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เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
 พบกันอีกแล้วกับการเปิดพุทธศักราชใหม่ในปี 2554 ขอกล่าว
คำาว่า “สวัสดีปีใหม่” และขอนำาพรจากคุณพระศรีรัตนตรัย และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สมหวัง ตลอดปีและตลอดไป 
พร้อมลุยงานกันกับปีกระต่ายสุดแสน เบิกบานกันทั่วหน้า  

 ข่าวสารและสาระสำาคัญเรายังคงบริการข้อมูลให้กับทุกท่าน
เช่นเดิมในปีนี้  NEVIA NEWS  ยังคงพัฒนารูปแบบสาระการนำา
เสนอเพือ่ตอบรบัความตอ้งการของลกูคา้มากยิง่ขึน้ไปตอ่  โดยฉบบั
นี้ เรามีเรื่องราวและสาระมาฝากกันเพิ่มยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นโอกาส
พิเศษของกลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ ที่มีอายุครบรอบ 40 ปี จาก
ประสบการณท์ีย่าวนาน และความเชีย่วชาญในธรุกจิสิง่พมิพ ์ทำาให้
เราได้รับความไว้วางใจกับทุกท่าน ในการให้บริการและอำานวย
ความสะดวกในธุรกิจเรื่อยมา ซึ่งเราขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง   

 ฉบับน้ี เราได้รับคำาอวยพรจากลูกค้าและSupplier ในโอกาส
การครบรอบปีท่ี 40 และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย 
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเขียนคอลัมน์เกี่ยว
กับเทคนิคกระดาษในการพิมพ์ให้เราด้วย ฉบับนี้เรายังตามติด
บรรยายกาศของงาน ประกาศผล SINAR MAS PRINT AWARDS 
ที่ลูกค้าเราได้รับรางวัลนำามาด้วยฝากด้วย และในฉบับยังนำาเสนอ
เรื่องราว ดีๆ มากมายให้ทุกท่านได้ติดตามเช่นเดิม

 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปีกระต่ายที่สุดแสนเบิกบาน จะสร้าง
ความสุขในชีวิตและหน้าที่การงานให้กับทุกท่านตลอดไป 

Dear Our Supportive Customers
	 Happy	New	Year	to	all	for	2011!	We	wish	that	everyone	
has	a	great	and	wonderful	year,	and	be	ready	for	the	work	
in	the	joyful	rabbit	year.

	 In	this	year,	we	will	still	provide	our	news	and	summary	
services	for	everyone	as	usual.	NEVIA	NEWS	will	continue	
to	develop	the	style	of	our	content	presentation	to	meet	
with	customers’	demand.	In	this	issue,	we	have	more	stories	
and	contents	which	are	regarded	as	a	good	opportunity	
for	Charoen	Aksorn	Group	Co.,	Ltd.	which	is	celebrating	its	
40th	anniversary.	From	the	long	experience	and	expertise	in	
printing	business,	we	have	always	been	trusted	by	everyone	
to	provide	service	and	convenience	in	the	business,	which	
we	would	like	to	express	our	gratitude	to	everyone	once	
again.

	 In	this	issue,	we	have	received	greetings	from	customers
and	 suppliers	 in	 the	 occasion	 that	 the	 company	 is	
celebrating	 its	 40th	 anniversary,	 and	 the	 company	 has	
been	honored	by	Assoc.	Prof.	Dr.	Aran	Hansuebsai,	Head	
of	the	Department	of	Photographic	Science	and	Printing	
Technology,	Faculty	of	Sciences,	Chulalongkorn	University	
who	has	written	technical	column	about	printing	paper	for	
us.	In	this	issue,	we	also	bring	you	the	atmosphere	at	the	
stage	side	at	the	SINAR	MAS	PRINT	AWARDS	where	our	
customer	received	an	award.	In	addition,	we	still	bring	you	
many	more	stories	for	your	pleasure	as	usual.

	 We	sincerely	hope	that	the	joyful	rabbit	year	will	bring	
happiness	to	everybody’s	life	and	work.	

กองบรรณาธิการวารสาร “NEVIA NEWS”
“NEVIA NEWS” Editor

มกราคม 2554 / January 2011
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CAS GROUP ขอบพระคุณจากใจให้ลูกค้าทุกท่าน
 ปี 2554 กลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ ครบรอบปีท่ี 40 ของ
การก่อต้ังธุรกิจ ซ่ึงถือว่าเป็นประสบการณ์ท่ียาวนานในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเมืองไทย โดยฝ่ายบริหาร
ทุกท่านมีความมุ่งม่ันและวิสัยทัศน์ท่ีพร้อมพัฒนาอุตสาหกรรม
การพิมพ์ รวมท้ังดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด  ซ่ึงกลุ่มบริษัท เจริญ
อักษร กรุ๊พ จะไม่สามารถยั่งยืนอย่างเข้มแข็งได้ ถ้าปราศจาก
การสนับสนุนจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ทุกภาคส่วน ที่คอย
เป็นน้ำาหล่อเลี้ยงให้เติบโตจนถึงทุกวันนี้ 

 ตัวแทนของกลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ โดยคุณสมศักด์ิ  
ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า “ขอขอบ 
พระคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนกลุ่มเจริญอักษร กรุ๊พ ด้วยดี
เสมอมาแน่นอนเราจะพัฒนาตนเองเพื่อจะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  โดย เราถือว่า ลูกค้าทุกท่าน
เป็นเหมือนพันธมิตรที่ดีต่อกัน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เรา
จะไดร้บัใชล้กูคา้ในธรุกจิสิง่พมิพท์กุทา่นดว้ยการกา้วเดนิไปดว้ย
กันในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศต่อไป”   

Thank You for Best Alliance
 In 2011, CAS Group is celebrating 40th anniversary of 
the business establishment, which is regarded as a long 
experience in supporting printing industry in Thailand. 
Every executive is very decisive in terms of vision 
that is ready for printing industry develop, as well as 
taking good care of customers, which CAS Group would 
not have strong sustainability without the support from 
printing business customers from every sector which 
acts as the lifeblood for the growth that we see today.

 “Thank you all customers who have always been 
supportive to CAS Group. Of course, we will continue to 
develop ourselves to meet the need of customers whom 
we regard as alliance. We truly hope that we will be 
serving all printing business customers by continuing to 
move forwards together in Thailand’s printing industry”,
the representative from CAS Group, Mr. Somsak 
Dararattanaroj, the CEO said. 
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แนวทางในการพัฒนา กลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ 
 แนวทางการพัฒนาของกลุ่มบริษัทเจริญ อักษร กรุ๊พ  
คุณสมศักดิ์ กล่าวว่า “เราก็มีแนวคิดการพัฒนา 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ีหน่ึง คือ การพัฒนาบุคลากร (Employee Development) 
ภายในองค์กร โดยเน้นการสร้างจิตสำานึกร่วมกันของคนใน
องคก์รใหเ้ปน็หนึง่เดยีว และพฒันารว่มกนั สว่นทีส่อง คอื การ
พัฒนาธุรกิจ (Business Development) โดยนำาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยคำานงึถงึ ราคาทีล่กูคา้สามารถแขง่ขนัในธรุกจิได ้เพราะนัน่
คือ ความอยู่รอดของลูกค้าและของเราด้วย

  ครบรอบ 40 ปี ของกลุ่มบริษัท เจริญอักษรกรุ๊พ มี
การก่อสร้างที่ทำาการของบริษัทแห่งใหม่ โดยมุ่งเน้นความมี 
อัตลักษณขององค์กร และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งความสัมพันธ์ทีดีระหว่างพนักงานในองค์กรลูกค้าและ
คู่ค้า ที่สำาคัญมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ความ
สนุกสนานและพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ตลอดทั้งปีให้กับ
ลูกค้าของเรา

The Course of Development of CAS Group
 For the course of development of CAS Group,
Mr. Somsak said that “we have two parts of the course 
of development; the fîirst is Employee Development 
within the organization which focuses on creating a 
single shared conscious of people within the organization 
which will be developed together, the second is  
Business Development by adopting new technologies 
to support printing business, as well as selecting good 
quality products to meet the demand of target group 
with the consideration of the price that customers can 
operate their business, because that is how customers 
and we survive in the business. 

 To commemorate its 40th anniversary, CAS Group has 
constructed new off̂îice with the emphasis on the identity 
of the organization and environmental friendliness, as 
well as good relationship between employees within the 
organization, customers, and partners. Most importantly, 
activities have been organized throughout the year with our 
customers for entertainment and development of printing 
industry.
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คําอวยพรของโรงงาน โกลด์ อีสท์ เปเปอร์

 ประธานบรหิารโรงงาน โกลด ์อสีท ์เปเปอร ์นำาโดย Mr.Ma Chih 
Ming และรองประธานบริหารโดย Mr.Huang Liangtien, Mr.Chi 
Mi Chung ร่วมแสดงความยินดี กับการครบรอบปีที่ 40 ของกลุ่ม 
บริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ เราดีใจท่ีได้รับทราบการครบรอบดังกล่าว 
โรงงาน โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ ขอขอบพระคุณ เพื่อนร่วมงานทุกท่าน
ของกลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ ด้วยความจริงใจ สำาหรับการเป็น
พันธมิตรที่ดีร่วมกันตลอดมา

 การเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ
กับ โรงงาน โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ มีความลึกซ้ึงและยาวนานร่วม
กัน เร่ิมต้นจากการติดต่อธุรกิจ การร่วมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมท่ีดี
ระหว่างกัน เรามีความจริงใจต่อกันและกัน ในขณะเดียวกันเรายัง
รู้สึกถึงมิตรภาพและความอบอุ่นร่วมกัน ซ่ึงเราเป็นเกียรติอย่างมาก
ท่ีได้ร่วมธุรกิจเป็นพันธมิตรกับ บริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ ผู้บริหาร 
โรงงาน โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ ทุกท่าน หวังเป็นอย่างย่ิงว่าความร่วมมือ
ของเราท้ังสองฝ่ายจะขยายวงกว้างไปยังธุรกิจอ่ืนๆต่อไปในอนาคต

 ท้ายนี้ ในนามโรงงานโกลด์ อีสท์ เปเปอร์ ขอแสดงความยินดี
อีกครั้งกับการครบรอบปีที่ 40 ของกลุ่มบริษัทเจริญอักษร กรุ๊พและ 
ขอให้มิตรภาพระหว่างเราทั้งสองยาวนานสืบต่อไป 

Greeting from Gold East Paper

 Gold East Paper’s Presidents by Mr.Ma Chih Ming, 
and Vice Presidents by Mr.Huang Liangtien, and Mr.Chi 
Mi Chung would like to congratulate CAS Group on its 
40th anniversary. We are delighted with such news. Gold 
East Paper would like to sincerely express our gratitude to 
every colleague in CAS Group for their consistent excellent 
alliance.

 The alliance between CAS Group and Gold East Paper 
has been a long and intimate one. It started out from 
business contact, exchanging good culture between each 
other. We have been sincere towards each other while feeling 
the friendship and warmth, which it has been a great honor 
for us to be part of the business alliance with CAS Group. 
Every Gold East Paper’s executive truly hopes that our 
cooperation will expand into other businesses in the future.

 Lastly, on behalf of Gold East Paper, we would like to 
congratulate CAS Group once again for its 40th anniversary, 
and wish for our friendship to be an everlasting one.

Congratulations

Mr.Huang Liangtien
Mr.Chi Mi Chung

Mr.Ma Chih Ming
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คําอวยพรของโรงงาน โกลด์ ฮัวเฉิน เปเปอร์

 รองประธานบริหารโรงงานโกลด์ ฮัวเฉิน เปเปอร์ นำาโดย 
Mr.Zhaoxiong Huang ร่วมแสดงความยินดีกับการครบรอบ 40 ปี 
และขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจสืบต่อไป เราถือว่ากลุ่มบริษัท
เจริญอักษร กรุ๊พ เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ท่ีสำาคัญท่ีสุดของเรา 

 การเปน็พนัธมติรทีด่ ีระหวา่ง โรงงาน โกลด ์ฮวัเฉนิ เปเปอร ์กบั 
กลุม่บรษิทัเจรญิอกัษร กรุพ๊ ไดร้บัการสนบัสนนุดว้ยดตีลอดมา โดย
เรามคีวามรูส้กึยนิดทีีไ่ดม้โีอกาสเปน็พนัธมติรรว่มกนั ไมเ่พยีงแตใ่น
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจ หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำางานรว่มกนั เทา่นัน้ แตเ่รายงัรว่มจัดกจิกรรมเสรมิสรา้งการ
ตลาดรว่มกนัโดยสรา้งภาพลกัษณข์องผลติภณัฑ ์ใหก้บัลกูคา้ภายใน
ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 เรามีความยินดีอย่างจริงใจที่จะเห็นเราทั้งสองฝ่ายสามารถ
พฒันา ความรว่มมอืกนัทางธรุกจิสบืตอ่ไปในอนาคต ทา้ยสดุ ขอให้
กลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ ก้าวหน้าพัฒนาความยิ่งใหญ่ในธุรกิจ 
สืบต่อไป 
 

Greeting from Gold Huasheng Paper

 Gold Huasheng Paper’s Vice President by Mr.Zhaoxiong 
Huang would like to congratulate CAS Group on its 40th 
anniversary, and wish you a business in progress. We 
consider that Charoen Aksorn Group is our most important 
strategic alliance.

