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ทรููให้้บรูิการูโครูงข่่าย

เพื่่อทุกการูเชื่่อมต่่อ 

ข่องธุุรูกิจ 

ท้�งการูเชื่่อมต่่อแบบ 

Private Network  

และ Internet Network  

พื่รู้อมบรูิการูเสรูิมอ่นๆ  

ท่�ชื่่วยให้้การูดำำาเนินการู 

 ธุุรูกิจล่นไห้ล สะดำวก 

ปลอดำภั้ย ไม่ม่สะดำุดำ
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บริิการิเสริิม เพิ่ิ�มความคริบอิินเทอิริ์เน็ตอิงค์กริ 

Traffic Log retention  

บรูิการูบรูิห้ารูรูะบบจรูาจรูทางคอมพื่ิวเต่อรู์  ม่รูะบบ Log Management ท่�ปลอดำภั้ย จ้ดำเก็บบ้นทึกข่้อมูลถููกต่้องต่ามข่้อปฏิิบ้ต่ิต่ามกฎห้มาย 

พื่รูะรูาชื่บ้ญญ้ต่ิว่าดำ้วยการูกรูะทำาผิิดำเก่�ยวก้บคอมพื่ิวเต่อรู์ เพื่่อให้้สามารูถูนำามาต่รูวจสอบไดำ้ โดำยข่้อมูลท่�จ้ดำเก็บน้�นต่้องแสดำงถูึงข่้อมูลการูใชื่้งาน 

อินเทอรู์เน็ต่อย่างละเอ่ยดำ โดำยท่�องค์กรูไม่ต่้องลงทุนต่ิดำต่้�งอุปกรูณ์์เพื่ิ�มเต่ิม ชื่่วยให้้องค์กรูปรูะห้ย้ดำค่าใชื่้จ่าย พื่รู้อมการูแจ้งเต่ือน ชื่่วยลดำผิลกรูะทบ

ภั้ยคุกคามท่�จะเกิดำข่ึ�น และ ม่การูรูายงานผิลปรู้บต่ามความต่้องการูข่ององค์กรูน้�นๆ

บริิการิอิินเทอิริ์เน็ตความเริ็วสููงเพื่่อิธุุริกิจ

บรูิการูอินเทอรู์เน็ต่ความเรู็วสูงจากทรููท่�สามารูถูรู้บส่งข่้อมูลจำานวนมากผิ่านส่อใชื่้สายและไรู้สาย 

ด้ำวยมาต่รูฐานด้ำานความปลอดำภ้ัย ม่บริูการูรูองรู้บลูกค้าธุุรูกิจทุกข่นาดำ ทำาให้้ธุุรูกิจม่ความคล่องต้่ว  

สามารูถูควบคุมค่าใช้ื่จ่าย ต่ามความต้่องการูได้ำอย่างม่ปรูะสิทธิุภัาพื่  ธุุรูกิจสามารูถูเลือกใช้ื่อินเทอร์ูเน็ต่ 

ให้้เห้มาะก้บธุุรูกิจเพื่่อปรูะสิทธุิภัาพื่สูงสุดำ

Business Internet (Fixed IP)  

อินเทอร์ูเน็ต่ความเร็ูวสูง ท่�เพิื่�มปรูะสิทธิุภัาพื่การูใช้ื่งานด้ำวย Fixed IP Address  รูองรู้บการูปรูะกอบ 

ธุุรูกิจข่นาดำเล็กถูึงกลาง มาพื่รู้อมอุปกรูณ์์กรูะจายส้ญญาณ์ WiFi  เพื่่อเชื่่อมต่่อก้บอุปกรูณ์์ต่่างๆ

Corporate Internet

อินเทอรู์เน็ต่ความเรู็วสูงบนวงจรู Leased line มาพื่รู้อมอุปกรูณ์์รูะดำ้บ Corporate Grade 

