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FROM EDITOR

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
 ขอบคณุสำ�หรบัก�รสนบัสนนุว�รส�ร NEVIA NEWS ฉบบัแรก 
ซึง่ไดร้บัก�รตอบรบัเปน็อย�่งด ีเหน็ไดจ้�กก�รตอบคำ�ถ�ม รบัของ
ร�งวัลท้�ยเล่ม ว�รส�ร NEVIA NEWS ไม่เพียงช่วยสร้�งคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�ง CAS PAPER กับ GOLD EAST PAPER เท่�นั้น 
แตย่งัสร�้งคว�มรู ้และประช�สมัพนัธข์�่วส�ร รวมถงึก�รอำ�นวย
คว�มสะดวกในก�รสื่อส�รข้อมูลด้�นต่�งๆ ให้กับอุตส�หกรรม
ก�รพิมพ์ไทย ซึ่งนี้คือวัตถุประสงค์หลักของเร�

  ว�รส�ร NEVIA NEWS ฉบบัที ่2 เร�ไดก้ล่�วถงึง�นประก�ศ
ผล Sinar Mas Print Awards ในกระบวนก�รตัดสิน ซึ่งจัดขึ้น 
ในวันที่  28-31 สิงห�คม 2553 ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ของประเทศจีน 
ง�นดงักล่�วจดัขึน้อย่�งยิง่ใหญโ่ดยคว�มรว่มมอืกบัอตุส�หกรรม
ก�รพิมพ์ทั่วโลก โดยมีผู้เชี่ยวช�ญระดับน�น�ช�ติ เข้�ร่วมเป็น 
ผู้ตัดสิน ซึ่งได้มีก�รแลกเปลี่ยนคว�มคิดและประสบก�รณ์ใน
ด้�นต่�งๆ ร่วมกัน นอกจ�กนี้ ยังมีประเด็นที่สร้�งคว�มพึงพอใจ
ให้กับลูกค้�ในก�รบริก�รด้�นต่�งๆ ของโรงง�น รวมถึงกิจกรรม 
NEVIA พ�ทัวร์ EXPO SHANGHAI 2010 ที่ผ่�นม� ซึ่งสร้�ง
คว�มประทับใจกับผู้ร่วมเดินท�งเป็นอย่�งยิ่ง

  ท้�ยสุดประเด็นท่ีสร้�งคว�มภ�คภูมิใจให้กับวงก�รอุตส�หกรรม
ก�รพิมพ์ไทย คงจะไม่มีใครลืมง�นประก�ศผลร�งวัล ก�รประกวด 
สิ่งพิมพ์แห่งช�ติครั้งที่ 5 ในเดือนสิงห�คมที่ผ่�นม� ซึ่งเป็น
บรรย�ก�ศชื่นมื่นให้กับธุรกิจก�รพิมพ์ไทย โดยในปีนี้ โรงง�น 
โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ ให้เกียรติเป็นผู้สนับสนุนหลักร่วมกับกลุ่ม
บริษัทเจริญอักษร กรุ๊พ สร้�งคว�มประทับใจให้กับเร�เป็นอย่�งม�ก

 เร�หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� ว�รส�รฉบับที่ 2 จะเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจก�รพิมพ์ภ�ยในประเทศต่อไป

กองบรรณ�ธิก�รว�รส�ร “NEVIA NEWS”
“NEVIA NEWS” Editor

ตุล�คม 2553 / October 2010

Dear Our Supportive Customers:
 Thank you for supporting the debut edition of the NEVIA 
NEWS Newsletter which has received well feedback according 
to the questions-answers section for prizes at the end of 
the Newsletter. This Newsletter not only helped to establish 
relationships between the CAS PAPER and GOLD EAST 
PAPER but also created knowledge, news announcement, 
and facilitation for the areas of communication toward the 
printing industry of Thailand, all of which are our main 
objectives.

 In the NEVIA NEWS Newsletter 2nd Edition, we talked 
about the judging process of the Sinar Mas Print Awards 
Contest held on August 28th-31st, 2010, Shanghai, China. 
This event greatly organized in collaboration with the printing 
industry worldwide along the international experts joining 
as judges. They had an opportunity to interact with one 
another and exchange their ideas and experiences in various  
aspects. There also were some other points, including  
customer satisfaction in the areas of service of the companies 
and recent NEVIA tour activities to EXPO SHANGHAI 2010 
which considerably impressed the participants.

 Finally, which was the pride for the printing industry 
of Thailand which no one would ever forget, the awards      
announcement of the 5th Thai Print Awards Contest was held 
in the last August, which delivered pleasant atmosphere 
to the Thai printing business. For this year, the Gold East 
Paper Mill was honored to serve as a main sponsor in 
conjunction with the Charoen Aksorn Group, making us 
impressed very much.

 We sincerely hope that the Newsletter 2nd Edition will 
continue to benefîifit the domestic printing industry.
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1. การปรับตัวของทิศทางกระดาษและธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
 ภายในประเทศ
 ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับกระด�ษได้รับผลกระทบจ�กกระแสของ
สังคมเทคโนโลยีเพ่ิมม�กย่ิงข้ึน ย่ิงในปัจจุบัน กระด�ษและส่ิงพิมพ์ 
มีก�รเติบโตแบบชะลอตัว โดยมีส�เหตุม�จ�กคว�มก้�วหน้�ของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้�ม�ยึดพื้นที่บ�งส่วนของธุรกิจกระด�ษ 
อย่�งเช่น “เครื่องอ่�นหนังสืออิเลคทรอนิกส์” หรือ อีบุ๊ค รีดเดอร์  
(eBook Reader) สินค้�ที่สร้�งกระแสให้เจ้�ของธุรกิจสิ่งพิมพ์                                                                
เร่ิมหันม�มองและเร่ิมก�รปรับตัวกันม�กข้ึน คงจะหนีไม่พ้น ไอแพด 
(iPad) อย่�งแน่นอน สังคมธุรกิจสิ่งพิมพ์มีก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
นำ�เสนอจ�กก�รใช้กระด�ษม�เป็นสื่อด้�นอื่นๆ กันม�กยิ่งขึ้น ยิ่ง 
ในแถบยุโรป-อเมริก� กระแสดังกล่�วมีก�รปรับตัวและขย�ยตัว 
อย่�งรวดเร็ว ส่วนในเมืองไทย ผม มองว่� “ตล�ดเมืองไทยเป็น 
ก�รปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป และเป็นก�รทำ�ก�รตล�ดแบบคู่
ขน�น (Parallel Marketing)” โดยส�ม�รถใช้ทั้งสิ่งพิมพ์ร่วมกับ
สือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ซึง่จะสร�้งประสทิธภิ�พในก�รสือ่ส�รยงัผูบ้รโิภค
ม�กยิ่งขึ้น โดยสำ�นักพิมพ์ส�ม�รถผลิตสินค้�ออกม�เป็นสิ่งพิมพ์
และข�ยสิ่งพิมพ์ก่อน ก่อนที่จะต�มด้วยก�รออกสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อีกรอบ เพื่อเป็นก�รเก็บตล�ดให้ครอบคลุม ซึ่งจะส�ม�รถทำ�ให้มี
ร�ยได้ทั้งสองท�ง

 “กระด�ษ” เป็นสินค้�ที่มีคว�มเคลื่อนไหวด้�นร�ค�ตลอดเวล� 
ซึ่งผู้ประกอบก�รโรงพิมพ์จะต้องรู้และเข้�ใจในกลไกตล�ดเพร�ะ 
เป็นผู้ได้รับผลกระทบในด้�นต้นทุนก�รผลิต ยิ่งร�ค�กระด�ษปรับ
ตัวสูงขึ้น ย่อมส่งผลต่อง�นพิมพ์ประจำ�และง�นพิมพ์แบบสัญญ� 
ต่อเนื่องไม่ส�ม�รถขยับหรือปรับร�ค�ได้ ซึ่งเร�เข้�ใจปัญห� 
ผู้ประกอบก�รโรงพิมพ์ที่จะต้องแบกรับภ�ระต้นทุน เร�ในฐ�นะ 
คู่ค้�พย�ย�มแก้ไขปัญห�ให้ได้ม�กที่สุด โดยจัดห�กระด�ษที่ร�ค�
ตน้ทนุในก�รผลติใหต้่ำ�ทีส่ดุและคณุภ�พเปน็ทีต่อ้งก�รใหผู้ป้ระกอบ
ก�รโรงพิมพ์

1.	 The	Direction	Adaptation	of	the	Domestic	Paper	and	Printing	
	 Business

	 Paper	business	has	been	signifîicantly	affected	by	the	
current	 of	 technological	 society.	 	 Especially	 at	 present,		
paper	 and	 printing	 decelerate	 their	 growth	 due	 to	 the		
advancement	 of	 electronic	 media	 occupying	 part	 of	
the	paper	business,	 such	as,	 “eBook	Reader”	products		
capturing	the	printing	business	owners’	attention	to	begin	
to	reconsider	and	adapt,	and	of	course	iPad.	The	society	
of	 printing	 business	 has	 been	 increasingly	 changed	 its		
presentation	 from	 paper	 to	 other	 media.	 Essentially	 in		
Europe	and	America,	such	f¬lows	rapidly	adapt	and	expand.		
In	 Thailand,	 I	 think	 that	 “the	 Thai	 market	 is	 a	 gradual		
adaptation	 and	 parallel	 marketing”,	 which	 is	 use	 of		
combination	 of	 both	 printing	 and	 electronic	 media	 to	
build	 more	 effective	 communication	 toward	 customers.	
The	printing	companies	fîirst	produce	printing	work,	being	
then	followed	by	electronic	media	in	order	to	keep	market	
coverage,	thus	resulting	in	revenue	from	both	ways.	

	 “Paper”	is	a	price-variant	product	over	time.	The	printing
operators	must	know	and	understand	the	market	mecha-
nism	 because	 they	 are	 directly	 affected	 in	 terms	 of		
production	 investment.	The	more	paper	price	 increases,	
the	more	regular	printing	and	contractual	printing	could	
not	move	or	adjust	the	price.	The	Charoen	Aksorn	Group		
understands	the	problem	of	the	printing	entrepreneurs	who	
bear	the	capital	cost	burden.	We,	as	partners,	as	much	
try	to	resolve	the	problem	as	possible	through	providing	
low-cost	 paper	 raw	materials	 to	meet	 desired	 goals	 of	
manufacturing	cost	and	quality	of	the	printing	operators.		

คุณสุรพล  
ดารารัตนโรจน์

หลักบริหารงาน CAS PAPER กับ
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 โดยปัจจัยหลักท่ีทำ�ให้ร�ค�กระด�ษมีก�รปรับตัวข้ึน-ลง  
มีปัจจัยหลักคือ น้ำ�มัน, ร�ค�เยื่อกระด�ษ, อัตร�ก�รแลกเปลี่ยน, 
คว�มต้องก�รของตล�ดรวมทั้งกำ�ลังก�รผลิตของตล�ดโดยรวม  
ซึง่ทกุปจัจยัสง่ผลกระทบกบัร�ค�ขึน้-ลง แตป่จัจยัสำ�คญัทีส่ดุทีส่ง่ผล 
ต่อร�ค�อย่�งม�ก คือ คว�มต้องก�รของกระด�ษ  ซึ่งถ้� Demand 
ม�กกว่� Supply ในตล�ด ก็จะเห็นร�ค�ปรับตัวสูงขึ้น แต่ในท�ง
กลับกัน ถ้� Supply ม�กกว่� Demand ในตล�ด ร�ค�กระด�ษ 
ในช่วงนั้นก็จะลดลง นั้นแสดงให้เร�เห็นชัดว่� ก�รปรับตัวของ
ทิศท�งร�ค�ของกระด�ษที่มีก�รขึ้น-ลง ขึ้นอยู่กับคว�มต้องก�ร 
ของตล�ดและกำ�ลังก�รผลิตที่ออกสู่ตล�ดม�กน้อยเพียงใด

 โดยกลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ ผู้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ย  

เร�รักษ�ต้นทุนที่ต่ำ�ในตล�ดเพื่อรักษ�ฐ�นลูกค้�โดยก�รสร้�ง
คว�มสัมพันธ์และร่วมเป็นพันธมิตร (Alliances) ที่แนบแน่นกับ  
Suppliers ต่�งประเทศอย่�งเช่น โรงง�น โกลด์ อีสท์ เปเปอร์  
ทีใ่หก้�รสนบัสนนุในด�้นต�่งๆ รว่มกนั และตอบโจทยค์ว�มตอ้งก�ร
ของลูกค้�กลุ่มเป้�หม�ยได้อย่�งชัดเจน

2. แนวคิดการบริหารงานของ CAS Paper
	 หลักก�รบริห�รทั้งภ�ยในองค์กรและภ�ยนอกองค์กร เร�ยึด 
แนวท�งร่วมกนัคอืก�รทำ�ธรุกจิแบบก�รสนบัสนนุและพึ่งพ�ซึง่กนั
และกัน โดยก�รยึดหลักก�รบริห�รออกเป็น 4 ส่วน โดยให้คว�ม
สำ�คัญกับทุกๆ ส่วนร่วมกัน คือ คู่ค้�ท�งธุรกิจ (Suppliers) ลูกค้�
กลุม่เป�้หม�ย (Customers) พนกัง�นภ�ยในองคก์ร (Employees) 
รวมถึงก�รบริห�รง�นขององค์กร (Management) ซึ่งแนวคิดใน
ก�รทำ�ง�นร่วมกันขององค์กร คือ

 The main factors that cause the f¬luctuation of paper 
prices include fuels, pulp prices, exchange rates, and market 
demand and production capacity of the market as a whole. 
All of these factors affect the price variation. However, the 
most important factor goes to the paper demand. If the 
demand is greater than the supply in the market, the paper 
price will rise. On the other hand, if the supply is beyond 
the demand, the paper price will be reduced. This clearly 
shows us that the tendency adjustment of the variant paper 
price relies on the market demand and production capacity.  
 The Charoen Aksorn Group, as an importer and  
distributor, keeps as low costs as possible in the market 
to maintain its customer base by closely building  
relationships and alliances with the international suppliers,  
such as the Gold East Paper Mill jointly providing  
support in various aspects and clearly meeting the potential 
customers’ needs.

