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เรียนลูกคาผูมีอุปการะคุณทุกทาน
  “NEVIA NEWS” เปนวารสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานตางๆ โดยความรวมมือ
กันระหวาง โรงงาน โกลด อีสท เปเปอร (GOLD EAST PAPER (JIANGSU)CO.,LTD) แหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซ่ึงเปนผูผลิตกระดาษอารตท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก  และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร จำกัด 
กลุมบริษัท เจริญอักษร กรุพ ซึ่งเปนตัวแทนจำหนายกระดาษรายใหญในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ แนะนำผลิตภัณฑ ขาวสารขอมูลทางการตลาดดานตางๆที่มีทั้งสาระความรูและ
ความบันเทิงกับกลุมลูกคาธุรกิจการพิมพ ในขณะเดียวกันยังชวยลูกคาทำโฆษณาประชาสัมพันธ
งานพิมพของโรงพิมพ และแนะนำขอมูลธุรกิจการพิมพทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  การรวมมือระหวางโรงงาน โกลด อีสท เปเปอร และบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร จำกัด ในคร้ังน้ี
มีความเห็นสอดคลองตองกันวา เปนการสรางการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอลูกคา 
ซ่ึง“NEVIA NEWS”  จะกลายเปนเคร่ืองมือการส่ือสารสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรม
การพิมพ   รวมท้ังเปนสะพานเช่ือมความสัมพันธท่ีดีระหวางเรากับลูกคาของกลุมบริษัทเจริญอักษร กรุพ 
ตอไปในอนาคต
            ขอขอบพระคุณลูกคาท่ีมีอุปการะคุณทุกทานท่ีรวมสนับสนุนสินคาและบริการของเราดวยดีเสมอมา 

Dear Value Customers
  “NEVIA NEWS” newsletter comes from the col laborat ion between 
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd in China, the world-famous art paper manufacturer; 
and C.A.S. Paper Co., Ltd an affiliate company of Charoen Aksorn Group which is the 
large paper distributor in Thailand. The presence of NEVIA NEWS is introduced products, 
update market situations, providing both informativeness and entertainment to customers 
in printing industry. It is also assisting publishers in terms of being an advertiser, and 
providing industry’s information within and outside the country.
  Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, and C.A.S. Paper Co., Ltd share the same 
vision that the newsletter is a useful medium for customers as it provides information and 
necessary updates. It is convincing that NEVIA NEWS will become a communication tool 
for paper and printing industries as well as being a bridge that connects us, Charoen 
Aksorn Group, with the customers in the coming future. 
  We would like to thank you all the customers for having been such a great support.  

กองบรรณาธิการวารสาร “NEVIA NEWS” 
มิถุนายน  2553

 “NEVIA NEWS” Editor 
June  2010

CAS PAPER

แนะนำ “NEVIA NEWS” 
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         วารสารฉบับนี้ ปกพิมพดวยกระดาษอารตกึ่งมันกึ่งดาน   Nireus 
250 แกรม จากโรงงาน โกลด ฮัวเฉิน เปเปอร (GHS) เนื้อในพิมพดวยกระดาษ
อารตกึ่งมันกึ่งดาน Nireus 157 แกรม จากโรงงาน โกลด อีสท เปเปอร (GEP)
          This newsletter has its Cover printed on Nireus 250 gsm from GHS 
and inside pages printed on Nireus 157 gsm from GEP 
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Sinar Mas Print Awards

We were lucky that have a chance to attend 4th 
Sinar Mas Awards 2010 of which the competition was officially announced 
on April 1, 2010. Gold East Paper would like to invite entrepreneurs who 
involve in printing business sending creative prints to the event (application 
form and more information for the registration can be downloaded from 
www.sinarmasprintawards.com)

The previous 3rd Sinar Mas Awards 2009 has achieved a wide success, 
therefore this time the event is extended to be worldwide giving a chance 
for all printing-related business can be part of it. The competition is recognized 
from key people in printing industry both domestically and internationally in 
which a lot of organizations from many countries have requested for the 
information to send the work to be competed in the event making the 
atmosphere is even more popular than previous years.

Qualifications of the print to be attended
1. More than 70% of Gold East’s or Gold Huasheng’s paper must be
   used such as NEVIA paper.   
2. The work must be printed completely during September 1 - August 20, 2010.  
3. For Thailand, the work must be sent to C.A.S. Paper Co., Ltd before   
   August 1, 2010 

Regulations of the contest
•  A work can attend to only one category of the contest. Four copies                         
   are required for each work and must be sent to C.A.S. Paper  marketing                               
    department 
•  The participating company is required to fill in the form according                      
   to the fact and requirement from the committee. 
•  There is no fee to participate in the contest ( for customers of Charoen                                                            
   Aksorn Group, we will be responsible for the costs of sending the                                                         
   work to China) 
•  The work will not be returned back to the owner. However, if one                               
   wish to get it back, advance notification is required and related                              
   costs for the shipment must be held by the owner.

Categories in the contest 
There are 11 categories in the contest 
1. Hard-Cover   
2. Soft-Cover   
3. Sheet-fed  Magazine    
4. Web printing magazine   
5. Promotional Material   
6. Bookbinding    
7. Packaging    
8. Labels    
9. Uncoated-paper art book    
10.Digitally print work    
11.Creative-design print (including printing innovation by new technology)       

Judging Criteria  

1. Printing quality  

2. Printing Technology  

3. Innovations for technology and printing method 

4. Format and creativity

Award announcement and date for award ceremony 

- The winner will be announced in September 2010

- The award giving will be held in Shanghai, China on October 20, 2010.

