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• Mobile PBX

• Cloud PBX

• Fixed line Plus 

• IP-DID 

• True Voice Plus

• True 006 

• True ITFS

Productivity &

Collaboration 

Solutions

Voice &

Conference

Solutions

Mobility 

Solutions

• Business Mobile

• Business Hybrid

• Business Hybrid Plus

• International Roaming Service

• Business Privilege Package

• Business Messaging Services 

 - Intelligent SMS

 - Hyper SMS

 - Location Base SMS

• Private Mobile Connectio

• True UEM 

• Mobile Ready

•  Cloud Contact Center

•  VOICE & CHAT BOT

 - CHATBOTIX

 - VAutomation

•  Smart Queue Solution

•  Smart Glasses

•  True VROOM

•  True VWORK

•  True Digital Academy

•  HR Solution

•  TrueMoney Wallet

Network 

Solutions

•  อิินเทอิร์์เน็ตความเร์็วสููงเพื่่อิธุุร์กิิจ

• Traffic Log retention

• Wireless Data Service 

•  Ethernet Fiber 

•  True SD-WAN 

•  เว็บไซต์และอิีเมล 

•  Corporate WiFi 

•  DDOS Protection 

• Virtual Firewall 

•  True International Gateway 
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Marketing 

Solutions

5G Infrastructure 

• True 5G SA (Standalone) 

• True 5G FWA

• True 5G Network Slicing

• True 5G MEC 

• True 5G Private Network 

Digital Security 

Solutions

• Governance, Risk  

 and Consulting Services 

• Offensive Cybersecurity

 - Penetration Testing Service  

 (Pen-Test)

• Managed Detection  

 and Response Services

 - Security Operation Center 

 (SOC) Service

• Managed Security Services

• PDPA and Data Protection Services

DATA Center 

& Cloud Services  

Solutions

•  Data Center และร์ะบบ Network

• ร์ะบบ Cloud

 - International Public Cloud

 - Domestic Cloud

 - Cloud Connect

•  IT Professional  

 & Managed Services  

• True Analytics

 - Advertising & Campaigning

 - Location Intelligence

 - Customer & Competitor Intelligence

 - Credit Risk Insights

 - Data Enrichment

•  VR Solution

•  VSPACE

IoT & Digital 

Solutions

• IoT Sim Management

• Smart Transportation

• Smart CCTV

• Smart Residence

• Smart Environment

• True 5G X PIS

• True 5G MR Smart Hololens

• True Digital Cow

• Smart Manufacturing

• True 5G Smart ROBO-SERVICE

• True 5G MedTech Ambulance

• แอิป MorDee หมอิดีี
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ทร์ูให้บร์ิกิาร์โคร์งข่่าย

เพื่่อิทุกิกิาร์เชื่่อิมต่อิ 

ข่อิงธุุร์กิิจ 

ท้�งกิาร์เชื่่อิมต่อิแบบ 

Private Network  

และ Internet Network  

พื่ร์้อิมบร์ิกิาร์เสูร์ิมอิ่นๆ  

ที�ชื่่วยให้กิาร์ดีำาเนินกิาร์ 

 ธุุร์กิิจล่นไหล สูะดีวกิ 

ปลอิดีภั้ย ไม่มีสูะดีุดี
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บร็ิการ็เสำร็ิม เพิ่ิ�มคีวามคีร็บอิินเทุอิร็์เน็ตอิงคี์กร็ 

Traffic Log retention  

บร์ิกิาร์บร์ิหาร์ร์ะบบจร์าจร์ทางคอิมพื่ิวเตอิร์์  มีร์ะบบ Log Management ที�ปลอิดีภั้ย จ้ดีเกิ็บบ้นทึกิข่้อิมูลถููกิต้อิงตามข่้อิปฏิิบ้ติตามกิฎหมาย 

พื่ร์ะร์าชื่บ้ญญ้ติว่าดี้วยกิาร์กิร์ะทำาผิิดีเกิี�ยวกิ้บคอิมพื่ิวเตอิร์์ เพื่่อิให้สูามาร์ถูนำามาตร์วจสูอิบไดี้ โดียข่้อิมูลที�จ้ดีเกิ็บน้�นต้อิงแสูดีงถูึงข่้อิมูลกิาร์ใชื่้งาน 

อิินเทอิร์์เน็ตอิย่างละเอิียดี โดียที�อิงค์กิร์ไม่ต้อิงลงทุนติดีต้�งอิุปกิร์ณ์์เพื่ิ�มเติม ชื่่วยให้อิงค์กิร์ปร์ะหย้ดีค่าใชื่้จ่าย พื่ร์้อิมกิาร์แจ้งเตือิน ชื่่วยลดีผิลกิร์ะทบ

ภั้ยคุกิคามที�จะเกิิดีข่ึ�น และ มีกิาร์ร์ายงานผิลปร์้บตามความต้อิงกิาร์ข่อิงอิงค์กิร์น้�นๆ

บริิการิอิินเทอิริ์เน็ตความเริ็วสููงเพื่่อิธุุริกิจ

บร์ิกิาร์อิินเทอิร์์เน็ตความเร์็วสููงจากิทร์ูที�สูามาร์ถูร์้บสู่งข่้อิมูลจำานวนมากิผิ่านสู่อิใชื่้สูายและไร์้สูาย 

ด้ีวยมาตร์ฐานด้ีานความปลอิดีภ้ัย มีบริ์กิาร์ร์อิงร้์บลูกิค้าธุุร์กิิจทุกิข่นาดี ทำาให้ธุุร์กิิจมีความคล่อิงต้ว  

สูามาร์ถูควบคุมค่าใช้ื่จ่าย ตามความต้อิงกิาร์ได้ีอิย่างมีปร์ะสิูทธิุภัาพื่  ธุุร์กิิจสูามาร์ถูเลือิกิใช้ื่อิินเทอิร์์เน็ต 

ให้เหมาะกิ้บธุุร์กิิจเพื่่อิปร์ะสูิทธุิภัาพื่สููงสูุดี

Business Internet (Fixed IP)  

อิินเทอิร์์เน็ตความเร็์วสููง ที�เพิื่�มปร์ะสิูทธิุภัาพื่กิาร์ใช้ื่งานด้ีวย Fixed IP Address  ร์อิงร้์บกิาร์ปร์ะกิอิบ 

ธุุร์กิิจข่นาดีเล็กิถูึงกิลาง มาพื่ร์้อิมอิุปกิร์ณ์์กิร์ะจายสู้ญญาณ์ WiFi  เพื่่อิเชื่่อิมต่อิกิ้บอิุปกิร์ณ์์ต่างๆ

Corporate Internet

อิินเทอิร์์เน็ตความเร์็วสููงบนวงจร์ Leased line มาพื่ร์้อิมอิุปกิร์ณ์์ร์ะดี้บ Corporate Grade 

กิาร์้นตีข่นาดีช่ื่อิงสู้ญญาณ์ (Bandwidth) ตามความต้อิงกิาร์ เข้่าถึูงข้่อิมูลได้ีร์วดีเร็์ว ปลอิดีภ้ัย 

มีความเสูถีูยร์สููงสุูดี พื่ร้์อิมบริ์กิาร์แบบ Multiple Fixed IP จำานวนหลาย IP เหมาะก้ิบอิงค์กิร์ข่นาดีใหญ่ 

ที�มีกิาร์ใชื่้งานข่อิงพื่น้กิงานจำานวนมากิ

Broadband Internet

อิินเทอิร์์เน็ตความเร์็วสููง ที�เหมาะกิ้บธุุร์กิิจเร์ิ�มต้น (ข่นาดีเล็กิ) หร์ือิ สูำาหร์้บที�อิยู่อิาศั้ย มาพื่ร์้อิม 

อิุปกิร์ณ์์กิร์ะจายสู้ญญาณ์ WiFi เพื่่อิเชื่่อิมต่อิกิ้บอิุปกิร์ณ์์ต่างๆ เชื่่น โน้ตบุ�กิ มือิถูือิ แท็บเล็ต

ธุุร์กิิจ

ข่นาดีเล็กิ/ที�อิยู่อิาศั้ย

ผิู้ใชื่้งาน

3-4 คน

กิาร์ใชื่้งาน

แชื่ร์์ร์่วมกิ้บผิู้ใชื่้ร์ายอิ่น

แกิ้เหตุเสูีย

ภัายใน 24 ชื่ม.

ธุุร์กิิจ

ข่นาดีเล็กิ-กิลาง

ผิู้ใชื่้งาน

10-15 คน

กิาร์ใชื่้งาน

1 IP/ชื่่อิงสู้ญญาณ์

ความเร์็วสููงสููง

แกิ้เหตุเสูีย

ภัายใน 12 ชื่ม.

ธุุร์กิิจ

ข่นาดีใหญ่

ผิู้ใชื่้งาน

หลายร์้อิยคน

กิาร์ใชื่้งาน

หลาย IP/ความเสูถูียร์สููง

แกิ้เหตุเสูีย

ภัายใน 4 ชื่ม.

ร์้บ-สู่งข่้อิมูลดี้วยชื่่อิงสู้ญญาณ์ 

ที�มีความเสูถูียร์

ท้�งใน และต่างปร์ะเทศั

บร์ิกิาร์เสูร์ิมมากิมายเพื่่อิกิาร์ทำางาน

ที�มีปร์ะสูิทธุิภัาพื่สููงสูุดี 

บร์ิกิาร์ติดีต้�งที�ร์วดีเร์็วและไดี้ร์้บกิาร์ดีูแล

โดียผิู้เชื่ี�ยวชื่าญที�มากิดี้วยปร์ะสูบกิาร์ณ์์ 
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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 

ธุุร์กิิจแบบไร้์สูายทำาธุุร์กิร์ร์มอิอินไลน์ได้ีทุกิที� ช่ื่วยให้กิาร์ทำาธุุร์กิิจไม่ได้ีจำาก้ิดีแค่ในอิาคาร์ คล่อิงต้วด้ีวยกิาร์ร้์บสู่งข้่อิมูลแบบเรี์ยลไทม์  

สูามาร์ถูเชื่่อิมโยงอิุปกิร์ณ์์ร์้บสู่งข่้อิมูลแบบไร์้สูายไดี้อิย่างปลอิดีภั้ยแม้อิยู่ร์ะยะไกิล ม้�นใจในบร์ิกิาร์ ไม่มีสูะดีุดีดี้วย Router  

สูำาร์อิงถูึง 2 ซิม หมดีกิ้งวลเร์่อิงกิาร์เดีินสูายภัายในอิาคาร์ ปร์ะหย้ดีค่าใชื่้จ่าย เหมาะสูำาหร์้บกิาร์สู่อิสูาร์ ข่้อิมูลข่นาดีเล็กิ 

หร์ือิจุดีบร์ิกิาร์ เชื่่น ตู้เอิทีเอิ็ม เคร์่อิงร์ูดีบ้ตร์ Vending Machine ตู้คีอิอิสู เป็นต้น

Wireless Data Service 

True SD-WAN

บร์ิกิาร์โคร์งข่่ายสู่อิสูาร์ความเร์็วสููงผิ่านไฟเบอิร์์อิอิปติกิดี้วยเทคโนโลยี MPLS 

สูำาหร์้บอิงค์กิร์ธุุร์กิิจข่นาดีกิลางถูึงใหญ่ ที�ต้อิงกิาร์ความเสูถูียร์ และความปลอิดีภั้ย 

ข่อิงข่้อิมูล เพื่่อิกิาร์ร์้บสู่งไฟล์ข่นาดีใหญ่ท้�งภัาพื่ เสูียงและวีดีีโอิ ร์อิงร์้บกิาร์ทำางาน 

ที�หลากิหลาย มีบร์ิกิาร์แบบ VLL (Virtual Leased Line) Point to Point 

ที�เหมาะกิ้บกิาร์เชื่่อิมต่อิจากิสูาข่าหนึ�งไปย้งสูาข่าหนึ�งที�ต้อิงมีกิาร์ติดีต่อิร์ะหว่างกิ้น 

และปร์ะสูานงานกิ้นตลอิดีเวลา และแบบ VPN (Virtual Private Network) 

ที�เหมาะสูำาหร์้บกิาร์เชื่่อิมต่อิร์ะหว่างสูำาน้กิงานใหญ่ กิ้บสูาข่าย่อิยต่างๆ 

หร์ือิแต่ละสูาข่าเชื่่อิมต่อิกิ้นเอิง

Ethernet Fiber

บร์ิกิาร์เชื่่อิมต่อิข่้อิมูลร์ะหว่างสูาข่ากิ้บสูำาน้กิงานใหญ่ ร์วมถูึงดีาต้าเซ็นเตอิร์์และร์ะบบคลาวดี์ 

เสูมือินเป็นต้วกิลางที�ชื่่วยจ้ดีลำาดี้บความสูำาค้ญข่อิงข่้อิมูลที�ไดี้ร์้บและสู่งต่อิข่้อิมูลไปชื่่อิงทาง 

ที�เหมาะสูมที�สูุดีทำาให้บร์ิหาร์กิาร์ใชื่้ชื่่อิงสู้ญญาณ์ (Bandwidth) อิย่างคุ้มค่า เชื่่อิมต่อิกิ้บ 

เคร์ือิข่่ายไดี้หลากิหลายท้�ง MPLS, อิินเทอิร์์เน็ต และ 4G/5G สูะดีวกิจ้ดีกิาร์ง่าย 

จากิสู่วนกิลางที�เดีียว และสูามาร์ถูติดีตามทุกิกิาร์ใชื่้งานไดี้ตลอิดี 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 

บร์ิกิาร์ร์้บจดีทะเบียนชื่่อิโดีเมน (Domain Name) อิินเทอิร์์เน็ต  

เพื่่อิอิ้างอิิงไปย้งเว็บไซต์ต่างๆ ท้�งโดีเมนในปร์ะเทศั และต่างปร์ะเทศั 

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

Web Hosting 

บร์ิกิาร์พื่ื�นที�จ้ดีเกิ็บข่้อิมูลเว็บไซต์ บนเซิร์์ฟเวอิร์์ปร์ะสูิทธุิภัาพื่สููง 

ภัายใต้กิาร์ดีูแลจากิผิู้เชื่ี�ยวชื่าญ

Mail Hosting 

บร์ิกิาร์ให้เชื่่าใชื่้ อิีเมลผิ่านอิินเทอิร์์เน็ต (Mail Domain/Mail box) ดี้วยเซิร์์ฟเวอิร์์ข่นาดีใหญ ่

ร์อิงร์้บอิีเมล์จำานวนมากิ ป้อิงกิ้นอิีเมล์ข่ยะ 99.5% และป้อิงกิ้นไวร์้สู 100% 

Mail Cleaner 

บร์ิกิาร์กิล้�นกิร์อิงและตร์วจสูอิบอิีเมลข่าเข่้า เพื่่อิให้เซิร์์ฟเวอิร์์สูะอิาดีปร์าศัจากิไวร์้สู

ที�จะสูร์้างความเสูียหาย กิ่อินที�จะสู่งต่อิไปย้งร์ะบบ Mail Server ข่อิงผิู้ใชื่้

Mail Relay 

บร์ิกิาร์กิล้�นกิร์อิงและตร์วจสูอิบอิีเมลกิ่อินสู่งอิอิกิไปย้งผิู้ร์้บปลายทาง เพื่่อิป้อิงกิ้นปัญหา

ไวร์้สูและสูแปมแฝงไปกิ้บอิีเมลต่างๆ 

Mail backup  

เป็นร์ะบบสูำาร์อิงเพื่่อิร์้บอิีเมล์โดียอิ้ตโนม้ติในกิร์ณ์ีร์ะบบเกิิดีปัญหา 

โดียจะสู่งต่อิอิีเมล์ท้�งหมดีกิล้บคืนไปย้ง Mail Server ข่อิงผิู้ใชื่้เม่อิร์ะบบปกิติแล้ว

W
eb Hosting

D
om

ain Nam
e 

  Registration

M
ail Hosting

M
ail Cleaner 

M
ail Relay

M
ail backup

บร็ิการ็เกี�ยวกับเว็บไซต์ และ อิีเมล

มั�นใจ มาตริฐานความปลิอิดภััย

 

ปริะหยัด ลิดต้นทุนการิบริิหาริ

คริบ เช้่อิมต่อิการิใช้้งาน 

จัดการิภัายในที�เดียว 

ดูแลิ 24 ช้ม.

โดยผูู้้เช้ี�ยวช้าญจากทริู



บร์ิกิาร์อิอิกิแบบติดีต้�ง WiFi เชื่่อิมต่อิอิินเทอิร์์เน็ตร์ะดี้บอิงค์กิร์ โดียใชื่้เทคโนโลย ี

ไร์้สูายล่าสูุดีแบบ WiFi 6 เพื่่อิเชื่่อิมต่อิอิุปกิร์ณ์์พื่กิพื่าต่างๆ สูำาหร์้บอิงค์กิร์ธุุร์กิิจ 

ที�ต้อิงกิาร์ใชื่้งานอิินเทอิร์์เน็ต WiFi ภัายในพื่ื�นที�ทำางาน หร์ือิร์้านค้าที�มีลูกิค้าร์อิ 

ใชื่้บร์ิกิาร์หร์ือิซื�อิสูินค้า โดียมีผิู้เชื่ี�ยวชื่าญจากิทร์ู คอิยดีูแลและแกิ้ปัญหาผิ่านร์ะบบ  

Cloud ตลอิดี 24 ชื่้�วโมง 

Smart WiFi บริ์กิาร์ WiFi เพ่ื่อิให้ลูกิค้าข่อิงธุุร์กิิจ (Guest) เล่น Free WiFi  

ไดี้สูบายใจ ลูกิค้าเพื่ียง Login และ ข่อิ Password กิ็เข่้าใชื่้งานอิินเทอิร์์เน็ตไดี้ท้นที  

เหมาะสูำาหร์้บ ร์้านอิาหาร์ ร์้านกิาแฟ โร์งแร์ม โร์งพื่ยาบาล ศัูนย์บร์ิกิาร์ลูกิค้าต่างๆ

Office WiFi บร์ิกิาร์อิอิกิแบบติดีต้�ง WiFi สูำาหร์้บสูำาน้กิงานอิอิฟฟิศั 

ข่นาดีกิลาง เพื่่อิใชื่้งานร์ะบบ LAN Intranet/ Internet มีให้เลือิกิหลากิหลาย 

ตามข่นาดีพื่ื�นที�ข่อิงสูำาน้กิงาน และจำานวนข่อิงพื่น้กิงานที�ใชื่้งาน 

Corporate WiFi บร็ิการ็อิินเทุอิร็์เน็ต WiFi

เลิือิกช้่อิงทางการิ login  

ตามความเหมาะสูมกับธุุริกิจ 

ริะบุตัวตนผูู้้ใช้้งานอิินเทอิริ์เน็ตแลิะ 

เก็บ LOG ตาม พื่.ริ.บ. คอิมพื่ิวเตอิริ์ 

มีเคริ่อิงมือิสูำาหริับวิเคริาะห์ข้้อิมูลิผูู้้ใช้้งาน  

เพื่่อินำาไปใช้้วางแผู้นการิตลิาด 

คริบวงจริทั�งบริิหาริจัดการิ จัดหาอิุปกริณ์์ 

ติดตั�ง แลิะควบคุมคุณ์ภัาพื่สูัญญาณ์โดย 

ผูู้้เช้ี�ยวช้าญ พื่ริ้อิมริะบบริักษาความปลิอิดภััย

ข้้อิมูลิ  

บร็ิการ็เกี�ยวกับเว็บไซต์ และ อิีเมล
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Corporate Netw
ork
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Corporate Server

ปกป้อิง  

สูกัดภััยคุกคามจากไซิเบอิริ์ไวริัสู

สูะดวก  

ทริูดูแลิให้จากสู่วนกลิาง 

ปริะหยัด  

ไม่ต้อิงลิงทุนซิื�อิอิุปกริณ์์

บร์ิกิาร์ร์ะบบร์้กิษาความปลอิดีภั้ยเคร์ือิข่่ายอิงค์กิร์ ชื่่วยปกิป้อิงภั้ยคุกิคามทางไซเบอิร์์ที�โจมตีจากิภัายนอิกิ 

บร์ิหาร์จ้ดีกิาร์และดีูแลจากิสู่วนกิลางโดียทร์ู (Centralization Management) มีร์ะบบตร์วจจ้บชื่่วยหยุดีย้�ง

กิาร์โจมตี พื่ร์้อิมป้อิงกิ้นไวร์้สูจากิต้นทางท้นที ลดีความเสูี�ยงกิาร์แพื่ร์่กิร์ะจายภัายในเคร์ือิข่่าย สูามาร์ถู

กิำาหนดีนโยบายกิาร์ใชื่้งานอิินเทอิร์์เน็ตภัายในอิงค์กิร์ไดี้เอิงตามความต้อิงกิาร์

บร์ิกิาร์ป้อิงกิ้นภั้ยและสูกิ้ดีกิาร์โจมตีทางอิินเทอิร์์เน็ตจากิ DDoS ทุกิร์ูปแบบ โดียผิู้เชื่ี�ยวชื่าญ 

ตลอิดี 24 ชื่้�วโมง ชื่่วยปกิป้อิงเว็บไซต์หร์ือิเซิร์์ฟเวอิร์์ จากิภั้ยคุกิคามที�เข่้ามาจำานวนมากิ 

เกิินกิว่าที�ร์ะบบจะร์อิงร์้บและทำาให้ไม่สูามาร์ถูให้บร์ิกิาร์ไดี้ กิ่อิให้เกิิดีความสููญเสูีย 

สู่งผิลต่อิความน่าเชื่่อิถูือิ ชื่่อิเสูียง และร์ายไดี้ข่อิงอิงค์กิร์

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

10 • TRUEBUSINESS CATALOG 2022



EMPOWERING GROWTH • 11

บร็ิการ็วงจร็สำ่อิสำาร็ข้้อิมูลร็ะหว�างปร็ะเทุศ 

คีร็อิบคีลุมพิ่้�นทุี�บร็ิการ็หลากหลายทุั�วโลก  

บร์ิกิาร์วงจร์สู่อิสูาร์ข่้อิมูลร์ะหว่างปร์ะเทศั ผิ่านโคร์งข่่ายใยแกิ้วนำาแสูงข่อิงทร์ู 

โดียร์่วมกิ้บพื่้นธุมิตร์ International Carrier ชื่้�นนำาในต่างปร์ะเทศั ทำาให้ลูกิค้า  

สูามาร์ถูเชื่่อิมต่อิสูำาน้กิงานร์ะหว่างปร์ะเทศัไดี้คร์อิบคลุมท้�วโลกิ ชื่่วยเพื่ิ�ม 

ความคล่อิงต้วในกิาร์ติดีต่อิสู่อิสูาร์ร์ะหว่างสูำาน้กิงานท้�งในปร์ะเทศัและต่างปร์ะเทศั 

เพื่่อิสู่งมอิบบร์ิกิาร์มาตร์ฐานร์ะดี้บสูากิลแกิ่กิลุ่มลูกิค้าอิงค์กิร์ มีความยืดีหยุ่น 

ในกิาร์เลือิกิใชื่้ข่นาดีแบนดี์วิธุตามที�ต้อิงกิาร์ ดีูแลโดียผิู้เชื่ี�ยวชื่าญจากิทร์ ู

ตลอิดี 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



ทร์ูให้บร์ิกิาร์โทร์ศั้พื่ท์คร์บวงจร์

ท้�งโทร์ศั้พื่ท์พื่ื�นฐาน และ  

โทร์ศั้พื่ท์ผิ่านอิินเทอิร์์เน็ต 

คร์อิบคลุม 77 จ้งหว้ดีท้�วไทย 

คุณ์ภัาพื่สู้ญญาณ์คมชื่้ดี

และเสูถูียร์ท้�งกิาร์โทร์ภัายใน

และต่างปร์ะเทศั 

ตอิบโจทย์ธุุร์กิิจทุกิปร์ะเภัท

พื่ร์้อิมร์้บแจ้งเหตุ 24 ชื่ม.
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MOBILE PBX

เชื่่อิมต�อิโทุร็ศัพิ่ทุ ์

สำำานักงานไว้บนม้อิถื้อิ

ธุุร์กิิจที�ใชื่้งานนอิกิสูถูานที�บ่อิย

ธุุร์กิิจข่นาดีเล็กิ-กิลาง

ใชื่้เบอิร์์ สูนง.  