2. Management Concepts of the CAS Paper.
 Speaking of the management principle of both internal 
and external organization, we hold a common approach 
which is to operate business of advocate and interdepen-
dence. Our management principle can be divided into 4 
main elements to focus, including suppliers, customers, 
employees, and management. The concept of organizational 
collaboration is…

Suppliers
To support marketing, To develop products continuously,
To build trustworthy, reliable and sincerity

Employees
Administration as family, To give more knowledge, build 
happiness in workplace, offer opportunity and progress, 
offer satisfîied welfare 

Customers
Meet customer’s need mainly, Extend service channels 
Focus on various products, Focus on fast service

Management
All related departments are partnership, To trade together, 
it focuses on honesty and sincerity, Build lucidity in the 
business.



06 NEVIANEWS

สรรค์สร้างผลงานกับ 
The Judging Conference of 

SINAR MAS 
PRINT AWARDS

PAPER UPDATES

	 ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว	 ลูกค้า	 CAS	 paper	 ร่วมส่งผลงาน
ประกวด	Sinar	Mas	Print		Awards	ครั้งที่	4	เป็นจำานวนมาก	ใน
เดือนสิงหาคม	2553	ที่ผ่านมา	โรงงาน	โกลด์	อีสท์		เปเปอร์	ได้สรุป
ผลการประกวดอย่างเป็นทางการในวันที่	1	กันยายน	2553	ที่ผ่าน
มา	ณ	 เมืองเซี่ยงไฮ้	 โดยผลการตัดสินแบ่งเป็น	 รางวัลเหรียญทอง	
รางวัลเหรียญเงิน	 และผลงานดีเด่น	 ซึ่งมีผู้ร่วมส่งผลงานมากกว่า	
2,000	ชิ้นงาน	จากประเภทการประกวดทั้งหมด	11	ประเภท

  ผลก�รตัดสินในปีนี้ มีผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
รวมถึงก�รออกแบบ เข้�ร่วมเป็นคณะกรรมก�รในก�รตัดสินผลง�น
ดังกล่�ว โดยคณะกรรมก�รในก�รตัดสินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่หนึ่ง เป็นกรรมก�รอ�วุโส ร่วมกับผู้เชี่ยวช�ญง�นพิมพ์ 
รุ่นใหม่ พิจ�รณ�ในรอบแรก 60 เปอร์เซ็นต์

 สว่นทีส่อง  เปน็คณะกรรมก�รจ�กต�่งประเทศในระดบัส�กล โดย
ทำ�ให้มีมุมมองในก�รพิจ�รณ�ผลง�นพิมพ์ม�กยิ่งขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์

 ส่วนที่สาม เป็นคณะกรรมก�รผู้มีประสบก�รณ์ด้�นง�นพิมพ์ 
โดยมีหลักก�รในก�รตัดสินแบ่งเป็นทั้งก่อนพิมพ์ ระหว่�งก�รพิมพ์ 
และหลงัพมิพ ์รวมทัง้ก�รออกแบบทีส่ร�้งสรรค ์ตลอดจนร�ยละเอยีด
ของก�รเย็บเล่มและก�รเข้�ปกหนังสือ และก�รพิจ�รณ�ตัดสินรอบ
สุดท้�ยยังมีส่วนประกอบของ ด�้นคุณภ�พง�นพิมพ์ ด้�นคว�มย�ก
ง่�ยของเทคนิคท�งด้�นเทคโนโลยี ด้�นนวัตกรรมท�งเทคโนโลยี 
รวมทั้ง ด้�นคว�มสร้�งสรรค์ในก�รออกแบบ และคว�มสมบูรณ์
แบบของง�นพิมพ์ แต่เงื่อนไขอันสำ�คัญที่สุดก็คือคุณภ�พก�รพิมพ์ 
โดยก�รพจิ�รณ�และตดัสนิดงักล�่วผ�่นก�รประเมนิทีเ่ปน็ไปต�มท�ง
วิทย�ศ�สตร์จ�กผู้เชี่ยวช�ญในแต่ละด�้น รับรองผลก�รประเมินที่มี
คว�มน่�เชื่อถือ และมีคว�มเป็นม�ตรฐ�นง�นพิมพ์ได้   

 ประธ�นคณะกรรมก�รผู้เชี่ยวช�ญก�รประเมิลผลง�นได้กล่�วไว้
ว่� “ผู้เชี่ยวช�ญแบ่งง�นได้ละเอียด แม่นยำ� เหมือนเครื่องจักรในก�ร
ตรวจสอบผลง�นพมิพใ์นแตล่ะชิน้ ซึง่เปน็ก�รรว่มมอืกนัแบบสมบรูณ์
แบบของคณะกรรมก�รทุกฝ่�ย เร�มีคว�มมั่นใจว่�ส�ม�รถเลือกผล
ง�นดีและโดดเด่นมีม�ตรฐ�นส�กลได้อย่�งแน่นอน”

 นอกจ�กน้ี คณะกรรมก�รผู้เช่ียวช�ญในก�รประเมินผลได้ให้ข้อเสนอ
แนะเก่ียวกับง�นพิมพ์ท่ีร่วมส่งเข้�ประกวดแต่ไม่ได้รับร�งวัล เพ่ือให้ผู้ร่วม
ส่งผลง�นได้เป็นข้อมูลในก�รอ้�งอิงและปรับปรุงผลง�นต่อไป  

 ง�นประก�ศผลร�งวัลจะมีขึ้นในวันที่ 20 ตุล�คม 2553 ณ เมือง
เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ณ โรงแรม Shanghai Pudong Shangri-La 
Hotel 
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PAPER UPDATES

 CAS paper นำ�ทัพร่วมลุ้นร�งวัลไปพร้อมกับลูกค้�ที่เข้�รอบก�ร
ประกวดในวนัง�น โดยกำ�หนดก�รเดนิท�งรว่มง�นของลกูค�้ทีเ่ข�้รอบ  
วนัที ่19-22 ตลุ�คม 2553 เร�จะเกบ็บรรย�ก�ศภ�ยในง�นม�ฝ�กใน
ฉบับถัดไป

 Since the last edition, many customers of the CAS Paper 
participated in submitting their creative work to the 4th Sinar Mas 
Print Awards Contest held in August 2010. The contest results 
were offfiicially announced on September 1st, 2010. The awards 
were categorized into Silver, Gold, and Outstanding.  There were 
more than 2000 works submitted to compete for the awards where 
they were classifîied into 11 groups. In this year, there were  
professionals of printing and packaging as well as designing, 
joining to serve as the board of judging divided into 3 Parts.

  Parts	1 consists of the senior judges and new-generation 
printing professionals judging the fîirst round (60%)

 Parts	2 includes the international professional judges to 
further expand the view of the printing consideration (40%)

  Parts	3 includes the experienced judges in printing area. 

The judging criteria were broken down into the process before 
printing, during printing, and after printing, as well as creative 
design and details of binding and covering. The fîinal round 
of judging also included criteria in aspects of printing quality, 
technical diffîiculty of technology, technological innovation, 
design creativity, and printing perfection. However, the most 
important aspect was given to the printing quality by considering 
and judging on the assessment according to the scientifîic 
perspective of experts in each fîield to approve assessment 
reliability and printing standards. The chairman of the board 
of experts said that “the experts detailed with accuracy like a 
machine to scrutinize each piece of the submitted works. This 
was a perfect collaboration of all parties of the board. Therefore, 
we were confident that we were certainly able to select the 
outstanding, international standard work.” In addition, the 
judging board also pinpointed the main problem, which was 
the quality work, for those who were not awarded to provide 
them with insightful suggestions to improve their performance.  

 The CAS Paper along with the awarded customers in the 
past Sinar Mas Print Awards Contest parade and anticipate 
winning the awards in the upcoming event, on October 20th, 
2010 at Shanghai Pudong Shangri-La Hotel, Shanghai, China. 
The itinerary is set to be on October 19th-22nd, 2010 and we 
will have an update of the event atmosphere for you in the 
next edition.
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Thai Print Awards ครั้งที่ 5 

 ภ�ยในง�นมีก�รกล่�วขอบคุณสำ�หรับตัวแทนผู้สนับสนุนหลัก
ของง�น โดยตัวแทนของโรงง�นโกลด์ อีสท์ เปเปอร์ ร่วมกับกลุ่ม
บริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ ได้รับเกียรติจ�ก Mr. Huang Liang Tien 
(Vice President Gold East Paper) ของโรงง�น โกลด์ อีสท์ 
เปเปอร์ ขึ้นกล่�วขอบคุณ และมอบร�งวัล Best in more than 
one production process C.A.S. PAPER Awards ให้กับ  
คุณวิรัช  รักวงษ์ ผู้บริห�รบริษัท พลัสเพรส จำ�กัด และ Mr. Jack 
Kuo (Director Corporate Sales&Marketing of APP) ผู้บริห�ร
ระดับสูงของกลุ่ม APP ได้รับมอบร�งวัลผู้สนับสนุนหลักจ�ก 
คุณวิทย� อุปริพุทธิพงศ์ ประธ�นจัดง�นประกวดสิ่งพิมพ์แห่งช�ติ
ครั้งที่ 5

 ภ�ยในง�นมีก�รแสดงแสงสีและก�รร้องเพลงได้อย�่งน่�สนใจ 
ซึ่งสร้�งคว�มประทับใจจ�กผู้ร่วมง�นเป็นอย่�งม�ก รวมทั้งก�ร
พบปะพดูคยุของผูบ้รหิ�รของกลุม่บรษิทัต�่งๆ ทีเ่ข�้ทกัท�ยกนัอย�่ง
เป็นกันเอง ผู้บริห�รของกลุ่มบริษัทเจริญอักษร กรุ๊พ เข้�ร่วมง�น
อย�่งคบัคัง่ อ�ทเิชน่ คณุสมศกัดิ,์ คณุโกมล, คณุสรุพล, คณุก�นด�, 
คณุภทัรนิทร ์ด�ร�รตันโรจน ์และอกีม�กม�ย โดยบรรย�ก�ศภ�ยใน
ง�นเป็นไปด้วยคว�มชื่นมื่นของคนในวงก�รอุตส�หกรรมสิ่งพิมพ์
โดยทั่วกัน

5th Thai Print Awards 2010
 กลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ ร่วมกับ โรงงาน โกลด์ อีสท์ เปเปอร์  
ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของ งานจัดการประกวดสิ่งพิมพ์ 
แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำาปี 2553 ภายใต้แนวคิด “BEYOND THE 
BORDER OF PRINTING EXCELLENCE” เพื่อเป็นการตอกย้ำาตรา 
สินค้าสิ่งพิมพ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก โดยจะได้จัดให้มีงาน
ประกาศผลการประกวดและแจกรางวัลขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันพุธ
ที่ 18  สิงหาคม 2553 เวลา 18.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์บี   
ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ

