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Enjoy reading!
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C.A.S. PAPER จััดกิิจกรรมเข้้าเยี่่�ยมลููกค้้าจัังหวััดภููเก็็ต
C.A.S. visiting customers in Phuket.
C.A.S. GROUP และ C.AS. PAPER จััดกิิจกรรมร่่วมบริิจาคโลหิิต
C.A.S. PAPER organized blood donation activity
with the Thai Red Cross Society.
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สถิิติิโลกใหม่่! เครื่่�อง PM3 ของ Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd.
ทำำ�ความเร็็วได้้ 1,810 เมตรต่่อนาทีี
Joint spirit makes castle. A new world record! The speed of
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd. PM3 reaches 1810 mpm.
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บทบาทใหม่่สุุดท้้าทายในสายงานธุุรกิิจโรงแรม
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“ชมภิิญญ์์” น้ำำ��มัันหอมระเหยจากพืืช เริ่่�มต้้นจากการบำำ�บััดร่่างกายและจิิตใจ
หลัังพบวิิกฤตใหญ่่ในชีีวิิต
“Chommpinn”, Essential Oil made from plants, beginning from physical
and mental therapies after facing big life crisis
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ธุุรกิิจไทย
‘3 เดืือนสุุดท้้าย’
ขวากหนามที่่�ข้้ามผ่่าน
ในภาวะที่่�เศรษฐกิิจไทยทรุุดหนััก ภาครััฐจะต้้องหาแนวทาง
ลดผลกระทบให้้กัับผู้้�คน ภายใต้้เครื่่�องมืือที่่�มีีอยู่่� ทั้้�งนโยบายการเงิิน
และการคลััง ค้ำำ��ยัันภาคธุุรกิิจไทยให้้ผ่่านขวากหนามแบบเจ็็บน้้อย
ที่่�สุุด เพราะหากเรีียลเซคเตอร์์มีีอัันเป็็นไปย่่อมเกิิดผลกระทบเป็็น
ลููกโซ่่
แม้้ว่า่ สถานการณ์์โควิิดในไทยจะคลี่่ค� ลาย โดยไม่่พบผู้้�ติิดเชื้้อ�
ภายในประเทศมานาน ทว่่าผลจากการ “ล็็อกดาวน์์” ประเทศมานาน
กว่่า 3 เดืือน นัับตั้้�งแต่่การประกาศใช้้พระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการ
ในสถานการณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น หรืื อ พ.ร.ก.ฉุุ ก เฉิิ น ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 26 มีี.ค.
ที่่ผ่� า่ นมา สร้้างความบอบช้ำำ�ต่
� อ่ เศรษฐกิิจไทย แม้้ว่า่ ที่่สุ� ดุ แล้้วการทำำ�ตัวั
เป็็นเด็็กดีี จะได้้รับั การ “ตบรางวััล” จากรััฐที่่ป� ระกาศคลายล็็อกธุุรกิิจต่่างๆ
ในทุุกระยะแล้้ว เหลืือเพีียงการเปิิดน่่านฟ้้าระหว่่างประเทศ ทำำ�ให้้
ภาคธุุรกิิจน้้อยใหญ่่เริ่่ม� เปิิดหน้้าร้้านค้้าขาย ภายใต้้มาตรการเข้้มงวด
ด้้านสุุขอนามััย โดยเฉพาะการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม
โดยในระยะแรกของการคลายล็็อก เราเห็็นปรากฏการณ์์
ปลากระดี่่�ได้้น้ำำ�� ผ่่อนคลายไม่่ต้้องกัักตััวเองอยู่่�ในบ้้านแบบเข้้มข้้น
ทำำ�ให้้การจัับจ่่ายใช้้สอย รวมถึึงการเดิินทางท่่องเที่่ย� วภายในประเทศ
คึึกคััก โดยเฉพาะการขัับรถไปยัังสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในระยะการเดิินทาง
2-3 ชั่่�วโมง ตามเมืืองชายทะเล อย่่างพััทยา ชะอำำ� หััวหิิน ที่่�อััตรา
การจองห้้องพัักหนาแน่่นในวัันหยุุดสุุดสััปดาห์์ ไม่่นัับวัันหยุุดยาว
อย่่ า งไรก็็ ต าม ภาวะเศรษฐกิิ จ ไทยที่่� ท รุุ ด หนัั ก ต้้ อ ง
ยอมรัั บ ว่่ า ภาคธุุ ร กิิ จ มนุุ ษ ย์์ เ งิิ น เดืื อ น แรงงาน คนหาเช้้ า กิิ น ค่ำำ��
ยัั ง แทบมองไม่่ เ ห็็ น รายได้้ ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น อนาคต ทำำ� ได้้ อ ย่่ า งดีีก็็ แ ค่่
“ประคองตััว” ไม่่ให้้ทรุุดกว่่าที่่�เป็็นอยู่่� หรืือหากจะดีีขึ้้�นก็็ดีีขึ้้�นไม่่มาก
เป็็นผลจากโครงสร้้างเศรษฐกิิจไทยที่่พึ่� ง่� พารายได้้หลัักจากต่่างประเทศ
ไม่่ว่่าจะเป็็นรายได้้จากภาคส่่งออก และการท่่องเที่่�ยว รวมกัันกว่่า
70% ของผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ (จีีดีีพีี) ขณะที่่โ� ควิิดพ่น่ พิิษ
ไปทั่่�วโลก เมื่่�อเศรษฐกิิจโลกได้้รัับผลกระทบหนััก เศรษฐกิิจไทย
จึึงหนีีไม่่พ้้นผลกระทบหนัักเช่่นกััน
ดัังนั้้�นจึึงน่่ากัังวลว่่า สถานการณ์์ “กำำ�ลัังซื้้�อ” หลัังพ้้นช่่วง
ยิินดีีปรีีดาจากการคลายล็็อกจะเป็็นอย่่างไร ในเมื่่�อเงิินในกระเป๋๋า
นอกจากจะไม่่เพิ่่�มขึ้้�น ยัังมีีแนวโน้้มลดลง เท่่ากัับคนจนลง ทำำ�ให้้
ต้้องรััดเข็็มขััดมากขึ้้�น การขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจจากกำำ�ลังั ซื้้อ� ในประเทศ
ในนาทีีนี้้�จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย
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ผสมโรงกัั บ มาตรการเยีียวยาผู้้�ได้้ รัั บ
ผลกระทบภาคส่่ ว นต่่ า งๆ ทยอยถึึงกำำ� หนด
ทั้้� ง มาตรการพัั กชำำ� ระหนี้้� เยีียวยาเกษตรกร
ผู้้�ประกอบอาชีีพอิิ ส ระ ผู้้�ประกัั น ตน เรีียกว่่ า
กำำ�แพงที่่ใ� ช้้ยันั ผลกระทบโควิิดกำำ�ลังั จะถููกทลายลง
เผยให้้ เ ห็็ น “ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง ” ของเศรษฐกิิ จ ไทย
แบบเต็็ ม ตาในไตรมาส 4 กัั บ ภาวะสุุ ดอั้้� น ของ
ภาคธุุ ร กิิ จ ทำำ�ให้้เกิิดการปิิดกิิจการและเลิิ กจ้้ า ง
พนัั ก งานจากชั่่� ว คราวเป็็ น ถาวร ซึ่่� ง เป็็ น สิ่่� ง ที่่�
น่่ากัังวลอย่่างยิ่่�ง
เราเห็็นว่่าในภาวะที่่ย� ากลำำ�บากนี้้�หนีีไม่่พ้น้
ที่่�ภาครััฐจะต้้องหาแนวทางลดผลกระทบให้้กัับ
ผู้้�คน ภายใต้้เครื่่�องไม้้ เครื่่�องมืือที่่มีี� อยู่่� ทั้้�งนโยบาย
การเงิิน และการคลััง ค้ำำ��ยััน พยุุงภาคธุุรกิิจไทย
ผ่่านขวากหนามแหลมคมแบบบาดเจ็็บน้้อยที่่�สุุด
นั่่�นเพราะหากภาคธุุรกิิจที่่�แท้้จริิง (เรีียลเซคเตอร์์)
เกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ผู้้�คนมากมายตลอดซัั พพ ลายเชน
มีีอัั น เป็็ น ไป ย่่ อ มเกิิ ดผ ลกระทบเป็็ น ลูู ก โซ่่
ระยะเวลา 2-3 ปีี ที่่� ว่่ า เศรษฐกิิ จ ไทยจะฟื้้� น ตัั ว
เท่่าก่่อนโควิิด น่่าจะพููดกัันนานกว่่านั้้�น

Conditions of
Thai Businesses
in last 3 months like
“Thorns to Cross Over”
Amidst the situation of Thailand’s sinking
economic condition, the government has to seek
ways to minimize the impacts on people under
available tools of both monetary and fiscal policies
to support Thailand’s business sector to cross over
thorns in a minimum painful manner because if the
real sector is collapsed, the chain-like effect will be
possible to happen.
Although the COVID situation in Thailand
has been gradually resolved without confirmed
case in the country for sometimes, however, the
“lock down” of the country for more than 3 months
since the promulgation of the Emergency Decree
on Public Administration in Emergency Situations or
the Emergency Decree since 26 March has resulted
in causing the trauma to Thailand’s economy, even
finally, the government has “awarded” this obedience
by announcing the measure relaxation to businesses
at every stage, now, only the ban on all commercial
flights into Thailand is still effective, causing all big
and small businesses to re-open their shops under
strict hygiene measures, especially social distancing.
In the first stage of relaxation, we could see
the phenomenon like a “trichopodus leeri” fish in new
water” that people have felt relaxed and do not strictly
stay at home for safety. This made the spending and
domestic trips vivid, especially going to tourist
attractions where require a few hours of traveling
distance, like beach towns including Pattaya,
Cha Am, Hua Hin, where the booking rate is tight
on weekends, excluding the long holidays.
However, under the sinking circumstance
of Thailand’s economy, from now on, we have to
admit that the business sector, salary men, workers,
people living hand to mouth still rarely see their future
income to be increased, what they can do well is just
“sustaining themselves” to not more collapse than it
is now, or if their situations will get better, but slightly
better. This is a consequence of Thailand’s economic
structure that main incomes rely on foreigners,

whether it be income from export sector and tourism
with more than 70% of gross domestic product
(GDP). As a result, while COVID-19 has spread
worldwide and the world economy has been severely
affected, Thailand’s economy is therefore inevitable
to such heavy impact as well.
The “purchasing power” situation after the
rejoicing period from the lock-down relaxation will
be worried because the money in the pocket is not
increased but it also tends to be decreased, it seems
like people is getting poor, leading to more tighten
their spendings. So, driving the economy with
domestic purchasing power is not easy.
Furthermore, the remedial measures for those
affected in various sectors are gradually due, including
debt moratorium measure, remedy for farmers,
self-employed, self-insurers, or in another word that
the barriers to support the impact of COVID-19 are
going to be destroyed, revealing the full “facts” of
Thailand’s economy in the 4th quarter as well as the
ultimate suppression of business sector that has
caused the closure of businesses and employee
layoff from temporary period to be permanent period,
this problem is really great concern.
We could see that in this tough situation, it is
inevitable that the government has to seek ways to
reduce the impacts on people under the existing tools
including monetary and fiscal policies to support and
back up Thai business sector to go through obstacles
with the least injury. That’s because if the real sector
involving many people and supply chains suffers
disaster, the effect will be forwarded like waves, the
forecast before COVID-19 said that Thai economy
will be recovered by spending a few years, but now,
due to COVID, it may be longer.
CR : https://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/888139
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การเพิ่่�มตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง
และการกำำ�หนดเป้้าหมาย
ตามภููมิิศาสตร์์