ผิ่านแอิปฯ บนมือิถูือิ 

ไดี้ท้�วโลกิ

ตู้ PBX ทร์ูลงทุนให้

ไม่ต้อิงใชื่้ห้วเคร์่อิงโทร์ศั้พื่ท์

โทุร็ศัพิ่ทุ์สำำานักงาน

IP-DID

โทุร็ศัพิ่ทุ์สำำานักงาน 

ผ่�านร็ะบบตู้สำาข้า

ธุุร์กิิจที�โทร์พื่ร์้อิมกิ้นจำานวนมากิ

ธุุร์กิิจข่นาดีกิลาง-ใหญ่

ใชื่้งานชื่่อิงสู้ญญาณ์ฅ 

โทร์พื่ร์้อิมกิ้น  

10 ชื่่อิงสู้ญญาณ์ข่ึ�นไป

ตู้ PBX ต่อิเชื่่อิมกิ้บ 

ข่อิงเดีิมไดี้

ห้วเคร์่อิงโทร์ศั้พื่ท ์

ใชื่้กิ้บข่อิงเดีิมไดี้

CLOUD PBX

โทุร็ศัพิ่ทุ์สำำานักงาน 

ผ่�านคีลาวด์์

 ธุุร์กิิจที�โทร์ร์ะหว่างสูาข่าจำานวนมากิ

ธุุร์กิิจข่นาดีเล็กิ-กิลาง

โทร์ฟร์ีร์ะหว่าง 

สูาข่าและเบอิร์์ทร์ู

ตู้ PBX ทร์ูลงทุนให้

ห้วเคร์่อิงโทร์ศั้พื่ท ์

ทร์ูลงทุนให้

TRUE VOICE+

โทุร็ศัพิ่ทุ์สำำานักงาน 

ผ่�านอิินเทุอิร็์เน็ต

 

ธุุร์กิิจทีเน้นกิาร์โทร์อิอิกิเป็นจำานวนมากิ

ธุุร์กิิจข่นาดีกิลาง-ใหญ่

ใชื่้ร์่วมกิ้บเลข่หมาย 

โทร์ศั้พื่ท์พื่ื�นฐาน 

โทร์ไดี้พื่ร์้อิมกิ้นมากิกิว่า  

30 เลข่หมาย

ตู้ PBX ต่อิเชื่่อิมกิ้บ 

ข่อิงเดีิมไดี้

ห้วเคร์่อิงโทร์ศั้พื่ท ์

ใชื่้กิ้บข่อิงเดีิมไดี้

FIXED LINE PLUS

โทุร็ศัพิ่ทุ์พิ่้�นฐาน 

เสำียงคีมชื่ัด์ร็ะบบด์ิจิทุัล

ธุุร์กิิจที�ใชื่้สูายโทร์ศั้พื่ท์ร์่วมกิ้บอิินเทอิร์์เน็ตไดี้

ธุุร์กิิจข่นาดีเล็กิ

ใชื่้งานร์่วมกิ้บเคร์่อิง FAX 

เคร์่อิง EDC

มี / ไม่มี ตู้ PBX กิ็ไดี้

ห้วเคร์่อิงโทร์ศั้พื่ท ์

ใชื่้กิ้บข่อิงเดีิมไดี้

การิใช้้งานการิใช้้งาน

PBX 

PBX 

อิุปกริณ์์

เช้่อิมต่อิ

อิุปกริณ์์

เช้่อิมต่อิ

ธุุริกิจธุุริกิจ

การิใช้้งาน
การิใช้้งาน

การิใช้้งาน

PBX 

PBX 

PBX 

อิุปกริณ์์

เช้่อิมต่อิ

อิุปกริณ์์

เช้่อิมต่อิ

อิุปกริณ์์

เช้่อิมต่อิ

ธุุริกิจธุุริกิจธุุริกิจ
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เชื่่อิมต�อิโทุร็ศัพิ่ทุ์สำำานักงานไว้บนม้อิถื้อิ

บร์ิกิาร์เชื่่อิมเลข่หมายโทร์ศั้พื่ท์พื่ื�นฐานข่อิงสูำาน้กิงานไว้บนโทร์ศั้พื่ท์มือิถูือิ โทร์เข่้า-อิอิกิดี้วยเลข่หมายอิงค์กิร์เบอิร์์เดีียว 

ไม่พื่ลาดีกิาร์ติดีต่อิงานไดี้ทุกิที�แม้ไม่อิยู่อิอิฟฟิศั ร์วมร์ะบบตู้สูาข่า (PBX) และโทร์ศั้พื่ท์มือิถูือิเข่้าไว้ดี้วยกิ้นผิ่านคลาวดี ์

บนโคร์งข่่ายอิินเทอิร์์เน็ต ร์อิงร์้บกิาร์ใชื่้งานทุกิเคร์ือิข่่ายมือิถูือิ ไม่ต้อิงลงทุนติดีต้�งตู้ PBX ค่าโทร์อิ้ตร์าเดีียวท้�วโลกิ 

และโทร์ในกิลุ่มฟร์ี ไม่ต้อิงเปลี�ยนเบอิร์์ใหม่แม้จะย้ายสูำาน้กิงาน มีผิู้เชื่ี�ยวชื่าญร์้บแจ้งเหตุตลอิดี 24 ชื่้�วโมง

Mobile PBX

Cloud PBX

โทุร็ศัพิ่ทุ์สำำานักงานผ่�านคีลาวด์์

บร์ิกิาร์โทร์ศั้พื่ท์พื่ื�นฐานร์ะบบตู้สูาข่าบน Cloud PBX ผิ่านโคร์งข่่าย 

MPLS ข่อิงทร์ู ซึ�งเป็นโคร์งข่่ายที�มีความเสูถูียร์ และความปลอิดีภั้ย 

ข่อิงข่้อิมูลสููง คุณ์ภัาพื่เสูียงคมชื่้ดี ปร์ะหย้ดีจ้ดีกิาร์ง่ายและไม่ต้อิง 

ลงทุนร์ะบบตู้สูาข่า (PBX) พื่ร์้อิมใชื่้งานกิ้บโทร์ศั้พื่ท์ IP Phone 

ที�สูามาร์ถูแสูดีงเลข่หมายโทร์เข่้าไดี้ โทร์หากิ้นร์ะหว่างสูาข่า 

และเลข่หมายทร์ูโดียไม่ต้อิงเสูียค่าโทร์เพื่ิ�ม สูามาร์ถูเพื่ิ�มลดีคู่สูายไดี ้

ตามต้อิงกิาร์ ร์้บสูายไดี้หลากิหลายอิุปกิร์ณ์์ ท้�งโทร์ศั้พื่ท์พื่ื�นฐาน 

คอิมพื่ิวเตอิร์์ และสูมาร์์ทโฟน

กด
1

กด
2

กด
3

กด
4

โทริ (02)

โทริหากันฟริี

Internet Network

โทริอิอิกด้วย 02 xxx xxxx (เบอิริ์กลิาง/สู่วนตัว)

กด
1

แผนกA

แผนกBกด
2

โทริ (02) โทริภัายใน

ด้วยเลิข้ 4 หลิัก

Private Network

โทริอิอิกด้วย 02 xxx xxxx (เบอิริ์กลิาง/สู่วนตัว)



IP-DID 

โทุร็ศัพิ่ทุ์สำำานักงานผ่�านอิินเทุอิร็์เน็ต

โทร์ศั้พื่ท์สูำาหร์้บอิงค์กิร์โดียใชื่้โคร์งข่่ายอิินเทอิร์์เน็ต สูามาร์ถู 

ร์อิงร์้บไดี้ทุกิ Internet Provider สูามาร์ถูใชื่้บร์ิกิาร์ไดี้โดียไม่จำาเป็น 

ต้อิงติดีต้�งอิุปกิร์ณ์์ เพื่ียงลูกิค้ามีอิินเทอิร์์เน็ตและตู้สูาข่า (PABX)  

อิยู่แล้วกิ็สูามาร์ถูใชื่้บร์ิกิาร์เชื่่อิมต่อิผิ่าน IP (SIP) ไดี้อิย่างง่ายดีาย  

ไม่ต้อิงเปลี�ยนหมายเลข่โทร์ศั้พื่ท์ (Caller ID) ย้งคงเป็นหมายเลข่  

fixed line เดีิม อิ้ตร์าค่าโทร์ปร์ะหย้ดีชื่่วยควบคุมค่าใชื่้จ่าย  

สูามาร์ถูใชื่้ร์่วมกิ้บเลข่หมายโทร์ศั้พื่ท์พื่ื�นฐานเดีิมที�ใชื่้อิยู่โดียไม่ต้อิง 

เปลี�ยนเบอิร์์ เหมาะสูำาหร์้บอิงค์กิร์ข่นาดีกิลางถูึงข่นาดีใหญ่ที�ม ี

ปร์ิมาณ์กิาร์ใชื่้งานโทร์ศั้พื่ท์ค่อินข่้างสููงท้�งในปร์ะเทศัและต่างปร์ะเทศั 

เชื่่น บร์ิกิาร์ Telesale, IVR Telesale, โร์งแร์ม, โร์งพื่ยาบาล

True Voice+

โทุร็ศัพิ่ทุ์สำำานักงานเชื่่อิมต�อิร็ะบบตู้สำาข้า 

โทร์ศั้พื่ท์พื่ื�นฐานเชื่่อิมต่อิร์ะบบตู้สูาข่าต่อิตร์งอิ้ตโนม้ติ  

DID(Direct Inward Dialing) คุณ์ภัาพื่เสูียงคมชื่้ดี 

ร์ะดี้บดีิจิท้ล เหมาะสูำาหร์้บธุุร์กิิจที�ต้อิงกิาร์ใชื่้งาน 

โทร์ศั้พื่ท์ไดี้พื่ร์้อิมกิ้นจำานวนมากิ โดียเชื่่อิมต่อิ 

ตู้สูาข่าโทร์ศั้พื่ท์ (PABX) ข่อิงธุุร์กิิจเข่้ากิ้บเคร์ือิข่่าย IP  

ดี้วยเทคโนโลยี IP (SIP) ลูกิค้าข่อิงธุุร์กิิจ 

สูามาร์ถูโทร์เข่้าเบอิร์์ตร์งที�สูำาน้กิงานไดี้โดียไม่ต้อิง 

ผิ่านโอิเปอิเร์เตอิร์์ สูามาร์ถูเชื่่อิมต่อิกิ้บบร์ิกิาร์ 

เลข่หมาย 4 หล้กิโดียใชื่้งานไดี้ท้�งร์้บสูาย  

และโทร์อิอิกิพื่ร์้อิมแสูดีงเลข่หมาย 4 หล้กิ

โทุร็ศัพิ่ทุ์พิ่้�นฐานร็ะบบด์ิจิทุัล

โทร์ศั้พื่ท์พื่ื�นฐานบนโคร์งข่่ายคุณ์ภัาพื่ร์ะดี้บดีิจิท้ล  

มีฟังกิ์ชื่้นมากิกิว่ากิาร์ใชื่้งานโทร์ศั้พื่ท์พื่ื�นฐานแบบเดีิม 

โดียสูามาร์ถูใชื่้กิ้บเคร์่อิง FAX, EDC และ 

ตู้สูาข่า (PABX) ไดี้ อิีกิท้�งย้งใชื่้งานร์่วมกิ้บอิินเทอิร์์เน็ต 

และดีูทีวีไดี้บนสูายเสู้นเดีียวกิ้น ผิ่านสูายทอิงแดีง (Copper) 

สูายเคเบิ�ล (Coaxial) หร์ือิไฟเบอิร์์ (Fiber) คร์อิบคลุม 

พื่ื�นที�ให้บร์ิกิาร์ท้�วปร์ะเทศั สู้ญญานคมชื่้ดีแม้อิยู่ใน 

คอินโดีหร์ือิอิาคาร์สููง

Fixed line Plus 

PAB
X

Cloud 
  Contact Center

หริือิ

อิงค์กริ

พื่นักงาน

โทริอิอิกด้วย
 

02 xxx xxxx 

หร์ือิ 

ร์ห้สูพื่ื�นที�

16 • TRUEBUSINESS CATALOG 2022



EMPOWERING GROWTH • 17

True 006

True ITFS

โทริศัพื่ท์ทางไกลิริะหว่างปริะเทศ

ร์ห้สูโทร์ไปต่างปร์ะเทศั คุณ์ภัาพื่ร์ะดี้บพื่ร์ีเมียม เสูียงคมชื่้ดี ปร์ะหย้ดีจร์ิง เป็นบร์ิกิาร์โทร์ศั้พื่ท์ร์ะหว่างปร์ะเทศัแบบต่อิตร์งอิ้ตโนม้ติ (International 

Direct Dialing: IDD)  ไปย้งเลข่หมายปลายทางคร์อิบคลุมกิว่า 230 ปลายทางท้�วโลกิ ต่อิติดีง่าย สูายไม่หลุดี ไม่ดีีเลย์ข่ณ์ะสูนทนา ไม่ต้อิงใชื่ ้

อิินเทอิร์์เน็ต ไม่ต้อิงดีาวน์โหลดีแอิปพื่ลิเคชื่้น  พื่ร์้อิมอิ้ตร์าค่าโทร์สูุดีปร์ะหย้ดี เร์ิ�มต้นเพื่ียงนาทีละ 2.50 บาท ใชื่้ไดี้ท้�งกิาร์โทร์จากิโทร์ศั้พื่ท์พื่ื�นฐาน 

และโทร์ศั้พื่ท์เคล่อินที�

บร์ิกิาร์โทร์ศั้พื่ท์ร์ะหว่างปร์ะเทศัปร์ะเภัทเร์ียกิเข่้า 

เกิ็บเงินปลายทาง (International Toll Free Service)  

คือิบร์ิกิาร์โทร์ศั้พื่ท์แบบต่อิตร์งอิ้ตโนม้ติที�โทร์จากิ 

ต่างปร์ะเทศัมาย้งปร์ะเทศัไทย โดียผิู้ร์้บสูายปลายทาง 

ที�อิยู่ในปร์ะเทศัไทยเป็นผิู้ชื่ำาร์ะค่าใชื่้บร์ิกิาร์แทนให้บร์ิกิาร์ 

คร์อิบคลุมกิว่า 100 ปร์ะเทศั ไม่ต้อิงใชื่้อิินเทอิร์์เน็ต 

ไม่ต้อิงดีาวน์โหลดีแอิปพื่ลิเคชื่้น เหมาะสูำาหร์้บกิลุ่มบร์ิษ้ท

ที�ต้�งอิยู่ในปร์ะเทศัไทยและต้อิงกิาร์อิำานวยความสูะดีวกิ 

ให้กิ้บสูาข่า คู่ค้า หร์ือิลูกิค้าในต่างปร์ะเทศั 

Press

006

Country Code

81

Area Code

3

Destination Number

xxxx-xxx-xxx

Destination Number

xxxx-xxx-xxx

Press

0800-xxx-xxx-xxxxITFS



สู้มผิ้สูชื่ีวิตอิ้จฉร์ิยะกิ้บ ทร์ู 5G 

เคร์ือิข่่ายอิ้นดี้บ 1 ในเอิเชื่ียแปซิฟิกิ

ที�เป็นมากิกิว่าสู้ญญาณ์มือิถูือิ  

แต่คือิสู้ญญาณ์ที�จะร์่วมเปลี�ยน 

ปร์ะเทศัให้ดีียิ�งข่ึ�นทร์ูจึงมุ่งม้�น 

ที�จะพื่้ฒนาเคร์ือิข่่าย 5G ที�ดีีที�สูุดี 

เพื่่อิทุกิธุุร์กิิจ ดี้วยบร์ิกิาร์ 

โทร์ศั้พื่ท์เคล่อินที�จากิทร์ูมูฟ เอิชื่ 

ที�ตอิบโจทย์ทุกิเวิร์์คสูไตล์  

คร์อิบคลุมไปถูึงกิาร์ใชื่้บร์ิกิาร์ 

พื่ร์้อิมอิุปกิร์ณ์์และกิาร์ใชื่้งานแบบ 

คอินเวอิร์์เจนซ์ร์่วมกิ้บบร์ิกิาร์อิ่นๆ 

ในเคร์ือิทร์ู 
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แพื่็กิเกิจที�ผิสูานบร์ิกิาร์แบบร์ายเดีือินและเติมเงินไว้ในซิมเดีียว ให้ธุุร์กิิจควบคุม 

ค่าใชื่้บร์ิกิาร์มือิถูือิไดี้ 100% สูามาร์ถูเลือิกิแพื่็กิเกิจแบบร์ายเดีือินให้กิ้บพื่น้กิงาน 

ตามงบปร์ะมาณ์ข่อิงอิงค์กิร์ และให้อิิสูร์ะพื่น้กิงานในกิาร์เติมเงินเพื่ิ�มเพื่่อิใชื่้งาน 

สูำาหร์้บกิาร์โทร์และใชื่้เน็ตแบบสู่วนต้วไดี้ ตอิบโจทย์กิาร์ใชื่้งานท้�งแบบธุุร์กิิจและสู่วนต้ว 

ในซิมเดีียว เหมาะสูำาหร์้บธุุร์กิิจข่นาดีกิลางและข่นาดีย่อิม (SMEs) ทุกิปร์ะเภัท  

แบ่งอิอิกิเป็น 2 ปร์ะเภัท ไดี้แกิ่

Business Hybrid

พื่น้กิงานใชื่้งานมือิถูือิไดี้ตามวงเงินที�บร์ิษ้ทกิำาหนดี หากิใชื่้คร์บแล้วสูามาร์ถูเติมเงินเพื่ิ�ม 

เพื่่อิใชื่้งานต่อิเน่อิง ไม่สูามาร์ถูโอินสู่วนที�เหลือิจากิวงเงินกิล้บมาร์วมในกิอิงกิลางไดี้

Business Hybrid Plus

บร์ิษ้ทกิำาหนดียอิดีเงินสูะสูมและวงเงินกิาร์ใชื่้งานข่อิงพื่น้กิงาน หากิใชื่้งานไม่คร์บวงเงิน 

จะทบไปย้งเดีือินถู้ดีๆไป ร์วมกิ้บเงินร์ายเดีือินท่ี�เติมเข่้ามาใหม่โดียไม่เกิินวงเงินสูะสูม  

หากิยอิดีเกิินเงินจะถููกิโอินเข่้าในกิอิงกิลางเพื่่อิจ้ดีสูร์ร์ให้พื่น้กิงานร์ายอิ่นที�จำาเป็นต้อิงใชื่้งาน 

บร์ิกิาร์ซิมโทร์ศั้พื่ท์เคล่อินที�ผิ่านเคร์ือิข่่ายอิ้จฉร์ิยะ  

ทร์ู 5G ที�เร์็วแร์งคร์อิบคลุม 77 จ้งหว้ดี 

ท้�วปร์ะเทศัไทย ดี้วยแพื่็กิเกิจที�หลากิหลาย 

ท้�งกิาร์เปิดีใชื่้บร์ิกิาร์แบบร์ายเดีือินและ 

กิาร์เปิดีใชื่้บร์ิกิาร์พื่ร์้อิมโทร์ศั้พื่ท์มือิถูือิ  

ทำาให้ธุุร์กิิจสูามาร์ถูเลือิกิใชื่้ไดี้ตามความต้อิงกิาร์ 

พื่ร์้อิมเตร์ียมเบอิร์์สูวยเบอิร์์มงคลที�ค้ดีสูร์ร์มา 

เพื่่อิธุุร์กิิจโดียเฉพื่าะ นอิกิจากินี�ย้งมีแพื่็กิเกิจพื่ิเศัษ

สูำาหร์้บลูกิค้าย้ายค่ายเบอิร์์เดีิมอิีกิดี้วย

Business Hybrid 

Business Mobile
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บร์ิกิาร์โร์มมิ�งจากิทร์ูมูฟ เอิชื่ให้คุณ์ติดีต่อิกิ้นไดี้มากิกิว่า 200 ปร์ะเทศัท้�วโลกิ 

