
เข้้าถึึงลููกค้้าอย่่างถึ่องแท้้ 

ด้้วย่บริิการิ True Analytics  

ท้่�เตริ่ย่มฐานข้้อมูลู 

พฤติกริริมลููกค้้าข้นาด้ใหญ่ ่

แลูะนำามาวิเค้ริาะห์เพ่อตอบโจท้ย่ ์

การิตลูาด้ พริ้อมบริิการิท้่�ช่่วย่ 

พัฒนาค้อนเท้นต์เสมือนจริิง 

เตริ่ย่มพริ้อมธุุริกิจเข้้าสู่ยุ่ค้ 

Metaverse เต็มริูปแบบ
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บริิการิวิเค้ริาะห์ข้้อมูลูพฤติกริริมในด้้านต่างๆ เพ่อตอบโจท้ย่์ธุุริกิจตามปริะเภท้การิใช่้งาน

ให้เป็นข้้อมูลูในการิวางแผนการิตลูาด้สำาหริับธุุริกิจ ด้้วย่ฐานข้้อมูลูจำานวนมหาศาลูข้อง 

ผู้ใช่้งานจริิงในแพลูตฟอริ์มต่างๆ ข้อง True Ecosystem มากกว่า 30 ลู้านค้น หริือ 

เลูือกวิเค้ริาะห์จากฐานข้้อมูลูท้่�ลููกค้้าจัด้เตริ่ย่มไว้  โด้ย่ม่ท้่มผู้เช่่�ย่วช่าญ่จากท้ริูพริ้อม 

ออกแบบจัด้หมวด้หมู่ วิเค้ริาะห์แลูะพัฒนาข้้อมูลูพฤติกริริมเหลู่านั�น ให้เป็นข้้อมูลูเช่ิงลูึก 

ท้่�ตอบโจท้ย่์แต่ลูะธุุริกิจอย่่างแม่นย่ำาโด้ย่ไม่ม่การิลู่วงลูำ�าข้้อมูลูส่วนบุค้ค้ลู 

Advertising & Campaigning 

โซลููช่ันด้้านโฆษณา

•

Location Intelligence

โซลููช่ันด้้านพื�นท้่� 

•

Customer & Competitor Intelligence

 โซลููช่ันด้้านการิวิจัย่แลูะการิตริวสอบคู้่แข้่ง

•

Credit Risk Insights

โซลููช่ันการิปริะเมินค้วามเส่�ย่งด้้านเค้ริด้ิต

•

Data Enrichment 

โซลููช่ันเพ่อเพิ�มปริะสิท้ธุิภาพข้้อมูลู 

True Analytics

True’s Big Data

วิิเคราะห์์ข้้อมููลจาก True Ecosystem

ข้้อดีีข้อง True Analytics

เป็็นข้้อมููลจากฐานข้้อมููลที่ี�ใหญ่่ที่ี�สุุดี 

แห่งหน่�งข้องป็ระเที่ศไที่ย 

ซึ่่�งมูีพร้อมูที่้�งข้้อมููลสุถานที่ี� 

และพฤติิกรรมูการใช้้งานข้องลูกค้้าจริง 

บริการให้ค้ำาป็ร่กษาอย่างมูืออาช้ีพ 

ดี้วยที่ีมูงานหลากหลายสุาข้าอาช้ีพ 

ที่ี�เกี�ยวข้้องกว่า 100 ค้น 

สุามูารถจ้ดีที่ำา Dashboard  

ไดี้ดี้วยติ้วเอง ที่ำาให้เข้้าใจไดี้ง่ายข้่�น  

หรือสุามูารถให้ที่รูออกแบบไดี ้

ติามูค้วามูติ้องการข้องแติ่ละองค้์กร
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บริิการิโฆษณาโด้ย่ใช่้หลูาย่ช่่องท้าง ช่่วย่ให้การิส่อสาริส่งตริง 

