสาร 3G จากที่ ไหนก็ได ในบริเวณที่หางไกลก็สามารถ

สงขอมูลของผูปวยมายังโรงพยาบาลปลายทาง โดยเฉพาะ

ผูปวยที่เปนโรคสำคัญ ชวยใหแพทย ไดใหคำแนะนำและ

เตรียมการรักษาไดอยางตอเน�อง สามารถชวยลดอัตรา

การเสียชีวิตลงได ผูปวยจะไดรับการดูแลอยางไรรอยตอ

ผูปวยสามารถไปติดตอยังโรงพยาบาลชุมชนท่ีอยูใกลท่ีสุด

หลังจากนั้นโรงพยาบาลชุมชนจะสงรายละเอียดมายัง

โรงพยาบาลปลายทาง เชน ขอมูลสัญญาณชีพของผูปวย

ผมเช�อวายังมีอีกหลายโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

คุณภาพทางการแพทยทั้งในเร�องของวิวัฒนาการความ

เจริญกาวหนา และการเขาถึงการไดรับการรักษาในพื้นที่

หางไกล ท้ังท่ีเกิดข้ึนแลว และท่ีกำลังจะเกิดข้ึนอยางตอเน�อง

ในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ดวยการนำเอาเทคโนโลยีทางการ

ส�อสารที่ทันสมัยเขามาชวยยกระดับการใชชีวิต และสราง

สรรคนวัตกรรมใหมๆ ใหแกโลกใบนี้ครับ

ลักษณะอาการตางๆ เปนตน ในสวนของโปรแกรม Thai

Refer ก็สามารถทราบไดวาอีกก่ีนาทีผูปวยจะเดินทางมาถึง

ทำใหเรามีเวลาเตรียมการรักษาไดอยางตอเน�อง”
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Product Solution

ตอบขอสงสัย..

ทำไมธุรกิจตองใช Cloud

Cloud Computing เปนเทคโนโลยีที่ ในวงการไอที และธุรกิจ คงจะเคยไดยิน และรูจักกันมาบางแลวไมมากก็นอย เพราะ

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตางก็ประชาสัมพันธ และกลาวถึงกันอยางตอเน�องในชวง 2 -3 ปใหหลังมานี้

ในสมัยกอน ระบบคอมพิวเตอรของเรามีการทำงานแบบ

1 ตอ 1 (ลงโปรแกรมเคร�องตอเคร�อง) เน�องจากขอจำกัด

ทางดานประสิทธิภาพของเคร�องมือ ซึ่งไดมีการพัฒนา

เพิ่มขีดความสามารถใหสูงขึ้นอยางตอเน�อง จนภายหลัง

สามารถมีซอฟทแวรหลายแบบภายในคอมพิวเตอรเคร�อง

เดียว เพียงแตปญหามันยังไมหมดไปเพียงเทานี้ หากวา

คอมพิวเตอรเคร�องนั้นเกิดปญหาใชงานไม ไดขึ้นมาละ?

นักพัฒนาก็ไดคิดหาวิธีตอโดยการนำเอาคอมพิวเตอร หรือ

เซิรฟเวอรท่ีมีซอฟทแวรอยูภายใน จำนวนหลายๆ ตัวเขามา

รวมกันเปนเน็ตเวิรคเดียว ทำใหเปนแบบ Cluster เพ�อท่ีวา

หากเกิดความเสียหายข้ึนกับคอมพิวเตอรตัวใดตัวหน่ึงแลว

ตัวอ�นๆ จะยังคงสามารถทำงานตอได เพ�อใหผู  ใชงาน

สามารถใชงานไดอยางตอเน�อง

และถูกพัฒนาอยางตอเน�องเพ�อลดผลกระทบจาก

เหตุการณที่ ไมคาดคิดตางๆ เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เหตุการณความไมสงบ รวมไปถึงเพ่ิมความสะดวกในการ

ใชงานซอฟทแวรท่ีอยูบนเซิรฟเวอร หากเราตองปฏิบัติงาน

นอกสถานที่

 

