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สวัสดีปใหม ปพุทธศักราช 2560 ถึงผูอาน TrueBusiness Techno Notes ทุกทานครับ

เริ่มปใหม เราทุกคนยอมตองมีการเริ่มอะไรใหม ๆ เปลี่ยนแปลงอะไรใหมใหดีขึ้นกวาเดิม

วางแผนและดำเนินการเพ�อใหบรรลุเปาหมายท่ีแตละคนวางเอาไวใหได ใครท่ีต้ังเปาหมายอะไร

เอาไว ก็ขอใหสำเร็จดั่งใจหวังเอาไวในปนี้นะครับ ใครตั้งเปาทางดานธุรกิจเอาไว ทีมงาน

ทรูบิสิเนสทุกคน ก็พรอมที่จะใหคำปรึกษา ชวยเหลือ อยูเคียงขางทุกธุรกิจ และเติบโตไป

พรอมกันเชนเคยครับ

เริ่มปใหม แนนอนวาเราก็ตองนำเอาเนื้อหาเร�องราวของเทคโนโลยีและการส�อสารใหม ๆ

มาฝากทานผูอาน เร่ิมตนปดวยบทวิเคราะหเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีจะมีบทบาทสำคัญตอวงการ

ธุรกิจ และการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนในป 2560 นี้ จากทาง Gartner

ซึ่งจะมีเทคโนโลยีอะไรที่นาสนใจบาง เรามาติดตามไปดวยกัน พรอมกับสาระดี ๆ ทั้ง

แอพพลิเคชั่น โซลูชั่น และเทรนดอ�น ๆ อีกมากกมาย อานในฉบับไดเลยครับ
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จับเทรนด

เทคโนโลยีป 2017
เปนธรรมเนียมปฏิบัติไปแลว สำหรับ Gartner บริษัทที่ ไดรับการยอมรับในการใหคำปรึกษา

และวิจัยทางดานไอทีเทคโนโลยีแหงหน่ึงของโลก ท่ีในทุก ๆ ส้ินป จะออกมากลาวถึงเทรนดของ

เทคโนโลยีท่ีจะมีบทบาทสำคัญ และไดรับความนิยมมากท่ีสุดในปถัดไป สำหรับในป 2017 Gartner

ไดกลาวถึงเทคโนโลยีอะไรบาง เรามาติดตามไปพรอม ๆ กันครับ

เทคโนโลยี AI และ ML นั้น มีรูปแบบและสวนประกอบ

ตาง ๆ มากมาย เทคโนโลยีเหลานี ้จะทำใหเราสามารถ

กาวขามขีดจำกัดของการควบคุมระบบ และการส่ังการส่ิง

ตาง ๆ โดยการสรางระบบท่ีสามารถทำความเขาใจ ทำนาย

ปรับตัว และทำงานไดเองโดยอัตโนมัติ สงผลใหเคร�องจักร

และอุปกรณตาง ๆ มีความชาญฉลาดข้ึนอยางมาก ซ่ึงเม�อ

เรานำเทคโนโลยีเหลานี้ ไปใชในสวนตาง ๆ สำหรับการ

ดำเนินชีวิตประจำวันของเรา จะทำใหเราสามารถสรางสรรค

นวัตกรรมใหม ๆ ไดอยางมากมาย ไมวาจะเปนหุนยนต

รถยนต ไรคนขับ สินคาอิเล็กทรอนิกส ผูชวยเสมือนจริง

(Virtual Personal Assistant) ระบบใหคำแนะนำ เปนตน
AI และ Advanced Machine Learning

Artificial Intelligence (AI)

และ Advanced Machine Learning (ML)

https://youtu.be/dcZvhP-IqY4



Application ที่สามารถใหคำแนะนำแกผูใชงานไดไมวา

จะเปน Virtual Personal Assistant (VPA) ที่ ให

คำแนะนำในการทำงานทั่ว ๆ ไป อาทิ การจัดการ Email

การชวยอานเนื้อหาหรือโตตอบการส�อสารตาง ๆ โดย

อัตโนมัติ หรือระบบ Virtual Consumer Assistant

(VCA) ที่ชวยวิเคราะห และประเมินความนาจะเปนของ

ลูกคา ซึ่งจะชวยใหงานของทีมงานขาย และทีมงานสนับ

สนุนทำงานงายขึ้น ตางก็เปนเทคโนโลยีที่มีความเปนไปได

สูงวาจะมาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเราไปเปนอยาง

มากในอนาคต

Intelligent Apps

สิ่งของตาง ๆ จะมีความชาญฉลาด สามารถเรียนรู

วิเคราะห และตัดสินใจไดเอง ไม ใชเพียงแคทำงานตาม

คำส่ังท่ีโปรแกรมเอาไวเหมือนเชนเคย โดยมีการใสเทคโนโลยี

AI และ ML เขาไป เพ�อใหอุปกรณหรือสิ่งของเหลานั้น

สามารถทำงานตาง ๆ ที่มีความซับซอนไดมากยิ่งขึ้น และ

สามารถโตตอบกับส่ิงรอบตัวและผูคนไดอยางเปนธรรมชาติ

มากย่ิงข้ึน ไมวาจะเปน Drone รถยนต ไรคนขับ เคร�อง

ใชไฟฟาอัจฉริยะ และอ�น ๆ อีกมากมาย รวมถึงรูปแบบ

ของการทำงานรวมกันระหวางอุปกรณดวยกันเอง จาก

เดิมที่อุปกรณแตละชิ้น ตางก็ทำงานแบบตัวคนเดียว

Stand Alone จะเปลี่ยนเปนการทำงานรวมกันกับ

อุปกรณอัจฉริยะช้ินอ�น ๆ ทำใหไดผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

