
ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล อินฟอรเมชั่น  ไดกอตั้งข้ึนเพื่อสนับสนุน และรองรับกับธุรกิจในยุคของขอมูลขาวสาร และ
ยุคของธุรกิจไรพรมแดน  ที่มีการแขงขันและการพัฒนาอยูตลอดเวลา  เราไดตระหนักดีวาขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
การวิเคราะหอยางเจาะลึกและแมนยํา ความทันสมัยตอเหตุการณของขอมูลขาวสาร  และการวิเคราะหสถานการณ
ในอนาคตที่ถูกตองเทานั้น  จะนํามาซึ่งการตัดสินใจที่ดีที่สุดทางธุรกิจ

บริการของ ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล อินฟอรเมชั่น   จึงเนนหนักถึงการวิจัยตลาด การวิจัยเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ  รวมถึงการใหคําปรึกษาทางดานการตลาดและการลงทุนแกผูลงทุน  โดย
เราจะทําตัวเสมือนหนึ่งวา เราคือสวนหนึ่งของความสําเร็จของผูลงทุน

MISSION STATEMENT



SCOPE OF SERVICE
ขอบขายของการใหบริการ

 การวิจัย

การใหบริการการวิจัยครอบคลุมถึง การวิจัยดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การวิจัยสภาพการตลาด การ
วิจัยสินคาและบริการ รวมถึงการวจัยผูบริโภค  โดยการวิจัยนั้นจะมุงเนนถึงเปาหมายหลักของการวิจัยดังนี้

- การวิจัยเพื่อกาแนวทางที่ดีที่สุดของธุรกิจ

- การวิจัยเมื่อธุรกิจกําลังเริ่มตน

- การวิจัยเมื่อธุรกิจอยูในภาวะที่มีการแขงขันอยางรุนแรง

- การวิจัยเมื่อธุรกิจอยูในภาวะอิ่มตัว

การวิจัยของ ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล อินฟอรเมชั่น   จะเริ่มตนตั้งแตการวิเคราะหปญหารวมกับลูกคา การ
จัดรูปแบบของแนวทางการวิจัยที่เหมาะสมกับปญหา  การทําการสํารวจและศึกษาวิจัยจนกระทั่งไดผลลัพธของ
การศึกษาในแตละเรื่อง  เพื่อนํามาสรุปผลในรูปแบบที่ผูบริหารสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการตัดสินใจได



SCOPE OF SERVICE
ขอบขายของการใหบริการ

 การบริการศึกษาความเปนไปได และใหคําปรึกษาดานการลงทุน

บริการใหคําปรึกษาแกนักลงทุนทั้งในประเทศและนักลงทุนจากตางประเทศโดยเนนหนักในดานการจัดหา
ขอมูล เพื่อชวยในการตัดสินใจของการลงทุนประเภทตาง ๆ

การใหบริการในดานนี้ครอบคลุมถึง

- การจัดการดานขอมูลเบื้องตนเพื่อการลงทุนของธุรกิจ

- การวิจัยดานการตลาดของโครงการลงทุน

- การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนของโครงการ

- การศึกษาและประเมินผลแนวทางการลงทุนของโครงการ

- ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนของโครงการลงทุน



 การใหบริการฐานขอมูลดานการคาและการลงทุน

บริการฐานขอมูลดานการคาระหวางประเทศ ประกอบดวยขอมูลระเบียบพิธีการนําเขาสินคาในตลาดเปาหมาย
พิกัดอัตราภาษีศุลการกร  ขอจํากัดและมาตรการทางการคา  รูปแบบการกีดกันทางการคาของตลาดสงออกที่
สําคัญของไทย  รวมทั้งฐานขอมูลผูสงออก/ผูนําเขาในตลาดเปาหมาย  เพื่อใชในการติดตอทางธุรกิจของผูสงออก

บริการฐานขอมูลดานการลงทุน ครอบคลุมขอมูลนโยบายสงเสริมการลงทุนของประเทศไทยและประเทศเปาหมาย
ขอมูลโครงสรางพื้นฐานในการลงทุน  ประชากรและแรงงาน  พื้นฐานทางเศรษฐกิจของแตละอุตสาหกรรมที่สําคัญ
นโยบายที่สนับสนุนหรือเกี่ยวของกับการลงทุนของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งการวิเคราะหศักยภาพการลงทุนในแต
ละพื้นที่

