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“About 
As เราคือมืออาชีพ ในการทํางานด้านการสื่อสารครบวงจร ด้วย

ความเข้าใจในแก่นแท้และเท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสาร เข้าถึง
พฤติกรรมในการรับสื่อที่ปรับเปลี่ยนไป วิเคราะห์เพื่อกําหนด
แนวทางการสร้างอัตลักษณ์ วางกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์
และสื่อสารการตลาด  ผลิตเนื้อหาและสื่อสารผ่านช่องทางที่
ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อขับ
เคลื่อนงานการสื่อสารให้ตรงวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและ
ปรับแนวทางตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เรา
พัฒนาโครงการด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการขับเคลื่อนความ
คิด  กระบวนการ เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
สังคมในด้านต่างๆผ่านการสื่อสารโครงการที่แม่นยําและเข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น “นวัตกรรม” ของ
การสร้างการสื่อสารครบวงจร

Communication 
Solution



Philo 
sophy แก่นแท้ของการสื่อสาร คือการขับเคลื่อนความคิด ความมุ่ง

หวังสู่ผู้คนเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อผู้ส่งและผู้รับสาร  การสื่อสารที่ดียังสะท้อน
ถึงสิ่งที่อาจยังไม่สมบูรณ์  เป็นหัวใจของการพัฒนาจุดด้อย
ของตนเอง  ส่งเสริมให้เข้าใจบทบาทต่อสังคมรอบด้าน และที่
มากไปกว่านั้น  การสื่อสารที่ดีจะส่งเสริมให้เข้าใจถึงแก่นแท้
ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน สังคม ความปรารถนาดีต่อ
กัน การร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสําหรับทุกๆคน  นั่น
คือการตระหนักถึงการทําในสิ่งที่ดีเป็นที่มาของ Motto 
“Optimistic Realize” และ “Essential” หรือการเข้าถึงสาระ
สําคัญที่เป็นแก่นแท้ของทุกๆสิ่ง 

“ Optimistic Realize
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สร้าง, พัฒนาและปรับปรุงแบรนด์ให้กับธุรกิจและ งานด้านต่างๆเชื่อมโยงสู่
การวางกลยุทธ์ในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจ
สอบวิเคราะห์และประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้แบรนด์สื่อสารได้อย่าง
ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

“Branding & 
Communi 
cation

สร้างแบรนด์ 
กําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร 
ผลิตและนําเสนอเนื้อหา 
วิเคราะห์และประเมินผล

Creative Agency Media Agency Digital Agency Business Consult Communication Solution

Scope of Works
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Branding Design Identity Creative Media  
Agency

Business  
Consult

สร้างและพัฒนาแบรนด์ให้ถูกต้องแม่นยํา โดด
เด่น มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างสรรค์
เนื้อหาในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับแบรนด์ 
เป็นพื้นฐานที่ดีเพื่อการขับเคลื่อนสร้างโอกาสใน
การพัฒนาตามความมุ่งหวังต่างๆต่อไป 

ผลิตและนําเสนอสื่อผ่านช่องทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับแบรนด์  พัฒนากลยุทธ์ในการนํา
เสนอ เลือกและนําเสนอช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสมกับตัวตนและเนื้อหาของแบรนด์

ผลิตเนื้อหา เลือก แนะนําช่องทางนําเสนอและ
โฆษณาผ่านสื่อดิจิตอล ประเมินตรวจสอบตัวชี้
วัด วิเคราะห์ผลตามเป้าหมายทั้งด้านการสร้าง
แบรนด์และการเพิ่มยอดขาย

วางแผนการสื่อสารการตลาดควบคู่สอดรับกับ
แผนธุรกิจ ร่วมให้แนวทางในการสื่อสารเพื่อสร้าง
รายได้ วิเคราะห์โอกาสการเติบโตของธุรกิจ เพื่อใช้
งบประมาณด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

การทํางานครบวงจร วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการสร้างแบรนด์ที่
แข็งแรง วางแนวทางในการสื่อสารครอบคลุมทุกด้าน 
วางแผนการสื่อสาร ผลิตและนําเสนอเนื้อหาผ่านช่องทางที่
เหมาะสม  วิเคราะห์และประเมินผลการสื่อสารอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 

Digital  
Agency

Scope of Works “Branding &  
Communication
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“ สร้างโครงการสอดรับนโยบายภาครัฐฯ 
ขับเคลื่อนแก้ปัญหา Pain Point ของสังคม  
นําเสนอโครงการฯ 
ขับเคลื่อนโครงการฯActive  

