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FROM EDITOR

NEVIA News ฉบับข้ึนปีท่ี 7 นี ้ขอตอ้นรบัทุกท่านดว้ย
สายฝนโปรยปราย คลายร้อน ชุ่มฉ่ำา สดชื่น ต้นไม้ผลิ
ใบเขียวขจี และบทความที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม นำามาเสนออย่างหลากหลาย ทั้งการเข้า
ร่วมงาน Eco-Products International Fair 2016 
งานแสดงสินค้า บริการ และนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อม อีกท้ังความรู้เกี่ยวกับ Carbon 
Footprint ของสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมของจักรยาน
ไฟฟ้า Lopifit หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความ 
เพลดิเพลนิไปกบัเนือ้หาสาระของ NEVIA News เช่นเคย 

The first issue of the 7th year of NEVIA News 
welcome you with refreshed rain which cool down 
the extremely hot weather and bring lively new 
green leaves all over the country. This issue bring 
you to the joy of many eco-friendly articles. Such as 
Eco-Products International Fair 2016 - showcase 
eco-friendly products and services, technologies,
and innovative solutions, Carbon Footprint for 
printing matters and “Lopifit” - the electric walking 
bike. Hope you will enjoy all stuff in this issue as 
usual.  
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 อาร์แอนด์ไอ ประเมินแนวโน้มเครดิตของไทยยังคงเป็นลบ 
เนื่องจากปัจจัยสถานการณ์ทางการเมือง การลงประชามติร่าง
รฐัธรรมนญู และการเลอืกตัง้ปลายปี 60 วา่จะสามารถดำาเนนิการ 
ได้หรือไม่ ทั้งนี้ผลประเมินล่าสุด อาร์แอนด์ไอ ได้ยืนยันอันดับ
เครดติของไทย ท้ังตราสารหนีร้ฐับาลสกลุเงนิต่างประเทศ ท่ีระดบั 
BBB+ และสกลุเงนิบาท ท่ีระดบั A- และคงอันดบัความนา่เช่ือถอื
หนี้รัฐบาลระยะสั้นสกุลเงินต่างประเทศ ที่ระดับ A-2 รวมทั้งคง
สถานะแนวโนม้ความนา่เช่ือถอืของประเทศไทยไว้ท่ีระดบัเป็นลบ
 เน่ืองจากเศรษฐกิจของไทยยังคงขยายตัวได้ในระดับปานกลาง 
และด้วยการดำาเนินนโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง ทำาให้
รัฐบาลสามารถใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่มีผลกระทบ
ต่อหนี้สาธารณะ ซ่ึงกระทรวงการคลังได้ประมาณสัดส่วนหนี้
สาธารณะระยะปานกลางไว้ไมเ่กนิ 50% แมว้า่ดลุบัญชีเดนิสะพดั
จะเกินดุล สัดส่วนหนี้ต่างประเทศอยู่ที่ 30% ของจีดีพี และมี
ทนุสำารองระหว่างประเทศถงึ 3 เทา่ของหนี้ตา่งประเทศระยะสั้น 
แต่ปัจจัยจากต่างประเทศยังคงฟื้นตัวช้า เศรษฐกิจไทยจึงต้อง
พึง่พาการขยายตวัภายในประเทศเป็นหลกั โดยเฉพาะการลงทุน
ภาครัฐ แม้รัฐบาลดำาเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลที่ 2.8% 
ของจีดีพี ในปีงบประมาณ 59 สะท้อนถึงการขยายตัวของการ
ลงทุนภาครัฐ แต่แหล่งเงินทุนสำาหรับใช้ในการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐมาจากการกู้เงินของรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยู่นอกงบประมาณ ทำาให้ต้องติดตามฐานะการ
คลังของภาครัฐอย่างใกล้ชิด 
 อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลได้ดำาเนินนโยบาย ท้ังการปฏิรูป
ระบบภาษี เพือ่สง่เสรมิความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และลดความไม่เท่าเทียมด้านรายได้ แต่โครงการลงทุนพัฒนา
โครงสรา้งพ้ืนฐานเริม่ลา่ช้า เนือ่งจากความไมส่งบทางการเมอืง 
รวมท้ังการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต จึงไม่สามารถพึ่งพา
แรงงานในประเทศได ้ประเทศไทยจงึควรหามาตรการเรง่ด่วนใน
การเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น การปรับปรุง
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่า
เพิ่มสูง เป็นต้น

R&I คงอันดับเครดิตไทยที่ BBB+
แนวโน้มยังเป็นลบจากปัจจัยการเมือง-
เศรษฐกิจคาดขยายตัวปานกลาง

ที่มา:	http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/699221
	 http://www.dailynews.co.th/economic/399392
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 R&I considered Thailand’s credit still tends to be negative, it is 
advised to observe political situation, the referendum of the draft 
constitution and the election at the end of 2017 will be conducted  
or not. Latest evaluation, R&I confirmed the credit rating of Thailand 
and government bonds issued in foreign currency at the level 
of BBB+ and government bonds issued in Baht at the level of 
A- while the reliability of government’s short-term debt in foreign 
currency was rated at the level of A-2, additionally, the status of 
Thailand’s credit tendency was maintained negative. 
 Because the continuous expansion of Thai economy in 
medium level and the cautious implementation of fiscal policy 
has enabled the government to utilize the measure of economic 
stimulation without the effect on public debt which was estimated 
by the Ministry of Finance that the ratio of middle-term public 
debt would not be over 50%. Although the current account is 
surplus with the ratio of foreign debt at 30% of GDP and the 
international reserve for 3 times of short-term foreign debt, 
factors of foreign countries are still recovered slowly. Therefore, 
Thai economy has to mainly rely on domestic expansion, especially 
governmental investment. Although the performance of government 
upon the fiscal policy with the deficit at 2.8% of GDP in the 
fiscal year of 2016 has reflected the growth of governmental 
investment, sources of funds investing in the large infrastructure 
projects of government are from the loans of government and 
state enterprises which are excluded the budget, so, the fiscal 
status of government must be closely followed up.
 However, although the government conducts the important 
policy in tax system reformation for promoting the country’s 
competitiveness and reducing the inequality of income, the 
projects on the investment of infrastructure development which 
were delayed due to the political instability still challenge whether 
the government will be able to implement in line with the settled 
target or not. Moreover, Thailand is becoming the future aging 
society, resulting shortage of domestic labor, consequently, 
Thailand should find urgent measures to increase potentials of 
economic expansion such as the development of infrastructure 
system and the development of high value industries, etc.

R&I keeps Thailand’s credit rating at BBB+
with	the	tendency	of	negative	outlook	due	to	the	political	factor	-