โดียสูามาร์ถูนำาเบอิร์์มือิถูือิที�ใชื่้งานปร์ะเทศัไทยไปใชื่้ในต่างปร์ะเทศัไดี้ 

ไม่ว่าจะเป็นกิาร์โทร์อิอิกิ ร์้บสูาย สู่ง SMS หร์ือิ ใชื่้เน็ตในต่างปร์ะเทศั 

ให้คุณ์ม้�นใจไดี้เสูมอิในปร์ะสูิทธุิภัาพื่เคร์ือิข่่ายร์่วมร์ะหว่างปร์ะเทศั

ที�พื่ร์้อิมให้คุณ์ใกิล้ชื่ิดีกิ้บคนสูนิทที�เมือิงไทย หร์ือิ ติดีต่อิธุุร์กิิจต่างแดีน

ไดี้อิย่างสูะดีวกิสูบายตลอิดีเวลา

เหนือิกิว่าคู่แข่่งดี้วยต้วชื่่วยกิาร์ตลาดีที�ดีึงดีูดีกิลุ่มลูกิค้าเป้าหมาย โดียกิาร์มอิบค่าโทร์ 

ค่าเน็ต จากิทร์ูมูฟเอิชื่ แกิ่ลูกิค้าข่อิงคุณ์ สูามาร์ถูทำาไดี้ท้�งแบบร์ายเดีือินและแบบเติมเงิน 

โดียมอิบเป็นข่อิงข่ว้ญ ข่อิงร์างว้ล กิาร์แลกิแต้ม หร์ือิแม้แต่กิาร์ใชื่้งานภัายในอิงค์กิร์ 

นอิกิจากิเป็นกิาร์กิร์ะตุ้นข่ายสูินค้าแล้วย้งเพื่ิ�มความพื่ึงพื่อิใจในกิาร์ใชื่้บร์ิกิาร์ 

ให้กิ้บลูกิค้าไดี้อิีกิดี้วย สูามาร์ถูทำาไดี้ง่ายผิ่านชื่่อิงทางกิาร์ร์้บสูิทธุิ�

ที�หลากิหลายท้�ง USSD Code และ Online API 

PAY PER USE (แบบจ่ายตามจริิง) 

สูามาร์ถูใชื่้ไดี้ท้นทีไม่ต้อิงสูม้คร์

ROAMING PACKAGE (แบบแพื่็กเกจ) 

ชื่่วยควบคุมค่าใชื่้จ่ายและจำากิ้ดีกิาร์ใชื่้งาน 

ไดี้ท้�งโทร์และเน็ต

TRAVEL SIM (แบบซิิมเน็ตพื่ริ้อิมใช้้) 

ร์าคาปร์ะหย้ดี ไม่ใชื่่ลูกิค้าทร์ูกิ็ใชื่้ไดี ้

เที�ยวไดี้ทุกิทวีปกิว่า 68 ปลายทาง

International Roaming Service

Business Privilege Package

เลิือิกริูปแบบริางวัลิได้ทั�ง ค่าเน็ต 

หริือิค่าโทริเป็น นาที/บาท

กำาหนดช้่อิงทางการิริ่วมสูนุก 

ได้ทั�งการิกด USSD 

หริือิผู้่านแอิปพื่ลิิเคช้ันบนมือิถึือิ 

ตริวจสูอิบสูถึานะการิริับริางวัลิ 

ได้ตลิอิดเวลิาจาก Web Portalลิูก
ค้า
ริับ

สูิท
ธุิ�
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เคร์่อิงมือิทำากิาร์ตลาดีที�ธุุร์กิิจไม่ควร์มอิงข่้าม จากิจำานวนผิู้ใชื่้โทร์ศั้พื่ท์มือิถูือิ 

ในปร์ะเทศัไทยมากิกิว่า 66 ล้านเลข่หมาย บร์ิกิาร์สู่อิสูาร์ผิ่าน SMS 

หลากิหลายปร์ะเภัทจากิทร์ู จะชื่่วยให้อิงค์กิร์เข่้าถูึงกิลุ่มลูกิค้าเป้าหมาย 

อิย่างมีปร์ะสูิทธุิภัาพื่ สูะดีวกิ ร์วดีเร์็ว ต้นทุนตำ�า และคุ้มค่ากิว่าเม่อิเทียบกิ้บ 

สู่อิปร์ะเภัทอิ่นๆ

บร็ิการ็สำ�งข้้อิคีวามสำั�นพิ่ร็้อิมกันจำานวนมาก

บร์ิกิาร์สู่งข่้อิความจากิอิงค์กิร์ถูึงกิลุ่มลูกิค้าเป้าหมายพื่ร์้อิมกิ้น 

จำานวนมากิในคร์้�งเดีียว เหมาะสูำาหร์้บกิาร์แจ้งข่่าวสูาร์ ปร์ะชื่าสู้มพื่้นธุ์ 

กิิจกิร์ร์มทางกิาร์ตลาดี สูะดีวกิ ร์วดีเร์็ว ต้นทุนตำ�า คุ้มค่ากิว่าเม่อิเทียบกิ้บ 

สู่อิปร์ะเภัทอิ่นๆ มีบร์ิกิาร์ท้�งแบบสู่อิสูาร์ทางเดีียวและสูอิงทาง

บร็ิการ็สำ�งข้้อิคีวามสำั�น ภาพิ่และวิด์ีโอิ จำานวนมาก

เพื่ิ�มความน่าสูนใจและมีปร์ะสูิทธุิภัาพื่ในกิาร์สู่อิสูาร์ไปย้งกิลุ่มลูกิค้า 

ดี้วยกิาร์สู่งข่้อิความ เสูียง ภัาพื่ และวิดีีโอิ ในคร์าวเดีียว 

ข่นาดีร์วมสููงสูุดีถูึง 2 Mbyte ต่อิข่้อิความ ไม่มีค่าใชื่้จ่ายเร์ียกิเกิ็บ

ในกิาร์เปิดีข่้อิความกิ้บลูกิค้าปลายทาง ร์อิงร์้บกิาร์ใชื่้งาน

บน Smart Phone ทุกิร์ุ่นเทียบเท่ากิ้บ MMS

บร็ิการ็สำ�งข้้อิคีวามเฉพิ่าะพิ่้�นทุี� โด์ยไม�ต้อิงมีเลข้หมายโทุร็ศัพิ่ทุ์

บร์ิกิาร์สู่งข่้อิความไปย้งกิลุ่มเป้าหมาย ตามสูถูานที� ว้น และเวลาที�กิำาหนดี โดียไม่จำาเป็นต้อิงม ี

เลข่หมายโทร์ศั้พื่ท์ข่อิงผิู้ร์้บ ใชื่้สูำาหร์้บปร์ะชื่าสู้มพื่้นธุ์และแจ้งข่่าวสูาร์สูิทธุิพื่ิเศัษ เพื่่อิกิร์ะตุ้น 

ยอิดีข่าย  เหมาะสูำาหร์้บห้างสูร์ร์พื่สูินค้า งานแสูดีงสูินค้า สูนามบิน โร์งพื่ยาบาล เป็นต้น

Intelligent SMS

Hyper SMS

Location Base SMS

สูามาริถึกำาหนดช้่อิผูู้้สู่งได้

กำาหนดจำานวน วัน เวลิา ในการิสู่งได้

ใช้้งานได้ทั�งผู้่าน Web Base แลิะ API

สูามาริถึดูสูถึานะแลิะปริะวัติการิใช้้งานได้

เช้่อิมต่อิข้้อิมูลิได้อิย่างปลิอิดภััย

มีริะบบกริอิงเบอิริ์โทริศัพื่ท์ซิำ�าอิอิก 

Business Messaging Services 

True Loca t i on Based Eng ine

“TEXT”

“TEXT”
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บร์ิกิาร์เคร์ือิข่่ายสู่วนต้วแบบไร์้สูายสูำาหร์้บธุุร์กิิจ ที�ชื่่วยให้กิาร์ 

ทำาธุุร์กิร์ร์มและกิาร์เกิ็บข่้อิมูลจากิอิุปกิร์ณ์์ สูามาร์ถูทำาไดี้ทุกิที� 

อิย่างปลอิดีภั้ย สูามาร์ถูร์้บ-สู่งข่้อิมูลปร์ิมาณ์มากิไดี้แบบเร์ียลไทม ์

ผิ่านเคร์ือิข่่ายทร์ูมูฟ เอิชื่ หมดีปัญหาความยุ่งยากิและปร์ะหย้ดีค่าใชื่้จ่าย 

ในกิาร์เดีินสูายภัายในร์วมท้�งกิาร์ติดีต้�งอิุปกิร์ณ์์ สูามาร์ถูอิอิกิแบบโซลูชื่้นไดี ้

หลากิหลายตามความต้อิงกิาร์ข่อิงธุุร์กิิจ เชื่่น กิำาหนดีกิาร์ใชื่้งานเฉพื่าะ

เคร์่อิงที�ต้อิงกิาร์ กิำาหนดีให้ใชื่้งานไดี้ท้�งเคร์ือิข่่ายสู่วนต้วและอิินเทอิร์์เน็ต

กิำาหนดีความเร์็วสููงสูุดีในกิาร์ใชื่้งาน เป็นต้น เหมาะสูำาหร์้บกิาร์สู่อิสูาร์ 

ข่้อิมูลข่นาดีเล็กิจนถูึงใหญ่ เชื่่น กิล้อิงวงจร์ปิดี ตู้บร์ิกิาร์สูินค้า 

ตู้เอิทีเอิ็ม หร์ือิ อิุปกิร์ณ์์ IoT เชื่่น มิเตอิร์์ไฟฟ้า/นำ�า อิุปกิร์ณ์์ติดีตาม

ร์ถูข่นสูินค้า เป็นต้น

ร์ะบบบร์ิหาร์จ้ดีกิาร์อิุปกิร์ณ์์อิ้จฉร์ิยะผิ่านคลาวดี์  

(Cloud-based Solution) ตามนโยบายข่อิงอิงค์กิร์

ท้�งสูมาร์์ตโฟน แท็บเล็ต คอิมพื่ิวเตอิร์์ โน้ตบุ�กิ  

และอิุปกิร์ณ์์ IoT ร์อิงร์้บทุกิร์ะบบปฏิิบ้ติกิาร์ อิาทิ

Android, iOS, macOS, Windows, Chrome

ดี้วยร์ะบบบร์ิหาร์จ้ดีกิาร์เดีียวกิ้น ต้�งค่า ควบคุม

กิำาหนดีสูิทธุิ�กิาร์เข่้าถูึงข่้อิมูล แยกิพื่ื�นที�จ้ดีเกิ็บงาน 

อิอิกิจากิพื่ื�นที�สู่วนต้ว กิร์ณ์ีพื่น้กิงานนำาอิุปกิร์ณ์์ 

สู่วนต้วมาใชื่้ เพื่่อิป้อิงกิ้นข่้อิมูลสูำาค้ญให้ม ี

ความปลอิดีภั้ย บร์ิหาร์จ้ดีกิาร์แอิปฯ ติดีตามสูถูานะ 

พื่ิกิ้ดีกิาร์ใชื่้งาน และสู่งคำาสู้�งต่างๆ ไปย้งอิุปกิร์ณ์์

ไดี้แบบเร์ียลไทม์จากิร์ะบบบร์ิหาร์สู่วนกิลาง

บร็ิการ็เตร็ียมเคีร็่อิงพิ่ร็้อิมใชื่้งานเพิ่่อิธุุร็กิจ

โซลูชื่้นที�อิำานวยความสูะดีวกิปร์ะหย้ดีเวลาและค่าใชื่้จ่ายให้กิ้บธุุร์กิิจ

ในกิาร์ต้�งค่าสูมาร์์ตโฟนหร์ือิแท็บเล็ต Samsung ใหม่ให้พื่ร์้อิมใชื่้งาน

กิ่อินแกิะกิล่อิง สูามาร์ถูต้�งค่าอิุปกิร์ณ์์ไดี้จำานวนมากิในคร์้�งเดีียว 

ผิ่านคลาวดี์ ท้�งอิ้ปเดีต ดีาวน์โหลดี บล็อิกิแอิปฯ จำากิ้ดีกิาร์เข่้าถูึง 

กิาร์ใชื่้งานให้เป็นไปตามนโยบายบร์ิษ้ท สูามาร์ถูปร์้บแต่งเคร์่อิง

ให้เป็นไปตามธุีม สูามาร์ถูล็อิกิหร์ือิล้างเคร์่อิงไดี้ท้นทีในกิร์ณ์ี

เคร์่อิงสููญหายเพื่่อิปกิป้อิงข่้อิมูลสูำาค้ญข่อิงธุุร์กิิจ

Private Mobile Connection

True UEM (Unified Endpoint Management)

Mobile Ready

กำาหนด Private Profile  

แลิะ Fixed IP ข้อิงซิิมได้ 

สูะดวก ริวดเริ็ว  

เช้่อิมต่อิได้ทันที

ปริะหยัด ไม่ต้อิงลิงทุน 

การิเดินสูาย

ง่าย คลิ่อิงตัวเม่อิต้อิง 

เคลิ่อินย้ายจุดติดตั�ง

ริอิงริับเทคโนโลิยีหลิากหลิาย  

5G/ 4G/ 3G/ GPRS  

จากทริูมูฟ เอิช้

บริิหาริจัดการิได้ง่าย 

คริบทุกอิุปกริณ์ ์

ด้วยริะบบ 

บริิหาริจัดการิเดียวกัน

กำาหนดสูิทธุิ�การิเข้้าถึึง 

ข้้อิมูลิหริือิสูั�งลิบทันที  

เพื่่อิปกป้อิงข้้อิมูลิสูำาคัญ 

ให้ปลิอิดภััย

ควบคุมแลิะตั�งค่า 

ให้เหมาะสูมสูอิดคลิ้อิง 

กับวัตถึุปริะสูงค ์

การิใช้้งาน

ลิ็อิกหริือิลิ้างเคริ่อิง

ในทันทีหากสููญหาย

จัดการิอิัปเดต 

แก้ใข้ข้้อิมูลิเคริ่อิงผู้่านคลิาวด์ 

ไม่ต้อิงสู่งเข้้าศูนย์

โหลิดแอิปฯ VROOM ให้เลิย

ปริะชุ้มได้ทุกที�

ตั�งคี�าสำมาร็์ตโฟน/แทุ็บเล็ต Samsung ใหม� 

โหลด์หร็้อิบล็อิกแอิปฯ ตามนโยบายบร็ิษััทุและปร็ับแต�งธุีม



โคร์งสูร์้างพื่ื�นฐาน

เคร์ือิข่่าย 5G ที�เร์็วแร์ง 

และคร์อิบคลุมยิ�งกิว่า

จากิกิาร์เสูร์ิมปร์ะสูาน

กิาร์ทำางานข่อิงคล่นความถูี�

ย่าน 700 MHz และ 2600 MHz 

ที�พื่ร์้อิมเสูร์ิมท้พื่ความเร์็วแร์ง

เพื่่อิธุุร์กิิจดี้วยคล่น 26 GHz 

ตอิกิยำ�าว่า 5G เทคโนโลยีแห่งอินาคต  

เกิิดีข่ึ�นจร์ิงกิ้บทุกิธุุร์กิิจแล้วว้นนี� 
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เคร์ือิข่่าย 5G แบบ Standalone คือิกิาร์ใชื่้งานบนเคร์ือิข่่าย 5G  

เพื่ียงอิย่างเดีียว โดียไม่มีกิาร์เชื่่อิมต่อิผิ่านเคร์ือิข่่าย 4G  

แบบเทคโนโลยี NSA (Non – Standalone) และย้งสูามาร์ถู

ร์อิงร์้บความเร์็วและกิาร์ตอิบสูนอิงที�เหมาะสูมกิ้บแอิปพื่ลิเคชื่้น

ผิ่านทางฟังกิ์ชื่้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Networking Slicing หร์ือิ MEC 

(ข่ึ�นกิ้บพื่ื�นที�ให้บร์ิกิาร์) ตอิบโจทย์อิงค์กิร์ธุุร์กิิจที�จะนำามาเชื่่อิมต่อิ 

กิ้บโซลูชื่้นต่างๆ ผิ่านเคร์ือิข่่ายไร์้สูายที�มีความเสูถูียร์สููง 

ความหน่วงตำ�า และสูามาร์ถูแทนที�กิาร์เชื่่อิมต่อิร์ูปแบบอิ่นๆ 

เพื่่อิร์อิงร์้บกิาร์ทำา Digital Transformation ไดี้ดีีข่ึ�น 

บร์ิกิาร์อิินเทอิร์์เน็ตความเร์็วสููงไร์้สูาย (Fixed Wireless Access)  

เป็นกิาร์จ่ายสู้ญญาณ์อิินเทอิร์์เน็ตผิ่านเคร์ือิข่่ายไร์้สูาย บนอิุปกิร์ณ์์ 

ข่ยายสู้ญญาณ์ที�ดีีที�สูุดี ดี้วยเคร์ือิข่่ายทร์ู 5G ตอิบโจทย์ความเร์็ว 

และความหน่วงที�เหนือิกิว่า พื่ร์้อิมกิำาหนดีคุณ์ภัาพื่กิาร์ใชื่้งาน 

บนคล่นความถูี�ไดี้ ทำาให้ 5G FWA เหมาะสูมกิ้บกิาร์ใชื่้งานในอิงค์กิร์ 

หลากิหลายร์ูปแบบ หร์ือิ ธุุร์กิิจที�มีสูาข่ากิร์ะจายหลายแห่งซึ�งต้อิงกิาร์ 

ความคล่อิงต้วในกิาร์ติดีต้�งสู้ญญาณ์อิินเทอิร์์เน็ต นอิกิจากินี�ย้งสูามาร์ถู 

นำาไปใชื่้ในภัาคธุุร์กิิจทุกิภัาคสู่วน เพื่่อิให้บร์ิกิาร์ IoT ไดี้ในอินาคต

เทคโนโลิยีดีที�สูุด ตอิบสูนอิงเริ็ว  

ความหน่วงตำ�า เริ็วแริงด้วยทริู 5G 

ง่าย ติดตั�งเริ็ว ใช้้งานได้ทันที  

เคลิ่อินย้ายสูะดวก

ปริะหยัด เดินสูาย  

ค่าธุริริมเนียมพื่ื�นที� 

ดูแลิ 24 ช้ม.  

โดยผูู้้เช้ี�ยวช้าญจากทริู

 True 5G SA (Standalone) 

True 5G FWA



เทคโนโลยีกิาร์ใชื่้เคร์ือิข่่ายที�สูามาร์ถูแบ่งร์ูปแบบกิาร์ให้บร์ิกิาร์ไดี้หลากิหลายภัายในพื่ื�นที�เดีียวกิ้น 

มีกิาร์จ้ดีกิาร์ Traffic ให้นำาไปใชื่้งานไดี้มีปร์ะสูิทธุิภัาพื่มากิข่ึ�น สูามาร์ถูกิำาหนดี เสู้นทางข่้อิมูล 

ความเร์็ว ความหน่วง ไดี้ตามความต้อิงกิาร์ข่อิงอิุปกิร์ณ์์ หร์ือิ แอิปพื่ลิเคชื่้น ปร์้บร์ูปแบบ 

กิาร์ใชื่้งานไดี้หลากิหลาย แยกิกิลุ่มเคร์ือิข่่ายให้สูอิดีคล้อิงและยืดีหยุ่นต่อิกิาร์ใชื่้งานในแต่ละร์ูปแบบ 

ต่อิยอิดีให้เกิิดีบร์ิกิาร์ร์ูปแบบใหม่ๆ ทำาให้กิาร์เชื่่อิมต่อิและสู่อิสูาร์ไดี้ปร์ะสูิทธุิภัาพื่ดีีเยี�ยม  

ชื่่วยเพื่ิ�มข่ีดีความสูามาร์ถูในกิาร์แข่่งข่้นให้กิ้บทุกิภัาคอิุตสูาหกิร์ร์มไดี้อิย่างลงต้วตร์งความต้อิงกิาร์

บริิหาริ จัดสูริริ Bandwidth ได้อิย่างเหมาะสูมแลิะมีปริะสูิทธุิภัาพื่ 

ริับปริะกันคุณ์ภัาพื่การิเช้่อิมต่อิ 

ในริะดับที�แตกต่างกันได้ (Quality of Service)

ให้บริิการิโคริงข้่ายสูำาหริับใช้้งานทั�วไป สูำาหริับธุุริกิจ  

แลิะการิใช้้งาน IoT แต่ลิะริูปแบบพื่ริ้อิมๆ กันได้

True 5G Network Slicing

MEC หร์ือิ Multi-Access Edge Computing ชื่่วยให้อิงค์กิร์สูามาร์ถูใชื่้งาน 

และปร์ะมวลผิลไดี้เร์็วยิ�งข่ึ�น ดี้วยกิาร์วางร์ะบบคลาวดี์ไว้ในพื่ื�นที�ที�ใกิล้กิ้บ 

ผิู้ใชื่้งานมากิที�สูุดี ข่้อิมูลจะมีกิาร์ร์้บสู่งอิยู่เฉพื่าะที�ที�กิำาหนดีไว้ พื่ร์้อิมท้�งกิร์ะจาย 

เคร์ือิข่่ายไร์้สูายให้เข่้าใกิล้ผิู้ใชื่้งานไดี้มากิข่ึ�นเพื่่อิลดีร์ะยะทางร์ะหว่างอิุปกิร์ณ์ ์

และคลาวดี์ เพื่่อิให้เกิิดีบร์ิกิาร์ที�สูามาร์ถูปร์ะมวลผิลผิ่านคลาวดี์ไดี้ในปร์ิมาณ์มากิ 

ชื่่วยให้อิงค์กิร์สูามาร์ถูเข่้าถูึงร์ะบบ หร์ือิ แอิปพื่ลิเคชื่้นใหม่ๆ ไดี้ร์วดีเร์็ว  

มีความหน่วงตำ�า ร์้บสู่งข่้อิมูลไดี้เร์ียลไทม์ และย้งไดี้ความเป็นสู่วนต้ว 

และความปลอิดีภั้ยสููง

  True 5G MEC 

กิาร์สู่อิสูาร์ไร์้สูายที�นำาเอิาสู้ญญาณ์ 5G มาอิอิกิแบบให้เหมาะสูำาหร์้บกิาร์ใชื่้งานที�ต้อิงกิาร์ 