การใหบริการอยูในรูปแบบของการจัดทํารายงานขอมูล และการจัดทําคลังขอมูล  ซึ่งผูใชสามารถปรับปรุงแกไข
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบันได  สามารถออกรายงานเพื่อเผยแพรขอมูลทั้งในระดับภายในองคกร (Intranet) และใน
ระดับสาธารณะ (Internet) ได

SCOPE OF SERVICE
ขอบขายของการใหบริการ



ECONOMICS & POLICY RESEARCH
การวิจัยดานเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐ

บริษัท ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล อินฟอรเมชั่น จํากัด  ไดใหบริการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจและนโยบายของภาครัฐ ทั้งดานการศึกษา
เศรษฐกิจในประเทศไทยและการศึกษาดานเศรษฐกิจการคาอุตสาหกรรมและการลงทุนในตางประเทศ  โดยเฉพาะในกลุมประเทศ
อาเซียน การศึกษาดานเศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐที่สําคัญ ไดแก

- การสงเสริมและพัฒนาดานการคา

- การสงเสริมและพัฒนาดานการลงทุน

- การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

- การพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาของประเทศ

- การพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs

- การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโยลี

- การศึกษาและประเมินผลโครงการ

- การศึกษานโยบายดานเศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรมเฉพาะดาน

- อื่น ๆ



INDUSTRIAL AND BUSINESS RESEARCH & CONSULTATION
การวิจัยและใหคําปรึกษาดานนโยบายดานอุตสาหกรรมและธุรกิจ

ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล อินฟอรเมชั่น  เนนหนักการวิจัยในดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การวิจัยธุรกิจและการตลาด โดยขอบขายของการ
วิจัยจะครอบคลุมถึงสินคาและบริการในกลุมอุตสาหกรรม สินคาอุปโภค-บริโภคและอื่น ๆ
การวิจัยจะมุงเนนขอบขายดังตอไปนี้
- การเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารทั้งจากภาครัฐและเอกชน
- การสํารวจตลาด ทั้งในดานของอุตสาหกรรมการตลาดและจากมุมมองของผูบริโภค
- การวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจและการศึกษาแบบเจาะลึก
- การสรุปและเสนอแนวทางการตลาดและกลยุทธ
- การจัดเตรียมรายงานขอเสนอทางธุรกิจและการลงทุน

ประเด็นของการศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมและวิจัยธุรกิจประกอบดวย
1. การศึกษาอุปสงคและอุปทาน
2. การศึกษาขนาดของตลาดและสวนแบงตลาด
3. การวิเคราะหชองทางการจัดจําหนาย
4. การวิเคราะหคูแขงขัน
5. การวิเคราะหทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภค
6. การวิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง  โอกาสและความสําเร็จของตลาดและการลงทุน

ขอบขายของสินคาและอุตสาหกรรมที่ใหบริการวิจัยไดแก :
- Household Electronic & Electrical Appliance
- Electronic Devices & Components
- Machinery
- Automobile
- Raw Materials
- construction & Housing Products
- Consumption Goods
- Agricultural Products
- Entertainment
- Services Business
- Etc.



INFORMATION TECHNOLOGY (IT) MARKET RESEARCH & CONSULTATION
การวิจัยและใหคําปรึกษาดานตลาด Technology (IT)

ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล อินฟอรเมชั่น เปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยตลาดสินคาและบริการในกลุมอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี  โดยครอบคลุม
สินคาและบริการ ดังตอไปนี้
- ตลาดคอมพิวเตอร และอุปกรณ
- ตลาดเครื่องมือส่ือสาร และบริการส่ือสาร
- ซอฟทแวร และระบบเครือขาย
- การบริการขอมูลขาวสารผานระบบคอมพิวเตอร On-line

- ตลาดเครื่องใชสํานักงาน
- อื่น ๆ

การวิจัยในแตละตลาดเพื่อใหไดขอมูลที่แมนยําและเปนประโยชนในการตัดสินใจทางธุรกิจ จะเนนหนักการศึกษาในประเด็นตอไปนี้
1. การวิจัยขนาดของตลาดและสวนแบงตลาดของสินคาและบริการ
2. Demand และ Supply ของตลาด IT

