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Editor’s Talk

สวัสดีทานผูอานทุกทานครับ กระแสของการทดสอบเทคโนโลยี 5G Massive MIMO

ยังคงถูกพูดถึง และมีแนวโนมที่จะเขมขนมากยิ่งขึ้น ผูใหบริการโครงขายโทรศัพท

เคล�อนที่ และอินเทอรเน็ตแบบไรสาย ตางก็ทำการทดสอบเพ�อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการใหบริการในอนาคต กับยุคที่เราเรียกวา 5G เพ�อใหไดผลลัพธของความเร็ว

ที่สูงขึ้นกวาเดิม ฉบับนี้ผมจึงขอหยิบยกเอาเร�องราวของการทดสอบเทคโนโลยี

Massive MIMO ท่ีเปนพ้ืนฐานของการกาวไปสูยุค 5G มาฝากทานผูอานทุกทานครับ

นอกจากนี้ ในยุคสมัยปจจุบัน การที่เราจะเขาถึงขอมูลตาง ๆ นอกจากการคนหาผาน

เว็บไซตแลว แอพพลิเคชั่นก็เปนอีกชองทางหนึ่งที่เปนแหลงขอมูลชั้นดี ผมจึงอยาก

แนะนำแอพพลิเคช่ันนองใหมจากพวกเราชาวทรูบิสิเนส กับ TrueBusiness Application

ท่ีอัดแนนไปดวยขอมูลบริการทางดานการส�อสาร และเทคโนโลยีไอทีเพ�อธุรกิจทุกประเภท

สิทธิประโยชนพิเศษสำหรับลูกคาธุรกิจรายละเอียดงานสัมมนาทางธุรกิจที่สามารถลง

ทะเบียนเขารวมงานผานทางแอพพลิเคชั่นไดทันที พรอมรวมสนุกกับกิจกรรมตาง ๆ

มากมาย ซ่ึงทุกทานสามารถติดตามอาน TrueBusiness Techno Notes ไดอีกหน่ึง

ชองทางผาน TrueBusiness Applicaiton ครับ
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เทคโนโลยีการส�อสารในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากยุค 3G มาสู 4G

และปจจุบันเริ่มเขาสูการกาวขามไปยัง 4.5G หรือ LTE Advanced ที่พัฒนาใหมี

ความเร็วในการรับสงขอมูลไดมากกวา และมีการใหบริการแลว ย่ิงไปกวาน้ัน 5G ยังถูก

หยิบยกข้ึนมาพูด 5G คืออะไร มีดีอยางไร จะไดใชเม�อไหร ฉบับน้ีเรามาหาคำตอบกันครับ

เตรียมพรอมทะยาน

สูยุคความเร็วสูงระดับ

ตัว G ท่ีเราเรียกกันน้ี มาจากคำวา Generation โดยนำ

มาใชเรียกแทนยุคของเทคโนโลยีโทรศัพทมือถือในยุค

ปจจุบันคือยุค 4G หรือยุคที่ 4 ของเทคโนโลยีโทรศัพท

มือถือนั่นเอง โดยในยุคนี้มีประสิทธิภาพในการใชงาน

อินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอัจฉริยะ

ไรสายไดดวยความเร็วที่สูงกวายุค 3G หลายเทาตัวและ

ในแตละยุคยังมีการพัฒนาแบบยอย ๆ อีกหลายคร้ัง อาทิ

4.5G เปนตน ซ่ึงแนนอนวาจุดประสงคในการนำเอาเทคโนโลยี

การส�อสารท่ีทันสมัยเขามาปรับใชและพัฒนาใหกับผูใชงาน

ใหไดรับประสบการณการใชงานที่ดีที่สุดนั่นเองครับ

 

แตเม�อไมนานมาน้ี ยุคของการส�อสารท่ี 5 หรือ 5G เร่ิม

เปนกระแสท่ีผูเช่ียวชาญและผูท่ีใหความสนใจตางก็พูดถึง

กันมากข้ึนเร�อย ๆ จากการท่ีผูใหบริการหลากหลายแบรนด

จากทั่วโลกเริ่มประกาศความสำเร็จในการทดสอบและ

ทดลองใชเทคโนยี Massive MIMO บนคล�นความถ่ีสูง

สำหรับการกาวเขาสูยุค 5Gในอนาคตอันใกลนี้

5G 3G

4.5G

4G

5GMassive MIMO



ถึงแมวาในปจจุบันจะมีแตผลการทดสอบออกมาโดยที่ยัง

ไม ไดมีการกำหนดวามาตรฐานของ 5G จะเปนอยางไร

ซ่ึงเราจะเห็นไดชัดวามีการพัฒนาเร�องของตัวเลขความเร็ว

ที่เพิ่มมากขึ้นเร�อย ๆ จนนาตกใจ จนมีผูเชี่ยวชาญบาง

รายถึงขนาดต้ังคำถามวาคนเราจะตองการดาวนโหลดสปด

อะไรที่รวดเร็วขนาดนั้น? (วากันวา ความเร็วนั้นเร็วกวา

800G/Sec) หากเปรียบเทียบใหเห็นภาพเราจะสามารถ

ดาวนโหลดภาพยนตรระดับ HD ไดมากกวา 30 เร�อง ตอ

1 วินาทีในเกณฑมาตรฐานของ 5G นาจะเริ่มเปนรูปเปน

รางในป 2018 และจะกำหนดมาตรฐานของ 5G ในป 2019

โดยสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศสาขาสหรัฐอเมริกา

คามาตรฐานนี้จะเปนตัวกำหนดวาเทคโนโลยีใดจะตองมี

เกณฑและคาดวาเราทุกคนจะไดสัมผัสกับเทคโนโลยี 5G

อยางเปนทางการในป 2020

ตองบอกเลยครับวา ยุค IoT หรือ Internet of Things

นั้น เขามาใกลตัวเราทุกขณะ เริ่มจากการพัฒนาอุปกรณ

อัจฉริยะ ซอฟตแวรและในขณะนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยี

การส�อสารอุปกรณตาง ๆ นับไมถวนโดยทำงานเช�อมโยง

ผานเทคโนโลยีการส�อสารแบบไรสาย ไมวาจะเปนอุปกรณ

สมารทโฟน ยานพาหนะ ระบบตรวจวัดคาตาง ๆ อาทิ

อุปกรณตรวจวัดสุขภาพประจำตัว อุปกรณตาง ๆ ภายใน

บานระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งมีชีวิตสิ่งของ ระบบ

 