การู้นต่่ข่นาดำช่ื่องส้ญญาณ์ (Bandwidth) ต่ามความต้่องการู เข้่าถึูงข้่อมูลได้ำรูวดำเร็ูว ปลอดำภ้ัย 

ม่ความเสถู่ยรูสูงสุดำ พื่รู้อมบริูการูแบบ Multiple Fixed IP จำานวนห้ลาย IP เห้มาะก้บองค์กรูข่นาดำให้ญ่ 

ท่�ม่การูใชื่้งานข่องพื่น้กงานจำานวนมาก

Broadband Internet

อินเทอรู์เน็ต่ความเรู็วสูง ท่�เห้มาะก้บธุุรูกิจเรูิ�มต่้น (ข่นาดำเล็ก) ห้รูือ สำาห้รู้บท่�อยู่อาศั้ย มาพื่รู้อม 

อุปกรูณ์์กรูะจายส้ญญาณ์ WiFi เพื่่อเชื่่อมต่่อก้บอุปกรูณ์์ต่่างๆ เชื่่น โน้ต่บุ�ก มือถูือ แท็บเล็ต่

ธุุรูกิจ

ข่นาดำเล็ก/ท่�อยู่อาศั้ย

ผิู้ใชื่้งาน

3-4 คน

การูใชื่้งาน

แชื่รู์รู่วมก้บผิู้ใชื่้รูายอ่น

แก้เห้ตุ่เส่ย

ภัายใน 24 ชื่ม.

ธุุรูกิจ

ข่นาดำเล็ก-กลาง

ผิู้ใชื่้งาน

10-15 คน

การูใชื่้งาน

1 IP/ชื่่องส้ญญาณ์

ความเรู็วสูงสูง

แก้เห้ตุ่เส่ย

ภัายใน 12 ชื่ม.

ธุุรูกิจ

ข่นาดำให้ญ่

ผิู้ใชื่้งาน

ห้ลายรู้อยคน

การูใชื่้งาน

ห้ลาย IP/ความเสถู่ยรูสูง

แก้เห้ตุ่เส่ย

ภัายใน 4 ชื่ม.

รู้บ-ส่งข่้อมูลดำ้วยชื่่องส้ญญาณ์ 

ท่�ม่ความเสถู่ยรู

ท้�งใน และต่่างปรูะเทศั

บรูิการูเสรูิมมากมายเพื่่อการูทำางาน

ท่�ม่ปรูะสิทธุิภัาพื่สูงสุดำ 

บรูิการูต่ิดำต่้�งท่�รูวดำเรู็วและไดำ้รู้บการูดำูแล

โดำยผิู้เชื่่�ยวชื่าญท่�มากดำ้วยปรูะสบการูณ์์ 
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กำาหนดได้ ตามนโยบาย 

การิใช้้งานแอิปพื่ลิิเคช้ัน 

สูะดวก ติดตั�งง่าย  

เพื่ียงไม่กี�คลิิก 

ดูแลิ24 ช้ม.  

โดยผูู้้เช้ี�ยวช้าญจากทริู

Email, Web

Business Critical

IoT

Local Breakout

ริับ-สู่งข้้อิมูลิปลิอิดภััย 

จากจุดข้ายไปยัง 

สูำานักงานใหญ ่

ผู้่านเคริือิข้่ายเฉพื่าะแบบไริ้สูาย

มั�นใจ  

มาตริการิตริวจสูอิบ 

สููงสูุด

ดูแลิ 24 ช้ม.