5 รููปแบบที่่�การตลาดอาหาร
จะเกิิดวิิวััฒนาการในปีี 2563

5 Ways Food Marketing
1
Will Evolve in 2020
การปรัับแต่่งเว็็บไซต์์
	การปรัับแต่่งเว็็บไซต์์ ให้้ขึ้้�นอัันดัับ
ในเครื่่�องมืือค้้นหาหลััก (Search Engine)
“SEO” สำำ�หรัับอาหารเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ

1

จากจำำ�นวนการเข้้าชมเว็็บไซต์์ 56% ที่่ม� าจากเครื่่�องมืือค้้นหา
และนัักชิิมทั้้�งหลายต่่างค้้นหาตััวเลืือกอาหารที่่�ดีีที่่�สุุดที่่�อยู่่�ใกล้้ตััว
ขณะเดิินทางหรืือรัับประทานอาหารนอกบ้้าน การทำำ�ให้้ SEO อาหาร
ของคุุณตอบโจทย์์อย่่างชััดเจนและถููกต้้องในสื่่�อต่่างๆ อัันหลาก
หลายจึึงเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญ
รููปภาพ: การล่่อตาล่่อใจผู้้�บริิโภคแบบดั้้�งเดิิมด้้วยภาพที่่�
ดึึงดููดสายตาให้้น้ำำ��ลายสอยัังคงได้้ผลอยู่่�เสมอ ภาพอาหารจานพิิเศษ
แสนอร่่อยสามารถจุุดประกายให้้เกิิดอาการหิิวด้้วยภาพและกระตุ้้�น
ให้้ผู้้�บริิโภคสั่่�งอาหารจากคุุณ และเนื่่�องจากการค้้นหารููปภาพและ
รููปภาพย้้อนหลัังของกููเกิิลมีีความแม่่นยำำ�มากขึ้้�น การเขีียนข้้อมููล
เชิิงพรรณนาให้้พบรููปภาพของคุุณจึึงเป็็นวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุุด
วิิดีโี อการทำำ�อาหาร: อีีกหนึ่่ง� เทรนด์์ที่กำ่� ำ�ลังั เพิ่่�มขึ้้น� ก็็คือื วิิดีีโอ
ภาพเบื้้�องหลัังวิิธีีการผลิิต อบ ปรุุง ตกแต่่ง เสิิร์์ฟ และบรรจุุอาหาร
โดยสามารถดููได้้จากความสำำ�เร็็จของ Tasty Enterprise ของ Buzzfeed
วิิดีีโอหรืือสููตรการทำำ�อาหารกำำ�ลัังได้้รัับความนิิยมในกลุ่่�มผู้้�ชมและ
วล็็อกเกอร์์ (vloggers) ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปจะสาธิิตการใช้้ผลิติ ภััณฑ์์อาหาร
ที่่�เฉพาะเจาะจง
เสีียง: ปััจจุุบันั พ่่อครััว/แม่่ครัวั ทำำ�อาหารประจำำ�บ้า้ นหลายคน
มัักจะฟัังคำำ�แนะนำำ�เกี่่ย� วกัับสููตรอาหารและทำำ�อาหารไปพร้้อม ๆ กััน
บล็็อกเกอร์์ด้้านอาหารหลายคนจึึงเริ่่�มจััดโครงสร้้างคอนเทนต์์ให้้
เหมาะกัับการค้้นหาด้้วยเสีียงมากขึ้้�น เช่่น วิิดีีโอสอนหรืืออธิิบาย
วิิธีีการทำำ� (how-to) รายการซื้้�อของและรายการส่่วนผสม ฯลฯ
ร้้านอาหารหลายแห่่งยัังเริ่่ม� รัับคำำ�ขอจองจากผู้้�ช่่วยด้้านเสีียงอีีกด้้วย
โดยทำำ�ให้้ SEO แบบเสีียงเป็็นส่่วนสำำ�คััญของการตลาดด้้านอาหาร
คุุณสามารถดููบล็็อกของ Smitten Kitchen สำำ�หรัับการทำำ�บล็็อก
อาหารและแรงบัันดาลใจในการทำำ� SEO ได้้
สููตรอาหารที่่ส� มบููรณ์์แบบสำำ�หรัับ SEO ให้้กับั อาหารของคุุณ
ก็็คืือ - คอนเทนต์์ที่่� “ชััดเจน” อย่่างเช่่นรููปภาพและวิิดีีโอ เสริิมด้้วย
ข้้อมููลจำำ�นวนมาก คำำ�แนะนำำ�ในการทำำ�อาหารและข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์
ซึ่่ง� ทำำ�ให้้มีีคุณค่
ุ า่ มากขึ้้�นด้้วยสััดส่ว่ น แคลอรี่แ่� ละข้้อมููลทางโภชนาการ
ที่่�ถููกต้้อง
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1. Food SEO is crucial

When 56% of website traffic comes from search engines
and foodies search for the best food options near them, while
traveling, or dining out; it becomes crucial to get your food
SEO right, in a variety of media.
Images: The age-old practice of tempting consumers
with drool-worthy visuals is not going anywhere. Delicious
images of specialty dishes can spark visual hunger and
motivate consumers to order from you. And as Google’s image
and reverse image search gets more precise, it is best to write
descriptive metadata for your images to be found.
Cooking videos: Another trend that is catching up is
behind the scenes videos of how food is produced, baked,
cooked, decorated, served, and packed. Consider the huge
success of Buzzfeed’s Tasty enterprise. Cooking videos or
recipes, too, are gaining popularity among viewers and vloggers,
which generally demonstrate the use of specific food products.
Voice: It is now common for many home-cooks to listen
to recipe instructions and cook along. Many food bloggers
have therefore started to structure their content to better fit
voice search, like how-to videos, shopping and ingredient lists,
etc. Many restaurants have also started accepting reservation
requests from voice assistants, making voice-SEO a staple of
food marketing.You can look at the Smitten Kitchen blog for
some food blogging and SEO inspiration.

The perfect recipe for your food SEO is – ‘crisp’ content
like images and videos, supplemented with rich metadata,
cooking directions and product information, which are further
enriched with correct proportions, calories, and nutritional
information.

	สื่่�อสัังคมหมุุนรอบ UGC
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ไม่่ว่่าจะเป็็นภาพที่่�ชวนให้้เกิิดความอยากทานอาหารหรืือ
เคล็็ดลัับการปรุุงอาหารหรืือแรงบัันดาลใจด้้านอาหารหรืือตััวเลืือก
การซื้้อ� ของอุุปโภคบริิโภคออนไลน์์ กลยุุทธ์์สื่่อ� สัังคมที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ
เป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องมีีเพื่่�อเชื่่�อมต่่อกัับคนรุ่่�นมิิลเลนเนีียลและคนรุ่่�น Gen-Z
ทั้้�งนี้้� การที่่�ผู้้�บริิโภคหรืือลููกค้้ากลุ่่�มเป้้าหมายผลิิตคอนเทนต์์ด้้วย
ตััวเอง (User-Generated Content (UGC)) บนสื่่�อสัังคมจะได้้รัับ
ความสนใจในปีี 2563 จากนี้้�จะเป็็นวิิธีีที่่�คุุณสามารถใช้้ UGC เพื่่�อ
สร้้างความสนใจและดึึงดููดนัักชิิมอาหารบนแพลตฟอร์์มต่่างๆ
Pinterest ใช้้วิิธีีนำำ�เสนอด้้วยภาพ คุุณสามารถใช้้ประโยชน์์
จาก Pinterest ในการสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กับั ผู้้�บริิโภคด้้วยรููปภาพ
ที่่� มีีคุุ ณภ าพสูู ง ที่่� ก ระตุ้้�นความหิิ ว การแข่่ ง ขัั น การติิ ด แฮชแท็็ ก
เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้อััปโหลดรููปอาหารที่่�สั่่�งจากร้้านอาหารของคุุณจะช่่วย
กระตุ้้�นการมีีส่่วนร่่วมและเพิ่่�มการรัับรู้้�แบรนด์์

อิิ น สตาแกรม (Instagram) สามารถให้้ ผู้้� ใช้้ อัั ป โหลด
ภาพอาหารจานโปรดได้้ทันั ทีี คุุณยังั สามารถจััดการแข่่งขััน อย่่างเช่่น
การสร้้างสููตรอาหารยอดนิิยมจากครััวของคุุณหรืือสููตรอาหารแบบ
DIY
ติ๊๊�กต็็อก (TikTok) ยัังเป็็นอีีกหนึ่่�งแพลตฟอร์์มที่่�อาจเป็็น
บ่่อเหมืืองแร่่สำำ�หรัับ UGC วิิดีีโอสั้้�นๆ สำำ�หรัับเคล็็ดลัับการทำำ�อาหาร
หรืือการตอบสนองต่่อรสชาติิตััวอย่่างเช่่น ร้้านอาหารจีีน Hiadilao
ให้้ ผู้้� ใช้้ สร้้ า งอาหารนอกเมนูู ที่่� ไ ม่่ เ หมืื อ นใครในร้้ า นอาหารแล้้ ว
ทำำ�การอััปโหลดขึ้้�นบน Douyin (ติ๊๊กต็
� อ็ กในประเทศจีีน)

2. Social media pivots to UGC

Whether it is appetizing images or cooking hacks or
food inspiration or online grocery shopping options, an effective
social media strategy is a must to connect with millennials and
Gen-Z.User-Generated Content (UGC) on social media will
gain traction in 2020. Here is how you can use UGC to engage
and entice gastronomes on various social media platforms.
Pinterest is a visual treat for consumers. You can leverage
Pinterest to inspire consumers with high-quality, hunger-inducing images. Running hashtag contests for users to upload
the food they have ordered from your restaurant will drive
engagement and increase brand awareness.Instagram can
be used to prompt users to upload their favorite food images.
You could also run contests like re-creating a popular recipe
from your kitchen or DIY recipes.TikTok could be another
platform that might be mined for UGC. How about short videos
for food-hacks or taste reactions? For instance, Chinese
restaurant, Hiadilao let users create their unique off-menu
dish in the restaurant and upload on Douyin (TikTok in China).

