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ธุุรกิิจไทย 3 เดืือนสุุดืท้าย ขวากิหนามท่�ข้ามผ่่าน

Conditions of Thai Businesses in last 3 months

like “Thorns to Cross Over”

MARKETING UPDATE
5 รูปแบบท่�กิารตลาดือาหารจะเกิิดืวิวัฒนากิารในปี 2563

5 Ways Food Marketing Will Evolve in 2020 

CAS @ACTIVITIES
C.A.S. PAPER จัดืกิิจกิรรมเข้าเย่�ยมลูกิค้้าจังหวัดืภููเกิ็ต

C.A.S. visiting customers in Phuket.

C.A.S. GROUP และ C.AS. PAPER จัดืกิิจกิรรมร่วมบริจาค้โลหิต

C.A.S. PAPER organized blood donation activity

with the Thai Red Cross Society. 

GEP@ACTIVITIES
สุถิิติโลกิใหม่! เค้รื�อง PM3 ของ Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd.

ทำาค้วามเร็วไดื้ 1,810 เมตรต่อนาท่

Joint spirit makes castle. A new world record! The speed of

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd. PM3 reaches 1810 mpm.

CAS @IMPREESSION
บทสุัมภูาษณ์์คุ้ณ์ลภูัสุรดืา  ดืารารัตนโรจน์ ผู่้บริหารโรงแรมรามาดืา เจ้าฟ้้า ภููเกิ็ต

บทบาทใหม่สุุดืท้าทายในสุายงานธุุรกิิจโรงแรม 

Interview Khun Lapasrada Dararatanaroj, Executive of Ramada

Chao Fah Phuket

New Challenging Role for Hotel Industry

PAPER EXHIBITION
“All in Print China” Exhibition

CREATIVE IDEA
“ชมภูิญญ์” นำ�ามันหอมระเหยจากิพืืช เริ�มต้นจากิกิารบำาบัดืร่างกิายและจิตใจ

หลังพืบวิกิฤตใหญ่ในช่วิต

“Chommpinn”, Essential Oil made from plants, beginning from physical 

and mental therapies after facing big life crisis
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Welcome To Ramada Plaza Chao Fah Phuket
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แอพพลิิเคชั่่�น
จิิตแพทย์์ออนไลิน์
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NEVIA NEWS ฉบบัน่�มสุ่าระมากิมายและเนื�อหาเบาๆ มาฝากิกินั ทั�งบทวเิค้ราะห์ธุรุกิจิ 3 เดือืนสุดุืท้ายของปี 

กิารตลาดืด้ืานอาหารท่�เปล่�ยนไปตามกิระแสุโลกิดิืจทิลั กิารท่องเท่�ยวจังหวัดืภูเูกิต็กัิบโรงแรมรามาดืาพืลาซีาเจ้าฟ้้าภูเูก็ิต 
โดืยกิารบรหิารภูายใต้เค้รอืซี.่เอ.เอสุ. ซ่ี�งเราหวงัว่าผู่อ่้านจะได้ืพืบกิบัสุิ�งท่�น่าสุนใจและเนื�อหาท่�อาจช่วยจดุืประกิายค้วามค้ดิื 
เพืื�อพืลกิิวกิิฤตเศรษฐกิิจโลกิให้กิลบัมายนืหยดัือย่างเข้มแข็งต่อไป

ขอให้สุนกุิกิบักิารอ่านนะค้ะ

NEVIA NEWS this issue has a lot of content to for our reader as usual which include business analysis 
for the last 3 months of 2020, food marketing that will evolves with the digital world, Phuket tourism and 
Ramada Plaza Chao Fah Phuket by C.A.S. We hope that you will find interesting contents that may spark ideas 
to elevate your business to stand strong in this global economic crisis.

Enjoy reading!

‘OOCA’,
THE APPLICATION FOR
ONLINE PSYCHIATRIST
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กลิ่องกระดาษท่�น่าสนใจิ
ในประเทศญี่่�ป่�น ตอนที่่� 1
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Conditions of
Thai Businesses
in last 3 months like 
“Thorns to Cross Over”

ในภูาวะท่�เศรษฐกิิจไทยทรุดืหนักิ ภูาค้รัฐจะต้องหาแนวทาง
ลดืผ่ลกิระทบให้กิับผู่้ค้น ภูายใต้เค้รื�องมือท่�ม่อยู่ ทั�งนโยบายกิารเงิน
และกิารค้ลัง ค้ำ�ายันภูาค้ธุุรกิิจไทยให้ผ่่านขวากิหนามแบบเจ็บน้อย
ท่�สุุดื เพืราะหากิเร่ยลเซีค้เตอร์ม่อันเป็นไปย่อมเกิิดืผ่ลกิระทบเป็น
ลูกิโซี่

แม้ว่าสุถิานกิารณ์์โค้วิดืในไทยจะค้ล่�ค้ลาย โดืยไม่พืบผู่ติ้ดืเชื�อ 
ภูายในประเทศมานาน ทว่าผ่ลจากิกิาร  “ล็อกิดืาวน์”  ประเทศมานาน 
กิว่า 3 เดือืน นบัตั�งแต่กิารประกิาศใช้พืระราชกิำาหนดืกิารบริหารราชกิาร 
ในสุถิานกิารณ์์ฉุกิเฉิน หรือ พื.ร.กิ.ฉุกิเฉิน ตั�งแต่วันท่� 26 ม่.ค้. 
ท่�ผ่่านมา สุร้างค้วามบอบชำ�าต่อเศรษฐกิิจไทย แม้ว่าท่�สุดุืแล้วกิารทำาตวั 
เป็นเด็ืกิดื ่จะได้ืรบักิาร “ตบรางวัล” จากิรัฐท่�ประกิาศค้ลายล็อกิธุุรกิิจต่างๆ 
ในทุกิระยะแล้ว เหลือเพ่ืยงกิารเปิดืน่านฟ้้าระหว่างประเทศ ทำาให้ 
ภูาค้ธุุรกิิจนอ้ยใหญเ่ริ�มเปดิืหนา้รา้นค้า้ขาย ภูายใตม้าตรกิารเขม้งวดื
ดื้านสุุขอนามัย โดืยเฉพืาะกิารเว้นระยะห่างทางสุังค้ม

โดืยในระยะแรกิของกิารค้ลายล็อกิ เราเห็นปรากิฏกิารณ์์
ปลากิระด่ื�ได้ืนำ�า ผ่่อนค้ลายไม่ต้องกัิกิตัวเองอยู่ในบ้านแบบเข้มข้น 
ทำาให้กิารจับจ่ายใช้สุอย รวมถ่ิงกิารเดืนิทางท่องเท่�ยวภูายในประเทศ 
ค่้กิค้กัิ โดืยเฉพืาะกิารขบัรถิไปยงัสุถิานท่�ท่องเท่�ยวในระยะกิารเดืนิทาง 
2-3 ชั�วโมง ตามเมืองชายทะเล อย่างพืัทยา ชะอำา หัวหิน ท่�อัตรา 
กิารจองห้องพืักิหนาแน่นในวันหยุดืสุุดืสุัปดืาห์ ไม่นับวันหยุดืยาว

อย่างไรก็ิตาม ภูาวะเศรษฐกิิจไทยท่�ท รุดืหนักิ ต้อง 
ยอมรับว่าภูาค้ธุุรกิิจ มนุษย์เงินเดืือน แรงงาน ค้นหาเช้ากิินค้ำ�า 
ยังแทบมองไม่เห็นรายไดื้ท่� เพิื�มข่�นอนาค้ต ทำาไดื้อย่างดื่กิ็แค้่ 
“ประค้องตัว” ไม่ให้ทรุดืกิว่าท่�เป็นอยู่ หรือหากิจะดื่ข่�นกิ็ดื่ข่�นไม่มากิ 
เป็นผ่ลจากิโค้รงสุร้างเศรษฐกิิจไทยท่�พ่ื�งพืารายได้ืหลักิจากิต่างประเทศ 
ไม่ว่าจะเป็นรายไดื้จากิภูาค้สุ่งออกิ และกิารท่องเท่�ยว รวมกิันกิว่า 
70% ของผ่ลิตภัูณ์ฑ์์มวลรวมภูายในประเทศ (จด่ืพ่่ื) ขณ์ะท่�โค้วิดืพ่ืนพิืษ 
ไปทั�วโลกิ เมื�อเศรษฐกิิจโลกิไดื้รับผ่ลกิระทบหนักิ เศรษฐกิิจไทย 
จ่งหน่ไม่พื้นผ่ลกิระทบหนักิเช่นกิัน

ดืังนั�นจ่งน่ากิังวลว่า สุถิานกิารณ์์ “กิำาลังซีื�อ” หลังพื้นช่วง
ยินดื่ปร่ดืาจากิกิารค้ลายล็อกิจะเป็นอย่างไร ในเมื�อเงินในกิระเป๋า
นอกิจากิจะไม่เพิื�มข่�น ยังม่แนวโน้มลดืลง เท่ากิับค้นจนลง ทำาให้ 
ตอ้งรดัืเข็มขัดืมากิข่�น กิารขบัเค้ลื�อนเศรษฐกิิจจากิกิำาลงัซีื�อในประเทศ
ในนาท่น่�จ่งไม่ใช่เรื�องง่าย

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. 

