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 Nevia News ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการขอกล่าวคำาว่า 

“ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ปีแพะมหาลาภ เราจึงเอาใจคนรักดวง ด้วย

การอัพเดทปีชง โดยอาจารย์โหราศาสตร์ชื่อดัง ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อ

เป็นการตั้งรับกับธุรกิจที่จะเปลี่ยนไปตลอดปี 2558 เล่มนี้เราจึงเน้น

ความรูใ้นเรือ่งเศรษฐกจิ การลงทนุ และทศิทางการตลาดแบบเจาะลกึ

 อีกทั้ง Nevia News ฉบับนี้ เรายังได้รับเกียรติจากนายกหญิง

คนแรกของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทย ซึ่งจะมาแสดงวิสัยทัศน์ และ

การดำาเนินงานต่างๆ ของสมาคมการพิมพ์ไทย รวมถึงความรู้ 

เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ลูกผสม (Hybrid printing)

 นอกจากนีฉ้บบันีย้งัครบถว้นไปดว้ยเนือ้หาสาระทีน่า่สนใจมากมาย 

ทางกองบรรณาธิการหวังเปน็อยา่งยิง่วา่ เนือ้หาตา่งๆ ทีเ่ราคดัสรรมา

จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน 

 Our editorial team would like to say “新正如意，新年發

財- Sin Jia Yu Ei Sin Ni Huad Chai” for this year of goat. We, 

therefore, provide the latest updated information on horoscope 

fortune from the famous fortune teller, in order to prepare the 

business fluctuation during the year 2015. Therefore, in this 

issue, we mainly focus on in-depth knowledge of economic, 

investment, and market direction. 

 Moreover, this edition of Nevia News, we are honored 

from the President of the Thai Printing Association to talk 

about her vision and working performance of Thai Printing 

Association, including the knowledge about hybrid printing.

 Besides the knowledge that is packed in this edition, our 

editorial team hopes that these information would be beneficial 

to all readers. 



FORECASTFORECAST

 ภาพรวมของเศรษฐกจิโลกในป ี2558 ยงัคงมแีนวโนม้ทีจ่ะขยายตวั 

ต่อเนื่อง Global GDP (g) คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นจากระดับ 3.1% ในปี 

2014 มาที่ 3.6% ในปี 2015 (Deutsche Bank Research) การเร่งตัว 

ข้ึนจะยังคงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ในขณะท่ีการขยายตัว 

ของเศรษฐกจิของประเทศในกลุม่ Emerging Market คอ่นข้างจะทรงตวั 

โดยผลบวกของการฟื้นตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 

จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของภาคการส่งออกที่จะเป็นแรงขับ

เคลื่อนหลักเศรษฐกิจของหลายๆประเทศ ทำาให้เศรษฐกิจโลกขยาย

ตัวได้อย่างกว้างขวาง

 สำาหรับนโยบายทางการเงินนั้น เรามองว่าจะยังคงอยู่ในโหมด 

ผ่อนคลายอยู่ แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้หยุดการฉีดสภาพคล่อง

ผ่านมาตรการ QE ไปแล้วในเดือนตุลาคม ปี 2557 ก็ตาม แต่การที่

การขยายตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไปอย่างเชื่องช้า ทำาให้ประเทศ

เศรษฐกิจขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป ยังคง

นโยบายดอกเบีย้ต่ำา เพ่ือกระตุน้เศรษฐกจิ สอดคลอ้งกบัอัตราเงนิเฟอ้

ที่เรามองว่า จะยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำาต่อเนื่องในปี 2558 โดยหลักๆ 

เปน็ผลมาจากราคาสนิคา้โภคภณัฑ ์ซ่ึงรวมไปถึงราคาน้ำามันตลาดโลก

อยู่ในระดับต่ำา ณ ปัจจุบัน

 In 2015, continuous growth of the overall global economy 

can still be expected. Global GDP (g) is expected to rise from 

3.1% in 2014 to 3.6% in 2015(Deutsche Bank Research). This 

can mainly be seen in the US. The growth of Emerging Market, 

on the other hand, will be fairly stable. The recovery of global 

economic giants will promote the expansion of exportation 

segment, which is the main economic driving force of many 

countries, and ultimately lead to economic growth on global scale. 

 In terms of financial policy, aggressive approach is yet to be 

seen in spite of the fact that the FED had ceased to encourage 

liquidity through QE measures in October 2014. Due to the slow 

growth of global economy, economic giants namely USA, Japan 

and Europe would still be implementing low interest rates policy in 

order to stimulate the economy, which corresponds to the current 

inflation rate which is expected to remain stably low throughout 

2015 mainly due to the current price drop in consumer goods 

and world gas markets.    

สหรัฐอเมริกา : ภาพรวมของเศรษฐกิจในปี 2558 ค่อนข้างจะสดใส 

เศรษฐกจิสหรฐัฯมแีนวโนม้ทีจ่ะฟืน้ตวัอยา่งตอ่เนือ่ง GDP(g) สำาหรบัป ี

2558 คาดว่าจะอยู่ที่ 3.5% เทียบกับระดับ 2.3% ในปี 2557 สะท้อน

ความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาค Real Sectors เรามองว่าการปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเกิดอย่างเร็ว

ที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เป็นต้นไป

ยุโรป : ภาพรวมของเศรษฐกิจยุโรปในปี 2558 จะมีอัตราการขยายตัว 

ของเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำา โดยเฉพาะตัวเลขการผลิต และเงินเฟ้อ

ที่ยังคงปรับตัวลดลง สะท้อนภาวะเงินฝืดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่ 

ค่าเงนิยูโรออ่นค่าลง ได้เปน็ตัวชว่ยสง่เสริมให้ภาคสง่ออกพลกิฟืน้ขึน้

มาได้ แต่กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้เกิดจาก รากเหง้าของปัญหา 

ไม่ว่าจะเป็นระดับหนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่อยู่ในระดับสูง ความไม่

มั่นใจต่อการลงทุนภาค Real Sectors 

ญีปุ่น่ : ดว้ยตวัเลขเงนิเฟอ้ลา่สดุทีอ่อกมาต่ำากวา่คาด รวมไปถงึตวัเลข

เศรษฐกจิญีปุ่น่ทีอ่อกมานา่ผดิหวงั อยา่งไรกด็ ีเราเชือ่วา่แรงสนบัสนนุ

จากธนาคารกลางญี่ปุ่นในการดำาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ 

QQE จะยังคงเป็นปัจจัยเชิงบวกสนับสนุน ภาค Real Sector และ 

Financial Sector ต่อไป

จีน : เศรษฐกิจจีนในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 7.0%-7.2% 

โดยการดำาเนินนโยบายต่างๆ จะยังคงเน้นในเร่ืองของการ Reform 

เศรษฐกิจจาก Investment Led มาเป็น Consumption Led ซึ่งจะ

ทำาให้การขยายตัวของเศรษฐกจิจีนถกูกดดันให้อยู่ในกรอบการเติบโตท่ี 

Policymakers ต้องการ และด้วยอตัราเงนิเฟอ้ท่ียงัอยู่ในระดับต่ำาจาก

ปจัจัยราคาน้ำามนัท่ีออ่นตัวลง ซึง่นา่จะทำาให้การขยายตัวของเศรษฐกจิ

มีเสถียรภาพมากขึ้น

ไทย : เรามองว่าเศรษฐกิจไทยจะมีอัตราการขยายตัวที่ 4.5% ในปี 

2558 ยงัคงม ีDownside Risk ที ่GDP (g) อาจจะตอ้งปรบัลดลงมา สบื

เนือ่งมาจากการฟืน้ตัวของเศรษฐกจิท่ีผา่นมายงัคงเปน็ไปอยา่งลา่ชา้ 

การบรโิภคสว่นใหญเ่กดิขึน้ในสนิคา้ไมค่งทนเปน็หลกั ทา่มกลางภาวะ

หนี้ครัวเรือนที่สูง และราคาสินค้าเกษตรที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำา 