และนี่ก็เปนเร�องราววิวัฒนาการที่กวาจะมาเปน Cloud ใน

ทุกวันนี้ ซึ่งการพัฒนาตัวเองของ Cloud มีเปาหมายเพ�อ

เพิ่มประสิทธิภาพใหกับการทำงาน ที่หลายๆ องคกรนำไป

ปรับใชแลวสามารถเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน และ

ดำเนินงานไดอยางมากเลยทีเดียวครับ

Cluster



Cloud แบบไหน ท่ีเหมาะกับธุรกิจเรา

สิ่งที่ผมอยากจะเลาใหทุกทานฟง เห็นจะเปนในเร�องของ

รูปแบบ และประเภทของ Cloud ที่มีอยู ในตลาดปจจุบัน

องคกรอาจมีคำถามวาควรที่จะใช Cloud ประเภทไหนดี

ผมจะขออธิบายใหทราบแบบงายๆ ไมลงรายละเอียดทาง

เทคนิคมากนักใหทราบกัน โดยรูปแบบของ Cloud สามารถ

แบงออกได 3 รูปแบบ คือ

คือ Cloud ท่ีสรางข้ึนมาเพ�อใหทุกคนสามารถเชาใชบริการ

พ้ืนท่ีได  โดยสามารถเขาถึงขอมูลจากอินเทอรเน็ตภายนอก

สถานท่ีของผูใชงาน ซ่ึงขอมูลสวนตัวเบ้ืองตนตรวจสอบ

รายละเอียดตางๆ ปรับแตงขอมูล เปนตน ตัวอยางเชน

ใหเขาใจมากข้ึน เชน กลุมการขายสินคาออนไลน ลูกคาของ

รานคาสามารถ Log in เพ�อตรวจสอบและแกไขขอมูล

สวนตัวเบ้ืองตนไดจากหนาเว็บไซตหรือแอพพลิเคช่ัน เชน

รายการสั่งซื้อสินคา รายการชำระเงิน โดยสามารถทำได

จากทุกที่ผาน อินเทอรเน็ต ขอดีของ Public Cloud

คือ การเขาถึงขอมูลที่ทำไดงาย และมีความยืดหยุนในการ

เพิ่มหรือลดขนาดของพื้นที่ที่ ใชบริการไดโดยใชเวลาเพียง

ไมถึง 10 นาที และถึงแมวาจะสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ได