ผ่สุมโรงกิับมาตรกิารเย่ยวยาผู่้ไดื้รับ 
ผ่ลกิระทบภูาค้สุ่วนต่างๆ ทยอยถ่ิงกิำาหนดื 
ทั�งมาตรกิารพืักิชำาระหน่�  เ ย่ยวยาเกิษตรกิร 
ผู่้ประกิอบอาช่พือิสุระ ผู่้ประกัินตน เร่ยกิว่า 
กิำาแพืงท่�ใชย้นัผ่ลกิระทบโค้วิดืกิำาลังจะถูิกิทลายลง 
เผ่ยให้เห็น “ข้อเท็จจริง” ของเศรษฐกิิจไทย 
แบบเต็มตาในไตรมาสุ 4 กิับภูาวะสุุดือั�นของ 
ภูาค้ธุุรกิิจทำาให้เกิิดืกิารปิดืกิิจกิารและเลิกิจ้าง
พืนักิงานจากิชั�วค้ราวเป็นถิาวร ซี่�งเป็นสุิ�งท่� 
น่ากิังวลอย่างยิ�ง

เราเหน็ว่าในภูาวะท่�ยากิลำาบากิน่�หนไ่ม่พ้ืน 
ท่�ภูาค้รัฐจะต้องหาแนวทางลดืผ่ลกิระทบให้กัิบ
ผู่ค้้น ภูายใตเ้ค้รื�องไม้ เค้รื�องมอืท่�มอ่ยู่ ทั�งนโยบาย
กิารเงิน และกิารค้ลัง ค้ำ�ายัน พืยุงภูาค้ธุุรกิิจไทย
ผ่่านขวากิหนามแหลมค้มแบบบาดืเจ็บน้อยท่�สุุดื 
นั�นเพืราะหากิภูาค้ธุุรกิิจท่�แท้จริง (เร่ยลเซีค้เตอร์) 
เกิ่�ยวข้องกิับผู่้ค้นมากิมายตลอดืซัีพืพืลายเชน 
ม่ อันเ ป็นไป ย่อมเ กิิดืผ่ลกิระทบเป็นลูกิโ ซ่ี 
ระยะเวลา 2-3 ปีท่�ว่าเศรษฐกิิจไทยจะฟ้้�นตัว 
เท่ากิ่อนโค้วิดื น่าจะพืูดืกิันนานกิว่านั�น 

CR : https://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/888139

ธุุรกิิจไที่ย
‘3 เดืือนสุุดืที่้าย’
ขวากิหนามที่่�ข้ามผ่่าน
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5 รูปแบบที่่�กิารตลาดือาหาร
จะเกิิดืวิวัฒนากิารในปี 2563

 กิารปรับแต่งเว็บไซต์ให้ข้�นอันดืับ
 ในเคร่�องมือค้นหาหลักิ (Search Engine)
 “SEO” สุำาหรับอาหารเป็นสุิ�งสุำาคัญ

จากิจำานวนกิารเข้าชมเว็บไซีต์ 56% ท่�มาจากิเค้รื�องมือค้น้หา
และนักิชิมทั�งหลายต่างค้้นหาตัวเลือกิอาหารท่�ดื่ท่�สุุดืท่�อยู่ใกิล้ตัว 
ขณ์ะเดืนิทางหรือรับประทานอาหารนอกิบ้าน กิารทำาให ้SEO อาหาร
ของคุ้ณ์ตอบโจทย์อย่างชัดืเจนและถิูกิต้องในสุื�อต่างๆ อันหลากิ
หลายจ่งเป็นเรื�องสุำาค้ัญ

รูปภาพ: กิารล่อตาล่อใจผู่้บริโภูค้แบบดืั�งเดืิมด้ืวยภูาพืท่� 
ด่ืงดืดูืสุายตาใหน้ำ�าลายสุอยงัค้งได้ืผ่ลอยู่เสุมอ ภูาพือาหารจานพืเิศษ 
แสุนอร่อยสุามารถิจุดืประกิายให้เกิิดือากิารหิวดืว้ยภูาพืและกิระตุน้
ให้ผู่้บริโภูค้สุั�งอาหารจากิคุ้ณ์ และเนื�องจากิกิารค้้นหารูปภูาพืและ
รูปภูาพืย้อนหลังของกิูเกิิลม่ค้วามแม่นยำามากิข่�น กิารเข่ยนข้อมูล 
เชิงพืรรณ์นาให้พืบรูปภูาพืของคุ้ณ์จ่งเป็นวิธุ่ท่�ดื่ท่�สุุดื

วิดีิโอการทำำาอาหาร: อก่ิหน่�งเทรนดืท์่�กิำาลงัเพิื�มข่�นกิค็้อืวดิืโ่อ
ภูาพืเบื�องหลังวิธุ่กิารผ่ลิต อบ ปรุง ตกิแต่ง เสุิร์ฟ้ และบรรจุอาหาร 
โดืยสุามารถิดืไูดืจ้ากิค้วามสุำาเรจ็ของ Tasty Enterprise ของ Buzzfeed 
วิด่ืโอหรือสุูตรกิารทำาอาหารกิำาลังไดื้รับค้วามนิยมในกิลุ่มผู่้ชมและ 
วลอ็กิเกิอร ์(vloggers) ซี่�งโดืยทั�วไปจะสุาธุติกิารใชผ้่ลติภูณั์ฑ์์อาหาร
ท่�เฉพืาะเจาะจง

เสียีง: ปจัจุบนั พือ่ค้รวั/แมค่้รวัทำาอาหารประจำาบ้านหลายค้น
มกัิจะฟ้งัค้ำาแนะนำาเกิ่�ยวกิบัสุตูรอาหารและทำาอาหารไปพืรอ้ม ๆ  กินั 
บล็อกิเกิอร์ดื้านอาหารหลายค้นจ่งเริ�มจัดืโค้รงสุร้างค้อนเทนต์ให้
เหมาะกิับกิารค้้นหาดื้วยเสุ่ยงมากิข่�น เช่น วิดื่โอสุอนหรืออธุิบาย 
วิธุ่กิารทำา (how-to) รายกิารซีื�อของและรายกิารสุ่วนผ่สุม ฯลฯ 
รา้นอาหารหลายแห่งยังเริ�มรบัค้ำาขอจองจากิผู่ช่้วยด้ืานเสุย่งอก่ิด้ืวย 
โดืยทำาให้ SEO แบบเสุ่ยงเป็นสุ่วนสุำาค้ัญของกิารตลาดืดื้านอาหาร 
คุ้ณ์สุามารถิดืูบล็อกิของ Smitten Kitchen สุำาหรับกิารทำาบล็อกิ
อาหารและแรงบันดืาลใจในกิารทำา SEO ไดื้

สุตูรอาหารท่�สุมบรูณ์์แบบสุำาหรบั SEO ใหก้ิบัอาหารของค้ณุ์
กิ็ค้ือ - ค้อนเทนต์ท่� “ชัดืเจน” อย่างเช่นรูปภูาพืและวิดื่โอ เสุริมดื้วย 
ข้อมูลจำานวนมากิ ค้ำาแนะนำาในกิารทำาอาหารและข้อมูลผ่ลิตภูัณ์ฑ์์ 
ซ่ี�งทำาให้มคุ่้ณ์ค่้ามากิข่�นด้ืวยสัุดืสุ่วน แค้ลอร่�และข้อมลูทางโภูชนากิาร 
ท่�ถิูกิต้อง

5 Ways Food Marketing
Will Evolve in 2020 
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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.