ความแม่นยำา และความปลอิดีภั้ยสููง เชื่่อิมต่อิดี้วยเคร์ือิข่่ายสู่วนต้วแยกิจากิเคร์ือิข่่าย 

สูาธุาร์ณ์ะ (Public Network) เสูมือินสูร์้างเคร์ือิข่่ายโทร์ศั้พื่ท์มือิถูือิข่ึ�นมาโดียเฉพื่าะสูำาหร์้บ 

อิงค์กิร์ใดีอิงค์กิร์หนึ�ง ไม่ต้อิงสู่งข่้อิมูลผิ่านเคร์ือิข่่ายสู่วนกิลางเหมือินร์ูปแบบกิาร์ใชื่้งานท้�วไป  

สูามาร์ถูใชื่้งานคร์อิบคลุมอิุปกิร์ณ์์ในอิงค์กิร์ไดี้มากิกิว่าเม่อิเทียบกิ้บอิินเทอิร์์เน็ตแบบมีสูาย หร์ือิ WiFi 

เหมาะกิ้บกิาร์ใชื่้งานในร์ะดี้บธุุร์กิิจ หร์ือิในโร์งงานอิุตสูาหกิร์ร์มที�ต้อิงกิาร์กิาร์เชื่่อิมต่อิที�มีปร์ะสูิทธุิภัาพื่ 

ข่อิง IoT หุ่นยนต์ เคร์่อิงจ้กิร์ และร์ะบบอิ้ตโนม้ติต่างๆ ให้ใชื่้งานไดี้อิย่างมีปร์ะสูิทธุิภัาพื่และปลอิดีภั้ย

 True 5G Private Network

ทำางานได้แม่นยำา ริวดเริ็ว  

ความหน่วงตำ�า 

มั�นใจได้ ปลิอิดภััยสููง 

ด้วยริูปแบบเคริือิข้่ายสู่วนตัว 

สูามาริถึกำาหนดให้ข้้อิมูลิริับสู่ง 

เฉพื่าะภัายในพื่ื�นที�ที�ต้อิงการิ

การิสู่อิสูาริมีคุณ์ภัาพื่  

แลิะข้ยายข้นาด 

ให้เหมาะต่อิการิใช้้งานได้ 

เช้่อิมต่อิคลิ่อิงตัว  

ปริับริูปแบบได้ทุกความต้อิงการิ 
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บร์ิกิาร์เทคโนโลย ี

และโซลูชื่้นดี้านดีิจิท้ล 

ที�ปร์้บตามความต้อิงกิาร์

ข่อิงทุกิภัาคธุุร์กิิจและ

อิุตสูาหกิร์ร์ม 

พื่ร์้อิมตอิบโจทย์ 

และสูร์้างปร์ะสูบกิาร์ณ์์

แบบดีิจิท้ลให้ผิู้บร์ิโภัค 

เพื่่อิให้ผิู้ปร์ะกิอิบกิาร์

นำาพื่าธุุร์กิิจสูู่ 

Digital Transformation 

อิย่างสูมบูร์ณ์์แบบ 

Innovated BY
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Education

Retail

Environment

Logistics

Property

Manufacturing

Agriculture

Healthcare

Robotics
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ร์ะบบกิาร์จ้ดีกิาร์ซิมอิ้จฉร์ิยะที�ใชื่้เทคโนโลยี IoT บร์ิหาร์ควบคุมกิาร์ใชื่้งานซิมกิาร์์ดีจำานวนมากิ  

ชื่่วยให้อิุปกิร์ณ์์ต่างๆสูามาร์ถูแลกิเปลี�ยนข่้อิมูลร์ะหว่างกิ้นไดี้อิย่างอิ้ตโนม้ติ  ใชื่้งานง่าย 

ผิ่าน IoT Control Center แพื่ลตฟอิร์์มที�ไดี้ร์้บมาตร์ฐานข่อิง CISCO Jasper หร์ือิ  

Ericsson Device Control Platform  สูามาร์ถูวิเคร์าะห์ปัญหากิาร์ใชื่้งานเบื�อิงต้น 

และเร์ียกิดีูข่้อิมูลย้อินหล้งไดี้ เพื่ิ�มปร์ะสูิทธุิภัาพื่กิาร์บร์ิหาร์จ้ดีกิาร์ธุุร์กิิจ ลดีเวลาและต้นทุน  

ท้�งย้งไดี้สู่งมอิบปร์ะสูบกิาร์ณ์์ที�ดีียิ�งข่ึ�นให้แกิ่ลูกิค้า

IoT Sim Management

ริะบบเปิด-ปิดการิใช้้งาน 

ซิิมด้วยตนเอิง

ตริวจสูอิบสูถึานะ 

การิทำางานซิิมแบบเริียลิไทม์  

กำาหนดปริิมาณ์ข้้อิมูลิแลิะ 

แจ้งเตือินการิทำางานอิัตโนมัติ

ร์ะบบติดีตามและตร์วจสูอิบยานพื่าหนะอิ้จฉร์ิยะที�ไดี้มาตร์ฐานและไดี้ร์้บกิาร์ร์้บร์อิงจากิกิร์มกิาร์ข่นสู่ง  

ให้เจ้าข่อิงธุุร์กิิจไดี้ร์ู้ทุกิความเคล่อินไหวข่อิงร์ถูและผิู้ข่้บข่ี�จากิศัูนย์ควบคุม 24 ชื่้�วโมง โดียกิาร์ใชื่้ร์ะบบ  

Telematics GPS Tracking System และ AI Analytics พื่ร์้อิมท้�งเกิ็บข่้อิมูลในร์ะบบคลาวดี์ ที�สูามาร์ถูติดีตาม  

บ้นทึกิข่้อิมูล และวิเคร์าะห์ยานพื่าหนะ สูามาร์ถูตร์วจสูอิบไดี้แบบเร์ียลไทม์ผิ่านอิินเทอิร์์เน็ต ยกิร์ะดี้บกิาร์จ้ดีกิาร์ 

ธุุร์กิิจข่นสู่ง และโลจิสูติกิสู์ วางแผินปร์้บเปลี�ยนเสู้นทางตามสูถูานกิาร์ณ์์ไดี้ท้นที เพื่่อิให้ทุกิกิาร์ข่นสู่งถูึงเป้าหมาย 

อิย่างปลอิดีภั้ย ถููกิต้อิง และตร์งเวลา

Smart Transportation
กำาหนดข้อิบเข้ตเสู้นทาง 

การิเดินริถึ พื่ริ้อิมแจ้งเตือิน 

เม่อิอิอิกนอิกเสู้นทาง หริือิ  

พื่บปัญหาข้อิงยานพื่านะ 

Route Optimization 

ริะบบค้นหาเสู้นทางที�เริ็วที�สูุด

ปริะเมินการิข้ับข้ี� บันทึกลิักษณ์ะ 

การิข้ับริถึข้อิงพื่นักงานแลิะ 

นำามาปริะเมินผู้ลิ

วิเคริาะห์อิุบัติเหตุ  

จากเซิ็นเซิอิริ์ในแต่ลิะจุดข้อิงริถึ 

ดูริายงานได้ทุกที� ตริวจสูอิบ  

สูั�งการิได้แบบเริียลิไทม์  
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ร์ะบบกิล้อิงวงจร์ปิดีอิ้จฉร์ิยะ ที�เชื่่อิมต่อิเทคโนโลยีปัญญาปร์ะดีิษฐ์ หร์ือิ AI  

(Artificial Intelligence) ในกิาร์วิเคร์าะห์ข่้อิมูลแบบชื่าญฉลาดีที�สูามาร์ถู 

วิเคร์าะห์พื่ฤติกิร์ร์มความต้อิงกิาร์ข่อิงลูกิค้า ไดี้อิย่างสูะดีวกิและถููกิต้อิงแม่นยำา  

ผิ่านแพื่ลตฟอิร์์มในกิาร์จ้ดีเกิ็บข่้อิมูลและปร์ะมวลผิลข่้อิมูลข่นาดีใหญ่ที�มีปร์ะสูิทธุิภัาพื่  

บนร์ะบบ Cloud (Video Surveillance-as-a-Service (VSaaS))  

โดียสูามาร์ถูดีูภัาพื่ข่อิงกิล้อิงและตร์วจสูอิบสูถูานะผิ่านแอิปพื่ลิเคชื่้นมือิถูือิ 

หร์ือิคอิมพื่ิวเตอิร์์ไดี้จากิทุกิที� พื่ร์้อิมกิาร์ร์ายงานผิลเพื่่อินำาข่้อิมูลมาพื่้ฒนาธุุร์กิิจ  

ตอิบสูนอิงความต้อิงกิาร์ผิู้บร์ิโภัคไดี้อิย่างร์วดีเร์็ว

Smart CCTV 

เชื่่อิมต่อิปร์ะสูบกิาร์ณ์์กิาร์อิยู่อิาศั้ยอิ้จฉร์ิยะแบบคร์บวงจร์ จากิ True Smart Living ให้ผิู้อิยู่อิาศั้ยควบคุม 

กิาร์ทำางานข่อิงเคร์่อิงใชื่้ไฟฟ้าภัายในบ้านอิย่างอิ้ตโนม้ติ ร์วมถูึงกิาร์ใชื่้งานร์ะบบสู่วนกิลางข่อิงโคร์งกิาร์  

พื่ร์้อิมฟังกิชื่้นกิาร์ติดีต่อิสู่อิสูาร์ร์ะหว่างลูกิบ้าน นิติบุคคล และเจ้าหน้าที�ร์้กิษาความปลอิดีภั้ยในโคร์งกิาร์ 

ไดี้อิย่างร์วดีเร์็ว ท้นที ไร์้ร์อิยต่อิ ให้ผิู้อิยู่อิาศั้ยไดี้ร์้บความปลอิดีภั้ยในชื่ีวิตและทร์้พื่ย์สูิน ความสูะดีวกิสูบาย 

และสูุข่ภัาพื่ที�ดีี ตอิบโจทย์กิาร์อิยู่อิาศั้ยในยุคดีิจิท้ลอิย่างสูมบูร์ณ์์แบบ

Smart Residence

บริิการิคริบวงจริ 

ทั�งภัายในบ้านแลิะในโคริงการิ 

ตั�งค่า สูั�งการิ 

ผู้่านสูมาริ์ตโฟนได้ทุกที�ทุกเวลิา 

ผู้่านแอิปพื่ลิิเคช้ันเดียว

ริะบบแจ้งเตือินทันที  

แบบเริียลิไทม์

บริิการิติดตั�ง พื่ริ้อิมดูแลิ 

หลิังการิข้าย

Product Recognition 

ตริวจนับปริิมาณ์สูินค้าคงคลิัง  

นับจำานวนบุคคลิ ตริวจสูอิบ 

วัตถึุต้อิงสูงสูัยแลิะค้นหาด้วยภัาพื่

Movement Recognition  

วิเคริาะห์พื่ฤติกริริม ตริวจนับ 

อิัตริาการิซิื�อิสูินค้า ตริวจสูอิบการิกริะทำา 

ที�ผู้ิดปกติ ตริวจสูอิบอิุบัติเหตุ

Facial Recognition  

ริะบบตริวจสูอิบผูู้้มีสูิทธุิในการิเข้้าพื่ื�นที�  

การิเข้้า-อิอิกสูถึานที�แบบอิัตโนมัติ  

ตริวจสูอิบผูู้้บุกริุก
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ร์ะบบกิาร์บร์ิหาร์จ้ดีกิาร์กิาร์ใชื่้พื่ล้งงานดี้วยเซ็นเซอิร์์อิ้จฉร์ิยะ (IoT Sensor)  

และ Energy Analytics Platform ซึ�งใชื่้เทคโนโลยี IoT ในอิุปกิร์ณ์์ติดีตาม 

กิาร์ใชื่้พื่ล้งงาน และใชื่้เทคโนโลยีเข่้ามาชื่่วยบร์ิกิาร์จ้ดีกิาร์พื่ล้งงานอิย่าง 

เป็นร์ะบบเพื่่อิให้เกิิดีปร์ะสูิทธุิภัาพื่สููงสูุดี

 Smart Environment

ตริวจสูอิบ 

แลิะแก้ไข้ปัญหาอิุปกริณ์์

แสูดงผู้ลิแบบเริียลิไทม์

แจ้งเตือินความผู้ิดปกติ 

ผู้่านแอิปพื่ลิิเคช้ันทันที

ปริะมวลิผู้ลิข้้อิมูลิเพื่่อิพื่ัฒนา 

คุณ์ภัาพื่การิใช้้ทริัพื่ยากริ

ริายงานผู้ลิในริูปแบบ 

ที�ง่ายต่อิการิใช้้งาน

ร์ะบบควบคุมอิาคาร์อิ้จฉร์ิยะ  ที�ผิสูานเคร์ือิข่่ายทร์ู 5G กิ้บเทคโนโลยีอิย่าง AI, Machine Learning, IoT, Big Data และ Robotic กิลายมาเป็น  

True Property Integration System เทคโนโลยีที�จะมาจ้ดีกิาร์เมือิงให้เป็น Smart City อิย่างเป็นร์ะบบ สูอิดีคล้อิงวิถูีกิาร์ใชื่้ชื่ีวิตข่อิงผิู้คน 

ในยุคดีิจิท้ล เชื่่อิมโยงผิู้คนเข่้าดี้วยกิ้น ให้กิาร์ใชื่้ชื่ีวิตท้นสูม้ย สูะดีวกิ ปลอิดีภั้ย ปร์ะหย้ดีพื่ล้งงานและร์้กิษาสูภัาพื่แวดีล้อิม ชื่่วยเพื่ิ�มคุณ์ภัาพื่ 

ให้กิ้บชื่ีวิตคนเมือิง เติมเต็มความต้อิงกิาร์ที�เหนือิร์ะดี้บกิ่อิให้เกิิดีกิาร์บร์ิหาร์จ้ดีกิาร์ร์ะบบเมือิงและอิาคาร์ ชื่่วยลดีต้นทุนให้ผิู้ปร์ะกิอิบกิาร์ในร์ะยะยาว 

คืนธุร์ร์มชื่าติให้กิ้บสูิ�งแวดีล้อิม ให้กิาร์อิยู่ร์่วมกิ้นข่อิงทุกิภัาคสู่วนในร์ะบบนิเวศัน์เป็นไปไดี้อิย่างย้�งยืน

True 5G X PIS 



แว่นตา MR อิ้จฉร์ิยะ (Mixed Reality)  

ที�จะพื่าสูำาร์วจสูิ�งมีชื่ีวิต ไม่ว่าจะเป็นโลกิใต้นำ�า  

สู้ตว์ในป่าลึกิ หร์ือิ กิายวิภัาคข่อิงมนุษย์

Shark MR Experience สูัมผู้ัสูกับ 

ปลิาฉลิามอิย่างใกลิ้ช้ิดสูำาริวจโลิกใต้นำ�า 

ทั�งภัาพื่แลิะเสูียง เริียนริู้ลิักษณ์ะ 

ข้อิงปลิาฉลิามในข้นาดอิัตริาสู่วน 1:1  

พื่ริ้อิม ย่อิข้ยาย แลิะเสูียงปริะกอิบ 

เสูมือินเริาอิยู่ใต้นำ�าจริิง

True 5G MR Smart Hololens

ไม่ต้อิงไปเฝ้้าข้อิงจริิงเป็นวันๆ แต่สูามาริถึสู่อิงสูัตว์ในป่าอิย่าง  

กวาง เสูือิ แลิะช้้าง โดยดูสูัตว์แต่ลิะช้นิดได้โดยการิสูัมผู้ัสู  

Hologram ข้นาดเลิ็กข้อิงสูัตว์ที�ติดอิยู่ที�ข้้อิมือิผูู้้เลิ่น

เริียนริู้กายวิภัาคข้อิงมนุษย ์

อิย่างลิึกซิึ�ง ทั�งโคริงสูริ้าง 

กริะดูกแลิะกลิ้ามเนื�อิ

ร์ะบบจ้ดีกิาร์ปศัุสู้ตว์อิ้จฉร์ิยะ นว้ตกิร์ร์มที�ชื่่วยให้กิาร์ทำางานง่ายข่ึ�น ดี้วยกิาร์แจ้งเตือินร์ะยะเวลากิาร์ผิสูมพื่้นธุุ์ และติดีตาม 

สูุข่ภัาพื่ว้ว  โดียกิาร์ติดี Tag ที�มีชื่ิปฝังไว้ที�บร์ิเวณ์หูข่อิงว้ว เพื่่อิตร์วจจ้บความผิิดีปกิติต่างๆ โดียจะสู่งข่้อิมูลไปย้ง 

แอิปพื่ลิเคชื่้นบนมือิถูือิข่อิงเจ้าข่อิงโดียไม่จำาเป็นต้อิงอิยู่ที�ฟาร์์ม ชื่่วยในกิาร์จ้บสู้ดีและแจ้งเตือินว้วป่วย 

แบบเร์ียลไทม์  ลดีผิลกิร์ะทบจากิกิาร์ป่วย ลดีความเสูียหายจากิผิลผิลิตที�ลดีลง และลดีภัาร์ะ 

ในกิาร์เฝ้าดีูชื่่วงติดีสู้ดีข่อิงว้วที�หน้าฟาร์์ม  สูามาร์ถูบอิกิชื่่วงเวลาสูำาหร์้บผิสูมพื่้นธุุ ์

ไดี้อิย่างแม่นยำา ลดีความสูิ�นเปลือิงข่อิงนำ�าเชื่ื�อิ ลดีว้นท้อิงว่าง ร์ีดีนมไดี้เร์็วข่ึ�น  

เม่อิไดี้นำ�านมมากิข่ึ�นเกิษตร์กิร์กิ็มีร์ายไดี้มากิข่ึ�น

True Digital Cow

เก็บข้้อิมูลิ

ปริะมวลิผู้ลิ

ตริวจจับภัาวะการิเป็นสูัด

เตือินช้่วงเวลิา 

การิผู้สูมพื่ันธุ์แม่นยำา

บอิกอิาการิ 

ผู้ิดปกติด้านสูุข้ภัาพื่
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นว้ตกิร์ร์มหุ่นยนต์อิ้จฉร์ิยะพื่ร์้อิมดีูแลทุกิกิาร์ใชื่้ชื่ีวิตจากิกิลุ่มทร์ู ดี้วยร์ะบบปฏิิบ้ติกิาร์ AI Platform ร์วบร์วม

ข่้อิมูลและปร์ะมวลผิลแบบอิ้จฉร์ิยะ พื่ร์้อิมจ้ดีเกิ็บข่้อิมูลบนร์ะบบคลาวดี์ ร์อิงร์้บฐานข่้อิมูลข่นาดีใหญ่ 

ม้�นใจความปลอิดีภั้ยสููงสูุดี ภัายใต้กิาร์ดีูแลข่อิง True IDC Data Center โดียเชื่่อิมต่อิสู้ญญาณ์ True 5G 

แบบไร์้ร์อิยต่อิ ทำาให้หุ่นยนต์อิ้จฉร์ิยะทำางานไดี้อิย่างมีปร์ะสูิทธุิภัาพื่ โดียสูามาร์ถูพื่้ฒนาหุ่นยนต์ให้เหมาะกิ้บธุุร์กิิจ 

เชื่่น

บร์ิกิาร์เพื่่อิเพื่ิ�มปร์ะสูิทธุิภัาพื่ในทุกิข่้�นตอินข่อิงกิาร์ผิลิตในโร์งงานอิุตสูาหกิร์ร์ม จากิกิาร์ปร์ะยุกิต์ใชื่ ้

ท้�งเทคโนโลยี AI, Machine Learning และ IoT ในกิร์ะบวนกิาร์ผิลิต เพื่่อินำามาปร์้บปร์ุงแผินกิาร์ผิลิต 

ทำาให้สูามาร์ถู ปร์ะเมินกิาร์ผิลิตไดี้แม่นยำา ดี้วยกิาร์จำาลอิง และคาดีกิาร์ณ์์ปร์ะสูิทธุิภัาพื่ข่อิงเคร์่อิงจ้กิร์ 

ชื่่วยเพื่ิ�มอิายุกิาร์ใชื่้งานอิุปกิร์ณ์์และเคร์่อิงจ้กิร์ จากิกิาร์ปร์ะเมินและคาดีกิาร์ณ์์กิาร์บำาร์ุงร์้กิษา 

ร์วมท้�งกิาร์เพื่ิ�มความปลอิดีภั้ยในโร์งงาน เพื่่อิลดีเวลาปฏิิบ้ติงานข่อิงพื่น้กิงานและลดีต้นทุน  

ทำาให้สูามาร์ถูบร์ิหาร์กิร์ะบวนกิาร์ผิลิตไดี้อิย่างมีปร์ะสูิทธุิภัาพื่

True 5G Smart ROBO-SERVICE

Smart Manufacturing

End-to-End Services 

บริิการิแบบคริบวงจริ  

ติดตั�ง จัดสู่ง ควบคุม 

แลิะการิซิ่อิมบำาริุง

AI Platform  

ริะบบเก็บริวมริวม 

ข้้อิมูลิแลิะปริะมวลิผู้ลิ 

แบบอิัจฉริิยะ 

Data Center & Security 

ฐานข้้อิมูลิริะบบคลิาวด์ แลิะ 

ริะบบริักษาความปลิอิดภััย

ริะบบสูัญญาณ์ True 5G  

เพื่่อิการิทำางานที�ต่อิเน่อิง 

ข้อิงหุ่นยนต์

Smart CCTV 

ริะบบกลิ้อิงวงจริปิดอิัจฉริิยะ 

เพื่่อิเก็บข้้อิมูลิ ปริะเมิน 

แลิะตริวจสูอิบการิผู้ลิิต  

Energy Monitoring 

ริะบบควบคุมการิใช้้พื่ลิังงาน 

ด้วยเซิ็นเซิอิริ์อิัจฉริิยะ

Warehouse Solutions  

ริะบบการิจัดการิคลิังสูินค้า 

แบบอิัจฉริิยะ

True 5G Smart Robotic Arms 

แข้นกลิอิัจฉริิยะ 

True 5G Smart AGV  

ยานยนต์นำาทางแลิะข้นย้ายอิัจฉริิยะ

True 5G Smart Automation 

ริะบบโริงงานอิัจฉริิยะ
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• True 5G  