แตเร�องของความปลอดภัยมีมาตรฐานสูงเหมือน Private

Cloud เชนเดียวกันครับ

ธุรกิจที่เหมาะจะใช Public Cloud

คงไมสามารถระบุไดอยางชัดเจน เพราะขึ้นอยูกับความ

ตองการในการในเขาถึงขอมูลตางๆ ของธุรกิจเปนสำคัญ

ซ่ึงมีต้ังแต รานขายสินคาออนไลน, เว็บไซตกลุมธุรกิจแบบ

SMEs ไปจนกระท่ังกลุมธุรกิจขนาดใหญอยางธุรกิจธนาคาร

Back up ขอมูล และระบบปฏิบัติการสำรองขององคกร

ในยามที่ ไซตเซิรฟเวอรหลักขององคกรเกิดปญหา เชน

การเกิดความเสียหายของทรัพยสิน เน�องจากเหตุการณ

ความไมสงบ หรือภัยพิบัติตางๆ หากองคกรไมมีไซตเซิรฟ

เวอรสำรอง จะทำใหไมสามารถดำเนินงานการทำงานไดอยาง

ตอเน�อง และอาจเกิดความเสียหายตอขอมูลดวย ผูให

บริการ Cloud Service จะมีมาตรฐาน การวางโครงสราง

ความปลอดภัย และมีทำเลท่ีต้ังของไซตเซิรฟเวอรท่ีปลอดภัย

จากเหตุการณ ไมคาดคิดตางๆ เพ�อสามารถใหบริการกับ

กลุมลูกคาไดครับ

ธุรกิจที่เหมาะจะใช Private Cloud

คือ กลุมท่ีมีขอมูลสำคัญ ไมสามารถใหขอมูลเหลาน้ีเสียหาย

รั่วไหลหรือสูญหายออกไปไดอยางเด็ดขาด เชน ขอมูล

สินเช�อทางการเงิน ฐานขอมูลลูกคา หนวยงานราชการ

เปนตน หรือกลุมธุรกิจที่มีความจำเปนจะตองดำเนินธุรกิจ

และเช�อมตอกับขอมูล ระบบตางๆ ขององคกรอยูตลอด

เวลา

การใช Private Cloud แนนอนครับวาตองเปนขอมูล

สวนตัว และสำคัญมากๆ แตหากจะบอกวาเปนจริงแบบน้ัน

เสียท้ังหมดก็คงจะไมใชครับ เพราะ นอกจากการนำเอาขอมูล

สำคัญๆ ขององคกร เชน ฐานขอมูลลูกคา หรือขอมูลทาง

การเงินตางๆ มาเก็บรักษาเอาไวใน Private Cloud แลว

ยังมีการนำเอาไปใชเปนลักษณะของไซตสำรอง เพ�อเปน

คือ การใชงานทั้ง Public Cloud และ Private Cloud

ภายในองคกรเดียวครับ หากองคกรของคุณมีขนาดท่ีใหญ

มีการใชงานหลายเซิรฟเวอร การใชงาน Cloud Computing

ของคุณจึงเหมาะกับการใชงานแบบ Hybrid Cloud ที่มี

คุณสมบัติในการใหบริการที่แตกตางกันไป เชน ขอมูลที่

อนุญาตใหสามารถเขาถึงไดท่ัวไป หรือการใชงานซอฟทแวร

ปกติ จะกำหนดใหทำงานอยูบน Public Cloud แตสำหรับ

ขอมูลที่มีความสำคัญมากๆ และการสำรองขอมูล จะถูก

กำหนดใหอยูบน Private Cloud ซึ่งการเขาถึงขอมูล

จำเปนจะตองทำผานระบบภายในองคกรหรือมีการ Verify

ที่เขมขน และตองเปนผู ไดรับอนุญาตเทานั้น เปนตน

ธุรกิจที่เหมาะจะใช Hybrid Cloud

ในปจจุบัน จะเปนกลุมธุรกิจธนาคาร บัตรเครดิต ประกันภัย

เปนตน กลุมธุรกิจนี้ มีขอมูลทั้งที่สามารถเปดเผยได อาจ

เปนขอมูลสาธารณะ และขอมูลสวนตัวของลูกคาท่ีสามารถ

เขาตรวจสอบไดดวยตนเอง ไปจนกระท่ังขอมูลท่ีเปนความ

ลับของธุรกิจ และขอมูลความลับสวนบุคคลที่ตองถูกเก็บ

รักษาเอาไวครับ

Public Cloud

Private Cloud

Hybrid Cloud
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สำหรับธุรกิจใดที่สนใจ และอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงอยากไดคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการบน Cloud สามารถ

คุยกับเจาหนาท่ีมีความชำนาญการของ ทรู ท่ีใหบริการ Cloud ทุกประเภทท่ีมีในตลาด ไมวาจะเปน SaaS, IaaS หรือ PaaS

ซึ่งมีบริการครบวงจร  โดยสามารถใหคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับแตละธุรกิจไป รวมไปถึงความพรอมในการใหบริการหลัง

การขายที่ทาง ทรู จัดเตรียมไวให โดยไมตองรอการประสานงานสำหรับบริการที่มาจากตางประเทศ

สอบถามไดที่ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ 02-900-9100 ครับ

ใช Cloud แลวดีอยางไร?

สามารถจัดระดับความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล

บน Cloud ตาม Policy ของบริษัทได 

เรียกใชขอมูล และ Software ไดหลากหลายบน

Cloud ผานอินเทอรเน็ตไดจากทุกที่ ทุกเวลา 

เพิ่มโอกาสในการแขงขันใหองคกรขนาดเล็กไดใช

Software แบบเดียวกับที่องคกรใหญใช

สามารถเพิ่มหรือลดขนาดพื้นที่

ที่ตองการใชงานไดอยางรวดเร็ว 

ลดคาใชจายทั้งดาน Hardware และ Software

รวมถึงบุคลากรดาน IT

เพิ่มความปลอดภัยของขอมูล

ในยามเกิดเหตุการณที่ ไมคาดคิด



ในยุคของการแขงขันวินาทีตอวินาที

เราตองพรอมทำงานไดทุกที่ ตอบกลับไดทุกเวลา“
”



Trendy Elders
ในยุคของเทคโนโลยีอยางนี้ แนนอนวาเทคโนโลยีกลายเปนสิ่งจำเปนในชีวิตประจำวันที่หลีกเลี่ยงไมได

แมกระทั่งผูสูงอายุเองก็ตาม ตางก็หันมาปรับตัวและเปดใจยอมรับเทคโนโลยี เพ�อความสะดวกสบาย

ในการดำเนินชีวิตที่มากขึ้น ซึ่งในปจจุบันนี้เทคโนโลยีก็ถูกพัฒนาและนำมาปรับใชเปนโซลูชั่นตางๆ ที่

เหมาะสมกับผูสูงอายุ รวมถึงมีการพัฒนาปรับปรุงเพ�อใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอยางตอเน�องและ

งายตอการเขาถึง ท้ังในดานขนาด ราคา และความงายในการใชงาน เรียกไดวานาสนใจสำหรับผูสูงอายุ

และเพ่ิมโอกาสสำหรับผูประกอบการท่ีจะมาเติมเต็มความตองการของคนกลุมน้ี เราลองมาดูกันดีกวา

วามีเทคโนโลยีหรือโซลูชั่นอะไรกันบาง

หุนยนตทางการแพทยภายใตการพัฒนาของคนไทยโดย

บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส ที่มีช�อวา Dinsow หรือ

ดินสอ หุนยนตเฝาระวังผูสูงวัยท่ีเคล�อนไหวไดนอย ผาน

WiFi และ Smartphone โดยใชเทคโนโลยีกลองดิจิตอล

3D เพ�อจับภาพและระบบวิเคราะหการลมของผูสูงวัย โดย

เจาหุนนี้จะคอยเฝาดูผูปวยตลอดเวลา หากหกลมหรือ

คลาดสายตาของหุนยนต ระบบจะสงสัญญาณเตือนไป

ยังแอพพลิเคชั่นในสมารทโฟนของญาติหรือบุคลากรการ

แพทยโดยทันที ซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ IOS 

Elderly Care Robot 

นอกจากจะเฝาระวังผูสูงอายุแลว ยังสามารถต้ังเวลาเตือน

ทานยา, เช�อมตอเคร�องวัดความดันโลหิตไรสาย, เก็บบันทึก

ประวัติสุขภาพเพ�อตรวจดูยอนหลัง, ระบบ Video Call

และยังสามารถโทรออกได เพียงแตะภาพบุคคลในจอ เรียก

ไดวาเจามินิดินสอ เปนหุนยนตที่สารพัดประโยชนจริงๆ

และปจจุบันก็ถูกนำไปใชในประเทศญี่ปุนแลว
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ขอบคุณที่มา : http://healthsense.com, www.ctasiarobotics.com, www.indiegogo.com, www.medisafe.com, https://itunes.apple.com