Intelligent Things

เทคโนโลยี VR และ AR หากจะใหอธิบายอยางคราว ๆ

คือเทคโนโลยีที่สามารถแสดงขอมูลและมีเดียตาง ๆ ผาน

ภาพที่มีมิติเสมือนจริง เสมือนเราไดเห็นสิ่งนั้นจริง หรือ

ไดเขาไปอยูในสถานท่ีน้ันจริง ๆ เทคโนโลยีดังกลาว จะเขา

มามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอยางมาก จะเปลี่ยน

แปลงวิธีการดำเนินชีวิต รวมทั้งวิธีการติดตอส�อสาร

ระหวางกัน เทคโนโลยีน้ีจะถูกผนวกเขาไปในอุปกรณตาง ๆ

มากมาย ทำใหการใชงาน Software จะมาในรูปแบบของ

VR และ AR มากยิ่งขึ้นกวาเดิม ผานการใชงานอุปกรณ

Mobile, Wearable, IoT, Sensor ตรวจจับตาง ๆ

และอ�น ๆ ทำใหเราสามารถมีประสบการณท่ีนาต�นตาต�นใจ

รวมไปกับมีเดียเหลาน้ัน อาทิ เราสามารถเลนเกมสโดยผาน

อุปกรณแวนตาแสดงภาพ VR ทำใหเรารูสึกเหมือนกับได

เขาไปอยู ในเกมสนั้นจริง ๆ เปนตน โดยทาง Gartner

คาดวา เทคโนโลยี VR และ AR จะเติบโตอยางตอเน�อง

และมีบทบาทสำคัญไปจนถึงป 2020 เลยทีเดียวครับ

Virtual Reality (VR)

และ Augmented Reality (AR)

Virtual Reality (VR) และ AugmentedReality (AR)

https://youtu.be/qYfNzhLXYGc



Blockchain คือ เทคโนโลยีที ่ ใชบันทึกขอมูลแบบ

Distributed Ledger (รายการเดินบัญชี) โดยทุกขอมูล

จะมีการเช�อมโยงกันทั้งระบบ ซึ่งการบันทึกขอมูลเขาไป

ไดน้ัน จำเปนจะตองไดรับการตรวจสอบอยางละเอียด และ

การออกคำส่ังในการเดินบัญชีแตละคร้ัง จะถูกตรวจสอบ

คำสั่ง และตรวจสอบขอมูลความลับที่ ไดมีการกำหนดขึ้น

เพ�อตรวจสอบความถูกตอง (ยกตัวอยางการใชงานใน

ปจจุบัน อาทิ Bitcoin, Token เปนตน) เทคโนโลยีนี้

จะตัดตัวกลางในระบบการเงินเดิมออกไป และเทคโนโลยี

ดังกลาวนี้ ไดรับการคาดหมายวาจะเขามามีบทบาทสำคัญ

อยางมากในธุรกิจการคาออนไลน และการเงินธนาคารใน

อนาคต แมปจจุบันเทคโนโลยี Blockchain มักจะถูก

พูดถึงในการนำไปใชทางดานการเงินเปนหลัก แตในความ

เปนจริงแลว Blockchain สามารถนำไปประยุกตใชไดอยาง

หลากหลาย ไมวาจะเปนธุรกิจการใหบริการฟง / สงเพลง

การตรวจสอบและยืนยันตัวตน หรือแมแตระบบ Supply

Chain ก็ตาม

 

Blockchain
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ปจจุบันเทคโนโลยีนี ้ถูกมุ งเนนไปที ่การพัฒนาระบบ

Chatbot และอุปกรณท่ีมีการใชงานไมโครโฟนไดเปนหลัก

แตในอนาคตนั้น แนวคิดของ Digital Mesh จะเพิ่ม

จำนวนอุปกรณที่มนุษยเขาไปมีปฏิสัมพันธดวยมากขึ้น

ไมไดมีแคเพียง PC, Notebook และ Mobile Device

เทานั้น กลายไปเปนทุก ๆ อุปกรณที่มนุษยเราสามารถ

ส�อสารดวยได รวมไปถึงอุปกรณเหลาน้ีจะสามารถส�อสาร

ระหวางกันเองไดดวย กลายเปนโลกของ Digital

Experience ท่ีทุกส่ิงทุกอยางส�อสารกันอยูตลอดเวลา

 

Conversational System

เทคโนโลยี MASA คือเทคโนโลยีที่ทำใหเราสามารถใช

Mobile App, Web App, Desktop App และ IoT

App เช�อมตอไปยังขอมูล และบริการตาง ๆ ผาน

Application ไดอยางรวดเร็ว โดย Back End จำนวน

มาก จะทำใหผูใชงานมองเห็นวาเปน Application ใด ๆ

โดย MASA น้ีจะทำการนำเสนอบริการใด ๆ ใหอยูในรูป

ของ API เพ�อเช�อมตอไปยังบริการอ�น ๆ ไดอยางรวดเร็ว

และเพ่ิมขยายไดงาย ซ่ึงผูใชงานน้ันสามารถนำอุปกรณใด ๆ

ไมวาจะเปน Desktop, Smartphone, รถยนต และ

อุปกรณอ�น ๆ เช�อมตอเขากับแอพพลิเคช่ันผานเทคโนโลยี

MASA ไดอยางอิสระ และเขาถึงขอมูล หรือบริการตาง ๆ

ไดตลอดเวลาแมจะเปล่ียนอุปกรณท่ีใชงานไปตามกิจกรรม

ใด ๆ ก็ตาม

Mesh App and

Service Architecture (MASA)

https://youtu.be/WiRFuHXHBhk
Blockchain



ดวยเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ ไดกลาวไวในขางตนทั้งหมดนั้น