 สุื�อสุังคมหมุนรอบ UGC

ไม่ว่าจะเป็นภูาพืท่�ชวนให้เกิิดืค้วามอยากิทานอาหารหรือ
เค้ล็ดืลับกิารปรุงอาหารหรือแรงบันดืาลใจด้ืานอาหารหรือตัวเลือกิ
กิารซีื�อของอปุโภูค้บรโิภูค้ออนไลน ์กิลยทุธุส์ุื�อสัุงค้มท่�มป่ระสุทิธุภิูาพื
เป็นสุิ�งท่�ต้องม่เพืื�อเชื�อมต่อกิับค้นรุ่นมิลเลนเน่ยลและค้นรุ่น Gen-Z 
ทั�งน่� กิารท่�ผู่้บริโภูค้หรือลูกิค้้ากิลุ่มเป้าหมายผ่ลิตค้อนเทนต์ดื้วย 
ตัวเอง (User-Generated Content (UGC)) บนสุื�อสุังค้มจะไดื้รับ
ค้วามสุนใจในปี 2563 จากิน่�จะเป็นวิธุ่ท่�คุ้ณ์สุามารถิใช้ UGC เพืื�อ
สุร้างค้วามสุนใจและดื่งดืูดืนักิชิมอาหารบนแพืลตฟ้อร์มต่างๆ

Pinterest ใช้วิธุ่นำาเสุนอดื้วยภูาพื คุ้ณ์สุามารถิใช้ประโยชน์
จากิ Pinterest ในกิารสุรา้งแรงบนัดืาลใจใหก้ิบัผู่บ้รโิภูค้ด้ืวยรปูภูาพื 
ท่�ม่คุ้ณ์ภูาพืสูุงท่�กิระตุ้นค้วามหิว กิารแข่งขันกิารติดืแฮชแท็กิ 
เพืื�อให้ผู่้ใช้อัปโหลดืรูปอาหารท่�สุั�งจากิร้านอาหารของคุ้ณ์จะช่วย 
กิระตุ้นกิารม่สุ่วนร่วมและเพืิ�มกิารรับรู้แบรนดื์

อินสุตาแกิรม (Instagram) สุามารถิให้ผู่้ใช้อัปโหลดื 
ภูาพือาหารจานโปรดืไดืท้นัท ่ค้ณุ์ยงัสุามารถิจัดืกิารแข่งขนั อย่างเช่น 
กิารสุร้างสุตูรอาหารยอดืนิยมจากิค้รัวของคุ้ณ์หรือสุูตรอาหารแบบ 
DIY

ติ�กิต็อกิ (TikTok) ยังเป็นอ่กิหน่�งแพืลตฟ้อร์มท่�อาจเป็น 
บ่อเหมืองแร่สุำาหรับ UGC วดิื่โอสุั�นๆ สุำาหรับเค้ล็ดืลับกิารทำาอาหาร 
หรือกิารตอบสุนองต่อรสุชาติตัวอย่างเช่น ร้านอาหารจ่น Hiadilao 
ให้ผู้่ใช้สุร้างอาหารนอกิเมนูท่�ไม่เหมือนใค้รในร้านอาหารแล้ว 
ทำากิารอปัโหลดืข่�นบน Douyin (ติ�กิต็อกิในประเทศจน่)

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-in-
ducing 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).

 กิารที่านเพื่่�อสุุขภาพื่ม่ความสุำาคัญ
 อันดืับแรกิ

ผู่บ้ริโภูค้ในปัจจุบนัต่างตระหนกัิถ่ิงวิถ่ิชวิ่ตท่�มสุุ่ขภูาพืด่ืและม ่
ค้วามมุ่งมั�นท่�จะรับประทานอาหารเพืื�อสุุขภูาพืท่�ดื่ยิ�งข่�น นอกิจากิน่� 
ผู่้บริโภูค้หลายค้นยังรับแนวค้ิดือาหารท่�เฉพืาะเจาะจงโดืยอิงตาม 
ค้วามเชื�อหรือสุภูาวะสุุขภูาพืหรือค้วามรู้สุ่กิต่ออาหาร เราจะเห็น 
นกัิกิารตลาดืต่างๆ ให้ค้วามสุำาค้ญักัิบทางเลือกิอาหารท่�หลากิหลาย 
ท่�แบรนด์ืนำาเสุนอให้แก่ิลกูิค้้า เช่น อาหารออร์แกินิกิ อาหารมังสุวิรตัหิรอื 
อาหารจากิพืืช สุ่วนผ่สุมท่�ปราศจากิกิลูเตนหรือถัิ�วเหลือง เป็นต้น 
แบรนด์ืต่างๆ จะให้ค้วามสุำาค้ัญกิับเดื็กิมากิข่�นและสุร้างตัวเลือกิ 
เมนูท่�ดืูน่าสุนใจยิ�งข่�น (หรือเห็นถ่ิงค้วามคุ้้มค่้า) สุำาหรับผู่้ดืูแลเด็ืกิๆ 
ตัวอย่างเช่น VegPower และ ITV ร่วมมือกิันทำาแค้มเปญ
โฆษณ์าท่�สุร้างแรงบันดืาลใจให้เดื็กิๆ ทานผ่ักิมากิข่�น กิารตลาดื 
ดื้านอาหารจะยังค้งค้รอบค้ลุมค้อนเทนต์ท่�สุรุปสุ่วนสุำาค้ัญต่อไป 
ข้อมูลทางโภูชนากิารและขนาดืของสุัดืสุ่วน รายกิารสุ่วนผ่สุมและ 
แหล่งท่�มาของสุ่วนผ่สุม กิารรับรอง ทางเลือกิท่�ทำาใหสุ้ขุภูาพืด่ืยิ�งข่�น 
ปราศจากิสุารกิ่อภููมิแพื้ (และ/หรือ) ม่ค้วามยั�งยืน

กิารปรับแต่งเว็บไซต์
ให้ข้�นอันดืับ

ในเคร่�องมือค้นหาหลักิ
(Search Engine) 

“SEO” สุำาหรับอาหาร
เป็นสุิ�งสุำาคัญ
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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

 หลักิฐานที่างสุื�อสุังคมเที่่านั�น
 ที่่�ม่ความสุำาคัญมากิข้�น

ลูกิค้้าทำากิารวิจัยและอ้างอิงถิ่งบทวิจารณ์์ (ร่วิว) ต่างๆ กิ่อน 
รับประทานอาหารนอกิบ้านหรือเลือกิสุั�งอาหาร เรื�องน่�ทำาให้ 
นกัิกิารตลาดืจำาเปน็ตอ้งรวบรวมหลักิฐานทางสุื�อสุงัค้ม เช่น บทวิจารณ์์ 
ค้ำาติชม ฯลฯ เกิ่�ยวกิับรายกิารอาหาร (หรือแบรนดื์) ของตนเอง 
Google Maps, YELP, เฟ้ซีบุ�กิ และ TripAdvisor เป็นท่�นิยมในกิลุ่ม 
นกัิรว่วิตาม DigitalRestaurant ในกิารรวบรวมบทวจิารณ์์ท่�ยอดืเย่�ยม 
นกัิกิารตลาดืสุามารถิ ขอค้ำาตชิม (ในพือรท์ลับทวจิารณ์์อนัใดือนัหน่�ง 
ดื้านบน) โดืยทันท่หลังเสุิร์ฟ้ให้ลูกิค้้าแล้ว

กิารทำางานเชงิรกุิเกิ่�ยวกิบัค้ำาติชมและขอ้เสุนอแนะของลกูิค้า้ 
เข้าหาลูกิค้้าเพืื�อแจ้งถิ่งค้วามค้ืบหน้าใดืๆ และขอให้ลูกิค้้ากิลับมาใช้
บริกิารอ่กิค้รั�ง เชิญชวนลูกิค้้าให้ชิมอาหารหรือลองผ่ลิตภูัณ์ฑ์์ใหม่ 
ของค้ณุ์แล้วขอให้เขย่นบทวจิารณ์์ กิระตุน้ลกูิค้้าของค้ณุ์ด้ืวยสุ่วนลดืพืเิศษ 
หรือข้อเสุนอในกิารเข่ยนบทวิจารณ์์ Bangers and Brews in Bend 
ในรฐัโอเรกิอน เปน็สุถิานท่�ทานอาหารอนัดืบั 1 ในป ี2562 อา้งอิงจากิ 
Yelp – เพ่ืยงแค้่พืิจารณ์าดืูวิธุ่ท่�เจ้าของม่ปฏิสุัมพืันธุ์กิับนักิเข่ยนร่วิว 
ในเชิงบวกิต่างๆ บนแพืลตฟ้อร์มอย่างสุมำ�าเสุมอ 

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 

to eat in 2019, according to Yelp – just take look at how 
consistently and positively the owner interacts with reviewers 
on the platform.