โดยผูู้้เช้ี�ยวช้าญจากทริู

ติดตั�งได้เลิย  

ไม่ต้อิงริอิคู่สูาย

อิุปกริณ์์เริาท์เตอิริ์ 

ริอิงริับได้ 2 ซิิม 

ธุุรูกิจแบบไรู้สายทำาธุุรูกรูรูมออนไลน์ได้ำทุกท่� ช่ื่วยให้้การูทำาธุุรูกิจไม่ได้ำจำาก้ดำแค่ในอาคารู คล่องต้่วด้ำวยการูรู้บส่งข้่อมูลแบบเรู่ยลไทม์  

สามารูถูเชื่่อมโยงอุปกรูณ์์รู้บส่งข่้อมูลแบบไรู้สายไดำ้อย่างปลอดำภั้ยแม้อยู่รูะยะไกล ม้�นใจในบรูิการู ไม่ม่สะดำุดำดำ้วย Router  

สำารูองถูึง 2 ซิิม ห้มดำก้งวลเรู่องการูเดำินสายภัายในอาคารู ปรูะห้ย้ดำค่าใชื่้จ่าย เห้มาะสำาห้รู้บการูส่อสารู ข่้อมูลข่นาดำเล็ก 

ห้รูือจุดำบรูิการู เชื่่น ตู่้เอท่เอ็ม เครู่องรููดำบ้ต่รู Vending Machine ตู่้ค่ออส เป็นต่้น

Wireless Data Service 

True SD-WAN

บรูิการูโครูงข่่ายส่อสารูความเรู็วสูงผิ่านไฟเบอรู์ออปต่ิกดำ้วยเทคโนโลย่ MPLS 

สำาห้รู้บองค์กรูธุุรูกิจข่นาดำกลางถูึงให้ญ่ ท่�ต่้องการูความเสถู่ยรู และความปลอดำภั้ย 

ข่องข่้อมูล เพื่่อการูรู้บส่งไฟล์ข่นาดำให้ญ่ท้�งภัาพื่ เส่ยงและว่ดำ่โอ รูองรู้บการูทำางาน 

ท่�ห้ลากห้ลาย ม่บรูิการูแบบ VLL (Virtual Leased Line) Point to Point 

ท่�เห้มาะก้บการูเชื่่อมต่่อจากสาข่าห้นึ�งไปย้งสาข่าห้นึ�งท่�ต่้องม่การูต่ิดำต่่อรูะห้ว่างก้น 

และปรูะสานงานก้นต่ลอดำเวลา และแบบ VPN (Virtual Private Network) 

ท่�เห้มาะสำาห้รู้บการูเชื่่อมต่่อรูะห้ว่างสำาน้กงานให้ญ่ ก้บสาข่าย่อยต่่างๆ 

ห้รูือแต่่ละสาข่าเชื่่อมต่่อก้นเอง

Ethernet Fiber

บรูิการูเชื่่อมต่่อข่้อมูลรูะห้ว่างสาข่าก้บสำาน้กงานให้ญ่ รูวมถูึงดำาต่้าเซิ็นเต่อรู์และรูะบบคลาวดำ์ 

เสมือนเป็นต่้วกลางท่�ชื่่วยจ้ดำลำาดำ้บความสำาค้ญข่องข่้อมูลท่�ไดำ้รู้บและส่งต่่อข่้อมูลไปชื่่องทาง 

ท่�เห้มาะสมท่�สุดำทำาให้้บรูิห้ารูการูใชื่้ชื่่องส้ญญาณ์ (Bandwidth) อย่างคุ้มค่า เชื่่อมต่่อก้บ 

เครูือข่่ายไดำ้ห้ลากห้ลายท้�ง MPLS, อินเทอรู์เน็ต่ และ 4G/5G สะดำวกจ้ดำการูง่าย 

จากส่วนกลางท่�เดำ่ยว และสามารูถูต่ิดำต่ามทุกการูใชื่้งานไดำ้ต่ลอดำ 24 ชื่้�วโมง 

มีความจุช้่อิงสูัญญาณ์ 

มากกว่า 10 Gbps

เลิือิกความเริ็วได้ตั�งแต่  

1 Mbps.จนถึึง 10 Gbps. 

เพื่ิ�มลิดข้นาดช้่อิงสูัญญาณ์  

(Bandwidth) ได้ 

บริิการิทั�วถึึง  

กว่า 90% ทั�วปริะเทศ

ดูแลิ 24 ช้ม.  