	การทานเพื่่�อสุุขภาพมีีความสำำ�คััญ
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	อัันดัับแรก
ผู้้�บริิโภคในปััจจุุบันั ต่่างตระหนัักถึึงวิิถีีชีีวิติ ที่่มีี� สุุขภาพดีีและมีี
ความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัับประทานอาหารเพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้�
ผู้้�บริิโภคหลายคนยัังรัับแนวคิิดอาหารที่่�เฉพาะเจาะจงโดยอิิงตาม
ความเชื่่�อหรืือสภาวะสุุขภาพหรืือความรู้้�สึึกต่่ออาหาร เราจะเห็็น
นัักการตลาดต่่างๆ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับทางเลืือกอาหารที่่ห� ลากหลาย
ที่่แ� บรนด์์นำ�ำ เสนอให้้แก่่ลูกู ค้้า เช่่น อาหารออร์์แกนิิก อาหารมัังสวิิรัติั หิ รืือ
อาหารจากพืืช ส่่วนผสมที่่�ปราศจากกลููเตนหรืือถั่่�วเหลืือง เป็็นต้้น
แบรนด์์ต่่างๆ จะให้้ความสำำ�คััญกัับเด็็กมากขึ้้�นและสร้้างตััวเลืือก
เมนููที่่�ดููน่่าสนใจยิ่่�งขึ้้�น (หรืือเห็็นถึึงความคุ้้�มค่่า) สำำ�หรัับผู้้�ดููแลเด็็กๆ
ตัั ว อย่่ า งเช่่ น VegPower และ ITV ร่่ ว มมืื อ กัั น ทำำ� แคมเปญ
โฆษณาที่่�สร้้างแรงบัันดาลใจให้้เด็็กๆ ทานผัักมากขึ้้�น การตลาด
ด้้านอาหารจะยัังคงครอบคลุุมคอนเทนต์์ที่่�สรุุปส่่วนสำำ�คััญต่่อไป
ข้้อมููลทางโภชนาการและขนาดของสััดส่่วน รายการส่่วนผสมและ
แหล่่งที่่ม� าของส่่วนผสม การรัับรอง ทางเลืือกที่่ทำ� ำ�ให้้สุขุ ภาพดีียิ่่�งขึ้้น�
ปราศจากสารก่่อภููมิิแพ้้ (และ/หรืือ) มีีความยั่่�งยืืน
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3. Healthy bites take priority

Consumers today are more aware about a healthy
lifestyle and committed to healthier eating. Also, many have
adopted specific diets based on beliefs or health conditions
or food sensitivities.We will see marketers highlighting various
food alternatives a brand offers to its customers, like organic,
vegan or plant-based, gluten or soy-free, functional ingredients,
etc.Brands will increasingly cater to kids and make menu
options more appealing (or approval worthy) to their caregivers.
For example, VegPower and ITV collaborated for an ad
campaign that inspired children to eat more vegetables. Food
marketing will continue to include content which outlines
Nutritional information and portion size,The ingredient
list and from where they were sourced, Certifications and
Healthier, allergen-free, (and/or) sustainable options
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หลัักฐานทางสื่่�อสัังคมเท่่านั้้�น
ที่่�มีีความสำำ�คััญมากขึ้้�น

ลููกค้้าทำำ�การวิิจััยและอ้้างอิิงถึึงบทวิิจารณ์์ (รีีวิิว) ต่่างๆ ก่่อน
รัั บ ประทานอาหารนอกบ้้ า นหรืื อ เลืื อ กสั่่� ง อาหาร เรื่่� อ งนี้้� ทำำ� ให้้
นัักการตลาดจำำ�เป็็นต้้องรวบรวมหลัักฐานทางสื่่�อสัังคม เช่่น บทวิิจารณ์์
คำำ�ติิ ช ม ฯลฯ เกี่่� ย วกัั บ รายการอาหาร (หรืื อ แบรนด์์ ) ของตนเอง
Google Maps, YELP, เฟซบุ๊๊�ก และ TripAdvisor เป็็นที่่�นิิยมในกลุ่่�ม
นัักรีีวิวิ ตาม DigitalRestaurant ในการรวบรวมบทวิิจารณ์์ที่ย่� อดเยี่่ย� ม
นัักการตลาดสามารถ ขอคำำ�ติชิ ม (ในพอร์์ทัลั บทวิิจารณ์์อันั ใดอัันหนึ่่ง�
ด้้านบน) โดยทัันทีีหลัังเสิิร์์ฟให้้ลููกค้้าแล้้ว
การทำำ�งานเชิิงรุุกเกี่่ย� วกัับคำำ�ติชิ มและข้้อเสนอแนะของลููกค้้า
เข้้าหาลููกค้้าเพื่่�อแจ้้งถึึงความคืืบหน้้าใดๆ และขอให้้ลููกค้้ากลัับมาใช้้
บริิการอีีกครั้้�ง เชิิญชวนลููกค้้าให้้ชิิมอาหารหรืือลองผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
ของคุุณแล้้วขอให้้เขีียนบทวิิจารณ์์ กระตุ้้�นลููกค้้าของคุุณด้ว้ ยส่่วนลดพิิเศษ
หรืือข้้อเสนอในการเขีียนบทวิิจารณ์์ Bangers and Brews in Bend
ในรััฐโอเรกอน เป็็นสถานที่่ท� านอาหารอัันดัับ 1 ในปีี 2562 อ้้างอิิงจาก
Yelp – เพีียงแค่่พิิจารณาดููวิิธีีที่่�เจ้้าของมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับนัักเขีียนรีีวิิว
ในเชิิงบวกต่่างๆ บนแพลตฟอร์์มอย่่างสม่ำำ��เสมอ

4. Social proof only rises in importance

Customers conduct through research and refer to
reviews before dining out or choosing to order. This makes
it necessary for marketers to gather social proof like reviews,
feedback, etc. about their food items (or brand). Google Maps,
YELP, Facebook, and TripAdvisor are popular among reviewers,
according to DigitalRestaurant. To garner great reviews,
marketers can request feedback (on one of the above review
portals) immediately after customers have been served.
Proactively work on customer feedback and suggestions,
reach out to inform them about any progress, and request them
to visit again.Invite customers for food-tastings or try out your
new products and request them to write a review.Incentivize
your customers with special discounts or offers to write
reviews.Bangers and Brews in Bend, Oregon was the #1 place
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to eat in 2019, according to Yelp – just take look at how
consistently and positively the owner interacts with reviewers
on the platform.
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	การเพิ่่�มตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�ง
และการกำำ�หนดเป้้าหมายตามภููมิิศาสตร์์
อาหารและตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งถููกเกี่่�ยวโยงเข้้าด้้วยกััน ลองนึึกถึึง
ภาพที่่� ลูู ก ค้้ า ที่่� รู้้�สึึกหิิ ว กำำ�ลัั ง เดิิ น ทางไปยัั ง เมืื อ งใหม่่ ห รืื อ พนัั ก งาน
ออฟฟิิศใกล้้ตำ�ำ แหน่่งที่่ตั้้� ง� ร้้านของคุุณในช่่วงเวลาอาหารเช้้า การตลาด
ด้้านอาหารในปีี 2563 จะรุุกจับั ช่่วงเวลาเหล่่านี้้�แล้้วเปลี่่ย� นให้้เป็็นโอกาส
ทั้้�งสถานที่่แ� ละเวลาที่่เ� หมาะสมต่่อไปนี้้�เป็็นวิิธีีที่คุ่� ณส
ุ ามารถใช้้ประโยชน์์
จากตำำ�แหน่่งที่่ตั้้� ง� สำำ�หรัับการตลาดด้้านอาหาร การสร้้างรายชื่่อ� บนกููเกิิล
เป็็ น ขั้้� น ตอนแรกและสำำ�คัั ญ ที่่� สุุ ดที่่� คุุ ณส ามารถทำำ� ได้้ เ พื่่� อ ให้้ พ บ
ร้้านของคุุณตามตำำ�แหน่่งที่่ตั้้� ง� คุุณสามารถส่่งโฆษณาที่่กำ� �ำ หนดเป้้าหมาย
ตามพื้้� น ที่่� ถึึ งลูู ก ค้้ า ที่่� อ ยู่่�ในบริิ เ วณใกล้้ กัั บ ร้้ า นอาหารของคุุ ณ ได้้
สามารถวางตำำ�แหน่่งรถอาหาร (Food Trucks) ใกล้้กับั สำำ�นักั งานหรืือ
บริิเวณที่่�อยู่่�อาศััยต่่างๆ เพื่่�อให้้บริิการลููกค้้าที่่�ออกไปข้้างนอก
เบอร์์เกอร์์คิิงใช้้การกำำ�หนดเขตกั้้�นจีีพีีเอส (geo-fencing)
หรืือในกรณีีนี้้�คืือการแบ่่งเขตการขายเพื่่�อการช่่วงชิิงลููกค้้าจากผู้้�ขาย
รายอื่่�น โดยเมื่่�อลููกค้้าเข้้าไปในตำำ�แหน่่งที่่�ตั้้�งของคู่่�แข่่ง (แมคโดนััลด์์)
ลููกค้้าสามารถดาวน์์โหลดแอปพลิิเคชัันของเบอร์์เกอร์์คิิงและสั่่�งซื้้�อ
เมนููเบอร์์เกอร์์วอปเปอร์์ได้้ในราคา 1 เซ็็นต์์

5. Location and geo-targeting rise

Food and location are tied together. Imagine a hungry
customer traveling to a new city or an office goer near your
location during breakfast hours. Food marketing in 2020
will aggressively capture these moments and turn them into
opportunities at the right place and right time. Here is how you
can leverage location for food marketing : Listing on Google is
the first and foremost step you can take to be found based on
your location.Geo-Targeted Ads can be sent to customers who
are in your restaurant’s vicinity. Food Trucks can be positioned
near offices or residential areas to serve the customer who’s
out and about.
Burger King used geo-fencing (or geo-conquesting
in this case) to lure customers away when they entered their
competitor (McDonald’s) location. Customers could download
the Burger King app and order the Whopper burger for 1 cent.