สำาหรับหุ้นไทยนั้น มองว่าตลาดหุ้นไทยจะไม่สามารถปรับขึ้นไปได้

สูงๆ เหมือนช่วง 6 ปีที่ผ่านมา เรายังคงรอผลของการปฏิรูปประเทศ

ที่มีความชัดเจนมากกว่านี้ ซึ่งนั่นหมายถึงการเรียกความเชื่อมั่นจาก

นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในลำาดับถัดไป

มุมมองเศรษฐกิจโลก
และกลยุทธ์การลงทุน
สำาหรับปี 2558

Global Economic Overview 
and Investment Strategy
for 2015 
By ASTV Manager Online  Investment Management Team, 

Tisco Asset Management Co., Ltd. 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ ทีมจัดการการลงทุน บลจ.ทิสโก้ จำากัด

USA : The overall economic trend of this country in 2015 seems 

fairly positive as continuous economic recovery can still be 

expected. Its GDP (g) in 2015 is expected to reach 3.5% com-

pared to 2.3% in 2014, suggesting higher confidence in Real 

Sectors investment. In addition, an increase in interest rates 

as part of FED’s policy can soon be expected during the third 

quarter of 2015.  

Europe : In 2015, slow growth in the region’s overall economy 

can be expected, particularly declining production figure and 

inflation rate. This suggests an inevitable deflation. The fact that 

Euro currency has become weakened has led to the recovery of 

exportation segment. Unfortunately, this is not enough since the 

root cause of the problem originally comes from both public and 

private debt as well as the lack of confidence in Real Sectors 

investment.  

Japan : In spite of the fact that recent inflation rate is lower than 

expected as well as disappointing economic figures, we still 

believe that stimulus packages issued by the Central Bank of 

Japan, or QQE, will remain as a positive factor that will further 

support both Real Sectors and Financial Sector.  

China : In 2015, the economy of China is expected to reach 7.0% 

-7.2% whereas the polices implemented will mainly emphasize 

on achieving economic reform by shifting from Investment Led 

to Consumption Led which will steer China’s economy towards 

the direction intended by Policymakers. Meanwhile, low inflation 

rate resulting from weakened gas price will most likely lead to a 

more steady economic growth. 

Thailand : In 2015, Thailand’s economic growth is expected 

to reach 4.5% with a downside risk of declining GDP due to 

the recent slow economic recovery. Meanwhile, most of the 

consumption will take place in nondurable goods market. Amidst 

high level of debt in household sector and constantly low price 

of agriculture products, it can be said that Thai stock market will 

not reach high level as it did during the past 6 years. However, 

we still look forward to a more concrete national reform, which 

means being able to draw larger number of both Thai and 

foreign investors.   
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โดย / By : อ. มาศ  เคหาสน์ธรรม / Dr. Mas Kehastham

THINK TANK

ปีมะแมรอบนี้ พลังประจำาปีราศีบนเป็นไม้เล็ก ส่วนล่างเป็น
มะแมธาตุดิน (เป็นคลังไม้) คนที่โดนพลังประจำาปีปะทะหรือที่
เรยีกวา่โดนชงมีดงัตอ่ไปนี ้คอื...ฉล ูจอ ชวด จะมผีลทำาใหเ้กดิ
ปัญหาที่แตกต่างกัน 
 1.  คนท่ีเกิดปีฉลู ถือว่าถูกชง100% จะทำาให้เกิดปัญหากับผู้ใหญ่ท่ีให้ 

  การสนับสนุน ลกูคา้รายใหญห่รอืญาตผิูใ้หญเ่จบ็ปว่ยอบุตัเิหต ุ

 2. คนที่เกิดปีจอต้องระมัดระวังถูกลงโทษลงทัณฑ์ และมีโอกาส 

  แตกหักกับลูกค้าผู้ใหญ่หรือผู้ที่ให้การสนับสนุน 

 3. คนที่เกิดปีชวด จะต้องระมัดระวังการถูกให้ร้ายป้ายสีโดยผู้ที่ 

  มอีายมุากกวา่หรอืเปน็ผูห้ลกัผูใ้หญ ่สว่นคนทีเ่กดิปนีกัษตัรอ่ืน 

  แตเ่กดิเดอืน มกราคม ตลุาคม ธนัวาคม กเ็ขา้ขา่ยถกูชงทีเ่ดอืน 

  เกิด จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงาน ดังนี้...

 1.  คนที่เกิดเดือนมกราคม (นับเป็น...เดือนฉลู) การงานวุ่นวาย 

  มีปัญหามากมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือตกงาน 

 2. คนที่เกิดเดือนตุลาคม (นับเป็น...เดือนจอ) ต้องระมัดระวัง 

  เรื่องปากเสียงกับลูกค้าเพื่อนร่วมงานแตกหักเสียลูกค้า 

  เสียเพื่อน 

 3.  คนที่เกิดเดือนธันวาคม (นับเป็น...เดือนชวด) ต้องระมัดระวัง 

  เกี่ยวกับเรื่องการให้ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับเรื่องงาน

ดวงชงปีหน้า 2558

ฉลู ชวดจอ

2015 Horoscope

For this cycle of the Year of the Goat in 2015, the 
top sign is Small Tree whereas bottom sign is Earth  
Element (wood storage) The zodiacs that will most 
likely be negatively affected by the Year of the Goat 
include Ox, Dog and Rat. Each will face different kinds 
of complications in life. 
 1. For Ox Zodiac: You will be 100% affected this year. You 

   will encounter some difficulties with your supporter or  

  major client. Your elderly family member may fall ill or  

  have an accident. 

 2.  For Dog Zodiac: Be highly cautious as you may be 

  condemned to punishment and there is a great chance 

   that you may have a serious dispute with an elderly client 

  or supporter.   

 3.  For Ox Zodiac: Be on high alert as you could be 

  slandered by your senior or superior of other zodiac signs.  

  Those whose birth months are in January, October or  

  December all falls into unlucky year and will encounter  

  complications at work as follows...    

 1.  Those who are born in January (which falls into...Ox Zodiac) 

  will be drowning with problems and complications. There 

  is a great chance of career changes or unemployment.   

 2.  Those who are born in October (which falls into...Dog  

  Zodiac) must try to avoid having dispute with clients or  

  colleagues as broken relationship can never be mended.  