จึงทำใหการสรางความปลอดภัยมีความซับซอนขึ้นไปอีก

เปนอยางมาก อาทิ เร�องของการเก็บรักษาขอมูล การ

รักษาความปลอดภัยแกอุปกรณตาง ๆ เปนตน ซ่ึงความ

ปลอดภัยเหลานี้ เปนความปลอดภัยพื้นฐานที่ผูใหบริการ

และองคกรตาง ๆ จำเปนตองมี ในขณะเดียวกันการ

ติดตาม และเก็บขอมูลของผูใชงาน รวมถึงพฤติกรรม

ของผูใชงาน ยังเปนส่ิงท่ีสำคัญ อยางไรก็ตาม อุปกรณ

IoT ตาง ๆ นั้น ยังคงมีรูปแบบที่หลากหลาย

Digital Twin หรือการบันทึกขอมูลของส่ิงของในโลก

จริง ในรูปแบบ Digital ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

Sensor เพ�อวัดสถานะปจจุบัน ความเปลี่ยนแปลง และ

ขอมูลอ�น ๆ โดยภายใน 3-5 ปจากน้ี ส่ิงของตาง ๆ หลาย

รอยลานชิ้นทั่วโลกจะถูกจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของ

Digital Twin และองคกรตาง ๆ ก็จะใชขอมูล Digital

Twin นี้ ในการวางแผนการใชงาน แผนการซอมบำรุง

ส่ิงของตาง ๆ ลวงหนา และชวยในการทำนายลวงหนาวา

อุปกรณ ใดจะชำรุด หรือการปรับปรุงกระบวนการการ

ทำงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นจากการ

นำเอาขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหนั่นเอง

 

Digital Twin

Digital Technology Platforms จะเปนรูปแบบรากฐาน

Building Block ที่สำคัญ ซึ่งจะชวยใหธุรกิจสามารถ

กาวไปสูการเปน Digital Business ได สำหรับการเปล่ียน

ธุรกิจใหกลายเปน Digital Business นี้ จะมีจุดที่ตอง

มุงเนนดวยกัน 5 ประเด็น ไดแก Information Systems,

Customer Experience, Analytics and Intelligence,

IoT และ Business Ecosystems โดยในแตละองคกร

อาจจะมุงเนนในประเด็นเดียว หรือหลายประเด็นท่ีแตกตาง

กันก็ได แลวแตรูปแบบของธุรกิจและกลยุทธ

 

Digital Technology Platforms Adaptive Security Architecture

อางอิง : www.gartner.com

ขอบคุณที่มา : www.techtalkthai.com

https://youtu.be/8ger1wrAonM
Digital Twin
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Product Solution

TrueBusiness

Connect

การส�อสารภายในองคกรเปนสิ่งจำเปนอยางมาก การ

ประชาสัมพันธ แจงขาวสาร และกิจกรรมภายในองคกร

สาสนจากผูบริหาร หรือหากเราลงลึกไปยังแผนกหรือ

ทีมงานตาง ๆ ในองคกร ท่ีจำเปนตองมีการสนทนาลงลึก

กันเร�องของการทำงาน การสนทนาผานส�อโซเชียลมีเดีย

ท่ัว ๆ ไป อาจไมปลอดภัยตอขอมูล หรือบทสนทนาท่ีได

สงเขาไปและผมเช�อวาใครหลายคนตองเคยประสบปญหา

กับเร�องท่ีเราพิมพขอความไปผิดหองสนทนา หรือสงไฟล

เขาไปผิดหองสนทนา บางคร้ังขอความ หรือขอมูลเหลาน้ัน

เปนความลับเฉพาะบุคคล แตแกไขอะไรไมไดแลว หลังจาก

ที่เราไดกดสงออกไป แยแลวละซิครับทีนี้!

 

ส�อสารภายในองคกรโดยเฉพาะ มีฟงชั่นการใชงานครบ

ถวนเหมาะสม มีระบบการบริหาร และจัดการภายใน

แอพพลิเคช่ัน พรอมความปลอดภัยตอขอมูลการส�อสาร

ระดับสูง

และในเวอรชั่นนี้ ไดมีการเพิ่มความสามารถของแอฟฯ ให

ตอบสนองความตองการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก

ในดานการทำงานมากขึ้น เชน Admin สามารถสรางฟอรม

อิเล็กทรอนิกสภายในองคกร เพ�อใหพนักงานนำไปใชได

(แบบฟอรมขอนัดประชุม ลาพักรอน เปนตน) Discover

เปนอีกความสามารถหนึ่งที่จะทำใหองคกรและพนักงาน

ใกลชิดกันมากขึ้น

แอพพลิเคช่ันน้ีมีจุดเดนแตกตางจากแอพแชทอ�น ๆ ท่ัวไป

อยางไร มาดูฟงกชั่นกันครับ

Plus

จากความรูสึกวาเราควรแยกการสนทนาระหวางเร�องงาน

กับเร�องสวนตัวออกจากกัน เกิดเปนแอพพลิเคชั่นช�อวา

TrueBusiness Connect Plus ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ�อใช