 Good alliance between Gold Huasheng Paper and CAS 
Group has been a very consistent and supportive one.  We 
are glad that we have the opportunity to be an alliance. 
Not only in business product development or increasing 
joint operation effîiciency, but we also organize joint market  
promotion activities by improving product image for 
customers in Thailand.

 We will be very delighted to see that both of us can 
develop and continue to have business cooperation in the 
future. Lastly, we wish CAS Group continue to have great 
success and development in the business.
 

Congratulations

Mr.Zhaoxiong Huang
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 ในปี 2554 งาน Sinar Mas Print Awards ครั้งที่ 5 จะถูก
จัดขึ้น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ที่เมืองไฮหนาน ประเทศจีน โดย
มีการเพิ่มประเภทงานประกวดสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ เข้ามาเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั่วโลกอีกครั้ง

 บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำากัด เป็นตัวแทนรับผลงานสิ่งพิมพ์
ของลกูคา้ในเมอืงไทย โดยเริม่รบัผลงานสง่เขา้ประกวด Sinar Mas 
Print Awards ครั้งที่ 5 ตั้งแต่ในเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2554 
เปน็ตน้ไป สว่นรายละเอยีดเพิม่เตมิ สอบถามไดท้ีฝ่า่ยการตลาดและ
เราจะจดัสง่เอกสารประชาสมัพนัธใ์หล้กูคา้ทกุทา่นไดร้บัทราบตอ่ไป 

 “เพื่อเป็นการประกาศศักดาของงานพิมพ์ไทย อย่าลืมส่งงาน
พิมพ์เข้าร่วมประกวดกันเยอะๆ นะคะ”

 งานประกาศสิง่พมิพ ์SINAR MAS PRINT AWARDS ครัง้ที ่4 ในวนั
ท่ี 20 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรม Shangri - La Hotel Pudong Shanghai 
จัดขึ้น ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงของ
โรงงานโกลด์ อีส เปเปอร์ และโรงงาน โกลด์ ฮัวเฉิน เปเปอร์ รวมทั้ง
ตัวแทนของผู้ประกอบการในธุรกิจการพิมพ์และอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
กว่า 30 ประเทศทั่วโลก มีผู้ร่วมงานจํานวนกว่า 400 ท่าน เป็นพยาน
ความสําเร็จภายในงานดังกล่าว

  ในปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวด มากกว่า 2,000 ชิ้นงาน         
จาก 1,000 โรงพิมพ์ทั่วโลก ครอบคลุมประเภทการประกวด 11 
ประเภท โดยมีเหรียญทองจำานวน 12 รางวัล และรางวัลเหรียญ
เงินจำานวน 35 รางวัล

 บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำากัด นำาโดย คุณสุรพล ดารารัตนโรจน์ 
กรรมการผู้จัดการ พาลูกค้าที่ส่งผลงานประกวดและได้เข้ารอบ
ร่วมงานดังกล่าวเกือบ 20 ท่าน โดยผลงานของประเทศไทยที่ได้รับ
รางวลัเหรยีญเงนิคอื บรษิทั มเีดยี เอก็เพอรท์สีท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
(ประเทศไทย) จำากัด ได้รับรางวัลประเภท Sheet-fed Magazine

 ผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองท่านหนึ่งกล่าวภายในงานว่า “เรา
เติบโตมาจาก Sinar Mas Print Awards เพราะเป็นส่วนกระตุ้น
ให้เราพัฒนางานพิมพ์  เราจำาได้ว่าเราส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่
ปี 2008 และได้รับรางวัลเหรียญเงินในปี 2009 จนในที่สุดปีนี้เรา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง”

 โดยแท้จริงแล้วคณะกรรมการจัดงานเริ่มการแข่งขัน Sinar 
Mas Print Awards ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างเวทีสำาหรับช่างพิมพ์
และโรงพมิพจ์ากทัว่โลกไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณแ์ละไดแ้สดงผล
งานในระดบัสากล ซึง่ชา่งพมิพแ์ละโรงพมิพท์ีเ่ขา้รว่มในการแขง่ขนั
สามารถเล็งเห็นถึงความตั้งใจที่ดีของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
Sinar Mas Print Awards ได้อย่างแน่นอน

งานประกาศรางวัล SINAR MAS PRINT AWARDS 2010 

Sinar Mas Print Awards
Ceremony in Shanghai
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since 2008, and we received a silver medal in 2009, and 
fîinally, this year we receive a gold medal.”

 Indeed, the organizing committee started Sinar Mas Print 
Awards with the intention to provide a platform for worldwide 
printers and publishers to exchange experiences and 
gain international exposure. The participating printers and 
publishers could certainly identify the good intention of 
Sinar Mas Print Awards organizing committee. 

 In 2011, the 5th Sinar Mas Print Awards will be held on 
October 20, 2011 in Hainan, China. New types of printing 
work will once again be added to meet the need of printing 
industry around the world.

 C.A.S. Paper Co., Ltd. is the agent for receiving printing 
works from customers in Thailand. The works for the 5th Sinar 
Mas Print Awards can be submitted from February - August 
2011 onwards. For additional details, please contact marketing 
and later we will send the advertisement to all customers. 

 “To showcase the talent of Thai printing works, don’t 
forget to send in your works.”

 The 4th SINAR MAS PRINT AWARDS was held on October 20, 
2010 at Shangri - La Hotel Pudong Shanghai, Shanghai, China. 
The event was attended by senior executives from Gold East 
Paper, and Gold Huasheng Paper, as well as representatives 
from printing business operators, and printing industry from more 
than 30 countries around the world. There were also over 400 
attendees who witnessed the success in this such event.

 This year, there were more than 2,000 pieces of work 
in the competition from 1,000 publishers around the world, 
covering 11 types of competition. 12 gold medals and 35 
silver medals were given to the winners of each award.

 C.A.S. Paper Co., Ltd. led by Mr. Suraphol Dararattanaroj, 
Managing Director, who took 20 customers to this event. They 
all submitted their work in the competition which they were 
nominees in this round of the event. The work from Thailand 
that received silver medal award is from Media Expertise 
International (Thailand) Co., Ltd. for Sheet-fed Magazine.

 One person who receives a gold medal award said in the 
event that “We grow from Sinar Mas Print Awards because 
they encourages us to develop printing work. We remember 
that we have been submitting the work for the competition 
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ประเภทกระดาษ
กับคุณภาพงานพิมพ์
รศ.ดร.อรัญ  หาญสืบสาย
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การสือ่สารเรยีกชือ่กระดาษเปน็วธิทีีส่ะดวกทีส่ดุ เพราะผูซ้ือ้สามารถ
จําได้ง่าย และยังช่วยทํานายผลคุณภาพงานพิมพ์และการนําไปใช้งาน
ได้อีกด้วย ทําให้เกิดการแบ่งประเภทกระดาษของกลุ่มผู้ซื้อและผู้ใช้ใน
ประเทศต่างๆ แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน American 
Forest and Paper Association (AFPA) มาตรฐานยุโรป (European 
Standard) และ ISO 12647-2 ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มกระดาษประเภท
ต่างๆ ที่พยายามจะสื่อสารกับผู้ใช้ให้ทราบว่าจะนําไปใช้งานอย่างไรและ
ได้คุณภาพระดับไหน ทั้งนี้จะมีการระบุสมบัติที่เกี่ยวข้องร่วมอยู่ด้วย  

 

จากความพยายามที่มีการแบ่งประเภทกระดาษในชื่อต่างๆ นี้ ยังมี
อีกหลายประเทศที่ยังใช้ชื่อสื่อสารกันในภาษาตนเอง ซึ่งถือว่าเป็น
อปุสรรคในการพฒันางานพมิพอ์ยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้มหีลายองคก์ร
โดยเฉพาะสมาคมการพิมพ์หลายแห่งในประเทศอเมริกาและกลุ่ม
ประเทศยโุรป ไดป้ระชมุรว่มกนัเสนอเกณฑใ์นเรยีกชือ่กระดาษและ
ระบุคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้จำาเป็นต้องทราบ เช่น คุณสมบัติ
กระดาษที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพงานพิมพ์และวิธีการทดสอบ ทำาให้
ได้ข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้

 Paper is the most convenient way to communicate because 
buyers can easily remember, and it also predicts the quality 
of printing work, and work application. This leads to different 
paper categorization of the group of buyers and users in 
various countries such as American Forest and Paper Association 
(AFPA)’s standard, European Standard, and ISO 12647-2 
standard. Table 1 illustrates various categories of paper which 
is trying to communicate with users of their applications and 
grades. Relevant properties will also be specified.   

 

From the effort to categorize papers under various names, 
many countries still use name to communicate in own lan-
guage, which is regarded as an inevitable barrier in printing 
work development. There are many organizations, especially 
many printing associations in the US, and European  
countries have organized meetings in order to propose 
paper naming rules and specifîication of relevant properties 
which is necessary for users to know such as properties 
that are related to printing work quality, and testing method, 
which leads to an initial summary as follows;

ตารางที่ 1 ตัวอย่างการแบ่งประเภทกระดาษ

Paper Type and Printing Work Quality
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 คุณลักษณะทั่วไป (General attributes): whiteness, light  
 ness, hue, f¬luorescence, gloss และ opacity 
 คุณสมบัติทางการพิมพ์ (Printability properties): 
 ink absorption, water absorption, print gloss และ 
 pH of paper 

 ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของคุณลักษณะทั่วไปของ
กระดาษที่โรงงานกระดาษหลายแห่งในโลกควบคุมการผลิตออก
มา เพือ่สรา้งมาตรฐานกระดาษเองในกลุม่ผูผ้ลติกบัผูซ้ือ้โดยเฉพาะ 
โรงพมิพ ์ซึง่กำาลงัไดก้ารยอมรบัจากลกูคา้ในระดบัหนึง่ และจะเพิม่
ขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคุณลักษณะเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ต่อสมบัติทาง 
การพิมพ์และคุณภาพงานพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่มาตรฐาน
กระดาษ ISO ได้รับการวิจารณ์พอสมควรว่ากำาหนดคุณสมบัติของ
กระดาษพิมพ์น้อยไป ทำาให้กระดาษที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
แล้ว ยังให้คุณภาพงานพิมพ์แตกต่างกันได้ คุณภาพงานพิมพ์ในที่นี้ 
หมายถงึ การผลติน้ ำาหนกัส ี(Tone reproduction) และคา่การเพิม่
ของน้ ำาหนักสี (Tone value increase) 

 ในอนาคต การกำาหนดคุณลักษณะของกระดาษและเรียกชื่อ
กระดาษ น่าจะเป็นสากลมากขึ้น ง่ายในการสื่อสารและสามารถ
ทำานายผลคุณภาพงานพิมพ์ได้แม่นยำา ถึงตอนนั้นไม่รู้ว่าการเรียก
ชื่อกระดาษและการแสดงข้อมูลสมบัติของกระดาษในบ้านเราจะ
เปลี่ยนไปตามกระแสหรือไม่ ? 

 General attributes : whiteness, lightness, hue,
 f¬lfluorescence, gloss and opacity 
 Printability properties: ink absorption, water absorption, 
 print gloss, and pH of paper 

 Table 2 indicates relationship of general attributes of 
papers that many paper factories in the world control its 
manufacturing in order to create own paper standard in the 
group of manufacturers and buyers, especially publishers, 
which is being recognized from customers to a certain 
extent, and it will gradually increase if these attributes 
are the right solutions for printing properties and printing 
work quality. Meanwhile, ISO paper standard has received 
reasonable amount of criticism that it determines too few 
properties for printing paper, causing certifîied papers to 
have different printing work quality. Here, printing work 
quality means tone reproduction, and tone value increase.

 In the future, determining attributes of paper and paper 
naming should become much more international, easy for 
communication, and able to predict printing work quality 
accurately. By that time, we will have to fîind out if paper 
naming and paper property presentation in our country will 
follow the trend.