3. การวิเคราะหผูคาในตลาด IT

4. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในตลาด IT

5. การวิเคราะหปจจัยของความสําเร็จของตลาด IT

6. การจัดหากลุมเปาหมายการตลาดของสินคาในกลุมอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี



REAL ESTATE MARKET RESEARCH & CONSULTATION
การวิจัยและใหคําปรึกษาดานตลาดอสังหาริมทรัพย

ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล อินฟอรเมชั่น  เสนอการวิจัยตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย  โดยประสานงานกับบริษัท คอมโพซิชั่น เอ ซึ่งเปนบริษัทใน
เครือที่ดําเนินงานดานที่ปรึกษาและออกแบบงานดานสถาปตยกรรม  เพื่อใหงานวิจัยตลาดสามารถสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยที่เหมาะสม  การศึกษาของบริษัทจึงครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ ดังตอไปนี้

 การทดสอบแนวความคิดของโครงการพัฒนาที่ดิน  โดยใชขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของการพัฒนาโครงการในรูปแบบตาง ๆ

 การศึกษาความเปนไปไดดานการตลาดของรูปแบบโครงการพัฒนาที่ดินตาง ๆ จากความสัมพันธของรูปแบบของโครงการและ
กลุมเปาหมายของโครงการโดยครอบคลุมถึง
- การวิเคราะหศักยภาพของที่ตั้งโครงการ
- การประเมินสถานภาพของความตองการและพฤติกรรมผูบริโภคของโครงการพัฒนาที่ดินรูปแบบตาง ๆ
- การวิเคราะหสถานการณดานการแขงขันของตลาดอสังหาริมทรัพย  รวมถึงการวิเคราะหคูแขงในตลาดรูปแบบตาง ๆ
- การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จของโครงการ

 การศึกษาความเปนไปไดในดานการลงทุนของโครงการ  รวมถึงโครงการอสังหาริมทรัพยและการลงทุนประเภทอื่น ๆ โดยการวิเคราะห
ความเปนไปไดจะเนนหนักในเรื่องของการเงิน  ซึ่งครอบคลุมถึง
- การประเมินคาใชจายในการลงทุนในโครงการ
- การคาดการณในเรื่องของการขายและรายไดของโครงการ
- การวิเคราะหรายรับ-รายจายของโครงการ
- การจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อจัดหาแหลงเงินทุนของโครงการ
- อื่น ๆ



MARKET & INVESTMENT RESEARCH  IN ASEAN COUNTRIES
การวิจัยตลาดและการลงทุนในกลุมประเทศอาเซียนโดยเฉพาะอินโดจีน

กลุมประเทศอาเซียน โดยเฉพาะอินโดจีน  ไดแก เวียดนาม พมา ลาว กัมพูชา และจีนตอนใต   นับไดวาเปนตลาดใหมที่มีความสําคัญซึ่ง
หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยอยูในฐานะที่มีโอกาสและลูทางในการขยายตลาดการคาและการลงทุนไปยังกลุมประเทศเหลานี้
ได

ทั้งนี้บริษัท ซี เอ อินเตอรเนชั่นแนล อินฟอรเมชั่น จํากัด  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยตลาดอุตสาหกรรมและการลงทุนในภูมิภาค
เหลานี้  เพื่อใหผูลงทุนสามารถหาแนวทางและกลยุทธที่เหมาะสม เพื่อเปนตลาดการคาใหมและเพื่อเปนฐานการลงทุนแหลงใหมในอนาคต

การวิจัยดานการคา อุตสาหกรรมและการลงทุนในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะกลุมประเทศอินโดจีน ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้
1. การศึกษาภาวะการคา ดานการนําเขา-สงออกสินคาที่สําคัญและสินคาที่มีศักยภาพ
2. การศึกษาสถานภาพเศรษฐกิจ ตลาดและการลงทุนดานตางๆ
3. การศึกษาภาวะการแขงขันดานการคาอุตสาหกรรมและการลงทุน
4. การศึกษาขอจํากัดและกลยุทธในการเขาตลาดและการลงทุน
5. การวิเคราะหความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจรูปแบบตาง ๆ ในกลุมประเทศอาเซียน
6. การจัดหาคูคา-พันธมิตรดานการลงทุนในธุรกิจประเภทตาง ๆ และธุรกิจที่มีศักยภาพ
7. ฐานขอมูลธุรกิจประเภทตาง ๆ ในประเทศเปาหมาย