ส�อสารภายในองคกรโดยเฉพาะ มีฟงชั่นการใชงานครบ

ถวนเหมาะสม มีระบบการบริหาร และจัดการภายใน

แอพพลิเคช่ัน พรอมความปลอดภัยตอขอมูลการส�อสาร

ระดับสูง

และในเวอรชั่นนี้ ไดมีการเพิ่มความสามารถของแอฟฯ ให

ตอบสนองความตองการเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก

ในดานการทำงานมากขึ้น เชน Admin สามารถสรางฟอรม

อิเล็กทรอนิกสภายในองคกร เพ�อใหพนักงานนำไปใชได

(แบบฟอรมขอนัดประชุม ลาพักรอน เปนตน) Discover

เปนอีกความสามารถหนึ่งที่จะทำใหองคกรและพนักงาน

ใกลชิดกันมากขึ้น

CHAT

แบงแยกการสนทนาเร�องงานออกมา เพ�อไมใหกระทบกับ

เร�องสวนตัว ครอบครัว หรือเพ�อนก็ตาม การสนทนา

สามารถสงขอความหากันไดแบบสวนตัวหรือสรางเปน

กลุมไดมีลูกเลนใหใชงานครบท้ัง Text, Sticker, Voice

Call (VOIP) นอกจากนี้ยังสามารถแกไข และเรียกกลับ

ขอความที่ผูใชกดสงไปแลวไดอีกดวย

Discover

แบงปนขอมูลความรูท่ีเปนประโยชนท้ังจากฝงองคกรเอง

หรือจากฝงของพนักงาน ไมจะเปนการโพสตขอความ

ทำ Poll สำหรวจ พรอมดวยระบบสะสมคะแนนที่เปด

โอกาสใหองคกรนำไปใชจัดกิจกรรมมอบเปนของรางวัล

ใหแกพนักงานได

Active Directory

สามารถเช�อมขอมูลจาก Active Directory ขององคกร

เพ�อเพิ่มความสะดวกในการเขาใชงานแอพพลิเคชั่น เพ�อ

เพิ่มความถูกตองของขอมูลพนักงาน

Workflow

ความสามารถในการสรางฟอรมอิเล็กทรอนิกสภายในองคกร

ท่ีสามารถใหพนักงานใชฟอรมอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีสราง

ขึ้นผานสมารทโฟนไดงาย ๆ ทุกที่ ทุกเวลา

VOIP 1-1 and Group Call

ระบบการส�อสารผานเน็ตดวยเสียง ทั้งรูปแบบโทรหากัน

แคสองคน หรือเปนกลุม

Broadcast Message

สามารถประกาศหรือประชาสัมพันธขอความท่ีตองการไปยัง

พนักงานที่เกี่ยวของ อาทิ ขาวสารสำคัญหรือเรงดวน

โดยสามารถบริหาร จัดการไดอยางงายดายดวยเคร�องมือ

สำหรับจัดการโดย Admin ของคุณเอง และคุณยัง

สามารถรูไดอีกวาใครอานแลวบาง และใครยังไมไดเปดอาน

Custom Sticker

สามารถมีสวนรวมในการออกแบบธีมสีและโลโก สามารถ

ปรับเปล่ียนไดตามความตองการ ท้ังยังสามารถอัพโหลด

สติกเกอรที่สรางมาเฉพาะองคกรของคุณไดฟรีโดยไมมี

คาใชจาย
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Product Solution

TrueBusiness Connect

Security & Safety

ดูแลความปลอดภัยของขอมูลภายในแอฟฯ ระดับ

สูงสุด โดยแยกการจัดเก็บขอมูลขององคกร

แบบเปนระบบ และปกปองขอมูลดวยบริการจาก

AWS Clouds Service (AMAZON Web

Services)

Encryption ขอมูลแบบ 256 BIT ที ่ซ ับซอน

(Enterprise Grade)

ปองกันการลวงขอมูล และโจมตีจากแฮกเกอร ไวรัส

สแปม

สามารถตั้งคำถามเปนลักษณะหัวขอ กระทู เหมือน

เปนเว็บบอรด

เลือกสงขอความนัดประชุมกับใคร เม�อไหรก็ได

แกไข หรือลบขอความท่ีเรากดสงไปแลวได หมดกังวล

กับปญหาที่จะตามมาจากการส�อสารที่ผิด

สามารถสรางประเด็นแยกยอยในหองสนทนารวมได

ซ่ึงระบบจะเปดเปนหองสนทนายอยภายในหองน้ันอีกที

หนึ่ง เพ�อความสะดวกในการพูดคุยในแตละประเด็น

ผูใชงานท่ีเพ่ิงเขามาในหองสนทนา สามารถเห็นขอความ

เกากอนหนาท่ีภายในหองสนทนาน้ันพูดคุยกันมากอน

ทำใหสามารถเขาใจเร�องราว และบทสนทนาไดท้ังหมด

สามารถเพิ่มผูเขารวมสนทนาภายในหองไดไมจำกัด

ตางจากแอพพลิเคชั่นสนทนาขอความอ�น ๆ ที่มีการ

จำกัดจำนวนเอาไว

จุดเดนของ

สอบถามขอมูลบริการเพิ่มเติมโทร. 02-900-9100

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

-

-

-



 ากลองมองภาพกวางไกลในการแขงขันทางธุรกิจของไทยเม�อ 

เปรียบเทียบกับเพ�อนบานในอาเซียนถือวา เราไดเปรียบอยางมากทางภูมิ 

ศาสตรและเปนพรมแดนท่ีเช�อมตอกับประเทศตาง ๆ ไมวาจะเปน สิงคโปร 

มาเลเซีย จีน และ เวียดนาม รวมไปถึงประเทศที่กำลังเติบโตทางเศรษฐกิจ 

อยางรวดเร็ว เชน พมา ลาว กัมพูชา จากความไดเปรียบดังกลาวมองได 

วาไทยเปนศูนยกลางดานโลจิสติกสของอาเซียนไดเลยทีเดียว รวมทั้งมีการ 

แขงขันท่ีสูงข้ึนทำใหผูประกอบการไทยจำเปนตองพัฒนาตนเองใหสามารถ 

แขงขันได

 แตถาเจาะลึกลงไปภาคธุรกิจไทย ยังคงขาดการวัดประสิทธิภาพ 

การจัดสงสินคา มีเพียง 17.61% ของผูประกอบการเทานั้น ที่มีการตรวจ 

สอบปญหาดังกลาวโดยเฉพาะความเสียหายจากการจัดสงสินคาที่ไมตรง 

เวลา อุบัติเหตุในระหวางการจัดสง และปญหาการลักน้ำมัน เปนปญหา 

อันดับตน ๆ ของการขนสงในปจจุบัน ดังนั้นวันนี้มาวิเคราะหเจาะลึกถึงมุม 

สำคัญ ๆ ที่ผูประกอบการไทยควรรูจักและหันมาใหความสำคัญกับระบบ 

การขนสงดวย Smart Transport กันดีกวา

 