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่างๆของกระดาษ
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 “Papermaking from corn stalk” is the research project 
belonged to Department of Imaging and Printing Technology, 
Faculty of Science, Chulalongkorn University. The research 
project has been finally supported by The Science for 
Locale Project under the academic development plan 
of Chulalongkorn University. The project was aimed to 
serve public for the upcoming occasion of “100 years 
of Chulalongkorn University” in 2017 and for serving the 
university vision “Chulalongkorn University is the pillar of 
the kingdom”. Nan province was chosen to be the first case 
study since Nan is one of the two centers of CU-OLNR 
(Chulaongkorn University-the Offîice of Learning Network for 
the Region) and in Nan province, 80% of the total area is 
for corn growing. After harvesting, most of corn stalks are 
burnt down and this leads to environmental problem like 
global warming. So, the project was then aimed to make 
this corn stalk which is an agricultural waste become value 
added as a raw material for papermaking. The process 
of making corn paper is similar to that of sa paper and 
corn paper can be used for handicrafts like sa paper as 
well. However, due to better smoothness of corn paper as 
compared to sa paper, corn paper provides better print 
quality and become more suitable for any work related 
to perforated design. Right now, the process of making 
corn paper is in the middle of taking out the patent by 
Chulaongkorn University. Public knowledge transfer was 
also done for free through the workshop arranged in Nan 
province around September 2010. The next free workshop 
will be hold in Nan around the end of February or the 
beginning of March 2011. 

การผลิตกระดาษจากต้นข้าวโพด

 “การผลิตกระดาษจากต้นข้าวโพด” เป็นโครงการวิจัยของ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ 
คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ภายใต ้“โครงการวทิยา
เพื่อพื้นถิ่น” ตามแผนพัฒนาวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยเป็นโครงการวิจัยเพื่อบริการชุมชนเนื่องในโอกาสจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจะมีอายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2560 และตามวิสัย
ทศันข์องทางมหาวทิยาลยัทีว่า่ “จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั...เสาหลกั
ของแผน่ดนิ” โครงการวจิยันีไ้ดเ้ลอืกจงัหวดันา่นเปน็จงัหวดันำารอ่ง 
เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีศูนย์ปฏิบัติการของสำานักงาน
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคอยู่ที่จังหวัดน่าน ซึ่งจังหวัดน่านมี
การปลกูขา้วโพดมากถงึประมาณ 80% ของพืน้ทีท่ัง้หมดของจงัหวดั 
หลังจากทำาการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากข้าวโพดแล้ว ต้นข้าวโพดส่วน
ใหญ่มักถูกเผาทิ้ง ทำาให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงภาวะ
โลกร้อน โครงการวิจัยนี้จึงพยายามนำาต้นข้าวโพดที่เหลือจากการ
เก็บเกี่ยวมาใช้ประโยชน์โดยนำามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ 
โดยมีกระบวนการผลิตที่คล้ายกับการผลิตกระดาษสา ซึ่งกระดาษ
จากตน้ขา้วโพดสามารถนำามาใชง้านประดษิฐไ์ดเ้หมอืนกบักระดาษ
สา หากแต่มีผิวหน้าที่เรียบกว่าทำาให้สามารถนำาไปพิมพ์หรือนำาไป
ตอกลายได้ดีกว่า สำาหรับกระบวนการผลิตกระดาษจากข้าวโพด
นั้นกำาลังอยู่ในขั้นตอนการจดสิทธิบัตรโดยผ่านทางจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มมีการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชนโดยจัดให้มีการจัดอบรมให้กับชาวจังหวัดน่านเมื่อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา และกำาลังจะจัดอบรมให้กับ
ชาวจงัหวดันา่นอกีครัง้ในราวปลายเดอืนกมุภาพนัธห์รอืตน้มนีาคม 
พ.ศ. 2554 โดยการอบรมแตล่ะครัง้ไมม่กีารเสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 แหล่งข้อมูล โดย อาจารย์ สมพร ชัยอารีย์กิจ (Somporn Chaiarrekij)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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PAPER TRENDS

การผลิตกระดาษจากต้นข้าวโพด

Papermaking from Corn Stalk
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PAPER TRENDS

CAS PAPER บุก ART PAPER ในโรงพิมพ์
CAS PAPER & GEP บุก ART PAPER ในโรงพิมพ์

  ซ.ีเอ.เอส.เปเปอร ์รกุตลาดกระดาษอารต์ รว่มกบั โรงงาน โกลด์ 
อีสท์ เปเปอร์ เพื่อให้โรงพิมพ์ภายในประเทศได้ใช้กระดาษอาร์ต
คุณภาพระดับโลก โดยผ่านมาตรฐาน โปรแกรมการรับรองระบบ
การจัดการป่าไม้ (PEFC - Programme for the Endorsement 
of Forest Certifîication), และมาตรฐานอื่นๆ ตามสากลกำาหนด 
โดยมุ่งเป้ายอดขายโตเกิน 10% ของยอดขายกระดาษอาร์ตในปีที่
ผ่านมา

 โดย คณุสรุพล ดารารตันโรจน ์กลา่ววา่ “นอกจากสนิคา้คณุภาพ
แล้ว ยังต้องบริการให้ทันท่วงที ทั้งในด้านราคาและการจัดส่ง” ซึ่ง
จะสามารถชว่ยใหย้อดขายเตบิโตขึน้มาไดอ้ยา่งแนน่นอน” โรงงาน
โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ ได้ส่งคุณ เจ ลี (Mr. Jay Lee : Head of 
HSWO Business Unit) มาเป็นตัวแทนฝ่ายขายร่วมทัพกับ ซี.เอ.
เอส.เปเปอร ์โดยเนน้เรือ่งการบรกิารสนิคา้ใหท้นักบัลกูคา้เปา้หมาย
โดยตรง รวมทั้งให้ความรู้ด้านกระดาษ กับโรงพิมพ์ด้วย

 การรว่มมอืกนัระหวา่ง ซ.ีเอ.เอส.เปเปอร ์กบั โรงงานโกลด ์อสีท ์
เปเปอร์ ในครั้งนี้ ทำาให้เราเชื่อมั่นว่า ยอดขายจะโตขึ้นตามเป้าได้
อย่างไม่ยาก

  CAS Paper makes a move in art paper market with Gold 
East Paper to make world-class paper available for local 
printing house, which has been through PEFC - Programme 
for the Endorsement of Forest Certif̂îication, and other inter-
nationally prescribed standards, which sales target is set at 
10% growth of the art paper sales from the previous year.

 Mr. Surapol Dararattanaroj said that “Besides quality 
products, we must provide the service in time in terms 
of both price and delivery which would defîinitely be able 
to increase our sales”. Gold East Paper is represented by 
Mr. Jay Lee: Head of HSWO Business Unit for sales 
 department to joint force with CAS Paper by focusing on the 
product service that directly meets with customers’ target, 
as well as providing printing houses with paper knowledge.

 This cooperation between CAS Paper and Gold East 
Paper makes us believe that large sales growth will occur 
according to the target.

CAS PAPER & GEP Makes a Move in Art Paper 
in Printing House
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HOT PRODUCTS

DIGITAL PAPER PRESENTATION
NEVIA DIGITAL

So professional, So beautiful
 Demand for digital printing is surging. As the leading paper 
supplier, Gold East and Gold Huasheng Paper brought “Nevia 
Digital” to the customers with wide range of basis weight from 
80gsm - 350gsm, from text to cover. 

Features: 
 • Cost Effîiciency: Precision sheeting yields brilliant run-
nability to reduce waste paper
 • Safe Package: waterproof ream wrap and box package, 
bulk package for convenient distribution and storage.
 • Custom Packaging: Available in OEM and all kinds of 
packing from bulk, ream to carton, all upon your request
 • Excellent Runnability: high temperature resistance (180º 
above), high stiffness and better folding endurance to meet 
the post-press requirements.
 • Superior print fidelity: Unique surface treatment specifîically 
engineered for superior print fidelity.
 • HP certifîied: HP three stars certifîied and suitable for 
various kinds of digital press.
 • Environmental-Friendly: PEFC certifîied.

 NEVIA Digital has excellent compatibility for either electronic 
ink or dry powder machines. NEVIA Digital is suitable for high-
end promotional materials, business documents and personal 
fflîiles etc. 

NEVIA Digital brings you professional and beautiful  
printing world.

สวยคมชัดอย่างมืออาชีพ
 ความต้องการด้านงานพิมพ์ดิจิตอลเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว โกลด์ อีสท์ 
เปเปอร์ และ โกลด์ ฮัวเฉิน เปเปอร์ ในฐานะซัพพลายเออร์กระดาษ
ช้ันนำา ได้นำาเสนอ “Nevia Digital” ให้กับลูกค้า โดยมีหลากหลายขนาด
ต้ังแต่ 80 แกรม - 350 แกรม ใช้งานได้ต้ังแต่พิมพ์ตัวอักษรจนถึงปกเอกสาร
คุณสมบัติ: 
 • ประหยดัตน้ทนุ: กระดาษเรยีบสนทิชว่ยใหผ้า่นเครือ่งพมิพไ์ดง้า่ย
และลดการสูญเสียกระดาษ 
 • บรรจภุณัฑแ์บบประหยดั: บรรจภุณัฑก์นัน้ำาแบบรีมและแบบกล่อง 
และแบบบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่เพ่ือการขนส่งและจัดเก็บท่ีสะดวกสบาย
 • บรรจุภัณฑ์แบบสั่งทำาพิเศษ: สำาหรับบริษัทรับจ้างผลิตและทำา 
บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ รีมหรือเป็นลัง 
ตามความต้องการของลูกค้า
 • ใส่เคร่ืองพิมพ์ได้ไม่ติดขัด: ทนอุณหภูมิได้สูง (มากกว่า 180º องศา), 
ไม่อ่อนตัวง่าย และทนต่อการหักพับเพื่อตอบสนองงานหลังการพิมพ์
 • คณุภาพงานพมิพม์คีวามคมชดัสงู: พืน้ผวิแบบพเิศษผลติมาเพือ่
คุณภาพงานพิมพ์ที่คมชัดโดยเฉพาะ 
 • ได้รับการรับรองโดย HP: รับรองระดับสามดาวจาก HP และ
รองรับคุณภาพงานพิมพ์ดิจิตอลหลากหลายประเภท 
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: รับรองโดยโปรแกรมรับรองระบบการ
จัดการป่าไม้ PEFC

 NEVIA Digital ใช้งานร่วมกับหมึกอิเล็กโทรนิคและหมึกผงได้อย่าง 
ดีเยี่ยม เหมาะกับงานเอกสารระดับพรีเมียม, เอกสารธุรกิจ, เอกสาร
ส่วนบุคคล และอื่นๆ 

NEVIA Digital นำาคุณเข้าสู่โลกแห่งการพิมพ์ที่สวยงามและเป็น 
มืออาชีพ
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กระดาษอาร์ตกึ่งมันกึ่งด้าน NIREUS SILK
 กระดาษอาร์ตก่ึงมันก่ึงด้าน ท่ีผ่านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพสูงสุด โดยโรงงาน โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ ร่วมกับ โรงงาน โกลด์ 
ฮัวเฉิน เปเปอร์ ซ่ึงมีขนาดต้ังแต่ 105-200 แกรม โดยมีคุณสมบัติเด่น ดังน้ี 
 • มีความมันวาวสูงถึง 92% ซึ่งมีระดับความขาวสูงกว่ากระดาษ
ปกติภาพพิมพ์มีความคมชัดและโทนสีสวย
 • การรับหมึกของกระดาษแห้งเร็ว ทำาให้เวลาในการจัดการหลัง
การพิมพ์สั้นลง ลดปัญหาการพิมพ์ ช่วยลดความเสี่ยงในการพิมพ์ และ
ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำา 
 • ผิวกระดาษมีความละเอียด เรียบสม่ำาเสมอ อัตราการขยายของ
เม็ดสกรีนบวมน้อยลง ทำาให้สะดวกในการพิมพ์และมีความเหมือนกับ
ต้นฉบับมากยิ่งขึ้น 
 • เหมาะสำาหรับสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความคมชัด เน้นสีและ 
ความละเอียดของเม็ดสี เช่น นิตยสารที่ต้องการเน้นคุณภาพ, รายงาน
ประจำาปี, หนังสือขายอสังหาริมทรัพย์ หรือ แคตตาล็อคเกี่ยวกับ 
ยานยนต์ เป็นต้น 

เหมาะกับงาน
 • เอกสารงานพิมพ์ทางธุรกิจ
 • นิตยสารแฟชั่น คุณภาพเกรดเอ
 • แคตตาล็อค คุณภาพระดับสูง
 • เอกสารประกอบการเรียนการสอน
 • ปฏิทิน, โบร์ชัวร์ หรือ โปสเตอร์อื่นๆ

 The Nireus has been researched and developed to be the best 
quality by Gold East Paper in collaboration of Gold Huasheng 
Paper sizing range of 105-200 gsm. With the distinctive 
characteristics as follows.
 • 92% High gloss which has the white level higher than 
normal paper giving sharp and beautiful color tone for the printing.
 • Fast ink absorbing, therefore, shorten, working time after 
the printing, reduce risk in printing problem, and low cost in 
production.
 • Paper surface is fîine & smooth, less dot gain, making it 
easy to work and making the print is closer to the original copy.
 • Suitable for the work that requires sharpness, color  
emphasizing, and high resolution such as annual report, property 
brochures, or catalogs for mobile industry.