ในเวที ITU Telecom World 2016 ครั ้งลาสุดที ่

ประเทศไทยเปนเจาภาพ องคกรทางธุรกิจตาง ๆ ไดสรุป

ถึงความกาวหนาในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และแนวทาง

การออกแบบคุณลักษณะของเทคโนโลยี 5G จะตอง

ตอบสนองการใชงานที่จะมีรูปแบบที่แตกตางจากยุคกอน 

โดยจะตองสามารถรองรับการใชงานที่แตกตางกันใน 3

ลักษณะ คือ

 

Mobile Broadband ไมต่ำกวา 100 Mbps

การใชงานที่ตอบสนองการสั่งการในทันที (Critical

Machine Communications) ซ่ึงควรมี Latency

Time นอยกวา 1 มิลลิวินาที เพ�อใชในการทำงาน

เชน การผาตัดทางไกล การควบคุมหุนยนตกูภัย หรือ

หุนยนตผจญเพลิง 

การเช�อมตอจำนวนมากสำหรับ IoT (Massive

Machine Communications) ซึ่งในอนาคตอาจ

มีจำนวนอุปกรณมากถึง 1 ลานชิ้น ใน 1 ตาราง

กิโลเมตร โดยความตองการนี้ ไมตองการความเร็ว

ท่ีสูงมาก แตตองใชพลังงานนอย เพ�อยืดอายุการใช

งานแบตเตอรีใหนานย่ิงข้ึน โดยไมจำเปนตองเปล่ียนบอย ๆ

 

สมารทมิเตอร รวมถึงกลองวงจรปดทั่วเมือง เปนตน

เราจึงจำเปนท่ีจะตองมีเทคโนโลยีการส�อสารแบบไรสายท่ีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ในปจจุบันมีการทดสอบและพัฒนา 5G บนยาน C-Band

ในหลายประเทศ และยาน 20 - 70 GHz ในบางประเทศ

ซ่ึงยานความถ่ีท่ีสูงมากน้ีจะมีความยาวคล�นความถ่ีส้ันมาก

จนเรียกวายาน Millimeter Wave โดยการใหบริการ

จะมีรัศมีจำกัดมาก (ใหนึกถึงรัศมีของ Wi-Fi ในปจจุบัน

ซึ่งใชคล�น 5.3 GHz เปรียบเทียบ) ดังนั้นเพ�อใหการ

ใชงานครอบคลุมความตองการทุกลักษณะ 5G จึงจำเปน

ตองใชยานความถี่ตาง ๆ เพ�อเสริมประสิทธิภาพซึ่งกัน

และกัน

ดวยเหตุน้ี ปจจัยสำคัญในการช้ีชะตา 5G ก็คือคล�นความถ่ี

ซ่ึงในระดับนานาชาติตองมีการตกลงมาตรฐานการใชคล�น

ความถ่ีรวมกันเพ�อใหอุปกรณตาง ๆ สามารถใชงานไดใน

ทุกประเทศ และจำเปนที่แตละประเทศตองมี Spectrum

Roadmap เพ�อรองรับการจัดสรรคล�นความถ่ีอยางเปน

ระบบ ยานความถี่ที่อาจเห็นการจัดสรรสำหรับ 5G กอน

คือยาน 3.5 GHz เน�องจากในแตละประเทศยังเปนคล�น

ที่ ไม ไดใชงาน สวนยาน 700 MHz ในหลายประเทศยัง

ตองรอการเปลี่ยนผานไปสูทีวีดิจิทัล จึงจะมีคล�นความถี่

มาใหบริการ 5G

 

นอกจากคล�นความถี่แลว หากการใชบริการ 5G มีมาก

อาจตองการการเช�อมตอผานสายใยแกวนำแสงไปยังสถานี

ฐานตาง ๆ (Fiber to the Antenna) ดวย เพราะใน

อนาคตแตละสถานีฐานอาจตองรองรับปริมาณการใชงาน

พรอมกันของผูบริโภคสูงสุดกวา 10 Gbps ตอสถานีฐาน

การเพ่ิมอุปกรณ E1 หรือเพ่ิม Microwave Link ในแตละ

โครงขาย อาจไมสามารถรองรับสถานการณดังกลาวได

 

หันกลับมามองในประเทศไทยของเรา ผูใหบริการเครือขาย

โทรศัพทมือถือที่ ในบานเราไดมีการเตรียมความพรอม

และทดสอบเทคโนโลยี Massive MIMO 32T32R

(MIMO : Multiple-Input and Multiple-Output

: การรับ-สงคล�นสัญญาณหลายชุดพรอมกันในชอง

ความถี่เดียวกัน) ที่ถือเปนเทคโนโลยีพื้นฐานของ 5G

โดยเจา Massive MIMO นี้เปนเทคโนโลยีที่สถานีฐาน

จะคนหาอุปกรณของผูใชงานโดยอัตโนมัติและสงสัญญาณ

โดยตรงไปยังอุปกรณแตละเคร�อง ซึ่งจะทำใหผูใชงาน

เหมือนมีชองสัญญาณสวนตัว

 

ปจจุบันเทคโนโลยีการสงขอมูลแบบ LTE ที่เราใชกันอยู

ทุกวันน้ี มีเทคนิคการสงขอมูลหลายอยางใหไดอัตราการ

สงขอมูลที่สูงขึ้น เทคนิคที่เราไดยินช�อกันบอย ๆ ก็คือ

Carrier Aggregation (CA) ท่ีเปนการนำเอาคล�นความ

ถ่ีในหลายยานความถ่ี มาชวยกันกระจายการสงขอมูล ทำให

ไดความเร็วในการรับสงท่ีสูงข้ึนกวาเดิมหลายเทา MIMO

ก็เปนเทคนิคอีกอยางหน่ึงท่ี LTE สามารถนำเอามาใชงานได

เครือขาย LTE ในปจจุบัน รองรับ MIMO ไดสูงสุดที่

4x4 หรือ 4T4R (4 Transmitters 4 Receivers)