การจัดสงสินคาที่ ไมตรงเวลาและอุบัติเหตุในระหวางการจัดสง 

และปญหาการลักน้ำมัน เปนปญหาอันดับตนๆ ของการขนสง 

ในปจจุบัน

 

 ระบบบริหารจัดการยานพาหนะอัจฉริยะ มีการนำ 

ระบบ Telematics และ GPS Tracking System เขามาชวยใน 

การติดตาม บริหารผูขับรถ รวมถึงยานพาหนะที่ใชงาน โดยนำ 

ระบบคอมพิวเตอรอัจฉริยะมาชวย ในการประมวลผล เพ�อเพิ่ม 

ความปลอดภัย (Safety) ใหแกผูขับ สินคาและยานพาหนะนอก

จากนี้ยังชวยบริหารคาใชจายใหแกเจาของกิจการ

  Smart Transport โดดเดนเร�องการวางแผนและ 

ตรวจสอบความเคล�อนไหวของรถขนสงได โดยการตรวจดู 

สถานะไดทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทมผานไดทั้งมือถือ แทปเล็ต 

หรือพีซี ชวยแกปญหาการจัดสงสินคาที่ไมตรงเวลา อุบัติเหตุ 

รถหาย และพฤติกรรมของผูขับขี่ พรอมปองกันปญหาการลัก 

น้ำมันดวยเซ็นเซอรตรวจวัดระดับการใชเชื ้อเพลิง ดวยคุณ 

สมบัติเหลานี้ก็ชวยใหผูประกอบการมั่นใจไดวาปญหาทุกอยาง

จะถูกแกไขไดอยางแน�นอน

 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่

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

ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร 02 900 9100

ห
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

“

”

  ธุรกิจของ D’Oro ก็ครอบคลุมต้ังแตตนสายของกาแฟ

เลย จนมาถึงเปนแกว ใหกับราน D’Oro ทุกสาขา ความ

พิเศษของกาแฟของเรา มันเปนเร�องคุณภาพเราควบคุม

ต้ังแตเปนเมล็ด ค่ัวท่ีโรงานของเราเองเพ�อใหไดเหมือนกัน

ในทุกครั้ง

การนำเทคโนโลยีมาใชในธุรกิจจริง ๆ เปนสิ่งสำคัญมาก

และอยางที่ทราบกันก็คือ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก

มันมีของใหม ๆ เขามาเร็ว แตวาเราจะตองหาอันท่ีเหมาะสม

กับธุรกิจของเรา อันที่เหมาะสมกับวิธีการทำงานของเรา

หรือลูกคาของเรา เพ�อนำมาใชลดขอผิดพลาดระหวางคน

อันนี้เปนสวนหนึ่งของความสำเร็จเลย

รูจัก...และรักเรา “ดิโอโร” ธุรกิจรานกาแฟแบบครบวงจรของคนไทย สูความสำเร็จกวา 100 สาขา

ในประเทศ กับผูบริหารรุนใหม คุณภคมน สมบูรณเวชชการ Chief Operating Officer

ทรูบิสิเนส จริง ๆ แลวใหบริการท่ีครอบคลุมมาก สำหรับ

ตัวธุรกิจเองเน่ีย เรามีการใชบริการหลายอยาง อยางตัว

อินเทอรเน็ตเอง เราตองใชรับสงขอมูลและก็ตองการ

อินเทอรเน็ตท่ีมีความเสถียร ตัวโทรศัพทออฟฟศ โทรศัพท

มือถือที่พนักงานถือประจำตัว ตอง Provide ใหเขา

ติดตอส�อสารกันในระบบไดสะดวกมากขึ้น และที่สำคัญ

พอเขามาอยู ในระบบเดียวกันกับทรู ก็ชวยทำใหเราลด

คาใชจายได ทรูบิสิเนส ก็เปนสวนชวยเสริมสรางใหการ

ทำงานกับคนของเรา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

https://youtu.be/GJrqYiA8DkA



เราใหบริการคน ซึ่งก็คือลูกคาของเรา

เราใชอารมณ ความรูสึก เราใชความใสใจ

เพ�อใหเกิดธุรกิจขึ้นมา

“

”
คุณภคมน สมบูรณเวชชการ

Chief Operating Officer

บริษัท โกลเดนครีม จำกัด
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หากเราสังเกตส�อโซเชียลมีเดียของเราในชวงนี้ สวนใหญแลวเราก็จะเจอแตรูป