 3.  Those who are born in December (which falls into... 

  Rat Zodiac) must be highly cautious of getting slandered  

  at work.
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 ในปี 2020 เอเชียจะเป็นผู้นำาความมั่นคงของโลก เพราะ
ความมั่งคั่งจะเกิดจากประเทศในแถบเอเชียเป็นหลัก จะเห็นได้ว่า
อนิเตอรแ์บรนดต์า่งๆ ใหค้วามสำาคญักบัการออกสินคา้ทีเ่หมาะกบั 
คนเอเชยีโดยเฉพาะ และความมัน่คงนีส้ว่นหนึง่ยงัมาจากการเปดิ 
AEC ที่ดึงให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้น
 ในปี 2020 การดูแลสุขภาพจะเน้นการให้ความสำาคัญโดย 

องค์รวมของทั้งกายและใจ จะเห็นได้ว่าคนยุคใหม่จะไม่ทุ่มเทกับ

การทำางานหนักมากจนเกินไปเหมือนคนยุคก่อน แต่จะจัดสรร

เวลาการทำางานกับการพักผ่อนให้สมดุลกัน นอกจากนี้ความ

ปลอดภัยและสุขอนามัยด้านอาหาร และการตรวจสอบคุณภาพเป็น 

สิ่งจำาเป็นต่อการอยู่รอดขององค์กร รัฐบาลต้องออกกฎหมายเพื่อลด

ความเสีย่ง เพราะอาหารยคุปัจจุบันถูกพบวา่เป็นสาเหตสุำาคญัของโรค

ภัยไข้เจ็บ ของคนยุคใหม่มากมาย 

 ในปี 2020 Social Media คือช่องทางการสื่อสารที่ขาดไม่ได้เลย 

ลืมกระเป๋าเงินได้แต่อย่าลืมมือถือ เพราะสังคมน้ีเป็นสังคมก้มหน้า  

และความน่าสนใจในโซเชียลมีเดีย คือการขายของผ่านทางมือถือ 

หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นช่องทาง

หลักทางหนึ่งในการซื้อขายสินค้า 

 ถึงแม้ว่าคนเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และในปี 2020 ประเทศ

ที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลกจะเป็นจีน อเมริกา อินเดีย ส่วนไทยเป็น

อันดับ18 แต่ในปี 2020 กลุ่มประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปีจะเป็น 

กลุ่มที่ ใหญ่ที่สุดในตลาด ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ

ของสินค้าและบริการด้านต่างๆ รวมถึงที่อยู่อาศัยที่ออกมาสำาหรับ 

ผู้สูงอายุมากขึ้น และเป็นไปได้ว่าแต่ละครอบครัวจะมีบุตรเพียง 

1 คน และพ่อแม่จะทุ่มทุนสร้าง ทุ่มเทสิ่งต่างๆ ให้กับลูกจนเกินพอดี

 In 2020, Asia will rise up as global leader as wealth 
and prosperity will mainly be deriving from Asia market 
as can be seen from the current trend of various 
inter brands that are focusing largely on exporting 
goods that best serve or match the preference of Asian 
people. Another contributing factor to such stability is the 
formation of AEC which helps to draw a large number of 
foreign investors into the region.
 In 2020, holistic healthcare both in terms of physical and 
mental health will be of main focus. It can be observed that 
new generation tends to work less or avoid overworking 
comparing to their previous generations. Instead, they focus 
on achieving balance between work and relaxation. In 
addition, food safety and hygiene as well as quality inspection 
now become vital to the survival of every organization. 
Hence, it is necessary for the government to issue laws 
pertaining to the subjects in order to mitigate risks as food 
today has become a major threat to the health of modern day 
population.

 In 2020, Social Media will play a vital role in 
communication. You can forget your wallet at home but never 
forget your mobile phone. This is because Social Media Era 
is expected to fully rise in Thailand in 2020 during which 
everyone will spend most of their time on screen. It will be 
the age during which online shopping can simply be done 
via mobile phone or any other communication devices, all 
of which will become the main sales and purchase channel. 

 ในปี 2020 ผู้ชายจะให้ความสนใจในการดูแลตัวเองให้ดูดีมากขึ้น 

จนเกดิสนิคา้ ประเภทเสรมิภาพลกัษณส์ำาหรบัผูช้ายมากขึน้ สว่นผูห้ญงิ 

ยังคงอำานาจการซื้อที่สำาคัญ (มาโดยตลอด) ที่มีบทบาทต่อการตลาด

มากยิ่งขึ้น ผู้หญิงมีลูกและทำางานจะเพิ่มจำานวนอย่างต่อเนื่องและมี

อำานาจในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น

 ในปี 2020 ร้านสะดวกซื้อ ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน มีความ

โดดเด่นอยูท่กุที ่และอยู่ใกลตั้วตลอดเวลา และราคาจำาหนา่ยก็ไมต่่าง

ราคาห้างมากนัก ตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจของแบรนด์สินค้า

ต่างๆ จะเกิดจากคูแ่ข่งทั่วโลก และแข่งขันขา้มกลุ่มผลิตภณัฑ์ บริษทั

ขายอาหารเสริมอาจจะออกสนิค้าของกนิและอืน่ๆ เปน็การออกสนิค้า

ที่ข้ามกลุ่ม Category มากขึ้น และเตรียมพร้อมรับพฤติกรรมก้าวสู่

โลกดิจิตอลของลูกค้า

 In spite of the rapidly growing urban population and the 
fact that world’s economic giants in 2020 will be China, USA 
and India whereas Thailand will likely be in the 18th rank, 
the population of above 60 years is expected to conquer 
the market by 2020. This will lead to a significant change 
in product and service trend including housing as many 
manufacturers will shift their target to elderly group. It can 
also be expected that each household will have only single 
child who will most likely be over-nurtured by the parents.
 In 2020, men will be more concerned of their health and 
well-being and therefore give rise to higher demand for men’s 
product. Meanwhile, female customer group will still hold 
the highest buying power (as always) and play a vital role in 
the market. The population of working mom is expected to 
constantly rise up, resulting in an increase in buying power.
 In 2020, convenient stores that open 24 hours a day 7 days 
a week will remain as a popular trend and available at nearly 
every street corner. Its prices will be similar to the prices in 
department stores. Meanwhile, competitions among brand 
name products will likely expand to global scale and across 
product categories. Manufacturers of supplement products 
will shift from single-category production of food product or 
other related products to cross-category production in order 
to be ready for a change in consumption behavior upon 
entering the Digital Age.
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What will happen in 2020?



PAPER EXHIBITIONPAPER EXHIBITION

 During Oct. 2nd - 5th 2014, the biennia Taipei International Graphic Arts 
 Exhibition (TIGAX) was held at Taipei World Trade Center Hall 1. The exhibition 
provides an opportunity for professionals in printing and related industries around 
the world to share the latest trends and technological advances in printing filed. 
53,467 visitors attended the event.
 We designed APP tree as our corporate image. It acted as the main 
attraction of TIGAX event. Display Stands underneath the tree showcased all paper 
products supplied by APP. APP’s logo, product name and specs were all shown 
on the sponsored items, such as buyer’s guide, booth map, etc. GEP Nevia digital 
paper was used by Ricoh.
 Government officials (Ministry of Economic Affairs) visited APP’s booth with 
event organizer’s chairman. 

 ในช่วงระหว่างวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานนิทรรศการแสดงศิลปะ

กราฟิกนานาชาติกรุงไทเป (TIGAX) ณ ตึกไทเป เวิร์ล เทรด เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 1 โดยเป็นการ

เปิดโอกาสใหเ้หลา่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอตุสาหกรรมการพมิพแ์ละอตุสาหกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจาก 

ทัว่โลกไดเ้ขา้รว่มแลกเปลีย่นความรูเ้กีย่วกบัเทรนด์ใหม่ๆ  ดา้นศลิปะ รวมทัง้เทคโนโลยกีารพมิพ ์

ล่าสุด โดยมีจำานวนผู้มาเข้าร่วมงานจำานวนทั้งสิ้น 53,467 คน

 APP tree ซึ่งทางบริษัทได้ออกแบบมาเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร ถือเป็นจุดเด่น 

ของงานดังกล่าว โดยส่วนฐานจะแสดงผลิตภัณฑ์กระดาษที่ผลิตโดยบริษัท เอพีพี ทั้งสิ้น 

ในขณะที่เอกสาร หรืออุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ว่าจะ

เป็นคู่มือแนะนำาผู้ซื้อ หรือแผนที่บูธจะมีโลโก้ของบริษัท เอพีพี รวมทั้งชื่อและรายละเอียดของ