กลูุ่มเป้าหมาย่ได้้มากข้ึ�น ด้้วย่การิศึกษาแลูะวิเค้ริาะห์พฤติกริริม 

ผู้บริิโภค้ท้ำาให้ส่งโฆษณาออกไปได้้ในช่่วงเวลูาท้่�เหมาะสม  

ส่งผลูให้แบรินด้์สินค้้าเป็นท้่�จด้จำา เพิ�มริาย่ได้้ให้ธุุริกิจ 

ด้้วย่แค้มเปญ่ท้่�โด้นใจลููกค้้า

ทำำาไมูจึงต้้องใช้้  

Advertising & Campaigning จากทำรู

หากธุุริกิจข้องคุ้ณต้องการิข้ย่าย่ฐานลููกค้้าในต้นทุ้นท้่�ไม่สูง 

สามาริถึใช่้เค้ริ่องมือข้อง True Analytics ในการิจัด้ท้ำาแค้มเปญ่ 

ท้างการิตลูาด้ได้้อย่่างม่ปริะสิท้ธุิภาพโด้ย่ปริับใช่้ได้้ผ่าน  

SMS, TrueID, TrueMoney Wallet, TrueTouch, Telesales  

ริวมไปถึึงช่่องท้างอ่นๆ ตามค้วามเหมาะสมเพ่อปริะโย่ช่น ์

ในการิท้ำาการิตลูาด้ ท้ั�งย่ังสามาริถึติด้ตามผลูได้้อย่่างเริ่ย่ลูไท้ม์

บริิการิวิเค้ริาะห์ข้้อมูลูสถึานท้่�แลูะเวลูาการิใช่้งานข้องผู้บริิโภค้  

เพ่อให้ธุุริกิจเห็นโอกาสในการิท้ำาการิตลูาด้ได้้อย่่างช่ัด้เจนย่ิ�งข้ึ�น  

สามาริถึดู้ข้้อมูลูค้วามหนาแน่นแลูะพฤติกริริมการิเค้ลู่อนไหว  

ข้องกลูุ่มเป้าหมาย่ แลูะจัด้ท้ำาเป็นริาย่งานเพ่อนำามาวิเค้ริาะห์   

สำาหริับวางแผนการิตลูาด้หริือการิข้ย่าย่กิจการิได้้อย่่างม่ปริะสิท้ธุิภาพ

ทำำาไมูจึงต้้องใช้้ Location Intelligence จากทำรู

หากธุุริกิจข้องคุ้ณต้องการิข้ย่าย่กิจการิเพิ�มสาข้า True Analytics  

จะสามาริถึช่่วย่ปริะเมินได้้ว่าสถึานท้่�ไหนท้่�ม่ค้วามเหมาะสมในการิ 

ข้ย่าย่กิจการิในแง่ข้องการิม่กลูุ่มเป้าหมาย่ท้่�เพ่ย่งพอตามท้่�ต้องการิ 

แลูะปริาศจากคู้่แข้่งหริือไม่

Advertising & Campaigning

Location Intelligence



บริิการิท้ำาการิวิจัย่ด้ิจิท้ัลูผ่านช่่องท้างมือถึือ ไม่ว่าจะเป็นการิท้ด้สอบผลูิตภัณฑ์์ใหม่ ไปจนถึึงการิวิเค้ริาะห์พฤติกริริมการิซื�อข้อง  

หริือจะเป็นภาพลูักษณ์ข้องแบรินด้์เพ่อกำาหนด้เป้าหมาย่ตามพฤติกริริมข้องลููกค้้าได้้ โด้ย่สามาริถึเข้้าถึึงผู้ตอบแบบสอบถึามได้้จำานวนมาก  

อ่กท้ั�งย่ังริวบริวมพฤติกริริมการิใช่้เว็บไซต์หริือแอปพลูิเค้ช่ันเพ่อใช่้เป็นข้้อมูลูในการิท้ำาการิตลูาด้สามาริถึท้ำาได้้หลูากหลูาย่ 