economy	is	expected	to	be	moderately	expanded.
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 สำารวจทายาทธุรกิจจำานวน 268 ราย กว่า 31 ประเทศทั่วโลก ว่าในอีก 
5 ปีข้างหนา้ ธรุกจิครอบครวั (family business) ท่ัวโลกถงึ 40% จะสง่มอบ
กิจการให้ทายาทรุ่นถัดไป โดยในการสำารวจปีนี้พบว่า ทัศนคติหรือความ
คาดหวังของผู้บริหารรุ่นใหม่ (next gens) ทายาทธุรกิจถึง 88% ต้องการ
ท่ีจะปรบัเปลีย่นรปูแบบในการดำาเนนิธรุกจิครอบครวัเพือ่สรา้งจดุเดน่ ให้ม ี
ความทันสมัยและความเป็นสากล นอกจากนี้อีก 52% ยังมีสำานึกความ 
รับผิดชอบมากขึ้นในการส่งต่อธุรกิจที่เข้มแข็งไปสู่รุ่นต่อไป
 ผลสำารวจยังระบุวา่ ทายาทธรุกจิรุน่ใหม่มกีารเตรยีมความพรอ้มในการ
ก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้บริหารระดับสูงมากขึ้น โดย 70% เลือกที่จะทำางานกับ
บริษัทข้างนอก เพื่อสั่งสมประสบการณ์และนำาความรู้ความสามารถก่อน
กลับมาทำางานกับธุรกิจของครอบครัว 
 “ปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว (family politics)” ภัยคุกคาม
ความสำาเร็จจากรุ่นสู่รุ่น
 ความกังวลอันดับต้นๆ ของทายาทรุ่นใหม่ จากผลการสำารวจพบว่า 
3 ช่องว่างสำาคัญที่เป็นภัยคุกคามความสำาเร็จในการส่งมอบกิจการจากรุ่น
หนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ได้แก่
 • ช่องว่างระหวา่งวัย (generation gap) เนือ่งจากผูบ้รหิารรุน่ปัจจบัุน 
  ยังไมม่ัน่ใจว่าทายาทของพวกเขาจะมีศกัยภาพเพยีงพอท่ีจะขึน้มา 
  บริหารกิจการครอบครัวแทน
 • ช่องว่างท่ีเกดิจากการสรา้งความนา่เช่ือถอื (credibility gap) ทายาท 
  ธุรกิจมองว่า พวกเขาต้องทำางานหนักมากกว่าคนอื่นๆ ในองค์กร 
  เพื่อพิสูจน์ตนเอง
 • ช่องว่างในการสื่อสาร (communication gap) ธุรกิจครอบครัวต้อง 
  แยกแยะความสัมพันธ์ส่วนตัวภายในครอบครัวออกจากเรื่องงาน 
  และต้องมีการสื่อสารกันอย่างชัดเจนเพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
  ในอนาคต
 “การวางแผนสืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่นอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ 
เรื่องง่าย การวางแผนงานระยะยาว ถือเป็นสิ่งสำาคัญท่ีต้องทำา เพราะ
ทายาทท่ีรบัช่วงตอ่อาจตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีตามมาอีกมากมาย ดงันัน้จงึ
จำาเป็นตอ้งมีการวางระบบการบรหิารธรุกจิครอบครวัท่ีเหมาะสม ผา่นการ
สือ่สารท่ีตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ รวมท้ังการพฒันาและฝกึอบรม เพือ่

ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง” นายศิระ กล่าว ส่วนทักษะ (skills) 
ขนาด (scale) และการสืบทอดกิจการ (succession) ถือเป็นหัวใจสำาคัญ
ของการบริหารธุรกิจครอบครัวไปสู่ความสำาเร็จ รวมท้ังปัจจัยสำาคัญ 
อีกประการท่ีทายาทธุรกิจต้องคำานึงถึงในปีนี้ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholders)
 “Digital Technology” จุดเปลี่ยนธุรกิจครอบครัว
 ปัจจบัุน เทคโนโลยีดจิทัิลถอืเป็นหนึง่ในเมกะเทรนดท่ี์เข้ามามีบทบาท
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ แต่การปรับตัวของธุรกิจครอบครัวให้ทันกับ
เทคโนโลยียังคงเป็นประเด็นท่ีถกเถียงกันระหว่างคนสองรุ่น ด้วยความ
เข้าใจและแนวคิดที่แตกต่างกัน โดยทายาทธุรกิจมักประสบปัญหาในการ
โน้มน้าวให้คนรุ่นก่อนหันมาให้ความสำาคัญในการนำาเทคโนโลยีมาขับ
เคลื่อนองค์กร
 แม้ผู้บริหารรุ่นใหม่จะเริ่มเล็งเห็นความสำาคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล 
มากข้ึน แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องลงทุนส่วนไหน ผลตอบแทนการลงทุนท่ีเหมาะสม 
และนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรมีที่ปรึกษา
ทางธุรกิจที่ดี เพื่อช่วยวางแผนการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคต

GREAT EXPECTATION:

นายศิระ อินทรกำาธรชัย ประธานกรรมการบริหาร
และหุ้นสวนบริษัท	PWC	ประเทศไทย	เปิดเผยถึงผลสำารวจ

THE	NEXT
GENERATION	OF	
FAMILY	BUSINESS	
LEADERS

What next gens do immediately before joining
the family business

THINK TANK

ที่มา: http://thaipublica.org/2016/05/pwc-great-expectation-19-5-2559/
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 All 268 business successors in 31 countries 
worldwide were surveyed and the result was 
found that in next 5 years, 40% of worldwide 
family businesses will be transited to next 
generation successors. The survey in this year 
was presented that 88% of next gens business 
successors have their attitudes and expectations 
to adjust the model of family business operation 
to create the distinctive point of modernization 
and universality. Furthermore, 52% of them also 
realized on more responsibilities in the business 
transmission to next generation.
 The result of survey was also showed that 
new gens of business succession has prepared 
their readiness to step into the role of higher 
executive, 70% of them decided to work in 
general company where is not belong to their 
family business to gain their experience, knowledge 
and capability before returning to run their family 
business.
 “Family politics” threatens the transmission of 
success from one generation to another genera-
tion.
 One of prioritized concerns of new gens 
successor found from the survey was expressed 
that three main gaps threatening the success of 
business transmission from one generation to 
another generation as follows :
 • Generation gap : Since executives in 
present generation are not confident that their 
successors will be capable enough to replace 
them for family business management. 
 • Credibility gap : Business successors 
considered that they must work harder than other
people in the organization to prove themselves.
 • Communication gap : The separation 
between personal relationship within family and 
working is necessary for family business as well 
as the future conflicts will be avoided by the 
communication with clearness.

MR. SIRA INTARAKUMTHORNCHAI,
CEO	AND	SHAREHOLDER	OF	PWC	THAILAND	COMPANY
REVEALED	THE	RESULT	OF	SURVEY	ON

THINK TANK

GREAT EXPECTATION :
THE	NEXT	GENERATION	OF
FAMILY	BUSINESS	LEADERS

 “The business transmission from one 
generation to another generation is not easy 
to plan with effectiveness, the long-term plan 
is considered as the most important thing to 
do because successors who are transited may 
confront lots of problems following. Therefore, 
the system of family business management is 
necessary to properly plan through the continual 
and effective communication as well as the 
development and training will reduce con-
flicts which may happen later.” Mr. Sira said. 
Additional, skill, scale and business succession 
are considered as the keys to manage family 
business to achieve the success as well 
as another important factor which business 
successors need to concern in this year is 
stakeholders.
 “Digital Technology” : the turning point of 
family business.
 Presently, digital technology is assumed 
as one of mega trends influencing on the role 
of business driving, however, the adjustment 
of family business to catch up with technology  
has been the issue argued between two 
generations due to the difference of under-
standing and concept.
 New gens successors always face the 
problem to motivate previous gens to give 
the importance to apply technology in driving 
organization.
 Although new gens executives become to 
see more importance of digital technology but 
they have not known which part they should 
invest in, the proper investment yield and how 
to apply it to obtain benefits. Consequently, 
executives should have the good business 
advisor to support on planning future investment 
and business expansion.
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MARKETING UPDATE