ผลิตภัณฑ์ปรากฏอยู่ อีกทั้งบริษัท ริโก้ ยังได้มีการนำาผลิตภัณฑ์กระดาษ Nevia digital paper 

ที่ผลิตโดยโรงงาน โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ ไปใช้อีกด้วย

 นอกจากนี้ เหล่าข้าราชการ (กระทรวงเศรษฐกิจ) พร้อมด้วยประธานบริษัทจัดงาน

นิทรรศการ ยังได้เข้าแวะชมบูธของบริษัท ซึ่งได้รับความสนใจไม่น้อยอีกเช่นกัน

2014 TIGAX  Was Successfully 
Held in Taipei
งานนิทรรศการ TIGAX 2014 ณ กรุงไทเปสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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 ความสำาเร็จของเทคโนโลยีลูกผสมหรือไฮบริดน้ี อยู่ท่ีการพัฒนา

หมึกพิมพ์และสารเคลือบ ให้สอด คล้องกับการทำางานของเคร่ืองพิมพ์ได้ 

โดยเฉพาะความเร็ว และไม่มีปัญหาเกิดขึ้น

เครื่องพิมพ์ลูกผสม
 เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ลูกผสมได้กลายเป็นโครงสร้างที่สำาคัญ

ของเครื่องพิมพ์สมัยใหม่สำาหรับงานพิมพ์ประเภทฉลากและสิ่งพิมพ์ 

ปลอดปลอม ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองพิมพ์เหล่านี้จะสังเกตได้จาก

หลายๆ สว่นของเครือ่งพมิพ ์เชน่ หนว่ยพมิพข์องเครือ่งพมิพส์ามารถ

ถอดยา้ยออก สลบัตำาแหนง่ได้  มหีนว่ยเคลอืบผิวหลายหนว่ย ชดุทำาแห้ง 

ยูวี ระหว่างหน่วยพิมพ์ (interdeck UV dryer) สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

ซึง่มกัจะม ี2 ชดุ ชดุแรกอยูร่ะหวา่งหนว่ยพมิพห์นว่ยสดุทา้ยกบัหนว่ย

เคลือบผิว และชุดที่สองให้เลือกดูว่าหน่วยพิมพ์ไหนที่มีการพิมพ์

ต้องจ่ายหมึกเป็นปริมาณมากๆ เช่นการพิมพ์สีพื้นทึบ หรือการพิมพ์ 

รองพื้น (primer) ซึ่งอาจจะต้องใช้ตัวทำาแห้งยูวีเข้ามาช่วยทำาให้หมึก

แห้งตัวเร็วขึ้น และหน่วยส่งกระดาษ (delivery unit) มีโครงสร้างยาว

ทีต่ดิตัง้หนว่ยทำาแหง้ใชอ้นิฟราเรด ลมรอ้น และยวู ีอยูด่ว้ยกนั เพือ่ให ้

สอดคล้องกับหมึกพิมพ์และสารเคลือบผิวที่ใช้ และทำาให้แผ่นพิมพ์

แห้งตัวก่อนที่จะถูกส่งไปยังแท่นรับกระดาษต่อไป 

การเคลือบผิวลูกผสม
 เทคนคิการเคลอืบผวิแบบนี ้เปน็วธิกีารทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอ้งการ

สรา้งสรรค์ความมนัของผวิภาพพมิพ์ใหผ้สมผสานระหวา่งผวิด้านกบั

มันวาว (matt and gloss effect) หรือ ผิวหยาบกับมันวาว (granular 

and gloss effect) และการเคลือบนี้อาจรวมไปถึง การอาบมันด้วย

วานิชอีกด้วย ดังนั้น เครื่องพิมพ์ลูกผสมนี้จึงมักออกแบบให้มีหน่วย

เคลือบอย่างน้อย 2 หน่วยพิมพ์ เช่น

 • วานิช + สารเคลือบยูวี ทำาให้เกิดผลพิเศษความมันวาว 

  ของภาพตัดกัน (contrasting gloss effect) 

 • วานิช + สารเคลือบฐานน้ำา ให้ผลพิเศษทางภาพเกิดขึ้น 

  ในลักษณะที่เรียกว่า drip-off (ผิวหยาบ-ผิวด้าน) เป็นต้น

 The key to the success of Hybrid Printing Technology lies 

in the development of printing ink and coating material that are 

compatible with each printer’s function, particularly in terms of 

speed, without causing any complications during the printing 

process. 

Hybrid Printer
 Hybrid Printing Technology has become a vital foundation of 

modern printers, especially for label printing and high security 

printing. Hybrid Printer contains certain special characteristics 

which can be observed from many of its components such as 

removable or switchable printing unit and multiple coating units. 

Interdeck UV Dryer can also be removed. Normally, one Hybrid 

Printer will have 2 sets of Interdeck UV Dryer. The first is installed 

in between the last printing unit and a coating unit whereas the 

second set is installed on whichever printing unit that require 

excessive ink release such as background printing or primer 

printing in which case Interdeck UV Dryer may be required to 

make the ink becomes dry quicker. Delivery Unit is another 

important element. This long equipment is used for installing 

infrared, hot-air, and UV dryers to support each type of ink and 

coating material as well as drying the printed item before being 

sent to fuser unit.

Hybrid Coating
 This coating technique was designed to highlight either matt 

and gloss effect or granular and gloss effect and even includes 

varnishing, which is why Hybrid Printers are often designed with 

at least 2 sets of printing unit. For instance, 

 •  Varnish + UV Coating for contrasting gloss effect
 •  Varnish + Water-Based Coating for drip-off effect

รูป 3 ตัวอย่างภาพไฮบริดจากเทคนิคการเคลือบผิวรูป 1 ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ลูกผสมประกอบหน่วยพิมพ์เฟล็กโซและออฟเซต เรียงแถวต่อเนื่อง รูป 2 ฉลากบนขวดแชมพู ที่พิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ลูกผสม

 ปัจจุบันการสร้างงานพิมพ์ให้มีคุณภาพสูงและมีความแตกต่าง

ไปจากงานพิมพ์ทั่วไป รวมทั้งการปลอดปลอม ได้กลายเป็นปัจจัยที่

สำาคญัอยา่งหน่ึงของกลยทุธ์ในการบรหิารโรงพมิพ ์ ถงึแมว้า่งานพมิพ์

ดังกล่าวจะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย (niche market) ก็ตาม แต่

พบว่ากลุ่มเหล่านี้มีความสำาคัญไม่น้อย เพราะสามารถสร้างรายได้ให้

กบัโรงพมิพ์ไดม้ากกวา่สิง่พมิพ ์4 ส ีทัว่ไป ซึง่ความสำาเรจ็นีจ้ะเกดิขึน้ได ้

ก็ต่อเมื่อผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ผลิตงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์ลูกผสม หรือไฮบริด น่าจะ

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพิจารณา

 Hybrid มาจากรากศัพท์ภาษาลาติน Hibrida แปลเป็นไทยว่า 

ลูกผสม คำาน้ีได้ถูกนำาไปใช้ขยายคุณลักษณะของอุปกรณ์เครื่องจักร

และวัสดุทางการพิมพ์ ตัวอย่าง เช่น 

 • hybrid press หมายถึง เครื่องพิมพ์ที่ออกแบบมาให้มีระบบ

พิมพ์หลายระบบเรียงแถวกัน หรือเครื่องพิมพ์ที่ออกแบบให้สามารถ

ใช้ได้ทั้งหมึกพิมพ์ที่แห้งตัวด้วยออกซิเดชั่นและหมึกพิมพ์ยูวี โดย

เครื่องพิมพ์ไม่จำาเป็นต้องเปลี่ยนลูกกลิ้งยาง ผ้ายาง หรือหน่วยทำา

แห้ง  (hybrid press บางทีอาจใช้คำาว่า combination press แทนได้) 