สำหรับผูใชงานทั่ว ๆ ไปเม�อการมาถึงของเทคโนโลยี 5G

น้ัน เราอาจต้ังคำถามกับตัวเองวาเราจำเปนจะตองรีบปรับ

เปล่ียนอุปกรณหรือปรับพฤติกรรมของเราใหไปใชงานบน

เทคโนโลยี 5G นั้นในทันทีหรือไม เพราะทุกอยางที่มีการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ยอมตองมีตนทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

ยกตัวอยางเชน ตองซ้ืออุปกรณส�อสารเคร�องใหมท้ัง ๆ

ที่เราอาจไมจำเปนตองใชความเร็วของอินเทอรเน็ตสูง

ขนาดน้ัน เปนตน แตในมุมของธุรกิจแลวน้ัน 5G คือโครง

สรางทางเทคโนโลยีการส�อสารใหมที่มีประสิทธิภาพสูง

ธุรกิจตาง ๆ จำเปนที่จะตองปรับตัวเขาหายุค IoT ซึ่งจะ

เพ่ิมขีดความสามารถในการดำเนินงาน การแขงขัน และยัง

มีอัตราการพัฒนา และเติบโตของเทคโนโลยีไปไดอีกมาก

บนเทคโนโลยีการส�อสารยุค 5G

ขอบคุณที่มา : www.beartai.com, www.brandinside.asia, www.blognone.com

การใหบริการและจะเห็นผลชัดเจนขึ้นอยางมากในพื้นที่ที่มี

ผูใชงานหนาแนน อาทิ หางสรรพสินคาหรือการจัดงาน

เทศกาลตาง ๆ จะทำใหปญหาการใชอินเทอรเน็ตหรือ

สัญญาณขาดหายลดนอยลงไป

 

https://youtu.be/uh6wEe4QDyY

สำหรับ TrueMove H เองก็ไดพัฒนาและใหบริการ 4.5G

หรือ 4G+ ทั่วประเทศแลว โดยมีความพรอมมากกวา

โอเปอเรเตอรเจาอ�น ท้ังจำนวนสถานีฐานท่ีมากและครอบ

คลุมท่ีสุด รวมท้ังมีคล�นความถ่ีพรอมแบนดวิดทท่ีมากท่ีสุด

ทำใหลดปญหาการเช�อมตออินเทอรเน็ตแบบติด ๆ หลุด ๆ

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีแออัดลงไปไดมาก แตการมาของ 4.5G

นั้นจะสมบูรณ ได ก็ตองใชสมารทโฟนที่สามารถรองรับ

การใชงานไดดวย 

นอกจากน้ัน TrueMove H ก็ไดมีการทดสอบ เทคโนโลยี

Massive MIMO 32T32R  ซึ่งเปนเทคโนโลยีพื้นฐาน

ของ 5G โดย ดวยสถานีฐานจริง ในสภาพแวดลอมจริง

สำเร็จเปนครั้งแรกในไทย เปนการประกาศการพัฒนา

Project 5G อยางเปนทางการของ Truemove H ที่

เตรียมความพรอมรองรับเทคโนโลยี 5G ที่จะมาถึงโดย

ไมชา
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Product Solution

TrueBusiness

Application
ไมพลาดทุกเทคโนโลยี รูดีทุกโปรโมชั่น รูทันสิทธิพิเศษใหธุรกิจ

ถาหากจะเอยถึงช�อของ ทรู เช�อไดวาหลาย ๆ ทานคงจะ

คุนเคยกับสินคา และบริการกันเปนอยางดี ไมวาจะเปนบริการ

โครงขายโทรศัพทมือถือ ภายใตแบรนด Truemove H

โครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ภายใตแบรนด

TrueOnline บริการเคเบ้ิลทีวีแบบบอกรับสมาชิก ภายใต

แบรนด Truevisions และบริการอ�น ๆ ภายใตแบรนดทรู

แตยังมีอีกหนึงแบนดสำคัญ คือ TrueBusiness (ทรูบิสิเนส)

ผูใหบริการทางดานการส�อสาร และโซลูชั่นเพ�อธุรกิจแบบ

ครบวงจร ใหบริการสำหรับลูกคาองคกรเพ�อธุรกิจโดย

เฉพาะ โดยในปจจุบันเราไดใหบริการแกบริษัทช้ันนำมากมาย

ไปจนถึงกลุม Startup ท่ีกำลังขยายขนาดของธุรกิจ โดย

มีทีมงานผูเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีเพ�อธุรกิจคอยใหบริการ

ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สมารทโฟน มีอัตราและปริมาณการใชงานท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึน

อยางตอเน�อง ทำใหแอพพลิเคช่ัน มีบทบาทสำคัญสำหรับ

การใหขอมูล ใหบริการ และเปนชองทางการติดตอส�อสาร

ระหวางลูกคา และผูใหบริการ

 

ลาสุด ทรูบิสิเนส ไดมีการพัฒนา และปรับโฉมภาพลักษณ

ใหม เพ�อตอกย้ำความเปนผูนำตลาดทางเทคโนโลยีเพ�อ

ธุรกิจ พรอมเปดตัว “TrueBusiness Application”

ที่อัดแนนไปดวยขอมูลบริการทางดานการส�อสาร และ

เทคโนโลยีไอทีเพ�อธุรกิจทุกประเภท อาทิสิทธิประโยชน

พิเศษสำหรับลูกคาธุรกิจ โปรโมชั่นที่จะดมาโดยเฉพาะ

รายละเอียดงานสัมมนาทางธุรกิจที่สามารถลงทะเบียน

เขารวมงานผานทางแอพพลิเคช่ันไดทันที พรอมรวมสนุก

กับกิจกรรมตาง ๆ เรียกไดวาครบ จบ ในแอพฯ เดียว

สำหรับขอมูลที่จำเปนทางธุรกิจครับ

ดวยรูปแบบของการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ของผูใชงาน

อินเทอรเน็ตในปจจุบัน โดยเฉพาะการเขาใชงานผานทาง
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เราลองมาดูกันวา

ขั้นตอนการเขาใชงาน

TrueBusiness Application

มีอยางไรบาง

โดยจะเขาสูระบบลงทะเบียนผูใชงานใหม สามารถเลือก

ลงทะเบียนผานทาง Facebook (ระบบจะทำการดึงขอมูล

ท่ีทานไดลงทะเบียนเอาไวกับ Facebook อาทิ ช�อ อีเมล)