แนวคิดระบบ eNeighbor ที่ถูกใชอยางแพรหลายในสหรัฐอเมริกา

             โดยแนวคิดของระบบนี้จะเปนการติดเซ็นเซอร ไวตามจุดตางๆ

             ของบาน เชน ลูกบิดประตู เกาอี้ หองน้ำ เตียงนอน ฯลฯ

             เพ�อใหสามารถตรวจสอบความเคล�อนไหวภายในบานและแจง

             เตือนความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนไดโดยตรงถึงผูท่ีดูแล เชน การนอน

         ที่เตียงนานผิดปกติโดยไมลุกจากที่นอน แมเทคโนโลยีที่นำมาเสนอ

    บางสวนอาจหาผูบริการไมไดในประเทศไทย แตก็อาจเปนโอกาสดีสำหรับ

นักพัฒนาชาวไทยท่ีจะคิดบริการใหมๆ  ข้ึนมาเสริมในจุดท่ีขาดหายไป เพ�อเตรียม

ตัวรองรับสังคมผูสูงอายุที่ ใกลจะมาถึง

eNeighbor

Allen Band

สายรัดขอมืออัจฉริยะ

สำหรับกลุม Wearable Device อยางสายรัดขอมือก็

ถูกนำมาพัฒนาตอยอดเพ�อผูสูงอายุเชนกัน อยาง Allen

Band สายรัดขอมืออัจฉริยะท่ี พัฒนาโดยโครงการสตารท

อัพในแคมเปญ Indiegogo ซึ่งมีความคิดที่เปลี่ยนจาก

สายรัดขอมือธรรมดาใหกลายเปนอุปกรณชวยเหลือผูสูง

อายุที่เปยมไปดวยประสิทธิภาพที่สามารถดูแลดานสุขภาพ

รางกาย และการเตือนเหตุฉุกเฉินตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเปน

อยางดี ซึ่งตัวอุปกรณนี้มีฟงกชั่นความสามารถตางๆ

มากมาย ไมวาจะเปนการจับชีพจรของหัวใจ ตรวจวัด

อุณหภูมิรางกาย สามารถใชระบบ GPS ของเครือขาย

มือถือในการบอกตำแหนงที่อยูและปุม Help Button

ท่ีไวแจงเตือนเม�อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เชนหกลมหรือเกิด

ความผิดปกติของรายกายตางๆ เม�อกดปุมนี้อุปกรณจะ

ทำการแจงเตือนเขาไปที่สมารทโฟนของผูที่ดูแลโดยทันที

ซ่ึงตอนน้ีอยูในระหวางการะดมทุนและคาดวาจะวางจำหนาย

ภายในปลายปนี้ ในราคาประมาณ 15,000 บาท

EyeReader

แอพชวยเตือนใหทานยาตรงเวลาท่ีใหบริการดาวนโหลดฟรี

ท้ัง Smartphone และ Apple Watch ใชงานงายๆ เพียง

แคปอนช�อยาและต้ังเวลาแจงเตือนเทาน้ัน ระบบก็จะแจงเตือน

ตามเวลาท่ีต้ังไว ทำใหเราไมพลาดท่ีจะทานยา รวมถึงฟงกช่ัน

สำหรับเตือนคนในครอบครัว เหมาะสำหรับผูท่ีชอบลืมทานยา

นอกจากนี้ยังเก็บขอมูลการทานยา เพ�อทำ Report ไดอีก

ดวย

แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นโดย

Netsoft Engineering

เหมาะสำหรับผูที่มีปญหาเร�องสายตา เม�อตองการอาน

หนังสือโดยเฉพาะในท่ีท่ีมีแสงนอย ซ่ึงเจาแอพพลิเคช่ันน้ีจะ

เปล่ียนกลองมือถือของคุณใหกลายเปนแวนตา พรอมไฟ

ที่ชวยใหสามารถอานหนังสือไดดีขึ้น

Madisafe
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คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ

Chief Executive Officer

บริษัท ดีทีซี เอ็นเตอรไพรส จำกัด

“ทิศทางเปนเร�องสำคัญ ความสามารถเยอะแตทิศทางไมชัด

บิดไปนิดเดียว บางทีเราหลงทางตั้งนาน”



   ดีทีซี เราตั้งมา 20 ปแลว เราเปนบริษัทคนไทยซึ่งเรา

มีความคิดท่ีจะทำเทคโนโลยี เพ�อจะมาใช ในงานขนสง ตัวแรก

ที่เราทำคือ ตัวกลองดำสำหรับบันทึกการใชงานรถเหมือน

กลองดำบนเคร�องบิน แตเราประยุกตมาใชกับรถ ซ่ึงหัวใจ

ของเรา คือการรับ-สงขอมูล ใชเทคโนโลยีของโทรศัพท

ในการสง 

เราใชทรูตั้งแตเปน 2G พอเปน 3G เปน 4G เนี่ย นี่คือ

Solution เพราะ ลูกคาเราไมไดมีเฉพาะในกรุงเทพเรามี

เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

“

”