เคล็ดลับ 360 องศา
กลยุทธ์การตลาด ปี 2559

 ในปี 2559 ธรุกจิจะตอ้งปรบัตวั ไมว่า่จะเป็นปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน 
อยากให้ธุรกิจต่างๆลองมองดูว่าประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ท่านได้ทำาสิ่งเหล่านี้บ้าง
แล้วหรือยัง
 ปัจจุบันกลยุทธ์การตลาดต้องมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางการวางแผนท้ังหมด  โดย
คุณต้องพยายามส่ือสารกับลูกค้าแบบ 360 องศา ด้วยวิธีท่ีแตกต่างกันไป ท้ังการ
ทำาโฆษณาผ่านส่ือสร้างการรับรู้สินค้าแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง และการส่ือสารการจัด
กิจกรรมตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์คือ การกระตุ้นให้เกิดการซ้ือสินค้า
น่ันเอง และถ้าในปีท่ีผ่านมาคุณมีเว็บไซต์ แต่ไม่ได้ให้ความสำาคัญเท่าท่ีควร ปีน้ี
ขอให้คุณทุ่มเทกับมันให้มากท่ีสุด เพราะเว็บไซต์เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้แบรนด์
ของคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคท่ีผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟนตลอดเวลา 
เคล็ดลับในการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ 360 องศา ดังน้ี
 1. สร้างจุดยืนและลักษณะเฉพาะทางการขายสินค้า
  (Unique Selling Point)
  ท่านต้องสร้างสิ่งท่ีเป็นตัวตนและยากท่ีจะลอกเลียนแบบ ท่ีเรียกว่า 
“ความแตกตา่ง” ตอ้งแตกตา่งและเป็นสิง่ท่ีลกูคา้ตอ้งการ ไม่ใช่สิง่ท่ีท่านตอ้งการ 
และยังต้องเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ดังนั้นธุรกิจท่ีผลิตสินค้าต้องสร้าง
สนิคา้ท่ีไม่ใช่แคแ่ตกตา่งเพียงอย่าง เดยีว ยังตอ้งเป็นสนิคา้ท่ีมเีอกลกัษณเ์ฉพาะ
ตัวด้วย
 2. มุมมองลูกค้าภายใน (Internal Customer Focus)
  นอกจากการสร้างรายได้และกำาไรแล้ว ควรจะเห็นความสำาคัญในเรื่อง
ของแรงงาน บุคลากรท่ีเป็นสว่นผลกัดนัให้การบรหิารประสบความสำาเรจ็  เพราะ
ยอดขายรายได้ของบริษัทเกิดจากบุคลากรเป็นส่วนสำาคัญ   
  ดังนั้นองค์กรหรือธุรกิจนอกจากจะมองลูกค้าภายนอก (External 
Customer) แล้วยังไม่เพียงพอ จะต้องออกแบบในการรักษาลูกค้าภายใน 
(Internal Customer) ไว้ให้ได้
 3. การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network)
  ในโลกธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นสูง และความต้องการเพิ่มขึ้น บางครั้ง
การมเีครือข่ายทางธุรกจิ จะสรา้งอำานาจในการตอ่รองทางธรุกจิไดม้ากข้ึน ดงันัน้ 
การสร้างอำานาจทางธุรกิจ จึงเป็นสิ่งท่ีสำาคัญ เพราะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ
และทำาให้ประสบความสำาเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

 4. การตลาดบริการ (Service Marketing)
  คำาว่า Service Marketing (การตลาดบริการ) ในปี 2559 เป็นสิ่งที่ธุรกิจ
ควรให้น้ำาหนักมาก ทั้ง Service และ  Marketing เพราะในยุคปัจจุบัน 4P : 
Product, Price, Promotion, Process สามารถทำาการแข่งขันได้ แต่ในเรื่อง
ของการบริการนั้น นักการตลาดจะต้องเข้าใจ โดยเฉพาะการทำาการตลาดใน
เรื่องของ ความรู้สึก เพราะบางครั้งผู้บิโภคตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าเป็นเพราะ
คน (People) กลายเป็นผู้บริโภคใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจ
 5. ความหลากหลาย (Product Variety)
  กลยุทธก์ารตลาดนัน้นอกจากธรุกจิจะผลติและสรา้งจดุเดน่ของสนิคา้และ
ผลติภณัฑ์ตา่งๆ อยา่ลมืเผือ่ทางเลอืกสำาหรบัลกูคา้ เพราะการทำาธรุกจิตอ้งตอบ
สนองและตอบโจทย์ความต้องการของลกูคา้ คณุไม่สามารถท่ีจะรูค้วามตอ้งการ
ของลกูคา้ไดท้ั้งหมด เพราะพฤตกิรรม หรอืความตอ้งการของผูบ้รโิภคแตล่ะราย
ไม่เหมือนกัน และธุรกิจต้องไม่มุ่งเพียงลูกค้าบางกลุ่ม แต่ต้องปรับตัวให้เป็น
ทางเลือกสำาหรับลูกค้าทุกกลุ่ม จะต้องมีการขยายตลาดให้มากข้ึน เพิ่มกลุ่ม
เป้าหมายอื่นด้วย

แนวทางที่ใช้ในการรักษาบุคลากรคือ 3R

REWARD
การให้รางวัล
จูงใจสำาหรับ
ผู้ที่มีผลงานดี

RECOGNITION
การกลาวถึงหรือ
ชื่นชม		เพื่อให้รับรู้
ตอที่สาธารณะ
เชน	กลาวชื่นชม
ในการทำาดี

REMOVE BARRIER 
ต้องมีสวนรวมในการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น	โดยไมปลอยปัญหา
ให้ผานไป	ที่สำาคัญคือไมปลอยให้พนักงานแก้ไขปัญหาโดยลำาพัง	

จะต้องคอยเป็นที่ปรึกษาและขจัดปัญหาให้พวกเขา

ที่มา: http://www.trebs.ac.th/Thai/news/index.php?nid=53
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SECRET OF 360 DEGREE
 In 2016, every business needs to adjust itself to cope with both external 
factors and internal factors and also needs to take a look whether you 
have done following issues or not.
 At present, the customer is the center of the whole plan for the 
marketing strategy. you have to communicate with the customer in 360-degree 
style through the use of both Above The Line and Below The Line marketing 
approaches aiming to stimulate the consumption. Furthermore, if you 
have website but you do not emphasize its importance as you should 
be, this year, you should dedicate your utmost effort onto it. Because the 
website is the tools to assist your brand rapidly growing up, especially 
when consumers use smart phones all the time. The secret of using the 
marketing strategy of 360-degree style are as follows:
 1. Creation of Unique Selling Point
  You have to build up the identity which is difficult to imitate which 
is called “differentiate”. You have to be differentiated and aim to what 
customers want, not what you want, as well as being you own style. 
Therefore, manufacturing business has to create products which are not 
only different but also unique (differentiate and exclusive).
 2. Internal Customer Focus
 Apart from generating income and profit, your employees are also 
important in supporting the success of business because the sale and 
income of the company are mainly generated by personnel.
 Therefore, not only keeping good relationship with external customers 
but also well maintain the internal customers.
 3. Business Network
  The present global business has the high competition (Speed) and 
more demand, sometimes, the business network will create more power 
of business negotiation, and consequently, the Power Strategy becomes 
the most importance because it is the method to support the business 
continuality and faster achievement.

NEVIA NEWS

 4. Service Marketing
  The word a service marketing for the year of 2016 is the issue 
which the business should be emphasized in both service and marketing 
because in the present world, 4P (Product, Price, Promotion and Process) 
can be generally used to compete. But for the service, the marketeer 
needs to understand the marketing on emotion. Sometimes, consumers 
make decision base on their emotions and feelings.
 5. Product Variety
  As for marketing strategy, the business not only produces and 
creates its products’ distinctive point but also needs to create choices for 
customers because the business operation has to response and meet the 
needs of customers. You cannot know all requirements of every customers 
because the behaviors or the demands of each customer are different as 
well as the business is unable to just focus on some groups of customers 
but need to adjust itself to be the choice for every groups of customers 
including to expand more markets and to increase other targets as well.

MARKETING UPDATE

Guideline to retain employees is 3R

REWARD
Offer	benefits	
to	reward
employees	
with	good

performance.

RECOGNITION
Show	appreciate	
in	public	of	their	
great	work.

REMOVE BARRIER 
Help	employees	solving	problems	to	break	barriers,	do	not	let
your	employees	solve	the	problem	alone.	Be	their	good	advisor.
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PAPER EXHIBITION

 งาน Tokyo Pack 2016 เป็นงานแสดงดา้นสนิคา้และเทคโนโลยี
บรรจภุณัฑ ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในทวปีเอเชีย ในปีนีจ้ดัข้ึนท่ี ศนูย์แสดงสนิคา้
นานาชาตโิตเกยีว (Tokyo Big Sight) ระหวา่งวนัท่ี 4-7 ตลุาคม 2559
 ภายใตแ้นวคดิ "The Heart of Advanced Packaging Solutions 
in Asia-ศนูย์รวมบรรจภุณัฑส์มัยใหมแ่ห่งเอเชีย" โดยมวีตัถปุระสงค์
เป็นเวทีเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจระหว่างประเทศ และจัดแสดง
นิทรรศการเทคโนโลยีและบรรจุภัณฑ์ล้ำาสมัย
 Tokyo Pack 2016 นำาเสนอนวตักรรมบรรจภุณัฑล์า่สดุ การผลติ 
และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ขนมและเบเกอรี่ เวชภัณฑ์และ
เครื่องสำาอางค์ สินค้าอุปโภค และสินค้าอุตสาหกรรม โดยในงาน
จะจัดแสดงสินค้าและการบริการด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวเนื่อง เช่น วัสดุ
สำาหรับบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ การทดสอบและตรวจสอบ การขนส่ง
และกระจายสินค้า การทำาลายและการรีไซเคิล

 TOKYO PACK 2016, the largest exhibition of packaging 
technology in Asia, will take place on 4-7 October 2016 at 
international exhibition centre Tokyo Big Sight.
 As a reflection of TOKYO PACK theme for this year, “The 
Heart of Advanced Packaging Solutions in Asia”, the exhibition 
aims to be THE venue choice for Japanese and global 
companies to exhibit their cutting-edge packaging solutions 
and technologies.
 TOKYO PACK 2016 will present state-of-the-art packaging, 
production and processing solutions for companies in the main 
sectors of food & beverage, confectionery & bakery products, 
pharmaceuticals & cosmetics, non-food consumer goods, 
industrial products. also on show will be a range of related 
services; packaging materials; printing; testing& inspection; 
logistics & distribution; and recycling& disposal.

งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
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CAS ACTIVITIES

งานพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
PRESS	RELEASE	ON	THE	11th	THAI	PRINT	AWARDS

แถลงข่าวการประกวด

 สมาคมการพิมพ์ไทย แถลงขา่วการประกวดสิง่พมิพแ์ห่งชาต ิครัง้ท่ี 
11 หรือ 11th Thai Print Awards ภายใต้สโลแกน  Inspire the Future 
แรงบนัดาลใจแหง่อนาคตของอตุสาหกรรมการพิมพแ์ละบรรจุภัณฑ ์ณ 
ห้องโลตัสสวีท 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
เมื่อบ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
 ในปีนี้ได้เพิ่มประเภทการประกวดขึ้นอีก 3 รางวัล คือ ประเภทสิ่ง
พิมพ์ 3 มิติ (3D Printing), ประเภทการออกแบบ (Graphic /Functional 
Appeal) และประเภทความคดิสรา้งสรรค ์(Creativeness) รวมปีนีม้กีาร
ประกวดท้ังสิน้ 31 รายการ โดยเปิดรบัผลงานตัง้แตว่นันี-้ 25 กรกฎาคม 
2559 และประกาศผลวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 ดรูายละเอียดเพิม่เตมิไดท่ี้ 
www.thaiprintaward.com

 The Thai Printing Association released its news of the 11th Thai 
Print Awards which holds the slogan of "Inspire the Future-The 
future inspiration of Printing and Packaging Industry" at the Lotus 
Suite 7 Room, 22nd Floor, Centara Grand @ Central World in the 
afternoon of May 25th, 2016. 
 In this year, 3 categories awards are added which are 3D 
Printing type, Graphic/Functional Appeal and Creativeness, totally 
31 awards for the contest of this year. All works to be contested 
will be accepted from-July 25th, 2016 and the contest result will be 
announced on September 6 th, 2016, for more information, please 
visit www.thaiprintaward.com

Organized by The Thai Printing Association
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CAS ACTIVITIES

งานเลี้ยงสังสรรค์

วันการพิมพ์ไทย
2559

 เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ 
ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันการพิมพ์ไทย วันที่ 3 มิถุนายน 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก โดยในงานมี
การเสวนาพิเศษเรื่อง “Drupa 2016, The Challenge of Shift or 
Changed-ความเปลี่ยนแปลงอันท้าทาย” โดย รศ.ผกามาศ ผจญ
แกลว้ และ รศ. ดร. อรญั หาญสบืสาย และ “The Shift of Technology 
for Better Planet-เทคโนโลยีการพมิพท่ี์เปลีย่นแปลง เพ่ือความย่ังยืน
ของโลก” โดยผู้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 
จาก Ricoh, HP และ Heidelberg ซ่ึงไดน้ำาเสนอแนวโนม้ดา้นตลาดการ
พิมพ์ของโลก รวมถึงให้คำาแนะนำาในการปรับตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์ 
ในประเทศ ท่ีควรหันมาสนใจในการบูรณาการเครื่องจักรและการ
ควบคุมการผลิตแบบองค์รวม เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนที่ต่ำาลง
 ซ่ึงในงานครั้งนี้ ได้มีพิธีส่งมอบตำาแหน่งประธานสหพันธ์
อุตสาหกรรมการพิมพ์ จากคุณพงษ์เดช สัจจะรัตนะโชติ (นายก
สมาคมการพมิพส์กรนีไทย) ให้กบัคณุนภดล ไกรฤกษ์ (นายกสมาคม
การบรรจุภัณฑ์ไทย)

 June 21, 2016-The Federation of Thai Printing Industry 
held the annual party on “Thai Printing Day” at The Emerald 
Hotel Bangkok on Ratchadapisek Rd. In the party had a special 
dialogue on “Drupa 2016, The Challenge of Shift or Changed” 
by Assoc. Prof. Pakamas Pachonklaew and Assoc. Prof. Dr. 
Aran Hansuebsai. Special seminar on article “The Shift of 
Technology for Better Planet” by leaders in printing business 
such as Ricoh, HP, and Heidelberg. The seminar addressed new 
concept of printing business trend that became the digital era. 
This printing evolution drove printing business to integrate 
all resources and develop efficiency process control to rapid 
response to customers’ need with less cost.
 This occasion included the presidency of The Federation of 
Thai Printing Industry handover ceremony from  Mr.Phongdej 
Sajjaratanachote (The President of Thai Screen Printing & 
Graphic Imaging Association) to Mr.Noppadol Krairiksh (The 
President of The Thai Packaging Association).
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 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์และกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีเกีย่วเนือ่ง รวมถงึการใช้พลงังานการขนสง่และการกำาจดั ลว้นเป็นสาเหตุสำาคญั
ของการเกิดภาวะโลกร้อน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อวิถีการดำารงชีวิตของมนุษย์
และสิ่งมีชีวิตบนโลก ก๊าซเรือนกระจกในท่ีนี้ประกอบด้วยก๊าซ 6 ชนิด ได้แก่ 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) มีเทน (CH

4
) ไนตรัสออกไซด์ (N

2
O) ไฮโดรฟลูออ

โรคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลู-ออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซะฟลู
ออไรด์ (SF

6
)

 การทำาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะแปลงค่าก๊าซท้ังหก ให้
อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและค่าที่ได้เรียกว่า คาร์บอนฟุต 
พริ้นท์ (Carbon Footprint) โดยแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินได้พัฒนา
ข้ึนโดยคณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศไทย ภายใต้
การดำาเนนิโครงการความรว่มมือระหวา่งองคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก 
(มหาชน) และศนูย์เทคโนโลยี โลหะและวสัดแุห่งชาต ิซ่ึงไดม้กีารจดัทำาขอ้กำาหนด
เฉพาะของผลติภณัฑส์ำาหรบัสิง่พมิพ์ไว้แลว้ใช้หลกัการการประเมินตลอดวฏัจกัร
ชีวติของสิง่พิมพ์ ตัง้แตก่ารไดม้าซ่ึงวตัถดุบิกระบวนการผลติ การใช้งานและการ
กำาจัดเศษซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน

รูปแบบการประเมิน : คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสิ่งพิมพ์ จะใช้รูปแบบ Business-
to-Consumer (B2C) กำาหนดขอบเขตดังรูปที่ 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ต้นน้ำา (upstream) ครอบคลุมการได้มาของวัตถุดิบ (procurement) ก่อน 
 เข้าสู่กระบวนการผลิต เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ แม่พิมพ์ น้ำายาเคมี รวมถึง 
 การขนส่ง
2. ข้ันตอนการผลิต (production) ตั้งแต่การออกแบบ ทำาแม่พิมพ์ พิมพ์ 
 งานหลังพิมพ์การบรรจุ และการจัดส่ง
3. ปลายน้ำา (downstream) หมายถึง การใช้งาน การกำาจัด (disposal) และ 
 การเวียนทำาใหม่ (recycle)

 Greenhouse gases emission of printing matters producing process, 
activities, transport and disposal are factors of global warming problem. 
This problem impacts our daily life and all life on earth and it is getting 
worse. Greenhouse gases consist of Carbon dioxide (CO

2
) Methane (CH

4
) 

Nitrous oxide (N
2
O) Hydro fluorocarbon (HFCs) Per-fluorocarbon (PFCs) 

and Sulfur hexafluoride (SF
6
). 