 กิารเพื่่�มตำาแหน่งที่่�ตั�ง
 และกิารกิำาหนดืเป้าหมายตามภูมิศาสุตร์

อาหารและตำาแหน่งท่�ตั�งถิูกิเกิ่�ยวโยงเข้าดื้วยกิัน ลองน่กิถ่ิง
ภูาพืท่�ลูกิค้้าท่�รู้สุ่กิหิวกิำาลังเดิืนทางไปยังเมืองใหม่หรือพืนักิงาน 
ออฟ้ฟิ้ศใกิล้ตำาแหน่งท่�ตั�งร้านของค้ณุ์ในช่วงเวลาอาหารเช้า กิารตลาดื 
ด้ืานอาหารในปี 2563 จะรุกิจบัช่วงเวลาเหล่าน่�แล้วเปล่�ยนให้เป็นโอกิาสุ 
ทั�งสุถิานท่�และเวลาท่�เหมาะสุมต่อไปน่�เป็นวธ่ิุท่�ค้ณุ์สุามารถิใช้ประโยชน์ 
จากิตำาแหน่งท่�ตั�งสุำาหรบักิารตลาดืด้ืานอาหาร กิารสุร้างรายชื�อบนกิเูกิิล 
เป็นขั�นตอนแรกิและสุำาค้ัญท่�สุุดืท่�คุ้ณ์สุามารถิทำาไดื้เพืื�อให้พืบ 
ร้านของค้ณุ์ตามตำาแหน่งท่�ตั�ง ค้ณุ์สุามารถิสุ่งโฆษณ์าท่�กิำาหนดืเป้าหมาย 
ตามพืื�นท่�ถ่ิงลูกิค้้าท่�อยู่ในบริเวณ์ใกิล้กิับร้านอาหารของคุ้ณ์ไดื้ 
สุามารถิวางตำาแหนง่รถิอาหาร (Food Trucks) ใกิล้กิบัสุำานกัิงานหรือ
บริเวณ์ท่�อยู่อาศัยต่างๆ เพืื�อให้บริกิารลูกิค้้าท่�ออกิไปข้างนอกิ

เบอร์เกิอร์ค้ิงใช้กิารกิำาหนดืเขตกัิ�นจ่พ่ืเอสุ (geo-fencing) 
หรือในกิรณ่์น่�ค้ือกิารแบ่งเขตกิารขายเพืื�อกิารช่วงชิงลูกิค้้าจากิผู่้ขาย 
รายอื�น โดืยเมื�อลูกิค้้าเข้าไปในตำาแหน่งท่�ตั�งของคู้่แข่ง (แมค้โดืนัลดื์) 
ลูกิค้้าสุามารถิดืาวน์โหลดืแอปพืลิเค้ชันของเบอร์เกิอร์ค้ิงและสุั�งซีื�อ 
เมนูเบอร์เกิอร์วอปเปอร์ไดื้ในราค้า 1 เซี็นต์

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.  

4 5
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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. 

On 19th 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. 

เมื�อวันท่� 8-9 สุงิหาค้ม 2563 ท่�ผ่า่นมา ค้ณุ์สุรุพืล  ดืารารตันโรจน์ 
กิรรมกิารบริหาร บริษทั ซ่ี.เอ.เอสุ.เปเปอร์ จำากัิดื นำาทม่ฝ่ายขายและบริกิาร 
จดัืกิจิกิรรมเข้าเย่�ยมลกูิค้้าจงัหวดัืภูเูกิต็ หลงัจากิผ่่านวกิิฤตกิารณ์์โค้วดิื 19 
เพืื�อเปน็กิารพืบปะพืดูืค้ยุถ่ิงทศิทางสุถิานกิารณ์์ท่�เกิิดืข่�นในปจัจบุนั และ
เพืื�อขอบคุ้ณ์ลูกิค้า้ท่�สุนับสุนุนผ่ลิตภัูณ์ฑ์์ของบริษัทฯเปน็อย่างดืเ่รื�อยมา 
กิิจกิรรมค้รั�งน่�จดัืข่�น ณ์ หอ้งอาหาร Hong Bao (หงเปา) โรงแรมรามาดืา 
พืลาซี่า เจ้าฟ้้า อย่างอบอุ่นและสุนุกิสุนานเป็นอย่างมากิ  C.A.S. visiting

customers
in Phuket.

C.A.S. PAPER organized
blood donation activity with

the Thai Red Cross Society. 

C.A.S. PAPER
จัดืกิิจกิรรมเข้าเย่�ยมลูกิค้า
จังหวัดืภูเกิ็ต

C.A.S. GROUP และ C.A.S. PAPER
จัดืกิิจกิรรมร่วมบริจาคโลหิต
กิับสุภากิาชาดืไที่ย 

วันท่� 19 มิถิุนายน 2563 ท่�ผ่่านมา C.A.S. 
GROUP และ C.A.S. PAPER จดัืกิิจกิรรมร่วมบริจาค้
โลหิตกิับสุภูากิาชาดืไทย โดืยวัตถิุประสุงค้์หลักิของ
กิิจกิรรมเพืื�อให้พืนักิงานและบุค้ลากิรของบริษัทฯไดื้
ทำาค้วามดื่ รู้จักิกิารเสุ่ยสุละ ช่วยเหลือสุังค้มและจิต
อาสุา แกิ่ผู่้ป่วยและผู่้ท่�ต้องกิารใช้โลหิต  



อาจารย์์ มย์ุรี ภาคลำำาเจีย์ก
(Mayuree Paklamjeak)

เป็นท่�ยอมรับกิันว่าประเทศญ่�ปุ่นเป็นผู่้นำาด้ืานนวัตกิรรม
บรรจภุูณั์ฑ์์ในระดืบัโลกิ ไมว่า่จะเปน็ดืา้นเทค้โนโลย่ของวสัุดืใุหม่ๆ  
รูปแบบท่�สุวยงาม ตลอดืจนค้วามสุะดืวกิในกิารใช้งาน เพืื�อสุร้าง
ค้วามพ่ืงพือใจให้แก่ิชาวญ่�ปุ่นซ่ี�งม่มาตรฐานสูุงในกิารดืำารงช่วิต 
ขณ์ะเดื่ยวกิันกิ็ม่ค้วามผู่กิพืันกิับศิลปวัฒนธุรรมอย่างเหน่ยวแน่น 
ดื้วยเหตุน่�จ่งทำาให้บรรจุภูัณ์ฑ์์สุำาหรับสุินค้้าอุปโภูค้บริโภูค้ใน
ประเทศญ่�ปุ่นม่ค้วามน่าสุนใจและเป็นแหล่งเร่ยนรู้ท่�ดื่   

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.

สุามารถิยืดือายุกิารเก็ิบของอาหารได้ื รกัิษาค้วามสุดื 
ของอาหารไดื้นาน

ให้ค้วามสุะดืวกิในกิารใช้งานทุกิดื้าน เหมาะกัิบ 
ผู่้บริโภูค้ทุกิเพืศ ทุกิวัย ทุกิสุถิานภูาพืโดืยเน้น 
ผู่สุ้งูอายเุป็นหลกัิ ซ่ี�งมช่ื�อเฉพืาะว่า Universal Design

ม่ค้วามเป็นเอกิลักิษณ์์ท่�ผู่กิกัิบวัฒนธุรรมและ
สุื�อสุารไดื้ชัดืเจน 

ช่วยลดืต้นทุนบรรจุภัูณ์ฑ์์ และเพิื�มประสุิทธิุภูาพื 
ของซีัพืพืลายเชน  

มค่้วามยั�งยนื สุามารถิลดืผ่ลกิระทบต่อสุิ�งแวดืลอ้ม 
เนื�องจากิในประเทศญ่�ปุ่นมก่ิฎหมายด้ืานน่�ท่�เข้มงวดื 
ท่�สุุดืของโลกิ เช่น กิารลดืกิารใช้วัสุดืุบรรจุภูัณ์ฑ์์ 
กิารลดืพืลังงาน และกิารลดืกิ�าซีเรือนกิระจกิ

บทค้วามน่�จะเน้นกิล่องกิระดืาษสุำาหรับอาหาร ซี่�งสุ่วนใหญ่ 
ใชเ้ปน็บรรจภุูณั์ฑ์์ชั�นท่� 2 ตวัอยา่งกิลอ่งท่�นำามาแสุดืง แม้วา่บางรูปจะไดื้ 
ออกิตลาดืมาหลายปีแล้วกิ็ตาม แต่กิ็ยังม่ค้วามน่าสุนใจท่�ผู้่อ่านอาจไดื้
แนวค้ิดื และนำาไปประยุกิต์ใช้ไดื้ 

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.