 ภ�ยในง�นได้รับคว�มสนใจจ�กผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรม
ก�รพิมพ์ และประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งม�กต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ 
กล่�วคือ ผลง�นทุกชิ้นและทุกประเภทที่ได้รับร�งวัลของก�ร
ประกวดสิ่งพิมพ์แห่งช�ติในแต่ละปี ท�งสม�คมก�รพิมพ์ไทย 
จะส่งเข้�ประกวดต่อในง�นประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย (Asian 
Print Awards) และเป็นที่น่�ภ�คภูมิใจเป็นอย่�งยิ่ง ที่ประเทศไทย 
ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งสูงสุด ได้รับร�งวัลม�กเป็นอันดับ 1 ของ
เอเชยี ถงึ 3 ปซีอ้น คอื ป ี2550 2551 และ 2552 สร้�งคว�มปตียินิดี
ให้แก่วงก�รพิมพ์ของไทย และนำ�ชื่อเสียงเกียรติยศม�สู่ประเทศ
ช�ต ิ อนัเปน็เครือ่งพสิจูนถ์งึศกัยภ�พด�้นก�รพมิพใ์หท้ัว่โลกยอมรบั
ในคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รพิมพ์อันเป็นเลิศของประเทศไทย 
และส่งผลให้ยอดก�รส่งออกสิ่งพิมพ์ของไทยเติบโตอย่�งต่อเนื่อง 

5th THAI PRINT AWARDS

Mr.Huang Liang Tien มอบร�งวัลให้
คุณวิรัช รักวงษ์ บจก.พลัสเพรส
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 In the event, there were thanks addresses to the        
representatives of the major event sponsors. The repre-
sentatives of the Gold East Paper and Charoen Aksorn 
Group were given an honor by Mr. Huang Liang Tien, vice 
president of the Gold East Paper, to deliver an address of 
thanks and to grant, “Best in more than one production 
process C.A.S. PAPER Awards”, To the president of Plus 
Press Company Limited. Also, Mr. Jack Kuo (Director  
Corporate Sales & Marketing of APP), senior executive of the 
APP Group was granted the award of the main sponsor by  
Mr. Witthaya Upariputtipong, chairman of the 5th Thai Print  
Awards.

 There were a variety of interesting, magnifîicent shows 
and signings, impressing the event participants very much. 
The executives of the companies informally greeted and 
talked to each other. Many executives of the Charoen  
Aksorn Group participated in the event, such as 
Mr. Somsak, Mr. Komol, Mr.Surapol, Ms. Kanda, Ms. Pattarin 
Dararattanaroj and many more. The event atmosphere was 
fifîilled with delight among the colleagues in the community 
of the printing industry. 

5th THAI PRINT AWARDS

 The Charoen Aksorn Group and Gold East Paper joined 
together as main sponsors of the 5th Thai Print Awards 
2010 with the theme “BEYOND THE BORDER OF PRINTING  
EXCELLENCE” to underscore for the Thai printing work  
being recognized throughout the world. The event was held on 
Wednesday, August 18th, 2010, at 18:00, Convention Hall B, 
22rd f¬loor, Centara Grand Central World Bangkok.

 The event was well received much attention from 
operators in the printing industry and was successful as 
the set goals. For all works received the printing awards 
of the National Contest each year, the Thai Printing                  
Association would submit them to the Asian Print Awards 
Contest. It was really proud that Thailand was considerably 
successful as the most awards winning of Asia 3  
consecutive years, 2007, 2008, and 2009, giving delight 
to the printing industry of Thailand as well as bringing  
reputation and honor to the nation. This has proved the 
printing capabilities of Thailand recognized for the excellent 
quality and printing standard to the world, hereby resulting 
in the continuing growth of total exports of Thai printings.

(Mr.Jack Kuo รับมอบร�งวัลผู้สนับสนุนจ�กคุณวิทย� อุปริพุทธิพงศ์)
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GASMA INTERNATIONAL 
PRINT MART 2010
“Best Condition Ever For All Printing Demand”
 สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย (Thai Graphic Arts 
Suppliers & Manufacturers Trade Association) จัดมหกรรม
การรวมตัวของผู้จำาหน่ายวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ครบวงจรของ 
ผู้ประกอบการของไทยและต่างประเทศ พร้อมด้วยเงื่อนไข ส่วนลด 
ของแถม และการสนับสนุนจากสถาบันการเงินมากมายภายในงาน 
“GASMA INTERNATIONAL PRINT MART 2010” ภายใต้คอนเซ็ป  
งาน “Best Condition Ever For All Printing Demand” หรอื “เงือ่นไข
ที่ดีที่สุดสำาหรับเจรจาธุรกิจ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเป็นการส่งเสริม 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมธุรกิจการพิมพ์ การเปิดตลาดสินค้า  
พร้อมทั้งวัตถุดิบ สำาหรับผู้ซื้อและขาย รวมทั้งเชื่อมโยงผู้ประกอบการ 
และผู้ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์และเครือข่ายภาครัฐและธุรกิจ 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและ 
การแสดงสินค้านานาชาติ ไบเทค ฮอลล์ 103 - 104 ในวันท่ี 28 - 31 
ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 - 19.00 น. หรือสนใจดูรายละเอียดได้ที่ 
www.gasma-printmart.com, www.thaigasma.com

 โดยฝ่�ยก�รตล�ดกลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ ร่วมออกบูธใน
ง�นดังกล่�วเพื่อประช�สัมพันธ์สินค้�ยังผู้บริโภค และภ�ยในง�น 
มกี�รจดัโปรโมชัน่ร�ค�พเิศษสำ�หรบัลกูค�้ รวมทัง้ รบัของสมน�คณุ
และตัวอย่�งสินค้�อีกม�กม�ย ภ�ยในง�น สงวนสิทธิ์เฉพ�ะลูกค้�
ผู้ร่วมง�นเท่�นั้น อย่�พล�ดก�รเข้�ชมง�นนะคะ

PAPER EXHIBITION

“Best Condition Ever For All Printing Demand”
 Thai Graphic Arts Suppliers & Manufacturers Trade             
Association will organised the festival of combination of print 
materials suppliers of integrated operators of Thailand and other 
foreign countries. There will be special discounts, free items and  
supports from many fîinancial institutions in the event, “GASMA 
INTERNATIONAL PRINT MART 2010” with the concept, “Best  
Condition Ever For All Printing Demand”. The event objective 
is to promote the operators of the industrial printing  
business and expose the market as well as raw materials to 
purchasers and vendors. Also, this event will help to connect 
the operators to those just stepping into the sector of printing 
industry and to the governmental and business networks both 
inside and outside the country. The event will be held at the 
Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC)  
Hall 103 -104 on October 28th - 31st, 2010, at 10.00 - 19.00. For 
more detail, visit www.gasma-printmart.com, www.thaigasma.com

 The Marketing Department of the Charoen Aksorn Group 
will also establish booths in the event to advertize their 
products to consumers. In addition, there will be special  
promotional prices of the products, many free gifts, 
and product samples which are reserved for only those  
customers participating in the event. DO NOT MISS.

มหกรรมแสดงสินค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ 2010
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THINK TANK

คุณค่าหลักของ GEP - ลูกค้า
 บทบรรณ�ธิก�ร: คุณค่�หลักของ Gold East Paper รวมคว�มเป็นลัทธิ
ขงจือ๊ดัง้เดมิและปรชัญ�ก�รบรหิ�รจดัก�รสมยัใหมเ่ข�้ดว้ยกนั เร�จะกล�่วถงึ
คุณค่�หลักของ GEP ทีละเรื่อง ใน Nevia News ฉบับถัดไป

“ลูกค้า” ในความหมายของ GEP
 ลูกค้�คือผู้ที่เร�เชื้อเชิญและแบ่งปันคว�มสุขคว�มเศร้�ร่วมกัน เร�เอ�ใจ
ลูกค้�ม�ใส่ใจเร�และไม่เพียงแค่ตอบสนองคว�มค�ดหวังของลูกค้�แต่ทำ�
ม�กกว่�นั้น ผลลัพธ์คือ GEP ชนะใจลูกค้�ทั่วโลกด้วยแนวท�งที่ดีเยี่ยมนี้
 เร�ไม่เพียงแค่มุ่งตอบสนองคว�มต้องก�รในปัจจุบันของลูกค้�เท่�นั้น
แต่คิดไปข้�งหน้�ในเรื่องก�รให้บริก�รกับลูกค้�เพื่อก�รเติบโตในอน�คต  
เร�ต้องก�รสร้�งสรรค์ประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่�ยและเติบโตพร้อมกับ
ลูกค้�ของเร�

“ลูกค้า” ของเรา
 ลูกค้�ไม่ได้หม�ยถึงผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ GEP และใช้สินค้�เท่�นั้น
แต่รวมถึงห่วงโซ่อุปท�นทั้งหมดที่รวมทั้งซัพพล�ยเออร์ พนักง�น ชุมชน 
ท้องถิ่น และอื่น ๆ

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 เทรนดข์องตล�ดในปจัจบุนัเนน้แนวคดิก�รใหค้ว�มสำ�คญักบัลกูค�้ และวธิี
เดียวที่จะชนะใจลูกค้�คือก�รดู ว�งแผน และลงมือทำ�จ�กมุมมองของลูกค้� 
ในก�รนำ�คุณค่�หลักไปปฏิบัติจริงนั้น GEP นำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�ร 
ที่ดีกว่�ให้กับลูกค้�โดยมีหลักก�รร่วมกันคือ “คว�มพึงพอใจของคุณคือ 
คว�มปร�รถน�ของเร�” พูดง่�ย ๆ คือ GEP ไม่เพืยงแค่สร้�งมูลค่�เพิ่มโดย
อิงจ�กคว�มต้องก�รปัจจุบันของลูกค้�เท่�นั้น แต่ก้�วล้ำ�ไปอีกขั้นในก�รให้
คำ�แนะนำ�เพื่อก�รเติบโตที่มีศักยภ�พของลูกค้�
  ดังนั้น ลูกค้�จะมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ บริก�รของเร� และ GEP
โดยภ�พรวม ลูกค้�จะเห็นหลักปรัชญ�นั้นได้จ�กก�รพัฒน�และประยุกต์ 
ใช้ระบบ CRM จ�กร�งวัล Sinar Mas Print Award และอื่น ๆ GEP ไม่ได้
ปรับใช้คุณค่�หลักกับคนภ�ยนอกเท่�นั้น แต่รวมทั้งภ�ยในด้วย เร�สอบถ�ม
ทุกขั้นตอนและกระบวนก�รว่�ส่ิงใดคือคุณค่�และประโยชน์ท่ีเพ่ิมเติมและ 
นำ�ม�มอบให้ลูกค้�ได้
 ก�รเริ่มต้นจ�กมุมมองของลูกค้�เสมอช่วยให้ GEP เข้�ใจคว�มต้องก�ร
ของลูกค้�และให้บริก�รได้เหนือกว่�คว�มค�ดหวังของลูกค้� ด้วยเหตุนี้ GEP 
จึงตระหนักถึงคุณค่�หลักสิ่งแรกคือ “ลูกค้�” ในทุกแง่มุมของก�รทำ�ง�น

GEP Core Values - Customer
		 Editorial note: Gold East Paper core values combine traditional 
Confucianism and modern management philosophies. We will  
introduce GEP core values one by one in the next issues of Nevia 
News. 

What is “customer” to GEP?
	 Customer is the one that we would invite and share the joy and
sorrow together. We put ourselves in customer’s shoes and seek 
not only to meet but also to exceed customer’s expectations; as a 
result, with such supreme guidance, GEP wins customers’ hearts 
all over the world.
  We aim not only to meet customer’s existing requirements but to 
think in advance on how to provide customer service for future growth. 
We want to create mutual benefîit and grow with our customers.

Who is our “Customer”?
  Customer refers not only to end-users who purchase GEP’s 
products but also the entire supply chain that includes suppliers, 
employees, local communities, etc.

How to build customer relation? 
  Customer-oriented concept is the current market trend and 
the only way to win customer is to see, plan, and execute from 
the customer’s point of view. To put the core value into action, 
GEP provides superior products and services to customers that 
centers around the principle “Your Satisfaction, Our Wish”. Simply 
speaking, GEP not only creates added values based on customer’s 
current needs, but also takes a step further to provide advices for 
customer’s potential growth. 
 Therefore, customers would identify themselves in our products, 
services, and the entire GEP. Customer could witness such philosophy 
in the development and application of CRM system, Sinar Mas Print 
Award, etc. GEP applies the core value not only externally but also 
internally. We ask in every step and process what is the added 
value and benefits that we could bring to the customer.
  Starting always from the customer’s point of view enables 
GEP to feel the needs of the customer as the customer feels and 
provides services to the customer that are beyond the customer’s 
expectation, thus GEP realizes the fîirst core value “Customer” in 
every aspect of the company operation.