โดยผูู้้เช้ี�ยวช้าญจากทริู 

ภัายใน 4 ช้ั�วโมง
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Domain Name Registration 

บรูิการูรู้บจดำทะเบ่ยนชื่่อโดำเมน (Domain Name) อินเทอรู์เน็ต่  

เพื่่ออ้างอิงไปย้งเว็บไซิต่์ต่่างๆ ท้�งโดำเมนในปรูะเทศั และต่่างปรูะเทศั 

เชื่่น .co.th, .or.th, .ac.th, .go.th, .in.th, .com, .net, .org etc

Web Hosting 

บรูิการูพื่ื�นท่�จ้ดำเก็บข่้อมูลเว็บไซิต่์ บนเซิิรู์ฟเวอรู์ปรูะสิทธุิภัาพื่สูง 

ภัายใต่้การูดำูแลจากผิู้เชื่่�ยวชื่าญ

Mail Hosting 

บรูิการูให้้เชื่่าใชื่้ อ่เมลผิ่านอินเทอรู์เน็ต่ (Mail Domain/Mail box) ดำ้วยเซิิรู์ฟเวอรู์ข่นาดำให้ญ ่

รูองรู้บอ่เมล์จำานวนมาก ป้องก้นอ่เมล์ข่ยะ 99.5% และป้องก้นไวรู้ส 100% 

Mail Cleaner 

บรูิการูกล้�นกรูองและต่รูวจสอบอ่เมลข่าเข่้า เพื่่อให้้เซิิรู์ฟเวอรู์สะอาดำปรูาศัจากไวรู้ส

ท่�จะสรู้างความเส่ยห้าย ก่อนท่�จะส่งต่่อไปย้งรูะบบ Mail Server ข่องผิู้ใชื่้

Mail Relay 

บรูิการูกล้�นกรูองและต่รูวจสอบอ่เมลก่อนส่งออกไปย้งผิู้รู้บปลายทาง เพื่่อป้องก้นปัญห้า

ไวรู้สและสแปมแฝงไปก้บอ่เมลต่่างๆ 

Mail backup  

เป็นรูะบบสำารูองเพื่่อรู้บอ่เมล์โดำยอ้ต่โนม้ต่ิในกรูณ์่รูะบบเกิดำปัญห้า 

โดำยจะส่งต่่ออ่เมล์ท้�งห้มดำกล้บคืนไปย้ง Mail Server ข่องผิู้ใชื่้เม่อรูะบบปกต่ิแล้ว

W
eb Hosting

D
om

ain Nam
e 

  Registration

M
ail Hosting

M
ail Cleaner 

M
ail Relay

M
ail backup

บริิการิเก่�ยวกับเว็บไซต์ และ อิ่เมล

มั�นใจ มาตริฐานความปลิอิดภััย

 

ปริะหยัด ลิดต้นทุนการิบริิหาริ

คริบ เช้่อิมต่อิการิใช้้งาน 

จัดการิภัายในที�เดียว 

ดูแลิ 24 ช้ม.

โดยผูู้้เช้ี�ยวช้าญจากทริู



บรูิการูออกแบบต่ิดำต่้�ง WiFi เชื่่อมต่่ออินเทอรู์เน็ต่รูะดำ้บองค์กรู โดำยใชื่้เทคโนโลย ่

ไรู้สายล่าสุดำแบบ WiFi 6 เพื่่อเชื่่อมต่่ออุปกรูณ์์พื่กพื่าต่่างๆ สำาห้รู้บองค์กรูธุุรูกิจ 

ท่�ต่้องการูใชื่้งานอินเทอรู์เน็ต่ WiFi ภัายในพื่ื�นท่�ทำางาน ห้รูือรู้านค้าท่�ม่ลูกค้ารูอ 