CR : https://www.martechadvisor.com/articles/customer-experience-2/food-marketing-trends/#
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C.A.S. GROUP และ C.A.S. PAPER
จััดกิิจกรรมร่่วมบริิจาคโลหิิต
กัับสภากาชาดไทย

วัันที่่� 19 มิิถุุนายน 2563 ที่่�ผ่่านมา C.A.S.
GROUP และ C.A.S. PAPER จััดกิิจกรรมร่่วมบริิจาค
โลหิิตกัับสภากาชาดไทย โดยวััตถุุประสงค์์หลัักของ
กิิจกรรมเพื่่�อให้้พนัักงานและบุุคลากรของบริิษััทฯได้้
ทำำ�ความดีี รู้้�จัักการเสีียสละ ช่่วยเหลืือสัังคมและจิิต
อาสา แก่่ผู้้�ป่่วยและผู้้�ที่่�ต้้องการใช้้โลหิิต

C.A.S. PAPER
จััดกิิจกรรมเข้้าเยี่่�ยมลููกค้้า
จัังหวััดภููเก็็ต
เมื่่�อวัันที่่� 8-9 สิิงหาคม 2563 ที่่ผ่� า่ นมา คุุณสุุรพล ดารารััตนโรจน์์
กรรมการบริิหาร บริิษัทั ซีี.เอ.เอส.เปเปอร์์ จำำ�กัดั นำำ�ทีีมฝ่่ายขายและบริิการ
จััดกิิจกรรมเข้้าเยี่่ย� มลููกค้้าจัังหวััดภููเก็็ต หลัังจากผ่่านวิิกฤตการณ์์โควิิด 19
เพื่่�อเป็็นการพบปะพููดคุยุ ถึึงทิิศทางสถานการณ์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� ในปััจจุุบันั และ
เพื่่�อขอบคุุณลูกู ค้้าที่่สนั
� บั สนุุนผลิิตภััณฑ์์ของบริิษัทั ฯเป็็นอย่่างดีีเรื่่อ� ยมา
กิิจกรรมครั้้�งนี้้�จัดขึ้้
ั น� ณ ห้้องอาหาร Hong Bao (หงเปา) โรงแรมรามาดา
พลาซ่่า เจ้้าฟ้้า อย่่างอบอุ่่�นและสนุุกสนานเป็็นอย่่างมาก

C.A.S. visiting
customers
in Phuket.
Khun Surapol Dararattanaroj, Managing Director
of C.A.S. Paper together with sales team visited customers
in Phuket during 8th – 9th August 2020. This event was
held at Hong Bao Restaurant, Ramada Plaza Chao Fah
Hotel Phuket with warmly and very enjoyable. In this
occasion, we thank you our customers who continuously
supported our products and also update situation after
COVID – 19 crisis and discuss the current situation.
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C.A.S. PAPER organized
blood donation activity with
the Thai Red Cross Society.
On 19 th June 2020, C.A.S.
PAPER organized blood donation
activity with the Thai Red Cross Society.
The main objective of the activity is
for employees and the Company’s
personnel to do good deeds by helping
society and volunteering donate blood
to the recipients who want to use blood.
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PAPER TECHNIQUE

กล่องกระดาษที่น่าสนใจ
ในประเทศญี่ปุ่น ตอนที่่� 1

INTERESTING PAPER CARTON
IN JAPAN PART 1
เป็็นที่่�ยอมรัับกัันว่่าประเทศญี่่�ปุ่่�นเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านนวััตกรรม
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ในระดัับโลก ไม่่ว่า่ จะเป็็นด้้านเทคโนโลยีีของวััสดุใุ หม่่ๆ
รููปแบบที่่�สวยงาม ตลอดจนความสะดวกในการใช้้งาน เพื่่�อสร้้าง
ความพึึงพอใจให้้แก่่ชาวญี่่�ปุ่่�นซึ่่�งมีีมาตรฐานสููงในการดำำ�รงชีีวิิต
ขณะเดีียวกัันก็็มีีความผููกพัันกัับศิิลปวััฒนธรรมอย่่างเหนีียวแน่่น
ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� จึึ งทำำ� ให้้ บ รรจุุ ภัั ณ ฑ์์ สำำ� หรัั บ สิิ น ค้้ า อุุ ป โภคบริิ โ ภคใน
ประเทศญี่่�ปุ่่�นมีีความน่่าสนใจและเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�ดีี
Japan has been recognized to be the world leader in
packaging innovation, covering new materials technology,
attractive design and use convenience in order to satisfy
Japanese who has high living standard and closely link with
art and culture. This is why packaging in Japan is interesting
as a good learning source.

อาจารย์์ มยุุรีี ภาคลำำ�เจีียก
(Mayuree Paklamjeak)

บทความนี้้�จะเน้้นกล่่องกระดาษสำำ�หรัับอาหาร ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
ใช้้เป็็นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ชั้้น� ที่่� 2 ตััวอย่่างกล่่องที่่นำ� ำ�มาแสดง แม้้ว่า่ บางรููปจะได้้
ออกตลาดมาหลายปีีแล้้วก็็ตาม แต่่ก็็ยัังมีีความน่่าสนใจที่่�ผู้้�อ่่านอาจได้้
แนวคิิด และนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้
This article is focused on paper carton for food, mainly
used as secondary packaging. Some examples shown were
launched some year ago but still interesting to be adapted for
use in Thailand.

กล่่องกระดาษที่่ทำ� �ำ จากกระดาษลููกฟูกู ลอน E เพื่่�อให้้สามารถ
รัับน้ำำ��หนัักสิินค้้าได้้ดีี บรรจุุอาหารเด็็ก 5 กล่่อง เป็็นชุุดของขวััญ
ฝาด้้านบนแบนราบในระหว่่างการลำำ�เลีียงขนส่่งเพื่่�อไม่่ให้้เปลืือง
เนื้้�อที่่� เมื่่�อวางขาย ทำำ�ฝาให้้ยื่่�นขึ้้�นมาเหมืือนหลัังคาบ้้าน สอดคล้้อง
กัับแบบพิิมพ์์ของกล่่องที่่อ� อกแบบให้้ดูเู หมืือนบ้้านตุ๊๊�กตา นอกจากนี้้�
ฝามีีช่่องให้้มืือจัับสำำ�หรัับหิ้้�ว สะดวกในการพกพา
Carton made of E flute board as gift set for kids food
of 5 packs. Upper flaps are flattened to ease handling and
transportation. When displayed, top flap is extended upward
to be the house roof of printed carton. In addition, holes are
provided at the flap for easy handle.

แนวโน้้มหลัักของบรรจุุภััณฑ์์อาหาร
ในประเทศญี่่�ปุ่่�น สรุุปได้้ดัังนี้้�
1

สามารถยืืดอายุุการเก็็บของอาหารได้้ รัักษาความสด
ของอาหารได้้นาน

2

ให้้ความสะดวกในการใช้้งานทุุกด้้าน เหมาะกัับ
ผู้้�บริิ โ ภคทุุ ก เพศ ทุุ กวัั ย ทุุ กสถ านภาพโดยเน้้ น
ผู้้�สููงอายุุเป็็นหลััก ซึ่่ง� มีีชื่่�อเฉพาะว่่า Universal Design

3

มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ผู กกั บ วั ฒ นธรรมและ
สื่อสารได้ชัดเจน

4

ช่่วยลดต้้นทุุนบรรจุุภััณฑ์์ และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของซััพพลายเชน

5

มีีความยั่่ง� ยืืน สามารถลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
เนื่่�องจากในประเทศญี่่ปุ่่�� นมีีกฎหมายด้้านนี้้�ที่เ่� ข้้มงวด
ที่่�สุุดของโลก เช่่น การลดการใช้้วััสดุุบรรจุุภััณฑ์์
การลดพลัังงาน และการลดก๊๊าซเรืือนกระจก

Major food packaging trends in Japan are
shelf life extension, universal design, uniqueness,
clear communication, cost saving, higher supply
chain efficiency and sustainability.
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กล่่องบรรจุุขนมขบเคี้้�ยวสำำ�หรัับเด็็ก มีีรููปทรงและกราฟิิกที่่�เด็็ก
ชื่่�นชอบ เช่่น ตุ๊๊�กตา นก หมีี ใช้้เป็็นของเล่่นหลัังบริิโภคขนมแล้้ว สามารถ
กระตุ้้�นการขายในกลุ่่�มเด็็กเล็็กได้้เป็็นอย่่างดีี
Cartons for kids snack in favorite graphic and shapes,
can be used as toys after consumption. Good for impulse selling
for kids.
กล่่ อ งประเภทพัั บ แบนได้้
บรรจุุขนมที่่�ขายในแหล่่งท่่องเที่่�ยว
เช่่ น กล่่ อ งรูู ป ทรงภูู เ ขาฟูู จิิ กล่่ อ ง
6 เหลี่่� ย ม แบบพิิ ม พ์์ ไ ด้้ รัั บ การ
ออกแบบให้้ต่่อเนื่่�องจากด้้านหน้้า
ไปด้้านข้้างของกล่่อง ช่่วยสื่่�อความเป็็น
เอกลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�นนั้้�นได้้อย่่างดีี
Folding cartons for food
sold in tourism areas. Specific
shapes with nice printing design
help communicate uniqueness of
that area.