GEP Core Values-Customer



EXPO SHANGHAI 2010
 บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำากัด ร่วมกับโรงงานโกลด์ อีสท์ เปเปอร์ 
และ โรงงานโกลด์ ฮัวเฉิน เปเปอร์ ร่วมจัดกิจกรรม NEVIA พาทัวร์ 
EXPO SHANGHAI 2010  โดยพาลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อสินค้าสูงสุดเข้า
เยี่ยมชมโรงงานผลิตกระดาษภายในประเทศจีน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่น
และมั่นใจในกระดาษที่ผลิตจากกระบวนการที่ทันสมัยควบคุมคุณภาพ
กระดาษอย่างเข้มงวด รวมทั้งคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมหลังกระบวนการ
ผลติภายในโรงงาน โดยสรา้งความประทบัใจอยา่งยิง่แกล่กูคา้ผูเ้ยีย่มชม

 โรงง�น โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ (GOLD EAST PAPER) อยู่ใน
มณฑลเจียงซู  เป็นโรงง�นผลิตกระด�ษอ�ร์ตที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในก�รผลิต จ�กนั้น ได้เดินท�งไปเยี่ยม
ชมโรงง�น โกลด์ ฮัวเฉิน เปเปอร์ (GOLD HUASHENG PAPER)  
อยู่ ในมณฑลซูโจว หนึ่งในผู้นำ�ที่ผลิตกระด�ษค�ร์บอนเลส 
(Carbonless) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมีคว�มหล�กหล�ยของ
ผลิตภัณฑ์กระด�ษง�นพิมพ์ ซึ่งทั้งสองโรงง�นอยู่ในเครือเดียวกัน 
และมคีว�มชำ�น�ญในก�รผลติกระด�ษแตกต�่งกนัออกไป โดยถอืว�่
เป็นโรงง�นกระด�ษที่อยู่ระดับแถวหน้�ของประเทศจีน

  กิจกรรมก�รเย่ียมชมโรงง�นดังกล่�วได้รับก�รต้อนรับ จ�ก
ผู้บริห�รระดับสูงของโรงง�นทั้งสองแห่ง และรับประท�นอ�ห�ร
ร่วมกัน อย่�งเป็นกันเอง

 โดยกิจกรรมดังกล่�วยังเข้�ชมง�น World Expo 2010 ในเมือง 
เซี่ยงไฮ้ ภ�ยใต้คอนเซปต์ง�นคือ “Better City Better Life:  เมือง 
ที่ดีกว่� เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” โดยเป็นก�รสะท้อนก�รสร้�งสิ่ง
แวดล้อมเมืองที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งประเทศที่เข้�ร่วมจัดแสดง
ผลง�นมีก�รระดมทุนและคว�มคิดสร้�งสรรค์เพื่อดึงดูดผู้เยี่ยม
ชมเข้�ในแต่ละศ�ล� (Pavilion) ศ�ล�ก�รแสดงของจีนมีคว�ม

อลังก�รโดดเด่นสมฐ�นะเจ้�ภ�พอย่�งน่�ชื่นชม
ส่วนศ�ล�ของ ประเทศไทยได้สะท้อนถึงคว�ม
เป็นอยู่ของชนช�ติไทยที่มีพัฒน�ก�รทั้งเมือง
และวิถีชีวิตและวิถีชีวิตม�อย่�งย�วน�น 
โดยยึดหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง และ
ได้รับคว�มนิยมและสร้�งคว�มประทับ
ใจจ�กผู้เข้�เยี่ยมชมอย่�งม�ก ต่อด้วย
คว�มเพลิดเพลินกับสถ�นที่ท่องเที่ยว

ที่สำ�คัญ ๆ ของเมือง อ�ทิ หอทีวีไข่มุกหรือ Oriental Pearl 
Tower แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออย่�งตล�ดหลงหัว และนมัสก�ร 
พระหยกข�วทีว่ดัอวีโ้ฝวซือ่ ท�้ยสดุก�รนัง่รถไฟแมเ่หลก็เทคโนโลยี
ใหม่ล่�สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ 

 กิจกรรม “NEVIA พ�ทัวร์” มีจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว 
เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับลูกค้�เข้�เยี่ยมกระบวนก�รผลิต  
และเปน็ก�รสร�้งคว�มสมัพนัธท์ีด่รีะหว�่งเร�กบัลกูค�้ ซึง่จะจดัขึน้
อย่�งต่อเนื่อง ลูกค้�ที่สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่�ว ส�ม�รถสอบถ�ม
ร�ยละเอียดจ�กฝ่�ยก�รตล�ด CAS Paper และภ�พบรรย�ก�ศ
ก�รเดินท�งส�ม�รถด�วน์โหลดได้ที่ www.caspaper.com 
 

CAS PAPER TOUR
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CAS PAPER TOUR

 The C.A.S. Paper Co., Ltd., Gold East Paper Mill, and Gold  
Huasheng Paper Mill jointly hosted the NEVIA tour activities to 
EXPO SHANGHAI 2010 for the customers to visit the paper mills in 
China. This activity would create trust and confîifidence in the paper  
products manufactured through the advanced process under 
strict quality control along with concerns of environmental  
aspects after the production process, giving very much  
impression to the visiting customers.

	 GOLD EAST PAPER mil l , located in Jiangsu 
province, is the single largest scale art paper mill in  
the world with utilization of the cutting-edge production 
technologies. The next destination was the GOLD  
HUASHENG PAPER mill in the Suzhou province, which 
is one of the largest leading manufacturers of carbonless  
paper in Asia and has a variety of printing paper  
products. Both factories are affˆiliated and have different  
areas of expertise in the paper production. They are  
considered as the forefront paper mills of China. 

 The visiting tour activity for both mills was welcomed 
by the senior executives of both mills. They also informally 
dined with us.

 The activity also included visiting the World Expo 2010 
in Shanghai with the event concept, “Better City Better 
Life”, ref¬lecting building a good environment of the city for 
a better life. The event participating countries had raised 
funds and brainstormed creative ideas to attract visitors 
to each pavilion. The pavilion of China was majestically 
elegant, well deserving as the event host. The pavilion of 
Thailand ref¬lected the well-being of Thai people who had 
improved the city and a way of life for long time with the 
philosophy of suffîiciency economy, well received attention 
and impression from the visitors. In addition, we enjoyed 
with the major attractions of the city, such as the Oriental  
Pearl Tower, shopping at the Longhua market, and  
worshipping Jade Buddha at the Yu Fo Si temple. Last but 
not least, We had a chance to take the latest advanced 
technology, the Shanghai Maglev Train.

  The activity of “NEVIA tour” of the CAS PAPER had 
held for the third time with a purpose to build 
customers’ trust through visitation of the
manufacturing process and establish a good 
relationship between the CAS PAPER and 
its customers. This activity will be continuously
held. For more Information, contact the 
Marketing Department of the CAS Paper. 
The recent tour pictures can be downloaded 
at www.caspaper.com
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Q:	 แนวทางการบริหารเพื่อแข่งขันในสภาวะตลาดในปัจจุบัน
A:	 โรงพมิพเ์ร�ไมไ่ดม้ขีน�ดใหญม่�ก แตเ่ร�อยูใ่นตล�ดไดโ้ดยเนน้ง�นทีแ่ตกต�่ง ไมใ่ชแ่คค่ณุภ�พ
 ง�นพิมพ์ที่ผลิตออกม� แต่เร�ให้คว�มสำ�คัญกับ ด้�นง�นออกแบบ (Art Design) ซึ่งเป็นด้�น 
 ที่ตนเองถนัด โดยกลุ่มลูกค้�ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม เน้น Design ห�คว�มแตกต่�งด้�นก�ร 
 ออกแบบและรูปแบบใหม่ ๆ ของง�นพิมพ์  จึงทำ�ให้ลูกค้�พึงพอใจม�กยิ่งขึ้น

Q:	 เทคนิคของการบริหารให้งานมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
A:	 เร�ใช้แนวคิดในก�รทำ�ง�น คือ “เร�จะทำ�ง�นที่เร�รักให้ดีที่สุด โดยรู้จัก และทำ�คว�มเข้�ใจ
 กับคว�มต้องก�รของลูกค้�” ซึ่งส่วนประกอบที่สำ�คัญ เครื่องจักรที่ดี มีคนง�นที่มีคุณภ�พ 
    ผลง�นออกม�ได้ม�ตรฐ�น และมีคว�มรวดเร็วทันเวล� และเร�ไม่หยุดที่จะห�เครื่องพิมพ์ 
 รุ่นใหม่ ๆ เพื่อนำ�ม�พัฒน�ผลง�นพิมพ์ของเร�ให้ดีที่สุดตลอดเวล�

Q:	 หลักการบริหารภายใต้แบรนด์พลัสเพรสคือ
A:	 เร�มีคว�มพย�ย�มที่จะสร้�งแบรนด์ “พลัสเพรส” ให้เป็นที่รู้จักม�กกว่�ชื่อ “วิรัช” ซึ่งง�น
 Design รูปแบบแปลกใหม่ ผลง�นมีคว�มละเอียดสมบูรณ์ และรับส่งง�นตรงต่อเวล� ก็จะ 
 ทำ�ใหล้กูค�้นกึถงึ “พลสัเพรส” ทนัท ีเร�มคีว�มตัง้ใจทำ�ง�นด�้นสิง่พมิพท์ีม่ใิชเ่พยีงใหเ้ร�ทำ�ง�น 
 แล้วมีคว�มสุข แต่เร�ยังใส่ใจให้ทุกคนที่ทำ�ง�นร่วมกับเร�แล้วมีคว�มสุขไปด้วยกัน คือ สร้�ง 
 คว�มสุขให้ลูกค้� สร้�งคว�มสุขให้ Supplier นั่นคือ ก�รทำ�ให้ลูกค้�อย�กร่วมง�นกับเร�

Q: ความรู้สึกที่มีต่อ	บริษัท	ซี.เอ.เอส.เปเปอร์	จำากัด	คือ
A:	 เจริญอักษร ผมรู้จักม�น�นก่อนที่จะม�ตั้งโรงพิมพ์ โดยเร�มีคว�มซื่อสัตย์ต่อกัน แม้ผู้บริห�ร
 จะไม่ได้ติดต่อกันโดยตรงทุกครั้ง แต่เร�ก็ถือเป็นพันธมิตรที่ดีร่วมกัน ซึ่งก�รบริก�รของ 
 เจรญิอกัษร ไมว่�่ปรมิ�ณม�กหรอืนอ้ยกส็�ม�รถบรกิ�รได ้มคีว�มรวดเรว็ ร�ค�ด ีและมบีรกิ�ร 
 กระด�ษที่หล�กหล�ยเป็นท�งเลือกให้กับลูกค้�รวมทั้งก�รบริก�รของเจ้�หน้�ที่ด้�นเทคนิค        
 มีก�รเข้�ดูแลและตรวจสอบทันที 

คุณวิรัช รักวงษ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พลัสเพรส จำากัด

Mr. Viruch Rugvong
Managing Director
Plus Press Co., Ltd. 