หรือลงทะเบียนโดยการกรอกขอมูลดวยตนเอง ถาหากมี

Account ท่ีเคยลงทะเบียนเอาไวอยูแลว ใหคลิกท่ี Login

เพ�อทำการ Login เขาสูระบบไดเลยครับ

 เม�อทำการกรอกขอมูลครบถวนแลว (ชอง Friend Code

ไมตองใส) ใหกด Submit และเขาใชงาน (สำหรับผูที่ลง

ทะเบียนโดยการกรอกขอมูลเอง จำเปนจะตองกดยืนยัน

ตัวตน (Verify) ผานทาง Inbox ของอีเมลที่ทานไดทำ

การลงทะเบียนเอาไวเสียกอน)

100%9:41 AM

กอนจะเร่ิมใชงาน จะตองดาวนโหลด และติดต้ังแอพพลิเคช่ัน

กันกอน โดยคนหาคำวา TrueBusiness บน App Store

สำหรับ iOS หรือบน Play Store สำหรับ Android

เม�อดาวนโหลดเสร็จแลว ใหคลิกที่ ไอคอนเพ�อเปดใชงาน
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Product Solution

TrueBusiness Application ในเวอรช่ันใหมน้ี ยังได

เพ่ิมระบบ QR Code เขามาดวย เพ�อเพ่ิมความสะดวก

สบายในการใชงานรูปแบบตาง ๆ อาทิ การลงทะเบียน

เขารวมงานสัมมนาตาง ๆ การรวมกิจกรรมตามบูธ รวม

เลนเกมสแลกของรางวัล ซึ่งจะทำใหผูใชสามารถใชงาน

ไดอยางรวดเร็ว แมนยำ

100%9:41 AM

เม�อเขาสูตัวแอพพลิเคชั่นแลว จะพบกับเมนูตาง ๆ โดยมี

ไฮไลทเมนูอยูทางดานลาง ประกอบไปดวย

E-Magazine : อัพเดทความรูดานเทคโนโลยี และ

ไลฟสไตล ใหม ๆ

Product : แนะนำสินคา และบริการสำหรับธุรกิจทุกประเภท

Promotion : สิทธิประโยชนพิเศษสำหรับลูกคาธุรกิจ

ที่ ไมควรพลาด

นอกจากนี้ ทานยังสามารถเขาใชงานในเมนูอ�น ๆ จาก

เมนูลิสตทางดานซายมือของหนาจอ อาทิ

Seminars : รวบรวมขอมูลงานสัมมนาทางธุรกิจที่

นาสนใจ รายละเอียดของการจัดงาน และสามารถลงทะเบียน

เขารวมงานไดทันที

Activities : กิจกรรมรวมสนุก ลุนรับของที่ระลึก

ทั้งจากกิจกรรมงานสัมมนา และกิจกรรมตาง ๆ ตลอด

ทั้งป

Social Media : ติดตามขอมูลขาวสาร เทคโนโลยี

และสิทธิพิเศษมากมาย ผานทางชองทางโซเชียลมีเดีย

Location : คนหาสถานที่ตั้งที่ ใกลที่สุด สำหรับเขาใช

บริการของ ทรู

น่ีเปนเพียงตัวอยางของฟเจอรการทำงานของ ทรูบิสิเนส

แอพพลิเคช่ัน ซ่ึงในอนาคตจะมีการพัฒนา และเพ่ิมเติมขีด

ความสามารถ และฟงกช่ันเมนูอ�น ๆ เพ�อเขามาเติมเต็มการ

ใหบริการแกลูกคาธุรกิจของทรู และตอกย้ำความเปน

ผูนำในตลาดการส�อสารและเทคโนโลยีท่ีพรอมจะเคียงขาง

ความสำเร็จไปดวยกันกับคุณครับ



100%

9:41 AM

 

TrueBusiness

Application

ไมพลาดทุกเทคโนโลยี รูดีทุกโปรโมชั่น

รูทันสิทธิพิเศษใหทุกธุรกิจ

พิมพ TrueBusiness และลงทะเบียนเพ�อใชงาน

ดาวนโหลด       ไดที่ฟรี

E-Magazine

Product

Seminars

Promotion

Activities

อัพเดตความรูดานเทคโนโลยี และไลฟสไตลใหม ๆ

แนะนำสินคาและโซลูชั่นสำหรับธุรกิจทุกประเภท

ลงทะเบียนงานสัมมนาธุรกิจผานแอพพลิเคชั่นไดทันที

สิทธิประโยชนพิเศษสำหรับลูกคาธุรกิจที่ไมควรพลาด

รวมสนุกกับกิจกรรม ลุนรับของรางวัลงาย ๆ

ANDROID IOS



 

ลูกคาธุรกิจรับสิทธิพิเศษที่เหนือกวา จากทรู

TrueMove H TrueVisions TrueOnline

ตรวจสอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นที่รวมรายการที่ ทรูชอป ทุกสาขา