กล่่องของขวััญ ตััวกล่่องแบ่่งเป็็น 5 ช่่องสำำ�หรัับใส่่อาหารเด็็ก
ประเภทต่่างๆ เมื่่�อปิิดฝากล่่องแล้้ว มีีกระดาษอีีกชิ้้�นเจาะเป็็นช่่อง
สวมกัับตััวกล่่อง สามารถเลื่่�อนไปมาตามแนวยาว ให้้เห็็นรููปและ
ข้้อความเฉพาะที่่�พิิมพ์์ที่่�ฝากล่่อง สร้้างความสนุุกสนานให้้แก่่เด็็ก
Gift set carton has 5 portions for 5 types of kids food.
After closed, sleeve with pouching slots is inserted and can
be moved to show the specific graphic printed on the flap.
Create joyful for kids.

กล่่องไวน์์ที่พิ่� มิ พ์์เรีียบง่่ายอย่่างสวยงาม ทำำ�หน้้าที่่คุ้้�� มครองขวดไวน์์
ได้้ดีีระหว่่างการลำำ�เลีียงขนส่่ง และง่่ายต่่อการจััดการกัับขยะเมื่่�อใช้้แล้้ว
ภายในกล่่องมีีแผ่่นรองที่่อ� อกแบบพิิเศษ ซึ่่ง� ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นทั้้�งวััสดุกัุ นั กระแทก
และไวน์์คููลเลอร์์ ทำำ�จากกระดาษที่่�มีีคุุณสมบััติิทนน้ำำ�� และมีีโครงสร้้าง
การพัับเฉพาะที่่ข� ยายออกได้้ เป็็นรููปทรงภาชนะงดงามสำำ�หรัับใส่่น้ำำ��แข็็ง
ได้้ เป็็นไวน์์คููลเลอร์์สำำ�หรัับแช่่เย็็นไวน์์ในโอกาสพิิเศษได้้อย่่างดีี

กล่่องบรรจุุถาดแกงสำำ�เร็็จรููปที่่�แบ่่งเป็็น 2 ช่่อง สำำ�หรัับ
แยกทานทีีละถาด เปิิดฝากล่่องได้้ง่่ายโดยการฉีีกตามแนวรอยปรุุ
เมื่่�อทานอาหารในถาดหนึ่่ง� แล้้ว สามารถพัับปล่่องตามแนวให้้กล่อ่ ง
เล็็กลง เพื่่�อประหยััดที่ใ่� นการเก็็บ ขณะเดีียวกัันผู้้�บริิโภคก็็ยังั สามารถ
อ่่านข้้อความสำำ�คััญ (เช่่น วิิธีีการปรุุงอาหาร คุุณค่่าทางโภชนาการ)
ที่่�พิิมพ์์บนกล่่องได้้
Carton for 2 portions tray containing ready-to-eat
curry, easily open by tearing along the perforation. Once
one portion consumed, the carton can be folded easily to be
small size, help space saving and important printed text on
the carton can be read.

กล่่องช็็อกโกแลตสำำ�หรัับกลุ่่�มวััยรุ่่�น กล่่องมีีรอยปรุุตรงกลาง
ของด้้านหน้้าให้้ฉีีกเปิิดง่า่ ย จากนั้้�นพัับกล่่องลง จะกลายเป็็นภาชนะ
ที่่�ตั้้�งได้้ สะดวกในการแบ่่งปัันช็็อกโกแลตในกลุ่่�มเพื่่�อนฝููง
Chocolate carton for teens, easily open by tearing
along perforation at the center of front panel, then folded to
become the container, ready to share with friends.
Simple and nice printing of carton for wine, good
product protection and easily separate for disposal after used.
The inner pad made of water resistant grade paper, special
structural design to be cushioning and nice container for ice
cubes as wine cooler.
ฉบัับหน้้ามาพบกัับตััวอย่่างกล่่องกระดาษที่่�น่่าสนใจในประเทศญี่่�ปุ่่�นต่่อ
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JOINT SPIRIT MAKES CASTLE. A NEW WORLD
RECORD! THE SPEED OF GOLD EAST PAPER
(JIANGSU) CO., LTD. PM3 REACHES 1810 MPM.

สถิิติิโลกใหม่่! เครื่่�อง PM3
ของ Gold East Paper
(Jiangsu) Co., Ltd.

ทำำ�ความเร็็วได้้ 1,810 เมตรต่่อนาทีี
With the persistence and efforts of all staffs in PM3
production department, the speed of PM3 has achieved
a major breakthrough for three months: the speed reached
1,750 mpm in May, reached 1,800mpm in June which equal
the world record and increased to 1810 mpm on July 4 for
30 continuous hours. Time efficiency is 90%, breaking the
world speed record of large cultural paper machine!
ด้้วยความพากเพีียรและความพยายามของพนัักงานทุุกคน
ในแผนกการผลิิต PM3 ได้้ประสบความสำำ�เร็็จครั้้�งใหญ่่ต่่อเนื่่�อง
3 เดืือน โดยสามารถทำำ�ความเร็็วในการผลิิตได้้ถึึง 1,750 เมตรต่่อนาทีี
ในเดืือนพฤษภาคม และในเดืือนมิิถุุนายนยัังทำำ�ได้้ถึึง 1,800 เมตร
ต่่อนาทีี ซึ่่�งเท่่ากัับสถิิติิโลก และได้้เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 1,810 เมตรต่่อนาทีี
เมื่่�อวัันที่่� 4 กรกฎาคม ต่่อเนื่่�อง 30 ชั่่�วโมง โดยมีีประสิิทธิิภาพ
ด้้านเวลา 90% ซึ่่�งเป็็นการทำำ�ลายสถิิติิโลกของเครื่่�องผลิิตกระดาษ
ขนาดใหญ่่
Under the impact of the Covid-19, the staffs of PM3
respond with indomitable spirit of struggle. When speed
increased to 1,800mpm, the machine met problems like roll
vibration, drawing difficulty and so on. Under the leadership
of production head Mr. Yang Gang, the staffs did detail
investigation and come to improvement measures such as
14 NEVIA NEWS

replacing guide roll and back roll etc. which provides strong
guarantee for speed increase.
จากผลกระทบของ Covid-19 เจ้้าหน้้าที่่�ของ PM3 ได้้คง
จิิตวิิญญาณแห่่งการต่่อสู้้�อย่่างไม่่ย่่อท้้อ เมื่่�อความเร็็วเพิ่่�มขึ้้�นถึึง
1,800 เมตรต่่อนาทีี เครื่่�องก็็พบกัับปััญหา เช่่น การสั่่�นของม้้วน และ
ความยากในการผลิิตอื่่�น ๆ ทั้้�งนี้้�ภายใต้้การนำำ�ของหััวหน้้าฝ่่ายผลิิต
Mr Yang Gang ทีีมงานได้้ทำำ�การตรวจสอบรายละเอีียดและได้้มีี
มาตรการปรัับปรุุงออกมา เช่่น การเปลี่่�ยนม้้วนไกด์์และม้้วนกลัับ
เป็็นต้้น ซึ่่�งสามารถรัับประกัันได้้อย่่างชััดเจนว่่าจะเพิ่่�มความเร็็วได้้

Adhering to the spirit of challenging the limit, GEP
PM3 has successfully broken the world speed record of 1,800
mpm created by itself. In the future, PM3 will continue to
challenge the world record, strive to break the bottleneck, find
breakthrough points and move towards higher target.
ด้้ ว ยจิิ ต วิิ ญ ญาณแห่่ ง การท้้ า ทายขีีดจำำ�กัั ด GEP PM3
ได้้ทำำ�ลายสถิิติิโลกความเร็็วเดิิมของตััวเองซึ่่�งทำำ�ไว้้ 1,800 เมตรต่่อ
นาทีี ได้้สำำ�เร็็จ ในอนาคต PM3 จะยัังคงท้้าทายสถิิติิโลกมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ทำำ�ลายอุุปสรรคและก้้าวไปสู่่�เป้้าหมายที่่�สููงขึ้้�น
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	มุุมมองที่่�มีีต่่อแนวคิิดธุุรกิิจโรงแรมภููเก็็ต
2

บทสััมภาษณ์์คุุณลภััสรดา ดารารััตนโรจน์์
ผู้้�บริิหารโรงแรมรามาดา เจ้้าฟ้้า ภููเก็็ต

บทบาทใหม่่สุุดท้้าทาย
ในสายงานธุุรกิิจโรงแรม

INTERVIEW KHUN LAPASRADA DARARATANAROJ,
EXECUTIVE OF RAMADA CHAO FAH PHUKET

NEW CHALLENGING ROLE
FOR HOTEL INDUSTRY

จุดเริ่มต้น...และความท้าทายใหม่

ต้้องออกตััวก่่อนเลยว่่าเอิิญจบด้้านสถาปััตยกรรม ซึ่่ง� ก่่อนหน้้านี้้�
ได้้รับั หน้้าที่่ดู� แู ลโครงการพััฒนาที่่ดิ� นิ ให้้เป็็นสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� ว ขณะนั้้�น
เป็็นช่่วง Kick-off โครงการ เอิิญดููงานจััดทำำ�งบประมาณ ดููแลแบบ
ก่่อสร้้างต่่างๆ ซึ่่�งเป็็นสายงานที่่�ตรงกัับที่่�เอิิญเรีียนมา แต่่พอมาเป็็น
ธุุรกิิจโรงแรมต้้องยอมรัับว่่าท้้าทาย เนื่่�องจากเราไม่่มีีประสบการณ์์
มาก่่อนเลย และไม่่มีีครูหู รืือที่่ป� รึึกษา ต้้องขยัันเรีียนรู้้�เอาเอง และต้้อง
เรีียนให้้ไวด้้วย โรงแรมดำำ�เนิินธุุรกิิจบริิการในลัักษณะ B2C ซึ่่ง� มีีรายได้้
จากหลายทาง ทั้้�งจากห้้องพััก ร้้านอาหาร ห้้องจััดเลี้้�ยงต่่างๆ ทำำ�ให้้
เหมืือนต้้องบริิหารหลายกิิจการในคราวเดีียว ซึ่่�งแต่่ละกิิจการก็็จะมีี
วิิถีีทาง กลยุุทธ์์และรายละเอีียดที่่�แตกต่่างกัันไป แต่่งานหลัักคืือเรา
ต้้องบริิหารความคาดหวัังและความพึึงพอใจของลููกค้้าให้้ครบทุุกมิิติิ
ประกอบกัับโรงแรมเราเป็็นโรงแรม Franchise Brand ทำำ�ให้้ทุุกอย่่าง
ต้้องมีีมาตรฐานหรืือที่่เ� รีียกว่่า SOP ควบคุุม ทำำ�ให้้ความยืืดหยุ่่�นในการ
บริิหารน้้อยลง จะปรัับเปลี่่�ยนอะไรเราต้้องคำำ�นึึงถึึง SOP ตลอดเวลา