CAS @ CUSTOMERS

Q: แนวทางการบริหารเพื่อแข่งขันในสภาวะตลาดในปัจจุบัน
A:	 แนวท�งก�รบริห�รเพื่อแข่งขันในสภ�วะตล�ดในปัจจุบัน หลักใหญ่ ๆ ของก�รทำ�ตล�ดของ
 เร�คือเรื่องร�ค� เร�ต้องลดต้นทุนให้ได้ม�กที่สุด ซึ่งก�รลดต้นทุนอันดับแรกคือเรื่องกระด�ษ 
 ทีเ่ร�จะตอ้งดเูรือ่งตน้ทนุถงึจะไปสูก้บัตล�ดได ้และรว่มดว้ยคณุภ�พของง�น และก�รตรงตอ่เวล�  

Q: เทคนิคของการบริหารให้งานมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
A:	 เร�ให้คว�มสำ�คัญกับเรื่อง “เวล�” ในก�รส่งมอบง�นให้กับลูกค้� เพร�ะง�นส่วนใหญ่จะเป็น
 ง�นส่งเสริมก�รข�ยพวกโบรชัวร์โปรโมชั่น โดยเร�ต้องพร้อมเรื่องกระด�ษ ทำ�ให้เร�ได้ง�น 
 พมิพท์นักำ�หนดสง่ลกูค�้ ซึง่นัน่เร�ตอ้งดแูลเครือ่งพมิพส์ม่ำ�เสมอควบคูไ่ปดว้ย รวมทัง้ก�รบรหิ�ร
 ง�นเร�เปน็แบบใกลช้ดิพนกัง�นม�ก อยูก่นัเหมอืนครอบครวัใหญ ่สร�้งคว�มอบอุน่ในก�รทำ�ง�น  

Q: หลักการบริหารภายใต้แบรนด์มัณธนาการพิมพ์
A:	 เร�มคีำ�จำ�กดัคว�มไมม่�ก แตเ่ร�ยดึหลกัก�รทำ�ง�นตอ่ลกูค�้ คอื คว�มซือ่ตรง ซือ่สตัย ์ตอ่ลกูค�้
 เสมอ เร�ไมค่ดโกงลกูค�้เดด็ข�ด และเร�กต็รงตอ่เวล� ทำ�ใหล้กูค�้ประทบัใจและ  เหนยีวแนน่ 
 ในก�รใช้บริก�รกับเร�

Q: ความรู้สึกที่มีต่อ	บริษัท	ซี.เอ.เอส.เปเปอร์	จำากัด	คือ
A:	 เร�มีคว�มรู้สึกเหมือน “ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัทมัณธน�ก�รพิมพ์” ไปแล้ว
 หรือก�รเป็นหุ้นส่วนที่ดีร่วมกัน ไม่ว�่จะเป็นเรื่องร�ค�ที่คอยสนับสนุน ให้เร�แข่งขันในตล�ด 
 ได้ ก�รบริก�รที่ดี และพนักง�นที่ดูแลมีคว�มใส่ใจในร�ยละเอียด

หนึ่งในความประทับใจ
...ที่คุณมอบให้เรา

คุณนฤมล  ชัยวุฒิมากร
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท มัณธนาการพิมพ์ จำากัด

Mrs. Narumol Chaiwuttimagorn
Managing Director
Muntana Printing Co., Ltd.

Q: Management	concept	to	be	able	to	stay	competitive	in	current	market	situation
A:		 Our printing company is not very large, but we survive in the market with emphasis
 on not only the produced printing quality but the art design as well. The art design 
 is our area of expertise. Most of our customers focus on design. They will seek  
 different designs and new forms of printing.  We, therefore, can greatly satisfy customers.   

Q:  Techniques	to	manage	the	quality	to	be	consistent.
A:		 We use the concept of work, “We will do our dear work the best through knowing
 and understanding the needs of customers.” The key components include the good  
 machinery and quality workers, so the work will be done according to standards 
 and just-in- time basis. We never cease to seek new printers in order to best  
 develop our printing products all the time.

Q:  Management	concept	under	the	Plus	Press
A:		 We try to build a brand “Plus Press” to be more recognized than “Viruch.” The
 novel forms of design, meticulously completed work, on-time delivery will allow      
 customers to immediately think of “Plus Press”. We are not only concerned about  
 happiness to work, but we care about everyone to work with happiness as well, 
 which is building happiness among customers and suppliers through motivating  
 them to work with us.

Q:  Your	attitude	towards	CAS	Paper
A:		 I have known Charoen Aksorn for a long time before establishing my own print-
 ing company. We are faithful to each other. While the executives do not directly  
 contact each other every time, we hold together as a good partner. Speaking of  
 the Charoen Aksorn’s service, whether large or small amount of work, they can be 
 of service with speed and great price along with a wide range of paper selections 
  to the customers. Moreover, they have good services of technical staff that closely 
 monitor and immediately investigate.

Q: Management	concept	to	be	able	to	stay	competitive	in	current	market	situation
A: Our principal marketing strategy is pricing. We need to reduce costs 
 as much as possible. The fîirst is to reduce costs on paper. With that, we 
 can fifîight in the market. We also focus on quality work and on-time basis.

Q:  Techniques	to	manage	the	quality	to	be	consistent.
A:		 We focus on “time” to deliver work to our customers. Because most of 
 our work is involved with job promotion, including such items as promo- 
 tion brochures, we need to be ready on paper to work in order to meet the 
 customers’ deadlines. We also need to consistently maintain printers, closely 
 manage and work with staffs as a large family with warm workplace environment. 

Q:  Management	concept	under	the	MUNTANA	PRINTING
A:		 We do not have any much defîinition, but we always work with customers with the 
 simple principle of honesty and faithfulness. We do not cheat customers  
 decisively.  Also, we deliver work on time, impressing customers along with our fîirm  
 services. 

Q:  Your	attitude	towards	CAS	Paper
A:		 We have a feeling like “CAS Paper is already part of the MUNTANA
 PRINTING,” or a good partnership. They have competitive prices consistently  
 encouraging us to compete in the market, good services, and staff that pay  
 attention in detail. 
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CAS @ CUSTOMERS

Q:	 แนวทางการบริหารเพื่อแข่งขันในสภาวะตลาดในปัจจุบัน
A: เร�ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องคุณภ�พง�นพิมพ์ และก�รตรงต่อเวล�กับลูกค้� รวมทั้งเรื่องร�ค� 
 ทีเ่ร�ใสใ่จเปน็อนัดบัแรกซึง่ปจัจบุนัก�รแขง่ขนัสงูม�ก ก�รทีเ่ร�จะแขง่ขนักบัตล�ดไดเ้ร�ตอ้งมี 
 ตน้ทนุทีต่่ำ�เพือ่เสนอง�นใหก้บัลกูค�้ แตย่งัคงคณุภ�พง�น จงึทำ�ใหเ้ร�มงี�นพมิพอ์ย�่งตอ่เนือ่ง 

Q:	 เทคนิคของการบริหารให้งานมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
A:	 กระด�ษเป็นส่วนสำ�คัญอันดับแรกที่จะทำ�ให้ง�นพิมพ์ออกม�มีคุณภ�พ ดังนั้นเร�จะมีก�รคัด
 เลือกกระด�ษให้เหม�ะกับง�น คว�มสะอ�ดหลังก�รพิมพ์ ดูเฉดสีที่สม่ำ�เสมอให้กับลูกค้� และ
 ตรวจสอบง�นพิมพ์ทุกชิ้นก่อนถึงมือลูกค�้ ซึ่งเร�ให้คว�มใส่ใจทุกขั้นตอนในก�รผลิต ก่อนส่ง 
 มอบง�นให้ลูกค้� จึงทำ�ให้ลูกค้�เกิดคว�มมั่นใจและใช้บริก�รอย่�งต่อเนื่อง 

Q: หลักการบริหารภายใต้แบรนด์เอส.พี.วี.การพิมพ์	จำากัด
A:	 เร�มีก�รบริห�รง�นแบบสร้�งคว�มสัมพันธ์ของพนักง�นเป็นแบบครอบครัว รับฟังคว�ม
 คิดเห็นของพนักง�น และองค์กรเร�จะมีก�รประชุมง�นกันบ่อยเพื่อให้ผลง�นออกม�ต�ม 
 เป�้หม�ยไดช้ดัเจน รวมทัง้ก�รสนบัสนนุใหพ้นกัง�นในองคก์รไดเ้รยีนรูง้�นพมิพใ์หม ่ๆ  โดยก�ร
 ส่งไปเรียนเพิ่มเติม เพื่อนำ�ม�พัฒน�คุณภ�พง�นอย่�งต่อเนื่อง

Q: ความรู้สึกที่มีต่อ	บริษัท	ซี.เอ.เอส.เปเปอร์	จำากัด	คือ
A:	 เร�รูจ้กั ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร ์ม�เกนิ10 ปแีลว้  กอ่นทีจ่ะม�เปดิโรงพมิพ ์ซึง่เร�ไดร้บัคำ�ปรกึษ�จ�ก
 คุณสุรพล และคุณสมศักดิ์ ด�ร�รัตนโรจน์ ที่คอยแนะนำ�และให้คำ�ปรึกษ�ที่ดี ซึ่งเร�รู้สึก 
 ประทับใจกับผู้บริห�รขององค์กรเป็นอย่�งยิ่ง

Q: Management	concept	to	be	able	to	stay	competitive	in	current	market	situation
A:		 We focus on printing quality and on-time delivery to customers.  We also care
 about the price as our fîirst priority. At present, since marketing competition highly 
 increases, to compete and survive, we need low costs to offer works to the customer 
 while we still need to maintain work quality, thus making us continuously have printing. 

Q:	 Techniques	to	manage	the	quality	to	be	consistent.
A:		 Paper is the ffiirst priority to enable us to achieve quality printing. Therefore, we have
 selected the right paper for the right work. We are also concerned about cleanliness 
 after printing process, scrutinize uniform color shades, and scrutinize every piece of 
 work for our customers. We pay attention at all stages of production before  
 delivering to our customers. Therefore, our customers are confîident and continue using 
 our services.

Q:	 Management	concept	under	the	S.P.V.	PRINTING
A:		 We manage our company just like a family. We build relation with our employees and 
 listen to their ideas and opinions. We frequently have meetings to make sure that all 
 works clearly turn out according to our desired goals.  We also encourage all employees to 
 learn new printing by sending them to further study for continued development of  
 work quality.

Q:	 Your	attitude	towards	CAS	Paper
A:		 We have known the CAS Paper for over 10 years before opening our printing 
 company. Mr.Surapol and Mr. Somsak Dararattanaroj always give us good guidance  
 and advice. We are really impressed with the executives of CAS Paper.

คุณมาทินี  บุตรดีวงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส.พี.วี.การพิมพ์ (2550) จำากัด

Mrs. Mathinee Boddeewong
Managing Director
S.P.V. Printing (2550) Co., Ltd. 

Q:	 แนวทางการบริหารเพื่อแข่งขันในสภาวะตลาดในปัจจุบัน
A: ในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก นอกจ�กก�รแข่งขันกับคู่แข่งแล้ว เร�ยังพย�ย�มบริห�ร
 ด้�นก�รเงินให้กับลูกค้�ด้วย และโดยเร�ยึดหลักก�รเป็นส่วนหนึ่งในก�รทำ�ง�นร่วมกัน 
 กบัลกูค�้ คอืรูว้�่ลกูค�้มงีบจำ�กดั เร�จะชว่ยบรหิ�รก�รเงนิของลกูค�้ใหเ้กดิคว�มคุม้ค�่ม�กทีส่ดุ 
 นัน่คอื ก�รรกัษ�ผลประโยชนใ์หก้บัลกูค�้ โดยเร�เลอืกชอ่งท�งก�รกระจ�ยสิง่พมิพท์ีเ่หม�ะสม 
 และตรงกลุ่มเป้�หม�ยให้ลูกค้�แต่ละร�ย

Q:	 เทคนิคของการบริหารให้งานมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
A: เร�ให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พง�นเป็นหลัก ซึ่งง�นที่จะออกจ�กเร�จะต้องเป็นเกรดเอเท่�นั้น
 เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับลูกค้� รวมทั้ง ทีมง�นที่เน้นคุณภ�พ และบริก�รลูกค้�ทุกกลุ่ม 
 และที่สำ�คัญเร�มีก�รบริห�รง�นแทนลูกค้�โดยก�รวิเคร�ะห์ช่องท�งตล�ดของนิตยส�ร 
 แต่ละเล่มไปยังกลุ่มลูกค้�ได้ตรงเป้�หม�ยม�กยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้�พึงพอใจ   

Q:	 หลักการบริหารภายใต้แบรนด์มีเดีย	เอ็กเพอร์ทีส	อินเตอร์เนชั่นแนล
A:	 เร�เน้นในเรื่องคุณภ�พของนิตยส�รเป็นหลัก ส่วนใหญ่ลูกค�้ที่ซื้อนิตยส�รจะมีคว�มมั่นใจใน
 คุณภ�พอยู่แล้ว ทั้งนี้เร�มีก�รวิเคร�ะห์นิตยส�รที่เร�ซื้อลิขสิทธิ์ม�อยู่แล้วว่�เป็น แบรนด์ที่ม ี
 ชือ่เสยีงของนติยส�รจ�กต�่งประเทศ  และทำ�ใหค้งคณุภ�พง�นพมิพแ์ละจดุเดน่ใหเ้หมอืนตน้ฉบบั 
 จ�กต่�งประเทศ เพื่อให้เหม�ะกับตล�ดเมืองไทยม�กที่สุด

Q:	 ความรู้สึกที่มีต่อ	บริษัท	ซี.เอ.เอส.เปเปอร์	จำากัด	คือ
A:	 เร�เชื่อมั่นใน ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ ทั้งนี้เนื่องจ�กกระด�ษที่มีคุณภ�พ ก�รบริก�รที่รวดเร็ว หรือ
 ก�รบริก�รของพนักง�นข�ยที่ส�ม�รถตอบโจทย์ให้เร�ได้ รวมทั้งก�รทำ�ก�รตล�ดแบออนไลน์ 
 ในก�รบริก�รข้อมูลข่�วส�รด้�นต่�งๆ ที่ฝ่�ยก�รตล�ดมีก�รแจ้งให้รับร�บ ซึ่งทำ�ให้เร�ใกล้ชิด 
 กันม�กยิ่งขึ้น

Q:	 Management	concept	to	be	able	to	stay	competitive	in	current	market	situation	
A:		 During the unfavorable economy, other than the competition with our                
 competitors, we also strive to help manage customers’ fîinance. We hold a  
 principle of partaking collaboration with customers, i.e., to know that our customers 
 have limited budget, so we will help manage customers’ money as best worth 
 as possible. Thus, to help maintain the customers’ benefîits, we will choose 
 distributing channels of appropriate printing media for the target groups for each 
 customer.