Robo-Safe  

หุ่นยนต์ร์้กิษา 

ความปลอิดีภั้ย  

ตร์วจสูอิบความ 

ผิิดีปกิติในพื่ื�นที�

• True 5G  

Robo-Serve  

หุ่นยนต์ 

เสูิร์์ฟอิาหาร์ไปย้ง 

จุดีบร์ิกิาร์ต่างๆ

• True 5G  

Robo-Greet  

หุ่นยนต์ต้อินร์้บ  

ให้กิาร์ชื่่วยเหลือิ 

และนำาทาง

• True 5G  

Robo-Clean  

หุ่นยนต์ 

ทำาความสูะอิาดี  

ท้�งพื่ื�นผิิว และ 

ภัายในอิากิาศั

• True 5G  

Robo-View 

หุ่นยนต์ 

แบบ virtual
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ร์ถูพื่ยาบาลฉุกิเฉินพื่ร์้อิมเคร์่อิงมือิแพื่ทย์อิ้จฉร์ิยะ  

ร์ะบบที�ใชื่้เคร์ือิข่่าย 5G และเทคโนโลยีข่้�นสููงทำาให ้

กิาร์สู่อิสูาร์ทางกิาร์แพื่ทย์ร์าบร์่นยิ�งข่ึ�น ร์วมท้�ง 

มีอิุปกิร์ณ์์อิ้จฉร์ิยะเพื่่อิชื่่วยชื่ีวิตในร์ถูพื่ยาบาล  

ร์วมถูึงแพื่ทย์สูามาร์ถูสู่อิสูาร์กิ้บผิู้ชื่่วยชื่ีวิตเบื�อิงต้น 

ในร์ถูพื่ยาบาล เพื่่อิให้คำาแนะนำาในกิาร์ร์้กิษาเบื�อิงต้น 

กิ่อินจะมาถูึงมือิแพื่ทย์ที�โร์งพื่ยาบาล และวางแผินเตร์ียม 

อิุปกิร์ณ์์ต่างๆ เพื่่อิให้เจ้าหน้าที�ข่อิงโร์งพื่ยาบาลเตร์ียมพื่ร์้อิม 

ในกิาร์ดีูแลผิู้ป่วยไดี้อิย่างท้นท่วงที นอิกิจากินี�ย้งชื่่วยเพื่ิ�ม 

ความปลอิดีภั้ยข่ณ์ะข่้บข่ี�ยานพื่าหนะให้เจ้าหน้าที�สูามาร์ถูนำาสู่งผิู้ป่วย 

ไดี้ร์วดีเร์็วและลดีความเสูี�ยงในกิาร์เกิิดีอิุบ้ติเหตุข่ณ์ะนำาสู่งผิู้ป่วยโดีย 

ร์ะบบจะร์ายงานกิาร์แจ้งเตือินเป็นร์ะยะๆ 

True 5G MedTech Ambulance

แอิป MorDee หมอิด์ี

สูะดวก ปลิอิดภััย  

ไม่ต้อิงเดินทาง

พื่นักงานสูามาริถึ 

เคลิมปริะกันสูุข้ภัาพื่ 

ข้อิงบริิษัทได้ทันที

บริิการิสูุข้ภัาพื่ 

คริอิบคลิุมกว่า  

20 สูาข้าเฉพื่าะทาง  

ทั�งสูุข้ภัาพื่กาย 

แลิะสูุข้ภัาพื่จิต

ทีมแพื่ทย ์

แลิะผูู้้เช้ี�ยวช้าญ 

ด้านสูุข้ภัาพื่กว่า  

500 ท่าน  

จากช้ีวีบริิริักษ์ 

คลิินิกเวช้กริริม

ริะบบความปลิอิดภััย 

สููงสูุด มาตริฐานสูากลิ

แพิ่ลตฟอิร็์มด์ูแลสำุข้ภาพิ่อิัจฉร็ิยะ 

แพื่ลตฟอิร์์มบร์ิกิาร์ให้คำาปร์ึกิษา ดีูแล 

ดี้านสูุข่ภัาพื่ท้�งอิอินไลน์และอิอิฟไลน์  

สูะดีวกิสูบายดี้วยบร์ิกิาร์สู่งสูุข่ภัาพื่ดีีถูึงที�  

เชื่่อิมโยงบร์ิกิาร์ดี้านสูุข่ภัาพื่ให้คนไทยเข่้าถูึง 

ไดี้มากิข่ึ�น ผิ่านแอิปพื่ลิเคชื่้นหมอิดีี  

หมอิปร์ะจำาบ้านในมือิคุณ์ให้คุณ์สูบายใจ 

หาหมอิอิอินไลน์ไดี้ทุกิที� พื่ร์้อิมบร์ิกิาร์สู่งยา 

ถูึงบ้าน ตลอิดีจนบร์ิกิาร์ดี้านปร์ะกิ้นสูุข่ภัาพื่ 

สูำาหร์้บพื่น้กิงานบร์ิษ้ทที�สูามาร์ถูใชื่้สูิทธุิ 

ปร์ะกิ้นไดี้ท้นทีตามสูิทธุิ�ความคุ้มคร์อิง 

ข่อิงกิร์มธุร์ร์ม์ โดียไม่ต้อิงสูำาร์อิงจ่ายเอิง 

พื่ร์้อิมบร์ิกิาร์ที�หลากิหลายและคร์บวงจร์ 

ดี้านสูุข่ภัาพื่ยิ�งข่ึ�นในอินาคต 

Powered by



เข่้าถูึงลูกิค้าอิย่างถู่อิงแท้ 

ดี้วยบร์ิกิาร์ True Analytics  

ที�เตร์ียมฐานข่้อิมูล 

พื่ฤติกิร์ร์มลูกิค้าข่นาดีใหญ ่

และนำามาวิเคร์าะห์เพื่่อิตอิบโจทย ์

กิาร์ตลาดี พื่ร์้อิมบร์ิกิาร์ที�ชื่่วย 

พื่้ฒนาคอินเทนต์เสูมือินจร์ิง 

เตร์ียมพื่ร์้อิมธุุร์กิิจเข่้าสูู่ยุค 

Metaverse เต็มร์ูปแบบ
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บร์ิกิาร์วิเคร์าะห์ข่้อิมูลพื่ฤติกิร์ร์มในดี้านต่างๆ เพื่่อิตอิบโจทย์ธุุร์กิิจตามปร์ะเภัทกิาร์ใชื่้งาน

ให้เป็นข่้อิมูลในกิาร์วางแผินกิาร์ตลาดีสูำาหร์้บธุุร์กิิจ ดี้วยฐานข่้อิมูลจำานวนมหาศัาลข่อิง 

ผิู้ใชื่้งานจร์ิงในแพื่ลตฟอิร์์มต่างๆ ข่อิง True Ecosystem มากิกิว่า 30 ล้านคน หร์ือิ 

เลือิกิวิเคร์าะห์จากิฐานข่้อิมูลที�ลูกิค้าจ้ดีเตร์ียมไว้  โดียมีทีมผิู้เชื่ี�ยวชื่าญจากิทร์ูพื่ร์้อิม 

อิอิกิแบบจ้ดีหมวดีหมู่ วิเคร์าะห์และพื่้ฒนาข่้อิมูลพื่ฤติกิร์ร์มเหล่าน้�น ให้เป็นข่้อิมูลเชื่ิงลึกิ 

ที�ตอิบโจทย์แต่ละธุุร์กิิจอิย่างแม่นยำาโดียไม่มีกิาร์ล่วงลำ�าข่้อิมูลสู่วนบุคคล 

Advertising & Campaigning 

โซลูชื่้นดี้านโฆษณ์า

•

Location Intelligence

โซลูชื่้นดี้านพื่ื�นที� 

•

Customer & Competitor Intelligence

 โซลูชื่้นดี้านกิาร์วิจ้ยและกิาร์ตร์วสูอิบคู่แข่่ง

•

Credit Risk Insights

โซลูชื่้นกิาร์ปร์ะเมินความเสูี�ยงดี้านเคร์ดีิต

•

Data Enrichment 

โซลูชื่้นเพื่่อิเพื่ิ�มปร์ะสูิทธุิภัาพื่ข่้อิมูล 

True Analytics

True’s Big Data

วิเคีร็าะห์ข้้อิมูลจาก True Ecosystem

ข้้อิดีข้อิง True Analytics

เป็นข้้อิมูลิจากฐานข้้อิมูลิที�ใหญ่ที�สูุด 

แห่งหนึ�งข้อิงปริะเทศไทย 

ซิึ�งมีพื่ริ้อิมทั�งข้้อิมูลิสูถึานที� 

แลิะพื่ฤติกริริมการิใช้้งานข้อิงลิูกค้าจริิง 

บริิการิให้คำาปริึกษาอิย่างมือิอิาช้ีพื่ 

ด้วยทีมงานหลิากหลิายสูาข้าอิาช้ีพื่ 

ที�เกี�ยวข้้อิงกว่า 100 คน 

สูามาริถึจัดทำา Dashboard  

ได้ด้วยตัวเอิง ทำาให้เข้้าใจได้ง่ายข้ึ�น  

หริือิสูามาริถึให้ทริูอิอิกแบบได ้

ตามความต้อิงการิข้อิงแต่ลิะอิงค์กริ
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บร์ิกิาร์โฆษณ์าโดียใชื่้หลายชื่่อิงทาง ชื่่วยให้กิาร์สู่อิสูาร์สู่งตร์ง 

กิลุ่มเป้าหมายไดี้มากิข่ึ�น ดี้วยกิาร์ศัึกิษาและวิเคร์าะห์พื่ฤติกิร์ร์ม 

ผิู้บร์ิโภัคทำาให้สู่งโฆษณ์าอิอิกิไปไดี้ในชื่่วงเวลาที�เหมาะสูม  

สู่งผิลให้แบร์นดี์สูินค้าเป็นที�จดีจำา เพื่ิ�มร์ายไดี้ให้ธุุร์กิิจ 

ดี้วยแคมเปญที�โดีนใจลูกิค้า

ทุำาไมจึงต้อิงใชื่้  

Advertising & Campaigning จากทุร็ู

หากิธุุร์กิิจข่อิงคุณ์ต้อิงกิาร์ข่ยายฐานลูกิค้าในต้นทุนที�ไม่สููง 

สูามาร์ถูใชื่้เคร์่อิงมือิข่อิง True Analytics ในกิาร์จ้ดีทำาแคมเปญ 

ทางกิาร์ตลาดีไดี้อิย่างมีปร์ะสูิทธุิภัาพื่โดียปร์้บใชื่้ไดี้ผิ่าน  

SMS, TrueID, TrueMoney Wallet, TrueTouch, Telesales  

ร์วมไปถูึงชื่่อิงทางอิ่นๆ ตามความเหมาะสูมเพื่่อิปร์ะโยชื่น ์

ในกิาร์ทำากิาร์ตลาดี ท้�งย้งสูามาร์ถูติดีตามผิลไดี้อิย่างเร์ียลไทม์

บร์ิกิาร์วิเคร์าะห์ข่้อิมูลสูถูานที�และเวลากิาร์ใชื่้งานข่อิงผิู้บร์ิโภัค  

เพื่่อิให้ธุุร์กิิจเห็นโอิกิาสูในกิาร์ทำากิาร์ตลาดีไดี้อิย่างชื่้ดีเจนยิ�งข่ึ�น  

สูามาร์ถูดีูข่้อิมูลความหนาแน่นและพื่ฤติกิร์ร์มกิาร์เคล่อินไหว  

ข่อิงกิลุ่มเป้าหมาย และจ้ดีทำาเป็นร์ายงานเพื่่อินำามาวิเคร์าะห์   

สูำาหร์้บวางแผินกิาร์ตลาดีหร์ือิกิาร์ข่ยายกิิจกิาร์ไดี้อิย่างมีปร์ะสูิทธุิภัาพื่

ทุำาไมจึงต้อิงใชื่้ Location Intelligence จากทุร็ู

หากิธุุร์กิิจข่อิงคุณ์ต้อิงกิาร์ข่ยายกิิจกิาร์เพื่ิ�มสูาข่า True Analytics  

จะสูามาร์ถูชื่่วยปร์ะเมินไดี้ว่าสูถูานที�ไหนที�มีความเหมาะสูมในกิาร์ 

ข่ยายกิิจกิาร์ในแง่ข่อิงกิาร์มีกิลุ่มเป้าหมายที�เพื่ียงพื่อิตามที�ต้อิงกิาร์ 

และปร์าศัจากิคู่แข่่งหร์ือิไม่

Advertising & Campaigning

Location Intelligence



บร์ิกิาร์ทำากิาร์วิจ้ยดีิจิท้ลผิ่านชื่่อิงทางมือิถูือิ ไม่ว่าจะเป็นกิาร์ทดีสูอิบผิลิตภั้ณ์ฑ์์ใหม่ ไปจนถูึงกิาร์วิเคร์าะห์พื่ฤติกิร์ร์มกิาร์ซื�อิข่อิง  

หร์ือิจะเป็นภัาพื่ล้กิษณ์์ข่อิงแบร์นดี์เพื่่อิกิำาหนดีเป้าหมายตามพื่ฤติกิร์ร์มข่อิงลูกิค้าไดี้ โดียสูามาร์ถูเข่้าถูึงผิู้ตอิบแบบสูอิบถูามไดี้จำานวนมากิ  

อิีกิท้�งย้งร์วบร์วมพื่ฤติกิร์ร์มกิาร์ใชื่้เว็บไซต์หร์ือิแอิปพื่ลิเคชื่้นเพื่่อิใชื่้เป็นข่้อิมูลในกิาร์ทำากิาร์ตลาดีสูามาร์ถูทำาไดี้หลากิหลาย 

หมวดีหมู่อิุตสูาหกิร์ร์ม มีกิาร์อิ้ปเดีตข่้อิมูลไดี้อิย่างสูมำ�าเสูมอิ อิีกิท้�งย้งสูามาร์ถูเปร์ียบเทียบคู่แข่่งไดี้

ตัวอิย�างการ็ใชื่้บร็ิการ็

หากิธุุร์กิิจข่อิงคุณ์ต้อิงกิาร์เปลี�ยนพื่ร์ีเซ็นเตอิร์์ True Analytics สูามาร์ถูสู่งแบบสูอิบถูามไปย้งกิลุ่มเป้าหมายกิลุ่มใหญ่ไดี้ว่า 

พื่ร์ีเซ็นเตอิร์์ที�เลือิกิมีความน่าดีึงดีูดีมากิเพื่ียงพื่อิหร์ือิไม่ และแบบสูอิบถูามอิอินไลน์นี�มีความร์วดีเร์็วมากิกิว่าเม่อิเทียบกิ้บ 

แบบสูอิบถูามวิจ้ยบนกิร์ะดีาษแบบเกิ่า

บร์ิกิาร์ปร์ะเมินเคร์ดีิตผิ่านกิาร์ใชื่้โทร์ศั้พื่ท์โดียสูามาร์ถูจำาแนกิไดี้ถูึงพื่ฤติกิร์ร์มกิาร์ชื่ำาร์ะเงิน  

และกิาร์ท่อิงเที�ยว จึงสูามาร์ถูปร์ะเมินไดี้ในเบื�อิงต้นว่าธุุร์กิิจข่อิงคุณ์ต้อิงกิาร์มีสู่วนร์่วมกิ้บ 

ฐานลูกิค้านี�หร์ือิไม่ เชื่่น กิาร์ให้สูินเชื่่อิอินุม้ติบ้ตร์เคร์ดีิต อินุม้ติสูินเชื่่อิบ้าน เป็นต้น 

ท้�งนี�ต้อิงไดี้ร์้บความยินยอิมในกิาร์ใชื่้ฐานข่้อิมูลลูกิค้าข่อิงธุนาคาร์กิ้บฐานข่้อิมูลลูกิค้าข่อิงทร์ู 

เพื่่อินำามาวิเคร์าะห์ปร์ะเมินความเสูี�ยง จากิน้�นจึงนำาไปใชื่้ในกิาร์ต้ดีสูินใจไดี้

ทุำาไมจึงต้อิงใชื่้ Credit Risk Insights จากทุร็ู

กิลุ่มลูกิค้าบางคนไม่มีบ้ญชื่ีธุนาคาร์ ไม่มีบ้ตร์เคร์ดีิต แต่ทุกิคนมีเบอิร์์โทร์ศั้พื่ท์ True Analytics  

จึงสูามาร์ถูวิเคร์าะห์พื่ฤติกิร์ร์มกิาร์ใชื่้จ่ายข่อิงลูกิค้าไดี้อิย่างแม่นยำา ธุุร์กิิจจึงเพื่ิ�มร์ายไดี้โดียสูามาร์ถู 

เข่้าถูึงลูกิค้าไดี้มากิข่ึ�นโดียไม่ต้อิงมีปร์ะว้ติเคร์ดีิตมากิ่อิน

บร์ิกิาร์วิเคร์าะห์เชื่ิงลึกิต่อิยอิดีฐานข่้อิมูลลูกิค้าข่อิงธุุร์กิิจ  

เพื่่อิความเข่้าใจลูกิค้าแบบ 360 อิงศัา  โดียกิาร์นำาฐานข่้อิมูล 

ที�ธุุร์กิิจมีอิยู่จ้บคู่กิ้บฐานข่้อิมูลพื่ฤติกิร์ร์มลูกิค้าข่อิงทร์ู  

เพื่่อิร์ะบุกิลุ่มเป้าหมายที�ชื่้ดีเจนและวางกิลยุทธุ์กิาร์ตลาดี 

ไดี้อิย่างแม่นยำา ภัายใต้กิาร์ยินยอิมในกิาร์ใชื่้ข่้อิมูลข่อิงลูกิค้า  

ตามพื่.ร์.บ.คุ้มคร์อิงข่้อิมูลสู่วนบุคคล (PDPA)  

และกิาร์ร์้กิษาความปลอิดีภั้ยข่้อิมูลอิย่างแข่็งแกิร์่ง

Customer & Competitor Intelligence

Credit Risk Insights

Data Enrichment

RISK

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

• ทร์ูตร์วจความถููกิต้อิง 

 ข่อิงข่้อิมูล 

• ทร์ูสู่งมอิบผิลกิาร์สูำาร์วจ

• อิงค์กิร์ให้โจทย์เพื่่อิจ้ดีทำา 

• ทร์ูอิอิกิแบบพื่ร์้อิมให ้

 คำาแนะนำากิาร์ทำาแบบสูอิบถูาม 

 และจ้ดีทำาร์ะบบ

• ทร์ูชื่่วยสู่ง SMS 

 เพื่่อิเชื่ิญกิลุ่มเป้าหมาย 

 ทำาแบบสูอิบถูาม

• กิลุ่มเป้าหมายร์้บร์างว้ล 

 เป็นทรู์พื่อิยท์หรื์อิร์างว้ล 

 ตามที�กิำาหนดีเม่อิทำาเสูร์็จ

• กิลุ่มเป้าหมายทำา 

 แบบสูอิบถูาม
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บร์ิกิาร์อิอิกิแบบสูร์้างสูภัาพื่แวดีล้อิมเสูมือินท้�งภัาพื่และเสูียง (Virtual Reality) เพื่่อิให้ผิู้ใชื่้งานร์ู้สูึกิ 

เหมือินเข่้าไปอิยู่ในสูิ�งแวดีล้อิมน้�นไดี้จร์ิง สูามาร์ถูสูร์้างและพื่้ฒนาคอินเทนต์ให้เป็นไปตามว้ตถูุปร์ะสูงค์

ข่อิงอิงค์กิร์ เชื่่น กิาร์ฝึกิอิบร์มพื่น้กิงานในท้กิษะเฉพื่าะ แสูดีงร์ายงานว้ดีผิลกิาร์เร์ียนร์ู้ไดี้อิย่างแม่นยำา 

นำาพื่ฤติกิร์ร์มข่อิงผิู้เร์ียนมาวิเคร์าะห์เพื่่อิเพื่ิ�มปร์ะสูิทธุิภัาพื่และความเชื่ี�ยวชื่าญในกิาร์ทำางาน  

ลดีความเสูี�ยงในกิาร์เกิิดีอิุบ้ติเหตุจากิกิาร์ฝึกิปฏิิบ้ติงานจร์ิง ลดีต้นทุน ร์วมท้�งสูร์้างคอินเทนต ์

ในกิาร์นำาเสูนอิสูินค้าหร์ือิบร์ิกิาร์ให้มีความน่าสูนใจ

ศูนย์แสำด์งนิทุร็ร็ศการ็เสำม้อินจร็ิง 

บร์ิกิาร์อิอิกิแบบงานจ้ดีแสูดีงสูินค้า นิทร์ร์ศักิาร์ คอินเสูิร์์ต งานปร์ะกิวดี และอิีเวนต์อิ่นๆ 

ในร์ูปแบบเสูมือิน (Virtual Exhibition) มอิบปร์ะสูบกิาร์ณ์์แปลกิใหม่จำาลอิงงานลงมาสูู ่

หน้าจอิอิอินไลน์ ให้ลูกิค้าเพื่ลิดีเพื่ลินไปกิ้บกิาร์เข่้าร์่วมงานไดี้แบบ 360 อิงศัา สูามาร์ถูสูร์้าง 

ปฏิิสู้มพื่้นธุ์กิ้บผิู้เข่้าร์่วมงานคนอิ่นไดี้เร์ียลไทม์ ชื่มกิาร์ถู่ายทอิดีสูดี Video Streaming 

ภัายในงานไดี้ เพื่่อิให้ผิู้ใชื่้งานร์ู้สูึกิเหมือินเข่้าไปอิยู่ในอิาคาร์จ้ดีงานจร์ิง ๆ

VR Solution

VSPACE

บร็ิการ็อิอิกแบบและพิ่ัฒนา คีอินเทุนต์เสำม้อินจร็ิง 

อิอิกแบบ แลิะจัดทำา

Storyboard

ลิูกค้าทำาการิทดสูอิบ

แลิะตริวจริับงาน

อิบริมการิใช้้งาน สู่งมอิบงานให้กับลิูกค้า
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เพื่ิ�มปร์ะสูิทธุิภัาพื่

