
สััมผััสัชีีวิิตอััจฉริิยะกัับ ทริู 5G 

เคริือัข่่ายอัันดัับ 1 ในเอัเชีียแปซิิฟิิกั

ที�เป็นมากักัวิ่าสััญญาณมือัถืือั  

แต่คือัสััญญาณที�จะริ่วิมเปลี่ี�ยน 

ปริะเทศให้้ดัียิ�งข่้�นทริูจ้งม่่งมั�น 

ที�จะพััฒนาเคริือัข่่าย 5G ที�ดัีที�สั่ดั 

เพั่อัท่กัธุ่ริกัิจ ดั้วิยบริิกัาริ 

โทริศัพัท์เคลี่่อันที�จากัทริูมูฟิ เอัชี 

ที�ตอับโจทย์ท่กัเวิิริ์คสัไตลี่์  

คริอับคลี่่มไปถื้งกัาริใชี้บริิกัาริ 

พัริ้อัมอั่ปกัริณ์แลี่ะกัาริใชี้งานแบบ 

คอันเวิอัริ์เจนซิ์ริ่วิมกัับบริิกัาริอั่นๆ 

ในเคริือัทริู 
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แพั็กัเกัจที�ผัสัานบริิกัาริแบบริายเดัือันแลี่ะเติมเงินไวิ้ในซิิมเดัียวิ ให้้ธุ่ริกัิจควิบค่ม 

ค่าใชี้บริิกัาริมือัถืือัไดั้ 100% สัามาริถืเลี่ือักัแพั็กัเกัจแบบริายเดัือันให้้กัับพันักังาน 

ตามงบปริะมาณข่อังอังค์กัริ แลี่ะให้้อัิสัริะพันักังานในกัาริเติมเงินเพัิ�มเพั่อัใชี้งาน 

สัำาห้ริับกัาริโทริแลี่ะใชี้เน็ตแบบสั่วินตัวิไดั้ ตอับโจทย์กัาริใชี้งานทั�งแบบธุ่ริกัิจแลี่ะสั่วินตัวิ 

ในซิิมเดัียวิ เห้มาะสัำาห้ริับธุ่ริกัิจข่นาดักัลี่างแลี่ะข่นาดัย่อัม (SMEs) ท่กัปริะเภท  

แบ่งอัอักัเป็น 2 ปริะเภท ไดั้แกั่

Business Hybrid

พันักังานใชี้งานมือัถืือัไดั้ตามวิงเงินที�บริิษััทกัำาห้นดั ห้ากัใชี้คริบแลี่้วิสัามาริถืเติมเงินเพัิ�ม 

เพั่อัใชี้งานต่อัเน่อัง ไม่สัามาริถืโอันสั่วินที�เห้ลี่ือัจากัวิงเงินกัลี่ับมาริวิมในกัอังกัลี่างไดั้

Business Hybrid Plus

บริิษััทกัำาห้นดัยอัดัเงินสัะสัมแลี่ะวิงเงินกัาริใชี้งานข่อังพันักังาน ห้ากัใชี้งานไม่คริบวิงเงิน 

จะทบไปยังเดัือันถืัดัๆไป ริวิมกัับเงินริายเดัือันท่ี�เติมเข่้ามาให้ม่โดัยไม่เกัินวิงเงินสัะสัม  

ห้ากัยอัดัเกัินเงินจะถืูกัโอันเข่้าในกัอังกัลี่างเพั่อัจัดัสัริริให้้พันักังานริายอั่นที�จำาเป็นต้อังใชี้งาน 