Q:	 Techniques	to	manage	the	quality	to	be	consistent.
A:		 We mainly focus on work quality. The work that comes out must be only A-Grade
 in order to build trustfulness with our customers.  The staff also needs to focus  
 on quality and serves all customers. Most importantly, we manage work for  
 customers by analyzing market shares of each magazine to better target at the 
 right group which is what customers are satisfîified.

Q:	 Management	concept	under	the	Media	Expertise	International	(Thailand)
A:		 We mainly emphasize on the quality of the magazine. Most of the customers buying 
 our magazine already have confîidence in its quality.  However, we always analyze 
 and make sure before purchasing copyrights that the magazine is the foreign brand.   
 We then try to maintain its printing quality and highlighted features as the original  
 to best suit the Thai market.

Q:	 Your	attitude	towards	CAS	Paper
A:	 We believe the CAS Paper in the paper quality, the fast service, the service of
 the salesperson who quick responds to our inquiry and the on-line marketing that provides 
 information and news in various aspects by the Marketing Department which allows  
 us to more closely work together.

คุณกิตติกร  ธีรพัฒนวงศ์    
ประธานกรรมการ
บริษัท มีเดีย เอ็กเพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำากัด
Miss Kittikorn Theerapattanavong
Vice President
Media Expertise International (Thailand) Ltd.
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CAS PRINTING CUP
การแข่งขันฟุตบอลสร้างความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

CAS PAPER ร่วมลงนามถวาย
พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 The C.A.S. Paper Co., Ltd. hosts the activity,  
“The CAS Printing Cup, the 1st Relationship-Linking Soccer
Tournament” for the group of printing entrepreneurs in the 
Sinsakhon Industrial Estates to promote the health of the 
printer and build relationship between customers and the 
CAS Paper.  Many printing companies participated in the 
activity. The event was offîicially announced on Sunday, 
June 27th, 2010. The tournament was set to compete during 
July - November 2010 at the Mahachai Futsal Stadium. This 
activity is organized with collaboration from both printing 
operators and printers. The winner will be granted a cup 
and money prize. In the event, there will be also cheering 
competition to elevate the excitement of the tournament. 
The tournament atmosphere and competition results can be 
accessed at www.caspaper.com

 เมื่อวันที่ 5 สิงห�คม 2553 ตัวแทนฝ่�ยบริห�ร พร้อม 
เจ้�หน้�ท่ี บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำ�กัด ส�นสัมพันธ์ภ�ยในองค์กร 
โดยร่วมลงน�มถว�ยพระพร พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
ณ ศ�ล�ศิริร�ช 100 ปี โรงพย�บ�ลศิริร�ช ให้ทรงเจริญ
พระชนมพรรษ�ยิ่งยืนน�น พร้อมทั้งนำ�แจกันดอกไม้สด 
ไปทลูเกล�้ทลูกระหมอ่มถว�ย ดว้ยสำ�นกึในพระมห�กรณุ�ธคิณุ
และแสดงออกถึงคว�มจงรักภักดี ในสถ�บันพระมห�กษัตริย์

 On August  5 th,  2010 ,  the management
representative along with staff of the C.A.S. Paper  
Co., Ltd. promptly joined to sign blessing of His Majesty  
the King at the 100th  years Siriraj pavilion, Siriraj Hospital 
for long life, with fresh f¬lower-decorated vases to present  
a sense of gratitude and express loyalty to the 
monarchy.

CAS @ ACTIVITIES

 บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำ�กัด จัดกิจกรรม “ก�รแข่งขัน
ฟุตบอลสร้�งส�นสัมพันธ์ CAS PRINTING CUP ครั้งที่ 1”  
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบก�รสิ่งพิมพ์ในเขตนิคมอุตส�หกรรมสินส�คร 
เพื่อส่งเสริมสุขภ�พของช่�งพิมพ์ และเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว�่ง
ลูกค้� กับ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำ�กัด โดยกิจกรรมดังกล�่ว
มีโรงพิมพ์เข้�ร่วมสมัครก�รแข่งขันเป็นจำ�นวนม�ก ภ�ยในง�น 
แถลงข่�วอย่�งเป็นท�งก�ร เมื่อ วันอ�ทิตย์ที่ 27 มิถุน�ยน 
2553 เป็นไปด้วยคว�มคึกคัก และจัดให้มีก�รแข่งขันขึ้นในช่วง
ระหว่�ง เดือน กรกฎ�คม - พฤศจิก�ยน 2553 ณ สน�มกีฬ� 
มห�ชัย ฟุตซอล ซึ่งก�รจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับคว�มร่วมมือจ�ก 
ทั้งผู้ประกอบก�รโรงพิมพ์และช่�งพิมพ์ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับ 

ถ้วยร�งวัลพร้อมเงิน รวมทั้งมีก�รประกวดกองเชียร์ สร้�งสีสัน 
ให้กับก�รแข่งขันม�กยิ่งขึ้น บรรย�ก�ศก�รแข่งขันและผลก�ร
แข่งขันส�ม�รถเข้�ชมได้ที่ www.caspaper.com
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CAS ปันน้ำาใจให้น้องปี 2
 กลุ่มบริษัทเจริญอักษร กรุ๊พ ส�นต่อโครงก�ร “ปันน้ำ�ใจให้น้อง
ปี 2” เพ่ือรับบริจ�คส่ิงของท้ังภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร เพ่ือน้อง ๆ  
โรงเรียนห่�งไกลได้รับโอก�สท�งสังคมม�กยิ่งขึ้น

    โดยพนักง�นบริษัทฯ เดินท�งไปบริจ�คเงิน สิ่งของ อุปกรณ์ 
ก�รเรียน อุปกรณ์กีฬ� หนังสือ เส้ือผ้� ชุดนักเรียน รวมท้ังผ้�ห่ม 
กันหน�ว แก่เด็กและเย�วชน ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน
นเรศวรป่�ละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวัน
ที ่11 กนัย�ยน 2553  เพือ่สง่เสรมิด้�นก�รศกึษ�แกเ่ดก็ดอ้ยโอก�ส 
ในพื้นที่ทุรกันด�รห่�งไกลคว�มเจริญ โดยกิจกรรมดังกล่�วสร้�ง
คว�มปิติยินดีแก่น้องๆ ที่ม�ร่วมรับสิ่งของ และมีก�รร่วมกิจกรรม
กันอย่�งสนุกสน�น โดยกิจกรรมดังกล่�วช่วยส่งเสริมให้ น้อง ๆ 
ได้รับโอก�สจ�กสังคมม�กยิ่งขึ้น พร้อมเป็นโอก�สที่ดีที่กลุ่มบริษัท 
เจริญอักษร กรุ๊พ จะได้ตอบแทนสังคมไปพร้อมกันทุกปีอีกด้วย

 กิจกรรมดังกล่�วสร้�งคว�มส�มัคคีระหว่�งพนักง�นภ�ยใน
องค์กรและแบ่งปันคว�มสุขสู่สังคมม�กยิ่งขึ้น โดยโรงพิมพ์หรือ
สถ�นประกอบก�รใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่�วต้องรอในปีถัดไป 
ส่วนร�ยละเอียดฝ่�ยก�รตล�ดจะแจ้งให้ทร�บต่อไป

 The Charoen Aksorn Group continues to pursue the 
project, “Sharing Philanthropy to the 2nd Year” to receive 
donation of items both inside and outside the organization 
for children of the remote schools to have more social 
opportunities.
 The employees of the company took the trip to         
donate money, school accessories, sports equipment, 
books, clothes, school uniforms, and winter blankets to 
children and youth at the Naresuan Border Patrol Police 
School, Pala-U, Tambon Huai-Sat-Yai, Amphoe Hua Hin, 
Prachuap Khiri Khan Province on September 11th, 2010
in order to promote the education for underprivileged 
children in the remote area. The activities brought joy to 
the attending children. Such activities helped support the 
children in receiving more social opportunities. At the same 
time, it was a great opportunity that the Charoen Aksorn 
Group would give back to the society every year.

 Such activities will create more unanimity between the 
employees and the CAS Paper. Any printing companies 
or institutions are interested in this activity must wait until 
the next year. The Marketing Department will inform of any 
further detail.

CAS @ ACTIVITIES
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เทรนด์ดิจิตอลแห่งอนาคต

 เร�และคุณทร�บดีว่�เทคโนโลยีดิจิตอลจะเปลี่ยนรูปแบบของ
ก�รพิมพ์ไปตลอดก�ล มันทำ�ง�นได้เร็วกว่� ใช้ง่�ยกว่�และช่วย
สร้�งรูปแบบก�รสื่อส�รกับคนหมู่ม�กได้เร็วขึ้น ตรงเป้�หม�ยและ 
เหม�ะสมกับบุคคลได้ดีขึ้น

 พบกบักระด�ษดจิติอลรปูแบบใหมจ่�ก Gold Huasheng Paper 
(GHS) เพื่อคว�มต้องก�รเฉพ�ะท�งด้�นเทคนิคของเครื่องพิมพ์
ดิจิตอลทั่วไป ทั้งหมดนี้สะท้อนคุณภ�พและนวัตกรรมดั่งที่คุณ 
ค�ดหวัง รวมทั้งแสดงให้เห็นว่�ผลิตภัณฑ์ดิจิตอลของเร�จะช่วย
ให้คุณสร้�งรูปแบบก�รสื่อส�รที่ตอบสนองคว�มต้องก�รอย่�งน่�
สนใจได้อย่�งไร!

คุณลักษณะ:
 คณุภ�พกระด�ษทำ�ใหง้�นพมิพค์มชดัสงูพืน้ผวิทีเ่รยีบเนยีนและ
ข�วสะอ�ดช่วยให้เกิดคว�มคมชัด ย�กที่จะมีใครเทียบได้

 ใช้กับง�นพิมพ์เลเซอร์ได้กระบวนก�รพิเศษแบบเฉพ�ะของ 
Nevia Impression ช่วยให้หมึกพิมพ์ติดดีขึ้น เหม�ะสมอย่�งยิ่ง
กับก�รพิมพ์เลเซอร์

 ประหยัดต้นทุน แผ่นกระด�ษที่เท่�กันและมีคว�มแกร่งพิเศษ
ช่วยให้เกิดคว�มลื่นไหลในก�รพิมพ์ต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้เกิดคว�มคุ้ม
ค่�ต่อต้นทุนอย่�งม�ก

 เป็นกระด�ษที่ได้รับก�รรับรองและแนะนำ�ให้ใช้สำ�หรับเครื่อง 
Kodak รวมถึงได้รับก�รรับรองให้เป็นผู้ผลิต OEM ให้กับ Xerox 
เหม�ะกับเครื่องพิมพ์ดิจิตอลหล�กหล�ยประเภท

น้ำาหนัก
 80 แกรม/90 แกรม/100 แกรม/120 แกรม

ขนาด
 A3/A4/SRA3 (320*450;320*460;320*464)/305*457
*ส�ม�รถระบุขน�ดพิเศษได้ต�มต้องก�ร

 

UNCOATED DIGITAL PAPER
NEVIA IMPRESSION

Digital-Trend of future
 You know it, we know it. Digital technology is forever 
changing the printing landscape. It’s faster and easier, 
and it quickly makes mass-produced communications 
more targeted and personalized. 

 Enter the new line up of digital papers from Gold 
Huasheng Paper (GHS). All specifically technical  
requirements perform on the most common digital 
presses. And all reflactions of the quality and innovation 
you’ve come to expect from GHS will be easy to see 
and how our digital line-up will help you create the 
most compelling customized communications!

Feature:
 Superior Print Fidelity. Incredible smooth surface 
and snow white color yields unrivaled print fifîidelity.

 Laser Guaranteed. A proprietary process exclusive 
to Nevia Impression yields superior toner adhesion, 
best suitable for laser printing.