กิล่องกิระดืาษท่�ทำาจากิกิระดืาษลูกิฟู้กิลอน E เพืื�อให้สุามารถิ 
รับนำ�าหนักิสิุนค้้าได้ืดื่ บรรจุอาหารเด็ืกิ 5 กิล่อง เป็นชุดืของขวัญ 
ฝาด้ืานบนแบนราบในระหว่างกิารลำาเล่ยงขนสุ่งเพืื�อไม่ให้เปลือง 
เนื�อท่� เมื�อวางขาย ทำาฝาให้ยื�นข่�นมาเหมือนหลังค้าบ้าน สุอดืค้ล้อง 
กิบัแบบพืมิพืข์องกิล่องท่�ออกิแบบใหด้ืเูหมอืนบา้นตุ�กิตา นอกิจากิน่� 
ฝาม่ช่องให้มือจับสุำาหรับหิ�ว สุะดืวกิในกิารพืกิพืา

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.

กิลอ่งของขวัญ ตวักิลอ่งแบง่เปน็ 5 ชอ่งสุำาหรบัใสุ่อาหารเดืก็ิ
ประเภูทต่างๆ เมื�อปิดืฝากิล่องแล้ว ม่กิระดืาษอ่กิชิ�นเจาะเป็นช่อง 
สุวมกิับตัวกิล่อง สุามารถิเลื�อนไปมาตามแนวยาว ให้เห็นรูปและ
ข้อค้วามเฉพืาะท่�พืิมพื์ท่�ฝากิล่อง  สุร้างค้วามสุนุกิสุนานให้แกิ่เดื็กิ

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.

กิล่องบรรจุถิาดืแกิงสุำาเร็จรูปท่�แบ่งเป็น 2 ช่อง สุำาหรับ 
แยกิทานท่ละถิาดื เปิดืฝากิล่องได้ืง่ายโดืยกิารฉ่กิตามแนวรอยปรุ 
เมื�อทานอาหารในถิาดืหน่�งแล้ว สุามารถิพัืบปล่องตามแนวให้กิล่อง
เลก็ิลง เพืื�อประหยดัืท่�ในกิารเกิบ็ ขณ์ะเด่ืยวกินัผู้่บรโิภูค้กิย็งัสุามารถิ
อ่านข้อค้วามสุำาค้ัญ (เช่น วิธุ่กิารปรุงอาหาร คุ้ณ์ค้่าทางโภูชนากิาร) 
ท่�พืิมพื์บนกิล่องไดื้

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.

กิลอ่งช็อกิโกิแลตสุำาหรบักิลุม่วยัรุน่ กิลอ่งมร่อยปรุตรงกิลาง
ของด้ืานหน้าใหฉ้ก่ิเปิดืงา่ย  จากินั�นพืบักิล่องลง จะกิลายเป็นภูาชนะ
ท่�ตั�งไดื้ สุะดืวกิในกิารแบ่งปันช็อกิโกิแลตในกิลุ่มเพืื�อนฝูง

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. 

กิล่องไวน์ท่�พืมิพ์ืเรย่บง่ายอย่างสุวยงาม ทำาหน้าท่�คุ้ม้ค้รองขวดืไวน์ 
ไดืด้ืร่ะหวา่งกิารลำาเลย่งขนสุง่ และงา่ยตอ่กิารจัดืกิารกิบัขยะเมื�อใชแ้ลว้ 
ภูายในกิล่องมแ่ผ่่นรองท่�ออกิแบบพืเิศษ ซ่ี�งทำาหน้าท่�เป็นทั�งวสัุดุืกินักิระแทกิ 
และไวน์คู้ลเลอร์ ทำาจากิกิระดืาษท่�ม่คุ้ณ์สุมบัติทนนำ�า และม่โค้รงสุร้าง 
กิารพัืบเฉพืาะท่�ขยายออกิได้ื เป็นรูปทรงภูาชนะงดืงามสุำาหรับใสุน่ำ�าแขง็ 
ไดื้ เป็นไวน์คู้ลเลอร์สุำาหรับแช่เย็นไวน์ในโอกิาสุพืิเศษไดื้อย่างดื่ 

กิล่องบรรจุขนมขบเค้่�ยวสุำาหรับเดื็กิ  ม่รูปทรงและกิราฟ้ิกิท่�เดื็กิ
ชื�นชอบ เช่น ตุ�กิตา นกิ หม่ ใช้เป็นของเล่นหลังบริโภูค้ขนมแล้ว สุามารถิ
กิระตุ้นกิารขายในกิลุ่มเดื็กิเล็กิไดื้เป็นอย่างดื่  

Cartons for kids snack in favorite graphic and shapes, 
can be used as toys after consumption. Good for impulse selling 
for kids. 

กิล่องประเภูทพืับแบนไดื้ 
บรรจุขนมท่�ขายในแหล่งท่องเท่�ยว
เช่น กิล่องรูปทรงภููเขาฟู้จิ กิล่อง 
6  เหล่�ยม แบบพืิมพ์ืไดื้ รับกิาร
ออกิแบบให้ต่อเนื�องจากิด้ืานหน้า 
ไปด้ืานข้างของกิล่อง ช่วยสุื�อค้วามเป็น 
เอกิลักิษณ์์ของท้องถิิ�นนั�นไดื้อย่างดื่

Folding cartons for food 
sold in tourism areas. Specific 
shapes with nice printing design 
help communicate uniqueness of 
that area.

แนวโน้มหลักิของบรรจุภัณฑ์์อาหาร
ในประเที่ศญ่�ปุ�น สุรุปไดื้ดืังน่�

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. 

ฉบับหน้้ามาพบกับตัวิอย่างกล่องกระดาษทำี�น้่าสีน้ใจ้ใน้ประเทำศญี่ี�ป่�น้ต่อ

1

2

3

4

5

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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PAPER TECHNIQUE

กิล่องกิระดืาษที่่�น่าสุนใจ
ในประเที่ศญ่�ปุ�น 
INTERESTING PAPER CARTON
IN JAPAN PART 1

ตอนที่่� 1
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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!

ดื้วยค้วามพืากิเพืย่รและค้วามพืยายามของพืนักิงานทุกิค้น 
ในแผ่นกิกิารผ่ลิต PM3 ได้ืประสุบค้วามสุำาเร็จค้รั�งใหญ่ต่อเนื�อง 
3 เดือืน โดืยสุามารถิทำาค้วามเรว็ในกิารผ่ลติไดืถ่้ิง 1,750 เมตรตอ่นาท่ 
ในเดืือนพืฤษภูาค้ม และในเดืือนมิถิุนายนยังทำาได้ืถ่ิง 1,800 เมตร 
ต่อนาท่ ซี่�งเท่ากัิบสุถิิติโลกิ และได้ืเพิื�มข่�นเป็น 1,810 เมตรต่อนาท ่
เมื�อวันท่� 4 กิรกิฎาค้ม ต่อเนื�อง 30 ชั�วโมง โดืยม่ประสิุทธิุภูาพื 
ดื้านเวลา 90% ซี่�งเป็นกิารทำาลายสุถิิติโลกิของเค้รื�องผ่ลิตกิระดืาษ
ขนาดืใหญ่

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 

สุถิิติโลกิใหม่! เคร่�อง PM3
ของ Gold East Paper
(Jiangsu) Co., Ltd.
ที่ำาความเร็วไดื้ 1,810 เมตรต่อนาที่่ 

JOINT SPIRIT MAKES CASTLE. A NEW WORLD
RECORD! THE SPEED OF GOLD EAST PAPER
(JIANGSU) CO., LTD. PM3 REACHES 1810 MPM.

replacing guide roll and back roll etc. which provides strong 
guarantee for speed increase. 

จากิผ่ลกิระทบของ Covid-19 เจ้าหน้าท่�ของ PM3 ไดื้ค้ง
จิตวิญญาณ์แห่งกิารต่อสุู้อย่างไม่ย่อท้อ เมื�อค้วามเร็วเพิื�มข่�นถ่ิง 
1,800 เมตรต่อนาท่ เค้รื�องกิพ็ืบกิับปัญหา เช่น กิารสุั�นของม้วน และ
ค้วามยากิในกิารผ่ลิตอื�น ๆ ทั�งน่�ภูายใต้กิารนำาของหัวหน้าฝ่ายผ่ลิต 
Mr Yang Gang ท่มงานไดื้ทำากิารตรวจสุอบรายละเอ่ยดืและไดื้ม่
มาตรกิารปรับปรุงออกิมา เช่น กิารเปล่�ยนม้วนไกิด์ืและม้วนกิลับ 
เป็นต้น ซี่�งสุามารถิรับประกิันไดื้อย่างชัดืเจนว่าจะเพืิ�มค้วามเร็วไดื้

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.