Applications
 • Fine Business Printing
 • High-end Fashion Magazine
 • High-class Catalogue
 • Treasured Book
 • Instruction Book
 • Calendar, Brochure, Poster and Other
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PAPER EXHIBITION

 การประกาศผลรางวัล  Asian Print Awards 2010  ลูกค้าของ
กลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ คือ บริษัท สิบคน จำากัด หรือที่รู้จัก
ในนาม “อิมเมจแก็งค์” ได้รับรางวัล เหรียญทองประเภท Digital 
Printing Electrographic/Laser โดยใชก้ระดาษยีห่อ้ นเีวยี-ดจิติอล  
ซึ่งคุณสุวิทย์ สัตยานุวัฒน์ (Production Manager) กล่าวว่า 
ทีมงานของ “อิมเมจแก็งค์” ดีใจมากที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เพราะ
ไม่คิดว่า “อิมเมจแก็งค์” จะได้รับรางวัลใหญ่ของงาน เพราะทุก
ประเทศที่ส่งผลงานเข้าประกวดมีคุณภาพด้วยกันทั้งนั้น  

   คุณสุวิทย์ยัง กล่าวอีกว่า ปัจจัยที่สร้างงานคุณภาพให้งานพิมพ์
ระบบดจิติอล ม ี2 ปจัจยัหลกั คอื  การบรกิารดา้นตวัซอฟตแ์วรห์รอื
ขัน้การเตรยีม  fiไฟลง์าน เพือ่ทีใ่หไ้ดง้านตามทีต่อ้งการ รวมทัง้การจดั
ทำา Layout ที่ค่อนข้างจะต้องให้ความใส่ใจทุกขั้นตอน ปัจจัยที่สอง

 ในคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน แขกรับเชิญจากทั่วทวีปเอเชียเดินทาง
มาร่วมงานกันที่โรงแรม Grand Hyatt Hotel ในมาเก๊า เพื่อฉลอง
ครบรอบ 8 ปี ของงานประกาศรางวัล Asian Print Awards ในการ
ยอมรับในความเป็นเลิศทางการพิมพ์จากทั่วทวีปเอเชียคณะกรรมการ
การจัดงานได้มอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศใน 19 ประเภทของการประกวด
ดว้ยการสนบัสนนุบรษิทัในระดบัแพลทนิมั 8 รางวลั และในระดบัทองคาํ 
10 รางวัล

 เริม่จากประเภทของโปสเตอรแ์ละการด์โฆษณา พธิกีารประกาศ
ชื่อผู้ชนะสำาหรับทั้ง 19 ประเภทอย่างรวดเร็วในขณะที่แขกรับเชิญ
กำาลงัรบัประทานอาหารอยา่งเอรด็อรอ่ย ผูช้นะรางวลัเหรยีญทองได้
รบัเหรยีญและประกาศนยีบตัรบนเวทจีากตวัแทนบรษิทัผูส้นบัสนนุ
หลักระดับทองคำาทั้ง 10 ราย VP Huang จาก โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ 
ได้รับเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในสองประเภทของ
การประกวดและร่วมแสดงความยินดีกับช่างพิมพ์ที่ชนะเลิศบน
เวที ผู้สนับสนุนในระดับแพลทินัมได้มอบรางวัลพิเศษของตนเอง
ด้วยเช่นกัน บริษัท สิบคน จำากัด จากประเทศไทยได้รับรางวัลการ
ใชก้ระบวนการพมิพแ์บบดจิติอลทีด่ทีีส่ดุจาก Fujixerox ในปนีีด้ว้ย

 ในฐานะทีเ่ปน็ผูจ้ดัหากระดาษ GEP เปน็ผูช้นะเลศิในคนืวนังาน
เพราะอยา่งนอ้ย 70% ของผลงานทีร่ว่มเขา้ประกวดทัง้หมด 2,000 
รายการ ใช้กระดาษของ GEP นอกจากนี้ในกลุ่มของผู้ที่ชนะการ
ประกวด อย่างน้อย 20 รายการ (6 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 3 
เหรียญทองแดง และ 2 เหรียญแพลทินัม) ใช้ผลิตภัณฑ์ของ GEP 
เช่น บริษัท สิบคน จำากัด ใช้ Nevia Digital สำาหรับผลงานที่ได้รับ
รางวลัเหรยีญทองสำาหรบัประเภท Digital Printing Electrographic 
ส่วนผู้ชนะรางวัลเหรียญทองรายอ่ืนๆ เช่น Limited Edition และ 
Art Reproduction Catalogues และแมกกาซีนแบบ Sheet-fed 
ซึ่งทั้งหมดต่างก็ใช้กระดาษของ GEP

 เป็นที่น่ายินดีที่คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล จากสมาคมการพิมพ์
ไทยเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัล Life-time Achievement Awards 
จาก APA Callaghan Publishing Pte ในประเทศสิงคโปร์ เป็น
ผู้ก่อตั้ง APA ขึ้นมาในปี 2546 เพื่อส่งเสริมการพิมพ์ที่เป็นเลิศทั่ว
ทวีปเอเชียมาร่วมงานด้วย

By Paper Supplier
GEP 20
Others 21
Unknown 10
Sappi 5
Thai Paper 4
Oji 3
UPM 3
APP Group 3
Stora Enso 1
Hansol 1

By Country
China 25
India 14
Thailand 12
Japan  6
Hong Kong  5
Singapore  4
Malaysia  3
Indonesia  1
Taiwan  1

ASIAN PRINT AWARDS 2010
งานประกาศรางวัล ASIAN PRINT AWARDS 2010
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 On the night of Nov. 24, 2010, 400  guests across Asia 
gathered in the Grant Hyatt Hotel in Macau to celebrate the 8th 
Asian Print Awards. In recognizing printing excellence across 
Asia, the organizing committee awarded winners of its 19 
categories with 8 platinum and 10 gold enterprise sponsors.  

 Starting with the category of posters and show cards, 
the MC quickly announced winners of the 19 categories 
as guests enjoyed the dinner. Gold awards winners 
received the medal and diploma on stage from the hands 
of respective representatives from the 10 gold enterprise 
sponsors. VP Huang from Gold East Paper was honored 
to present two categories and congratulated the winning 
printers on stage. The 8 platinum sponsors also presented  
their respective special awards. Sibkon from Thailand 
received the best use of the digital printing process from 
Fujixerox this year. 

คือ การเลือกกระดาษที่มีคุณภาพให้กับงานพิมพ์ของลูกค้า เพราะ
กระดาษที่สร้างงานพิมพ์ให้สวยงามตามแบบได้นั้น จะต้องเป็น 
กระดาษที่มีคุณสมบัติเหมาะกับงานพิมพ์ดิจิตอลโดยเฉพาะ เพราะ
จะช่วยลดปัญหากระดาษในขั้นตอนการพิมพ์ได้เป็นอย่างดี และ 
ผลงานที่ออกมาก็จะมีคุณภาพ สีสัน สวยงามตามที่ต้องการ  

 “แนวโน้มของกระดาษดิจิตอลในเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้าง” 
คณุสวุทิย ์กลา่ววา่ โรงพมิพส์ว่นใหญย่งันยิมใชก้ระดาษพมิพส์ำาหรบั
ออฟเซต ซ่ึงกระดาษดิจิตอลจะได้รับความนิยมน่าจะประมาณ 3-5 
ปี ต่อไป ทั้งนี้มองจากเครื่องพิมพ์ดิจิตอลที่กำาลังจะขยายตัวและ
แข่งขันกันสูง อย่าง ฟูจิซีร็อกซ์ และ แคนนอน ส่งผลให้กระดาษ
งามพิมพ์ดิจิตอลเริ่มขยายตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ด้วยคุณภาพของกระดาษที่มารองรับงานพิมพ์
ดิจิตอล ซึ่งช่วยลดปัญหากระดาษในระหว่าง
พิมพ์ โดยแตกต่างจากกระดาษพิมพ์ 
ออฟเซต อย่างเห็นได้ชัดเจน  

 As paper supplier, GEP was the winner of the night 
because at least 70% of the 2,000 entries adopted GEP’s 
paper. In addition, among all the award winners, at least 
20 entries (6 Gold, 9 Silver, 3 Bronze, 2 Platinum Awards) 
used GEP’s products, such as Sibkon used Nevia Digital  
for its Gold Award winning entry for Digital Printing 
Electrographic category. Other gold medals winners such as 
those of Limited Edition and Art Reproduction, Catalogues, 
and Sheet-fed magazines all used GEP’s paper. 

 One good surprise was that Mr. Kriengkrai Thiennukul 
from Thai Printing Association was the fîirst person to 
receive the Life-time Achievement Awards from APA. 
APA was founded in 2003 by Callaghan Publishing Pte in 
Singapore to promote printing excellence across Asia.

  At the Asian Print Awards 2010, CAS Group’s customer, 
Sibkon Co., Ltd., AKA “Image Gang” received a gold 
award for Digital Printing Electrographic/Laser category 
using Nevia Digital paper which Mr. Suwit Sattayanuwat 
(Production Manager) said that the “Image Gang” team 
is very happy to receive such award because it is not 
expected that “Image Gang” would have received such 
a major award in the event because every country, that 
entries the competition, has quality works.

 Mr. Suwit also said that there are 2 factors that create 
quality work for digital printing; software service or fîile 
preparation procedure in order to obtain the work as 
required, including layout preparation which requires  
attention in every step. The second factor is selecting  
quality paper for printing job of customers because paper 
that can create beautiful printing works must be a paper that 
has specifîically suitable for digital printing work because it 
would reduce the problem of paper in the printing process, 
and the resulting work will have good quality, good colors, 
and beautiful as required.

 “What is the trend for Digital paper in Thailand?”
Mr. Suwit said that most publishers still like to use printing 
paper for offset, which digital paper would be popular in 
probably the next 3-5 years. Looking at digital printing which 
has high expansion and competition like Fujixerox and 
Canon, it has resulted in more expansion in digital printing 
paper. The paper quality, that supports digital printing, helps 
reducing the problem of paper during printing process. 
It is an obvious difference from the offset printing paper.  
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• ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปี เครือเจริญอักษร
 ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มบริษัทเจริญอักษร กรุ๊พ ที่ยืนหยัดมั่นคงในวงการอุตสาหกรรม
การพิมพ์ไทยมายาวนานถึง 40 ปี จากการที่เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กๆ และขยายบริษัทในกลุ่มอย่าง 
ตอ่เนือ่ง ซึง่ตอนนีถ้อืไดว้า่เปน็ผูน้ำาทางดา้นอตุสาหกรรมการพมิพท์ี ่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้าทางด้านสิ่งพิมพ์ได้ครบวงจรและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและคู่ค้ายังต่างประเทศ รวมทั้ง
ภาครัฐบาลด้วย

• การปรับตัวและเทคนิคในการบริหารภายใต้แบรนด์นิวไวเต็ก จำากัด
 ในฐานะที่เราเป็นโรงพิมพ์ที่เก่าแก่และมีพื้นฐานของมีชื่อเสียงที่ดีกับลูกค้า และมีฐานลูกค้า
จำานวนมาก เมื่อกระแสของสังคมและโลกเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ต้องพัฒนา 
ให้สอดคล้อง ดังนั้น นิวไวเต็ก ย่อมต้องมีการ Re-Branding เพื่อปรับตัวให้เข้าให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านเครื่องจักรมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย เพื่อรองรับงานพิมพ์และความ
ต้องการของลูกค้า ส่วนด้านการตลาด เรามีการทำา มองในเรื่องในการสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ 
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้กับลูกค้าของเรา โดยเน้นการสร้างงานแบบพันธมิตรมากกว่าที่จะเป็นผู้รับ 
ผู้ให้บริการอย่างเดียว

• แนวทางในการพัฒนางานพิมพ์ไทย
 การพัฒนางานพิมพ์ไทยเราได้ทำามาตลอด โดยเราไม่ได้เน้นแค่องค์กรนิวไวเต็ก แต่เรามองภาพ
รวมของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ภายในประเทศด้วย ทั้งนี้เพราะเราเคยดำารงตำาแหน่งนายกสมาคม 
การพิมพ์ไทย ซึ่งเห็นได้ชัดคือปัจจุบัน อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย ได้ขึ้นเป็นอันดับ 1 ทางด้าน
คุณภาพงานพิมพ์ในภูมิภาคเอเซีย โดยเฉพาะการก้าวเข้ามาเป็นผู้นำาในยอดของการส่งออกอันดับ 1 
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) ประเทศไทย วันนี้กลายเป็นศูนย์กลางการส่งออก
สิง่พมิพแ์หง่ใหมแ่ละโตขึน้อยา่งรวดเรว็ เราใหค้วามสำาคญักบัทกุภาคสว่นของธรุกจิสิง่พมิพ ์เพือ่เปน็
เครือข่ายในการพัฒนาร่วมกัน  และเรายังให้ความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งพิมพ์เป็นอัน
ดับต้นๆ เพื่อให้เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนการบริหารธุรกิจส่งออกของไทยต่อไป

• Congratulating CAS Group on its 40th anniversary
 Congratulations to CAS Group for its persistence and consistency in Thai printing industry 
for 40 years, from a small business and continuous expansion in the Group’s companies, 
which now can be regarded as the leader in printing industry that can meet the need of 
customers by providing complete range of printing products and services, and it is recognized 
by customers and partners overseas, as well as the government sector.