 The greenhouse gases emission will be calculated by converting those 
gases emission into Carbon dioxide equivalent - CO

2
e - called “Carbon 

Footprint”. Carbon Footprint assessment scope and method have been 
developed by Thailand Carbon Footprint Technical Committee under 
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (public organization) 
project collaborated with National Metal and Materials Technology 
Center (MTEC). This assessment scope and method has been defined 
Product Category Rules: PCRs for printing matters by using Lifecycle 
Assessment : LCA.

Assessment method : for printing matters is Business-to-Consumer 
(B2C) evaluation.
1. Upstream - begin before printing process start; procurement of raw material 
 - paper, ink, printing plate & mold, chemical etc. including transport
2. Production - begin with design printing plate & mold process, pre-press, 
 press, after press, packing and transport. 
3. Downstream - using, disposal, recycle

PAPER TECHNIQUE

รูปที่ 1 แผนผังแสดงขอบเขตของการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสิ่งพิมพ์

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสิ่งพิมพ์
Carbon	Footprint	for	Printing	Matters
โดย รศ.ดร.อรัญ หาญสืบสาย
By Assoc. Prof. Dr. Aran Hansuebsai
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 การคำานวณหาคา่ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกหรอืคารบ์อนฟตุพริน้ท์ 
สิ่งพิมพ์ คือ การนำาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของแต่ละองค์ประกอบท่ีได้ 
มาคูณกัน แล้วนำาไปรวมกันเป็นค่าปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
โดย ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) คือ ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตุและวัดในโรง
พิมพ์โดยตรง ได้แก่ ปริมาณการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ แม่พิมพ์ การใช้ไฟฟ้า
ในงานก่อนพิมพ์ บนแท่นพิมพ์ และขั้นตอนการทำาเล่ม ระยะทางในการขนส่ง 
และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของแต่ละองค์ประกอบท่ีอยู่ในขอบเขตการผลิตสิ่งพิมพ์นั้นๆ ซ่ึงค่าท่ีได้
จะมาจากแหล่งข้อมูลอ่ืนท่ีน่าเช่ือถือ เช่น ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุพื้น
ฐานและพลงังานของประเทศไทย หรอืข้อมูลท่ีตพีมิพ์โดยองคก์รระหวา่งประเทศ

ตารางที่ 1 เป็นตัวอย่างข้อมูล และการคำานวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหนังสือ
เรียนเล่มหนึ่ง หนา 120 หน้า จำานวน 500 เล่ม เนื้อในกระดาษปอนด์พิมพ์ขาว-
ดำา ปกกระดาษอาร์ตมันพิมพ์ 4 สี จากโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Carbon Footprint calculation method is the multiply primary data by 
secondary data of all processes, and then accumulate total CO

2
 emission of 

that job. Primary data come from actual observing of all activities and material 
consumption in printing house such as paper, ink, mold, electricity, binding, 
moving or transport distance. Secondary data is coefficient CO

2
e from 

each particle of those printing matter which provided by reliable sources 
such as Thai National Life Cycle Inventory Database and/or international 
organization published paper.

Table 1 Sample data and calculation of Carbon foot print of a text book from 
Chulalongkorn University Printing House (500 issues with 4-color printing 
on 2/S coated cover paper and 120 pages of black and white printing on 
wood free paper)

PAPER TECHNIQUE

 การจัดหาวัสดุพิมพ์ กระดาษปก Cover 0.64 kgCO
2
/kg 2.3% 297.171 kg 43.6%

 และการใช้ (Procurement) กระดาษเนื้อใน Page 0.98 kgCO
2
/kg 19.5%

   หมึกพิมพ์ Ink 2.57 kgCO
2
/kg 0.9%

   น้ำายาเฟาว์เทน Fountain Solution 0.20 kgCO
2
/kg 0.0%

   IPA 2.13 kgCO
2
/kg 0.0%

   แม่พิมพ์ Plate 12.50 kgCO
2
/kg 20.9%

 การผลิต-ใช้กระแสไฟฟ้า การทำาแม่พิมพ์ Plate Processing 0.43 kgCO
2
/kw 10.1% 340.556 kg 50.0%

 (Production) ออกแบบ จัดหน้า ปรู๊ฟ Art work 0.43 kgCO
2
/kw 17.1%

   พิมพ์ Press         0.43 kgCO
2
/kw 10.8%

   ทำาเล่ม Book binding 0.43 kgCO
2
/kw 11.7%

   เคลือบปก อายมันยูวี UV coating 0.43 kgCO
2
/kw 0.3%

 การจัดส่ง (Delivery) การจัดส่ง-รถบรรทุก 4 ล้อ 7 ตัน 50% load 0.28 tonCO
2
/km 0.1% 0.792 kg 0.2%

   7 MT 4-wheel truck 50% load delivery

 การกำาจัดและเวียนทำาใหม่ การฝังกลบ Landfill 2.93 kgCO
2
/kg  5.0% 42.509 kg 6.2%

 (Disposal&Recycle) เวียนทำาใหม่ (กระดาษ) Paper recycle 0.17 kgCO
2
/kg 0.9%

   เวียนทำาใหม่ (แม่พิมพ์) Plate recycle 3.16 kgCO
2
/kg 0.4%

   ผลรวมทั้งหมด Total (kg-CO
2
) : 681.028 kgCO

2
 100.0%

   ผลรวมต่อเล่ม Total per unit (kg-CO
2
) : 1.36 kgCO

2

ขั้นตอน (Process)
ค่าสัมประสิทธิ์ CO

2
e

(Coefficient CO
2
e)

% %
รวมปริมาณ

การปล่อยก๊าซ CO
2

Total CO
2
 emission

ปัจจัย (Factors)

 หนังสือเล่มนี้ให้ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 1.36 kg-CO
2
 ต่อหนังสือ 1 เล่ม ซึ่ง

ข้ันตอนการผลิตจะทำาให้เกิดกระทบมากท่ีสุดถึงร้อยละ 50 ดังนั้นการดำาเนิน
งานเพื่อลดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสิ่งพิมพ์ จึงเป็นหน้าท่ีของโรงพิมพ์ และ
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริโภคสิ่งพิมพ์ท่ีจะร่วมกันลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

 From this sample, Carbon Footprint of the book is 1.36 kg.-CO
2
 per 

issue. 50% of emission is from the production. Carbon Footprint reducing 
process of printing matters are printing house, all related parties and 
consumers’ mission.

England Thailand Korea JapanUSA
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นวัตกรรมกล่องพิเศษพับได้ (Premium Box)
Flat Box-Foldable Premium Box innovative