ในกิาร์ทำางาน 

ให้ธุุร์กิิจพื่ร์้อิมร์้บ

ดีิจิท้ลไลฟ์สูไตล์  

ดี้วยโซลูชื่้นที�ชื่่วยดีูแล

ลูกิค้าในทุกิชื่่อิงทางแบบ 

OMNI Channel 

พื่ร์้อิมกิาร์ใชื่้แพื่ลตฟอิร์์ม

ชื่่วยกิาร์ทำางาน 

และคอิร์์สูเร์ียนที�ชื่่วย

อิ้พื่สูกิิลดี้านเทคโนโลยี
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ร์ะบบ Contact Center แบบ OMNI Channel เพื่่อิให้ติดีต่อิสู่อิสูาร์กิ้บลูกิค้าไดี้หลากิหลายชื่่อิงทาง 

ท้�งทางโทร์ศั้พื่ท์และชื่่อิงทางโซเชื่ียลมีเดีียสูามาร์ถูให้บร์ิกิาร์ Call Center ไดี้ท้�งที�ทำางานและที�บ้าน 

มีบร์ิกิาร์ Outbound Call Campaign เพื่่อิชื่่วยให้ Agent สูามาร์ถูโทร์ติดีต่อิลูกิค้าไดี้อิย่างร์วดีเร์็ว 

เพื่่อิทำาธุุร์กิร์ร์มต่างๆ ข่อิงอิงค์กิร์เชื่่น กิาร์โทร์อิอิกิเพื่่อิปร์ะชื่าสู้มพื่้นธุ์ผิลิตภั้ณ์ฑ์์หร์ือิกิิจกิร์ร์มต่างๆ 

(Telemarketing), กิาร์โทร์อิอิกิเพื่่อิเชื่ิญชื่วนข่ายผิลิตภั้ณ์ฑ์์ (Telesales), โทร์อิอิกิเพื่่อิติดีตาม 

ทวงหนี�ค้างชื่ำาร์ะ (Collection), กิาร์โทร์อิอิกิเพื่่อิแจ้งยอิดีคงค้างทางบ้ญชื่ีต่างๆ หร์ือิให้สู่วนลดีพื่ิเศัษ 

แกิ่ลูกิค้า ร์อิงร์้บไดี้ทุกิอิุปกิร์ณ์์และมีร์ะบบร์อิงร์้บ Metaverse Virtual Agent ท้�งร์ูปแบบ  

Chatbot และ Voice bot โดียไม่ต้อิงลงทุนอิุปกิร์ณ์์ เพื่ิ�มข่ีดีความสูามาร์ถูในกิาร์จ้ดีกิาร์คอิลเซ็นเตอิร์ ์

ไดี้อิย่างมีปร์ะสูิทธุิภัาพื่ ทำาให้ไม่พื่ลาดีทุกิกิาร์ติดีต่อิกิ้บลูกิค้าในทุกิชื่่อิงทาง

Contact Anywhere Any Devices  

 •  สูามาร์ถูใชื่้งานไดี้ทุกิที� ทุกิเวลา และทุกิอิุปกิร์ณ์์ ผิ่านร์ะบบอิินเทอิร์์เน็ต

OMNI Channel

 •  ร์อิงร์้บ OMNI Channel ท้�ง ชื่่อิงทางอิอินไลน์และอิอิฟไลน์สูามาร์ถูเข่้าถูึงบร์ิกิาร์ 

  ไดี้จากิหลายชื่่อิงทาง เชื่่อิมโยงข่้อิมูลไดี้อิย่างร์อิบดี้านผิ่านทุกิชื่่อิงทางบร์ิกิาร์ท้�งร์้านค้า 

   โทร์ศั้พื่ท์ โซเซียลมีเดีีย แอิปพื่ลิเคชื่้น เว็บไซต์ 

 •  ร์ะบบบ้นทึกิเสูียงสูนทนา (Voice Recording) ตามมาตร์ฐานกิาร์ให้บร์ิกิาร์ Call Center

 •  ร์ะบบร์ายงานแสูดีงปร์ะสูิทธุิภัาพื่กิาร์ทำางานข่อิงทีมแบบท้นที  

  (Real time Dashboard & Report)

 •  สูามาร์ถูเชื่่อิมต่อิร์ะบบ CRM ไดี้หลายหลายแบร์นดี์ เพื่่อิให้ Agent สูามาร์ถูตร์วจสูอิบ 

  ข่้อิมูลลูกิค้าที�เข่้ามาใชื่้บร์ิกิาร์ต่างๆข่อิงบร์ิษ้ทและสูร์้างปร์ะสูบกิาร์ณ์์ที�ดีีให้กิ้บลูกิค้า 

 •  มีร์ะบบ Virtual Agent ให้บร์ิกิาร์ไดี้ท้�งแบบ Voice และ Non Voice  

  ร์อิงร์้บกิาร์มาข่อิง Metaverse

Cloud Contact Center

บริิการินี�เหมาะกับใคริ

บริิษัทที�ต้อิงการิมีศูนย์บริิการิลิูกค้า 

ทุกริูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ 

เช้ิงริับ (Inbound)  

หริือิ เช้ิงริุก (Outbound) 

บริิการิให้ข้้อิมูลิเกี�ยวกับสูินค้า 

หริือิบริิการิ (Customer Service)

บริิการิให้คำาแนะนำาแลิะริับ 

แจ้งเหตุข้ัดข้้อิง (Helpdesk)

ศูนย์ริับแจ้งเริ่อิงริ้อิงเริียน  

(Complaint Center)

ริับคำาสูั�งซิื�อิแลิะการิบริิการิต่างๆ  

(Order Tracking)

การิข้ายสูินค้าทางโทริศัพื่ท์  

(Telesales)

การิสูำาริวจข้้อิมูลิ/ ความคิดเห็น/  

ความพื่ึงพื่อิใจข้อิงลิูกค้า (Call Survey)

การิติดตามแลิะเตือินให้ช้ำาริะหนี�สูิ�น  

(Collection)

4 Digits / 02-xxx-xxxx

E-mail / Fax

Social Media 

Direct Message

Chatbot  

Voice bot

Cloud  

Contact  

Center

CRM

Single Dashboard & Report Sale / Marketing / R&D Executives

สูามาริถึใช้้บริิการิได้ทันที  

ไม่ต้อิงลิงทุนด้านริะบบแลิะการิบำาริุงริักษา  

ไม่ต้อิงจ้างผูู้้เช้ี�ยวช้าญ 

เพื่ิ�มจุดบริิการิได้ตามต้อิงการิ

ข้้อิดีข้อิง Cloud Contact Center



CHATBOTIX

VOICE & CHAT BOT

VAutomation

AI Chatbot

สูามาร์ถูตอิบลูกิค้าไดี้อิย่างอิ้ตโนม้ติ ร์วดีเร์็วทุกิชื่่อิงทาง 

ตร์งกิ้บพื่ฤติกิร์ร์ม และความสูนใจข่อิงลูกิค้า

โปริโมช้ันที�โดนใจ 

AI Chatbot สูามาร์ถูสู่งโปร์โมชื่้นที�ตร์งตามความต้อิงกิาร์ 

โดียอิ้างอิิงจากิความชื่่นชื่อิบข่อิงลูกิค้า

คุยกับเจ้าหน้าที� 

Chatbot สูามาร์ถูสู่งต่อิบทสูนทนาไปย้งเจ้าหน้าที� 

กิร์ณ์ีที�ลูกิค้าต้อิงกิาร์ เพื่่อิตอิบคำาถูามที�ซ้บซ้อิน

True Dialog  

พื่ัฒนาบทสูนทนาโดยทีมงาน 

ข้อิงทริู (Voice Scientist)  

ทำาให้ควบคุมคุณ์ภัาพื่ได้ตาม 

มาตริฐานข้อิงบริิษัท

ริอิงริับ Free Speech & Free 

Text ริ่วม กับ Natural 

Language Understanding  

เป็นการิสู่อิสูาริท่ีเป็นธุริริมช้าต ิ

หริือิภัาษามนุษย์โดยที�ลิูกค้า 

ไม่จำาเป็นต้อิงจำา Keyword

ริอิงริับ OMNI Channel  

ริอิงริับช้่อิงทางโซิเช้ียลิมีเดีย  

เช้่น เว็ปไซิต์, Facebook,  

Line OA

ริอิงริับ Multiple Platform  

ริอิงริับการิทำางานได้ทั�ง  

Voice แลิะ Non-Voice

แพื่ลิตฟอิริ์มสูำาหริับการิให้บริิการิ AI Virtual Agent ผูู้้ช้่วยอิัจฉริิยะ

เพื่ิ�มปร์ะสูิทธุิภัาพื่กิาร์ทำางานให้อิงค์กิร์ โดียผิู้เชื่ี�ยวชื่าญในกิาร์ให้บร์ิกิาร์  

Thai Speech Recognition และ Thai Chatbot ซึ�งให้บร์ิกิาร์ 

กิลุ่มลูกิค้าธุุร์กิิจโดียเฉพื่าะ ม้�นใจไดี้ในความถููกิต้อิงแม่นยำา 

ข่อิงกิาร์ตอิบคำาถูามหร์ือิให้บร์ิกิาร์จากิ AI Virtual Agent  

และร์อิงร์้บในสู่วนข่อิง Free Speech & Free Text  

ร์่วมกิ้บ Natural Language Understanding  

ซึ�งเป็นกิาร์สู่อิสูาร์ที�เป็นธุร์ร์มชื่าติหร์ือิภัาษามนุษย์  

โดียที�ลูกิค้าไม่จำาเป็นต้อิงจำา Keyword ที�จะพืู่ดีให้  

AI Virtual Agent เข่้าใจ ทำาให้เสูมือินพืู่ดีกิ้บเจ้าหน้าที�  

Call Center ทำาให้สูร์้าง Customer Experience  

ที�ดีีให้กิ้บลูกิค้า

AI Chatbot อิัจฉริิยะที�ทำาให้การิทำาธุุริกิจง่ายกว่าเดิม

ดี้วย AI Chatbot กิาร์บร์ิกิาร์ลุกิค้าจะเป็นไปอิย่างอิ้ตโนม้ติ สูะดีวกิ ร์วดีเร์็ว  

เชื่่อิมต่อิกิ้บลูกิค้าไดีใ้นทุกิชื่่อิงทางไม่ว่าจะเป็น Line Facebook หร์ือิ Instagram  

และดี้วยร์ะบบ AI อิ้จฉร์ิยะข่อิง VAutomation ย้งสูามาร์ถูชื่่วยเพื่ิ�มยอิดีข่าย  

ความพื่ึงพื่อิใจข่อิงลูกิค้าและย้งลดีต้นทุนไดี้อิย่างมีปร์ะสูิทธุิภัาพื่

Customer

NUL Specific Domain

Chat Massage Text Processing

Response to The Customer

Customer Service

สูว้สูดีีค่ะ อิยากิทร์าบยอิดีกิาร์ใชื่้บ้ตร์เคร์ดีิตค่ะ

ยอิดีใชื่้จ่ายบ้ตร์ข่อิงคุณ์คือิ 15,000 บาทคร์้บ

Live Chat

สูว้สูดีีค่ะ อิยากิคุยกิ้บเจ้าหน้าที�ค่ะ

สูว้สูดีีคร์้บ ผิมกิำาล้งดีำาเนิน 

กิาร์สู่งเร์่อิงให้เจ้าหน้าที�คร์้บ

สูว้สูดีีค่ะ เจ้าหน้าที�ยินดีีให้บร์ิกิาร์ค่ะ

Sales/Marketing

สูว้สูดีีค่ะ อิยากิทร์าบข่้อิมูลสู่วนลดีข่อิงเดีือินนี�ค่ะ

สูว้สูดีีคร์้บ 

ดีูข่้อิมูลสู่วนลดีข่อิงคุณ์ ดี้านล่างไดี้เลยคร์้บ

mobile

30% Off 
More Details

dining

10% Off 
More Details

travel

20% Off 
More Details
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กดคิวอิอินไลิน์ ดูคิวอิอินไลิน์ เข้้าริับบริิการิ

กิาร์ใชื่้งานแว่นตาอิ้จฉร์ิยะร์่วมกิ้บ Conference ซอิฟต์แวร์์และแอิปพื่ลิเคชื่้นที�ชื่่วยให้ทำางาน 

ไดี้โดียใชื่้มือิจ้บสูิ�งต่างๆ พื่ร์้อิมกิ้บดีูหน้าจอิไปพื่ร์้อิมกิ้นไดี้ เพื่่อิเพื่ิ�มปร์ะสูิทธุิภัาพื่ในกิาร์ฝึกิอิบร์ม 

กิาร์บำาร์ุงร์้กิษาซ่อิมแซม หร์ือิกิาร์ตร์วจสูอิบในข่ณ์ะปฏิิบ้ติงาน นอิกิจากินี�ย้งชื่่วยลดีต้นทุน 

ข่อิงกิาร์ข่อิคำาปร์ึกิษาจากิผิู้เชื่ี�ยวชื่าญไดี้ ไม่เพื่ียงเท่านี�แว่นตาอิ้จฉร์ิยะย้งร์อิงร์้บ Mixed Reality 

เชื่่น Metaverse ที�เป็นกิาร์ผิสูมผิสูานโลกิแห่งความจร์ิงและเทคโนโลยีเข่้าดี้วยกิ้นไดี้ กิาร์ใชื่้งานจร์ิง 

สูามาร์ถูทำาไดี้ เชื่่นในอิุตสูาหกิร์ร์มพื่ล้งงาน ชื่่างเทคนิคหน้างานสูวมแว่นตาอิ้จฉร์ิยะเพื่่อิสู่อิสูาร์ 

ร์ะยะไกิลกิ้บผิู้เชื่ี�ยวชื่าญดี้วย Remote Expert สูามาร์ถูข่อิคำาแนะนำาจากิผิู้เชื่ี�ยวชื่าญที�อิยู ่

สูำาน้กิงานในต่างปร์ะเทศัไดี้ หร์ือิในสู่วนข่อิง Healthcare เจ้าหน้าที�ภัาคสูนาม หร์ือิ เจ้าหน้าที� 

บนร์ถูพื่ยาบาล สูวมใสู่แว่นตาอิ้จฉร์ิยะ เพื่่อิสู่อิสูาร์กิ้บแพื่ทย์ปร์ะจำาศัูนย์ หร์ือิ โร์งพื่ยาบาล 

เพื่่อิข่อิคำาปร์ึกิษาผิ่าน VDO Conference ดี้วย Emergency Medical Services และในสู่วนข่อิง 

Retails กิ็สูามาร์ถูถู่ายทอิดีสูดีกิาร์ลาดีตร์ะเวนโดียทีมร์้กิษาความปลอิดีภั้ยโดียใชื่้แว่นตาอิ้จฉร์ิยะ  

เพื่่อิสู่งภัาพื่ไปให้กิ้บเจ้าหน้าที�ห้อิงบ้ญชื่ากิาร์คอิยสู้งเกิตุกิาร์ณ์์เพื่่อิควบคุมกิาร์ปฏิิบ้ติงาน 

ธุุร์กิิจข่อิงคุณ์จะสูะดีวกิกิว่าที�เคยดี้วย Smart Queue Solution  

ต้วชื่่วยให้ธุุร์กิิจบร์ิหาร์จ้ดีกิาร์ลูกิค้าไดี้อิย่างมีปร์ะสูิทธุิภัาพื่มากิยิ�งข่ึ�น  

โดีย Smart Queue Solution มีร์ะบบคิวที�ร์อิงร์้บ กิลุ่มธุุร์กิิจร์้านอิาหาร์  

ธุุร์กิิจธุนาคาร์ ศัูนย์บร์ิกิาร์เซอิร์์วิสูเซ็นเตอิร์์ และธุุร์กิิจโร์งพื่ยาบาล 

หร์ือิคลินิกิ คร์บเซ็ตท้�งซอิฟต์แวร์์และอิุปกิร์ณ์์ดี้วยร์ะบบคิวที�ร์อิงร์้บ 

กิาร์ให้บร์ิกิาร์ 2 ร์ูปแบบ ร์้บคิวอิอินไลน์ผิ่านโทร์ศั้พื่ท์มือิถูือิและร์้บคิวกิร์ะดีาษ  

โดียที�ร์ูปแบบกิาร์พื่้ฒนาร์ะบบนี�เน้นที�ความสูะดีวกิสูบายในกิาร์ร์อิคิว  

และแกิ้ไข่ปัญหาต่างๆ ข่อิงลูกิค้า

  แกิ้ไข่ปัญหาเกิ้าอิี�น้�งร์อิไม่เพื่ียงพื่อิ

  แกิ้ไข่ปัญหาความแอิอิ้ดีข่อิงหน้าร์้าน

 แกิ้ไข่ปัญหาต้อิงยืนร์อิดีูจอิแสูดีงหมายเลข่คิว

 ไม่ต้อิงกิ้งวลเร์่อิงกิาร์เลยคิวข่อิงต้วเอิง

 ดีูสูถูานะคิวข่อิงตนเอิงไดี้ผิ่านโทร์ศั้พื่ท์มือิถูือิ

กิลุ่มธุุร์กิิจที�ใชื่้งานร์ะบบคิว Smart Queue Solution สูามาร์ถูเข่้าถูึง 

ข่้อิมูลกิาร์ให้บร์ิกิาร์ลูกิค้า ข่อิงหน้าร์้านตนเอิงและสูาข่า ผิ่านร์ะบบร์ายงาน 

ร์ูปแบบ Dashboard แบบเร์ียลไทม์ เพื่่อิให้ทร์าบถูึงข่้อิมูลความพื่ึงพื่อิใจ 

ข่อิงลูกิค้าที�มาร์้บบร์ิกิาร์ และข่้อิมูลสูถูิติต่างๆ ที�ร์ะบบวิเคร์าะห์ให้ไดี้ 

คุณ์สูมบัติเด่น

•  แฮนดี์ฟร์ีสูามาร์ถูใชื่้มือิหยิบจ้บสูิ�งต่างๆ 

 พื่ร์้อิมกิ้บดีูหน้าจอิไปพื่ร์้อิมกิ้น 

•  ปร์ะหย้ดีค่าใชื่้จ่ายจากิกิาร์ลดีเวลาเข่้า 

 ไซต์งานข่อิงผิู้เชื่ี�ยวชื่าญ

•  สูามาร์ถูแกิ้ไข่ปัญหาไดี้ท้นท ี

 เสูมือินว่าอิยู่ไซต์งานจร์ิง 

•  ลดีปัญหาข่อิงกิาร์สู่อิสูาร์ที�ผิิดีพื่ลาดี 

 โดียเห็นภัาพื่ข่อิงปัญหาจร์ิง

Smart Glasses

Smart Queue Solution

Hardware

Smart Glasses Technician Expert ManagerMobile/Laptop

People

Conference Software 

 and Application
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เปลิี�ยนทุกการิปริะชุ้ม เป็นเริ่อิงง่าย ห้อิงปริะชุ้มอิอินไลิน์ที�ตอิบโจทย ์

แลิะเข้้าใจคนไทยมากที�สูุด

True VROOM ห้อิงปร์ะชืุ่มอิอินไลน์ที�ชื่่วยให้กิาร์ทำางาน กิาร์เร์ียนหร์ือิกิาร์สูอินเป็นไปไดี้อิย่างเต็ม 

ปร์ะสูิทธุิภัาพื่ที�มาพื่ร์้อิมฟีเจอิร์์คร์บคร์้นใชื่้งานง่าย ล่นไหล เพื่ร์าะเซิร์์ฟเวอิร์์ต้�งอิยู่ในปร์ะเทศัไทยที�  

True IDC ซึ�งไดี้กิาร์ร์้บร์อิงจากิ Uptime TCOS ร์อิงร์้บกิาร์ใชื่้งานทุกิอิุปกิร์ณ์์กิาร์สู่อิสูาร์ท้�งโน้ตบุ�กิ  

พื่ีซี ผิ่านเว็บไซต์ vroom.truevirtualworld.com และโทร์ศั้พื่ท์มือิถูือิ แท็บเล็ต ผิ่านแอิปพื่ลิเคชื่้น   

“True VROOM” ย้งสูบายใจในกิาร์ใชื่้งานดี้วยศัูนย์บร์ิกิาร์ลูกิค้าที�พื่ร์้อิมดีูแลดี้วยเจ้าหน้าที�คนไทย

แพื่ลิตฟอิริ์มเพื่่อิการิทำางานยุคดิจิทัลิ  

งานไม่สูะดุดแม้เจอิเหตุการิณ์์ไม่คาดคิด

ร์วบร์วมฟังกิ์ชื่้นกิาร์ทำางานไว้ที�เดีียว พื่ร์้อิมตอิบโจทย์ Work from Anywhere  

ปร์ะชืุ่ม สู้�งงาน และอินุม้ติอิอินไลน์ กิ็ทำาไดี้ไม่ยากิ เชื่็คอิินเข่้าทำางาน ปร์ะชืุ่มกิ้บลูกิค้าและทีม  

ไปจนถูึงกิาร์กิำาหนดีเป้าหมายกิาร์ทำางานไดี้ ดี้วย “True VWORK” จากิ True VWorld  

แพื่ลตฟอิร์์มเพื่่อิกิาร์ทำางานยุคดีิจิท้ล งานไม่สูะดีุดีตอิบทุกิโจทย์ที�คนทำางานและอิงค์กิร์ต้อิงกิาร์  

คร์บ ไดี้ทุกิฟังกิ์ชื่้นเพื่่อิกิาร์ทำางาน ในแพื่ลตฟอิร์์มเดีียว ลดีปัญหา เพื่ิ�มศั้กิยภัาพื่อิงค์กิร์ 

ให้ทุกิคนทุกิฝ่ายทำางานร์าบร์่น เต็มปร์ะสูิทธุิภัาพื่ในทุกิสูถูานกิาร์ณ์์

True VROOM

ริอิงริับผูู้้ปริะชุ้มได้ 150 คน  

ปริะชุ้มได้ต่อิเน่อิงสููงสูุด 48 ช้ม.