• Adaptation and Management Technique under Newwaitek Co., Ltd.
 As we are an old publisher and has good basis and reputation with customers, and 
has large customer base, when social trend and the world change, including printing tech-
nology that must develop to correspond with the change. Therefore, Newwaitek Co., Ltd. 
must have Re-branding to adapt to the change in machinery that has been modernized to 
support printing work and demand of customers. For the marketing, we have been look-
ing at creating new products and services which will be the tools for our customers. The 
emphasis is on creating the work in the manner of alliance more than just being receiver 
and provider of service.

• Course of Development for Thai Printing Works
 We have always been developing Thai printing works which is not only emphasizing 
on Newwaitek but we also look at the overall picture of local printing industry. This  
is because we used to be the chairman of the Thai Printing Association, and it is obvious  
that at the present Thai printing industry has become number 1 in printing quality in 
Asia, especially becoming the leader in export total, as the number 1 in South East  
Asia. Today, Thailand has become a new prints exporting hub which is growing quickly. 
We focus on every sector of printing business in order to create a network that  
we can develop together. We also emphasize on printing personnel development as  
one of the top priorities in order to be the main mechanism to continue to drive export  
business management.

• ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปี เครือเจริญอักษร
 40 ปีของเครือเจริญอักษรที่ผ่านมา เป็น 40 ปีแห่งความเหมาะเจาะพอดี ที่เครือเจริญอักษรได้เติบโต
ควบคู่กับการเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย และอยากจะกล่าวว่าเครือเจริญอักษร ที่ประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจรของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ล้วนแต่มีส่วนช่วยเกื้อหนุนในการเติบโตอย่างมากของ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสครบรอบ 40 ปี 
ของเครือเจริญอักษร และขอพรคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ธุรกิจของเครือเจริญอักษร เจริญ
รุ่งเรือง เติบโตยิ่งๆ ขึ้น ควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยต่อไป 

• การปรับตัวและเทคนิคในการบริหารภายใต้แบรนด์ด่านสุทธา จำากัด
 เราให้ความสำาคัญกับการบริหารคน และการบริหารธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อตอบโจทย์ และความ
ต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างรวดเร็ว ผลิตงานให้ได้คุณภาพในราคาที่เหมาะสม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ธุรกิจ
มีความเข้มแข็งและเติบโตทุกๆ ปี การบริหารธุรกิจการพิมพ์ให้ได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความรู้ทั้งทาง
กว้างและทางลึก ต้องรู้ทันและรู้จริง ว่าทิศทางของการพิมพ์ในอนาคตอันใกล้จะไปในทิศทางไหน รวม
ถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านพิมพ์ และความต้องการของตลาด ต้องเปิดใจกว้าง วิเคราะห์
และติดตามข่าวตลอดเวลา และที่สำาคัญ ต้องให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาคน และปรับปรุงเครื่องจักรไป
พร้อมๆ กัน เราให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อาศัยอยู่รอบด้านโรงงาน โดยถือว่าเป็นเรื่องที่
ต้องดูแลและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับโรงงานได้

• แนวทางในการพัฒนางานพิมพ์ไทย
 ผู้ที่มีส่วนร่วมในวงการธุรกิจการพิมพ์ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะมีบทบาท ในด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย ควรให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการพิมพ์  ซึ่งอุตสาหกรรมการ
พิมพ์ยังขาดแคลนและมีความต้องการอย่างสูง ดังนั้นทุกท่าน ต้องให้ความสำาคัญและสนับสนุนในเรื่อง
กจิกรรมตา่งๆ สว่นภาครฐัควรอยา่งยิง่ทีต่อ้งสนบัสนนุในหลายๆ ดา้นเพือ่การพมิพไ์ทยจะไดเ้ขม้แขง็ และ
มคีวามพรอ้มทีจ่ะสามารถแขง่ขนัไดใ้นเวทโีลก เพือ่ชว่ยกนัดำารงไวซ้ึง่ธรุกจิการพมิพไ์ทยใหค้งอยูใ่นมอืของ
คนไทย และลูกหลานสืบต่อไป 

• Congratulating CAS Group on its 40th anniversary 
 The past 40 years of CAS Group has been a very fîitting 40 years which CAS Group
has grown together with Thai printing industry. I would like to say that CAS Group which 
operates a complete business in printing industry plays a big part in the growth of Thai 
printing industry in the past 40 years. I would like to congratulate CAS Group for its 40th 
anniversary and request a blessing from holy object to inspire growth and prosperity to 
CAS Group along with the growth in Thai printing industry. 

• Adaptation and Management Technique under Darnsutha Press Co., Ltd.
 We emphasize on intimate personnel management and business management in order
to give the solution to customers quickly. Producing works that have appropriate quality  
and price are one factor that strengthens business and causes business to grow every  
year. Printing management for sustainability requires wide and deep knowledge, being 
updated with the latest situation and actually knowing which direction printing is heading  
in the near future, as well as changes in printing technology, and market demand, must be 
open, always analyze and monitor news, and most importantly, must emphasize on personnel 
development and upgrade machinery at the same time. We emphasize on environment and 
surrounding community, which is regarded as the matter that requires mutual support to 
enable them to live together with us.

• Course of Development for Thai Printing Works
 Participants in printing business should be a good role model in the development of 
Thai printing industry. Printing personnel development should be supported, which printing 
industry is still lacking and still has high demand for. Therefore, everyone must 
emphasize and support various activities. Defîinitely, state sector should and must provide  
support in various aspects in order to strengthen Thai printing, enabling the industry to  
be able to compete in the global stage, to help continuing to maintain Thai printing  
business in the hands of Thai people and their descendants. 

หนึ่งในความประทับใจ
...ที่คุณมอบให้เรา

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท นิวไวเต็ก จำากัด

Mr. Kriengkrai Thiennukul
Managing Director
New waitek Co., Ltd.

คุณปฐม สุธาธิกุลชัย
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ด่านสุทธา จำากัด

Mr. Pathom Suthathikulchai
President
Darnsutha Press Co., Ltd. 

IMPRESSION
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• ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปี เครือเจริญอักษร
 ผมขอชื่นชมในความสำาเร็จของเครือเจริญอักษร กรุ๊พ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าโรงพิมพ์ได้ครบวงจร นับได้ว่าเป็นบริษัทของคนไทยที่มีความแข็งแรงที่สุดในธุรกิจอุปกรณ ์
การพิมพ์ขณะนี้ จนเป็นที่รู้จักของวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ สำาหรับ
สำานักพิมพ์ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ เป็นอย่างดี
เสมอมา ทำาให้ฟิสิกส์เซ็นเตอร์สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วจนถึงทุกวันนี้ จึงต้องขอขอบคุณไว้ 
ณ โอกาสนี้ด้วย

• การปรับตัวและเทคนิคในการบริหารภายใต้แบรนด์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ จำากัด
 การบริหารงานและการลงทุนของฟิสิกส์เซ็นเตอร์ มีนโยบาย ดังนี้ คือ เลือกลงทุนเครื่องจักร
ทีม่รีาคาไมแ่พงมากแตม่ปีระสทิธภิาพในการทำางานและสรา้งพนัธมติรกบัทกุโรงพมิพอ์ยา่งสม่ำาเสมอ 
ซึง่รวมทัง้เปน็พนัธมติรกบั Supplier ทัว่ไปเพือ่เลอืกวตัถดุบิทีม่คีณุภาพด ีราคาไมแ่พงตอบโจทยข์อง
ลกูคา้ทกุกลุม่ได ้และพฒันาบคุลากรใหม้คีวามเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ ดว้ยการมุง่มัน่ทำางานดว้ยประสทิธภิาพ
ภายใต้คำาขวัญ “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ทำาให้เรามีงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี

• แนวทางในการพัฒนางานพิมพ์ไทย 
 อุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทย จะพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนนั้น ผมมองว่าต้องพัฒนาบุคลากร
เสียก่อน โดยการสร้างให้เขาเกิดความคิดว่าอาชีพนี้และบริษัทนี้สามารถทำาให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึน้ได ้จากนัน้กใ็หเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัโิดยมบีรษิทัขายอปุกรณก์ารพมิพแ์ละขายเครือ่งพมิพเ์ปน็ผูแ้นะนำา 
สำาหรบัผม ทำาหนา้ทีเ่หมอืนโคช้ฟตุบอล คอยวางแผนใหพ้นกังานทำางานกนัเปน็ระบบเพือ่ลดความสญู
เสยีของงานและดแูลความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยภายในองคก์รไมใ่หเ้กดิความวุน่วาย ทำาใหพ้นกังาน
และผูบ้รหิารทำางานกนัอยา่งมคีวามสขุ มเีวลามาวางแผนการพฒันาหลายๆ อยา่งได ้ผมคดิวา่ถา้โรง
พมิพห์ลายๆ แหง่ในบา้นเรามคีวามสามคัคกีนั แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั พึง่พาอาศยักนั การพมิพ์
ของไทยเราจะพัฒนาไปได้ไกลแน่นอน

• Congratulating CAS Group on its 40th anniversary
 I admire the success of CAS Group that is able to meet the need of publishers’
customers with complete range of products and services. It is regarded as the strongest 
Thai company in printing equipment business at the present; to the extent that is  
recognized in general printing industry both locally and internationally. For Physics Center 
Partnership Limited, CAS Group has always provided a good support which enables 
Physics Center Partnership Limited to expand quickly until today. Therefore, we would 
like to use this opportunity to express our gratitude.

• Adaptation and Management Technique under Physics Center Partnership Limited 
 Physics Center Partnership Limited has the following policy for management and
investment; choosing to invest in not so expensive machinery but is effective in the 
operation, and regularly creating alliance with every publisher, as well as allying with 
general suppliers in order to select raw material that has good quality and cheap to 
provide the solution for every group of customers, and developing personnel to improve 
their living condition with the determination to work effeciently under the motto “Work 
is money, money is work, transform into happiness” which has created jobs for us 
throughout the year.

• Course of Development for Thai Printing Works 
 For Thai printing industry to have sustainable development, I believe that personnel 
must be fîirst developed by making them think that this career and this company can 
improve their living condition. Then, provide them with learning and practical experience 
which is guided by printing equipment and printer companies. For me, I will be like a 
football coach who plans a systematic operation to avoid work lost and keep everything 
in order within the organization, to prevent disorder. Making sure that staffs and  
executives can work happily and can plan for many developments. I think that if many 
publishers in Thailand are united, exchanged ideas, and relied on each other, Thai 
printing will certainly go very far.

คุณนรินทร เนาวประทีป
กรรมการผู้จัดการ
หจก.สำานักพิมพ์ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

Mr. Narin naovaprateep
Managing Director
Physics Center Press Limited Partnership 

คุณคุณา เทวอักษร    
ประธานกรรมการ
บริษัท คอมฟอร์ม จำากัด

Mr. Khuna Dhevaaksorn
Executive Vice Presiden
Comform Co., Ltd.

• ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปี เครือเจริญอักษร
 กลุม่บรษิทั เจรญิอกัษร กรุพ๊ เปน็พนัธมติรทางการคา้ทีด่เียีย่มตอ่กนัทัง้ในดา้นการใหค้วามชว่ยเหลอื
ดแูลเกือ้กลูและเอือ้ประโยชนต์อ่กนัอยา่งดตีลอด 40 ป ีประกอบกบัผูบ้รหิารทีม่วีสิยัทศันแ์ละทมีงาน
ทีม่คีวามคณุภาพและตัง้ใจทำางานจงึไดผ้ลงานเปน็สนิคา้และบรกิารทีด่เียีย่ม โดยในความสำาเรจ็ของ
ทาง กลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ นั้น คงไม่ต่างกับคำาว่า “ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน” 
ผมตัวแทนของบริษัทฯ ขอร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบครั้งนี้ และขออวยพร
ให้บริษัทฯ เจริญเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ

• การปรับตัวและเทคนิคในการบริหารภายใต้แบรนด์คอมฟอร์ม จำากัด
 เรา พยายามทำาความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการใช้สิ่งพิมพ์ของลูกค้าทุกกลุ่ม
ของเรามาโดยตลอด โดยเรามุ่งเน้นการลงทุนด้านเครื่องจักรที่ดีมีคุณภาพ และกำาลังฝีมือแรงงาน 
ของพนักงาน การบริหารงานของเรานั้น ซึ่งการบริหารของเรานั้น คือ การดูแลแผนการทำางาน 
อย่างใกล้ชิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สิ่งพิมพ์ของลูกค้ามีคุณภาพ เสร็จสมบูรณ์ 
ตามระยะเวลาที่กำาหนด นอกจากนั้น เรายังให้ความสำาคัญกับลูกค้าเก่า โดยการดูแลเอาใจใส่ 
ในคุณภาพงานทุกขั้นตอนและพัฒนากลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง 

• แนวทางในการพัฒนางานพิมพ์ไทย
 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของประเทศไทยมีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะการมีผลงานที่โดดเด่นเป็น
ที่ยอมรับต่อตลาดต่างประเทศ ผมขออนุญาตกล่าวถึง สมาคมการพิมพ์ไทย กับความตั้งใจที่จะทำาให้
ตราสัญลักษณ์ PRINTED IN THAILAND มีความหมายเป็นนัยสำาคัญ ต่อการค้าระดับโลก ซึ่งนับว่า
เปน็กำาลงัสำาคญัในการผลกัดนัใหเ้กดิความสำาเรจ็ดงักลา่วขึน้ได ้ทัง้นีป้ระกอบกบัความคดิสรา้งสรรค์
และความตั้งใจในการออกแบบของ Agency หรือผู้ผลิตงานโดยตรงที่ต่างฝ่ายต่างตั้งใจที่จะทำาในสิ่ง
ที่ดีมีคุณภาพออกสู่ตลาดเป้าหมายร่วมกัน ผมแน่ใจว่าอนาคตของวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ของ
ไทย ย่อมจะมีความเจริญก้าวหน้าได้ทัดเทียมนานาประเทศอย่างแน่นอน

• Congratulating CAS Group on its 40th anniversary
 CAS Group has been an excellent trade alliance in assisting and benefîitting each
other for 40 years. The executive has a vision and a quality team and determination 
to create superb products and services. The success of CAS Group is no difference  
to the phrase “Only time can tell”. As the representative of the company, I would  
like to congratulate CAS Group for the 40th anniversary, and wish the company 
growth according to the all targets set.

• Adaptation and Management Technique under Comform Co., Ltd.
We have always been trying to understand the change and need in prints usage of  
every group of our customers, which we focus on investing in good quality machinery 
and capacity and skills of our staffs. Our management is closely monitoring the 
work of every relevant department to ensure the quality of customers’ prints, and  
completion according to the schedule. In addition, we also emphasize on old customers by 
looking after work quality in every step, and continuing to develop new customers group. 

• Course of Development for Thai Printing Works
 Thai printing industry has been greatly developed, especially having outstanding 
works that have been recognized by foreign markets. Please allow me to mention  
Thai Printing Association with its intention to make the logo PRINTED IN THAILAND 
which has significant meaning to the global market. This is regarded as an important  
driving force for such success, together with the creativity and determination in  
the design of Agency or producer directly, which all are determined to create quality 
product to target market together. I am certain that, in the future, Thai printing industry 
will be able to develop to the international level.
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สร้างขวัญและกำาลังใจให้กับคนในองค์กร CAS 

CAS GROUP ร่วมด้วยช่วยผู้ประสบภัยน้ ำาท่วม

 กลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ เปิดโครงการ “ร่วมด้วยช่วยผู้ประสบภัย
น้ำาท่วม” โดย วันท่ี 27 ตุลาคม 2553 นำาส่ิงของร่วมบริจาคให้กับ สถานี
โทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. และในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 นำาส่ิงของร่วม
บริจาคให้กับสถานีโทรทัศน์สี ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 

 โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นให้องค์กรเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือผู้
ประสบภัยน้ำาท่วม ถือว่าเป็นอุทกภัยร้ายแรงคร้ังใหญ่ ในหลายจังหวัด
ของประเทศไทย ซ่ึงเป็นการร่วมด้วยช่วยกัน โดย กลุ่มบริษัท เจริญอักษร 
กรุ๊พ ได้เปิดโครงการดังกล่าวรับบริจาคส่ิงของท่ีจำาเป็นสำาหรับผู้ประสพภัย
น้ำาท่วมจากท้ังพนักงานภายในองค์กร และลูกค้าท่ัวไป ได้รับบริจาคส่ิงของ 

 CAS Group launched a project called “Hand-In-Hand Helps 
Flood Victims”, which on October 27, 2010 the project has brought 
donated items to Modern 9 TV, MCOT. and on November 4, 
2010 the project has brought donated items to Channel 3 TV at 
Maleenon Tower, Rama IV Rd., 

 Such project focuses on the organization participating in helping 
f¬lood victims which is regarded as a major f¬lood in many provinces 
in Thailand where many organizations lend their helping hands. 
Therefore, CAS Group launches lunches such project to accept 
donation of necessary items for f¬lood victims from employees 
within the organization and general customers. The project has 
received large number of donation such as blanket, toilet paper, 
medicine, and other necessary items, as well as money donated 
by executives and employees of the organization.

 กิจกรรมสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท  
เจริญอักษร กรุ๊พ  ในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ สำานกังานใหญ ่ซอยจฬุา 16 โดยมกีารรว่มทำาบญุเลีย้งพระ เพือ่ความ
เป็นสิริมงคล ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร โดย
นิมนต์พระสงค์ จากวัดสุทัศนเทพวราราม ให้พร พร้อมฉันภัตราหาร 

 กิจกรรมดังกล่าวนอกจากสร้างสิริมงคลให้กับองค์กรแล้วยังสร้าง
ขวัญและกำาลังใจให้กับพนักงานในการทำางานปีต่อไปอีกด้วย โดยฝ่าย
บริหาร นำาโดย ท่านประธาน คือ คุณจุ๋ยมุ๋ย แซ่สือ และคุณสมศักดิ์, 
คณุโกมล, คณุสรุพล ดารารตันโรจน ์ รว่มรบัประทานอาหารกบัพนกังาน
และ มอบของที่ระลึกส่งท้ายปีเก่าให้กับพนักงานทุกคน 

 Activity for raising morale and spirit for CAS Group’s staffs 
on December 20, 2010, at 9.00-12.00, at the Headquarters, Soi 
Chula 16, and offerings to Buddhist monks were made for good 
fortune together with executives and staffs within the organization, 
which Buddhist monks were invited from Suthat Thepphawararam 
Monastery who gave blessing and then had the offerings.

 Besides bringing good fortune to the organization, such activity 
also raises morale and spirit for staffs for their work next year. 
The Management, led by the president, Mr. Juimui Saeseu, and 
Mr. Somsak, Mr. Komol, and Mr. Suraphol Dararattanaroj had 
lunch together with the staffs, and presented New Year’s souvenirs 
to every staff. 

เป็นจำานวนมาก อาทิเช่น ผ้าห่ม กระดาษอนามัย ยารักษาโรค และส่ิงของ
จำาเป็นอ่ืนๆ รวมท้ังเงินร่วมบริจาคของผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ
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CAS PAPER พาทัวร์กับ PaperOne Colorlok

 บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำากัด ร่วมกับ APRIL INTERNATIONAL 
MARKETING SERVICES Co.,LTD. ซึง่เปน็โรงงานผลติกระดาษปอนด ์
(Wood free) ที่มีคุณภาพสูง ของประเทศอินโดนีเซีย ได้จัดโครงการ 
“CAS พาทัวร์กับ PaperOne Colorlok” ให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน  
เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา

 กจิกรรมดงักลา่วเปน็การคนืกำาไรใหก้บัลกูคา้ และเชือ่มความสมัพนัธ์
กนัมากยิง่ขึน้ โดยมผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมดงักลา่ว คอื ลกูคา้ทีใ่ชก้ระดาษถา่ย
เอกสาร PaperOne colorlok ซึง่เปน็กระดาษถา่ยเอกสารทีม่คีณุสมบตัิ
พิเศษคือ การช่วยประหยัดในการพิมพ์ เนื่องจากกระดาษดังกล่าวใช้
เทคโนโลย ีcolorlok ลอ็คหมกึไวผ้วิหนา้กระดาษไมใ่หซ้มึลงเนือ้กระดาษ
ทำาให้งานพิมพ์ออกมาสีสันสดใสและประหยัดหมึกได้ด้วย   

 ในกิจรรมน้ีนอกจากดูโรงงานผลิตกระดาษท่ีมีกระบวนการผลิตท่ี
ทันสมัยแล้ว ยังเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำาคัญของประเทศสิงคโปร์ อาทิ
เช่น แรฟเฟิลส์ แลนด้ิง ไซต์, ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สร้างความประทับใจ 
กับลูกค้าผู้ร่วมเดินทางเป็นอย่างมาก กิจกรรมดีๆ ที่เป็นการตอบแทน
ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์  บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำากัด ได้มีการร่วมมือกับ 
โรงงานผลิตกระดาษต่างประเทศหลายๆ โรงงาน จัดกิจกรรมเพิ่มความ
รู้เกี่ยวกับกระดาษพร้อมพาท่องเที่ยวสถานที่สำาคัญยังต่างประเทศ มีอยู่
ประจำาในทุกปี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวได้ ที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำากัด

 CAS Paper and APRIL INTERNATIONAL MARKETING SERVICES 
Co., LTD. which is high quality wood free paper manufacturer 
in Indonesia have organized “CAS Tours PaperOne Colorlok” 
project to let customers visit the factory on November 30, 2010.

 Such event is giving back to customers and improving
relationship which participants in such activity are customers who 
use PaperOne Colorlok copier paper which has special properties; 
saving printing cost because such paper uses colorlok technology 
that locks ink on the surface of the paper, not allowing it to seep 
into the paper, resulting in colorful work and save inks.

 In this activity, besides looking at paper manufacturer that 
has modern manufacturing process, many important tourist sites 
in Singapore were also visited such as Raffle’s Landing Site, 
and Universal Studio, which have create a great impression on 
customers who travelled with us. Good activity is giving back to 
customers who use the product. CAS Paper Co., Ltd. has cooper-
ated with paper manufacturers in many countries which organize 
activities to provide paper knowledge as well as sightseeing at 
important locations overseas, which is organized annually. For 
more information for the participation in such project, please 
contact marketing department at CAS Paper Co., Ltd.
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THINK TANK

GEP Core Value - Humanity

 บรรณาธิการ: คร้ังท่ีแล้วเราพูดกันถึงเร่ืองค่านิยมหลักอันดับแรก
ของ GEP - ลูกค้า ในฉบับท่ี 3 เราจะแนะนําให้รู้จักกับค่านิยมท่ีสองของ 
GEP - มนุษยธรรม

“มนุษยธรรม” คืออะไร 
 คนคือรากฐานของทุกส่ิง สำาหรับบริษัทในปัจจุบันความสามารถ
พิเศษคือกุญแจสำาหรับการพัฒนา 
 GEP ยกย่องในความรู้และความทะเยอทะยานของพนักงาน 
ทกุคน GEP เปดิโอกาสใหพ้นกังานสามารถพฒันาอาชพีของตนเอง
เพื่อให้ความสำาเร็จส่วนตัวและการพัฒนาบริษัทเป็นเป้าหมาย
เดยีวกนัดว้ยโดยแนวความคดิคอื “การศกึษา การใชป้ระโยชน ์และ
การเก็บรักษาไว้”    

 ความพอใจของลูกค้าคือเป้าหมายของเรา ตามที่ได้อธิบายใน
ฉบับที่แล้วเกี่ยวกับค่านิยมหลักของ GEP แนวความคิดของลูกค้า
รวมถึงพนักงานของ GEP ด้วย และพนักงานที่มีความพอใจให้
บรกิารเปน็ทีน่า่พอใจกบัลกูคา้ ผลทีไ่ดร้บัคอืเมือ่ลกูคา้พอใจจะทำาให้
บรษิทัสามารถพฒันาตอ่ไปได ้มนษุยธรรมทีอ่า้งถงึพนกังานหมายถงึ
ความเคารพต่อพนักงานทุกคนร่วมกัน

 ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง แนวความคิดของ “มนุษยธรรม” สามารถ
ขยายไปถึงผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทั้งหมดของ GEP เช่น ลูกค้า 
ซัพพลายเออร์ ชุมชน ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนทางธุรกิจ ฯลฯ เพื่อที่จะ
เคารพในคุณค่า สิทธิ และความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลเหล่านี้

อธิบายตัวอย่างของมนุษธรรม

 ในการนำาค่านิยมหลักไปปฏิบัติ GEP สร้างสมดุลระหว่างความ
สำาเร็จส่วนตัวและพัฒนาการของบริษัท อีกนัยหนึ่งคือความเคารพ
ซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทั้งหมด 

ผลลพัธท์ีไ่ดค้อื “มนษุยธรรม” เริม่จากผลประโยชนร์ว่มกนัของผูถ้อื
ผลประโยชน์ร่วมทั้งหมด ในขณะที่ให้ความเคารพและการได้มาซึ่ง
ค่านิยม ผลประโยชน์ และความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคล 

 ช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายระหว่างพนักงานและฝ่าย
บริหารเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างหนึ่งของการเคารพซึ่งกันและกัน 
บริษัทสร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานเชิงบวกที่สนับสนุนการ
ทำางานรว่มกนัผา่นชอ่งทางในการสือ่สารแบบแนวตัง้และแนวขนาน

 GEP สนบัสนนุใหพ้นกังานทกุคนมสีว่นรว่มในการบรหิารบรษิทั 
พนกังานไดร้บัการสนบัสนนุใหม้สีว่นรว่มในการออกความคดิเหน็ทีม่ี
คา่ของตนดว้ยกลไกตา่งๆ เชน่ การเสนอโครงการ และกระดานขา่ย
ออนไลน ์ในขณะที ่GEP ใหโ้อกาสในการพฒันาตา่งๆ เชน่ หลกัสตูร
การอบรม GEP MBA และหลกัสตูรปรญิญาโทสาขาวศิวกรรม ฯลฯ 
เพื่อให้มีการพัฒนาส่วนบุคคลและการพัฒนาสำาหรับบริษัท

 อกีทัง้ GEP มกีลไกทีช่ือ่วา่ “Thank-You Card” เพือ่สรา้งสภาพ
แวดลอ้มในการทำางานทีรู่จ้กัขอบคณุและใหค้วามรว่มมอืซึง่กนัและ
กัน นอกจากนั้น GEP ยังมี 17 สโมสรสำาหรับพนักงานเพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานสร้างสมดุลระหว่างงานและการใช้ชีวิต

 GEP ตระหนกัดวีา่ “มนษุยธรรม” ซึง่เปน็ในคา่นยิมหลกัในทกุๆ 
ด้านของการดำาเนินงานของบริษัท
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 Editorial Note: Last time we talked about GEP fîirst core 
value - Customer; in the 3rd issue, we will introduce the second 
GEP value - Humanity.