 จากแนวความคิดของคุณอดุลย์ เป่ียมมนัส และทีมงาน 
บริษัท โกลเบิล พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง (2013) จำากัด (GPP) 
ท่ีได้รับรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งกล่องพรีเม่ียมให้กับ
ลูกค้า เนื่องจากงานกล่องท่ีข้ึนรูปแล้วจะมีรูปทรงสูงทำาให้การ
ขนส่งแต่ละครั้งส่งได้จำานวนไม่มาก รวมถึงกรณีลูกค้ามีพื้นท่ี
การขายท่ีจำากดั เช่น พืน้ท่ีในรา้นตามห้างสรรพสนิคา้ และ shop 
kiosk จะมีพื้นที่เก็บกล่องได้ไม่มาก
 เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว ทีมงาน GPP จงึได้กำาหนดแนวทาง
การพฒันาการออกแบบกลอ่งพรเีม่ียมตามหลกัการณท่ี์วา่ การท่ี
จะทำาให้การส่งสินค้าและการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น 
สินค้าต้องมีลักษณะแบนราบ จากแนวความคิดนี้ทางฝ่าย R&D 
จึงได้เริ่มโครงการ “Flat Box-กล่องพรีเมี่ยมพับได้” เพื่อพัฒนา 
การออกแบบจัดทำากล่องพรีเม่ียมท่ีสามารถพับได้แบบแบนราบ 
เม่ือจะนำามาใชง้านกเ็พยีงนำาข้ึนมาประกอบกนัเป็นกลอ่งตามรปู
ร่างที่ออกแบบไว้ เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ในการออกแบบและจัด
ทำาบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยใช้หลักการณ์การขึ้นรูป
จากการยึดส่วนต่างๆ ของกล่องเข้าด้วยกันด้วยสนามแม่เหล็ก
จากตัวแม่เหล็ก
 หลังจากได้ทดลองออกแบบบรรจุภัณฑ์ลักษณะต่างๆ ทาง 
GPP ได้เริ่มนำา Flat Box มาทดสอบตลาดเพื่อขายให้กับลูกค้า
ทั่วไป โดยสินค้าตัวแรก คือ กล่องรองเท้ากีฬาแบบพับได้ ใน
แบรนด์สินค้า “ไรท์โนอิ” ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพและชอบ
ออกกำาลังกายเป็นหลัก ทั้งนี้กล่องรองเท้าของ GPP มีรูปแบบที่
ทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งใส่รองเท้ากีฬา 
และรองเท้าแบบอ่ืนๆ ทำาให้ “ไรท์โนอิ” เป็นสินค้าท่ีเหมาะกับ
ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และที่เหนือไปกว่านั้น วัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตกล่อง คือ กระดาษ ซึ่งสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ จึง
เป็นกล่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 Common problem when deliver finished premium box 
is the space. Finished size of premium box requires large 
space. Khun Adoon Piammanus & Global Printing and 
Packaging (2013)’s team are realize and try to solve that 
problem by creating a particular innovation for premium box 
design that can save space of delivery and storage.
 The team came up an idea that the most efficient space 
usage is flat shape. R&D initiated “Flat Box - Foldable 
Premium Box” project to solve the finished box space 
problem and become the new innovation and unique premium 
box design. Flat Box will use magnetic field from magnet 
placed in flat box to assemble the finished durable premium 
box.
 After launch the trial production goods, GPP introduce 
Flat Box to end-user. The first Flat Box product is foldable 
shoes box brand “RHINOOI”. The product aims for sports 
& healthy lovers. With chic design, the foldable shoes box 
will attract modern life style. Moreover, material of this box 
is paper that can be reused, recycled and eco-friendly.

เคยมั้ย อยากเก็บกล่องสวยๆ แต่ไม่มีที่เก็บ...
คุณไม่จำาเป็นต้องกังวลอีกต่อไป

Worry	about	keeping	nice	boxes	but	no	space	!
No	need	to	worry	anymore.

CAS @ IMPRESSION





 Deputy Prime Minister, Air Chief Marshal Prajin 
Juntong, gave the opening speech for “Eco-Products 
International Fair 2016” (EPIF 2016) on June 8th, 2016 
at Bangkok International Trade & Exhibition Centre 
(BITEC) Bangna. The EPIF 2016 was held through the 
collaboration between the Federation of Thai Industries 
(FTI), Thailand Productivity Institute (FTPI), and Asian 
Productivity Organization (APO) Japan with the theme 
“24-Hour Eco-Life”.
 EPIF showcase eco-friendly products and services, 
technologies, and innovative solutions derived from both 
traditional and modern knowledge. In the EPIF 2016, also 
be joined by the representatives from several leading 
companies in Thailand to bring new perspectives on 
diverse environmental topics to all visitors of all ages 
included entrepreneurs who want to update trends for 
product development or the interested general public. 
The eco-kids activities included fun learning which 
cultivates kids’ awareness in environment with fun and 
fruitful activities.
 Asia Pulp & Paper Group is one of the exhibitor that 
won EPIF 2016 Awards. And it is the only one of Indonesian 
company that has been awarded.

 เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
งานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016 
(EPIF 2016) ท่ีทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรว่มกบั 
Asian Productivity Organization (APO) จากประเทศญี่ปุ่น 
และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมได้
ร่วมกันจัดงานขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา เพื่อแสดงและจำาหน่ายสินค้าบริการ เทคโนโลยีและ
นวตักรรมการผลติสนิคา้ และบรกิารท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ภายใต้แนวคิด “24 Hour Eco Life รักษ์โลกง่ายๆ ทำาได้ 24 
ชั่วโมง”
 ภายในงานมีหนว่ยงานภาครฐัและเอกชนช้ันนำาของไทย
เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม เทคโนโลยี นวัตกรรม ทั้งที่มาจากภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นและความรู้สมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นท่ีจะเปิดมุมมองใหม่ๆ 
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอันหลากหลาย EPIF 2016 ได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำานวนมาก ท้ังจากสถาน
ศึกษา บุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการหาสินค้า
และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกท้ังยังมีนิทรรศการ 
Eco-Kids สำาหรับเด็กและเยาวชนได้ร่วมทำากิจกรรมต่างๆ 
เพื่อปลูกจิตสำานึกรักสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 สำาหรับ Asia Pulp & Paper Group ได้เข้าร่วมออกบูธ
ในงานนี ้เป็นหนึง่ในบรษัิทท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มและเป็น
บรษัิทเดยีวจากประเทศอินโดนเีซียท่ีได้รบัรางวัล EPIF 2016 
Awards 

GEP @ ACTIVITIES

https://www.asiapulppaper.com
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โกลด์ฮัวเฉิน ชนะการประมูลกระดาษสำาหรับพิมพ์ “หนังสือชุดสุนทรพจน์ประธานาธิบดี 
สีจิ้นผิง (2016)” ซ่ึงเป็นหนังสือของกรมประชาสัมพันธ์และข่าวสารของพรรคคอมมิวนิสต์
จีน ด้วยการนำาเสนอกระดาษปกและเนื้อในคุณภาพเยี่ยมของโรงงานในเครือ APP ทั้ง GEP, 
Jinhai และ GHS

กรมประชาสัมพันธ์และข่าวสารของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้ให้ความสำาคัญกับการ
รวบรวมจัดพิมพ์ “หนังสือชุดสุนทรพจน์ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง (2016)” และได้ให้ Learning 
Press and People's Publishing House เป็นผู้จัดพิมพ์ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการศึกษา
คำากล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างจริงจัง

Recently, the bidding meeting was held by the Publicity Department of the Com-
munist Party of China and Learning Press. With their excellent quality of paper products, 
APP (China)’s Gold East Paper, Jinhai Pulp&Paper, Gold Huasheng Paper won the 
bid of "General Secretary Xi Jinping important speech reading series (2016 edition)"’s 
paperback cover, hardcover cover and text after several rounds of competition.

To deeply study, earnestly understand and conscientiously implement the important 
speech of General Secretary Xi Jinping, the "General Secretary Xi Jinping impor-
tant speech reading series(2016)" was written by the Publicity Department of the 
Communist Party of China and authorized to Learning Press and People's Publishing 
House for printing.

โกลด์ฮัวเฉินชนะประมูลกระดาษสำาหรับ
หนังสือชุดสุนทรพจน์
ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง (2016)
Gold Huasheng Paper won the bid of
GENERAL SECRETARY XI JINPING IMPORTANT
SPEECH READING SERIES (2016 EDITION)
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เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ตราสินค้า NEVIA ได้
รับเกียรติจาก สำานักงานพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่ง
มณฑลเจ้อเจียง เลือกให้เป็นสุดยอดแบรนด์ของมณฑล

เป็นเวลากว่า 10 ปีท่ี GEP ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
กระดาษอารต์ภายใตต้ราสนิคา้ “NEVIA” มาตัง้แตปี่ 2545 
จนไดร้บัความไวว้างใจ รบัรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากลกูคา้
ทั้งในและต่างประเทศ

 ในฐานะท่ี APPGE เป็นผูผ้ลติกระดาษท่ีทันสมัยและ
สามารถผลิตกระดาษอาร์ตครบทุกประเภท ได้แก่ อาร์ต 
1 หนา้, อารต์มนั อารต์ดา้น 2 หนา้, HSWO, กระดาษอารต์
ดจิทัิล และ กระดาษคราฟท์ขาว ดว้ยขอ้ไดเ้ปรยีบทางดา้น
เทคนคิจากประสบการณท่ี์สัง่สมมา NEVIA จงึเป็นตราสนิ
ค้าที่ APPGE ส่งเสริมให้เป็นตราสินค้าที่มีชื่อเสียงได้รับ
การยอมรับจากลูกค้าในตลาดต่างประเทศ

May 2016; Zhenjiang Industrial and Commerce 
Bureau selected out renowned brands of Zhenjiang. 
Nevia brand of APPGE was honored.