บริิกัาริซิิมโทริศัพัท์เคลี่่อันที�ผั่านเคริือัข่่ายอััจฉริิยะ  

ทริู 5G ที�เริ็วิแริงคริอับคลี่่ม 77 จังห้วิัดั 

ทั�วิปริะเทศไทย ดั้วิยแพั็กัเกัจที�ห้ลี่ากัห้ลี่าย 

ทั�งกัาริเปิดัใชี้บริิกัาริแบบริายเดัือันแลี่ะ 

กัาริเปิดัใชี้บริิกัาริพัริ้อัมโทริศัพัท์มือัถืือั  

ทำาให้้ธุ่ริกัิจสัามาริถืเลี่ือักัใชี้ไดั้ตามควิามต้อังกัาริ 

พัริ้อัมเตริียมเบอัริ์สัวิยเบอัริ์มงคลี่ที�คัดัสัริริมา 

เพั่อัธุ่ริกัิจโดัยเฉพัาะ นอักัจากันี�ยังมีแพั็กัเกัจพัิเศษั

สัำาห้ริับลีู่กัค้าย้ายค่ายเบอัริ์เดัิมอัีกัดั้วิย

Business Hybrid 

Business Mobile
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บริิกัาริโริมมิ�งจากัทริูมูฟิ เอัชีให้้ค่ณติดัต่อักัันไดั้มากักัวิ่า 200 ปริะเทศทั�วิโลี่กั 

โดัยสัามาริถืนำาเบอัริ์มือัถืือัที�ใชี้งานปริะเทศไทยไปใชี้ในต่างปริะเทศไดั้ 

ไม่วิ่าจะเป็นกัาริโทริอัอักั ริับสัาย สั่ง SMS ห้ริือั ใชี้เน็ตในต่างปริะเทศ 

ให้้ค่ณมั�นใจไดั้เสัมอัในปริะสัิทธุิภาพัเคริือัข่่ายริ่วิมริะห้วิ่างปริะเทศ

ที�พัริ้อัมให้้ค่ณใกัลี่้ชีิดักัับคนสันิทที�เมือังไทย ห้ริือั ติดัต่อัธุ่ริกัิจต่างแดัน

ไดั้อัย่างสัะดัวิกัสับายตลี่อัดัเวิลี่า

เห้นือักัวิ่าคู่แข่่งดั้วิยตัวิชี่วิยกัาริตลี่าดัที�ดั้งดัูดักัลี่่่มลีู่กัค้าเป้าห้มาย โดัยกัาริมอับค่าโทริ 

ค่าเน็ต จากัทริูมูฟิเอัชี แกั่ลีู่กัค้าข่อังค่ณ สัามาริถืทำาไดั้ทั�งแบบริายเดัือันแลี่ะแบบเติมเงิน 

โดัยมอับเป็นข่อังข่วิัญ ข่อังริางวิัลี่ กัาริแลี่กัแต้ม ห้ริือัแม้แต่กัาริใชี้งานภายในอังค์กัริ 

นอักัจากัเป็นกัาริกัริะต่้นข่ายสัินค้าแลี่้วิยังเพัิ�มควิามพั้งพัอัใจในกัาริใชี้บริิกัาริ 

ให้้กัับลีู่กัค้าไดั้อัีกัดั้วิย สัามาริถืทำาไดั้ง่ายผั่านชี่อังทางกัาริริับสัิทธุิ�

ที�ห้ลี่ากัห้ลี่ายทั�ง USSD Code แลี่ะ Online API 

PAY PER USE (แบบจ่่ายตามจ่ริิง) 

สัามาริถืใชี้ไดั้ทันทีไม่ต้อังสัมัคริ

ROAMING PACKAGE (แบบแพ็็กเกจ่) 

ชี่วิยควิบค่มค่าใชี้จ่ายแลี่ะจำากััดักัาริใชี้งาน 

ไดั้ทั�งโทริแลี่ะเน็ต

TRAVEL SIM (แบบซิิมเน็็ตพ็ริ้อมใช้้) 