ดื้วยจิตวิญญาณ์แห่งกิารท้าทายข่ดืจำากัิดื GEP PM3 
ไดื้ทำาลายสุถิิติโลกิค้วามเร็วเดืิมของตัวเองซ่ี�งทำาไว้ 1,800 เมตรต่อ
นาท่ ไดื้สุำาเร็จ ในอนาค้ต PM3 จะยังค้งท้าทายสุถิิติโลกิมุ่งมั�นท่�จะ
ทำาลายอุปสุรรค้และกิ้าวไปสุู่เป้าหมายท่�สุูงข่�น 



 มุมมองที่่�ม่ต่อแนวคิดืธุุรกิิจโรงแรมภูเกิ็ต

บรหิารธุุรกิิจโรงแรมก็ินบัว่าค่้อนข้างยากิอยูแ่ล้ว เพืราะสิุนค้า้
ของเราสัุมพืันธุ์กิับเวลาและฤดูืกิาล เราต้องขายห้องพืักิให้ได้ืวันน่� 
ถิ้าขายไม่ได้ื เท่ากิับเราเสุ่ยโอกิาสุไปแล้ว พืรุ่งน่�กิ็ต้องเริ�มเกิมใหม่ 
แต่ค้วามท้าทายไปกิว่านั�นค้ือกิารเป็นโรงแรมในจังหวัดืภููเกิ็ต เพืราะ
จงัหวดัืภููเกิต็แมเ้ปน็เกิาะเลก็ิๆ แตม่ห้่องพืกัิกิวา่ 80,000 หอ้ง  ซี่�งนับวา่ 
Over supply แล้ว และยงัมโ่รงแรมเกิิดืใหม่ตลอดืเวลา ดืงันั�นกิารแข่งขนั 
จ่งสูุงมากิ ต้องอาศัยจุดืขายท่�แข็งแรงและตรงกิับค้วามต้องกิารของ
กิลุ่มเป้าหมาย เราต้องหาให้เจอว่าเราเป็นใค้ร ทำาไมลูกิค้้าถ่ิงจะ
เลือกิเรา

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.”

 เป้าหมายในกิารบริหารงานในปัจจุบัน

สุถิานกิารณ์์โค้วดิืนับวา่เปน็ชว่งท่�หนักิหนาสุาหสัุท่�สุดุืท่�ภููเกิต็
เค้ยประสุบมา เพืราะเป็นจังหวัดืท่�พื่�งพืิงรายไดื้จากิธุุรกิิจท่องเท่�ยว
เกิอืบ 100% และเป็นจงัหวัดืท่�มนั่กิท่องเท่�ยวจากิต่างประเทศจำานวน
มากิ เมื�อขาดืนักิท่องเท่�ยว เศรษฐกิิจในองค้ร์วมของจงัหวัดืกิช็ะลอตัว 
ค้นตกิงาน อพืยพืกิลับไปอยู่บ้านเกิิดื ทำาให้อำานาจในกิารจับจ่ายของค้น 
กิน็อ้ยลง และค้าดืว่ากิว่าธุุรกิิจท่องเท่�ยวจะกิลับมาดืดั่ืงเดิืม ค้งใช้เวลา
อย่างน้อย 2 ปี ดืังนั�นสุำาหรับเป้าหมายระยะสุั�น เราต้องตั�งรับให้ดื่ 
โดืยค้วบคุ้มต้นทุนให้ม่ประสุิทธุิภูาพืท่�จะไม่กิระทบกิับคุ้ณ์ภูาพืของ
กิารบริกิาร และปรับตัวให้ไว สุร้างสิุนค้า้ บริกิาร แพืค้เกิจหรือโปรโมชั�น 
ใหม่ๆ ท่�ดื่งดืูดืนักิท่องเท่�ยวท่�ในปัจจุบันเหลือแต่กิลุ่มค้นไทย

วารสุาร Nevia News ฉบับน่�เราได้ืเราได้ืรับเก่ิยรติจากิ 
คุ้ณ์ลภัูสุรรดืา ดืารารัตนโรจน์ หรือคุ้ณ์เอิญ ผู่้บริหารรุ่นใหม่ไฟ้แรง 
ของโรงแรมรามาดืา เจ้าฟ้้า ภููเกิต็ ซ่ี�งเป็นอก่ิหน่�งบริษัทในเค้รอื ซ่ี.เอ.เอสุ.

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.

 จุดืเริ�มต้น...และความที่้าที่ายใหม่

ต้องออกิตัวก่ิอนเลยว่าเอิญจบด้ืานสุถิาปัตยกิรรม ซ่ี�งก่ิอนหน้าน่� 
ได้ืรบัหน้าท่�ดืแูลโค้รงกิารพัืฒนาท่�ดืนิให้เป็นสุถิานท่�ทอ่งเท่�ยว ขณ์ะนั�น 
เป็นช่วง Kick-off โค้รงกิาร เอิญดืูงานจัดืทำางบประมาณ์ ดืูแลแบบ
กิ่อสุร้างต่างๆ ซี่�งเป็นสุายงานท่�ตรงกิับท่�เอิญเร่ยนมา แต่พือมาเป็น
ธุุรกิิจโรงแรมต้องยอมรับว่าท้าทาย เนื�องจากิเราไม่ม่ประสุบกิารณ์์
มากิอ่นเลย และไมม่ค่้รหูรอืท่�ปรก่ิษา ตอ้งขยนัเรย่นรูเ้อาเอง และตอ้ง
เรย่นให้ไวด้ืวย โรงแรมดืำาเนนิธุุรกิิจบริกิารในลกัิษณ์ะ B2C ซี่�งมร่ายได้ื 
จากิหลายทาง ทั�งจากิห้องพืักิ ร้านอาหาร ห้องจัดืเล่�ยงต่างๆ ทำาให้
เหมือนต้องบริหารหลายกิิจกิารในค้ราวเด่ืยว ซี่�งแต่ละกิิจกิารก็ิจะม่
วิถ่ิทาง กิลยุทธุ์และรายละเอ่ยดืท่�แตกิต่างกิันไป แต่งานหลักิค้ือเรา
ต้องบริหารค้วามค้าดืหวังและค้วามพ่ืงพือใจของลูกิค้้าให้ค้รบทุกิมิติ 
ประกิอบกิับโรงแรมเราเป็นโรงแรม Franchise Brand ทำาให้ทุกิอย่าง
ตอ้งมม่าตรฐานหรอืท่�เรย่กิว่า SOP ค้วบค้มุ ทำาใหค้้วามยดืืหยุ่นในกิาร
บริหารน้อยลง จะปรับเปล่�ยนอะไรเราต้องค้ำาน่งถิ่ง SOP ตลอดืเวลา

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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บที่บาที่ใหม่สุุดืที่้าที่าย
ในสุายงานธุุรกิิจโรงแรม 

บที่สุัมภาษณ์คุณลภัสุรดืา  ดืารารัตนโรจน์
ผู่้บริหารโรงแรมรามาดืา เจ้าฟ้้า ภูเกิ็ต 

INTERVIEW KHUN LAPASRADA DARARATANAROJ, 
EXECUTIVE OF RAMADA CHAO FAH PHUKET

NEW CHALLENGING ROLE
FOR HOTEL INDUSTRY

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.”

 จุดืแข็งที่่�ใช้ต่อสุู้สุถิานกิารณ์ในปัจจุบัน

จดุืแขง็ของรามาดืา พืลาซีา่ เจ้าฟ้้า ค้อืเราเป็นโรงแรมในเมือง
เพ่ืยงไม่กิ่�แห่งท่�เป็นโรงแรมสุร้างใหม่ สุินค้้าเราไม่ว่าจะเป็นห้องพัืกิ
หรือห้องจัดืเล่�ยง ผ่่านกิารออกิแบบอย่างดื่ อุปกิรณ์์ทันสุมัย ภูายใต้
มาตรฐานโรงแรม 5 ดืาว ในราค้าท่�สุมเหตุสุมผ่ล ดืังนั�นสุำาหรับลูกิค้้า 
ท่�ให้ค้วามสุำาค้ัญกิับคุ้ณ์ภูาพื เราค้ือค้ำาตอบท่�ดื่ท่�สุุดื นอกิจากิน่� 
เราม่ภูัตตาค้ารอาหารจ่นกิวางตุ้ง “Hong Bao” ซี่�งแม้จะเปิดืตัวใน 
ช่วงโค้วิดืพือดื่ แต่เราก็ิได้ืรับกิารตอบรับท่�ดื่มากิจากิค้นภููเก็ิต ดื้วย
จุดืยืนในกิารรักิษารสุชาติดืั�งเดืิมและกิารเลือกิใช้แต่วัตถิุดืิบท่�ดื่ท่�สุุดื 
เราเชื�อว่าเมื�อลูกิค้า้ได้ืมาทานค้รั�งแรกิแลว้ต้องกิลายเปน็ลูกิค้า้ประจำา 
อย่างแน่นอน ลกูิค้้าของเราหลายรายยกิให้เราเป็นภัูตตาค้ารอาหารจน่ 
อันดืับหน่�งของภููเกิ็ตไปแล้ว ดืังนั�นภูัตตาค้าร “Hong Bao” จ่งกิลาย
เป็นอ่กิจุดืแข็งท่�สุำาค้ัญท่�สุร้างรายไดื้ให้กิับโรงแรมของเรา

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.” 