- รับสวนลดรายเดือนมากกวา

- มือถือ 4G ราคาพิเศษกวา

- รับเน็ต 4G/3G เพิ่ม จากทรูมูฟ เอช

- เพิ่ม Speed ใหเน็ตออฟฟศ Download ไมมีสะดุด



Are You Sure? 
แนใจหรือ Cloud ที่คุณใชปลอดภัยจริง

เพราะทุกขอมูลทั้งสวนตัวและองคกรนั้นเปนเร�องสำคัญอันดับหนึ่งหากมี

ใครสักคนอยาง Edward Snowden หรือ กลุม1937cN เขาถึงขอมูล

สำคัญขององคกรคุณ อาจจะไมใชแคสอดแนมธรรมดา แตกลับกลายเปน

อาชญากรรมโลกไซเบอร (Cyber Crime) ขึ ้นมาละ...??? ปจจุบัน

ภัยคุกคามตางมีหลากหลายรูปแบบ และนับวันยิ่งจะซับซอนมากขึ้นเร�อยๆ 

ดังน้ันส่ิงท่ีคุณคำนึงถึงการเลือกใชบริการ Cloud Computing จึงหนีไมพน

เร�องความปลอดภัยของขอมูลจากผู ใหบริการ Cloud นั่นเอง ซึ่งก็เกิด

คำถามตามมาวา...คุณม่ันใจ และเช�อถือผู ใหบริการ Cloud ท่ีคุณเลือกใชได

แคไหนวาจะไมเกิดเหตุการณแอบเก็บขอมูลหรือนำไปเปดเผยขอมูลตอผูอ�น

เพราะหากองคกรของคุณเกี ่ยวข องกับความมั ่นคงของประเทศ 

องคกรดานการเงิน หรือองคกรท่ีมีขอมูลสำคัญมากๆ คงจะประเมินคาความ

เสียหายกันนับไมถวน ดังน้ันกอนตัดสินใจเลือกใชบริการ คุณจึงจำเปนตอง

มีหลักเกณฑพิจารณาดังตอไปนี้

5 หลักเกณฑการพิจารณาเลือกผู ใหบริการ Cloud

ซ่ึงปจจุบัน ทรูบิสิเนสเปนผู ใหบริการ Cloud ของ True IDC ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานดังกลาวอยางครบถวน รวมถึง

การปรับใชระบบความปลอดภัยสูงสุดในสวนของ Public Cloud จากทาง Amazon Web Service เพราะความปลอดภัย

เร่ิมไดจากตัวคุณเอง รับคำปรึกษาและติดตอสอบถามบริการเพิ่มเติมไดที่

ศูนยบริการลูกคาธุรกิจทรูบิสิเนส โทร. 02-900-9100 (จันทร-ศุกร เวลา 08.30 - 17.30)

1. มีแผนและระบบรองรับการโจมตี

ผู ใหบริการ Cloud ควรมีแผน และระบบรองรับ

การโจมตี เพ�อลดความเสี่ยง และความเสียหายได

ถึงแมผู ใชรายอ�นใน Cloud เดียวกันโดนโจมตีก็

มั่นใจไดวาจะไมไดรับผลกระทบ

2. มีการสำรองขอมูล และกูคืนระบบ

ผู ใหบริการ Cloud ที่ดีควรมีการเตรียมพรอมเร�อง

การสำรองขอมูลไดตาม Requirement ของ RPO 

(Recovery Time Objective) กับ RTO (Recovery 

Point Objective) ตามที่ระบบธุรกิจตองการ

4. การจัดการ Multi-Tenancy อยางเปนสัดสวน

Multi-Tenancy หรือ การแบงกันใชงาน ของคลาวด

ตองมีการแยกสวนของระบบ Security และ Network

อยางมีประสิทธิภาพเพ�อหลีกเลี ่ยงผลกระทบจาก

ปญหาของลูกคาแตละรายไดชัดเจน

3. การจัดเก็บ Data

ควรมีตัวเลือกของระบบเก็บขอมูลใหทางลูกคา

ไดอยางครบถวน ท้ังระบบ HDD ในเทคโนโลยีตาง ๆ

ทั้ง Magnetic หรือ SSD ในรูปแบบ NAS SAN

หรือ Object Storage

5. ไดรับมาตรฐานการรับรอง การันตี

มาตรฐานความปลอดภัยระบบ Cloud มีมากมายแตสำหรับประเทศไทยแลวจะใหความสำคัญกับ

ISO/IEC 27001(Information Security Management) และ CSA –STAR (Cloud Security

Alliance - Security,Trust &amp; Assurance Registry)
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

“

”

“
”

   อักษรเปนบริษัทอายุ 80 ป เราก็เร่ิมทำแบบเล็ก ๆ จาก

หนังสือเรียน ผูเขียนคนนูนคนน้ีก็เร่ิมไปเร�อย จนกระท้ัง

10 ปที ่แลว ผมก็มา Join วันนั ้นอักษรเปนบริษัทที ่

ทำหนังสือเรียนอันดับ 2 ในตลาด ก็ไปดวยดี บริษัทมีดี

อยูแลวคุณจะทำอะไรใหมันดีอีก ดีกวานี้ทำไดหรอ ผมก็

มาดวยเหตุนั้น เราตองทำใหเปนองคกรที่ยั่งยืนใหอยู ได

อีกนาน ๆ แลวก็มีการเจริญเติบโต มีการพัฒนาการที่ดี

เปดคลังแหงการเรียนรู สูความสำเร็จในธุรกิจผลิตส�อการเรียนการสอน กับมุมมองของ

คุณตะวัน เทวะอักษร ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณตะวัน เทวะอักษร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ลูกคาเคาไมตองการหนังสือเรียน

ลูกคาเคาตองการการเรียนที่ดี

บริการของทรูเปน Infrastructure สำคัญของการวาง

องคกร ซึ่งเราตองใช Infrastructure ดานเทคโนโลยี

เขามาชวย ทรูบิสิเนสชวยเราตั้งแต Data, Cellular,

Fixed line ซึ่งทั้งหมดนี้ขาดไม ไดเลย ถาเราไมมีของ

เหลานี้ชวยเราอยู ธุรกิจเราก็คงเดินใน Speed ที่ชาลง

เยอะหรือทำไมไดเลยดวยซ้ำ ก็ดีใจท่ีมีทรูมาเปน Partner

ที่มาชวยสนับสนุนการทำงานของเราใหมันงายขึ้น

จัดการเรียนรู ไดนาสนใจมากขึ้น ทุกสิ่งทุกอยางที่เรา

ทำเนี่ย คือตรงนี้เลย นี่คือตนตอของเร�องไมมีใครแขง

ไดแลว มันก็เปนส่ิงท่ีเราเองแขงกับตัวเองตลอดเวลาใน

การสรางตลาด

เทคโนโลยีเปนตัวชวย เทคโนโลยีเปนเคร�องมือเปดโลก

ของการเรียนรู ท่ีทำใหนักเรียนมองเกินกวาผนังของหอง

เรียนตอไป ผมคิดวาเทคโนโลยีเปนตัวชวยใหครูสามารถ





GadGet สุดชิค

ตอนรับ Summer

Technology Intrend
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ใกลถึงชวงเดือนแหงการทองเที่ยวอีกชวงหนึ่งของคนไทยครับกับเทศกาลสงกรานต