ริาคาปริะห้ยัดั ไม่ใชี่ลีู่กัค้าทริูกั็ใชี้ไดั ้

เที�ยวิไดั้ท่กัทวิีปกัวิ่า 68 ปลี่ายทาง

International Roaming Service

Business Privilege Package

เลืือกริูปแบบริางวััลืได้้ทั้ั�ง ค่่าเน็็ต 

หริือค่่าโทั้ริเป็น็ น็าทั้ี/บาทั้

กำาหน็ด้ช้่องทั้างการิริ่วัมสน็ุก 

ได้้ทั้ั�งการิกด้ USSD 

หริือผ่่าน็แอปพ็ลืิเค่ช้ัน็บน็มือถืือ 

ตริวัจ่สอบสถืาน็ะการิริับริางวััลื 

ได้้ตลือด้เวัลืาจ่าก Web Portalลืูก
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เคริ่อังมือัทำากัาริตลี่าดัที�ธุ่ริกัิจไม่ควิริมอังข่้าม จากัจำานวินผัู้ใชี้โทริศัพัท์มือัถืือั 

ในปริะเทศไทยมากักัวิ่า 66 ลี่้านเลี่ข่ห้มาย บริิกัาริสั่อัสัาริผั่าน SMS 

ห้ลี่ากัห้ลี่ายปริะเภทจากัทริู จะชี่วิยให้้อังค์กัริเข่้าถื้งกัลี่่่มลีู่กัค้าเป้าห้มาย 

อัย่างมีปริะสัิทธุิภาพั สัะดัวิกั ริวิดัเริ็วิ ต้นท่นตำ�า แลี่ะค่้มค่ากัวิ่าเม่อัเทียบกัับ 

สั่อัปริะเภทอั่นๆ

บริิการิส่่งข้้อความส่้�นพริ้อมก้นจำำานวนมาก

บริิกัาริสั่งข่้อัควิามจากัอังค์กัริถื้งกัลี่่่มลีู่กัค้าเป้าห้มายพัริ้อัมกััน 

จำานวินมากัในคริั�งเดัียวิ เห้มาะสัำาห้ริับกัาริแจ้งข่่าวิสัาริ ปริะชีาสััมพัันธุ์ 

กัิจกัริริมทางกัาริตลี่าดั สัะดัวิกั ริวิดัเริ็วิ ต้นท่นตำ�า ค่้มค่ากัวิ่าเม่อัเทียบกัับ 

สั่อัปริะเภทอั่นๆ มีบริิกัาริทั�งแบบสั่อัสัาริทางเดัียวิแลี่ะสัอังทาง

บริิการิส่่งข้้อความส่้�น ภาพและวิดีีโอ จำำานวนมาก

เพัิ�มควิามน่าสันใจแลี่ะมีปริะสัิทธุิภาพัในกัาริสั่อัสัาริไปยังกัลี่่่มลีู่กัค้า 

ดั้วิยกัาริสั่งข่้อัควิาม เสัียง ภาพั แลี่ะวิิดัีโอั ในคริาวิเดัียวิ 

ข่นาดัริวิมสัูงสั่ดัถื้ง 2 Mbyte ต่อัข่้อัควิาม ไม่มีค่าใชี้จ่ายเริียกัเกั็บ

ในกัาริเปิดัข่้อัควิามกัับลีู่กัค้าปลี่ายทาง ริอังริับกัาริใชี้งาน

บน Smart Phone ท่กัริ่่นเทียบเท่ากัับ MMS

บริิการิส่่งข้้อความเฉพาะพ้�นที่ี� โดียไม่ต้้องมีเลข้หมายโที่ริศั้พที่์

บริิกัาริสั่งข่้อัควิามไปยังกัลี่่่มเป้าห้มาย ตามสัถืานที� วิัน แลี่ะเวิลี่าที�กัำาห้นดั โดัยไม่จำาเป็นต้อังม ี

เลี่ข่ห้มายโทริศัพัท์ข่อังผัู้ริับ ใชี้สัำาห้ริับปริะชีาสััมพัันธุ์แลี่ะแจ้งข่่าวิสัาริสัิทธุิพัิเศษั เพั่อักัริะต่้น 

ยอัดัข่าย  เห้มาะสัำาห้ริับห้้างสัริริพัสัินค้า งานแสัดังสัินค้า สันามบิน โริงพัยาบาลี่ เป็นต้น