Since 2002, after more than 10 years of development, 
"NEVIA" art paper has been unanimously endorsed 
by the customer, earned trust of domestic and foreign 
customers.

As a modern paper making enterprise, APPGE 
has a complete product line covering C1S art paper, 
C2S gloss and matt art paper, HSWO, digital paper 
and white kraft paper. With years of accumulated 
technical advantages, APPGE promoted brands of 
“NEVIA” into international market, which enjoy high 
reputation among customers.

NEIVA Brand of APPGE was honored
“THE RENOWNED BRAND OF ZHENJIANG”

NEVIA ได้รับเกียรติให้เป็น
สุดยอดแบรนด์แห่งมณฑลเจ้อเจียง



HOT SPECIALS

APPGE ได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ได้กระดาษแข็งสำาหรับทำาไพ่แกนสีดำาที่บางแต่
มีความทึบแสงสูง กระดาษมีคุณสมบัติเด่นทั้งในด้านความแข็งแรง และยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อการพับงอ 
โดยการผลติดว้ยเทคโนโลยนีีส้ามารถลดตน้ทุนไดใ้นระดบัหนึง่ ทำาให้เหมาะกบัการผลติใชใ้นปรมิาณมาก

ในปัจจุบันไพ่หลายชนิด ท้ังไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่เกมต่างๆ ยังคงมีส่วนสำาคัญในกิจกรรมท่ีสร้างความ
สนุกสนานผ่อนคลายในเวลาว่าง ซ่ึงยังคงมีแนวโน้มท่ีจะมีการพัฒนาและใช้งานต่อเนื่อง จากนี้ไปการ
วิจัยและการทำาตลาดกระดาษแข็งสำาหรับทำาไพ่ของ APPGE จะสามารถตีตลาดสินค้าหรูหราคุณภาพดี 
ที่ปัจจุบันเป็นตลาดของสินค้าจากต่างประเทศได้ในที่สุด และจะกลายเป็นรากฐานให้กับการวิจัยพัฒนา
สินค้าในประเทศได้ดียิ่งขึ้น

Black core integrated playing card paper of APPGE was awarded the High-tech Products 
Certification. This paper was improved by technology innovation at the aim of achieving 
excellent opacity within thinner adhesive layer.The paper has good properties, such as bonding 
strength, folding strength, elasticity,etc. The production cost of this paper is reduced to some 
degree,making it suit for volume-produce.

Playing card is an important way of entertainment in people’s spare time life, which has tendency of 
sustainable development and updating demand. Research and promotion of playing card paper 
of APPGE will change structure of upscale market, break dominance of foreign brands, and 
promote research and development of domestic brands.

กระดาษแข็งสำาหรับทำาไพ่
แกนสีดำาของ APPGE
ได้รับประกาศนียบัตร
สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง
Black	core	integrated	playing	card	paper	of
APPGE	Awarded	the High-tech Products Certification
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จกัรยานท่ีไม่ตอ้งป่ันท่ีช่ือ Lopifit นี ้เป็นจกัรยานไฟฟา้ท่ีใช้
การเดนิเป็นตวัขับเคลือ่น โดยเริม่มาจากแนวความคดิเลก็ๆ 
ที่แว่บเข้ามาในหัวระหว่างออกกำาลังกายอยู่ในโรงรถของผู้
ก่อตั้ง Mr. Bruin Bergmeester ว่าจะทำาอย่างไรใหส้ามารถ
เอาลู่วิ่งไฟฟ้าออกไปข้างนอก เพื่อออกกำาลังไปด้วย และ
เพลิดเพลินกับธรรมชาติ ได้ในเวลาเดียวกัน แล้วจะเป็น
อย่างไรถ้าติดล้อให้กับลู่วิ่ง และนั่นทำาให้เขาลองผิดลอง
ถกูในการพัฒนาลูว่ิง่ตดิลอ้ตามความคดิของเขาอยูห่ลายปี 
จนได้เป็น Lopifit จักรยานที่ไม่ต้องปั่น นั่นเอง ซึ่งทันทีที่
นำาจกัรยานท่ีมคีวามเป็นเอกลกัษณน์ีอ้อกใช้ในงานจรงิ ก็ได้
รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั่วโลก

Lopifit ได้เปลี่ยนวิธีการเดินทางแบบเดิมๆ ให้เป็นเรื่อง
สนุกสนานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบไฟฟ้า
ของตวัจกัรจานท่ีช่วยผอ่นแรงในการเดนิ ทำาให้การเดินบน 
Lopifit เป็นเสมือนการเดินเล่นไปในสวน ที่นอกจากจะไม่
ทำาลายสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังให้ความสนุกสนานไปพร้อม
กับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพอีกด้วย เมื่อคุณเริ่มเดิน
บนสายพานของจักรยานจะมีตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว
แลว้สง่สญัญาณไปยังเครือ่งกำาเนดิไฟฟา้ให้เริม่ป่ันไฟ แลว้
มอเตอร์นั้นจะช่วยให้เราเดินอย่างต่อเนื่องไปบนสายพาน 
ท้ังนี้ไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นนั้นยังมีส่วนในการทดเกียร์เพื่อเพิ่ม
ความเร็วของจักรยานให้เท่ากับจักรยานแบบป่ันท่ัวไป 
สำาหรบัการเบรคเมือ่กดเบรคจกัรยานจะปิดการทำางานของ
มอเตอรทั์นทีเพือ่ความปลอดภยั กรณทีางลาดลงเนนิระบบ
ล้อฟรีจะเริ่มทำางานให้การเคลื่อนท่ีไม่ต้องใช้ไฟฟ้า และท่ี
ระยะทางหลังจากวิ่งมา 55 กิโลเมตร หน้าจอจะแสดงขีด
พลังงานของแบตเตอรี่ที่เหลืออีกด้วย

จักรยาน...ที่ไม่ต้องปั่น

ที่มา:	 http://lopifit.com
	 http://nos.nl/
	 http://www.gettyimages.nl/
	 https://plus.google.com/+Lopifit/photos

LIFE INNOVATION
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Lopifit-the electric walking bike-started as a small idea 
when Bruin Bergmeester, the founder of the Lopifit, was 
exercising on his cross trainer in his garage, wondering 
“How can I use the treadmill outdoors? Wouldn’t that 
be much more fun including the fact that I can enjoy 
nature? What about a treadmill on wheels?” Bruin 
worked for years to get it right, on what is now called 
the Lopifit a unique product that gained worldwide 
attention from the moment Bruin took the electric 
walking bike outdoors.

The Lopifit is a totally new way of moving, a fun and 
environmentally friendly way of transport. With the 
electric assist it takes no more effort to walk then 

“a walk in the park”. Not only good for the environment 
yet a fun and healthy way of exercising.  When you are 
walking on the Lopifit, you push the treadmill backwards 
with your feet. A sensor is registering the movement 
of the treadmill and gives a signal to an electronic 
device, which will activate the motor. The motor now 
supports you to continue the walking movement. The 
electric assist in combination with the gear is boosting 
your walking pace up to the speed of a regular bike. 
Using the brake will shut off the motor immediately.  
If you are going downhill, then a freewheel function is 
activated. At maximum range of 55 km., the display 
has a bar which shows you the status of the battery.