1. The Start…and New Challenges

“First, I have to say that I studied architecture. I was
assigned to work on land development for a tourist attraction.
During the kick-off period of the project, I was taking care of
budgeting and construction design which was what I had studied.
When it comes to hotel industry, I must admit that it was
challenging for me at first because I had never had any experience
or anyone who I can consult with about hotel industry. I must
learn everything by myself and learn them quickly. Hotels offer
B2C services which have various income-generating sources
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2. Perspectives on a Hotel Business in
Phuket

“Managing a hotel is already challenging because our
products are time-related and seasonal. We must be able to
get a booking today; otherwise, we will miss an opportunity and
need to start a new game the next day. However, the bigger
challenge is being a hotel in Phuket because Phuket is a small
island with over 80,000 rooms available, which is already an
oversupply, and there are always new hotels. So, competition
is very high, and this requires a strong selling point and offers
that can meet the needs of target customers. We have to find
out who we are and why customers will choose us.”

วารสาร Nevia News ฉบัั บ นี้้� เ ราได้้ เ ราได้้ รัั บ เกีียรติิ จ าก
คุุณลภััสรรดา ดารารััตนโรจน์์ หรืือคุุณเอิิญ ผู้้�บริิหารรุ่่�นใหม่่ไฟแรง
ของโรงแรมรามาดา เจ้้าฟ้้า ภููเก็็ต ซึ่่ง� เป็็นอีีกหนึ่่ง� บริิษัทั ในเครืือ ซี.ี เอ.เอส.
In this issue, Nevia News has received the honour
from Khun Lapasrada Dararatanaroj or Khun Earn, the young
executive of Ramada Chao Fah Phuket, which is one of the
companies under C.A.S. Group.

1

บริิหารธุุรกิิจโรงแรมก็็นับั ว่่าค่่อนข้้างยากอยู่่�แล้้ว เพราะสิินค้้า
ของเราสััมพัันธ์์กัับเวลาและฤดููกาล เราต้้องขายห้้องพัักให้้ได้้วัันนี้้�
ถ้้าขายไม่่ได้้ เท่่ากัับเราเสีียโอกาสไปแล้้ว พรุ่่�งนี้้�ก็็ต้้องเริ่่�มเกมใหม่่
แต่่ความท้้าทายไปกว่่านั้้�นคืือการเป็็นโรงแรมในจัังหวััดภููเก็็ต เพราะ
จัังหวััดภููเก็็ตแม้้เป็็นเกาะเล็็กๆ แต่่มีีห้อ้ งพัักกว่า่ 80,000 ห้้อง ซึ่่ง� นัับว่่า
Over supply แล้้ว และยัังมีีโรงแรมเกิิดใหม่่ตลอดเวลา ดัังนั้้�นการแข่่งขััน
จึึงสููงมาก ต้้องอาศััยจุุดขายที่่�แข็็งแรงและตรงกัับความต้้องการของ
กลุ่่�มเป้้าหมาย เราต้้องหาให้้เจอว่่าเราเป็็นใคร ทำำ�ไมลููกค้้าถึึงจะ
เลืือกเรา
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เป้้าหมายในการบริิหารงานในปััจจุุบััน

สถานการณ์์โควิิดนับั ว่่าเป็็นช่่วงที่่ห� นัักหนาสาหััสที่สุ่� ดที่
ุ ภู่� เู ก็็ต
เคยประสบมา เพราะเป็็นจัังหวััดที่่�พึ่่�งพิิงรายได้้จากธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว
เกืือบ 100% และเป็็นจัังหวััดที่มีีนั
่� กท่
ั อ่ งเที่่ย� วจากต่่างประเทศจำำ�นวน
มาก เมื่่�อขาดนัักท่อ่ งเที่่ย� ว เศรษฐกิิจในองค์์รวมของจัังหวััดก็ช็ ะลอตััว
คนตกงาน อพยพกลัับไปอยู่่�บ้้านเกิิด ทำำ�ให้้อำ�ำ นาจในการจัับจ่่ายของคน
ก็็น้อ้ ยลง และคาดว่่ากว่่าธุุรกิิจท่่องเที่่ย� วจะกลัับมาดีีดัังเดิิม คงใช้้เวลา
อย่่างน้้อย 2 ปีี ดัังนั้้�นสำำ�หรัับเป้้าหมายระยะสั้้�น เราต้้องตั้้�งรัับให้้ดีี
โดยควบคุุมต้้นทุุนให้้มีีประสิิทธิิภาพที่่�จะไม่่กระทบกัับคุุณภาพของ
การบริิการ และปรัับตััวให้้ไว สร้้างสิินค้้า บริิการ แพคเกจหรืือโปรโมชั่่น�
ใหม่่ๆ ที่่�ดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวที่่�ในปััจจุุบัันเหลืือแต่่กลุ่่�มคนไทย

including room occupancy, restaurant, and banquet room.
This makes it seem like a management of various businesses
at the same time. Even though each business requires different
strategies, my main task was to manage the expectations and
satisfaction of our customers in all aspects. Apart from that,
our hotel is a hotel franchise; therefore, everything has to meet
the standards or follows the Standard Operating Procedures
(SOP). This has limited our flexibility, and we must consider the
SOP every time we want to change something.”

3. Current Professional Goals

“COVID-19 is the largest crisis Phuket has ever
experienced because the town relies almost entirely on income
from tourism and attracts many tourists. When there is no tourist,
the overall economy slows down, workers losing their jobs and
returning to their hometowns, which reduces people’s purchasing
power. On top of that, it is expected that the tourism industry
will return to normal in at least two years. As a result, in the
short term, we must protect ourselves by effectively controlling
our costs to prevent impact on service quality and must adapt
quickly by offering new products, services, and promotions to
attract tourists who are now only Thai.”

4 จุดแข็งที่ใช้ต่อสู้สถานการณ์ในปัจจุบัน
จุุดแข็็งของรามาดา พลาซ่่า เจ้้าฟ้้า คืือเราเป็็นโรงแรมในเมืือง
เพีียงไม่่กี่่�แห่่งที่่�เป็็นโรงแรมสร้้างใหม่่ สิินค้้าเราไม่่ว่่าจะเป็็นห้้องพััก
หรืือห้้องจััดเลี้้�ยง ผ่่านการออกแบบอย่่างดีี อุุปกรณ์์ทัันสมััย ภายใต้้
มาตรฐานโรงแรม 5 ดาว ในราคาที่่�สมเหตุุสมผล ดัังนั้้�นสำำ�หรัับลููกค้้า
ที่่� ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ คุุ ณภ าพ เราคืื อ คำำ� ตอบที่่� ดีีที่่� สุุ ด นอกจากนี้้�
เรามีีภััตตาคารอาหารจีีนกวางตุ้้�ง “Hong Bao” ซึ่่�งแม้้จะเปิิดตััวใน
ช่่วงโควิิดพอดีี แต่่เราก็็ได้้รัับการตอบรัับที่่�ดีีมากจากคนภููเก็็ต ด้้วย
จุุดยืืนในการรัักษารสชาติิดั้้�งเดิิมและการเลืือกใช้้แต่่วััตถุุดิิบที่่�ดีีที่่�สุุด
เราเชื่่อ� ว่่าเมื่่�อลููกค้้าได้้มาทานครั้้�งแรกแล้้วต้้องกลายเป็็นลููกค้้าประจำำ�
อย่่างแน่่นอน ลููกค้้าของเราหลายรายยกให้้เราเป็็นภััตตาคารอาหารจีีน
อัันดัับหนึ่่�งของภููเก็็ตไปแล้้ว ดัังนั้้�นภััตตาคาร “Hong Bao” จึึงกลาย
เป็็นอีีกจุุดแข็็งที่่�สำำ�คััญที่่�สร้้างรายได้้ให้้กัับโรงแรมของเรา

4. Strengths for Facing the Current Crisis

“The strength of Ramada Plaza Chao Fah is that we are
one of the few hotels in the town that are newly built. Our products,
whether it is a room or a banquet room, are well-designed,
equipped with modern amenities, five-starred, and offered at
a reasonable price. Therefore, for customers who care about
quality, we are the best choice. Besides, we have the Cantonese
restaurant, “Hong Bao”, which was launched during the
COVID-19 situation but has received positive feedbacks from
people in Phuket due to its original flavour and finest ingredients.
We believe that once customers have tried our restaurant, they
will become our regular customers. Many of our customers have
already lauded us as the No.1 Chinese restaurant in Phuket.
So, “Hong Bao” restaurant has become another key strength
that generates revenue for our hotel.”
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PAPER EXHIBITION