และการบอกเลาของเพ�อน ๆ เรา ที่ ไปเที่ยวกันในสถานที่ตาง ๆ เพราะชวงนี้

ถือเปนชวงเทศกาลแหงการทองเที่ยว แตละคนก็จะมีกิจกรรมที่แตกตางกัน

ออกไป บางคนเลือกที่จะเก็บภาพความสวยงามตาง ๆ บางคนเลือกที่จะนั่ง

หรือนอนพักผอนเงียบ ๆ บางคนเลือกที่จะทำกิจกรรมแอดเวนเจอรเพ�อเพิ่ม

ความต�นเตน บางคนก็เลือกที่จะกินด�นปารตี้กับเพ�อน ก็แลวแตความช�นชอบ

ของแตละบุคคล ในแตละกิจกรรมที่ ไดวามานั้น สิ่งที่ขาดไม ไดเลยเห็นจะเปน

Gadget ล้ำ ๆ เจง ๆ เพ�อเพิ่มอรรถรสในการทองเที่ยวพักผอนของคุณ

ทุกคนครับ

เส�อ เปนส่ิงจำเปนในการไปหาดทรายอยางมาก แตทุกคร้ัง

ที่เม�อปูเส�อนั่งสบายอารมณอยูริมชายหาด ซักพักเดียว

เทาน้ันก็มักจะมีเม็ดทรายเขามาอยูบนเส�อของเราจนคนอาจ

คิดวา แลวอยางนั้นจะมีเส�อไปทำไมละ? ไมตองกังวลอีก

ตอไป เจาเส�อ CGEAR SAND-FREE จะชวยใหเม็ดทราย

ไมมีอยูบนเส�ออีกตอไปดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ิมความ

สุขใหกับคุณตอนอาบแดด ทานอาหาร หรือนอนอาน

หนังสืออยูริมชายหาด

CGEAR SAND-FREE MAT



ถูกจัดอันดับใหเปนเปลญวนสำหรับการต้ังแคมปท่ีดีท่ีสุดในโลก โดย American Survival และนิตยสารช้ันนำอีกมากมาย

ในบางพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพพ้ืนดินท่ีไมอำนวย การเลือกใชเปลญวณก็ถือเปนไอเดียท่ีดีไมนอย วัสดุท่ีเลือกใชถือไดวามีคุณภาพดี

แข็งแรง รองรับไดทุกสภาพอากาศ สวนของหลังคาโปรงแสง แตทนทาน ปองกันน้ำ และหากวาคุณตองการใชนอนบน

พื้นราบก็สามารถนำมาใชไดดวยเชนเดียวกันครับ

หลายคนที่เดินทางไปทองเที่ยวในสถานที่ที่มีอากาศหนาวเย็น

คงจะทราบกันดีวาความรูสึกหนาวเย็นที่เทาของเรานั้นมัน

ทรมานขนาดไหน ใสถุงเทากี่ชั้นก็ชวยอะไรไม ไดเลย ดวย

เทคโนโลยีอันทันสมัย จึงไดเกิดเปนแผนรองเทาขางในรองเทา

ที่สามารถสรางความอบอุนใหแกเทาของเราได การทำงาน

ของมันจะปลอยไอความรอนผานการควบคุมดวยรีโมท

ซ่ึงสามารถปรับระดับได ตัววัสดุท่ีใชก็ยังสามารถกันความช้ืน

ที่อาจเกิดขึ้นไดอีกดวย รับรองวาคุณจะรูสึกอบอุนเหมือน

เดินอยูบนชายหาดในหนารอนเลยทีเดียวละครับ

ThermaCell Heated Insole

การไปพักแรมตางจังหวัด ยิ่งถาหากเปนการไปกางเตนท

ดวยแลวละก็ เร�องของแสงไฟ แสงสวาง เปนสิ่งจำเปน

อยางมาก หลายคนอาจใช ไฟฉาย หรือแสงแฟลชจาก

สมารทโฟน ซ่ึงตองถืออยูตลอดเวลา แถมใชงานไดไมนาน

อีกดวย เจา LuminAID Solar Inflatable Light ดวย

แคชารทไฟจากแสงอาทิตยเพียง 6-7 ชั่วโมง จะทำใหคุณ

มีแสงสวางใชงานไดยาวนานตลอดทั้งคืน (ใชงานไดนาน

16 ชั่วโมง) คุณสามารถพกพาไปไดทุกที่อยางงายดาย

เพราะมันมีน้ำหนักเบามาก แถมยังกันน้ำอีกดวยนะ

LuminAID Solar Inflatable Light

Lawson Hammock Blue Ridge Camping

ขอบคุณที่มา : http://travelaway.me/cool-travel-gadgets



 

ลูกคาธุรกิจรับสิทธิพิเศษที่เหนือกวา จากทรู

TrueMove H TrueVisions TrueOnline

ตรวจสอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นที่รวมรายการที่ ทรูชอป ทุกสาขา

- รับสวนลดรายเดือนมากกวา

- มือถือ 4G ราคาพิเศษกวา

- รับเน็ต 4G/3G เพิ่ม จากทรูมูฟ เอช

- เพิ่ม Speed ใหเน็ตออฟฟศ Download ไมมีสะดุด



 

จับคูเคร�องพรอมโปรถูกใจใหลูกคาธุรกิจ

พรอมรับสวนลดรายเดือน

สูงสุด 2,000 บาท

ที่ทรูชอปทุกสาขา หรือ โทร 02 900 9100
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5 เทคโนโลยีมาแรง

ที่ธุรกิจหามพลาด!!
มองไปทางไหน ๆ ผมเช�อวาทุกวันน้ีทุกคนหนีไมพนคำวา “เทคโนโลยี” ใชไหมครับ

เม�อเห็นอยางนี้แลว คุณพรอมรึยังกับการนำธุรกิจคุณกาวสูโลกของดิจิทัล

เพ�อเปนการเตรียมความพรอมใหกับธุรกิจใหกาวทันการแขงขันและลูกคาแลว

เทคโนโลยีใดบางละ ที่กำลังมาแรงและสามารถนำมาประยุกต ใชไดกับธุรกิจของคุณ

คำศัพท ใหมที่เริ่มเปนที่พูดถึงหรือไดยินตามส�อตาง ๆ

โดยเฉพาะอยางย่ิงในดาน FinTech สำหรับ Blockchain

น้ัน เปนเทคโนโลยีใหมท่ีใชบันทึกขอมูลและบัญชีธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส ที่ชวยนำมาซึ่งความปลอดภัย นาเช�อถือ