หมวด้หมู่อุตสาหกริริม ม่การิอัปเด้ตข้้อมูลูได้้อย่่างสมำ�าเสมอ อ่กท้ั�งย่ังสามาริถึเปริ่ย่บเท้่ย่บคู้่แข้่งได้้

ต้ัวิอย่่างการใช้้บริการ

หากธุุริกิจข้องคุ้ณต้องการิเปลู่�ย่นพริ่เซ็นเตอริ์ True Analytics สามาริถึส่งแบบสอบถึามไปย่ังกลูุ่มเป้าหมาย่กลูุ่มใหญ่่ได้้ว่า 

พริ่เซ็นเตอริ์ท้่�เลูือกม่ค้วามน่าด้ึงดู้ด้มากเพ่ย่งพอหริือไม่ แลูะแบบสอบถึามออนไลูน์น่�ม่ค้วามริวด้เริ็วมากกว่าเม่อเท้่ย่บกับ 

แบบสอบถึามวิจัย่บนกริะด้าษแบบเก่า

บริิการิปริะเมินเค้ริด้ิตผ่านการิใช่้โท้ริศัพท้์โด้ย่สามาริถึจำาแนกได้้ถึึงพฤติกริริมการิช่ำาริะเงิน  

แลูะการิท้่องเท้่�ย่ว จึงสามาริถึปริะเมินได้้ในเบื�องต้นว่าธุุริกิจข้องคุ้ณต้องการิม่ส่วนริ่วมกับ 

ฐานลููกค้้าน่�หริือไม่ เช่่น การิให้สินเช่่ออนุมัติบัตริเค้ริด้ิต อนุมัติสินเช่่อบ้าน เป็นต้น 

ท้ั�งน่�ต้องได้้ริับค้วามย่ินย่อมในการิใช่้ฐานข้้อมูลูลููกค้้าข้องธุนาค้าริกับฐานข้้อมูลูลููกค้้าข้องท้ริู 

เพ่อนำามาวิเค้ริาะห์ปริะเมินค้วามเส่�ย่ง จากนั�นจึงนำาไปใช่้ในการิตัด้สินใจได้้

ทำำาไมูจึงต้้องใช้้ Credit Risk Insights จากทำรู

กลูุ่มลููกค้้าบางค้นไม่ม่บัญ่ช่่ธุนาค้าริ ไม่ม่บัตริเค้ริด้ิต แต่ทุ้กค้นม่เบอริ์โท้ริศัพท้์ True Analytics  

จึงสามาริถึวิเค้ริาะห์พฤติกริริมการิใช่้จ่าย่ข้องลููกค้้าได้้อย่่างแม่นย่ำา ธุุริกิจจึงเพิ�มริาย่ได้้โด้ย่สามาริถึ 

เข้้าถึึงลููกค้้าได้้มากข้ึ�นโด้ย่ไม่ต้องม่ปริะวัติเค้ริด้ิตมาก่อน

บริิการิวิเค้ริาะห์เช่ิงลูึกต่อย่อด้ฐานข้้อมูลูลููกค้้าข้องธุุริกิจ  

เพ่อค้วามเข้้าใจลููกค้้าแบบ 360 องศา  โด้ย่การินำาฐานข้้อมูลู 

ท้่�ธุุริกิจม่อยู่่จับคู้่กับฐานข้้อมูลูพฤติกริริมลููกค้้าข้องท้ริู  

เพ่อริะบุกลูุ่มเป้าหมาย่ท้่�ช่ัด้เจนแลูะวางกลูยุ่ท้ธุ์การิตลูาด้ 

ได้้อย่่างแม่นย่ำา ภาย่ใต้การิย่ินย่อมในการิใช่้ข้้อมูลูข้องลููกค้้า  

ตามพ.ริ.บ.คุ้้มค้ริองข้้อมูลูส่วนบุค้ค้ลู (PDPA)  