ใชื่้บรูิการูห้รูือซิื�อสินค้า โดำยม่ผิู้เชื่่�ยวชื่าญจากทรูู คอยดำูแลและแก้ปัญห้าผิ่านรูะบบ  

Cloud ต่ลอดำ 24 ชื่้�วโมง 

Smart WiFi บริูการู WiFi เพ่ื่อให้้ลูกค้าข่องธุุรูกิจ (Guest) เล่น Free WiFi  

ไดำ้สบายใจ ลูกค้าเพื่่ยง Login และ ข่อ Password ก็เข่้าใชื่้งานอินเทอรู์เน็ต่ไดำ้ท้นท่  

เห้มาะสำาห้รู้บ รู้านอาห้ารู รู้านกาแฟ โรูงแรูม โรูงพื่ยาบาล ศัูนย์บรูิการูลูกค้าต่่างๆ

Office WiFi บรูิการูออกแบบต่ิดำต่้�ง WiFi สำาห้รู้บสำาน้กงานออฟฟิศั 

ข่นาดำกลาง เพื่่อใชื่้งานรูะบบ LAN Intranet/ Internet ม่ให้้เลือกห้ลากห้ลาย 

ต่ามข่นาดำพื่ื�นท่�ข่องสำาน้กงาน และจำานวนข่องพื่น้กงานท่�ใชื่้งาน 

Corporate WiFi บริิการิอิินเทอิริ์เน็ต WiFi

เลิือิกช้่อิงทางการิ login  

ตามความเหมาะสูมกับธุุริกิจ 

ริะบุตัวตนผูู้้ใช้้งานอิินเทอิริ์เน็ตแลิะ 

เก็บ LOG ตาม พื่.ริ.บ. คอิมพื่ิวเตอิริ์ 

มีเคริ่อิงมือิสูำาหริับวิเคริาะห์ข้้อิมูลิผูู้้ใช้้งาน  

เพื่่อินำาไปใช้้วางแผู้นการิตลิาด 

คริบวงจริทั�งบริิหาริจัดการิ จัดหาอิุปกริณ์์ 

ติดตั�ง แลิะควบคุมคุณ์ภัาพื่สูัญญาณ์โดย 

ผูู้้เช้ี�ยวช้าญ พื่ริ้อิมริะบบริักษาความปลิอิดภััย

ข้้อิมูลิ  

บริิการิเก่�ยวกับเว็บไซต์ และ อิ่เมล
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Corporate Server

ปกป้อิง  

สูกัดภััยคุกคามจากไซิเบอิริ์ไวริัสู

สูะดวก  

ทริูดูแลิให้จากสู่วนกลิาง 

ปริะหยัด  

ไม่ต้อิงลิงทุนซิื�อิอิุปกริณ์์

บรูิการูรูะบบรู้กษาความปลอดำภั้ยเครูือข่่ายองค์กรู ชื่่วยปกป้องภั้ยคุกคามทางไซิเบอรู์ท่�โจมต่่จากภัายนอก 

บรูิห้ารูจ้ดำการูและดำูแลจากส่วนกลางโดำยทรูู (Centralization Management) ม่รูะบบต่รูวจจ้บชื่่วยห้ยุดำย้�ง

การูโจมต่่ พื่รู้อมป้องก้นไวรู้สจากต่้นทางท้นท่ ลดำความเส่�ยงการูแพื่รู่กรูะจายภัายในเครูือข่่าย สามารูถู

กำาห้นดำนโยบายการูใชื่้งานอินเทอรู์เน็ต่ภัายในองค์กรูไดำ้เองต่ามความต่้องการู

บรูิการูป้องก้นภั้ยและสก้ดำการูโจมต่่ทางอินเทอรู์เน็ต่จาก DDoS ทุกรููปแบบ โดำยผิู้เชื่่�ยวชื่าญ 

ต่ลอดำ 24 ชื่้�วโมง ชื่่วยปกป้องเว็บไซิต่์ห้รูือเซิิรู์ฟเวอรู์ จากภั้ยคุกคามท่�เข่้ามาจำานวนมาก 