 • hybrid ink ใชเ้รยีกหมกึพมิพท์ีม่สีมบัตกิารแหง้ตวัไดห้ลายแบบ

ในหมึกตัวเดียวกัน เช่น ออกซิเดชั่น / ดูดซึม หรือออกซิเดชั่น / ยูวี 

  • hybrid coating คือการเคลือบผิวที่ผสมผสานใช้สารเคลือบ

ประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวาร์นิช (OPV) สารเคลือบ

ฐานน้ ำาหรือฐานยูวีบนสิ่งพิมพ์เดียวกัน เพ่ือให้ได้ความหลากหลาย

ของระดับความมันวาว และลักษณะผิวด้านบนสิ่งพิมพ์นั้นๆ  

 Level that is willing to take risk in making necessary changes 

in the production process. This is when today, producing high 

quality, high security and specialized printing have become 

another major factor in determining printing press management 

strategy. Even though this segment is considered on niche 

market, it was found that this target group plays an important 

role as well as they can generate higher income for printing press  

comparing to basic four-color printing. This success, however, cannot 

be simply achieved without keen vision of the management 

that is way Hybrid Printing Technology comes into play.     

 The term Hybrid derived from a Latin root word Hibrida, 

meaning cross-breed. This term later became widely used to 

describe machinery and materials relating to printing industry. 

For instance,

 • hybrid press is used to refer to printers designed with 

multiple printing systems or printers that is compatible for 

both Offset Inks and UV Inks. Hybrid press does not require 

replacement of rubber roller, rubber sheet or dryer. (hybrid press 

can sometimes be called combination press)

 • hybrid ink is used to refer to ink that can be dried in a  
combination of ways such as oxidation/absorption or oxidation/ 

UV.

  • hybrid coating is a type of coating technique with a  

combination of different coating materials such as OPV, water-based 

coating, or UV-based coating for one printed material. This is to 

allow multiple levels of matt and gloss effect on that particular 

printed item. 

Hybrid Printing
การพิมพ์ลูกผสม

โดย รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย
By Assoc. Prof. Dr. Aran Hansuebsai

Image 3 Example of Hybrid CoatingImage 1 Example of Hybrid Printer which comprises of rows of Flexo and Offset Units Image 2 Shampoo Label printed 
by Hybrid Printer 
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คุณพิมพ์นารา  จิรานิธิศนนท์
นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

Miss Pimnara Jiranithitnon 
President of the Thai Printing Association

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในปี 2015 
ด้วยวิสัยทัศน์ ผู้นำาสตรีคนแรก
Printing Industry in 2015 Under the Vision 
of the First Female President

 CAS Impression ฉบับนี้ เราได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมการพิมพ์ ไทย 
คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ ซึ่งเป็นนายกหญิงคนแรกสมาคมการพิมพ์ ไทย วาระปี 
2557-2559

• ปี 2558 ท่านนายกมองว่าภาพรวมธุรกิจจะเป็นอย่างไร
 “ในปี 2558 น่าจะมีดีกว่าปี 2557 ด้วยสถานการณ์ในประเทศเริ่มเข้าที่ งบประมาณเริ่ม 

เบิกจ่าย ประชาชนกล้าใช้จ่ายมากขึ้น โดยส่วนตัวคิดว่าจบไตรมาสแรกน่าจะพอเห็นภาพว่า

จะขึ้นมากน้อยเพียงใดและจะเป็นไปในทิศทางใด อีกปัจจัยที่น่าจับตามองคือเศรษฐกิจโลก 

มีผลต่อธุรกิจสิ่งพิมพ์ไม่น้อย เพราะส่วนใหญ่ประเทศไทยจะเน้นเรื่องการส่งของ โดยสิ่งพิมพ์

จะเป็นตัวเลขแฝงอยู่ในทุกธุรกิจ ถ้าการส่งออกลดลงการพิมพ์อาจลงตามอย่างเห็นได้ชัด 

แต่ก็หวังว่าจะดีขึ้น

 สำาหรับเทรนด์ขาขึ้น ต้องยกให้ตลาดบรรจุภัณฑ์  เราควรที่จะเพิ่มมูลค่าของงานพิมพ์ ให้

สามารถจับต้องได้มากขึ้น อาทิเช่น การพัฒนารูปแบบให้สวยงามยิ่งขึ้น เลือกใช้กระดาษ

ให้เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ เพราะบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะ สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้   

• ปี 2558 มีอะไรที่นายก หนักใจที่สุด 
 “ปัญหาหลักของธุรกิจส่ิงพิมพ์ในปัจจุบัน ทุกโรงพิมพ์ คือ “บุคลากรในการทำางาน” 

สมาคมจงึพยายามทีจ่ะพฒันาแรงงานส่วนน้ี  เน่ืองจากทางสมาคม มีสถาบนัการพมิพ์ไทย 

อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จะทำางานร่วมกับทางสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ

ในระบบอาชีวศึกษา และผลักดันเรื่องการสอบวัดผลฝีมือแรงงานเพื่อให้สายงานนี้ 

เกิดความสำาคัญ และเกิดความสนใจ ยิ่งไปกว่านั้นสมาคมการพิมพ์ไทย มีการจัด

สัมมนาให้ความรู้ในเรื่องการพิมพ์ทุกเดือน ทั้งในกทม. และในต่างจังหวัด”

   •   สุดท้าย “สารจากนายก” อยากฝากอะไรถึงคนในอุตสาหกรรม
   “ฝากกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมที่จะเกิดขึ้น ในปี 2558 โดยทางสมาคมจะ

พยายามอยา่งเตม็ทีเ่พือ่ผลักดนัใหอ้ตุสาหกรรมส่ิงพมิพข์องเรา เขม้แขง็ เติบโต 

เพื่อก้าวสู่  AEC Printing and Packaging Hub.”

• How do you see the overall business trend of the 
industry in 2015? 
 “I believe in 2015 we will see some positive changes 

comparing to the previous year as the situation in Thailand 

has now become more stable and budget plans have been 

implemented. People are now more willing to buy. Personally, 

I think we will get a clearer picture of where we are heading by 

the end of the first quarter. Another thing that we should keep 

our eyes on is global economy because it has quite a significant 

impact on the printing industry since Thailand tends to focus 

of exportation and printing is involved in almost every other 

business. So, if exportation drops, printing business will also 

drop significantly. I can only hope for a positive turn this year.

 In regards to a market with positive trend, the packaging 

industry is, of course, the main focus. However, it is 

recommended that higher value should be added to printing work 

in a more tangible manner such as by creating a more appealing 

design or using appropriate paper for each type of packaging 

because the more valuable the packaging appears to be the 

higher the value of a product.  

• What are your main concerns for 2015?
 “The main problem faced by the printing industry as well as 

every printing press nationwide is human resource, which is why 

our committee has been trying to improve labor in the printing 

industry, since we also have the Thai Printing Institute located 

in the Sin Sakorn Industrial Park, which will together work with 

educating academic institutions, particularly vocational schools. 

We also encourage the implementation of Labor Skill Assessment 

as a way of highlighting this labor field. Also, monthly seminar 

sessions on printing topic have continuously been held by Thai 

Printing Association in Bangkok and other provinces.”

• Lastly, “Message from the President”. Would you like 
to leave any message on behalf of the printing industry?
 “Please keep in touch with the programs and activities we 

have prepared for 2015. We will try our best to promote and 

improve Thai printing industry to grow and become the AEC 

Printing and Packaging Hub.”