Special Interview  

From the previous contests, a Thai company namely Sutthisu Print Tech 

is one of the printing factories that have received the Silver Awards 

from the 3rd contest. Mr.Sutthinant Pholsint, who had also joined the 

Japan trip, gives us a special interview that he was impressed and 

proud to be honored from the contest. He had so many impressions 

from the trip such as other attendants in the same trip who are friendly 

and so helpful. Second was the sightseeing places that were so beau-

tiful and unique. He also learned new printing techniques and new 

technology to be applied in his business as well as how to select good 

quality printing material such as paper, and ink in order to develop the 

printing quality. And he will surely send the work to the next contests 

 

      



งานพิมพของโรงพิมพท่ีรวมสงประกวด Sinar mas Print Awards 

 บริษ ัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร จำกัด เร ียนเชิญลูกคากลุ มธ ุรก ิจ

งานพิมพหรือโรงพิมพทั่วไป ที่มีผลงานพิมพที่ พิมพดวยกระดาษอารตหรือ

อารตการดย่ีหอ NEVIA เขารวมประกวดส่ิงพิมพกับการประกวด The 4 th SINAR MAS 

PRINT AWARDS ณ เมืองเซี ่ยงไฮ ประเทศจีน โดยมีประเภทงานพิมพที ่

ประกวด ท้ังหมด 11 ประเภท สนใจรวมสงผลงานไดแลววันน้ี ถึงวันท่ี 1 สิงหาคม 2553 

งานพิมพของประเทศไทยสงเข าประกวด

Thai prints are requested by Thailand side.
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PAPER TECHNOLOGY

งานพิมพ  สรางสรรค 
กับคนพันธุ NEVIA 

งานพิมพของประเทศจีนส งเข าประกวด

Chinese prints are requested by China

        Creative Printing and NEVIA people by C.A.S Paper Co., Ltd is 
glad to invite corporate customers who are printing business or typical 
printing factories that use NEVIA art paper or art paper card sending their 
prints to The 4th Sinar Mas Print Awards in Shanghai China. There will be 
11 Category participated in the event. Attendants can send the work 
from today until August 1, 2010. 













CAS 
@ Activities 

Charoen Aksom Group wins the best calendar award 
"Suriya Sasithorn" for the year 201 0 (30h year) 

Mr.Somsak Dararatanaroj , President of Charoen Aksorn Group, is 

receiving the award '3 centuries of the best calendar Suriya Sasithorn" 

for the year 2010 (30th year) at the Government Public Relations 

Department on January 25,2010. This contest is honored by Excellency 

Air Chief Marshal Kamthon Sinthawanont, Privy Councilor to be the 

president of the award giving. 

- - -, 
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CAS joins the blooddonation with Thai -Red Ci6Ss- - - - .:;, . . 
Socieiy 
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CAS@ Take for you

อยากแจก....รวมลุนรวมเลนรับ ของรางวัล
Wanna give…. Join the game, get the prize 

CAS QUIZ

1. การจัดการแขงขันฟุตบอลโลก 2014 จะจัดขึ้นที่ประเทศอะไร ? 
What country will be the host of the 2014 FIFA World Cup?

How many times the World Expo has been held, and in what country is it held this year? 
2. การจัดงาน World EXPO จัดขึ้นครั้งที่เทาไหร ประเทศอะไร? 

ของรางวัล !!
ดวน ! มีจำนวนจำกัด

Sun Flower Set   

………………………………………………………………………………… 

Premium gift set

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 

ของรางวัล !! ที่ระลึก จาก  โกลด อีสท เปเปอร และ ซี.เอ.เอส.เปเปอร   เพียงคุณสงคำตอบมายัง 
E-mail : hi-cas@hotmail.com รับของรางวัลทันที รางวัลมีจำนวนจำกัด 

สำหรับ 100 ทานแรกที่สงคำตอบ สงกอนมีสิทธิ์กอนนะคะ

Just email your answers to hi-cas@hotmail.com, 
you will immediately eligible to get the gift from Gold East Paper factory, Sun Flower Set !!!!    
The prizes are limited to the first 100 people to send the answers correctly.  Please hurry up !!

               ขอบคุณลูกคาผู มีอุปการะคุณทุกทาน ที ่ใหความสนใจ “NEVIA NEWS” โดยเราจะสงขอมูล
ขาวสารดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนและความบันเทิงใหกับลูกคากลุมธุรกิจ เพื่อเปนการสมนาคุณใหกับลูกคา เรามี
ของที่ระลึกมาแจกทาน เพียงตอบคำถามตอไปนี้

               We would like to thank you for your attention on “NEVIA NEWS”, our first journal of 
C.A.S. Paper in that we will continuously provide updates and information that are useful and 
entertaining as a favor return to your support. For this issue, we also have some gifts to be given 
to you by simply answer our questions below



ตอบรับทุกจินตนาการ
สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพ

โดยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
ด้วยกระดาษ Recycled 50%
ช่วยโลกเรา คุณก็ทำได้ !

               
CAS PAPER
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