เกินกว่าท่�รูะบบจะรูองรู้บและทำาให้้ไม่สามารูถูให้้บรูิการูไดำ้ ก่อให้้เกิดำความสูญเส่ย 

ส่งผิลต่่อความน่าเชื่่อถูือ ชื่่อเส่ยง และรูายไดำ้ข่ององค์กรู

Virtual Firew
all   

Branch

Pr
iv
at
e 
Ne

tw
or
k

DDOS Protection

บริิการิเพื่่อิความปลิอิดภััยอิงค์กริ

Virtual Firewall   

ปกป้อิง  

สูกัดการิโจมตีจาก DDos

ปริะหยัด  

ไม่ต้อิงลิงทุนซิื�อิอิุปกริณ์์

ดูแลิ24 ช้ม.  

โดยผูู้้เช้ี�ยวช้าญจากทริู
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บริิการิวงจริส่อิสาริข้้อิมูลริะหว�างปริะเทศ 

คริอิบคลุมพิ่้�นท่�บริิการิหลากหลายทั�วโลก  

บรูิการูวงจรูส่อสารูข่้อมูลรูะห้ว่างปรูะเทศั ผิ่านโครูงข่่ายใยแก้วนำาแสงข่องทรูู 

โดำยรู่วมก้บพื่้นธุมิต่รู International Carrier ชื่้�นนำาในต่่างปรูะเทศั ทำาให้้ลูกค้า  

สามารูถูเชื่่อมต่่อสำาน้กงานรูะห้ว่างปรูะเทศัไดำ้ครูอบคลุมท้�วโลก ชื่่วยเพื่ิ�ม 

ความคล่องต่้วในการูต่ิดำต่่อส่อสารูรูะห้ว่างสำาน้กงานท้�งในปรูะเทศัและต่่างปรูะเทศั 

เพื่่อส่งมอบบรูิการูมาต่รูฐานรูะดำ้บสากลแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรู ม่ความยืดำห้ยุ่น 

ในการูเลือกใชื่้ข่นาดำแบนดำ์วิธุต่ามท่�ต่้องการู ดำูแลโดำยผิู้เชื่่�ยวชื่าญจากทรู ู

ต่ลอดำ 24 ชื่้�วโมง

True International Gateway

ริอิงริับการิริับ-สู่ง ทั�งข้้อิมูลิ  

สูัญญาณ์เสูียง ภัาพื่ วีดีโอิ  

แลิะการิปริะชุ้มทางไกลิ

โคริงข้่ายสู่อิสูาริข้อิงทริูมีความเสูถึียริสููง 

ด้วยริูปแบบ Fully Protected  

มีเสู้นทางหลิัก แลิะเสู้นทางสูาริอิง  

ผูู้้ใช้้ไม่ได้ริับผู้ลิกริะทบเม่อิเกิดเหตุเสูีย

มีความยืดหยุ่นในการิเลิือิกใช้ ้

ข้นาดแบนด์วิธุตามที�ต้อิงการิ 

ปริะหยัดค่าใช้้จ่าย ง่ายต่อิการิเช้่อิมต่อิ 

ด้วยความปลิอิดภััยข้อิงข้้อิมูลิสููงสูุด

ริับปริะกันคุณ์ภัาพื่บริิการิริะดับสูากลิ 

ผู้่านการิริับริอิงมาตริฐานการิจัดการิ  

ISO 9001:2015 แลิะจ่ายค่าช้ดเช้ย 

สูำาหริับวงจริที�ข้ัดข้้อิงหากเกินกำาหนดเวลิา 

ที�ริับปริะกันไว้ 

มีทีมงานผูู้้เช้ี�ยวช้าญดูแลิริะบบ 

บริิหาริเคริือิข้่ายตลิอิด 24 ช้ั�วโมง 

บริิการิเพื่่อิความปลิอิดภััยอิงค์กริ