หากพูดถึงธุรกิจขนสงในปจจุบันแลว ปฏิเสธไมไดเลยวาการควบคุมการขนสง เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจ

ใหความสำคัญอยางมาก หรือที่เรารูกันดีอยางระบบ “GPS Tracking” และวันนี้เราจะพามารูจักกับ

หน่ึงในผูผลิตและจัดจำหนาย บริษัท ดีทีซี เอ็นเตอรไพรส จำกัด พรอมกับบทสัมภาษณของผูบริหารฯ

คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ

ทั่วประเทศ  เราเห็นวาเม�อเครือขายครอบคลุมแลว ลูกคาก็

แฮปป เรานำเสนอ Solution ติดไปไปถึงไหนก็สามารถใชได

นอกจากเครือขายแลว เราแฮปปกับทีมงานของทรู เราตอง

การทีมงานท่ีมาคุยกับเราแลวตอบสนองความตองการเขาใจ

โจทยของเราในเวลารวดเร็ว ซึ่งที่ผานมาเราตองบอกวา

ทีมงาน Support ของทรูทำงานไดเร็ว ในโลกที่เทคโนโลยี

วิ่งไมหยุด และเช�อวายังมีภารกิจที่ทาทายระหวาง ดีทีซี กับ

ทรูบิสิเนส ที่เราตองทำรวมกันอีกหลายงานในอนาคตอัน

ใกลนี้

https://youtu.be/5KGUyOPftDo 



ติดตอ ทรูชอป ทุกสาขา

วันนี้ - 30 เมษายน 2559



สำหรับลูกคานิติบุคคล

ตอบโจทยธุรกิจทุกระดับดวยแพ็กเกจ

ตั้งแตวันนี้ - 30 มิถุนายน 2559

*รับสวนลดคาบริการ ตามที่กำหนดในแพ็กเกจ

โทรไดทุกเครือขาย พรอมดับเบิ้ลเน็ตแบบ Non-Stop

และโทรในกลุมฟรี

SME Smart 4G
S M L

True Smart 4G

Speedy

True Smart 4G

Plus
True Lenovo 4G

A2010

รับสวนลดมือถ
ือ 4G สูงสุด 1,800 บ

าท

ไมมีคาบริการรา
ยเดือนลวงหนา

ตอที่ 2

ตอที่ 1

รับสวนลดคาบ
ริการ สูงสุด 2,

400 บาท*

คุม 2 ตอ

S M L

เปดใชแพ็กเกจ

หรือ จนกวาของจะหมด

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



18

TECHNO NOTES

TrueBusiness

Workstyle

เจาะตลาดสังคมสูงวัย

Elderly Society

หลายคนอาจยังไม ไดตระหนักวาตอนนี้ประเทศไทยเริ่มกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป 2548

และในอีก 10 กวาปขางหนานี้ ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ กลาวคือ

จะมีสัดสวนของผูสูงอายุคิดเปน 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดในประเทศเลยทีเดียว (ปจจุบัน

มีประชากรผูสูงอายุอยูที่ประมาณ 10 ลานคน : มีนาคม 2559) ดวยเหตุนี้ตลาดสูงวัยจึงเปน

โอกาสที่นาจับตามอง Techno Notes ฉบับนี้เรามีเทรนดธุรกิจที่เกาะกระแสนี้มาแนะนำครับ



สุดทายแลว เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะเขามามีสวนรวมในการเปลี่ยนชีวิตของผูสูงอายุใหสะดวกสบาย และ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น Internet of Things เทคโนโลยีทางดานการส�อสาร และอินเทอรเน็ต จะถูกนำมาประยุกต

ใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับสุขภาพตางๆ โดยมีการส่ังงาน หรือแจงเตือนไดจากอุปกรณ Smart Phone

หรือ Smart Things ตางๆ ส่ิงเหลาน้ีจะชวยใหเกิดความแตกตางทางธุรกิจ และเพ่ิมจุดขายใหกับสินคาไดอยางมาก

เลยทีเดียวครับ

เริ่มกอน รวยกอน ..

      ปรับตัวชา อาจไมทันคนอ�น

ขอบคุณที่มา : www.smechampion.info

กลุมธุรกิจที่พักอาศัยและดูแลคนชรา

ธุรกิจดานการดูแลคนชราและที่พักอาศัยสำหรับผูสูงอายุ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีการเติบโตขึ้นอยางตอเน�อง ซึ่ง