 Cost effiffiiciency. Precision sheeting and extra stiffness 
especially engineered to grant brilliant runnability, which 
gives you extreme cost effififfiiciency.

 Highly recommended Kodak paper certifîied for Kodak 
and OEM for Xerox, suitable for various kinds of digital 
press.

Available Basic Weight
 80g/90g/100g/120g

Recommended Digital Size
 A3/A4/SRA3(320*450;
320*460;320*464)/305*457
*All sizes are upon your request

HOT PRODUCTS
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การรับรองคุณภาพ  
 โรงง�น Gold East Paper ได้รับใบรับรองจ�กสถ�บัน PEFC/CoC. 
นอกจ�กนี ้กระด�ษ อ�รต์ก�รด์มนั 1 หน�้ Nevia ยงัผ�่นก�รทดสอบของ
ส�รอินทรีย์ระเหยง่�ยของบรรจุภัณฑ์ อ�ทิเช่น บุหรี่ภ�ยใต้ก�รควบคุม
คุณภ�พของสถ�บันที่รัฐบ�ลกล�งจีนเป็นผู้ดูแล

 NEVIA C1S is a type of one-side art gloss coated paper 
of Gold East Paper Company Limited providing high quality 
products for its customers through utilizing high-grade quality 
pulp along with the most advanced production technology under 
strict quality control. NEVIA C1S has high surface smoothness 
(low surface roughness) that makes it suitable for work requiring 
high resolution and contrast. such as labels, cigarette cases 
etc.,

Features
 Bluish-white shade, high whiteness and brightness suitable 
 for printing works that focus on a realistic color  
 Low roughness, high resolution
 High gloss of printing with more real rich colors
 High stiffness of printing effîiciency enhancement
 Effectiveness in prevention of moisture and curling 

Applications	
	 NEVIA C1S is broadly recognized for the high-end customers 
utilizing it for such labels jobs as cigarette cases, self-adhesive 
labels, tags for hand bags, wine bottle labels, instant cup 
noodle labels, printing and coating, laser, and laminating, from 
both domestic and international companies, such as Averry 
Dennison, UPM Raf¬latac.

Specififˆˆications
 NEVIA C1S paper provides gramages ranging from 80-150 
g/m2. Every step of production is rigorously controlled under 
international manufacturing standards. 

Certififˆˆications
 Gold East Paper was certifîied by PEFC/CoC.  In addition, NEVIA 
C1S also passed the testing of Volatile Organic Compounds of 
packaging, such as for cigarette packages, under quality control 
supervision of the Institute of Central Government of China.

นวัตกรรมความขาวของ 
NEVIA C1S
 NEVIA C1S คือ กระด�ษอ�ร์ตมัน 1 หน้� ของโรงง�น
โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ ซึ่งเป็นกระด�ษอ�ร์ตที่มีคุณภ�พสูง โดยใช้เยื่อ
คุณภ�พควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยควบคุมคุณภ�พอย่�งเข้มงวด  

 กระด�ษอ�ร์ตมัน 1 หน้� (Nevia C1S) มีคว�มเรียบของพื้นผิว 
ที่สูง มีค่�คว�มหย�บของผิวกระด�ษต่ำ�เหม�ะกับง�นที่ต้องก�ร
คว�มละเอียดและคว�มคมชัดสูงและที่สำ�คัญทำ�ให้สีสันที่ได้ ดูสวย
สมจริงเช่น ป้�ยฉล�กสินค้� กล่องบุหรี่ เป็นต้น

คุณสมบัติกระดาษอาร์ตมัน	1	หน้า	(NEVIA	C1S)	

 เฉดสีข�ว-ฟ้�, ให้คว�มข�วและคว�มสว่�งสูง เหม�ะสำ�หรับ
 ง�นพิมพ์ที่เน้นคว�มสมจริงของสีสัน
 ผิวกระด�ษมีคว�มหย�บต่ำ� ซึ่งมีคว�มเรียบและคว�มละเอียดสูง
  มีคว�มมันว�วสูง ทำ�ให้ง�นพิมพ์ดูมีสีสันที่สมจริง
 กระด�ษมีคว�มแกร่งสูง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พของง�นพิมพ์
 มีประสิทธิภ�พในก�รป้องกันคว�มชื้น, ป้องกันกระด�ษโค้งงอ

การใช้งาน
 กระด�ษอ�ร์ตมัน 1 หน้� เป็นที่ยอมรับอย่�งแพร่หล�ยในลูกค้� 
กลุม่ High-end ทัง้ใน และต�่งประเทศ ทีใ่ชง้�นจำ�พวกฉล�กสนิค�้ อ�ทิ
เชน่ กลอ่งบหุรี,่ ป�้ยฉล�กตดิก�ว, ป�้ยแขวน(Tags) สำ�หรบักระเป�๋ถอื, 
ฉล�กขวดไวท์, ฉล�กติดถ้วยบะหมี่ หรือ เป็นง�นพิมพ์ที่มีก�รเคลือบ, 
เลเซอร์ และล�มิเนต เป็นต้น เช่น บริษัท Averry Dennison, UPM 
Raf¬lflatac.

คุณสมบัติ
 กระด�ษ NEVIA C1S มีแกรมต้ังแต่ 80-150 แกรม มีก�รผลิตอย่�ง
ต่อเน่ือง โดยทุกข้ันตอนในก�รผลิตถูกควบคุมด้วยม�ตรฐ�นก�รผลิตและ
ม�ตรฐ�นส�กลอย่�งเคร่งครัด

HOT PRODUCTS
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 หมู่บ้านรวมไทย (บ้านปางอุ๋ง) ตั้งอยู่ที่ตำาบลหมอกจำาแป่อำาเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 44 กิโลเมตร 
โดยใช้เส้นทางน้ำาตกผาเสื่อพระตำาหนักปางตองเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ของโครงการพัฒนา ตามพระราชดำาริ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2523 มีความสูงจากระดับน้ำาทะเล 1,200 เมตร

 สถ�นที่แห่งนี้ได้รับคว�มสนใจจ�กนักท่องเที่ยว โดยเฉพ�ะ 
นักท่องเที่ยวช�วไทยเดินท�งไปชม และพักค้�งแรมในแต่ละปี 
โดยเฉพ�ะในช่วงฤดูหน�วเป็นจำ�นวนม�ก เนื่องจ�กมีภูมิทัศน์
โดยเฉพ�ะริมทะเลส�บ หรือ อ่�งเก็บน้ำ�ที่ล้อมรอบด้วยป่�สน
สองใบ สนส�มใบ ไม้ดอกเมืองหน�ว จนนักท่องเที่ยวตั้งชื่อว่�เป็น 
“สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย” อีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งได้สัมผัสวิถีชีวิต
ช�วเข�เผ่�ต่�ง ๆ เช่น ไทยใหญ่ กะเหรี่ยง ม้ง

 “อุ๋ง” หม�ยถึงที่ลุ่มต่ำ�คล้�ยกะทะใบใหญ่ มีน้ำ�ขังเฉอะแฉะ 
เดิมบริเวณนี้เป็นสถ�นที่ทำ�ไร่ฝิ่นของช�วเข� ปัจจุบันปลูกพันธุ์พืช
ดอกไมเ้มอืงหน�วหล�กสสีนั โดยรอบและสมนุไพร ทีเ่ปน็ประโยชน์
ในด้�นอ�ห�ร และแพทย์แผนไทย ซึ่งมีคว�มกลมกลืนกับ สภ�พ
ภูมิประเทศบนที่สูง และอ�ก�ศเย็น พร้อมบ่อเพ�ะเลี้ยงสัตว์ 
ประจำ�ถิ่น ซึ่งกำ�ลังจะสูญพันธ์อย่�งเขียดแลว เป็นสถ�นที่ที่เหม�ะ
สำ�หรับผู้ที่ชอบธรรมช�ติ และเป็นสถ�นที่พักผ่อนหย่อนใจ
สำ�หรับคนเมืองที่หนีคว�มวุ่นว�ยได้เป็นอย่�งดี

 Ruam Thai Village (Ban Pang Ung) is located at Tambon 
Mok Cham Pae, Amphoe Muang, Mae Hong Son Province, 
about 44 kilometers away from the city through taking the path 
of the Pha Suea Waterfall, Pang Tong Palace which is part 
of the Development Project under the Royal Initiative in Mae 
Hong Son Province established since 1980, with its elevation 
of 1200 meters above sea level.

 This place has well received much attention from 
tourists. Especially, many Thai tourists travel to sightsee and 
stay overnight each year, particularly in the winter because 
the landscape along the lakes or reservoirs surrounded 
by pine forests, two three-leaf pine, and winter f¬lowers
This place is named by tourists, “Switzerland Thailand”. 
The tourists will expose a way of life of hill tribes such as 
Thai-Yai, Karen, Hmong.

 “Ung” refers to a large pan shape-like, low, f¬looded 
area. Originally, this region is the area of opium farming of 
the hill tribes. Now, there are multifarious colorful winter 
f¬lowers and useful herbs in aspects of nutrition and Thai 
traditional medicine, which are in harmony with high terrain 
topography and cold weather. There are local aquaculture 
ponds which adopt many of almost extinct species like 
KIET LAEW. This is a great place for those who enjoy 
nature and urbanites who f¬lee the chaos for leisure.

HOBBY CLUB

  ปางอุ๋ง 
       หมู่บ้านรวมไทย
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 กระแสสมาร์ทโฟนในเมืองไทยในช่วงนี้เรียกได้ว่าบูมสุด ๆ ตั้งแต่
การเข้ามาของ Blackberry และ iPhone ที่ไม่ว่าเราจะมองไปทางไหน 
ก็จะเจอแต่คนที่ กด chat หรือใช้นิ้ว รูด ๆ ไปบนจอพร้อมกับหูฟังสี
ขาว เรยีกไดว้า่กลายเปน็เทรนดใ์หมข่องสงัคมไปแลว้ และสำาหรบัในวนันี ้
เรามีอีกหน่ึงน้องใหม่ท่ีกำาลังมาแรงมากในต่างประเทศ และอดท่ีจะพูดถึง 
ไม่ได้ นั่นคือ Android จาก google

What’s	Android	?

 Android ไม่ใช่ชื่อหรือรุ่นโทรศัพท์ แต่เป็นระบบปฏิบัติก�ร (OS)  
ทีท่ำ�หน�้ทีข่บัเคลือ่นก�รทำ�ง�นใหโ้ทรศพัท ์พฒัน�โดย google ทีม่ ีจดุเดน่ 
คือ เป็นระบบปฏิบัติก�รแบบเปิด(Opensource) เปิดตัวครั้งแรก
ในปล�ยปี 2550 และได้รับคว�มสนใจม�กม�ยจ�กโทรศัพท์มือถือ 
ค่�ยต่�ง ๆ  ไม่ว่�จะเป็น Molo HTC, LG, Motorola, Samsung, Sony 
Ericsson ฯลฯ

แล้ว	Android	ทำาอะไรได้บ้าง	?

 Android ก็เหมือนกับระบบปฏิบัติก�รสำ�หรับอุปกรณ์พกพ�
(gadget) อืน่ ๆ  ซึง่มนัส�ม�รถทำ�ไดท้กุอย�่งทีส่ม�รท์โฟนทกุอย�่งทำ�ได ้
เหนอืกว�่ในหล�ยอย�่งๆ เพร�ะดว้ยคว�มทีเ่ปน็ระบบปฏบิตักิ�รแบบเปดิ 
ทำ�ให้คว�มส�ม�รถของมันเพิ่มม�กขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในปัจจุบัน Android 
เป็นระบบปฏิบิตก�รเพียงไม่กี่ตัวที่รองรับ FLASH ได้อย่�งสมบูรณ์!!!