CREATIVE IDEA

“ALL IN PRINT
CHINA”
EXHIBITION

This Exhibition is held again at Shanghai New International Expo Centre as the exhibition covering the entire
printing industry chain in China, it not only shows the latest
products and technologies in all aspects of the industry,
but also focuses on the popular topics of the industry and
provides customized solutions for printing organizations.
This Chinese International Exhibition for all printing
technologies and equipment (all in Chinese Printing Images)
is one of the most influential exhibitions in China’s printing
industry. The exhibition is organized by the Printing Technology Association of China, China Academy of Printing
Technology, and Messe Dusseldorf (Shanghai) Co., Ltd.
Over the past decade, “All in Print China” Exhibition
has focused on the leading technologies of global printing
industry, it not only creates the exhibition platform for global
printing organizations to promote the transactions between
suppliers and buyers, but also creates the international
exchanges and promotes the exchange and dissemination
of new technologies, therefore it has been praised as the
“Oriental Window of World Printing Industry”.
From October 12, 2020 09:00 until October 16, 2020
16:30
CR : https://www.cantonfair.net/th/event/1615-all-in-print-china
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จัั ดขึ้้� น อีีกครั้้� ง ที่่� ศูู น ย์์ นิิ ท รรศการนานาชาติิ เ ซี่่� ย งไฮ้้ แ ห่่ ง
ใหม่่ ในฐานะที่่�เป็็นนิิทรรศการครอบคลุุมห่่วงโซ่่อุุตสาหกรรมการ
พิิมพ์์ทั้้�งหมดในประเทศจีีนไม่่เพีียง แต่่จะแสดงผลิิตภััณฑ์์และ
เทคโนโลยีีล่่าสุุดในทุุกด้้านของอุุตสาหกรรม แต่่ยัังมุ่่�งเน้้นหััวข้้อ
ที่่�เป็็นที่่�นิิยมของอุุตสาหกรรมและให้้บริิการโซลููชั่่�นที่่�ปรัับแต่่งให้้
กัับองค์์กรการพิิมพ์์
นิิทรรศการระดัับนานาชาติิของจีีนสำำ�หรัับเทคโนโลยีีการ
พิิมพ์์และอุุปกรณ์์ทั้้�งหมด (ทั้้�งหมดในภาพพิิมพ์์จีีน) เป็็นหนึ่่�งใน
นิิทรรศการที่่�มีีอิิทธิิพลมากที่่�สุุดในอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ของจีีน
นิิทรรศการนี้้�จัดขึ้้
ั น� โดยสมาคมเทคโนโลยีีการพิิมพ์์แห่่งประเทศจีีน
สถาบัันเทคโนโลยีีการพิิมพ์์ของจีีนและ บริิษัทั เมสเซ่่ดุสุ เซลดอร์์ฟ
(เซี่่�ยงไฮ้้) จำำ�กััด
ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่่านมา All in Print China ได้้ให้้ความ
สำำ�คััญกัับเทคโนโลยีีระดัับแนวหน้้าของอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์
ระดัับโลกไม่่เพีียง แต่่สร้้างแพลตฟอร์์มการจััดแสดงนิิทรรศการ
สำำ� หรัั บ องค์์ ก รการพิิ ม พ์์ ร ะดัั บ โลกเพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การทำำ� ธุุ ร กรรม
ระหว่่างซััพพลายเออร์์และผู้้�ซื้้�อเท่่านั้้�น สร้้างการแลกเปลี่่�ยน
ระหว่่างประเทศและส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนและการเผยแพร่่
เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ดัังนั้้�นจึึงได้้รัับการขนานนามว่่าเป็็น “หน้้าต่่าง
แห่่งเอเชีียของอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์โลก”
งานนี้้�มีีขึ้้�นในวัันที่่� 12-16 ต.ค. 63 (9.00-16.30 น.)

“CHOMMPINN”,

ESSENTIAL OIL MADE FROM PLANTS,
BEGINNING FROM PHYSICAL AND MENTAL
THERAPIES AFTER FACING BIG LIFE CRISIS

“ชมภิิญญ์์”

น้ำำ��มัันหอมระเหยจากพืืช
เริ่่�มต้้นจากการบำำ�บััดร่่างกายและจิิตใจ
หลัังพบวิิกฤตใหญ่่ในชีีวิิต
“ชมภิิญญ์์” น้ำำ�มั
� นั หอมระเหยบริิสุทุ ธิ์์จ� ากพืืช 100% เริ่่ม� ต้้นจาก
การทำำ�ใช้้เองหลัังป่่วยเป็็นมะเร็็ง พร้้อมทั้้�งธุุรกิิจโรงงานเครื่่�องหนัังล้้มลง
จึึงต้้องหาผลิิตภััณฑ์์ที่่�จะมาช่่วยบำำ�บััดทั้้�งร่่างกายและจิิตใจให้้ดีีขึ้้�น
แต่่จะต้้องปลอดภััยต่่อร่่างกายอีีกด้้วย
คััทริินทร์์ ประยุุกต์์วิิทยาฐาน เจ้้าของแบรนด์์ “ชมภิิญญ์์”
(Chommpinn) น้ำำ��มันั หอมระเหย เล่่าว่่า จุุดเริ่่ม� ต้้นมาจากการป่่วยทั้้�ง
ร่่างกายและจิิตใจ ต้้องการหาอะไรสัักอย่่างเข้้ามาใช้้ในช่่วงที่่�ชีีวิิต
เกิิดวิิกฤต ทั้้�งตรวจพบมะเร็็งและธุุรกิิจเครื่่�องหนัังค่่อยๆ ล้้มลงเรื่่�อยๆ
ซึ่่�งทั้้�งสองวิิกฤตนี้้�เกิิดขึ้้�นในระยะเวลาพร้้อมๆ กัันจึึงเป็็นเหตุุให้้ต้้อง
ปรัับชีีวิิตใหม่่ และช่่วงที่่�ตรวจพบมะเร็็งก็็ต้้องการหาสิ่่�งของเครื่่�องใช้้
หรืืออะไรก็็ตามที่่ป� ลอดภััยสำำ�หรัับตััวเองที่่สุ� ดุ ช่่วงแรกก็็ทำำ�เป็็นน้ำำ��มันั
ทาหน้้าและทาตััว สำำ�หรัับใช้้เองคนเดีียว
หลัังจากที่่ท� ดลองใช้้เองมาสัักระยะ ทั้้�งน้ำำ��มันั ที่่ใ� ช้้บำำ�รุงุ ผิิวและ
กลิ่่�นหอมจากน้ำำ��มัันหอมระเหย ก็็เริ่่�มทำำ�ใช้้เองไปด้้วย แจกคนรู้้�จััก
คนใกล้้ตัวั ไปด้้วย หลายคนที่่ไ� ด้้ลองใช้้ก็ชื่่็ น� ชอบ แต่่กว่า่ ที่่จ� ะมาเริ่่ม� ต้้น
สร้้างแบรนด์์ทำำ�เป็็นธุุรกิิจก็็ใช้้เวลากว่่า 10 ปีี ก่่อนจะมาเริ่่�มต้้นเมื่่�อ
ประมาณ 4 – 5 ปีี ให้้หลััง ซึ่่�งเริ่่�มหลัังจากร่่างกายไม่่ปกติิ ไม่่แข็็งแรง
เหมืือนเดิิมจึึงเกิิดการแพ้้ สร้้างรอยแผลเป็็นบนใบหน้้า หมอก็็บอกว่่า
รอยนี้้�จะไม่่หายไปเองจะต้้องเลเซอร์์เท่่านั้้�น แต่่ด้้วยความกลััวที่่�
อาการของตนจะหนัักกว่่าเดิิมจึึงไม่่ได้้รัับการรัักษาด้้วยวิิธีีเลเซอร์์
แต่่ก็็ยัังใช้้ผลิิตภััณฑ์์ของตััวเองมาเรื่่�อยๆ แผลจากที่่�เคยมีีบนใบหน้้า
ก็็ค่่อยๆ หายสนิิท เมื่่�อคนรอบตััวเห็็นผลแบบนี้้�จึึงได้้รัับแรงผลัักดััน
จากรอบด้้านให้้สร้้างแบรนด์์ขึ้้�นมา
ในช่่วงที่่เ� ริ่่ม� ต้้นสร้้างแบรนด์์ “ชมภิิญญ์์” ตนเองก็็ได้้ไปเรีียนรู้้�
และศึึกษาเพิ่่�มเติิมในหลากหลายหลัักสููตรเพื่่�อมาใช้้ในการพััฒนา
แบรนด์์ จนปััจจุุบัันสามารถสร้้างผลิิตภััณฑ์์ได้้หลากหลายรููปแบบ
เช่่น IMMORTELLE BOOSTER ผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุงุ ผิิวหน้้าที่่ช่� ว่ ยทดแทน
การใช้้เซรั่่�ม, รอบดวงตา, ไนท์์ครีีม, เดย์์ครีีม, Breathe Cool 100 %
Pure Essential Oil Blend เบลนด์์น้ำำ��มัันหอมระเหย, Deep Sleep
Pillow Mist สเปรย์์น้ำำ��มัันหอมระเหยฉีีดหมอน เป็็นต้้น
CR :https://mgronline.com/smes/detail/9630000014154

“Chommpinn” is 100% pure essential oil made from
plants. Starting from making products for self-use after cancer
diagnosis and the collapse of leather business, products
must be not only for better body and mind therapies but also
safe for body.
Katarin Prayukwittayathan, the owner of “Chommpinn”
brand for essential oil products, said that the beginning of these
products is from both physical and mental illness, “I want to find
something to use during two big crisis attacking my life in the
same time. Because as the diagnosis of my cancer and the
collapse of my leather business. I need to adjust my life.
I had to find the safest utensils, appliances, or whatever that is
safe for myself as most as possible. In early stage, facial and
body oils were made for my own usage.”
After self-test for a while on both skin nourishing oil and
the fragrance of essential oil, she started to make it for self-usage
and give to friends. Many people who have tried it, they like it.
However, it took more than 10 years before starting brand and
business building, she spent 4-5 years after her body condition
was not as healthy as before. During her self-test, her skin was
allergic, resulting in having scars on her face, the doctor advised
that these scars shall not naturally disappeared. It could be cured
by laser treatment. Due to her fear on more severe symptom
about cancer, she had not taken such laser treatment, but have
continued to use her own products. Scars on her face were
gradually and completely disappeared. Many people around
her seeing this effect had encouraged her to build her brand.
During the initial stage of “Chommpinn” brand building,
she studied and learned more in a variety of courses for brand
development. Until at present, she could
make a wide range of products, such as
IMMORTELLE BOOSTER, a facial skin
care product to replace eye serum, night
cream, day cream; Breathe Cool 100% Pure
Essential Oil Blend, a blended essential
oil; Deep Sleep Pillow Mist, an essential oil
spray for pillows, etc.
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LIFE INNOVATION