What is “humanity” 
 People are the foundation of everything; for modern 
companies, talent is the key to development.

 GEP esteems the knowledge and ambition of all
employees. With the concept of “education, utilization and 
retention,” GEP provides employees career development 
opportunities so that personal achievement and company 
development become common goal.

   Customer satisfaction is our goal. As explained in the 
previous issue about GEP’s core value, the concept of 
customer covers also GEP’s employees and satisfîied  
employees provide satisfying services to the customers. In 
return, satisfîied customers enable company’s development. 
Therefore, humanity refers to the employees, meaning the 
respect to all employees. 

 Take a step further, the concept of “humanity” can
expand to cover all GEP’s stakeholders, such as customers, 
suppliers, community, stockholders, business partners, etc, 
to respect their values, rights, and wellness. 

Humanity exemplifies in details

 To put the core value into practice, GEP balances the 
dynamics between personal achievement and company 

development. In another word, it is mutual respect between 
the company and all stakeholders. As a result, “humanity” 
starts from the common interests of all stakeholders, mean-
while, respect and attain to individual’s values, interests, 
and wellness. 

 Various communication channels between the employees 
and the management is one vivid example of mutual respect. 
Through vertical and parallel communication channels, the  
company builds a positive and cooperative working 
environment. 

 GEP encourages involvement of all employees in company 
management. With various mechanisms, such as project  
proposal and on-line bulletin board, employees are  
encouraged to contribute their valuable opinions.  
Meanwhile, GEP provides various development opportunities,  
such as training course, GEP MBA and master course 
of engineering etc. to ensure personal and company  
development. 

 In addition, GEP has a “Thank-You Card” mechanism 
to create a grateful and cooperative working environment. 
Moreover, GEP has 17 clubs for employees to encourage 
work-and-life balance. 

 GEP realizes the core value “Humanity” in every aspect 
of the company’s operation.
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A Tour to R&D Center

 นอกจากการทําตลาดไปทั่ ว โลกของโรงงานโกลด์  อีสท์
เปเปอร์ แล้ว ทางโรงงานยังให้ความสําคัญกับ การวิจัยและพัฒนา
ผลติภณัฑ ์(Research & Development) ไปควบคูก่นั เพือ่ใหไ้ดก้ระดาษ
ที่มีคุณภาพและได้มารตฐานตามหลักสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการตอบ
โจทย์ลูกค้า ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

 มารู้จักกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ของโรงงาน
โกลด์ อีสท์ เปเปอร์  

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษของโรงงานโกลด์ อีสท์
เปเปอร ์กอ่ตัง้ขึน้ในปคี.ศ.1998 ในพืน้ทีก่อ่สรา้ง 5,000 ตารางเมตร   
รวมมหีอ้งปฏบิตักิารวจิยัเฉพาะสว่นจำานวน 14 หอ้งและหอ้งCNAS 
จำานวน 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการห้อง วิเคราะห์เยื่อกระดาษ กระดาษ
สารเคมีถ่านหิน ทั้งหมดมีอุปกรณ์การวิจัยมากกว่า 180 เครื่อง 
สินทรัพย์ของอุปกรณ์รวมมากกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีนักวิจัยมืออาชีพกว่า 70 คน 
รวมถึงนักวิจัยระดับปริญญาเอก 4 คน ปริญญาโท 21 คน นับต้ังแต่
กอ่ตัง้มสีิทธิบตัร 13 รายการ และสทิธบิัตรแบบใชป้ระโยชน์ในการ
ประกอบกิจการ 27 รายการ

 ศนูยว์จิยัและพฒันาผลติภณัฑน์ีม้ผีลงานดา้นการวจิยัและความ
สำาเร็จของผลงานดีเด่นและได้รับการยอมรับจากรัฐบาลจีนรวมถึง
หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมมากมาย อาทิเช่น ศูนย์วิจัยวิศวกรรม 
Zhenjiang (ปี2002), ศูนย์เทคโนโลยีเอ็นเตอร์ไพรส์ของJiangsu 
Province (ป2ี003), สถานวีจิยัของการศกึษาปรญิญาเอก (ป2ี003), 
ศูนย์ทดสอบแห่งชาติ (ปี2006), วิสาหกิจไฮเทค (ปี2008), ฐาน
การพิมพ์ของคณะกรรมการมาตรฐานการพิมพ์แห่งชาติ (ปี2009), 
สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับรางวัลระดับประเทศ 1 รายการ 
และรางวัลระดับมณฑลจำานวน 5 รายการ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวนี้เป็น

ศูนย์งานวิจัยกระดาษชั้นนำาของธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษภายใน
ประเทศจีนปัจจุบัน 

 แนวทางการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงงาน ทำาให้
เกิดความเชื่อมั่นกับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษของโรงงานและ
มั่นใจว่ามีคุณภาพได้มาตรฐาน ผ่านขั้นตอนและเทคโนโลยีที่ 
พิถีพิถันก่อนออกสู่ตลาดต่อไป 

มารู้จักศูนย์วิจัยและพัฒนา GOLD EAST PAPER
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 Besides general marketing of Gold East Paper, GEP also 
focuses on Research & Development to ensure that its paper 
has quality and in accordance with international standard, 
which is part of the complete solution for customers in the 
printing industry.

 Let’s get to know GEP’s R&D;
 Research and Development Center of Gold East Paper 
was founded in 1998 on the construction area of 5,000 
square meters, which has 14 research laboratories, 4 
CNAS rooms, and laboratories for analyzing pulp & paper, 
chemicals and coal. R&D Center is equipped with more 
than 180 research equipments and the total asset of more 
than USD 10 millions.

 GEP’s R&D center has 70 dedicated professional 
researchers, including 4 PhDs and 21 Masters. Since the 
establishment, the R&D Center has 13 invention patents 
and 27 patents of utility model.

 GEP’s R&D Center receives several recognitions from 
the government and industrial organizations for its out-
standing research capability & achievements, such as 
Zhenjiang Engineering Technology Research Center in 2002, 
Enterprise Technology Center of Jiangsu Province in 2003, 
Post-doctoral Research Station in 2003, National Key Test 
Center in 2006, New Hi-tech Enterprise in 2008 and Print-
ing Base of National Printing Standardization Commission 
in 2009. New product development is also accredited and 
has received 1 national award, and 5 provincial awards. 
At the present GEP’s R&D Center is the leading research 
center in paper industry in China.

 The course of continuous research and development of 
GEP has built trust in customers who uses GEP’s paper 
and have confîidence in the quality and standard of GEP’s 
paper that has been through meticulous process and 
technology before it becomes available in the market.
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40th CAS CUP 2011

 กลุ่ม บริษัทเจริญอักษร กรุ๊พ ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปี ของการก่อ
ตั้งบริษัทฯ ซึ่งมีกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ของธุรกิจในวงการอุตสาหกรรม 
การพมิพ ์ครัง้แรกของประเทศไทย ในการแขง่ขนัฟตุบอล 7 คน ชงิเงนิรางวลั
ชนะเลศิมลูคา่ 4 แสนบาท (400,000 บาท) พรอ้มถว้ยรางวลั CAS Cup และ
เงินรางวัลอีกมากมาย

 กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ของกลุ่มบริษัท เจริญอักษร กรุ๊พ นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของ
อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย, แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้รวมทั้งเพื่อสร้าง
เสริมให้พนักงานในกลุ่มธุรกิจฯ มีใจรักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในการออกกำาลังกาย ร่วมกันกับภายในและภายนอกองค์กร 

รูปแบบการจัดการแข่งขัน
• รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำานวน 40 ทีม
• รอบแรกแบ่งออกเป็น 8 สายๆละ 5 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในสาย 
 จากน้ันนำาทีมท่ีมีคะแนนเป็นอันดับท่ี 1 และ 2 เข้าสู่รอบสอง รวม 16 ทีม 
 จำานวน 80 แมท 
• รอบสอง (16 ทีม) แบ่งออกเป็น 4 สายๆละ 4 ทีม แข่งขันแบบพบกัน 
 หมดในสายจากนั้นนำาทีมที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 และ 2 เข้าสู่รอบสาม 
 รวม 8 ทีม จำานวน 24 แมท 
• รอบสาม (8 ทีม) แข่งขันในระบบแพ้คัดออก จำานวน 4 แมท นำาทีมชนะ 
 เข้าสู่รอบรองชนะเลิศจำานวน 4 ทีม
• รอบรองชนะเลิศแข่งขันในระบบแพ้คัดออก จำานวน 2 แมทนำาทีมชนะ 
 เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจำานวน 2 ทีม และทีมแพ้ชิงชนะเลิศอันดับ 3  
 จำานวน 2 ทีม
• รอบชิงชนะเลิศ จำานวน 2 แมท ชิงชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 3
• สำาหรับทีมที่ไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 36 ทีม จะได้แข่งขันแบบแพ้ 
 คัดออก(18แมท)ในวันที่มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงเงินรางวัล 
 4,000 บาททุกคู่การแข่งขัน 

กําหนดการ
•  รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 1 มีนาคม 2554
• แข่งขันรอบ 40 ทีม 40 หมื่น 29 พฤษภาคม - 28 สิงหาคม 2554 
 ณ สนามฟุตบอลนิคมสินสาคร

คุณสมบัติ
• ทีมฟุตบอลและกองเชียร์ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานสังกัด บริษัทฯ ในกลุ่ม 
 ธุรกิจโรงพิมพ์ทั่วประเทศ ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ขึ้นทะเบียน 
 โดยถกูตอ้ง ไวก้บักรรมการจดัการแขง่ขนัแลว้เทา่นัน้ และมอีายกุารทำางาน 
 มาแล้วไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยผู้เล่นจะต้องอยู่ในบริษัทเดียวกันเท่านั้น
• ทีมที่ส่งเข้าแข่งขันต้องมีผู้เล่นอายุ 30 ปีขึ้นไปอย่างน้อย 6 คน
• ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งรายชื่อผู้เล่นได้ 12 คน, ผู้ควบคุมทีม 
 และเจ้าหน้าที่ 2 คน พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำา 
 ขนาด 2” จำานวนคนละ 1 รูป
• รายชื่อและรูปถ่ายของผู้เล่น และเจ้าหน้าที่ พร้อมหลักฐานต่างๆ ส่งให้ 
 แก่ประธานจัดการแข่งขัน ก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้นอย่างน้อย 7 วัน 
• ไม่อนุญาตให้มีนักกีฬาฟุตบอลหรือฟุตซอลทีมชาติ อดีตทีมชาติไทย 
 (ทีมชาติ ระหว่างปี 2550 - 2553) นักกีฬาที่ เล่นหรือเคยเล่น 
 ในการแข่ งขันฟุตบอลลีกอาชีพ สปอนเซอร์ ไทยพรี เมี ยร์ ลี ก 
 ปี 2553 และการแข่งขันฟุตซอลลีก ปี 2553 ร่วมการแข่งขัน  
• นักกีฬาสามารถมีชื่อ และมีสิทธิลงแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
• จำานวนผู้เล่น 7 คน (รวมผู้รักษาประตู) และผู้เล่นสำารอง 5 คน
• นักกีฬาทุกคนต้องนำาบัตรประชาชน หรือสูติบัตรตัวจริง หรือ บัตร 
 ประจำาตวัประชาชนหรอืเอกสารแสดงตนทีท่างราชการออกให ้(มรีปูถา่ย 
 พร้อมประทับตราหน่วยงานและมีลายเซ็นผู้มีอำานาจลงนาม) มาแสดง 
 ในวนัแขง่ขนัพรอ้มสำาเนา หากนกักฬีาคนใดไมน่ำามาจะไมม่สีทิธลิงแขง่ขนั 
 ในแม็ทซ์การแข่งขันนั้น 