มีตั้งแตการสงคนไปดูแลตามบาน, Daycare, Nursing

Home ไปถึงหมูบานสำหรับคนชรา ท่ีมีบริการดูแลในชีวิต

ความเปนอยู ไปจนกระทั่งการรักษาพยาบาลเบื้องตนเปน

ตัวเลือกที่นาสนใจ โดยที่พักระยะยาวนั้นมีแนวโนมของ

ตลาดผูสูงอายุตางชาติมากข้ึน ขอมูลจาก International

Living Magazine รายงานวา ไทยถูกจัดอยู ใน 1 ใน

10 อันดับประเทศที่มีความเหมาะสมในการอยูอาศัยยาม

เกษียณ เน�องดวยคาใชจายในการใชชีวิตประจำวันและ

ดานการรักษาพยาบาลราคาถูก

กลุมธุรกิจการทองเที่ยว

การจัดรายการนำเท่ียวตามสถานท่ีสำคัญทางศาสนา ทำบุญ

ไหวพระ และสถานที่พักผอนตามธรรมชาติ เพ�อรองรับ

กลุมผูสูงอายุโดยเฉพาะ เน�องจากกลุมลูกคาน้ีมีความช�นชอบ

ทองเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงพักผอนตาม

สถานที่ทางธรรมชาติตางๆ แต ไมสามารถเดินทางไปดวย

ตนเอง การบริการดานการทองเท่ียวท่ีมีรถรับสง มีเจาหนาท่ี

ดูแล และบริการดานที่พักที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ จึงเปน

ธุรกิจที่จะไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน�อง โดย

เฉพาะกับลูกคาท่ีตองการทองเท่ียวพักผอนหลังวัยเกษียณ

กลุมธุรกิจอาหารเพ�อสุขภาพ

กลุมผูสูงอายุจำเปนตองควบคุมอาหารใหเหมาะสม อาหาร

บางประเภทไมสามารถทานได หรืออาจทานไดแตนอย หรือ

อาหารบางประเภทควรเนนหนัก เพ�อสุขภาพที่ดี แตการ

ที่จะใหผูสูงอายุจัดเตรียม หรือปรุงอาหารเหลานี้ดวย

ตนเองตลอดเวลานั้น คงเปนเร�องที่ลำบากพอสมควร

ธุรกิจอาหารเพ�อสุขภาพ กลุมอาหารหลัก เคร�องด�ม

ไปจนกระทั่งอาหารเสริม มีแนวโนมเติบโตอยางมาก

กลุมธุรกิจเสื้อผาเคร�องใช 

เคร�องแตงกายและอุปกรณเคร�องใชในชีวิตประจำวันของ

ผูสูงอายุ เชน รองเทาสุขภาพ รถเข็น ไมเทา เตียงนอน

เกาอี้ ไปจนกระทั่งอุปกรณที่ถูกติดตั้งภายในที่พักอาศัย

ตองมีการออกแบบใหเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ

และวิถีการดำเนินชีวิตของกลุมผูสูงอายุที่สภาพรางกาย

เริ่มถดถอย มีความปลอดภัยตอผูใชงาน ธุรกิจนี้หาก

สามารถออกแบบสินคาท่ีสามารถสรางความแตกตางท่ีดีกวา

ได จะสรางโอกาสทางธุรกิจไดอีกมากเลยทีเดียวครับ 

“
”
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ทรูมูฟ เอช ตอกย้ำความเปนผูนำ 4G พบกับนิยามใหมของความเร็ว แรง!!

“ดีที่สุด เพ�อชีวิตที่สุดกวา” เปดตัว 4G ใหม “ทรูมูฟ เอช 4G Plus”