จัด Webinar ริอิงริับผูู้้เข้้าริ่วม 

ได้สููงสูุด 2,000 คน

ริะบบ cloud recording 

สูำาหริับบันทึกปริะชุ้มสูำาคัญ

จอิงห้อิงปริะชุ้ม ริะบบจะแสูดงให้เห็น 

ริายลิะเอิียดพื่ริ้อิมลิิงก์ข้อิงห้อิง  

เพื่่อิสู่งให้ผูู้้เข้้าริ่วมปริะชุ้ม

การิตั�งริหัสูผู้่านห้อิงสูนทนา 

ป้อิงกันการิเข้้าถึึงข้อิงบุคคลิภัายนอิก

จดบันทึกการิปริะชุ้ม บันทึกเนื�อิหา 

การิปริะชุ้มพื่ริ้อิมๆ กัน แบบเริียลิไทม์

ใสู่ลิายนำ�าแลิะใช้้ริหัสูเข้้าห้อิงปริะชุ้มได้  

หมดห่วงเริ่อิงความปลิอิดภััย

True VWORK

Chat ได้ทั�งแบบบุคคลิแลิะกลิุ่ม 

ไฟลิ์ไม่หาย ดึงใช้้งานได้ตลิอิดเวลิา

Check in/Check out  

ริะบบเข้้า-อิอิกงานอิอินไลิน์  

อิัปเดตโลิเคช้ัน ดึงริายงาน 

ตริวจสูอิบได้

Video Conference  

ผู้่าน True VROOM

Forms/Workflow สูามาริถึสู่งตริง 

ถึึงผูู้้อินุมัติได้ทันที ทุกที� ทุกเวลิา

Task/Card สูั�งงาน อิัปเดต  

พื่ริ้อิมติดตามสูถึานะการิทำางาน 

ได้แบบเริียลิไทม์

Announcement แจ้งข้่าวสูาริให้ทุกคน 

ในอิงค์กริทริาบอิย่างพื่ริ้อิมเพื่ริียงกัน

ใช้้ช้ีวิตคริบโซิลิูช้ัน ได้ทุกที� ทุกเวลิา 

ตอิบโจทย์อิงค์กริธุุริกิจ



Building Talent For The Future

True Digital Academy สูถูาบ้นเสูร์ิมท้กิษะดี้านดีิจิท้ล ที�จะชื่่วยยกิร์ะดี้บความสูามาร์ถูให้กิ้บคนทำางาน 

ในยุคปัจจุบ้น ให้มีท้กิษะที�ท้นยุคสูม้ย ใชื่้ไดี้จร์ิง และสูอิดีคล้อิงกิ้บท้กิษะที�อิงค์กิร์ต้อิงกิาร์ ซึ�งจะชื่่วยลดี 

ชื่่อิงว่างกิาร์ที�คนทำางานมีท้กิษะไม่สูอิดีคล้อิงกิ้บงานและความต้อิงกิาร์ข่อิงอิงค์กิร์ สูอิดีร์้บกิ้บ 

ความต้อิงกิาร์บุคลากิร์ดี้านดีิจิท้ลข่อิงอิงค์กิร์ธุุร์กิิจในยุค 4.0 ที�ข่้บเคล่อินดี้วยเทคโนโลยีและนว้ตกิร์ร์ม  

True Digital Academy มุ่งม้�นที�จะให้ความชื่่วยเหลือิ ผิล้กิดี้น และสูน้บสูนุนให้ผิู้คนและอิงค์กิร์ 

ในปร์ะเทศัไทยมีท้กิษะทางดี้านดีิจิท้ลที�แข่็งแกิร์่ง พื่ร์้อิมยกิร์ะดี้บศั้กิยภัาพื่ทางดี้านอิาชื่ีพื่ ร์วมถูึงสูามาร์ถู 

แข่่งข่้นทางภัาคธุุร์กิิจและอิุตสูาหกิร์ร์มในร์ะดี้บนานาชื่าติไดี้อิย่างท้ดีเทียม 

1. Digital Awareness Checkpoint 

ค้นหาท้กิษะดีิจิท้ลที�จำาเป็นและเหมาะสูมต่อิอิงค์กิร์ข่อิงคุณ์อิย่างแท้จร์ิง 

ผิ่านบททดีสูอิบ 70 ข่้อิ ที�จะเผิยความล้บความสูามาร์ถูดี้านดีิจิท้ล 

ข่อิงพื่น้กิงานที�ซ่อินอิยู่ สูู่กิาร์เตร์ียมพื่ร์้อิมในกิาร์วางแผินกิาร์เร์ียนร์ู ้

และพื่้ฒนากิำาล้งคนไดี้อิย่างมีปร์ะสูิทธุิภัาพื่ที�จ้ดีทำาข่ึ�นสูำาหร์้บอิงค์กิร์คุณ์ 

โดียเฉพื่าะ

2. Digital Foundations (E-Learning) 

ติดีปีกิท้กิษะดีิจิท้ลพื่ื�นฐานที�จำาเป็นต่อิกิาร์ทำางานในยุคปัจจุบ้น 

ให้แกิ่พื่น้กิงานในอิงค์กิร์ข่อิงคุณ์ กิ้บหล้กิสููตร์ร์ะดี้บโลกิจากิ  

General Assembly ที�คร์อิบคลุมถูึง 6 ท้กิษะดีิจิท้ล 

ในหล้กิสููตร์เดีียว สูามาร์ถูนำาไปปร์ะยุกิต์ใชื่้ไดี้จร์ิงและเพื่ิ�มโอิกิาสู 

ในกิาร์พื่้ฒนาต้วผิู้เร์ียน ปูเสู้นทางสูู่กิาร์พื่้ฒนาต่อิยอิดีกิาร์เร์ียนร์ู ้

ร์ะดี้บลึกิสูู่กิาร์เป็นผิู้เชื่ี�ยวชื่าญในอินาคต

3. Data Bootcamp  

เสูร์ิมสูร์้างความร์ู้และผิลิต Data Scientist ที�มีปร์ะสูิทธุิภัาพื่ให้แกิ่อิงค์กิร์ กิ้บหล้กิสููตร์เร์ียน 

และ Workshop  สูุดีเข่้มข่้นดี้าน Data ที�ดีูแลผิู้เข่้าเร์ียนในทุกิร์ะดี้บกิาร์เร์ียนร์ู้อิย่างต่อิเน่อิง 

ต้�งแต่ห้อิงเร์ียนความร์ู้พื่ื�นฐาน ไปจนถูึงห้อิงเร์ียนท้กิษะร์ะดี้บสููง เพื่่อิสูร์้างทีม Data Scientist  

ในอิงค์กิร์ มุ่งเน้นเพื่่อิจุดีปร์ะสูงค์กิาร์นำาไปใชื่้จร์ิงไดี้ในกิาร์ทำางานและข่้บเคล่อินอิงค์กิร์สูู่  

Data-Driven ไดี้ท้นที

True Digital Academy

ทำาไมต้อิง True Digital 

Academy?

True Digital Academy  

สูถูาบ้นกิาร์เร์ียนกิาร์สูอินท้กิษะ 

ดี้านดีิจิท้ลที�แร์กิและที�เดีียวในไทย 

ที�จ้บมือิกิ้บ General Assembly 

สูถูาบ้นกิาร์เร์ียนกิาร์สูอินดี้าน 

Digital Career Transformation 

ชื่่อิดี้งจากิปร์ะเทศัสูหร์้ฐอิเมร์ิกิา  

ที�เน้นกิาร์ลดีชื่่อิงว่างในเร์่อิง 

เทคโนโลยีดีิจิท้ลให้กิ้บอิงค์กิร์ 

ข่นาดีใหญ่ท้�วโลกิ

“We reimagine world class 

curriculum and make them 

more Accessible, Applicable, 

and Affordable” 

เร์าชื่่วยให้บุคคลท้�วไปเข่้าถูึง 

หล้กิสููตร์อิบร์มร์ะดี้บโลกิไดี้ง่ายข่ึ�น 

ท้�งในมิติข่อิงบร์ิบทกิาร์นำาท้กิษะไปใชื่้ 

ภัาษา และค่าใชื่้จ่าย

“We do what we preach”  

เร์าให้ในสูิ�งที�อิงค์กิร์เร์าลงมือิ 

ทำาจร์ิงๆ ต้�งแต่มุมมอิงทางธุุร์กิิจ 

ไปจนถูึงกิาร์พื่้ฒนาท้กิษะบุคลากิร์ 

ในเคร์ือิ เพื่ร์าะหล้กิสููตร์ข่อิงเร์า 

เกิิดีจากิกิาร์ปฏิิบ้ติจร์ิงที�ไม่ใชื่ ่

แค่จำามาสูอิน

“Data is valuable”

All Data Users 

Data-Minded Decision Maker

Essential for all

“I know where  

is the problem”

Data Analyst

Every BU needs Data Champion

“I can analyze 

complex data”

Data Scientist : 

Type A - Analyst

Data Scientist : 

Type B - Machine Learning

Reskill/Upskill  

high potential group

“Machine learn and 

predict what to do next”

Set up new DATA unit  

or Outsourced

Trend 

Evaluation

Be  

Customer 

Centric

Start with 

Experiment

Practice 

Agile 

Methods

Data 

Driven 

Actions

Growth 

Activation 

Tactics

 ปัจจุบ้น True Digital Academy ไดี้จ้ดีทำากิาร์เร์ียนกิาร์สูอิน 

ในปร์ะเทศัไทยไปแล้วกิว่า 50,000 ชื่้�วโมงเร์ียน กิ้บผิู้เข่้าเร์ียนจากิอิงค์กิร์ 

ชื่้�นนำาต่างๆในไทยกิว่า 10,000 ท่าน

What knowledge 

are being measured

?
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บริิการิกริะเป๋าเงินอิิเลิคทริอินิคสู์ สูำาหริับธุุริกิจ

กิร์ะเป๋าเงินอิอินไลน์ ยุคใหม่ที�อิำานวยความสูะดีวกิให้แกิ่ ลูกิค้า คู่ค้า พื่น้กิงาน โดียเป็นกิาร์ร์้บชื่ำาร์ะ 

กิาร์จ่ายเงิน และ กิาร์ให้สูิทธุิปร์ะโยชื่น์ในร์ูปแบบต่างๆ จากิกิร์ะเป๋าทร์ูม้นนี� วอิลเล็ท เชื่่น 

ค่าตอิบแทน คูปอิง พื่้อิยท์ เพื่่อิลดีภัาร์ะในกิาร์จ้ดีกิาร์เงินสูดี ปลอิดีภั้ย โปร์่งใสู ตร์วจสูอิบไดี้ 

ธุุริกิจสูามาริถึใช้้บริิการิได้ดังนี�

• Offline Payment กิาร์ร์้บชื่ำาร์ะค่าบร์ิกิาร์และสูินค้าหน้าร์้านค้าต่างๆ เชื่่น 7-ELEVEN,  

 Food court เป็นต้น

• Online Payment กิาร์ร์้บชื่ำาร์ะค่าบร์ิกิาร์และสูินค้าอิอินไลน์ หร์ือิตู้สูินค้า เชื่่น Lazada,  

 Foodpanda, Otteri เป็นต้น

• Mini Program CRM บน TrueMoney Wallet Application ที�ชื่่วยให้แบร์นดี ์

 สูร์้างเสูร์ิมความสู้มพื่้นธุ์กิ้บลูกิค้า เชื่่น กิาร์สูม้คร์สูมาชื่ิกิ กิาร์ให้สูิทธุิปร์ะโยชื่น์ คูปอิง 

 เพื่่อิเป็นกิาร์สู่งเสูร์ิมกิาร์ข่าย 

TrueMoney Wallet

ลิูกค้า คู่ค้า พื่นักงาน

หลิักสููตริอิัพื่ POWER SKILLS ให้กับคนในอิงค์กริ

ปัจจุบ้น…สูิ�งที�เร์าเร์ียกิว่า ‘Soft Skills’ น้�นไม่ไดี้ Soft สูมชื่่อิอิีกิต่อิไป 

แต่หลายอิงค์กิร์เร์ิ�มเร์ียกิม้นว่า ‘Power Skills’ เพื่ร์าะท้กิษะอิย่างเชื่่น  

กิาร์สู่อิสูาร์ กิาร์ทำางานเป็นทีม กิาร์แกิ้ปัญหาอิย่างเป็นร์ะบบ  

จะเพื่ิ�มพื่ล้งให้คนคิดีและทำางานไดี้อิย่างมีปร์ะสูิทธุิภัาพื่มากิข่ึ�น... 

เพื่่อิให้ท้นกิ้บโลกิยุค Disruption ในทุกิว้นนี�

ผิ่านหล้กิสููตร์ที�อิอิกิแบบโดียให้ผิู้เร์ียนเป็นศัูนย์กิลาง 

และเน้นตอิบ 3 โจทย์ ธุุร์กิิจยุคใหม่...

Psytech Assessment

เคร์่อิงมือิทางจิตวิทยาเพื่่อิพื่้ฒนากิาร์บร์ิหาร์จ้ดีกิาร์ 

ทร์้พื่ยากิร์บุคคลแบบอิงค์ร์วม ที�คร์อิบคลุมทุกิกิร์ะบวนกิาร์ 

ต้�งแต่กิาร์สูร์ร์หา ค้ดีเลือิกิ กิาร์วางแผินพื่้ฒนา กิาร์บร์ิหาร์ 

จ้ดีกิาร์บุคลากิร์ที�มีศั้กิยภัาพื่สููง กิาร์วางแผินผิู้สูืบทอิดีตำาแหน่ง 

ไปจนถูึงกิร์ะบวนกิาร์อิ่นๆ ที�เป็นปัจจ้ยสูำาค้ญข่อิงกิาร์ผิล้กิดี้น 

ศั้กิยภัาพื่กิาร์ทำางานข่อิงบุคลากิร์และกิาร์ดีำาเนินงานทางธุุร์กิิจ 

ข่อิงอิงค์กิร์

จุดแข้็งข้อิง Psytech Assessment

HR Solution

ติดอิาวุธุผูู้้นำามือิใหม่ First Step into Leadership

พื่้ฒนาความร์ู้และท้กิษะพื่ื�นฐานสูำาหร์้บผิู้นำามือิใหม่ให้ท้�ง  

“เกิ่งงาน” และ “เกิ่งคน”

สูริ้างกริอิบคิดแบบ “เถึ้าแก่”  

Building an Entrepreneurial Organisation

สูร์้าง Mindset และ Skillset แบบเจ้าข่อิงธุุร์กิิจให้คนในอิงค์กิร์ 

มีสู่วนร์่วมในกิาร์ข่้บเคล่อินธุุร์กิิจในยุคแห่งกิาร์เปลี�ยนแปลง

ปั�นผูู้้นำาให้เป็นโค้ช้ Leaders as Coaches

ติดีท้กิษะกิาร์โค้ชื่ให้ผิู้นำาสูามาร์ถูดีึงศั้กิยภัาพื่ข่อิงพื่น้กิงาน 

ศั้กิยภัาพื่สููงเพื่่อิสูร์้างผิู้นำาในอินาคตให้อิงค์กิร์

1

2

3

Multilanguage  

เล้อิกทุด์สำอิบได์้ทุั�งภาษัาไทุยและภาษัาอิังกฤษั

Competitive Price  

คีุ้มคี�าและคีร็อิบคีลุมทุั�งอิงคี์กร็ 

(LARGE-SCALE Assessment)

Reliability & Validity 

มีคีวามน�าเชื่่อิถื้อิและแม�นยำา

Easy Interpretation 

ทุำาคีวามเข้้าใจและอิ�านผ่ลง�าย

END - to - END Assessment 

คีร็อิบคีลุมทุุกกร็ะบวนทุางทุร็ัพิ่ยากร็บุคีคีล ตั�งแต� 

การ็คีัด์เล้อิกสำร็ร็หา การ็พิ่ัฒนา ตลอิด์จนลาอิอิก

EMPOWERING GROWTH • 49



50 • TRUEBUSINESS CATALOG 2022

บร์ิกิาร์ดีาต้าเซ็นเตอิร์์ 

ท้�งในและต่างปร์ะเทศั  

พื่ร์้อิมดี้วยบร์ิกิาร์คลาวดี ์

ที�ร์่วมมือิกิ้บพื่าร์์ทเนอิร์ ์

ร์ะดี้บ Top Tier  

กิาร์้นตีดี้วยร์างว้ล

มาตร์ฐานร์ะดี้บโลกิ 

ม้�นใจดี้านความปลอิดีภั้ย 

เพื่่อิความต่อิเน่อิง

ในกิาร์ดีำาเนินธุุร์กิิจ

ที�สูมบูร์ณ์์แบบ 
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ดี้วยปร์ะสูบกิาร์ณ์์กิว่า 10 ปี ในกิาร์บุกิเบิกิให้บร์ิกิาร์คลาวดี์ในปร์ะเทศัไทย 

ปัจจุบ้น True IDC เป็นหนึ�งในผิู้นำาดี้านกิาร์ให้บร์ิกิาร์คลาวดี์ที�หลากิหลาย ดี้งนี�

บร็ิการ็ International Public Cloud 

ให้บร์ิกิาร์ Public Cloud ที�ตอิบโจทย์ทางธุุร์กิิจไดี้อิย่างคร์บคร์้น  

ดี้วยความร์่วมมือิกิ้บพื่้นธุมิตร์ผิู้ให้บร์ิกิาร์คลาวดี์ร์ะดี้บโลกิ

บร็ิการ็ Domestic Cloud คีลาวด์์ในปร็ะเทุศไทุย 

สูำาหร์้บอิงค์กิร์ที�ต้อิงกิาร์จ้ดีเกิ็บข่้อิมูลในปร์ะเทศั ใชื่้งานอิินเทอิร์์เน็ต 

ไดี้อิย่างไม่มีข่้อิจำากิ้ดีดี้านค่าใชื่้จ่าย สูามาร์ถูเลือิกิบร์ิกิาร์ไดี้หลากิหลายแพื่ลตฟอิร์์ม 

ท้�ง VMware, OpenStack และ Container Cloud

บร็ิการ็ Cloud Connect 

บร์ิกิาร์เชื่่อิมโยงร์ะบบข่อิงลูกิค้าหร์ือิจากิคลาวดี์ในปร์ะเทศักิ้บผิู้ให้บร์ิกิาร์ Public Cloud ร์ะดี้บโลกิ  

ที�ต้�งอิยู่ในหลายภัูมิภัาคท้�วโลกิ ให้เชื่่อิมถูึงกิ้นอิย่างไร์้ร์อิยต่อิ ดี้วยเคร์ือิข่่ายสู่วนต้วที�มีความปลอิดีภั้ย  

มีเสูถูียร์ภัาพื่สููง และร์วดีเร์็วจากิศัูนย์ดีาต้าเซ็นเตอิร์์ข่อิง True IDC

ศัูนย์ดีาต้าเซ็นเตอิร์์มาตร์ฐานร์ะดี้บโลกิ พื่ร์้อิมให้บร์ิกิาร์ฝากิเซิร์์ฟเวอิร์์ (Colocation) ดี้วยคุณ์ภัาพื่เต็มร์ูปแบบพื่ร์้อิมดี้วยบร์ิกิาร์ 

เชื่่อิมต่อิเคร์ือิข่่ายความเร์็วสููงแบบเสูร์ีกิ้บทุกิผิู้ให้บร์ิกิาร์เคร์ือิข่่ายโทร์คมนาคม (Carrier Neutral) ท้�งในปร์ะเทศั และต่างปร์ะเทศัท้�วโลกิ  

ภัายใต้มาตร์ฐานกิาร์ให้บร์ิกิาร์ที�มีปร์ะสูิทธุิภัาพื่ความเร์็วสููงและมี bandwidth อิอิกิต่างปร์ะเทศัใหญ่ที�สูุดี ผิู้ใชื่้บร์ิกิาร์สูามาร์ถู 

นำาเคร์่อิงคอิมพื่ิวเตอิร์์และอิุปกิร์ณ์์เคร์ือิข่่ายมาติดีต้�งเสูมือินมีศัูนย์ข่้อิมูลเป็นข่อิงต้วเอิง โดีย True IDC มีดีาต้าเซ็นเตอิร์์ที�ท้นสูม้ย 

เปิดีให้บร์ิกิาร์ถูึง 7 แห่ง ม้�นใจในกิาร์ให้บร์ิกิาร์ดี้วยปร์ะสูบกิาร์ณ์์ดีูแลลูกิค้าอิงค์กิร์ข่นาดีใหญ่มากิกิว่า 500 บร์ิษ้ท

สำาข้าข้อิง Data Center

บร็ิการ็ Data Center และร็ะบบ Network

บร็ิการ็ร็ะบบ Cloud

ให้คำาปริึกษา (Consult) 

ในปริะเทศ

ต่างปริะเทศ

พื่ันธุมิตริผูู้้ให้บริิการิคลิาวด์ริะดับโลิก

พื่ันธุมิตริผูู้้ให้บริิการิคลิาวด์ริะดับโลิกที�ตั�งศูนย์ในปริะเทศไทย

อิอิกแบบ (Design)

จัดทำาริะบบ (Im
plem

ent)

บริิหาริจัดการิ (M
anage)

ผูู้้เช้ี�ยวช้าญที�ได้ริับใบริับริอิง 

จากผูู้้ให้บริิการิ Public Cloud 

อิย่างหลิากหลิายแลิะคริบคริัน

ปริะสูบการิณ์์บริิหาริจัดการิคลิาวด์ 

ที�หลิากหลิาย สูามาริถึอิอิกแบบโซิลิูช้ัน 

ที�เหมาะสูมที�สูุดให้กับธุุริกิจได้

บริิการิ Cloud Professional Services 



บร์ิกิาร์บร์ิหาร์จ้ดีกิาร์ทร์้พื่ยากิร์ข่อิงร์ะบบไอิทีแบบคร์บวงจร์ 

พื่ร์้อิมยกิร์ะดี้บกิาร์ให้บร์ิกิาร์ Managed Service ดี้วย  

True IDC Regional Command Center ศัูนย์บ้ญชื่ากิาร์

ที�เป็นใจกิลางข่อิงกิาร์ควบคุมและเฝ้าร์ะว้งร์ะบบท้�งหมดี

ให้มีปร์ะสูิทธุิภัาพื่และเป็นเอิกิภัาพื่หนึ�งเดีียวกิ้น 

ให้บร์ิกิาร์ธุุร์กิิจในยุคดีิจิท้ลตอิบโจทย์เร์่อิงกิาร์แกิ้ไข่ปัญหา

ให้ลูกิค้าไดี้อิย่างแม่นยำาถููกิต้อิง ม้�นใจดี้านความปลอิดีภั้ย 

เพื่่อิความต่อิเน่อิงในกิาร์ดีำาเนินธุุร์กิิจที�สูมบูร์ณ์์แบบ

บร็ิการ็ IT Professional & Managed Services
จัดการิแบบบูริณ์าการิด้วยทีมศูนย์  

Regional Command Center  

ตลิอิด 24 ช้ม. 