Campaign
สร้างและพัฒนาโครงการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาและแก้ปัญหา 
Pain Point ของสังคม ผ่านการวางยุทธศาสตร์ในการสื่อสารโครงการอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้สังคม
ก้าวหน้าไปสู่แนวทางที่เหมาะสมและยั่งยืน

Social Impact  
Issue

Government  
Strategic

Develop  
Campaign

Contributors  
Approach

Campaign  
Execution

Scope of Works



Scope of Works

ศึกษา Pain Point ของ
สังคม กําหนดประเด็นเพื่อ
ค้นคว้ารายละเอียดรอบ
ด้านเพื่อพัฒนาโครงการ

ศึกษายุทธศาสตร์ภาครัฐฯ 
และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยว 
ข้อง วางแผนในการสื่อสาร
โครงการให้ส่งเสริมและสอด
รับกับยุทธศาสตร์ต่างๆ 

สร้างและพัฒนาโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนการร่วมส่ง
เสริมการพัฒนาและแก้
ปัญหาสังคมด้านต่างๆ 
ผ่านการสื่อสารโครงการ
อย่างเป็นระบบ 

นําเสนอโครงการต่อภาค
รัฐฯ เอกชนหรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับ
การสนับสนุนโครงการ

ขับเครื่องโครงการตามแผน
งาน ตรวจสอบและประเมิน
ผลของโครงการอย่างเป็น
ระบบ เพื่อการพัฒนาและปรับ
แผนการขับเคลื่อนโครงการ
ต่อไปในอนาคต

Campaign  
Execution

Social 
Impact  
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Contributors  
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Campaign

Government  
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Campaign 
Strategic

PR 
Strategic

Campaign 
Activities

Content 
Media

KPI 
Evaluate

Active  
Campaign



Sample Works
Active  
Campaign

ดิน นํ้า ฟ้า  
โครงการเพื่อขับเคลื่อนสร้างความรู้ในการใช้และ
ควบคุมเคมีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการที่ถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานอาหารปลอด
สาร ลดเคมี เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาไปสู่
เกษตรอินทรีย์ สร้างความร่วมมือและความเข้าใจ
ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เกษตรกร ภาคธุรกิจ 
และผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิต และ
ความมั่นคงยั่งยืนของสังคมไทย

Thailand A Market   
ต้นแบบตลาดเพื่อการเกษตรครบวงจร รวบรวมทุกห่วง
โซ่ในกระบวนการผลิต สินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร
มาตรฐาน ปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ เทคโนโลยีและงาน
วิจัย สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน พัฒนาคู่ค้า
ขยายโอกาสทางธุรกิจ การสร้างตลาดออนไลน์ บูรณา
การข้อมูลให้สามารถเข้าถึงทุกห่วงโซ่ของภาคการเกษตร 
เพื่อสร้างมูลค่าเป็นผู้นําการเกษตรของภูมิภาค

นวัตเกษตร 
โครงการเพื่อการเปลี่ยนเกษตร “เคมี” ไปสู่เกษตร 
“อินทรีย์” ทั่วประเทศ เข้าถึงปัญหาด้านความ “คิด” และ
ความพร้อมในการลงมือ “ทํา” เพื่อการปรับเปลี่ยนของ
เกษตรกร ส่งเสริมโอกาสจากความได้เปรียบของ ชีวอัต
ลักษณ์ไทย แนวทางใหม่ของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
ทั้งระบบ สร้างสุขภาวะให้เกษตรกร สังคม และสิ่งแวดล้อม 
สร้างรายได้ ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นผู้นําของ
ภูมิภาค อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Thailand Brand New Awards  
โครงการที่พัฒนาเพื่อให้เป็นเครื่องมือสร้างความแข็ง
แรงให้กับ SME ไทย คัดเลือก สนับสนุนและมอบรางวัล
ให้กับ SME กลุ่มที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง 
ถอดรหัสความรู้ ส่งต่อให้กับ SME กลุ่มที่ต้องการการ
พัฒนา เพื่อขับเคลื่อน SME ไทยทั้งระบบรางวัลเพื่อ 
SME ที่มากไปกว่าการมอบรางวัล โครงการเพื่อการขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ของสังคมไทย



สร้างโครงการฯแก้ปัญหาสังคมภาพใหญ่ 
กําหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เหมาะสม 
นําเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 
ขับเคลื่อนโครงการตามเป้าหมาย

Active  
Campaign

Paradigm Digital Culture Define Solutions Investment  
& Biz Plan

Campaign  
Execution

Essential  
Project โครงการเพื่อการสื่อสารด้วยเนื้อหาและรูปแบบที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นเพื่อการปรับ