เทศกาลที่เราจะมีวันหยุดยาวกำลังจะมาถึง และถือวาเปนชวงที่มีกิจกรรมรวมถึงการ

เดินทางไปทองเที่ยวตามที่ตาง ๆ  ของผูคนมากมายอีกชวงหนึ่งของป แนนอนครับวา

เม�อเราจะเดินทางไปพักผอน Gadget ใหม ๆ  ล้ำ ๆ ยอมตองหาติดตัวไปเพ�อเพิ่ม

อรรถรสในวันหยุดของคุณใหสนุกสนานยิ่งขึ้นไปอีกครับ

การถายภาพเซลฟเปนกลุมโดยอาศัยการถายภาพจาก

กลองหนา ในบางคร้ังก็ทำไดยาก กับการท่ีจะตองเก็บภาพ

ของทุกคนใหไดในเฟรมเดียวกัน บางคร้ังการขอใหผูอ�น

ชวยถายรูปให อาจจะดูงายกวา และไดมุมภาพท่ีดีกวา แต

ถาไมมีใครอยูแถวน้ันละ? นวัตกรรมอุปกรณเสริมจึงเขา

มามีบทบาทชวยเหลือเรา อยาง AirSelfie โดรนถายภาพ

ขนาดพกพาที่สามารถเก็บใสเคสโทรศัพทมือถือได โดยมี

ขนาดเพียง 67.4 x 94.5 x 10.6 มิลลิเมตร น้ำหนัก

52 กรัม มีระยะเวลาการบินรอบหนึ่งราว ๆ 3 นาที

สามารถบินไดไกลจากตำแหนงของผูใชงานถึง 20 เมตร

ควบคุมการบิน และการถายภาพผานแอพพลิเคช่ันสมารทโฟน

ดวยเซ็นเซอรกลองท่ีมีความละเอียด 5 ลานพิกเซล รอง

รับการบันทึกวิดีโอ FullHD 30 เฟรม/วินาที

AirSelfie

https://youtu.be/5sgi3A6OwWM



กลองถายภาพแนว 360 องศา กลองตัวนี้สามารถนำลง

ไปถายภาพในน้ำไดแบบ 360 องศา ไมวาจะเปนภาพน่ิง หรือ

วิดีโอ เจา MGCOOL Cam 360 มีรูปลักษณสีดำ ขนาด

เล็ก พกพางาย สามารถเสียบขาตั้งกลองหรือไม Selfie

พาลงน้ำไดเลย และสามารถใชงานผาน WiFi กับมือถือได

อีกดวย

ใกลชวงสงกรานตของประเทศไทยกันแลว หลายคนนั้น

อาจจะเริ่มหา Gadget กันน้ำ เพ�อเตรียมพรอมเอาไวใช

งานกันแบบไมตองกังวลกับความเปยกปอนในเทศกาล

ดังกลาว และแนนอนเทศกาลท่ีคนไทยจะมีกิจกรรมสนุกสนาน

รวมกันแบบนี้ ยอมตองมีเสียงเพลง JBL ไดออกแบบ

ลำโพงที่สามารถกันน้ำได แตยังคงคุณภาพของเสียงเอา

ไวไดอยางยอดเยี่ยมเลยทีเดียว ผูที่สนใจ สามารถหาซื้อ

กันไดตามรานคาชั้นนำทั่วไปนะครับ

JBL ลำโพงกันน้ำ

https://youtu.be/15-UhLtY8Hk

เม�อมีเสียงเพลงแลว ก็ตองมีการเก็บภาพความประทับใจ

แตกลองเจากรรมดันไมกันน้ำ แคพกติดตัวไปขางนอก

ตอนสงกรานตยังไมกลา ทำอยางไรดี ลองดูนี่

MGCOOL Cam 360

https://youtu.be/jUK-d0DtEtI

หากตองการดูวิดีโอแบบ 360 องศา คอมพิวเตอรของคุณตองใช

Chrome, Opera, Firefox หรือ Internet Explorer เวอรชันลาสุด

อุปกรณเคล�อนที่ ให ใชแอป YouTube เวอรชันลาสุดสำหรับ Android หรือ iOS
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Workstyle

Bernina Express, Switzerland

จุดเปลี่ยน..ธุรกิจคาปลีกกับ

โอกาสในการขายยุคดิจิทัล

ปฎิเสธไม ไดเลยครับ วาเทคโนโลยีการส�อสารในปจจุบันไดเขามามีบทบาทตอพฤติกรรม

ของผูบริโภค ในการเขาถึงขอมูล การติดตอส�อสาร หรือในเชิงของธุรกิจ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การซื้อขายสินคาผานอินเทอรเน็ตที่นิยมมาก ๆ ในขณะนี้ ทำใหธุรกิจทั้งใน

รูปแบบ B2B และ B2C เดิมที่เคยมีแตหนาราน ตางหันมาพัฒนาแพลตฟอรมและระบบ

เชนเว็บไซต แอพพลิเคชั่น รวมถึงการใชส�อ Social Media ในการเขาถึงลูกคา วันนี้

เราจึงรวบรวมเคร�องมือสำคัญในยุคดิจิทัลที่ชวยสรางโอกาสในการขายกันครับ

การซ้ือขายของออนไลนบน Marketplace ท่ีเราคุนกันดี

อยางเชน Lazada ebay หรือ weloveshopping.com

ในตอนน้ีตองเปดรับศึกใหม เพราะหลาย ๆ แบรนดคาปลีก

หันมาตั้งเว็บไซตขายสินคาออนไลนเปนของตัวเองกัน

ซะแลว เชนหางคาปลีกอยาง Central, The Mall,

Tesco Lotus หรือ แมแตรานสะดวกซื้ออยาง 7-11

ท่ีนอกจากจะมีหนารานแลวยังสรางโอกาสทางการขายโดย

ออกแคตตาล็อกเพิ่มชองทางการขายโดยการสราง

แพลทฟอรม การซื ้อขายสินคาผานเว็บไซต อยาง

7Catalog และ Shopat24.com ขึ้นมาโดยชูจุดแข็ง

เร�องการรับสินคาดวยชองทางท่ีตนเองมีอยูอยาง 7-11

ทุกสาขา

เขาสูยุคของ Brand.com



ขอบคุณที่มา : www.marketingoops.com, www.thansettakij.com, https://brandinside.asia