เร็ว แรง ครบทุกคล�น ใชไดทุกเคร�อง

เติมเต็มทุกไลฟสไตลการใชงานคนไทย

ทรูมูฟ เอช ประกาศความเปนผูนำ 4G ที่ดีที่สุด ทั้งดาน

เครือขาย บริการที่เติมเต็มไลฟสไตลของคนยุคใหม และ

ขอเสนอท่ีดีท่ีสุด พรอมเปดใหบริการ 4G ดีท่ีสุดแกคนไทย

กับ “ทรูมูฟ เอช 4G Plus” ดวยเครือขายสัญญาณ

ครอบคลุมทั่วประเทศ มีครบทุกคล�นความถี่ 900/850/

1800/2100 MHz แบนดวิธกวางที่สุด ใชงานไดจริง

เน็ตเร็วแรงไมมีสะดุดใหคนไทยสนุกกับการเช�อมตอ

อินเทอรเน็ตไดทุกที่ มากกวาคำวาขีดสุด คุมคากวาดวย

แพ็กเกจโปรโมชั่นหลากหลายที่ตอบโจทยการใชงานของ

ทุกคน

ทรูมูฟ เอช ไดกาวหนาไปอีกขั้นภายหลังจากที่เปนผูชนะ

การประมูลคล�นความถี่ 1800 MHz และลาสุดในยาน

900 MHz ซึ่งถือเปนความสำเร็จและเปนบันไดขั้นสำคัญ

ที่จะผลักดันใหบริษัทขึ้นแทนผูนำในการใหบริการเครือขาย

ที่ดีที่สุด ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถใหบริการไดจริง

ครบทุกยานความถ่ี ท้ัง 900/850/1800 และ 2100 MHz

โดยนำคล�นความถ่ีท่ีมีขอดีแตกตางกันออกไปตามการใชงาน

มาผสมผสานกัน เพ�อใหบริการอยางมีประสิทธิภาพดาน

ความเร็วและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังตอกย้ำ

ความตั้งใจของกลุมทรู ที่จะรวมยกระดับและพัฒนาระบบ

โครงสรางพื้นฐานของประเทศใหคนไทยสามารถใชงานได

อยางสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น



ทั้งนี้ ทรูมูฟ เอช เปนผูนำการใหบริการ 4G และเปน

รายแรกที่เปดใหบริการในไทย วันนี้ ไดพัฒนาไปอีกขั้นกับ

ทรูมูฟ เอช 4G Plus “ดีที่สุด เพ�อชีวิตที่สุดกวา” มอบ

ประสบการณการใชงาน 4G ดวยขนาดของแบนดวิธที่

กวางที่สุดในไทยดวยจำนวน 55 MHz ซึ่งจำนวนคล�นที่

มากทำใหสามารถรองรับผูใชบริการไดมากกวา ใหบริการ

ไดดีกวา “ทั้งโทร ทั้งเน็ต” รวมทั้งยังไดนำคล�นความถี่

หลากหลายแบนดมารวมกัน หรือที ่เรียกวา Carrier

Aggregation (CA) เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วใน

การดาวนโหลดที่สูงขึ้น ยิ่งคล�นมากขึ้นยิ่งเร็วขึ้น โดย

สามารถใหบริการสปดสูงสุดถึง 300 Mbps - 1 Gbps*

ซึ่งสำหรับทรูมูฟ เอชแลว 4G ที่ดีที่สุดตองไมใชแคเร็ว

ที่สุด แตตองเติมเต็มชีวิตและไลฟสไตล ใหสุดกวาที่เคย

โดยผสมผสานเทคโนโลยีลาสุดกับเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ

เพ�อรองรับการกาวเขาสูยุคดิจิตอลท่ีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

สามารถส�อสารกันไดผานอินเตอรเน็ต หรือท่ี เรียกกันวา

Internet of Things เพ�อใหเกิดสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ดียิ่งขึ้น

ทรูมูฟ เอช เตรียมรุกตลาดภายใต “ทรูมูฟ เอช 4G Plus”

เพ�อตอกย้ำความเปนผูนำ 4G ในหลายดาน ดังนี้

นอกจากนี้ ยังมี TrueMove H WiFi ที่มาชวยเติมเต็ม

ชีวิตดิจิตอลไมพลาดทุกการติดตอบนโลกออนไลน ผาน

WiFi จากทรูมูฟ เอช ที่ความเร็วสูงสุด 650 Mbps

ครอบคลุมกวา 160,000 จุดทั่วประเทศ (ภายในสิ้นป)

และสุดทายสำหรับลูกคาที่เปดเบอร ใหมหรือยายคายเบอร

เดิม ตั้งแตวันนี้ถึง 30 เมษายนนี้ ทรูมูฟ เอช มอบสิทธิ

พิเศษใหดู iFlix นาน 90 วัน (มูลคา 300 บาท) โดยไมมี

คาใชจาย

ดีที่สุดดวยคล�นความถี่มากสุดในไทย

(Best Network & Coverage)

เร็วแรง ทะลุทะลวง ครอบคลุมมากที ่สุดทั ่วไทย

รองรับมือถือทุกรุน ทุกยี่หอ  

ดีที่สุดเพ�อที่สุดของการใชชีวิต

(Best Digital Lifestyle Fulfillment)

ดวยบริการ True ID และ TrueYou พรอมรองรับ

การเช�อมตออุปกรณ True IoT ที่หลากหลายกวา

ดีที่สุดดวยขอเสนอที่คุมคาสุด

(Best Device & Value Offering)

ทั้งหลากหลายแพ็กเกจ คาบริการสุดคุม เพ�อตอบ

สนองทุกความตองการใชงานของลูกคา รวมถึง

สิทธิพิเศษมากมาย   

ดีที่สุดดวยชองทางการบริการที่มากสุด

(Best Variety of Service)

ทั้ง i-Service, Kiosk, ทรูชอป และทรูพารทเนอร

ทั่วประเทศ

ทั้งหมดนี้ ทรูมูฟ เอช มุงมั่นที่จะพัฒนาอยางตอเน�อง เพ�อย้ำความมั่นใจในคุณภาพ

ทั้งเครือขาย บริการที่ดี ดีไวซ และโปรโมชั่น เพ�อตอบโจทยการใชงานของลูกคาทุกกลุมทั่วประเทศ

และกาวขึ้นเปนที่ 1 ในใจผูบริโภคทุกคน

ทรูมูฟ เอช ผูนำ 4G ดีที่สุด บนนิยามใหมของความแรง

บนเครือขายที่ดีที่สุดครบทุกยานความถี่ ครบทุกคล�น

ความถี่ มากที่สุดทั้ง 900/850/1800 และ 2100 MHz

ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย ถือเปนความสำเร็จ

และความมุงมั่นอยางตอเน�องของทรูมูฟ เอช ที่จะมอบ

ประสบการณการใชงานที่ดีที่สุดใหแกคนไทยทุกคน

*เสริมดวยเทคโนโลยี 4x4 MIMO



News & Activities

22

TECHNO NOTES

TrueBusiness

ทรูบิสิเนส นำโดย คุณทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย ผูอำนวยการบริหารดานลูกคาองคกรธุรกิจและบริการระหวางประเทศ