แลูะการิริักษาค้วามปลูอด้ภัย่ข้้อมูลูอย่่างแข้็งแกริ่ง

Customer & Competitor Intelligence

Credit Risk Insights

Data Enrichment

RISK

1 Pre-Survey 2 SMS Invitation 3 Survey Platform 4 Reward Delivery 5 Post-Survey

• ท้ริูตริวจค้วามถึูกต้อง 

 ข้องข้้อมูลู 

• ท้ริูส่งมอบผลูการิสำาริวจ

• องค้์กริให้โจท้ย่์เพ่อจัด้ท้ำา 

• ท้ริูออกแบบพริ้อมให ้

 ค้ำาแนะนำาการิท้ำาแบบสอบถึาม 

 แลูะจัด้ท้ำาริะบบ

• ท้ริูช่่วย่ส่ง SMS 

 เพ่อเช่ิญ่กลูุ่มเป้าหมาย่ 

 ท้ำาแบบสอบถึาม

• กลูุ่มเป้าหมาย่ริับริางวัลู 

 เป็นท้รูิพอย่ท์้หรืิอริางวัลู 

 ตามท้่�กำาหนด้เม่อท้ำาเสริ็จ

• กลูุ่มเป้าหมาย่ท้ำา 

 แบบสอบถึาม
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บริิการิออกแบบสริ้างสภาพแวด้ลู้อมเสมือนท้ั�งภาพแลูะเส่ย่ง (Virtual Reality) เพ่อให้ผู้ใช่้งานริู้สึก 

เหมือนเข้้าไปอยู่่ในสิ�งแวด้ลู้อมนั�นได้้จริิง สามาริถึสริ้างแลูะพัฒนาค้อนเท้นต์ให้เป็นไปตามวัตถึุปริะสงค้์

ข้ององค้์กริ เช่่น การิฝึึกอบริมพนักงานในท้ักษะเฉพาะ แสด้งริาย่งานวัด้ผลูการิเริ่ย่นริู้ได้้อย่่างแม่นย่ำา 

นำาพฤติกริริมข้องผู้เริ่ย่นมาวิเค้ริาะห์เพ่อเพิ�มปริะสิท้ธุิภาพแลูะค้วามเช่่�ย่วช่าญ่ในการิท้ำางาน  

ลูด้ค้วามเส่�ย่งในการิเกิด้อุบัติเหตุจากการิฝึึกปฏิิบัติงานจริิง ลูด้ต้นทุ้น ริวมท้ั�งสริ้างค้อนเท้นต ์

ในการินำาเสนอสินค้้าหริือบริิการิให้ม่ค้วามน่าสนใจ

ศููนย่์แสดงนิทำรรศูการเสมูือนจริง 

บริิการิออกแบบงานจัด้แสด้งสินค้้า นิท้ริริศการิ ค้อนเสิริ์ต งานปริะกวด้ แลูะอ่เวนต์อ่นๆ 

ในริูปแบบเสมือน (Virtual Exhibition) มอบปริะสบการิณ์แปลูกใหม่จำาลูองงานลูงมาสู ่

หน้าจอออนไลูน์ ให้ลููกค้้าเพลูิด้เพลูินไปกับการิเข้้าริ่วมงานได้้แบบ 360 องศา สามาริถึสริ้าง 

ปฏิิสัมพันธุ์กับผู้เข้้าริ่วมงานค้นอ่นได้้เริ่ย่ลูไท้ม์ ช่มการิถึ่าย่ท้อด้สด้ Video Streaming 

ภาย่ในงานได้้ เพ่อให้ผู้ใช่้งานริู้สึกเหมือนเข้้าไปอยู่่ในอาค้าริจัด้งานจริิง ๆ

VR Solution

VSPACE

บริการออกแบบและพััฒนา คอนเทำนต้์เสมูือนจริง 

ออกแบบ และจ้ดีที่ำา

Storyboard

ลูกค้้าที่ำาการที่ดีสุอบ

และติรวจร้บงาน

อบรมูการใช้้งาน สุ่งมูอบงานให้ก้บลูกค้้า
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