1

2

3

4

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.”
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PAPER EXHIBITION

This Exhibition is held again at Shanghai New Inter-
national 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 Tech-
nology 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

จัดืข่�นอ่กิค้รั�งท่�ศูนย์นิทรรศกิารนานาชาติเซี่�ยงไฮ้แห่ง
ใหม่ ในฐานะท่�เป็นนิทรรศกิารค้รอบค้ลุมห่วงโซี่อุตสุาหกิรรมกิาร
พืิมพื์ทั�งหมดืในประเทศจ่นไม่เพ่ืยง แต่จะแสุดืงผ่ลิตภูัณ์ฑ์์และ
เทค้โนโลย่ล่าสุุดืในทุกิดื้านของอุตสุาหกิรรม แต่ยังมุ่งเน้นหัวข้อ
ท่�เป็นท่�นิยมของอุตสุาหกิรรมและให้บริกิารโซีลูชั�นท่�ปรับแต่งให้
กิับองค้์กิรกิารพืิมพื์

นิทรรศกิารระดืับนานาชาติของจ่นสุำาหรับเทค้โนโลย่กิาร
พืิมพื์และอุปกิรณ์์ทั�งหมดื (ทั�งหมดืในภูาพืพืิมพื์จ่น) เป็นหน่�งใน
นิทรรศกิารท่�ม่อิทธุิพืลมากิท่�สุุดืในอุตสุาหกิรรมกิารพิืมพ์ืของจ่น 
นทิรรศกิารน่�จดัืข่�นโดืยสุมาค้มเทค้โนโลย่กิารพิืมพืแ์หง่ประเทศจน่ 
สุถิาบนัเทค้โนโลย่กิารพิืมพืข์องจน่และ บริษัท เมสุเซ่ีดืสุุเซีลดือร์ฟ้ 
(เซี่�ยงไฮ้) จำากิัดื

ในช่วงทศวรรษท่�ผ่่านมา All in Print China ได้ืให้ค้วาม
สุำาค้ัญกิับเทค้โนโลย่ระดืับแนวหน้าของอุตสุาหกิรรมกิารพืิมพื์
ระดืับโลกิไม่เพ่ืยง แต่สุร้างแพืลตฟ้อร์มกิารจัดืแสุดืงนิทรรศกิาร
สุำาหรับองค์้กิรกิารพิืมพื์ระดัืบโลกิเพืื�อสุ่งเสุริมกิารทำาธุุรกิรรม
ระหว่างซีัพืพืลายเออร์และผู่้ซีื�อเท่านั�น สุร้างกิารแลกิเปล่�ยน
ระหว่างประเทศและสุ่งเสุริมกิารแลกิเปล่�ยนและกิารเผ่ยแพืร่
เทค้โนโลย่ใหม่ ๆ ดืังนั�นจ่งได้ืรับกิารขนานนามว่าเป็น “หน้าต่าง
แห่งเอเช่ยของอุตสุาหกิรรมกิารพืิมพื์โลกิ”

งานน่�ม่ข่�นในวันท่� 12-16 ต.ค้. 63 (9.00-16.30 น.) 

“ALL IN PRINT
CHINA”
EXHIBITION

CR : https://www.cantonfair.net/th/event/1615-all-in-print-china

CR :https://mgronline.com/smes/detail/9630000014154

CREATIVE IDEA

19NEVIA NEWS18 NEVIA NEWS

“ชมภูญิญ์” นำ�ามนัหอมระเหยบริสุทุธิุ�จากิพืืช 100% เริ�มต้นจากิ 
กิารทำาใช้เองหลงัป่วยเป็นมะเรง็ พืร้อมทั�งธุุรกิิจโรงงานเค้รื�องหนงัล้มลง 
จ่งต้องหาผ่ลิตภูัณ์ฑ์์ท่�จะมาช่วยบำาบัดืทั�งร่างกิายและจิตใจให้ดื่ข่�น 
แต่จะต้องปลอดืภูัยต่อร่างกิายอ่กิดื้วย

ค้ัทรินทร์ ประยุกิต์วิทยาฐาน เจ้าของแบรนด์ื “ชมภิูญญ์” 
(Chommpinn) นำ�ามนัหอมระเหย เล่าวา่ จดุืเริ�มต้นมาจากิกิารปว่ยทั�ง 
ร่างกิายและจิตใจ ต้องกิารหาอะไรสุักิอย่างเข้ามาใช้ในช่วงท่�ช่วิต
เกิิดืวิกิฤต ทั�งตรวจพืบมะเร็งและธุุรกิิจเค้รื�องหนังค้่อยๆ ล้มลงเรื�อยๆ 
ซี่�งทั�งสุองวิกิฤตน่�เกิิดืข่�นในระยะเวลาพืร้อมๆ กิันจ่งเป็นเหตุให้ต้อง
ปรับช่วิตใหม่ และช่วงท่�ตรวจพืบมะเร็งกิ็ต้องกิารหาสุิ�งของเค้รื�องใช้ 
หรืออะไรก็ิตามท่�ปลอดืภูยัสุำาหรับตวัเองท่�สุดุื ชว่งแรกิก็ิทำาเปน็นำ�ามนั
ทาหน้าและทาตัว สุำาหรับใช้เองค้นเดื่ยว 

หลังจากิท่�ทดืลองใชเ้องมาสุกัิระยะ ทั�งนำ�ามนัท่�ใชบ้ำารงุผ่วิและ
กิลิ�นหอมจากินำ�ามันหอมระเหย กิ็เริ�มทำาใช้เองไปด้ืวย แจกิค้นรู้จักิ 
ค้นใกิล้ตวัไปด้ืวย หลายค้นท่�ได้ืลองใช้กิช็ื�นชอบ แต่กิว่าท่�จะมาเริ�มต้น 
สุร้างแบรนด์ืทำาเป็นธุุรกิิจก็ิใช้เวลากิว่า 10 ปี กิ่อนจะมาเริ�มต้นเมื�อ
ประมาณ์ 4 – 5 ปี ให้หลัง ซี่�งเริ�มหลังจากิร่างกิายไม่ปกิติ ไม่แข็งแรง
เหมอืนเดืมิจง่เกิิดืกิารแพื ้สุร้างรอยแผ่ลเปน็บนใบหนา้ หมอกิบ็อกิวา่ 
รอยน่�จะไม่หายไปเองจะต้องเลเซีอร์เท่านั�น แต่ด้ืวยค้วามกิลัวท่�
อากิารของตนจะหนักิกิว่าเดิืมจ่งไม่ได้ืรับกิารรักิษาด้ืวยวิธุ่เลเซีอร์ 
แต่กิ็ยังใช้ผ่ลิตภูัณ์ฑ์์ของตัวเองมาเรื�อยๆ แผ่ลจากิท่�เค้ยม่บนใบหน้า
กิ็ค้่อยๆ หายสุนิท เมื�อค้นรอบตัวเห็นผ่ลแบบน่�จ่งได้ืรับแรงผ่ลักิดัืน
จากิรอบดื้านให้สุร้างแบรนดื์ข่�นมา