Intelligent SMS

Hyper SMS

Location Base SMS

สามาริถืกำาหน็ด้ช้่อผู่้ส่งได้้

กำาหน็ด้จ่ำาน็วัน็ วััน็ เวัลืา ใน็การิส่งได้้

ใช้้งาน็ได้้ทั้ั�งผ่่าน็ Web Base แลืะ API

สามาริถืดู้สถืาน็ะแลืะปริะวััติการิใช้้งาน็ได้้

เช้่อมต่อข้้อมูลืได้้อย่างปลือด้ภััย

มีริะบบกริองเบอริ์โทั้ริศััพ็ทั้์ซิำ�าออก 

Business Messaging Services 

True Loca t i on Based Eng ine

“TEXT”

“TEXT”
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บริิกัาริเคริือัข่่ายสั่วินตัวิแบบไริ้สัายสัำาห้ริับธุ่ริกัิจ ที�ชี่วิยให้้กัาริ 

ทำาธุ่ริกัริริมแลี่ะกัาริเกั็บข่้อัมูลี่จากัอั่ปกัริณ์ สัามาริถืทำาไดั้ท่กัที� 

อัย่างปลี่อัดัภัย สัามาริถืริับ-สั่งข่้อัมูลี่ปริิมาณมากัไดั้แบบเริียลี่ไทม ์

ผั่านเคริือัข่่ายทริูมูฟิ เอัชี ห้มดัปัญห้าควิามย่่งยากัแลี่ะปริะห้ยัดัค่าใชี้จ่าย 

ในกัาริเดัินสัายภายในริวิมทั�งกัาริติดัตั�งอั่ปกัริณ์ สัามาริถือัอักัแบบโซิลีู่ชีันไดั ้

ห้ลี่ากัห้ลี่ายตามควิามต้อังกัาริข่อังธุ่ริกัิจ เชี่น กัำาห้นดักัาริใชี้งานเฉพัาะ

เคริ่อังที�ต้อังกัาริ กัำาห้นดัให้้ใชี้งานไดั้ทั�งเคริือัข่่ายสั่วินตัวิแลี่ะอัินเทอัริ์เน็ต

กัำาห้นดัควิามเริ็วิสัูงสั่ดัในกัาริใชี้งาน เป็นต้น เห้มาะสัำาห้ริับกัาริสั่อัสัาริ 

ข่้อัมูลี่ข่นาดัเลี่็กัจนถื้งให้ญ่ เชี่น กัลี่้อังวิงจริปิดั ตู้บริิกัาริสัินค้า 

ตู้เอัทีเอั็ม ห้ริือั อั่ปกัริณ์ IoT เชี่น มิเตอัริ์ไฟิฟิ้า/นำ�า อั่ปกัริณ์ติดัตาม