และ ดร.ปพนธ รัตนชัยกานนท ผูอำนวยการบริหารดานลูกคาภาคธุรกิจขนาดกลางและยอม บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น ถือ

โอกาสพิเศษจัดกิจกรรม TrueBusiness Exclusive Party 2016 ภายใตช�องาน “เพลินวาน ณ วังพญาไท” เพ�อเปนการ

ตอบแทนลูกคา โดยการมอบสิทธิพิเศษแบบเหนือระดับใหแกลูกคาผูบริหารระดับสูงขององคกรชั้นนำกวา 80 ทาน ณ

พระราชวังพญาไท (ถ.ราชวิถี) เม�อวันท่ี 11 มีนาคม 2559 ท่ีผานมา ซ่ึงบรรยากาศงาน เพลินวาน ณ วังพญาไท ในคร้ังน้ี

เปยมดวยความงดงามวิจิตรตระการตาเปนอยางย่ิง โดยลูกคาไดบันทึกความงดงามของพระราชวังพญาไท ดวยการเดินชมวัง

ถายภาพและซึมซับประวัติศาสตร ไทย พรอมเพลิดเพลิน ไปกับศิลปะวังไทยโดย ฝมืออันออนชอยจาก ชางสิบหมู รวมถึง

ชมฝมือหัตกรรมการทำขนมไทย และชมการละเลนแบบไทยราวกระทบไม ท่ีหาชมไดยากในยุคสมัยปจจุบัน ซ่ึงลูกคาจะไดสัมผัส

ความเปนไทยอยางครบถวน นอกจากน้ีทรูบิสิเนสยังเนนสรางความประทับใจแกลูกคาอยางตอเน�อง ดวยการจัด กาลาดินเนอร

สุดหรู ณ พระท่ีน่ังเทวราชสภารมย พรอมกับรับชมการแสดงสุดพิเศษของโขนรามเกียรต์ิ ตอน ศรนาคบาศ และการแสดง

ดนตรีรวมสมัย จากวงออรเคสตรารวมบรรเลงกับวงปพาทย ไทย สำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ นับวาเปนการ

ขอบคุณและตอบแทนลูกคาองคกรชั้นนำ ที่ ไววางใจและเลือกใชบริการตางๆ ของกลุมทรูคอรป

ทรูบิสิเนสตอบแทนลูกคาอยางเหนือระดับจัดงาน “เพลินวาน ณ วังพญาไท”

ทรูบิสิเนส รวมงานตลาดนัดโชหวย คร้ังท่ี8 “แม็คโคร คูคิด

โชหวยไทย” ในระหวางวันที่ 17-20 มีนาคม 2559 ณ

ฮอลล 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี งานน้ีทรูบิสิเนสนำเสนอ

ในคอนเซ็ปต "คูคา คูคิด เช�อมโยงพันธมิตร สงเสริมธุรกิจ

ท่ีย่ังยืน" ท่ีสอดคลองกับเปาหมายหลักของงานในการรวม

เปนพันธมิตรที่ดีระหวางกัน นำเสนอผลิตภัณฑและบริการ

ที่มุ งเนนลดคาใชจายแบบโดนใจแกกลุมสมาชิกแม็คโคร

ผูประกอบการรานโชหวยและมินิมารท ใหลดคาใชจาย สราง

รายไดและทำงานสบาย กับแพ็คเกจสุดประหยัดมามอบใหถึง

งานกันเลย ซึ่งภายในงานลูกคาใหความสนใจ และตอบรับ

กับแพ็คเกจสุดคุมกันอยางคึกคักแนนบูธ 

ทรูบิสิเนส เอาใจสมาชิกแม็คโครในงานตลาดนัด

โชหวย๘ หั่นราคามือถือ 4G เกินครึ่ง ชวยลด

รายจายในยุคการแขงขัน AEC
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ขอใดกลาวถึง คลาวดคอมพิวติ้ง ไดถูกตอง ?

1. ชวยเพิ่มคาใชจายในการบริหารจัดการ

   ระบบเซิรฟเวอรภายในองคกร

2. Private Cloud มีขั้นตอนตรวจสอบ

   ผูเขาถึงขอมูลที่เขมงวดกวา Public Cloud

3. ฐานขอมูลลูกคา หรือขอมูลทางการเงินตางๆ

   นิยมเก็บรักษาเอาไวใน  Public Cloud

4. ถูกทุกขอ

5. ผิดทุกขอ 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 30 เมษายน 2559 

ประกาศผลใหทราบทางเฟซบุคทรูบิสิเนสภายใน วันที่ 4 พฤษภาคม 2559





สอบถามโทร. 1331

ใชบริการดวยตัวเองไดแลววันนี้ที่

www.truebusinessiservice.com

 

บริการออนไลนท่ีชวยใหลูกคานิติบุคคลบริหารจัดการ ตรวจสอบ สมัครหรือเปล่ียนเเปลงรายละเอียด

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

$

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

ทรูบิสิเนสไอเซอรวิส



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

ทุกเทคโนโลยี เปนเร�องงายสำหรับธุรกิจ

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