ในชว่งท่�เริ�มต้นสุร้างแบรนดื ์“ชมภิูญญ”์ ตนเองกิไ็ด้ืไปเรย่นรู้ 
และศ่กิษาเพิื�มเติมในหลากิหลายหลักิสูุตรเพืื�อมาใช้ในกิารพัืฒนา
แบรนดื์ จนปัจจุบันสุามารถิสุร้างผ่ลิตภูัณ์ฑ์์ไดื้หลากิหลายรูปแบบ 
เชน่ IMMORTELLE BOOSTER ผ่ลติภูณั์ฑ์์บำารงุผิ่วหน้าท่�ชว่ยทดืแทน 
กิารใช้เซีรั�ม, รอบดืวงตา, ไนท์ค้ร่ม, เดืย์ค้ร่ม, Breathe Cool 100 % 
Pure Essential Oil Blend เบลนดื์นำ�ามันหอมระเหย, Deep Sleep 
Pillow Mist สุเปรย์นำ�ามันหอมระเหยฉ่ดืหมอน เป็นต้น 

“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 

“ชมภิญญ์”
นำ�ามันหอมระเหยจากิพื่่ช 
เริ�มต้นจากิกิารบำาบัดืร่างกิายและจิตใจ 
หลังพื่บวิกิฤตใหญ่ในช่วิต

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

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

“Ooca” แอพืพืลิเค้ชั�นกิารให้บริกิารพืบจิตแพืทย์และ 
นกัิจติวทิยาออนไลน์ผ่่านวดิืโ่อค้อลจากิท่�บ้าน ถิอืเป็นบรกิิารรายแรกิ 
ในประเทศไทย ทำาให้กิลุ่มลูกิค้้าท่�ใช้บริกิารไดื้รับค้วามสุะดืวกิ 
เพืราะเวลาเปน็สุิ�งท่�มค่่้ามากิท่�สุดุืในชวิ่ต และเรื�องสุขุภูาพืทางจิตใจ 
กิ็ม่ค้วามสุำาค้ัญท่�สุามารถิเปล่�ยนช่วิตของค้นไดื้เลย

“ทพืญ.กิัญจน์ภูัสุสุร สุุริยาแสุงเพื็ชร์”ผู่้กิ่อตั�งสุตาร์ทอัพื 
“Ooca”  บริษทั เทเลเมดิืกิา้ แอพืพืลิเค้ชั�นในกิารพืบแพืทย์  จติแพืทย์ 
นกัิจติวทิยา ผ่า่นวดิืโ่อค้อล กิลา่ววา่ เรื�องสุขุภูาพืจติเป็นสุิ�งท่�สุำาคั้ญ 
อย่างมากิ และพืบปัญหาในช่วิตประจำาวันของทุกิค้นจะเกิ่�ยวข้อง 
กิับเรื�องค้รอบค้รัว ค้วามรักิ กิารทำางาน และต้องกิารวิธุ่ในกิาร 
แก้ิปัญหาแตกิต่างกิัน ทั�งอาจจะพืูดืคุ้ยกิับตัวเอง กิารไปหาเพืื�อน 
หรือหาแนวทางระบายค้วามเค้ร่ยดื หรือบางค้รั�งถ่ิงจุดืเค้ร่ยดื 
อย่างมากิ ค้วรเข้าไปพูืดืคุ้ยกิับทั�งจิตแพืทย์ หรือนักิจิตวิทยา 
ไดื้ทั�งหมดื “Ooca” จ่งไดื้เข้ามาพืัฒนาแอพืพืลิเค้ชั�น ท่�รวบรวมทั�ง
อาจารย์จิตแพืทย์ จิตแพืทย์ และนักิจิตวิทยา ได้ือย่างค้รอบค้ลุม
ในทุกิด้ืาน โดืยเป็นช่องทางทำาให้ผู่้ใช้บริกิารได้ืรับค้วามสุะดืวกิ 
สุามารถินัดืเวลาเพืื�อพืบจิตแพืทย์ หรือนักิจิตวิทยา ผ่่านช่องทาง
แอพืพืลิเค้ชั�นได้ือย่างรวดืเรว็ และสุามารถิพูืดืคุ้ยได้ืโดืยตรง รวมถ่ิง 
มค่้วามสุะดืวกิในกิารใช้งาน ซ่ี�งเป็นแอพืพืลิเค้ชั�นท่�ให้บริกิารดัืงกิล่าว 
เป็นรายแรกิในประเทศไทย 

“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. 

แอพื่พื่ลิเคชั�น
จิตแพื่ที่ย์ออนไลน์
‘OOCA’,
THE APPLICATION FOR
ONLINE PSYCHIATRIST

CR : https://www.posttoday.com/economy/news/547783
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HOBBY CLUB

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.

เช็็คอิน้:	14.00	น้.

เช็็คเอ้าทำ์:	12:00	น้

						Wifi	ควิามเร็วิสีูง

						โรงแรมปลอดบ่หรี�

Check	in:	2:00	PM

Check	out:	12:00	PM

							Hi-speed	Wifi

							Non-Smoking	Hotel

สีกาย	เลาจ้น้์	ฟีีน้ิกซ์์

ภตัตาคารหงเปา	(Hong	Bao)

สีระวิ่ายน้ำ�า

ห้องแกรน้ด์บอลรูมเจ้้าฟี้า

สีกายเทำอเรซ์ฟีีน้ิกซ์์

Phoenix Sky Lounge

Hong Bao Restaurant

Swimming Pool

Chao Fah Grand Ballroom

Phoenix Sky Terrace

ข้อมูลของโรงแรม HOTEL
INFORMATIONจุดืเดื่นของโรงแรม HOTEL FEATURES CONTACT

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. 

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

ห้องอาหารและบาร์โบตัน้

บริการรูมเซ์อร์วิิสี	24	ช็ั�วิโมง

ห้องประช็่มเพอราน้ากัน้

ห้องออกกำาลังกายพร้อมอ่ปกรณ์ครบครัน้

รถบัสีรับสี่ง

Botan Kitchen & Bar

24-hour Room Service

Peranakan Meeting Room

Fully equipped Gym

Shuttle Bus CR	: https://www.ramadaplazachaofah.com/th/
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WELCOME TO
RAMADA PLAZA
CHAO FAH
PHUKET 

ตั�งอยู่ในใจกิลางเมืองภููเกิ็ตเกิ่าแกิ่ท่�ม่ช่วิตช่วา ท่ามกิลางแหล่ง
ช้อปปิ�งมากิมาย (รวมถ่ิงคิ้ง เพืาเวอร์) ซี่�งอยู่ตรงกิลางระหว่างทางเหนือ 
ของเกิาะ (และสุนามบินนานาชาติภููเก็ิต) ทางทิศใต้และหาดืป่าตองท่�วุ่นวาย 
ทางตะวันตกิ โรงแรมหรูขนาดื 257 ห้อง ประกิอบดื้วยร้านอาหาร 2 แห่ง 
หน่�งในหอ้งบอลรมูท่�ใหญท่่�สุดุืในเมอืง รองรบัไดืสุ้งูสุดุื 600 ค้น หอ้งประชมุ 
ขนาดืใหญ่ ห้องออกิกิำาลังกิายพืร้อมวิวและสุระว่ายนำ�าบนชั�นดืาดืฟ้้า
ท่�สุามารถิมองเห็นย่านเมืองเกิ่าของภููเก็ิตและพืระใหญ่เมืองภููเก็ิต 
โรงแรมม่กิารออกิแบบท่�ผ่สุมผ่สุานระหว่างรูปแบบท่�ทันสุมัยและแบบ
ดืั�งเดืิม – ตกิแต่งดื้วยวัสุดืุสุไตล์ร่วมสุมัยคุ้ณ์ภูาพืสุูง ซี่�งไดื้รับอิทธุิพืลจากิ
วัฒนธุรรมชาวเพือรานากิัน ชาวเพือรานากิันหรือชาวจ่นท่�ม่ถิิ�นกิำาเนิดื 
บริเวณ์ช่องแค้บหรือท่�รู้จักิกิันทั�วไปว่า ‘บ้าบ๋าย่าหยา’ สุืบเชื�อสุายมาจากิ
ชาวจ่นฮกิเก่ิ�ยนท่�อพืยพืมายังหมู่เกิาะมลายูตั�งแต่ศตวรรษท่� 15 และ
แต่งงานกัิบค้นในท้องถิิ�น วัฒนธุรรมจ่นของพืวกิเขานั�นได้ืรับอิทธิุพืล 
จากิประเพืณ่์ไทยทอ้งถิิ�นและจากิพ่ือค้า้ชาวยโุรปท่�มาท่�เกิาะภููเกิต็ ดืงันั�น
ไม่ว่าคุ้ณ์จะมาเพืื�อท่องเท่�ยว ธุุรกิิจ พืักิผ่่อน หรือจัดืงานเล็กิหรืองานใหญ่
ท่มงานมืออาช่พืจะให้บริกิารท่�ราบรื�นและเอาใจใสุ่ 