ริถืข่นสัินค้า เป็นต้น

ริะบบบริิห้าริจัดักัาริอั่ปกัริณ์อััจฉริิยะผั่านคลี่าวิดั์  

(Cloud-based Solution) ตามนโยบายข่อังอังค์กัริ

ทั�งสัมาริ์ตโฟิน แท็บเลี่็ต คอัมพัิวิเตอัริ์ โน้ตบ่�กั  

แลี่ะอั่ปกัริณ์ IoT ริอังริับท่กัริะบบปฏิิบัติกัาริ อัาทิ

Android, iOS, macOS, Windows, Chrome

ดั้วิยริะบบบริิห้าริจัดักัาริเดัียวิกััน ตั�งค่า ควิบค่ม

กัำาห้นดัสัิทธุิ�กัาริเข่้าถื้งข่้อัมูลี่ แยกัพัื�นที�จัดัเกั็บงาน 

อัอักัจากัพัื�นที�สั่วินต้วิ กัริณีพันักังานนำาอั่ปกัริณ์ 

สั่วินตัวิมาใชี้ เพั่อัป้อังกัันข่ัอัมูลี่สัำาคัญให้้ม ี

ควิามปลี่อัดัภัย บริิห้าริจัดักัาริแอัปฯ ติดัตามสัถืานะ 

พัิกััดักัาริใชี้งาน แลี่ะสั่งคำาสัั�งต่างๆ ไปยังอั่ปกัริณ์

ไดั้แบบเริียลี่ไทม์จากัริะบบบริิห้าริสั่วินกัลี่าง

บริิการิเต้ริียมเคริ่องพริ้อมใช้้งานเพ่อธุุริกิจำ

โซิลีู่ชีันที�อัำานวิยควิามสัะดัวิกัปริะห้ยัดัเวิลี่าแลี่ะค่าใชี้จ่ายให้้กัับธุ่ริกัิจ

ในกัาริตั�งค่าสัมาริ์ตโฟินห้ริือัแท็บเลี่็ต Samsung ให้ม่ให้้พัริ้อัมใชี้งาน

กั่อันแกัะกัลี่่อัง สัามาริถืตั�งค่าอั่ปกัริณ์ไดั้จำานวินมากัในคริั�งเดัียวิ 

ผั่านคลี่าวิดั์ ทั�งอััปเดัต ดัาวิน์โห้ลี่ดั บลี่็อักัแอัปฯ จำากััดักัาริเข่้าถื้ง 

กัาริใชี้งานให้้เป็นไปตามนโยบายบริิษััท สัามาริถืปริับแต่งเคริ่อัง

ให้้เป็นไปตามธุีม สัามาริถืลี่็อักัห้ริือัลี่้างเคริ่อังไดั้ทันทีในกัริณี

เคริ่อังสัูญห้ายเพั่อัปกัป้อังข่้อัมูลี่สัำาคัญข่อังธุ่ริกัิจ

Private Mobile Connection

True UEM (Unified Endpoint Management)

Mobile Ready

กำาหน็ด้ Private Profile  

แลืะ Fixed IP ข้องซิิมได้้ 

สะด้วัก ริวัด้เริ็วั  

เช้่อมต่อได้้ทั้ัน็ทั้ี

ปริะหยัด้ ไม่ต้องลืงทัุ้น็ 

การิเด้ิน็สาย

ง่าย ค่ลื่องตัวัเม่อต้อง 

เค่ลื่อน็ย้ายจุ่ด้ติด้ตั�ง

ริองริับเทั้ค่โน็โลืยีหลืากหลืาย  

5G/ 4G/ 3G/ GPRS  

จ่ากทั้ริูมูฟ เอช้

บริิหาริจ่ัด้การิได้้ง่าย 

ค่ริบทัุ้กอุปกริณ ์

ด้้วัยริะบบ 

บริิหาริจ่ัด้การิเด้ียวักัน็

กำาหน็ด้สิทั้ธิ์ิ�การิเข้้าถืึง 

ข้้อมูลืหริือสั�งลืบทั้ัน็ทั้ี  

เพ็่อปกป้องข้้อมูลืสำาค่ัญ 

ให้ปลือด้ภััย

ค่วับคุ่มแลืะตั�งค่่า 

ให้เหมาะสมสอด้ค่ลื้อง 

กับวััตถืุปริะสงค่ ์

การิใช้้งาน็

ลื็อกหริือลื้างเค่ริ่อง

ใน็ทั้ัน็ทั้ีหากสูญหาย

จ่ัด้การิอัปเด้ต 

แก้ใข้ข้้อมูลืเค่ริ่องผ่่าน็ค่ลืาวัด้์ 

ไม่ต้องส่งเข้้าศัูน็ย์

โหลืด้แอปฯ VROOM ให้เลืย

ปริะชุ้มได้้ทัุ้กทั้ี�

ต้้�งค่าส่มาริ์ต้โฟน/แที่็บเล็ต้ Samsung ใหม่ 

โหลดีหริ้อบล็อกแอปฯ ต้ามนโยบายบริิษั้ที่และปริ้บแต้่งธุีม