จุดเด่นของ	Android

 - ก�รพัฒน�ที่มีอย่�งต่อเนื่อง โดยท�ง google สัญญ�ว่�จะ
  ออกตัวอัพเดทใหม่อย่�งน้อยทุก 4 เดือน
 - ม ีApp ต�่ง ๆ  ม�กกว�่ 70,000 Application ใหเ้ลอืกใน Android 
  Market ในขณะนี้
 - มีโทรศัพท์ Android หล�กรุ่นหล�กยี่ห้อให้เลือกม�กม�ย 
  ในร�ค�เริ่มต้นไม่ถึง 5,000 บ�ท
 - รองรับ Flash แบบสมบูรณ์

แล้วมีมือถือในไทยรุ่นไหนบ้างที่ใช้	Android

 สำ�หรบัมอืถอืทีร่ะบบปฏบิตักิ�ร Android ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุตอนนี้คงหนี
ไม่พ้น Samsung Galaxy S ที่ว�งให้เป็นผู้ท้�ชนกับ iPhone 4 อย่�ง
จังโดยมีจุดเด่นอยู่ที่ คว�มเร็วและจอขน�ดใหญ่ถึง 4 นิ้ว แบบ Super 
AMOLED ที่มีคว�มคมชัดสุด ๆ นอกจ�กนี้รุ่นอื่น ๆ ที่โดดเด่นจ�กค่�ย
อื่นอีกเพียบ อ�ทิ Motorola Milestone, Sony Ericsson Xperia X10, 
Legend และ Desire Smart จ�ก HTC

Android OS น้องใหม่มาแรง
จาก

INNOVATION UPDATE
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 The current of smart phones in this period has boomed 
since the arrival of Blackberry and iPhone. Wherever we 
look and go, we will see people pressing fîingers to chat 
and swipe on the screen along with putting on the white  
headphones. It has obviously become a new social trend  
already.  Today, we have already had another new generation 
which is hot in the foreign countries and unbearable not to 
mention, Android from Google.

What’s	Android?

 Android is not a brand or phone model, but an operat-
ing system (OS) that functions to drive the phone operations 
developed by Google. Due to its major feature as an open 
source OS debuted in the late 2007, Android has received much  
attention from a number of mobile phone companies, including 
Molo HTC, LG, Motorola, Samsung, Sony Ericsson, etc.

What	can	Android	do	then?

 Unlike an operating system of other handheld gadgets, 
Android  not only can do everything possible just like Smart-
phone, but also can do many other things since it is an open 
source operating system, its capability can be exponentially 
enhanced. Now, Android is only one of a few operating systems 
that are perfectly compatible with FLASH!!!

Main	Features	of	Android

 - Continued development with a promise by Google to 
  issue a new, updated version at least every four months;
 - Over 70,000 Applications currently available in the Android  
  Market;
 - Various versions of the Android phones to select with 
  starting prices of less than 5000 Baht; and
 - Perfect compatibility with Flash.

Which	mobile	phone	versions	in	Thailand	have	employed	
the	Android?

 The mobile phones which most outstandingly utilize the 
Android operating system is Samsung Galaxy S which has 
been a challenger against iPhone4 with highlights of speed 
and screen of up to 4” Super AMOLED with high resolution 
In addition, there are many other prominent ones, such as the 
cool Motorola Milestone, the most beautiful Android mobile 
phones-Sony Ericsson Xperia X10,  Legend, and Desire Smart 
from HTC.
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 วัตถุดิบคุณภ�พสูงเป็นปัจจัยสำ�คัญของคุณภ�พผลิตภัณฑ์ที่ดี  
ดว้ยเหตนุี ้GEP จงึเลอืกสัง่ซือ้จ�กซพัพล�ยเออรท์ีม่คีณุภ�พวตัถดุบิแนน่อน
โดยเฉพ�ะ และว�งม�ตรฐ�นก�รตรวจสอบอย่�งเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจใน 
คว�มสม่ำ�เสมอของคุณภ�พ

 GEP ร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องจักร ผลิตกระด�ษที่มีชื่อเสียงคือ VOITH 
(จ�กเยอรมนี) และ METSO (จ�กฟินแลนด์) เพื่อผลิตกระด�ษชั้นดีที่ตอบ
สนองคว�มต้องก�รของลูกค้� GEP มีระบบควบคุมคือ ระบบก�รควบคุม
แบบกระจ�ยตวั DCS (Distributed Control System) และ ระบบควบคมุ
คุณภ�พ QCS (Quality Control System) เพื่อปรับน้ำ�หนักพื้นฐ�นคว�ม
หน� คว�มชื้น สัดส่วนปริม�ณเถ้� และน้ำ�หนักส�รเคลือบในขั้นตอนก�ร
ผลติโดยอตัโนมตัเิพือ่ใหม้ัน่ใจในคว�มสม่ำ�เสมอด�้นคณุภ�พ ก�รใชง้�นได้
ต่อเนื่อง และด้�นก�รพิมพ์

 ในด้�นก�รจัดก�รคุณภ�พ แผนกควบคุมคุณภ�พว�งม�ตรก�ร
ที่เข้มงวดด้�นคุณลักษณะของสินค้�และคุณสมบัติท�งก�ยภ�พ และใช้
ระบบตรวจสอบแบบอัตโนมัติที่ล้ำ�สมัย โดยใช้ข้อมูลก�รทดสอบที่เป็น
ปัจจุบันจ�กระบบควบคุมขั้นตอนท�งสถิติ SPC (Statistical Process 
Control)

 ในขณะเดียวกัน ผู้ตรวจสอบที่มีคว�มเชี่ยวช�ญจะตรวจสอบ
กระบวนก�รผลิตทั้งหมดและควบคุมทุกแผนกเช่น ก�รม้วน ก�รตัด  
ก�รบรรจุ และอื่น ๆ นอกจ�กนี้ แผนกควบคุมคุณภ�พจะสุ่มตรวจสอบ 
อีกท�งหนึ่งเพื่อรับประกันคุณภ�พกระด�ษ

 GEP ได้รับก�รรับรองระดับน�น�ช�ติเช่น ISO 9001 จ�กก�ร
สร้�งคว�มเป็นเลิศด้�นคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง จ�กชื่อเสียงที่ได้รับและ 
คว�มค�ดหวังของลูกค้� GEP จะปรับปรุงคุณภ�พต่อไปเพื่อเป็นที่หนึ่ง 
ในด้�นคุณภ�พในอุตส�หกรรมนี้

 High quality raw materials is key to good product  
quality, as a result, GEP purchases only from suppliers with stable 
quality for raw materials and implements strict examination 
standard to ensure quality consistency. 

 Cooperating with famous paper machine manufactures   
VOITH (Germany) and METSO (Finland), GEP produces 
top -grade papers to meet customers’ requirements. GEP 
has two systems: DCS (Distributed Control System) and QCS 
(Quality Control System) to automatically adjust basis weight, thick-
ness, moisture, ash content and coating weight in the production 
process to ensure quality consistency, stability and printability.  

 In quality management, QC department implements 
strict standards of product features & physical properties and 
adopts advanced automatic inspection system with timely 
testing data from SPC (Statistical Process Control) system.  

 At the same time, specialized inspectors monitor the whole 
production process and control all work sections, such as 
rewinding, cutting, packaging, etc. Furthermore, QC department 
makes spot-check as a way to guarantee paper quality.

 GEP received international recognitions such as ISO 
9001 through continuous pursuit of quality excellence. Bearing 
these recognitions and customers’ expectations on mind, GEP 
will keep improving the quality to become quality champion 
in the industry. 

GEP CSD and Q&A system

GEP Quality Control System

Chart 1: TQM process

 GEP ทำาตามขั้นตอนปฏิบัติงานของ ISO และใช้ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management - TQM) 
เป็นแนวทางในขั้นตอนการผลิต

 GEP follows ISO operating procedures and implements TQM 
(Total Quality Management) system as the following chart in 
the production process.
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GEP CSD and Q&A system

About GEP Customer Service

Complaints	Work-flflflflffllow	OF	Gold	East	Paper	MILL	
GEP’s website - the fˆˆifirst interface
 GEP’s website (www.goldeastpaper.com) is the first  
offˆˆicial image of the company and it helps to bridge overseas 
customer with GEP. Starting in Aug. 2010, our website              
became multi-language that includes English, Japanese,       
German, French and Spanish. Customer could fîind all the       
information regarding our organization on the website, such 
as environmental achievement under sustainable development, 
customer complaint services, etc.
Customer complaint - if something goes wrong
 GEP implements strict quality control, however, if any product 
problem occurs, GEP will handle as soon as we get complaints.  
 When submitting complaints, customers could help us by 
doing the following three things: 
 1.  Download the Customer Complaint Report and Evidence Collection Guide. http://www.goldeastpaper.com/Customer_claim.aspx. 
 2.  Fill out Customer Complaint Report, follow the Evidence Collection Guide to provide evidence, and contact branch offifif̂̂ice. 
  The CSD department classifîied all complaints under two major categories: Transportation-related and Quality-related. 
 For Quality-related complaints, B.O will make preliminary judgment and upload the complaint into SAP system and send all 
evidence to GEP.
 For transportation-related complaints, customers must  report to GEP within a month after receiving the cargo.  If the claim 
is above deductible (USD1,000), B.O representative must inform the Insurance Company to investigate and to negotiate a  
settlement. If the claim is below deductible (USD1,000), B.O representative will investigate on site and make the preliminary judgment 
of complaint cause. Afterward, B.O representative should upload the complaint into SAP system and send all evidences to mill. 
Customers could refer to the following chart or contact Customer Service Department in GEP for more details.
 3. Thailand Customers please contact Marketing Department C.A.S. Paper Co., Ltd. for goods and services details  
Tel. 02-216-4242-9, Fax. 02-215-2256

เว็บไซต์์ GEP - จุดติดต่อจุดแรก
 เว็บไซต์ GEP (www.goldeastpaper.com) เป็นสื่อภ�พแรกของบริษัทซึ่งช่วยเชื่อมโยงลูกค้�ต่�งประเทศเข้�ห� GEP เว็บไซต์์ของเร�เริ่มตั้งแต่
เดือนสิงห�คม 2010 และมีหล�ยภ�ษ�รวมทั้งอังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศสและสเปน ลูกค้�ส�ม�รถห�ข้อมูลทุกอย่�งที่เกี่ยวกับองค์กรของเร�ได้
ในเว็บไซต์ เช่น คว�มสำ�เร็จในเรื่องก�รพัฒน�สิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน ก�รบริก�รรับคำ�ร้องเรียนลูกค้� และอื่น ๆ

การร้องเรียนของลูกค้า - ในกรณีที่มีความผิดพลาด
 GEP มีก�รควบคุมคุณภ�พที่เข้มงวด อย่�งไรก็ต�ม ถ้�มีปัญห�ด้�นผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น GEP จะดำ�เนินก�รทันทีที่ได้รับคำ�ร้องเรียน เมื่อส่ง 
คำ�ร้องเรียนแล้ว ลูกค้�จะช่วยเร�ได้ส�มวิธีนี้
 1. ด�วน์โหลดร�ยง�นก�รร้องเรียนของลูกค้�และแนวท�งก�รเก็บหลักฐ�น http://www.goldeastpaper.com/Customer_claim.aspx. 
 2.  กรอกร�ยง�นก�รร้องเรียนของลูกค้� ทำ�ต�มขั้นตอนก�รเก็บหลักฐ�นเพื่อแจ้งหลักฐ�น และติดต่อสำ�นักง�นส�ข�แผนกบริก�รลูกค้�แบ่ง 
  คำ�ร้องเรียนออกเป็นสองกลุ่ม คือเรื่องที่เกี่ยวกับก�รขนส่งและเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภ�พ ในเรื่องข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับคุณภ�พนั้น B.O  
  จะพิจ�รณ�ตัดสินขั้นแรกก่อนและอัพโหลดคำ�ร้องเรียนเข้�ในระบบ SAP และส่งหลักฐ�นทั้งหมดไปที่ GEP
 ในเรื่องข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับก�รขนส่ง ลูกค้�จะต้องแจ้งไปที่ GEP ภ�ยในหนึ่งเดือนหลังจ�กที่ได้รับสินค้� ถ้�ค่�เสียห�ยน้ันสูงกว่�ค่�ท่ีหัก 
ค่�ใช้จ่�ยได้ (1,000 USD) ตัวแทนของ B.O จะแจ้งบริษัทประกันภัยเพ่ือสืบสวนและต่อรองค่�ใช้จ่�ย ถ้�ค่�เสียห�ยนั้นต่ำ�กว่� (1,000 USD) ตัวแทน
ของ B.O จะพจิ�รณ�ตดัสนิในขัน้แรกแลว้ จะอพัโหลดคำ�รอ้งเรยีนเข�้ระบบ SAP และสง่หลกัฐ�นทัง้หมดไปทีโ่รงง�น ลกูค�้ส�ม�รถอ�้งองิแนวท�ง
ต�มนี้ หรือติดต่อแผนกบริก�รลูกค้�ของ GEP เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 3. ลกูค�้ในประเทศไทยส�ม�รถตดิตอ่สอบถ�มร�ยละเอยีดสนิค�้และบรกิ�ร หรอืรอ้งเรยีนสนิค�้มปีญัห�ไดท้ี ่ฝ�่ยก�รตล�ด บจก.ซ.ีเอ.เอส.เปเปอร ์
ตัวแทนจัดจำ�หน่�ยเพียงผู้เดียวในเมืองไทย โทร. 02-216-4242-9  แฟกซ์. 02-215-225
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