ทีมงานผูู้้เช้ี�ยวช้าญ 

พื่ริ้อิมใบริับริอิงเฉพื่าะด้าน  

ลิดภัาริะอิงค์กริ 

ในการิบริิหาริบุคคลิเพื่่อิดูแลิริะบบ

มีความยืดหยุ่นในการิ 

ปริับข้นาดริะบบแลิะบริิหาริไอิที

1.บร์ิกิาร์ดีูแลและบร์ิหาร์จ้ดีกิาร์ร์ะบบเซิร์์ฟเวอิร์ ์

ข่อิงลูกิค้าที�ใชื่้บร์ิกิาร์ภัายในศัูนย์ดีาต้าเซ็นเตอิร์์

(On-Premise Data Center Management) 

2.บร์ิกิาร์บร์ิหาร์จ้ดีกิาร์ร์ะบบเซิร์์ฟเวอิร์ ์

ที�เชื่่อิมโยงกิ้บคลาวดี์หร์ือิบร์ิหาร์ดีูและร์ะบบ 

คลาวดี์เชื่่อิมโยงหลายเคร์ือิข่่าย  

(Hybrid-Multi-Cloud Management ) 

3.บร์ิกิาร์บร์ิหาร์จ้ดีกิาร์ร์ะบบ 

อิุปกิร์ณ์์มือิถูือิข่อิงอิงค์กิร์  

(Mobile Device Management ) 

4.บร์ิกิาร์บร์ิหาร์จ้ดีกิาร์ร์ะบบความปลอิดีภั้ย

ดี้านไอิทีท้�ง On-premise และคลาวดี์  

(Cyber Security Management )

5.บร์ิกิาร์ร์ะบบสูำาร์อิงยามฉุกิเฉิน  

(Disaster Recovery: DR)
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True Digital Cybersecurity  

บร์ิกิาร์ศัูนย์กิลางกิาร์ตร์วจสูอิบ 

ความปลอิดีภั้ย และเฝ้าร์ะว้ง

ภั้ยคุกิคามทางดี้านไซเบอิร์์ 

พื่ร์้อิมท้�งแจ้งเตือิน 

(SOC-as-a-Service) 

ดี้วยกิาร์พื่้ฒนาเทคโนโลยี

ความปลอิดีภั้ยที�สูอิดีคล้อิง

เพื่่อิสูามาร์ถูตร์วจจ้บ

ภั้ยคุกิคามอิย่างต่อิเน่อิง 

พื่ร์้อิมกิาร์บร์ิหาร์จ้ดีกิาร์

ความปลอิดีภั้ยแบบมือิอิาชื่ีพื่
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บร์ิกิาร์ให้คำาปร์ึกิษาในกิาร์พื่้ฒนาร์ะบบบร์ิหาร์ความม้�นคงปลอิดีภั้ยสูาร์สูนเทศัตามมาตร์ฐาน ISO/IEC 

27001 และกิาร์อิอิกิแบบนโยบายเพื่่อินำาไปปร์ะยุกิต์ใชื่้ NIST Cybersecurity Framework ข่อิงอิงค์กิร์  

และจ้ดีเตร์ียมแผินกิาร์จ้ดีกิาร์ความเสูี�ยงดี้านความม้�นคงปลอิดีภั้ยสูาร์สูนเทศั (Information Security Risk 

Treatment Plan) ที�สูอิดีคล้อิงตามนโยบายและว้ตถูุปร์ะสูงค์กิาร์บร์ิหาร์จ้ดีกิาร์ความม้�นคงปลอิดีภั้ย 

สูาร์สูนเทศั อิีกิท้�งจ้ดีเตร์ียมเอิกิสูาร์สูร์ุปมาตร์กิาร์ร์้กิษาความม้�นคงปลอิดีภั้ยสูาร์สูนเทศั (Statement Of 

Applicability : SOA) ที�เลือิกิใชื่้ในร์ะบบ ISMS ตามข่อิบเข่ตที�กิำาหนดี และเอิกิสูาร์ข่้�นตอินปฏิิบ้ติหร์ือิ 

เอิกิสูาร์อิ่นใดีที�ต้อิงดีำาเนินกิาร์ให้เป็นไปตามมาตร์ฐาน ร์วมถูึงคำาปร์ึกิษาในกิาร์จ้ดีเตร์ียมเอิกิสูาร์วิธุีกิาร์ 

ว้ดีปร์ะสูิทธุิผิลข่อิงร์ะบบกิาร์จ้ดีกิาร์ความม้�นคงปลอิดีภั้ยข่อิงสูาร์สูนเทศั (Effectiveness Measurement) 

พื่ร์้อิมกิาร์ติดีตามและร์ายงานผิลกิาร์ว้ดีปร์ะสูิทธุิผิลตามเกิณ์ฑ์์ที�กิำาหนดีไว้

 

Governance, Risk and Consulting Services

ISO 27001

Privacy

Security

Identity

NIST
Cybersecurity Framework

FRAMEWORK

RESPOND

RECOVER

IDENTITY

PROTECT

DETECT
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บร์ิกิาร์ปร์ะเมินความเสูี�ยงข่อิงร์ะบบดี้วยกิาร์ทดีสูอิบ 

เจาะร์ะบบและค้นหาชื่่อิงโหว่ข่อิงแอิปพื่ลิเคชื่้นเพื่่อิ 

ป้อิงกิ้นกิาร์โจมตีที�อิาจจะเกิิดีข่ึ�นในอินาคต  

โดียผิู้เชื่ี�ยวชื่าญที�มีปร์ะสูบกิาร์ณ์์ พื่ร์้อิมท้�งอิอิกิร์ายงาน 

ปร์ะเมินความเสูี�ยง และแจ้งไปย้งผิู้ดีูแลร์ะบบที�เกิี�ยวข่้อิง

Offensive Cybersecurity

Penetration Testing Service (Pen-Test) 

บร์ิกิาร์ปร์ะเมินความเสูี�ยงดี้วยกิาร์ทดีสูอิบเจาะร์ะบบและค้นหาชื่่อิงโหว่ ในกิาร์เข่้าถูึงร์ะบบต่างๆ  

เป็นกิาร์จำาลอิงเหตุกิาร์ณ์์ว่ามีกิาร์โจมตีไปในร์ะบบเพื่่อิค้นหาจุดีอิ่อินในกิาร์เข่้าถูึงร์ะบบ  

โดียใชื่้หล้กิกิาร์และวิธุีกิาร์จากิมาตร์ฐานกิาร์ทดีสูอิบพื่้ฒนาโดียทีมผิู้เชื่ี�ยวชื่าญ  

และมีกิาร์ปร์ะยุกิต์ใชื่้เทคนิคในกิาร์เจาะร์ะบบอิ่นๆ เพื่่อิให้เหมาะสูมกิ้บสูภัาพื่แวดีล้อิม 

ข่อิงร์ะบบต่างๆ โดียใชื่้เทคนิคดี้งต่อิไปนี�

แบ่งริูปแบบได้เป็น 4 ริะบบ 

1. ร์ะบบ Infrastructure ตร์วจหาชื่่อิงโหว่ที�ร์ะบบเคร์ือิข่่าย และร์ะบบปฎิบ้ติกิาร์ภัายในอิงค์กิร์ 

2. ร์ะบบเคร์ือิข่่ายทางดี้าน Network and WiFi เพื่่อิตร์วจหาชื่่อิงโหว่ข่อิงร์ะบบเคร์ือิข่่าย 

3. ร์ะบบ Web Application ตร์วจหาชื่่อิงโหว่ที�เว็บแอิปพื่ลิเคชื่้นที�ถููกิพื่้ฒนาข่ึ�นมาท้�งกิ่อินและหล้งใชื่้งาน 

4. ร์ะบบ Mobile Application ตร์วจหาชื่่อิงโหว่ที�แอิพื่พื่ลิเคชื่้นบนโทร์ศั้พื่ท์มือิถูือิท้�งร์ะบบ iOS และ Android

White Box Testing  

การิทดสูอิบเจาะริะบบโดย 

ผูู้้ที�ต้อิงการิทดสูอิบให้ข้้อิมูลิคริบถึ้วน  

เสูมือินกับผูู้้ทดสูอิบ 

เป็นพื่นักงานภัายในอิงค์กริ

ได้ทริาบผู้ลิกริะทบ 

ข้อิงช้่อิงโหว่ในริะบบ 

เคริือิข้่ายภัายในอิงค์กริ 

เพื่่อิแก้ไข้ปริับปริุงได้ทันที

ปริะเมินความเสูี�ยงเพื่่อิ 

เตริียมการิป้อิงกันในการิเกิด 

ภััยคุกคามข้อิงริะบบ

ผูู้้ใช้้งานภัายในอิงค์กริ 

ได้ตริะหนักถึึงภััยคุกคาม 

ที�อิาจเกิดข้ึ�นได้

เข้้าใจแนวทางการิป้อิงกัน 

ความมั�นคงปลิอิดภััย 

ทางสูาริสูนเทศ

สูามาริถึบริิหาริจัดการิ 

ความปลิอิดภััย 

ได้อิย่างมีปริะสูิทธุิภัาพื่

Black Box Testing  

การิทดสูอิบเจาะริะบบผู้่านมุมมอิงข้อิง 

บุคคลิทั�วไป หริือิ Hacker ภัายนอิก 

โดยผูู้้ที�ต้อิงการิทดสูอิบไม่ต้อิง 

จัดเตริียมข้้อิมูลิริะบบใดๆ

Gray Box Testing   

การิทดสูอิบเจาะริะบบ 

โดยผูู้้ที�ต้อิงการิทดสูอิบ 

ให้ข้้อิมูลิริะบบบางสู่วน
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บร์ิกิาร์ศัูนย์ปฏิิบ้ติเฝ้าร์ะว้ง และกิาร์ร์้กิษาความปลอิดีภั้ยเพื่่อิตร์วจสูอิบ ตร์วจจ้บ ป้อิงกิ้น  

และตอิบสูนอิงต่อิเหตุกิาร์ณ์์ ภั้ยคุกิคามทางไซเบอิร์์ที�อิาจจะเกิิดีข่ึ�น (SOC) 

Managed Detection and Response Services

Security Operation Center (SOC) Service 

บร์ิกิาร์ศัูนย์กิลางกิาร์ตร์วจสูอิบความปลอิดีภั้ยและเฝ้าร์ะว้งภั้ยคุกิคามทางดี้านไซเบอิร์์ภัายใน 

เคร์ือิข่่ายข่อิงอิงค์กิร์ ดีูแลและตร์วจสูอิบกิาร์เข่้าถูึงร์ะบบ ที�จะมาเฝ้าร์ะว้ง อิุดีชื่่อิงโหว่ 

และตร์วจสูอิบภั้ยคุกิคามแอิบแฝง เพื่่อิกิาร์ป้อิงกิ้นกิาร์โจมตีแบบเร์ียลไทม์ พื่ร์้อิมเกิ็บข่้อิมูล 

เพื่่อิตร์วจหาชื่่อิงทางที�อิาชื่ญากิร์บุกิร์ุกิเข่้ามาไดี้อิย่างแม่นยำา ตอิบโจทย์ธุุร์กิิจดี้วยเทคโนโลยี 

ที�ท้นสูม้ยมีความพื่ร์้อิมใชื่้งานสููง ร์อิงร์้บบร์ิกิาร์ต่างๆ ที�เพื่ิ�มข่ึ�นในอินาคต ม้�นใจกิ้บทีมผิู้เชื่ี�ยวชื่าญ  

พื่ร์้อิมเหล่าพื่้นธุมิตร์จากิทุกิภัาคสู่วน  ไม่พื่ลาดีทุกิข่้อิมูลความเสูี�ยง เพื่ร์าะมีกิาร์มอินิเตอิร์์พื่ร์้อิม 

อิ้ปเดีตภั้ยคุกิคามใหม่ๆ และ ปร์ะเมินความเสูี�ยงอิยู่เสูมอิ

บริิการิดูแลิริะบบ ตริวจจับ  

แจ้งเตือิน แลิะทำาริายงานสูริุป 

ภััยคุกคาม

บริิการิให้คำาปริึกษา พื่ริ้อิม 

แนวทางการิป้อิงกัน  

วิเคริาะห์พื่ฤติกริริมข้อิง 

ผูู้้ใช้้งานเช้ิงลิึก แลิะวิเคริาะห์ 

ภััยคุกคามแบบลิ่วงหน้า

บริิการิจัดเก็บ Log ตาม 

พื่ริะริาช้บัญญัติ (พื่.ริ.บ.) 

ว่าด้วยการิกริะทำาความผู้ิด 

เกี�ยวกับคอิมพื่ิวเตอิริ์  

พื่.ศ. 2560

คริบด้วยริะบบความ 

ปลิอิดภััยสููงสูุด ผู้่านการิ 

ริับริอิงมาตริฐานสูากลิ

ผูู้้เช้ี�ยวช้าญบริิการิ 

ริะบบริักษาความปลิอิดภััย 

ทางไซิเบอิริ์แบบคริบวงจริ 

ที�มากด้วยปริะสูบการิณ์ ์

มากกว่า 10 ปี 

บริิการิตริวจสูอิบแลิะ 

เฝ้้าริะวัง ตลิอิด 24 ช้ม.

Customer Log data TDCS SOC

กิาร์เกิ็บข่้อิมูล log จากิ  

source device หร์ือิ platform ต่างๆ 

ในอิงค์กิร์ข่อิงลูกิค้า ที�มีข่้อิมูลบ่งชื่ี� 

กิาร์ตร์วจจ้บและเผิ้าร์ะว้ง

ร์ะบบ SOC platform พื่ร์้อิมกิ้บ 

ทีมงานผิู้เชื่ี�ยวชื่าญ คอิยดีูแล  

ตร์วจสูอิบ เฝ้าร์ะว้งภั้ยคุกิคาม 

และแจ้งเตือินพื่ร์้อิมให้คำาแนะนำา 

เม่อิตร์วจพื่บเจอิภั้ยคุกิคาม จะแจ้งเตือินพื่ร์้อิม 

หล้กิฐานและคำาแนะนำา เพื่่อิชื่่วยให้ลูกิค้าสูามาร์ถูร์้บมือิ 

กิ้บเหตุกิาร์ณ์์น้�นไดี้อิย่างเหมาะสูม และเข่้าไปดีูแลท้นท ี

นำาไปสูู่กิาร์แกิ้ไข่ปัญหาภั้ยคุกิคามที�เกิิดีข่ึ�น

Security Incident 

Detected

Customer Systems

Customer ITsecurity team

Real time 

Data  

forwarding

Remediate incidents on 

behalf of customer

Real time 24/7 Cyber 

Security threat monitoring 

and Detection for customer
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บร์ิกิาร์ให้คำาปร์ึกิษากิฎหมาย พื่.ร์.บ. คุ้มคร์อิงข่้อิมูลสู่วนบุคคล 2562  

(Personal Data Protection Act: PDPA) หร์ือินโยบายข่้อิมูลความเป็นสู่วนต้ว 

Data Privacy Policy ต้�งแต่กิาร์เตร์ียมความพื่ร์้อิมเพื่่อิปฏิิบ้ติตาม  

เง่อินไข่ใน พื่.ร์.บ. ร์วมท้�งกิาร์อิอิกิแบบและพื่้ฒนานโยบายกิาร์คุ้มคร์อิงข่้อิมูล 

สู่วนบุคคลข่อิงลูกิค้าและพื่้นธุมิตร์ทางกิาร์ค้าเพื่่อิให้สูอิดีคล้อิงกิ้บร์ูปแบบ 

กิาร์ดีำาเนินธุุร์กิิจ โดียเฉพื่าะอิย่างยิ�ง อิงค์กิร์ต่างๆ ดี้งนี�

กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act)  

เป็น พื่.ริ.บ.คุ้มคริอิงข้้อิมูลิสู่วนบุคคลิ 2562 

ถููกิกิำาหนดีข่ึ�นเพื่่อิใชื่้ในกิาร์คุ้มคร์อิงข่้อิมูลสู่วนบุคคล ไม่ให้ถููกิจ้ดีเกิ็บ 

หร์ือินำาไปใชื่้โดียไม่ไดี้แจ้งให้เร์าทร์าบ และ/หร์ือิไดี้ร์้บความยินยอิมจากิเร์า 

ในฐานะเจ้าข่อิงข่้อิมูลกิ่อิน

PDPA and Data Protection Services

บร์ิกิาร์ดี้านบร์ิหาร์จ้ดีกิาร์และดีูแลปร์้บปร์ุงร์ะบบความปลอิดีภั้ยแบบคร์บวงจร์จากิภั้ยคุกิคามทางไซเบอิร์ ์

แบบศัูนย์กิลางที�มีกิาร์บร์ิหาร์จ้ดีกิาร์และกิาร์ตอิบสูนอิงต่อิกิาร์ปร์้บปร์ุงแกิ้ไข่ เปลี�ยนแปลงนโยบายให้มีความ

ปลอิดีภั้ยเพื่ิ�มมากิยิ�งข่ึ�น ต้�งแต่กิาร์เปลี�ยนแปลงกิาร์ต้�งค่า (Managed Policy) กิาร์ตร์วจสูอิบและอิ้ปเดีต 

(Update and Upgrade) ร์วมถูึงกิาร์ปร์้บปร์ุงให้กิาร์ป้อิงกิ้นกิาร์โจมตีใหม่ (Enhance Policy) เข่้ากิ้บ 

สูภัาพื่แวดีล้อิมข่อิงอิงค์กิร์มากิยิ�งข่ึ�น ดี้วยบุคลากิร์ข่อิงทาง True Digital Cybersecurity 

ที�มีความเชื่ี�ยวชื่าญเฉพื่าะดี้านในร์ะบบความปลอิดีภั้ยน้�นๆ อิีกิท้�งย้งสูามาร์ถูให้คำาชื่่วยเหลือิและคำาปร์ึกิษา 

ดี้านกิาร์เชื่่อิมต่อิแบบบูร์ณ์ากิาร์ (Solution Integration) คร์บวงจร์ตลอิดี 24 ชื่ม.

Managed Security Services 

บริิการิมาตริการิการิริักษาความปลิอิดภััยอิย่างมีปริะสูิทธุิภัาพื่ 

(Security Operation Efficiency) ปริะกอิบไปด้วย

1. บริิการิป้อิงกันการิโจมตี เวปแอิปพื่ลิิเคช้ัน  

(Managed Service Web Application Firewall : WAF)

2. บริิการิตริวจจับแลิะตอิบสูนอิงต่อิภััยคุกคามอิย่างริวดเริ็ว   

(Managed Service Endpoint Detection and Response : EDR)

3. บริิหาริจัดการิสูิทธุิ�การิเข้้าถึึงริะบบในอิงค์กริ  

(Managed Service Privileged Access Management : PAM)

4. บริิการิค้นหาความผู้ิดพื่ลิาด แลิะนำา Source Code  

มาสูแกนเพื่่อิหาช้่อิงโหว่แลิะปริะเด็นที�สูามาริถึปริับปริุงได ้

(Managed Service Static Source Code Scan : SAST)

5. บริิการิตริวจสูอิบอิย่างเป็นริะบบในการิหาช้่อิงโหว่  

แลิะแนะนำาอิุดช้่อิงโหว่แบบตริงจุด  

(Managed Service Vulnerability Management : VM)

6. บริิการิศูนย์กลิางการิเช้่อิมต่อิริะบบคลิาวด์แลิะอิินเทอิริ์เน็ต  

เพื่่อิการิเข้้าถึึงริะบบภัายในอิงค์กริ  

(Managed Service Secure Access Service Edge : SASE)

WAF

EDR

 PAM
 SAST

 VM

 SASE

อิงค์กริที�เป็นตัวกลิาง 

คอิยเก็บข้้อิมูลิ 

แลิะปริะมวลิผู้ลิข้้อิมูลิ 

ข้อิงลิูกค้า

อิงค์กริที�มีการิเก็บ 

ข้้อิมูลิสู่วนบุคคลิ 

แลิะนำาข้้อิมูลิเหลิ่านั�น 

มาใช้้งาน

อิงค์กริที�เสูนอิ 

ข้ายสูินค้าต่างๆ  

แลิะเก็บข้้อิมูลิลิูกค้า 

ภัายในปริะเทศไทย

ป้อิงกันการินำาข้้อิมูลิสู่วนบุคคลิไปใช้้งานโดยมิช้อิบ  

หริือิไม่ได้ริับความยินยอิมจากเจ้าข้อิงข้้อิมูลิ

มีแผู้นการิทำางาน แลิะกริะบวนการิที�ช้ัดเจนในการิคุ้มคริอิง 

ข้้อิมูลิสู่วนบุคคลิสูอิดคลิ้อิงกับ PDPA

คริบวงจริด้วยทีมที�ปริีกษาเกี�ยวกับ พื่.ริ.บ. 

คุ้มคริอิงข้้อิมูลิสู่วนบุคคลิ 2562 (PDPA)

ลิดโอิกาสูได้ริับโทษทางกฎหมายในกริณ์ีเกิดปัญหา 

การิลิะเมิดข้้อิมูลิสู่วนบุคคลิโดยสูามาริถึอิ้างอิิงได้จาก 

กริะบวนการิบริิหาริจัดการิ PDPA ที�ได้ทำาเริียบริ้อิยแลิ้ว
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