MEET THE 
WORLD'S

FIRST 
WALKING 

BIKE
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 blisby.com เกดิข้ึนจากกลุม่คนผูร้กังานศลิปะ งานประดษิฐ ์ชอบทำางานฝมือื 
และหลงใหลสนิคา้ไอเดยีมสีไตล ์รวมตวักนัเพือ่สรา้งเวบ็ไซตต์ลาดเพือ่รวบรวม 
เหล่าผู้ชื่นชอบงานแฮนด์เมด ศิลปินสาขาต่างๆให้ได้มาพบเจอกันรวมเป็น 
community งานศิลป์ที่ใหญ่ที่สุด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับคนรุ่นใหม่ท่ีอาจลังเลไม่กล้าก้าวเข้าสู่โลกงานศิลปะและงานแฮนด์เมด 
ท้ังยังเป็นตลาดนัดออนไลน์ของงานศิลปะและงานฝีมือแห่งใหม่ท่ีใหญ่ท่ีสุด 
หวังจะสร้างความเข้มแข็งให้เหล่าศิลปิน นักออกแบบ และผู้ทำางานแฮนด์เมด
ให้สามารถเสนอและขายผลงานไปสู่กลุ่มคนมากขึ้น
 พวกเราอยากให้งานศลิปะและงานฝมืีอเป็นมากกวา่งานอดเิรก อยากให้งาน
ดีๆ มีสไตล์แต่ละประเภทได้รับการยอมรับในฐานะงานศิลปะ และสามารถเลี้ยง
ชีพพรอ้มท้ังเลีย้งจติใจไดใ้นเวลาเดยีวกนั และหากใครท่ียังลงัเลคดิวา่งานแฮนด์
เมดที่ทำาสนุกๆ ของเรา ไม่น่ารักไม่เก๋เท่าของคนอื่น หยุดคิดอย่างนั้น อย่าได้
เปรียบเทียบผลงานตัวเองกับของคนอื่น เพราะงานแฮนด์เมดแต่ละชิ้นมีสไตล์
ความน่ารักสวยงามต่างกัน เพราะนั่นคือเอกลักษณ์ของงานแฮนด์เมด งานท่ี
ทำาออกมาแลว้มช้ิีนเดยีวในโลก นำางานของคณุออกมาโชวเ์ดีย๋วนีเ้ลย เช่ือเถอะ
ว่าต้องมีใครสักคน (หรือมากกว่า) ชื่นชอบผลงานคุณแน่นอน

 blisby.com was born by the get-together of people who love art works, 
invention, and handicraft and obsess creative and stylish works, the 
website has been established to gather people who admire hand-made 
products and artists in many fields to meet and group as the biggest 
community of art works. Furthermore, this community also aims to exchange 
knowledge and inspire new generations who are still reluctant to step into 
the world of arts and hand-made works and perform itself as the new 
biggest online market of arts and handicrafts. It is expected to strengthen 
all artists, designers and hand-made craftsmen to be able to present and 
sell their works to more people.
 We want art works and handicrafts being more than hobbies, we wish 
many good and creative works in each type are acceptable as the art works 
and the owners of works can earn money while their soul and mild are 
nourished in the same time. If anyone thinks that his/her hand-made works 
made for fun are not as cute and chic as others, please stop thinking like 
that and do not compare your work with others because each hand-made 
work has its own style and different cuteness and charm because that 
is the identity of hand-made works with the concept of one piece in the 
world. You are advised to show your works right now, please believe there 
will be one (or many) people certainly admiring your works.

ท่ีมา	:	http://www.blisby.com

www.bl i sby.com
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คุณเปรมสุข ปรีมกมล บริษัท โกลบอล อินเตอร์ ฟู๊ดแอนด์เบเวอร์เรจ จำากัด 
ผู้คิดค้นสูตรไอศกรีมผลไม้ ภายใต้แบรนด์ “The Royal” เสริมไอเดียใหม่แจ้งเกิด
แบรนด์ด้วยความคิดสร้างสรรค์บนบรรจุภัณฑ์จำาลองเป็นรูปผลไม้ ซ่ึงมุ่งเน้นเจาะ
ตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะ

ไอศกรีม The Royal มีไอเดียเริ่มต้นมาจากการมองเห็นตลาดต่างประเทศ ที่ให้
ความนยิมตอ่ผลไม้ไทยกนัมาก จงึคดิท่ีจะนำาผลไม้มาดดัแปลงให้เป็นไอศกรมี เริม่ตน้ 
ไดเ้ลอืก “มะพรา้ว” มาพฒันาเปิดตลาดเนือ่งจากชาวตา่งชาตริูจ้กัดอียู่แลว้ โดยคดัเฉพาะ 
มะพรา้วน้ำาหอมจากจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีไมม่สีว่นผสมของนม แตม่ผีสมเนือ้มะพรา้ว
อ่อนดว้ย เพือ่ให้รสชาตแิละเนือ้สมัผสัเสมือนการทานมะพรา้วสด ผลติภณัฑถ์ดัมาเป็น
ไอศกรีม “มะม่วง” ซึ่งเลือกใช้วัตถุดิบเป็นมะม่วงน้ำาดอกไม้เกรดเอ 100%  จุดเด่นคือ
เนื้อนุ่มเนียน เวลาทานไอศกรีมจึงเหมือนกับกำาลังทานผลไม้สดอยู่จริงๆ

 ดา้นบรรจภุณัฑซ่ึ์งเป็นจดุขายท่ีโดดเดน่ คอื บรรจภุณัฑท่ี์มีรปูรา่งท่ีสือ่ถงึชนดิ
ผลไม้ที่อยู่ภายในได้ชัดเจน จากที่ได้ออกงานแสดงสินค้าหลายงาน ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
บรรจุภัณฑ์เป็นตัวเรียกความสนในจากกลุ่มลูกค้าได้จริง ส่วนวัสดุสำาหรับบรรจุภัณฑ์
มกีารใช้เนือ้ไม้เสรมิกบัการใชพ้ลาสตกิทำาให้ลดการใช้พลาสตกิลงถงึ 20% สอดคลอ้ง
กับเทรนด์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งตลาดต่างชาติให้ความสำาคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่ง

ปัจจุบันมีการสง่ออกไปใน เกาหล ีญ่ีปุ่น ตะวันออกกลาง และยุโรป เป็นตน้ ทุกวนันี ้
มีกำาลังการผลิตอยู่ที่ 10,000 ถ้วยต่อเดือน โดยประมาณ 70-80% เป็นการผลิตเพื่อ
ส่งออก นอกจากนั้นทำาการขายในประเทศ แต่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายก็ยังคงเป็นชาว
ต่างชาติเหมือนเดิม

สว่นแผนธรุกจิในอนาคตไดเ้ตรยีมเพิม่ความหลากหลายให้สนิคา้ โดยคาดวา่
จะตอ่ยอดดว้ย ไอศกรมี รสสปัปะรด รสทุเรยีน ออกมาเป็นลำาดบั หรอือาจมผีล
ไมอ่ื้นๆ รว่มดว้ยแลว้แตโ่อกาส แตจ่ะยังคงคอนเซปตผ์ลไมไ้ทยในบรรจภุณัฑท่ี์
จำาลองรูปผลไม้ชนิดนั้นๆ เพื่อตอกย้ำาแบรนด์ให้เป็นที่จดจำาเช่นเดิม

Khun Premsuk Preemkamol-Global Inter Food & Beverage Co., Ltd. 
created the recipe of fruit ice cream under the brand of “The Royal” in 
packaging design to imitate the shape of the fruit, emphasize on penetrating 
foreign markets.

The ice cream branded “The Royal” has its originated idea from the 
popular of Thai fruits among foreigners. The first choice of creation is 
“coconut” because of its well-known flavor. From selective of high quality 
coconut only from Surat Thani Province, they produce non-dairy ice cream 
full velvety texture with the raw chunk young coconut meat mixed-in makes 
the flavor similar to eating fresh coconut. Next on the line is “mango” which 
selected only 100% A-grade of Barracuda mango as main ingredient. The 
smooth texture provides the feeling of eating real fresh fruit.

From many exhibitions, the attractive fruit shape packaging representing 
the fruit ice cream inside is obviously drawn attention from customers. 
Another innovation is material of the package which is 20% wood reinforce 
with polypropylene. It has been specially created by focus on environment 
concern with special created for food contain. This is considered as the 
admirable and praiseworthy marketing of the brand.

At present, The Royal products are exported to many countries such as 
South Korea, Japan, Middle East and Europe. Current production capacity 
is 10,000 cups per month and about 70-80% is for export and the remaining 
is sold in domestic market but the customer target is still foreigners. Their 
business plan is to increase the variety of products which expected to 
produce pineapple ice cream and durian ice cream or other fruits. And the 
concept of Thai fruit flavor with packaging designed by that fruit shape is 
still maintained as it became the image of the products.

ไอศกรีม ผลไม้ไทยในบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ จุดขายเด่น รุกตลาดต่างประเทศ
Thai-fruit ice cream in the creative packaging is the outstanding selling point

to penetrate foreign markets.

ที่มาและภาพประกอบ	:
http://www.smeleader.com/
http://www.manager.co.th/iBizChannel/	
http://theroyalsiam.com/
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