โดยไมตองอาศัยคนกลางมาคอยตรวจสอบเม�อมีการทำ

ธุรกรรมผานทางออนไลน ทั้งยังทำธุรกรรมไดอยาง

สะดวกมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดแบบเจาะลึก สามารถอาน

ไดที่คอลัมน Main Story ไดเลยนะครับ

Blockchain

หุนยนตสมองกลตัวชวยในการทำงานของมนุษย ที่ถูก

พัฒนาและปรับปรุงข้ึน เพ�อใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เผลอ ๆ อาจจะทำงานไดดีกวาแรงงานคนดวยซ้ำ ซึ่ง

ปจจุบันน้ีเราจะเห็นไดท้ังในและนอกอุตสาหกรรมการผลิต

ซ่ึงอนาคตขางหนาอาจเปนสาเหตุท่ีทำใหการจางงานคนน้ัน

ลดลง

Robots



ขอบคุณที่มา : http://www.dailygizmo.tv, www.techtalkthai.com, www.techworld.com, www.cnbc.com, http://manager.co.th/iBizChannel

อธิบายงาย ๆ วา คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ใหมี

ระบบความคิด การเรียนรู และความสามารถทางประสาท

สัมผัส เชน การไดยิน การมองเห็น ใหเกิดศักยภาพที่

คลายการทำงานที่คลายคลึงกับสมองของคนเรา ไมวาจะ

เปนการคิดแกปญหา สรางทางเลือก ปรับเปลี่ยนตัวเอง

ใหสอดคลองกับขอมูลใหม ๆ ได และหากมองเทคโนโลยี

AI ใกล ๆ ตัวเรา อาจจะนึกถึงสิ่งประดิษฐอยางหุนยนต

ที่สั่งการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งปจจุบันธุรกิจ

อยางหางคาปลีกใหญบางแหงในตางประเทศ ก็มีเจาหุนยนต

ชวยในการใหบริการลูกคา หรือ จัดการรานคากันบางแลว

นะครับ

Artificial Intelligence: AI

พูดถึง AR ผมเช�อวาหลาย ๆ ทานนาจะเคยไดยินหรือสัมผัส

เจาเทคโนโลยีที่วานี้อยางแนนอนครับ มันคือเทคโนโลยีที่

ผสมผสานระหวางความเปนจริง (Real World) เขากับ

โลกเสมือนท่ีสรางข้ึน (Virtual world) โดยใชวิธีซอนภาพ

เสียง วิดีโอ ในโลกเสมือนบนภาพที่เห็นในโลกความเปน

จริงผานอุปกรณตาง ๆ อยางเชน เกมส Pokemon Go

ทีนำ เทคโนโลยี AR มาปรับใชไดอยางลงตัว สรางความ

รูสึกใหผูเลนไดจับโปเกมอนในโลกแหงความเปนจริง หรือ

จะเปนแวนตา AR ที่สามารถแสดงคอนเทนท ณ ตอน  

สวมใส ไดครับ ซึ่งผมเช�อวาอนาคตขางหนาคงไดเห็น

เทคโนโลยีน้ีถูกนำมาใชในธุรกิจตาง ๆ เพ�อสรางความต�นตา

ต�นใจ เหมือบเกมส Pokemon Go อยางแนนอนครับ

Augmented Reality: AR

เทคโนโลยีการจำลองภาพสามมิติ หรือสภาพแวดลอมที่

เสมือนจริงผานระบบคอมพิวเตอร โดยตองใชงานผาน

อุปกรณตาง ๆ เชน หูฟง เพ�อใหไดยินเสียงรอบทิศทาง

ภายในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งตางจาก AR ที่เปนเทคโนโลยี

ซอนภาพที่เห็นในจอใหกลายเปนวัตถุ 3 มิติอยูบนพื้นผิวจริง

Virtual Reality: VR
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กลุมทรูนำเสนอศักยภาพความเปนผูนำดานคอนเวอรเจนซ ที่จะรวมยกระดับประเทศไทยเปนศูนยกลางดิจิทัล (Digital

Hab) ของเอเชีย ในงาน ITU Telecom World 2016 ภายใตแนวคิด “Together, Smarter ใชชีวิตสมารทข้ึน ใกลชิด

กันมากขึ้น” พรอมสรางเมืองไทยใหเปนเมืองอัจฉริยะ ดวยนวัตกรรม Internet of Things (IoT) ที่ยกระดับชีวิต

คนไทยใหใชชีวิตสมารทข้ึนและสะดวกสบายข้ึน ผานเครือขายบรอดแบนดทรูซูปเปอร สปด ไฟเบอร, 4G, 3G และอัลตรา

ไวไฟ ทรูมูฟเอช ที่ครอบคลุมทั่วไทย สามารถเช�อมโยงเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยถายทอดชีวิตแบบสมารทในรูปแบบ

Smart City, Smart Business, Smart Transport, Smart Home และ Smart Health รวมทั้งนำเสนอแนวคิด

ของกลุมทรูท่ีไดนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาพัฒนารูปแบบ Smart Platform for Sustainability ท่ีจะชวยลดความเหล�อมล้ำ

ของสังคมเมืองและชนบท ผานการเขาถึงและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ซ่ึงจะชวยยกระดับประเทศไทยข้ึนเปนศูนยกลาง

ดานดิจิทัล อาทิ นวัตกรรมแอพพลิเคช่ันจาก True Innovation เพือผูดอยโอกาสและสรางสรรคสังคม ซ่ึงไดรับรางวัล

มากมายระดับนานาชาติจากทั่วโลก ไดแก Kare Application, MEM, We Grow Application, รายการสามเณร

ปลูกปญญาธรรม, True Incube โปรแกรมบมเพาะผูประกอบการไทยที่จะปนนวัตกรผูประกอบการดานเทคโนโลยีที่มี