 In this edition of CAS Impression, we were kindly given 
the opportunity to interview the first female president of 
Thai Printing Association, Miss Pimnara Jiranithitnon, 
currently in office from 2014-2016.  
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GEP @ ACTIVITIES 

 On June 27th, Jiangsu Province Management Innovation 

Experiences exchange meeting was held in Nanjing, the meeting 

commended 30 enterprises of 2013 province Management 

Innovation Demonstration, including APP Gold East Paper.

 These enterprises were highly praised on many aspects, such 

as quality management, risk control, humanity management, 

social responsibility managements and so on, especially on 

innovation ability.

 During current environment, enterprises only can win in the 

competition by management and technical innovation. To be 

more competitive, GEP will strive to develop on enterprise’s 

management and technical innovation as always.

 On September 2nd, 2014 China top 500 enterprises and China 

large enterprises summit was held in Chongqing city. The list 

of 2014 China top 500 enterprises was jointly announced by 

the China Enterprise Confederation and the China Enterprise 

Directors Association. Gold East Paper make it to the list again, 

ranking 434th in 2014 China top 500 enterprises and 219th in 2014 

China top 500 manufacturing enterprises.

 The list shows 2014 China top 500 enterprises threshold first 

breaks through 20 billion RMB and reaches 22.86 billion RMB, 

total revenue exceeds 29.9 billion RMB.

 เมือ่วนัท่ี 2 กนัยายน 2557 ท่ีผ่านมา ได้มกีารจัดงานประชมุสดุยอด

วิสาหกิจชั้นนำา 500 อันดับต้นและวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีน ณ นคร

ฉงชิง่ โดยมสีมาพนัธว์สิาหกจิจนีและสมาคมผูป้ระกอบการจนีรว่มกนั

ประกาศรายชื่อวิสาหกิจชั้นนำา 500 อันดับต้นของประเทศจีน ซึ่งรวม

ถึง บริษัท โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ โดย บริษัทจัดอยู่ในอันดับที่ 434 ของ

รายชือ่สดุยอดวสิาหกจิชัน้นำา 500 อนัดับต้นของจีน และอนัดับท่ี 219 

ในรายชื่อบริษัทผู้ผลิตชั้นนำาของจีน 500 อันดับต้น

 จากรายชื่อสุดยอดวิสาหกิจชั้นนำา 500 อันดับต้นของจีน ประจำาปี  

2557 พบว่า ผลประกอบการเบื้องต้นมียอดทะลุ 20 พันล้านหยวน 

และเพิม่สงูขึน้เปน็ 22.86 พนัลา้นหยวน สง่ผลใหผ้ลประกอบการโดย

รวมทั้งสิ้นมีมูลค่าสูงกว่า 29.9 พันล้านหยวน

 เมือ่วนัที ่ 27 มถินุายน ไดม้กีารจดัประชมุแลกเปลีย่นประสบการณด์า้น

นวัตกรรมการจัดการประจำามณฑลเจียงซู ณ เมืองหนานจิง โดยมีบริษัท

ตวัอยา่งดา้นนวตักรรมการจดัการประจำาป ี2556 จากมณฑลดงักลา่วเขา้รว่ม

การประชมุในครัง้นีท้ัง้หมด 30 แหง่ รวมทัง้บรษิทั เอพพี ีโกลด ์อสีท ์เปเปอร ์

 ท้ังน้ี องค์กรต่างๆ ท่ีได้เข้าร่วมประชุมล้วนได้รับการยกย่องในหลากหลาย 

ดา้นดว้ยกนั ไมว่า่จะเปน็การบรหิารจดัการคณุภาพ การควบคมุความเสีย่ง 

การบรหิารทรพัยากรบคุคล การบรหิารจัดการดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

โดยเฉพาะความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 ภายใต้สภาพการณ์ในปัจจุบัน ทางเดียวที่บริษัทจะสามารถเอาชนะคู่

แขง่ไดค้อืตอ้งอาศยัการบรหิารจดัการทีด่แีละนวตักรรมทางเทคโนโลยเีขา้

ช่วย และเพื่อเป็นการยกระดับการแข่งขัน บริษัท โกลด์ อีสท์ เปเปอร์ จึง

ต้องมุ่งมั่นพัฒนาในด้านการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อไป 

APP GEP was honored 
“2013 Management Innovation Demonstration Enterprise of Jiangsu Province”

2014 China Top 500 
Enterprises Announced

CAS มอบกระเช้า
สวัสดีปีใหม่ลูกค้า

ประกาศรายชื่อวิสาหกิจชั้นนำา 500 อันดับต้น
ของจีน ประจำาปี 2557 

	  

บริษัท เอพีพี  โกลด์ อีสท์ เปเปอร์  ได้รับยกย่องให้เป็น “องค์กรตัวอย่างด้านนวัตกรรมการจัดการแห่งมณฑลเจียงซู ประจำาปี 2556”

CAS @ ACTIVITIES
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HOT PRODUCTSTHINK TANK

 GHS recently introduced a high brightness (Ultra White) Series 

of Fancy Coated Paper. It carries on the characteristics of natural, 

unique, tender texture, excellent ink absorption, printing quality 

and replica of the true color, high printing gloss, high bulk, and 

high stiffness. Brighter and whiter than the Super Ivory shade. 

Application:
fashion magazines, children's pictures books, posters, 

photography, real estate brochure, corporate brochure, 

government publications, calendars, etc.

Specification:
Basis Weight (g/m2) : 120/150/190/240

New product launching Fancy Coated Paper
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ – กระดาษเคลือบผิวแฟนซี

 เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท โกลด์ ฮัวเฉิน (GHS) ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์

กระดาษเคลือบผิวใหม่ที่ชื่อว่า (Ultra White) Series Fancy Coated 

Paper โดยลักษณะของกระดาษจะมีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร 

มีเนื้อกระดาษที่นุ่มและเป็นธรรมชาติ สามารถดูดซับหมึกได้ดีเยี่ยม 

ให้สีพิมพ์ที่ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ เหมาะสำาหรับการพิมพ์ที่เน้น 

ผิวมันวาว เนื้อกระดาษมีความหนาแน่นสูงและเหนียว อีกท้ังยังมี 

ความสว่าง และขาวกว่าสีซุปเปอร์ ไอวอรี่

เหมาะสำาหรับใช้พิมพ์:
นิตยสารแฟชั่น หนังสือภาพสำาหรับเด็ก โพสเตอร์ ภาพถ่าย โบรชัวร์ 

แนะนำาโครงการหมูบ่า้น โบรชวัรแ์นะนำาบรษิทั เอกสารราชการ ปฏทินิ 

เป็นต้น   

คุณสมบัติ
น้ำาหนักพื้นฐาน (g/m2) : 120/150/190/240
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HOT SPECIAL HOT SPECIAL

 The Fifth All in Print China was held at Shanghai New 
International Expo Center on 14-17 November 2014. Sinar Mas 
Group’s GHS Paper, Gold East Paper, Ningbo Zhonghua Paper, 
Guangxi Jingui Pulp & Paper, and Hainan Jinhai Pulp & Paper 
opened a joint exhibition booth. 
 Due to the beautiful design of realistic three-dimensional 
butterfly decoration, there was a constant stream of impressive 
visitors during the exhibition. While each mill promoting their 
products, the visitors could also experience the resource 
integrationof Sinar Mas Group in all aspects of development.
 GHS Paper has always been a leader in the paper industry with 
its high quality products. In the recent years, a variety books of 
national leaders are using our products, such as  “DengXiaoPing 
and The Making of ModernChina”, “Biography of Xi Zhongxun", 
"Zhu Rongji’s Shanghai Speech Record". It has attracted a 
large number of visitors to our booth, while showing our leading 
position in the high-end fine paper market and demonstration of 
the company's strength. In addition, dozens of GHS’ products 
were on the showcase, including digital paper series, Premium 
Ivory Paper, Shopping-bag paper series, Coated Paper series, 
NCR series, converted products series. All that emphasized our 
diversity and provided wider options for the visitors.
 More new paper products, wider range of applications, and 
better customer service are GHS! 