หลักฐานการสมัคร
• รูปถ่าย 2” สีหรือขาวดำา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำานวน 1 รูป เขียน 
 ชื่อ,นามสกุลและชื่อทีม หลังรูปให้ชัดเจน (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก 
 หรือแว่นตาดำา)
• สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน ถ่ายเอกสารหน้าหลัง พร้อมเซ็นต์รับรอง 
 สำาเนาถูกต้อง จำานวน 1ใบ 
• สำาเนาบัตรพนักงาน ถ่ายเอกสารหน้า - หลัง พร้อมเซ็นต์รับรองสำาเนา 
 ถูกต้อง จำานวน 1 ใบ
• สำาเนาบตัรประกนัสงัคม ถา่ยเอกสารหนา้ - หลงัพรอ้มเซน็ตร์บัรองสำาเนา 
 ถูกต้อง จำานวน 1 ใบ
• ใบรบัรองการเปน็พนกังานฉบบัจรงิ ระบวุนัเขา้ทำางาน 1คน/1ฉบบั พรอ้ม 
 ลายเซ็นต์ของผู้มีอำานาจลงนามประทับตราบริษัท 
• ใบสมัคร (เอกสารเป็นชุด) 
• เงินค่าสมัคร 4,000 บาท และ เงินประกันทีมจำานวน 2,000 บาท (คืนให้ 
 หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน) 
 โรงพิมพ์ที่สนใจสามารถร่วมสมัครการแข่งขันได้ที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท 
ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำากัด ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2554 เป็นต้นไป 
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40th CAS CUP 2011

 CAS Group organized 40th anniversary activities of the company’s 
establishment which has the  fîirst sport activity that help forging 
business relationship in Thai printing industry, a 7 peoples football 
competition with the winning prize of THB 40,000 together with the 
CAS Cup. And many more prizes. 

 CAS Group’s 7 peoples football competition is intended to 
create the unity and relationship of Thai printing industry, to exchange  
experience and knowledge, as well as encourage employeesto love 
sport and make use of their spare time by exercising together both 
inside and outside the company.

Competition Format;
• Total number of teams that can sign up for the competition is 
 40, fîirst-come-fifîirst-serve basis
• The fîirst round is divided into 8 groups, 5 teams each, in round 
 robin format. The best two teams will be qualifîied to the second  
 round, total 16 teams in 80-match competition
• The second round (16 teams) is divided into 4 groups, 4 teams 
 each in round robin format. The best two teams will be qualifîied 
 to the third round, total 8 teams in 24-match competition
• The third round (8 teams) uses elimination format in 4 matches, 
 4 teams will be qualifîied to semi-fîinal round
• Semi-fîinal round uses elimination format in 2 matches, 2 winners 
 advance to fîinal and losers compete for the 3rd place
• Final round, 2 matches for the 1st and 3rd places
• 36 teams unqualifîied to fîinal will compete in elimination round 
 (18 matches) on fifîinal day to win 4,000-Baht prize each match

Schedule
• Competition application: January 1st, 2011
• 40-teams-40-Mhuen Round starts from May 29th-August 28th, 
 2011, Sinsakhon Estate Football Field

Qualifîications 
• Applicants for the football teams and supporters must only be 
 employees of printing companies in Thailand who have the 
 right to join the competition and registered with the member of 
 organizing committee, and must have been employees for at  
 least 120 days, players must work in the same company
• Teams must have at least 6 persons with age over 30 years
• Team can submit 12 players, one coach, and one staff, with one 
 2” full face photos, no cap or sunglasses for each person
• Name lists, photos of players and staffs, and relevant evidences  
 must be submitted to the chairman of the competition at least  
 7 days before the competition starts
• Do not Al low Nat ional footbal l  or Futsal p layers ,  
 ex-Thai national team player (National team between 2007-2010),  
 player who plays or used to play in professional football league,  
 Thai Premier League in 2010, and Futsal League in 2010
• Player can register and play for one team only
• 7 players (including goalkeeper), and 5 substitutes
• All players must present originals and copies of ID cards, or birth 
 certifîicate, or ID card or identification card issued by the government  
 (photos with department stamp and signatures of authorized  
 person) on the competition day. Player who fails to bring the  
 above evidence will not be eligible to play in that match. 

Application Documents
• One 2-inch photo, black and white, or color, taken no more than 
 6 month. Clearly write full name and team’s name on the back  
 of the photo (full face photo, no cap or sunglasses)
• A Copy of ID card, photocopy of front side and back side, with 
 signature certifying true copy 
• A copy of employee’s card, photocopy of front side and back  
 side, with signature certifying true copy 
• A copy of social security card, photocopy of front side and back 
 side, with signature certifying true copy 
• Work certifîicate identifying start date, 1 person each, with signature  
 of authorized person and company stamp
• Application form (set of documents) 
• 4,000-Baht application fee and 2,000-Baht collateral (returned 
 after competition
 Publishers who are interested in the competition please contact 
marketing department, CAS Paper Co., Ltd. from January 15th, 2011 
onward
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EPAP R TC A
โมเดลกระดาษ

R F

 ถา้พดูถงึงานกระดาษหลายคนคงเคยเหน็กนัมาบา้งแลว้ หลายอย่าง
เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ว่าวกระดาษ โคมกระดาษ ที่ใช้ใน
พธิตีา่งๆ งานประตมิากรรมกระดาษ (paper mache) กเ็ปน็งานกระดาษ
ขวญัใจของหลายๆ คน และนาํมาประกอบอาชพีได ้แตป่จัจบุนัพบเหน็ได้
น้อยลงมาก

 โมเดลกระดาษ เป็นงานกระดาษอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจทั้งใน
ด้านศิลปะการออกแบบและเร่ืองราวจากงานกระดาษเอง น่าสนใจ 
ไม่น้อยที่มีคนกลุ่มนึงที่มีฝีมือ ทำารถจำาลองแบบต่างๆ ที่มีใน
ประเทศไทย เช่น รถสองแถว รถสิบล้อ ออกขายฝีมือสวยงามมาก 
ซึ่งเราก็ทดลองทำาเองได้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ได้แก่ กรรไกรแบบปลาย
แหลม มีดคัตเตอร์ แผ่นรองตัด กาวใช้ชนิดที่เหนียวติดทน กล่อง
เอาไว้ใส่ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ตัดแล้ว แบบโมเดล ไม้บรรทัด ปากกา
ที่หมึกหมดแล้วเอาไว้ใช้ตีเส้นตามรอยที่จะต้องพับ และกระดาษ  
60-80 แกรม พริ้นเตอร์ ส่วนวิธีการทำานั้น แล้วแต่แบบที่หามาได้ 
จะมีวิธีการพับที่ต่างกันออกไป ต้องวางแผนและจินตนาการตาม
แบบนั้นๆ 

 การทำาโมเดลกระดาษต้องอาศัยความอดทน ใจเย็นเพราะเป็น
งานที่ละเอียด ว่าแล้วก็ไปโหลดแบบโมเดลมาทำากันเลยดีกว่า ที่นี่ 
www.yamaha-motor.co.jp/global/entertainment/papercraft

 If talking about paper works, many people probably have 
seen some of them. Many works are part of Thai culture such 
as paper kite, paper lantern used in various ceremonies, and 
paper mache which is a paper work that many people love 
and make a living for. However, it is hard to fîind these days.

 Paper model is another interesting paper work in terms 
of design and the story of the paper work. It is quite inter-
esting that a small group of people has the craftsmanship 
to make various types of car model in Thailand such as 
two-row seat bus, and ten-wheeled truck, and put their 
very beautiful craftsmanship for sales. We have tried to 
make them ourselves, which we required tools such as 
sharp end scissors, cutter, cutting board, glue that has 
long lasting stickiness, box for putting the pieces that 
have already been cut, model, ruler, used pen for marking 
folding lines, and 60-80 grams paper, and printer. The 
method depends on the model that is available, which 
has different folding methods. It requires planning and 
imagination according to that particular model.

 Making paper model requires patience because it is 
a delicate work. Let’s download a model and make one. 
Here is the site that you can download paper models; 
www.yamaha-motor.co.jp/global/entertainment/papercraft.
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โปรแกรมแชต
ข้ามสายพันธ์ุ

Hi

Hello

 หลังจาก Blackberry จุดกระแสการแชตผ่าน Smartphone ให้ฮิต 
ถล่มทลายไปทั่วเมืองไทย จนทำาให้หลายคนที่ไม่ได้ใช้ BB รู้สึกอิจฉากัน 
อย่างออกนอกหน้า แต่ในทางตรงกันข้ามกลุ่มผู้ใช้ BB เองก็รู้สึกอึดอัด 
ใจไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะไม่สามารถที่จะแชตกับ platform อื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็น Symbian ของผู้ใช้ Nokia, Windows Mobile, Android รวมถึงผู้ใช้ 
iPhone4 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไทย

 วันนี้ผู้ใช้ Smartphone ไม่ว่าจะค่ายไหนสังกัดอะไร หรือแม้แต่ 
BB กับ iPhone แชตกันได้! ก็สามารถที่จะแชตกันข้าม platform 
ได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรมที่มีชื่อว่า Palringo

 Palringo เป็นโปรแกรม messenger เช่นเดียวกันกับ Msn
messenger ท่ีเรารู้จักกันดี แต่มีความสามารถท่ีจะแชตข้าม plat-
form อ่ืนๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น BB, iOS, Symbian รวมถึงโปรแกรม 
messenger อื่นๆ อย่าง MSN messenger, Yahoo messenger, 
Googletalk เรียกว่า อะไร Palringo ก็แชตได้หมด นอกจากนี้แล้ว 
Palringo ยังมีความสามารถที่โดดเด่นกว่าโปรแกรมแชตอื่นๆ ไม่
ว่าจะเป็นการส่งข้อความเสียง, การแชตแบบกลุ่ม, รวมถึงการระบุ
พิกัดของผู้ใช้ (geo target) อีกด้วย

 โดยปกติแล้ว ผู้ใช้ BB จะสามารถแชตกับผู้ใช้ BB ด้วยกันได้
ผ่านทาง BB messenger โดยการใช้ pin เฉพาะที่ติดมากับ BB 
เคร่ืองน้ันๆ ดังน้ัน ผู้ใช้ Smartphone อ่ืนๆ จะไม่สามารถใช้งาน BB 
messenger ได้ ส่วนการใช้ Palringo น้ันเป็นโปรแกรม messenger 
อีกโปรแกรมหนึ่ง แต่สามารถทำาให้ผู้ใช้ BB แชตกับผู้ใช้ Smart-
phone อื่นๆ ผ่านทางPalringo ได้ สำาหรับการใช้ Palringo นั้น
ผู้ใช้ BB จำาเป็นต้องตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายที่ใช้อยู่ว่าอยู่
ใน Package BB ที่ตัวเองใช้รองรับหรือไม่ เพราะโดยปกติแล้ว 
BB messenger จะรวมอยู่ใน Package ของ BB อยู่แล้ว แต่
สำาหรับPalringo นั้นเป็นโปรแกรมเสริมซึ่งอาจอยู่นอกเหนือจาก 
Package BB ที่คุณใช้อยู่ ซึ่งอาจทำาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

 After Blackberry has started chatting trend via Smart-
phone which has become a mega hit in Thailand to the 
extent that many of those who do not use BB feel openly 
jealous. However, on the other hand, BB users also feel 
frustrated, if not less, because they cannot chat with other 
platforms like Symbian of Nokia users, Windows Mobile, 
Andriod, as well as iPhone 4 users in Thailand which quickly 
multiply in numbers. 

 Today, Smartphone users, regardless of manufacturers, or 
even BB and iPhone can chat with each other! They now can 
easily chat across platforms with a program called Palringo.

 Palringo is also a messenger program like MSN Messenger 
that we are well aware of. However, its ability to chat across 
platforms like BB, iOS, Symbian, as well other messenger  
programs like MSN Messenger, Yahoo Messenger, Google-
talk, Palringo can chat with anything that you think of. Further-
more, Palringo has features that are more outstanding than 
other chatting program like sending voice messages, group 
chatting, as well as geo targeting. 

 Usually, BB users can chat with BB users via BB
Messenger by using the specifîic pin that comes with that 
particular BB. Therefore, other Smartphone users will not 
be able to use BB Messenger. While Palringo is another 
messenger program that allows BB users to chat with other 
Smartphone users via Palringo. Using Palringo, BB users 
have to check with the operator whether their BB package 
support Palringo usage because normally BB Messenger 
is already included in BB package. However, Palringo is an 
additional program which may not be included in your BB 
package, which may cost you additional fee.