แอพพลิิเคชั่่�น

จิิตแพทย์์ออนไลน์์
‘OOCA’,

THE APPLICATION FOR
ONLINE PSYCHIATRIST

ADS GoOn
ตััวใหม่่

“Ooca” แอพพลิิเคชั่่�นการให้้บริิการพบจิิตแพทย์์และ
นัักจิติ วิิทยาออนไลน์์ผ่า่ นวิิดีีโอคอลจากที่่บ้� า้ น ถืือเป็็นบริิการรายแรก
ในประเทศไทย ทำำ�ให้้กลุ่่�มลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการได้้รัับความสะดวก
เพราะเวลาเป็็นสิ่่�งที่่มีีค่
� า่ มากที่่สุ� ดุ ในชีีวิิต และเรื่่อ� งสุุขภาพทางจิิตใจ
ก็็มีีความสำำ�คััญที่่�สามารถเปลี่่�ยนชีีวิิตของคนได้้เลย
“ทพญ.กััญจน์์ภััสสร สุุริิยาแสงเพ็็ชร์์”ผู้้�ก่่อตั้้�งสตาร์์ทอััพ
“Ooca” บริิษัทั เทเลเมดิิก้า้ แอพพลิิเคชั่่�นในการพบแพทย์์ จิิตแพทย์์
นัักจิติ วิิทยา ผ่่านวิิดีีโอคอล กล่่าวว่่า เรื่่อ� งสุุขภาพจิิตเป็็นสิ่่�งที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
อย่่างมาก และพบปััญหาในชีีวิิตประจำำ�วัันของทุุกคนจะเกี่่�ยวข้้อง
กัับเรื่่�องครอบครััว ความรััก การทำำ�งาน และต้้องการวิิธีีในการ
แก้้ปััญหาแตกต่่างกััน ทั้้�งอาจจะพููดคุุยกัับตััวเอง การไปหาเพื่่�อน
หรืื อ หาแนวทางระบายความเครีียด หรืื อ บางครั้้� ง ถึึงจุุดเครีียด
อย่่ า งมาก ควรเข้้ า ไปพูู ดคุุ ย กัั บ ทั้้� ง จิิ ต แพทย์์ หรืื อ นัั กจิิ ต วิิ ท ยา
ได้้ทั้้�งหมด “Ooca” จึึงได้้เข้้ามาพััฒนาแอพพลิิเคชั่่�น ที่่�รวบรวมทั้้�ง
อาจารย์์จิิตแพทย์์ จิิตแพทย์์ และนัักจิิตวิิทยา ได้้อย่่างครอบคลุุม
ในทุุกด้้าน โดยเป็็นช่่องทางทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้บริิการได้้รัับความสะดวก
สามารถนััดเวลาเพื่่�อพบจิิตแพทย์์ หรืือนัักจิิตวิิทยา ผ่่านช่่องทาง
แอพพลิิเคชั่่�นได้้อย่่างรวดเร็็ว และสามารถพููดคุยุ ได้้โดยตรง รวมถึึง
มีีความสะดวกในการใช้้งาน ซึ่่ง� เป็็นแอพพลิิเคชั่่�นที่่ใ� ห้้บริิการดัังกล่่าว
เป็็นรายแรกในประเทศไทย

“Ooca” is an application serving the online
consultation of psychiatrists and psychologists though video
calls from home, it is a service that makes clients more
convenient in using services because time is the most
precious in life and the mental health is also one of important
factors that influence the individual life.
“Dr. Kanpassorn Suriyasangpetch, the startup founder
of Telemedica Co., Ltd., the owner of “Ooca” Application,
which is the application for consulting doctors, psychiatrists,
psychologists via video call, it is said that the mental health
is very important and most problems are often found in
daily life of everyone are related to family, love, work and
required to be solved in different ways, such as talking to
oneself, meeting friends, or find ways to relieve stress, or
if sometimes reaching a very stressful point, meeting and
talking with psychiatrist or psychologist are preferable.
“Ooca” has developed the application that brings all
psychological teachers, psychiatrists, and psychologists
together in all aspects, it is the channel serving users the
convenience to quickly make appointment with psychiatrist
or psychologist through the application channel, and users
can directly talk with friendly-user mode, this application is
the first application that provides such services in Thailand.
CR : https://www.posttoday.com/economy/news/547783

สำนก
ั งานใหญ: เลขท่ี 1 ถนนเจรญ
ิ ราษฏร แขวงทง
ุ วด
ั ดอน เขตสาทร กรง
ุ เทพฯ 10120
: 02-210-8888 Ext. 3067
: cas-mkt@cas-group.com
: www.caspaper.com
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HOBBY CLUB

WELCOME TO
RAMADA PLAZA
CHAO FAH
PHUKET
ตั้้�งอยู่่�ในใจกลางเมืืองภููเก็็ตเก่่าแก่่ที่่�มีีชีีวิิตชีีวา ท่่ามกลางแหล่่ง
ช้้อปปิ้้�งมากมาย (รวมถึึงคิิง เพาเวอร์์) ซึ่่�งอยู่่�ตรงกลางระหว่่างทางเหนืือ
ของเกาะ (และสนามบิินนานาชาติิภูเู ก็็ต) ทางทิิศใต้้และหาดป่่าตองที่่วุ่่�� นวาย
ทางตะวัันตก โรงแรมหรููขนาด 257 ห้้อง ประกอบด้้วยร้้านอาหาร 2 แห่่ง
หนึ่่ง� ในห้้องบอลรููมที่่ใ� หญ่่ที่สุ่� ดุ ในเมืือง รองรัับได้้สูงู สุุด 600 คน ห้้องประชุุม
ขนาดใหญ่่ ห้้องออกกำำ�ลัังกายพร้้อมวิิวและสระว่่ายน้ำำ��บนชั้้�นดาดฟ้้า
ที่่� ส ามารถมองเห็็ น ย่่ า นเมืื อ งเก่่ า ของภูู เ ก็็ ต และพระใหญ่่ เ มืื อ งภูู เ ก็็ ต
โรงแรมมีีการออกแบบที่่�ผสมผสานระหว่่างรููปแบบที่่�ทัันสมััยและแบบ
ดั้้�งเดิิม – ตกแต่่งด้้วยวััสดุุสไตล์์ร่่วมสมััยคุุณภาพสููง ซึ่่�งได้้รัับอิิทธิิพลจาก
วััฒนธรรมชาวเพอรานากััน ชาวเพอรานากัันหรืือชาวจีีนที่่�มีีถิ่่�นกำำ�เนิิด
บริิเวณช่่องแคบหรืือที่่�รู้้�จัักกัันทั่่�วไปว่่า ‘บ้้าบ๋๋าย่่าหยา’ สืืบเชื้้�อสายมาจาก
ชาวจีีนฮกเกี้้�ยนที่่�อพยพมายัังหมู่่�เกาะมลายููตั้้�งแต่่ศตวรรษที่่� 15 และ
แต่่งงานกัับคนในท้้องถิ่่�น วััฒนธรรมจีีนของพวกเขานั้้�นได้้รัับอิิทธิิพล
จากประเพณีีไทยท้้องถิ่่น� และจากพ่่อค้้าชาวยุุโรปที่่ม� าที่่เ� กาะภููเก็็ต ดัังนั้้�น
ไม่่ว่่าคุุณจะมาเพื่่�อท่่องเที่่�ยว ธุุรกิิจ พัักผ่่อน หรืือจััดงานเล็็กหรืืองานใหญ่่
ทีีมงานมืืออาชีีพจะให้้บริิการที่่�ราบรื่่�นและเอาใจใส่่

ข้้อมููลของโรงแรม
เช็็คอิิน: 14.00 น.
เช็็คเอ้้าท์์: 12:00 น
      Wifi ความเร็็วสููง
      โรงแรมปลอดบุุหรี่่�
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HOTEL
INFORMATION

จุุดเด่่นของโรงแรม
สกาย เลาจน์์ ฟีีนิิกซ์์
ภััตตาคารหงเปา (Hong Bao)
สระว่่ายน้ำำ��
ห้้องแกรนด์์บอลรููมเจ้้าฟ้้า
สกายเทอเรซฟีีนิิกซ์์

Located in the heart of vibrant and historic Phuket town, in the middle of so many
shopping options (including King Power), at a crossroad between the north of the island
(and Phuket International Airport), the chic South and busy Patong to the West, our 257-room
upscale hotel offers 2 restaurants, one of the largest ballroom in town (for up to 600 people),
a massive meeting room, gym with a view and a rooftop infinity pool both overlooking Phuket
Old Town and the Big Buddha.
The hotel is a fusion between modern
and traditional styles – contemporary quality
furnishings with a strong influence from the
Peranakan heritage. The Peranakan, or Straits-born
Chinese also more commonly known as ‘baba
-yaya’, are the descendants of Hokkien Chinese
immigrants who came to the Malay Archipelago
from the 15th century and married locally. Their
Chinese heritage was then influenced by local
Thai customs and also that of European traders
coming to Phuket island.
So whether you are coming for leisure,
business, staycation, small or big events, our
team of professionals will ensure a seamless
and attentionate service.

ห้้องอาหารและบาร์์โบตััน
บริิการรููมเซอร์์วิิส 24 ชั่่�วโมง
ห้้องประชุุมเพอรานากััน
ห้้องออกกำำ�ลัังกายพร้้อมอุุปกรณ์์ครบครััน
รถบััสรัับส่่ง

Check in: 2:00 PM
Check out: 12:00 PM
       Hi-speed Wifi
       Non-Smoking Hotel

HOTEL FEATURES

Phoenix Sky Lounge
Hong Bao Restaurant
Swimming Pool
Chao Fah Grand Ballroom
Phoenix Sky Terrace

CONTACT

Botan Kitchen & Bar
24-hour Room Service
Peranakan Meeting Room
Fully equipped Gym
Shuttle Bus

Address: 88/99 Moo 2, Chao Fah West Road,
Tambon Wichit, Amphur Muang, Phuket 83000
Office Number: (+66) 076 338 699
Email: info@ramadaplazachaofah.com
CR : https://www.ramadaplazachaofah.com/th/
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