	 ในระหว่างวันที่	4-17	พฤศจิกายน	2557	ที่ผ่านมา	ได้มี
การจัดงาน	All	in	Print	China	ครั้งที่	5	ณ	International	Expo	
Center	แห่งใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้	โดยมีกลุ่มบริษัท	Sinar	Mas	
Groupประกอบด้วย	บริษัท	GHS	Paper	บริษัท	Gold	East	
Paper	บริษัท	Ningbo	Zhonghua	Paper	บริษัท	Guangxi	
Jingui	Pulp	&	Paper	และบรษิทั	Hainan	Jinhai	Pulp	&	Paper	
ร่วมกันจัดบูธแสดงสินค้า
	 เนื่องจากมีการประดับตกแต่งบูธอย่างสวยงามด้วยผีเสื้อ	
3	มิติที่แลดูเสมือนจริง	ทำาให้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมการจัดแสดง
สนิคา้ของบรษิทัอยา่งไมข่าดสาย	เปน็การเปดิโอกาสใหบ้รรดา
โรงงานแต่ละแห่งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนเอง	 ขณะ
ที่ผู้มาร่วมงานก็ได้เรียนรู้เทคนิคการนำาทรัพยากรที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกัน	(resource	integration)	 ของกลุ่มบริษัท	
Sinar	Mas	Group	ในทุกมิติอย่างใกล้ชิด
	 บรษิทั	GHS	Paper	ยงัคงเปน็ผูน้ำาในอตุสาหกรรมการผลิต
กระดาษด้วยการมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพดีแก่ลูกค้าอย่างต่อ
เนือ่ง	โดยในชว่งไมก่ี่ปทีีผ่า่นมา	มกีารนำาผลติภณัฑข์องบรษิทั
ไปใช้ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับบุคคลสำาคัญจำานวนไม่น้อย	อาทิ

New Technology, New Applications, 
New Business Opportunities- 
2014 The Fifth All in Print China

เชน่ หนงัสอืเรือ่ง “เติง้เสีย่วผงิ ผูร้งัสรรคจ์นียคุใหม”่ “ชวีประวตัิ
ของสี จ้งซุน” หรือ “บันทึกปาฐกถาสำาคัญของจู หรงจี 
ในประวัติศาสตร์เซี่ยงไฮ้” ซึ่งผลงานดังกล่าวได้ดึงดูดให้ผู้มา
ร่วมงานเข้ามาเยี่ยมชมบูธของบริษัทจำานวนไม่น้อย ทั้งยัง
เปดิโอกาสใหบ้รษิทัไดแ้สดงศกัยภาพทางการแขง่ขนัในตลาด
อุตสาหกรรมกระดาษคุณภาพสูง รวมทั้งความแข็งแกร่งของ
องค์กร
 นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้าของบริษัท GHS กว่า 
12 รายการ อนัไดแ้ก ่กลุ่มผลิตภัณฑก์ระดาษดจิิตอล กระดาษ 
ไอวอรี่ระดับพรีเมียม กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสำาหรับทำา 
shopping bag กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษเคลือบผิว กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ NCR series รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ
อเนกประสงค์ ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑข์องบรษิทั ทัง้ยงัเป็นการขยายทางเลือกใหแ้ก่ลกูคา้ 
 พร้อมมอบผลิตภัณฑ์กระดาษใหม่ๆ หลากหลายประเภท 
หลากหลายการใช้งาน เพือ่ยกระดบัการใหบ้รกิารสำาหรบัลกูค้า 
คือหัวใจของ GHS! 

เทคโนโลยีใหม่ แอพพลิเคชั่นใหม่ โอกาสใหม่ทางธุรกิจ 
ในงาน All in Print China ครั้งที่ 5
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HOBBY CLUBHOBBY CLUB

ที่มา / Source : ASTVผู้จัดการออนไลน์ / ASTV Manager Online

 Today, we are going to introduce you a new business 
that has never before seen in Thailand known by a name of 
“U Drink I Drive”. This new business provides a personal 
driving service to ensure that customers reach home safely 
as a way to reduce accidents due to drunk driving.  
  At U Drink I Drive, every employee whether full time 
or part time must undergo customer service and driving 
trainings and examination provided by Limousine Express, 
our partner company who provides pick-up service for 5-star 
hotels and world-class airlines. Here, they also offer female 
drivers as a way to earn trust from female passengers. 
 To use our service, please call U Drink I Drive Service 
Center to make a reservation of at least 30 minutes in 
advance. Wait for our SMS confirmation of pickup location. 
Our service charge begins from 500 Baht for the first 5 km 
and additional 50 Baht for every extra 5 km. One time service 
usually costs around 600-800 Baht. Our service is available 
only in Bangkok and Metropolitan Region.  

เปิดกลยุทธ์
ธุรกิจแนวใหม่ 

“U Drink I Drive” 
คุณเมา เราขับให้!

 วันนี้เรามารู้จักกับธุรกิจแนวใหม่ ซ่ึงไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ U Drink 

I Drive หรือที่แปลเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆ ว่า “คุณดื่ม เราขับ” ธุรกิจบริการแนวใหม่ที่ส่ง 

คนขับรถไปขับรถของลูกค้าแทนเพื่อพากลับบ้าน ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่เกิดจากการ

เมาแล้วขับได้อีกด้วย

 U Drink I Drive พนักงานทุกคนทั้ง full time และ part time จะต้องผ่านการฝึกอบรม และ

ทดสอบ ทั้งงานด้านบริการ และการขับขี่จาก Limousine Express ซึ่งเป็นบริษัทพาร์ทเนอร์ 

ของเรา ที่ให้บริการขับรถรับ-ส่งให้กับโรงแรมระดับ 5 ดาว และสายการบินชั้นนำาของโลก

พนักงานคนขับหญิง สร้างความไว้วางใจแก่ผู้โดยสารสุภาพสตรี

 ขั้นตอนการใช้บริการ เพียงแค่โทรเข้ามาที่ศูนย์บริการ U Drink I Drink ล่วงหน้าอย่างน้อย

ประมาณ 30 นาที หรือหากอยู่ในสถานที่ที่เสียงดัง จากนั้นรอรับ SMS ยืนยัน ที่ทางศูนย์จะส่ง

ไปรอรับยังสถานที่ที่ระบุไว้ สำาหรับอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท ในระยะทาง 5 กิโลเมตร

แรก และคิดค่าบริการเพิ่มอีก 50 บาท ในทุกๆ 5 กิโลเมตร เฉลี่ยแล้วค่าใช้บริการต่อครั้งจะ

อยู่ที่ 600-800 บาท ซึ่งจะให้บริการเฉพาะในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น 

Introducing a 
New Business Strategy 

“U Drink I Drive!”