ไอเดียเลิศ ใหเปนผูประกอบการธุรกิจตัวจริง และ Connext ED โครงการผูนำเพ�อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนเพ�อ

สรางความเปลี่ยนแปลงใหกับการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารชาเลนเจอร ศูนยการแสดงสินคาและการ

ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กลุมทรู จัดแสดงนวัตกรรม IoT แหงอนาคต ยกระดับชีวิตคนเมืองสู 

TRUE SMART CITY ในงาน ITU Telecom World 2016



(ขอนแกน 24 พ.ย. 59) ทรูบิสิเนส จัดงาน “เปดแนวคิด เพ�อพัฒนาธุรกิจแบบผูนำ” โดยไดรับเกียรติจากนายพงษศักดิ์

ปรีชาวิทย ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ใหเกียรติเปนประธานเปดงานสัมมนา ท่ีจัดข้ึนเพ�อเพ่ิมกลยุทธดานไอทีใหผูประกอบ

การธุรกิจภาคอีสานกวา 200 คน แนะการพัฒนาองคกรสูความเปนหน่ึง พรอมอัพเดตความกาวหนาของเทคโนโลยีล้ำสมัย

อาทิ IoT (Internet of Things) นวัตกรรมที่ชวยใหการทำงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงการใชเทคโนโลยีเพ�อ

ขยายฐานลูกคา และเพิ่มโอกาสในการขาย สรางมุมมองใหมกับการพัฒนาธุรกิจบริการสูการแขงขันระดับอาเซียน โดย

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

ที่มารวมแนะนำกลยุทธดานไอที รวมถึงสิทธิประโยชนและการพัฒนาทักษะความรู เพ�อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

เพ�อพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัลใหผูประกอบการภาคอีสาน ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร

จ. ขอนแกน ที่ผานมา

ทรูบิสิเนส จัดสัมมนา “เปดแนวคิด เพ�อพัฒนาธุรกิจแบบผูนำ” แนะกลยุทธ ไอทีสูความเปนหนึ่ง

เปดมุมมองใหมใหผูประกอบการธุรกิจภาคอีสาน

(กรุงเทพฯ 17 พ.ย. 59) กลุมทรู โดย นายธนินท

เจียรวนนท ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

และนายศุภชัย เจียรวนนท กรรมการผูจัดการและประธาน

คณะผูบริหาร ใหการตอนรับคณะผูบริหาร บริษัท ไชนา

โมบายล นำโดย มร. หล่ี เยว กรรมการบริหารและหัวหนา

คณะผูบริหาร บริษัท ไชนา โมบายล ณ อาคารทรูทาวเวอร รัชดาภิเษก โดยทั้งสองบริษัทไดลงนามสัญญากรอบความ

รวมมือทางธุรกิจภายใต โครงการ Hand-in-Hand อยางเปนทางการ ซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนาธุรกิจรวมกันในหลากหลาย

มิติ หลังจากท่ีท้ังสองบริษัทไดรวมเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร กับไชนาโมบายล ผูใหบริการโทรศัพทเคล�อนท่ีท่ีใหญท่ีสุด

ในโลก ณ วันที่ 11 กันยายน 2557 

ทั้งนี้ นายสุพจน มหพันธ กรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจระหวางประเทศ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น และ มร. หลี่ เฝง

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไชนา โมบายล อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เปนผูแทนลงนามในสัญญาความรวมมือ ซึ่ง

สัญญาดังกลาวนี้ จะสงผลใหเกิดการพัฒนาบริการที่สอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการส�อสารและตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคที่จะพัฒนามากขึ้นในอนาคต 

ทรู คอรปอเรชั่นผนึกไชนาโมบายล ลงนามสัญญา

กรอบความรวมมือเสริมศักยภาพทางธุรกิจ



เกมเดือน มกราคม 2560

รวมสนุกตอบคำถามไดที่ truebusiness

รวมกิจกรรมกันงายๆ เพียง

1. กด Like เปนแฟนเพจทรูบิสิเนส Facebook.com/truebusiness

2. ตอบคำถามใตภาพกิจกรรม พรอมกด Like และ กด Share ภาพกิจกรรมนี้ของ

   ทรูบิสิเนส (ตั้งคาใหเปนสาธารณะ)

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

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแตวันนี้ ถึง 30 มกราคม 2560

ประกาศผลใหทราบทางเฟซบุคทรูบิสิเนสภายใน วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560

โดยคณะกรรมการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

รวมแชรคำตอบและความคิดเห็น เพ�อลุนรับของรางวัล

ขอใดเปนคุณสมบัติเดนของ TrueBusiness Connect Plus

1. สามารถสรางประเด็นแยกยอยในหองสนทนารวมได

2. สามารถเพิ่มผูเขารวมสนทนาภายในหองไดไมจำกัด

3. ความสามารถสงไฟลเอกสาร Microsoft Document, PDF, Video

4. ถูกเฉพาะขอ 1 และ 2

5. ถูกเฉพาะขอ 1, 2, และ 3



สอบถามโทร. 1331

ใชบริการดวยตัวเองไดแลววันนี้ที่

www.truebusinessiservice.com

 

บริการออนไลนที่ชวยใหลูกคานิติบุคคลบริหารจัดการ ตรวจสอบ สมัครหรือเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด

การใชงาน รวมถึงการจัดการใบแจงคาบริการและชำระคาบริการในเครือทรูไดงาย ๆ สะดวกสบาย ปลอดภัย

ลดภาระงานเอกสาร ตอบโจทยธุรกิจทุกรูปแบบ

ทรูบิสิเนสไอเซอรวิสสำหรับลูกคานิติบุคคล

เช็คยอด สรุปรายงาน จัดการงานเอกสาร

งาย ๆ 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

การเพิ่มขอมูลตาง ๆ 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.)