ทัศนคติและแก้ปัญหาพฤติกรรมที่เป็นผลจาก “Digital Culture” สร้างแรงบันดาล
ใจให้คนรุ่นใหม่ ให้แนวทางให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและความสัมพันธ์รอบด้าน
อย่างเหมาะสม รวมถึงสร้างความเข้าใจระหว่าง Generations ให้อยู่ร่วมกันด้วย
ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ และขับเคลื่อนอนาคตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน

Scope of Works

“



Scope of Works

วิวัฒนาการของสังคมที่
เคลื่อนไปผ่านพัฒนาการที่
รวดเร็วของ Information 
Technology, นวัตกรรม
ต่างๆ ส่งผลต่อความคิด, 
มีอิทธิพลต่อมุมมอง สร้าง
ผลกระทบและพฤติกรรม
และสุขภาวะของผู้คน
มากกว่าที่เราคิด

พฤติกรรม “Digital 
Culture” เป็นจุดเริ่มต้น
ของผลลัพธ์ของ Social 
Evolution ในยุคนี้ที่ยิ่ง
ขยายตัวต่อเนื่องต่อไป
และจะหนักหน่วงขึ้นอีกใน
อนาคต

การเข้าใจปัญหานี้และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าง
ลึกซึ้ง ทําให้สามารถ
กําหนดแนวทางในการ
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปรับ
ทัศนคติ ปรับพฤติกรรม 
เป็นการสร้างแนวทาง
การแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตของสังคม

ขอรับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนที่ตระหนักและ
เล็งเห็นความสําคัญของ
ปัญหา ร่วมวางแผน
ธุรกิจเพื่อขับเคลื่อน
แนวคิดในการแก้ปัญหา
ให้สังคม ควบคู่ไปกับการ
สร้างรายได้อย่างเหมาะ
สมเป็นธรรม

ขับเคลื่อนโครงการตาม
แผนงาน ประเมินผล
การสร้างเนื้อหาและการ
ขับเคลื่อนแนวความคิด 
สร้างความร่วมมือและ
เครือข่ายเพื่อร่วมขับ
เคลื่อนโครงการ 

Social Evolution Digital Culture Define Solutions Campaign Execution

Digital 
Disruption

Digital 
Character

Digital 
Culture 

Behavior
Essential  
Project

Unbalanced 
Life

Investment  
& Biz Plan

บุคลิกแบบ “Digital” เริ่ม
ซึมซับเข้าสู่ผู้คนช้าๆและ
ต่อเนื่องมากว่า 40 ปี 
ผ่านการปรับเปลี่ยนของ
เทคโนโลยี แต่กลับมา
ผลกระทบต่อสังคมและ
ผู้คนอย่างกว้างขาง

Essential  
Project



Sample Works
Essential  
Project

Yesterday 
Platform บทเพลงของวันวาน นําเสนอคุณค่าของบทเพลง ผ่านมุมมอง
ความคิด ประสบการณ์ ของศิลปินต้นฉบับ ผู้แต่งคําร้อง ผู้เรียบเรียงดนตรี 
นักดนตรีรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดผลงานเพลงที่ยัง
อยู่ในความทรงจําของผู้คนในสังคม คุณค่าของศิลปะที่มากไปกว่าบทเพลง
แห่งความสุข การเปิดเผยเบื้องลึกที่มาของบทเพลง ความคิดที่ตกผลึก 
ความเป็นไปของสังคม ยุคสมัย อุดมคติ ที่ล้วนกลั่นกรองออกมาเป็นบท 
เพลงที่ไพเราะและยังได้รับความนิยมในปัจจุบัน คุณค่าอันเป็นสาระสําคัญที่
แฝงอยู่ในบทเพลงเหล่านี้ คือคุณค่าที่ควรส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้ซึมซับ 
เรียนรู้ เข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานดนตรีและตนเองอย่างรอบ
ด้านต่อไป

Iceberg  
Platform ออนไลน์สาธารณะ เวทีเพื่อการนําสนอ ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ 
ความเห็นในเชิงตรรกะต่อประเด็นข่าวและเนื้อหาต่างๆในเกิดขึ้นในสังคม 
ช่วยให้ผู้รับข่าวสารในสื่อออนไลน์สามารถแยกแยะและเข้าถึงความจริงได้
ในทุกระดับ ตั้งแต่ ข่าวปลอม (Fake News) ข่าวลือ (Rumor) ข่าวที่มี
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน (Misinformation) และข่าวที่มีการบิดเบือนข้อมูล
ต่างๆ (Disinformation) ออกแบบโครงสร้างผสมผสานกันทั้งมิติด้าน
การใช้เทคโนโลยี เพื่อให้การนําเสนอและเข้าถึงข้อมูลง่ายและมี
ประสิทธิภาพ และมิติด้านสังคมในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน การคิดวิเคราะห์และการนําเสนอเนื้อหาบนหลักการของเหตุ
และผลเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ

Essential  
Platform นําเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย (บทความ, ภาพประกอบ
บทความ, วิดีโอ, สื่อเสียง ฯลฯ) ผ่าน website และช่องทางออนไลน์
ต่างๆ มุ่งเน้นเพื่อผลักดันให้เยาวชน (Gen z) และทุกคนๆที่มีส่วนร่วมเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนสังคม (Gen x,  Gen y) ได้รับมุมมอง แรงบันดาล
ใจ เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องราวต่างๆ เกิดกระบวนการคิดเป็น
เหตุผล เชื่อมต่อความคิดความเข้าใจ ตั้งแต่การใช้ชีวิต การทํางาน ไป
จนถึงความสัมพันธ์ต่อสังคมและเชื่อมโยงไปสู่กระแสความเป็นไปของ
สังคมโลก ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในแนวทางที่สมดุลย์ ขับเคลื่อน
สังคมไปในแนวทางที่เหมาะสม สร้างดุลยภาพให้กับสังคมและโลกอย่าง
ยั่งยืน



พื้นที่สื่อกลางเพื่อคนทํางานสื่อ 
สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางาน 
สร้างความร่วมมือ เชื่อมต่อการทํางาน 
ขับเคลื่อนงานสื่อที่มีประสิทธิภาพให้กับสังคม

Active  
Campaign

Community Establish Casual Talk &  
Workshop

Contributors  
Collecting

Works Matching Project Creation

Once More  
Community

การสร้างพื้นที่สื่อกลางให้กับคนทํางานด้านสื่อ ได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนมุม
มอง แบ่งปันประสบการณ์และพัฒนางานด้านสื่อในยุคที่สื่อมีความเปลี่ยนแปลงด้าน
เครื่องมือ ช่องทาง พฤติกรรมการรับสื่อของผู้คน เป็นสื่อกลางในการประสานความ
ร่วมมือการสร้างสรรค์และกระจายกันทํางานให้กับคนทํางานด้านสื่อ เพื่อสร้าง
โอกาสและพัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

Scope of Works

“



Scope of Works
Once More  
Community

การสร้างพื้นที่ส่วนกลางให้
คนทํางานด้านสื่อสามารถใช้
เพื่อนแลกเปลี่ยนมุมมอง แก้
ปัญหาและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการทํางาน เพื่อพัฒนา
งานด้านสื่อให้มีประสิทธิภาพ
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้
จริง 

กิจกรรมการพบปะพูดคุย
ของคนทํางานด้านสื่อ จัด
เฉลี่ยเดือนละครั้ง สื่อสารการ
เป็นสื่อกลางให้คนทํางานและ
พัฒนางานด้านสื่อให้กับ
เพื่อนร่วมอาชีพและสังคม

การรวบรวมคนทํางานด้าน
สื่อแยกตามสายงานต่างๆ 
เพื่อร่วมขับเคลื่อน One More 
Community เชื่อมโยงความ
ร่วมมือและการช่วยเหลือกันใน
ด้านต่างๆ

สร้างความร่วมมือและช่วย
เหลือคนทํางานด้านสื่อ โดย
เป็นสื่อกลางในการประสานส่ง
ต่อการทํางานให้กับทีมงาน
ด้านต่างๆเพื่อสร้างงานให้กับ
กลุ่มคนในสายอาชีพด้านการ
สื่อสาร

เป็นสื่อกลางในการสร้าง
งาน พัฒนาโครงการด้าน
การสื่อสาร ประสานความ
ร่วมมือในการสร้างสรรค์
โครงการ และกระจายการ
ทํางานให้กับคนทํางานด้าน
สื่อร่วมกัน

Community

Casual Talk

Workshop

Contributors  
Collecting

Works  
Matching

Project  
Creation



Sample Works
Once More  
Community



BAEO
Branding &  

Communication
Active  

Campaign
Essential  
Project

Once More  
Community

Passive 
Support 
Retention 

Stable 
Cashflow 

Limited 
Budget

ATTRIBUTE

PRO

CONS

Active 
Direction 
Margin 

Expandable 
Profile 

Investment 
Management

Passion 
Social Pain point 
Longterm 

Owner 
Passive Income 

Investment 
Management 
Complex

Network 
Partner 
Sharing 

Opportunities 
Expanding 

Maintain 
Management
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