ลูกเลนใหม เทคโนโลยีใหม ณ จุดขาย

จากพฤติกรรมของผูบริโภคในการช็อปปงที่เปลี่ยนไป

ปจจัยสำคัญมาจากการใชงานสมารทโฟนและแท็บเล็ตที่

มากขึ ้น ทำใหผู บริโภคสามารถเขาถึงขอมูลสินคาและ

โปรโมชั่นผานอินเทอรเน็ตไดทุกทีและทุกเวลา ดังนั้น

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีก็ถูกหยิบมาใชประโยชนเชนกัน

ครับ อยางลาสุดนี้ เทสโกโลตัส

มาพรอมนวัตกรรมที่ ใชช�อวา

ไอบีคอน (iBeacon) เปน

เทคโนโลยีใหม ณ จุดขาย หรือ

Location Notification ท่ีใชงาน

คูกับ แอพพลิเคชั่นของ TESCO Lotus ลูกคาสามารถ

รับโปรโมชั่น สวนลดหรือสิทธิพิเศษ ณ จุดขายแบบ

Real Time ผานสมารทโฟนและแท็ปเล็ตของลูกคา โดย

มีเจา iBeacon ถูกติดต้ังไวตามสาขาของเทสโกโลตัส และ

อาศัยการเช�อมตอสัญญาณ ผาน Bluetooth ที่เปน

คล�นวิทยุในการสงขอมูล 

แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน

เพราะรูปแบบการสั่งซื้อผานแอพพลิเคชั่นมีความสะดวก

รวดเร็ว งายในการส�อสารและแถมยังเขาถึงกลุมลูกคาได

24 ชั่วโมง ทั้งยังประหยัดคาใชจายในแงของผูขายอีก

เพราะอยางน้ีธุรกิจตาง ๆ จึงหันมาพัฒนาแอพลิเคช่ันกัน

มากข้ึน ท้ังในแงของการใชงานทางการส�อสาร การศึกษา

หรือท่ีมาแรงสุด ๆ กับการขายสินคาน้ันเอง ซ่ึงหากพูดถึง

กลุมเปาหมายในการใชงานก็มีทั้ง B2B และ B2C 

อยางเชนลาสุดนี้ ผูจัดจำหนายผลิตภัณฑเคร�องสำอาง

ท่ีเรารูจักกันดีอยางแบรนดมิสทิน (Mistine) ก็ไดพัฒนา

แอพพลิเคชันยุพิน (YUPIN) เพ�อใหเหลาลูกคาสามารถ

ซื้อสินคาผานแอพได รวมไปถึงสมาชิกสาว ๆ มิสทินก็

สามารถใชแคทตาล็อกออนไลนเปนส�อในการขายแทนการ

ใชนิตยสารแบบเดิม ๆ ซ่ึงการพัฒนาในคร้ังน้ีสามารถชวย

ใหทางมิสทีนเองประหยัดคาใชจายการจัดพิมพแคทตาล็อก

ลงไดมากเลยทีเดียวครับ

ส�อสังคมออนไลน

เปนอีกหน่ึงเคร�องมือสำคัญ

เชนกันครับ ทีชวยใหธุรกิจ

สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายข้ึน กับส�อสังคมออนไลน

อยาง Facebook, Twister, Blogger, Youtube หรือ

แมแต Instagram ท่ีเพ่ิมฟเจอร ใหมใหสนันสนุนเหลาผูคา

ในการลงโฆษณาเพ�อแนะนำสินคาหรือบริการ ประกอบกับ

การใชงานส�อสังคมออนไลนที่มีแนวโนมการใชงานที่เพิ่ม

มากขึ้นเร�อย ๆ ทำใหเหลาธุรกิจหันมาใชส�อเหลานี้เปน

เคร�องมือทางการส�อสาร ไมวาจะแจงขาวสาร แนะนำสินคา

ใหม ท้ังภาพและวิดีโอถายถอดสด ก็สามารถทำไดโดยตรง

ถึงลูกคาทันที
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ทรูบิสิเนสรวมออกบูธ "CP ALL - IPM SMEs FORUM 2017"

เดินหนานำเสนอบริการและโซลูชั่นสูลูกคาธุรกิจอยางตอเน�อง ทรูบิสิเนส รวมออกบูธ งาน "CP ALL - IPM SMEs

FORUM 2017" ในหัวขอ"ติดปก SMEs สูประเทศไทย 4.0" โดยไดรับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา

การกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานกลาวเปดงาน และรวมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเร�อง วิเคราะหเศรษฐกิจป 2560

การเดินหนานโยบายประเทศไทย 4.0

ทรูบิสิเนส โดย คุณพงศวิทย พงษ ไพเชฐ ผูอำนวยการ ดาน

ลูกคาธุรกิจขนาดกลางและยอม บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

เขาพบ คุณสาลินี วังตาล ผูอำนวยการ สำนักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เพ�อรวมอวยพร

เน�องในศุภมงคลสมัยข้ึนปใหม พรอมท้ังหารือแนวทางความ

รวมมือระหวางทรูบิสิเนสและ สสว. ในการเพ่ิมศักยภาพพัฒนา

ขีดความสามารถของผูประกอบการ ชวยสนับสนุนการดำเนิน

ธุรกิจของลูกคา และตอยอดธุรกิจใหยั่งยืนอยางตอเน�อง

ณ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

(สสว.) กรุงเทพฯ 

ทรูบิสิเนส แท็กทีม สสว. รวมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย

นอกจากนี้ภายในงาน ทรูบิสิเนส ไดนำเสนอทั้งบริการและโซลูชั่นแกผูรวมงาน อาทิ Smart Transport, Smart

Restaurant, Cloud รวมถึงแพ็คเกจพิเศษ Business+ ซ่ึงมีผูสนใจและรวมงานกวา 200 ราย ณ หองออดิทอเรียม

ชั้น 16 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (ถ.แจงวัฒนะ)



เม�อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ 2560 ที่ผานมา ณ รอยัล พารากอนฮอลล ศูนยการคาสยามพารากอน กระทรวงพาณิชย

จับมือภาคเอกชน จัดงาน “Start to SMART 2017” เพ�อสอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล หวังปน

เอสเอ็มอี-สตารทอัพ สูความเปนนักธุรกิจ 4.0 พรอมเปดเวทีเช�อมเอสเอ็มอีและสตารทอัพ  ใหตอยอดธุรกิจรวมกัน

สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เนนใชนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค และเทคโนโลยี ปดจุดออน-เพิ่มจุดแข็ง  พรอมปรับ

วิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมผูประกอบการไทยกาวสูการเปน นักธุรกิจ 4.0 หรือ Smart Enterprise  คาดชวยลดตนทุน

และเพ่ิมยอดขายเอสเอ็มอี กวา 40% งานน้ีทรูบิสิเนส รวมนำเสนอโซลูช่ันครบวงจรเพ�อธุรกิจท่ีหลากหลายในยุคเศรษฐกิจ

ดิจิทัล พรอมแพ็คเกจสอดคลองกับเอสเอ็มอี ท่ีเนนลดคาใชจาย แตเพ่ิมรายได และทำงานสบาย หวังสรางความแข็งแกรง

ใหธุรกิจผานสมารทโซลูชั่นที่ตอบโจทยความตองการของธุรกิจ เอสเอ็มอี ไทยในปจจุบัน

ทรูบิสิเนส รวมสรางความแข็งแกรง SMEs ไทยกาวสูความเปนนักธุรกิจ 4.0 ในงาน "Start to

SMART 2017"



เกมเดือน มีนาคม 2560

รวมสนุกตอบคำถามไดที่ truebusiness

รวมกิจกรรมกันงาย ๆ 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 31 มีนาคม 2560

ประกาศผลใหทราบทางเฟซบุคทรูบิสิเนสภายใน วันที่ 4 เมษายน 2560

โดยคณะกรรมการตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

รวมแชรคำตอบและความคิดเห็น เพ�อลุนรับของรางวัล

ขอใดไมใชคุณสมบัติของ TrueBusiness Application

1.  E-Magazine อัพเดตความรูดานเทคโนโลยี และไลฟสไตลใหม ๆ

2.  Product แนะนำสินคาและโซลูชั่นสำหรับธุรกิจทุกประเภท

3.  Seminars ลงทะเบียนงานสัมมนาธุรกิจผานแอพพลิเคชั่นไดทันที

4.  Promotion สิทธิประโยชนพิเศษสำหรับลูกคาธุรกิจที่ไมควรพลาด

5.  Activities รวมสนุกกับกิจกรรม ลุนรับของรางวัลงาย ๆ

6.  Pay Bill จายบิลคาโทรศัพท

สามารถหาคำตอบไดที่ TrueBusiness Techno Notes คอลัมน Product Solutions ฉบับเดือนมีนาคม 2560

ธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการส�อสาร

ธุรกิจเดน

ปจจัยหลักที่ผลักดันให

ป 25605 

• ภาครัฐเร่งพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

• อุปกรณ์สื่อสารมีหลากหลายให้เลือกเพื่อรองรับให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

• ราคาอุปกรณส�อสารตาง ๆ ต่ำลง 

1

ธุรกิจบริการ

ทางการเงิน 

• ภาครัฐ สนับสนุนใหลดการใชจายดวยเงินสด เปล่ียนมาเปน จายเงินดวยระบบออนไลน กันมากข้ึน

• การมีเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ ฟนเทค (Financial Technology) ที่ทันสมัยมาบริการใหคน

  จายเงิน หรือ โอนเงิน ไดสะดวกมากขึ้น

• เปนธุรกิจที่สามารถทำกำไรไดอยางตอเน�อง

2

ธุรกิจขนสง

และโลจิสติกส 

• การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐ ทำใหมีการขนสงเพ่ิมมากข้ึน

• มีการเติบโตตามบริการสงสินคาจากการซื้อสินคาผานทางออนไลน

• อัตราการเติบโตดานรายไดของธุรกิจนี้ มีแนวโนมโตขึ้นเร�อย ๆ อยางเห็นไดชัด

3

ธุรกิจวัสดุ

และรับเหมา

กอสราง

• ภาครัฐไดมีนโยบายในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน  รวมถึงการขยายสวนตอรถไฟฟาและ

  รถไฟฟาความเร็วสูง

• การฟนตัวทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ยังอยูในระดับต่ำ

• ธุรกิจที่ทำรายไดสูงสุด คือ ธุรกิจการกอสรางอาคารที่ ไมใชที่พักอาศัย

4

ธุรกิจ 

e-Commerce

• ภาครัฐสนับสนุนและผลักดันกลุมธุรกิจนี้ อยางตอเน�อง

• ผูบริโภคมีพฤติกรรม ที่ตองการความสะดวกรวดเร็วทำใหนิยมเลือกซื้อสินคาออนไลนมากขึ้น

• ความตองการในการใชงานอินเทอรเน็ตผานสมารทโฟน เพิ่มสูงขึ้นเร�อย ๆ 

• มีการทำโปรโมชั่นมากมาย ในการซื้อสินคาหรือบริการผานแอพพลิเคชั่น 

• เปนธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตไดอีกมากในอนาคต

5



จับคูเคร�องพรอมโปรถูกใจใหลูกคาธุรกิจ

พรอมรับ 4G+ Unlimited 

ใชเน็ต 4G ไดไมจำกัด ไมลดสปด*

Business Best Match

 

ที่ทรูชอปทุกสาขา หรือ โทร 02 900 9100

วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2560

หรือจนกวาของจะหมด

พรอมรับคืนคาบริการรายเดือนลวงหนา

ราคาปกติ 1,790 บาท 

สมัครแพ็กเกจ 399 ขึ้นไป

ชำระคาบริการรายเดือนลวงหนา

800 บาท

รับคาบริการรายเดือนลวงหนาคืน

100 บาท/เดือน นาน 8 เดือน

ระยะสัญญา 12 เดือน ติดตอกัน

ราคาปกติ 2,990 บาท 

สมัครแพ็กเกจ 399 ขึ้นไป

ชำระคาบริการรายเดือนลวงหนา

1,000 บาท

รับคาบริการรายเดือนลวงหนาคืน

100 บาท/เดือน นาน 10 เดือน

ระยะสัญญา 12 เดือน ติดตอกัน

*ร
ับส

ิทธ
ตาม

แพ
็กเก

จท
ี่กำห

นด

รับเคร�องฟรี!!



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

เคียงขาง สูความสำเร็จไปดวยกัน

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