24 25NEVIANEWS NEVIANEWS



CREATIVE IDEA LIFE INNOVATION

 Whenever winter arrives, we tend to bring out our old sweaters and jackets to keep our body warm. Scarf is another useful 
item that can help keep your neck warm under cold weather. Usually, scarves are made from knitted wool, hand-woven 
cotton, high quality silk, or Kashmir fabric made from animal fur. Today, however, we are going to introduce you to an  
innovative scarf made from a material that you least expected. Created by Little Factory, Hong Kong, this innovative product 
derived from an inspiring creativity which uses Tyvek, a material of similar properties as paper, from DuPont as the core 
material for making scarf. 
 Due to its similar texture and properties as papers, Little Factory therefore designed the material with blue lines pattern 
just like real notebook paper which you can write along the lines or even draw pictures to create your very own unique 
Paper Scarf. Paper Scarf can provide warmth as good as any ordinary scarves as it is made from Tyvek, a material of high 
elasticity and porous texture with light weight and water resistant properties. Hence, this innovative product does not only 
provide excellent airflow but also warmth and can be used in replacement of ordinary scarves. I, for one, would like to get 
one of those Paper Scarves for this upcoming New Year Season! (Ref : littlefactory.com)

 เมื่อย่างเข้าสู่หน้าหนาว นอกจากเสื้อผ้ากันหนาว แจ๊คเก็ต 

ท่ีเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้ว ผ้าพันคอก็เป็นอีกหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นที่บริเวณคอให้มีความอบอุ่น ส่วนใหญ่ผ้า

พันคอที่พบจะทำาจากไหมพรมถัก ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าไหมเนื้อดี 

หรือผ้าแคชเมียร์ท่ีทำามาจากขนสัตว์ แต่วันนี้เรามีอีกหนึ่งวัสดุ

ที่ฉีกภาพลักษณ์ผ้าพันคอในรูปแบบใหม่ที่เราอาจจะคาดไม่ถึง 

สรรสร้างโดย Little Factory จากฮ่องกง ทมีงานสรา้งสรรคน์ำาวัสดุ

ทีม่คีณุสมบตัคิลา้ยกระดาษ Tyvek จากดปูองท ์มาใชเ้ปน็วสัดหุลกั

ในการผลิตผ้าพันคอ 

 ด้วยผิวสัมผัสและคุณสมบัติที่คล้ายกระดาษ ทีมงานจึง

ออกแบบงานพิมพ์ลวดลายเหมือนสมุดจดบันทึกท่ีมีเส้นบรรทัด

เปน็สฟีา้ เพือ่ใหค้วามรูส้กึเหมอืนสมุดจดบนัทกึ ซึง่เราสามารถใช้

ปากกาเขยีนตามเสน้บรรทดั หรอืจะวาดรูปลงบนผืนผ้าพนัคอเพือ่

ให้ชิ้นงานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร แต่ใช่ว่าผ้าพันคอ 

ชิ้นนี้จะพันแล้วไม่อุ่นนะครับ เพราะข้อดีของวัสดุ Tyvek คือ มี

ความมีความยืดหยุ่นสูง มีน้ำาหนักเบา กันน้ำา และมีรูพรุนขนาด

เล็กๆ เต็มพื้นท่ี ช่วยระบายอากาศได้ ที่สำาคัญช่วยเพิ่มความ

อบอุ่นใช้แทนผ้าพันคอได้อย่างสบาย ผมเองแอบอยากได้สักผืน

สำาหรับช่วงปีใหม่นี้

ที่มา / Source  สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ / Suwit Wongrujirawanich / facebook.com/suwitbrand / www.littlefactory.com

ผ้า (กระดาษ) พันคอ
PAPER SCARF

ไอเดียดี! สร้างบ้าน

จาก “ฟางข้าว” 

ทั้งหลัง
Creative Idea! Creative Home made

from “Hays” 
 Recently, building home from hays has become 
more widely popular in spite of the fact that hays 
had been used for constructing walls for over 1,000 
years ago.
 Cob is a composition between mud and rice hays with 

no fixed proportions as it depends on mud condition and 

climate of each region. It is due to this various proportions 

that allows different shrinking properties as well as heat-cold 

protection of the material. Cob can be used to form shape of 

mud while it is damp. Once finished, you can decorate the 

surface however you like afterwards. If done by hands, you 

are free to design the shape of your house as you please. 

 Another outstanding characteristic of cob house is its 

excessively thick walls, which depends on the thickness of 

haystack. By that, it is capable of providing the house with 

excellent cold protection and at the same time helps to save 

energy by as much as 20% comparing to typical houses as 

temperature adjustment inside the house is no longer needed. 

What’s more, this creative house can do what other typical 

houses cannot do - adjusting moisture level of the house. 

Under high humidity condition, moisture will be absorbed 

through the walls and allowing only sufficient moisture inside 

the room. During low humidity or dry weather condition, on 

the other hand, the walls will release moisture into the room, 

creating comfort for its residents throughout day and night 

without the need of modern technology. 

 Believe it or not, this wooden house was built from ordinary 

dry haystacks we usually see on farms. With a little creativity, 

these haystacks were jointly used to construct the house. 

The result is beyond expected and worth every effort...

 ปจัจบุนัการสรา้งบา้นจากฟางหญา้กลบัมาไดร้บัความ
นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการใช้ฟางเป็นวัสดุหลักในการทำา
ผนัง ที่มีมานานกว่า 1000 ปีแล้ว
 Cob เป็นวัสดุผสมจากโคลนและฟางจากต้นข้าวต่างๆ มี

สัดส่วนไม่แน่นอน แล้วแต่สภาพของดินโคลน ในแต่ละพ้ืนท่ี และ

สภาพภูมิอากาศในทีน้ั่นๆ เพราะสว่นผสมทีต่า่งกนัจะมกีารหดตวั

ทีต่า่งกนัและปอ้งกนัความรอ้น-หนาว ไดต้า่งกนัเชน่กนั คณุสมบตัิ

ของก้อนฟางจะเป็นตัวโครงสร้างให้ดินโคลนขณะเปียก คงรูปอยู่

ได้ เมื่อก่อเสร็จแล้ว เราค่อยตกแต่งผิวของผนังได้ในภายหลัง 

ซึ่งถ้าทำาด้วยมือเปล่า คุณก็จะได้รูปทรงบ้านที่แปลกแตกต่างกัน

ตามใจเจ้าของ

 ลักษณะเด่นของบ้านที่ใช้ cob น้ี คือบ้านจะมีผนังหนามาก 

ตามความหนาของก้อนฟาง จึงทำาให้บ้านแบบน้ีมีคุณสมบัติใน

การป้องกันความร้อนหนาวได้ดีมาก สามารถประหยัดพลังงาน

ที่จะใช้ในการปรับอุณหภูมิบ้าน ได้มากกว่าบ้านธรรมดา ถึงกว่า 

20 % นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่บ้านแบบไหนๆ ก็ทำาไม่ได้ 

คอืการปรบัความชืน้ของตวับ้าน ในชว่งทีค่วามชืน้สงู ผนังบา้นจะ

ดูดความชื้นเข้าเก็บไว้ ทำาให้ห้องไม่ชื้นมากเกินไป ขณะที่ เมื่อ

ความชื้นต่ำา อากาศแห้ง ผนังก็จะคลายความชื้นออกมาในห้อง 

สร้างความสบายให้กับเจ้าของบ้านได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องพึ่ง

พาเทคโนโลยี่ชั้นสูงแต่ประการใด 

 ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า บ้านหลังนี้มันถูกเริ่มต้นสร้างด้วยก้อน 

กองฟางแหง้ธรรมดาๆ ทีเ่ราเหน็ไดท้ัว่ไปตามฟารม์ตา่งๆ ซึง่มีคน 

ไอเดียดีคิดนำาก้อนกองฟางแห้งมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการ

สร้างบ้านหลังนี้ ซึ่งนั่นมันก็สามารถทำาให้เห็นได้เป็นรูปเป็นร่าง

จริงๆ และผลที่ได้ออกมามันก็คุ้มค่ากับการได้ลงแรงสร้างมัน

ด้วยความตั้งใจ..
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