บริษท
ั เรดดีแพลนเน็ ต จําก ัด
Ready Planet Co.,Ltd.
ได้ร ับรางว ัล Bai Po Business Awards by Sasin ครงที
ั , 12 ในมิต ิ
1) Customer-Focused Product and Service
2) Entrepreneurship
3) Innovative Enterprise

คุณทรงยศ ค ันธมานนท์
ประธานเจ้าหน้าทีบริ
, หาร

บริษัท เรดดีแพลนเน็ ต จํากัด เป็นบริษท
ั รายแรกของประเทศไทยทีใ, ห้บริการซอฟทแ
์ วร์สําหร ับทํา
ั ทัศน์ทกว
เว็บไซด์สําเร็ จรูป (DIY Website) ก่อตังขึนเมือปี พ.ศ. 2543 ด ้วยวิสย
ี ้างไกลของ คุณทรงยศ
ค ันธมานนท์ ทีมองทะลุอป
ุ สรรคหาช่องทางสร ้างธุรกิจได ้ แม ้ขณะนันจะเป็ นยุคทีไม่เหมาะกับการทําธุรกิจไอที
ั ราชจาก 19 มาเป็ น
เพราะอยูใ่ นช่วงทีเศรษฐกิจกําลังแย่ และเป็ นยุค Y2K ทีคาดการณ์กน
ั ว่าการเปลียนปี คริสต์ศก
20 จะทําให ้เกิดปั ญหากับระบบคอมพิวเตอร์ทัวโลก และเป็ นช่วงภาวะฟองสบูข
่ องธุรกิจดอทคอมแตก กระทบธุรกิจ
ออนไลน์หลายแห่ง แต่ด ้วยความเชือมันว่าสือเว็บไซต์เป็ นเครืองมือสําคัญของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะกับกลุม
่ ธุรกิจ
SME จํานวนมากทีต ้องการมุง่ เข ้าหาเว็บไซต์ในอนาคตอย่างแน่นอน คุณทรงยศจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจํา
และริเริมพัฒนาเว็บไซด์สาํ เร็จรูปอย่างเต็มตัว ชูจด
ุ แข็งเรืองราคาทีเข ้าถึงลูกค ้าได ้ง่าย และการใช ้งานทีสามารถทํา
ให ้ลูกค ้าสร ้างเว็บไซต์เองได ้ภายใน 5 นาที และนวัตกรรมทีตอบโจทย์การใช ้งานของลูกค ้า ทําให ้เรดดีแพลนเน็ ต
่ ริการจัดอบรมให ้ความรู ้ด ้านเว็บ
กลายเป็ นผู ้ให ้บริการเว็บไซต์สาํ เร็จรูป (Website Provider) ทีใหญ่ทสุ
ี ด ขยายสูบ
ไซด์ (Training Web Marketing) และบริการโฆษณาออนไลน์ (Digital Advertising) ทีสอดรับกับการเติบโต
ของธุรกิจอีคอมเมิรซ
์ และการตลาดดิจท
ิ ัลยุคโมบายล์ในเมืองไทย
แรดดีแพลนเน็ตมีทม
ี R & D เพือช่วยวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีตา่ งๆ ของตนเอง จนรูปแบบ Standard
template ให ้เลือกมากกว่า 100 แบบ มี Mobile
Application สําเร็จรูปตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ธรุ กิจยุคใหม่
รวมทังจัดทํา Business Strategy (2 P Model) ทีช่วยให ้
SME เข ้าถึงกลุม
่ ลูกค ้าเป้ าหมายได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมไปถึงการทํามาร์เก็ตติงผ่านแพลทฟอร์มโฆษณา
ออนไลน์และโซเซียลมีเดียต่างๆ คิดค ้นโปรแกรม
GrandAdmin ทีเป็ นระบบ CRM ช่วยบริหารจัดการ
ฐานข ้อมูลให ้ลูกค ้านํ ามาใช ้วิเคราะห์ได ้ในอนาคต พร ้อม
แอพพลิเคชัน AdPro Mobile ทีดาวน์โหลดรายงานและ
ตรวจสอบผลจากการลงทุนโฆษณาได ้ด ้วยตัวเองเพือให ้สอดคล ้องกับงบประมาณทีลูกค ้ามีอยู่
รวมถึงมี Call center 24 ชัวโมง รองรับบริการหลังการขาย โดยทีผ่านมาบริษัทได ้รับความไว ้วางใจ
ให ้เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Google , Facebook , Baidu และ Alibaba และเคยได ้รับรางวัลทางด ้าน customer
satisfaction จาก Google
ั ทัศน์ทมองการณ์
จากวิสย
ี
ไกล รวมถึงการพยายามพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให ้ตอบโจทย์ความ
ต ้องการของลูกค ้าอยูเ่ สมอ ทําให ้บริษัทได ้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครงที
ั , 12 ในมิต ิ
การบริหารจัดการด ้านสินค ้าและบริการทีสร ้างความพึงพอใจให ้กับลูกค ้า (Customer-Focused Product and
Service) มิตอ
ิ งค์กรทีมีการสร ้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise) และมิตก
ิ ารสร ้างธุรกิจด ้วยพลังแห่ง
การเป็ นผู ้ประกอบการ (Entrepreneurship)

