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สวัสดีปีใหม่ 2560 ปีระกา ไก่ขันรับอรุณพร้อมรับวันใหม่
ปีใหม่กันนะคะ สำาหรับปี 2559 ที่ผ่านมา การสูญเสีย 
พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยยังความโศกเศร้าและส่งผล 
กระทบต่อจิตใจของเราทุกคน NEVIA NEWS ขอร่วมเป็น
กำาลังใจให้ทุกท่าน พร้อมกับนำาเสนอโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำาริ เพ่ือให้ปรัชญาที่พระองค์ได้ทรงทำาเป็น
แนวทางและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้น้อมนำามา
พัฒนาธุรกิจและประเทศชาติให้รุ่งเรืองต่อไป

NEVIA NEWS ฉบับนี้ได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลปัจจัย
เศรษฐกิจโดยรวม ทั้งประมาณการ GDP โลก ผลสำารวจ
การตลาดของธุรกิจต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรับ
กลยุทธ์ปรับตัวให้ทันกับนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในปี 2560 และปีต่อๆ ไป NEVIA NEWS ขอให้ทุกท่าน 
มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข มีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อม
ฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการและประสบความสำาเร็จใน
ทุกๆด้านนะคะ

Happy New Year 2017, Year of the Rooster. Last year 
all Thais mourned over the death of our beloved father 
of the nation, King Bhumibol Adulyadej. NEVIA News 
would like to encourage everyone to be strong and 
adopt His majesty The King Rama IX’s philosophy 
projects as a role model for developing our life, 
businesses and prosperity for our country.

As our determination of supporting our customers to 
be ready with new technology in this year to come, 
we present the World GDP outlook, Business market 
research and other technology update of VR glasses.

Wish this New Year brings to you newly happiness, 
prosperity, joy and all success. Have a wonderful year 
ahead to spend.  
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 Organization for Economic Co-operation and Development 
or OECD consisting of 34 member countries, has prepared world 
economic trend report specifying that in 2017, more expansion 
of the world economy will be seen when compared with in 2016 
under drive from public finance measure of various counties 
applied for economic growth stimulation. However, the trade and 
investment volume may be slight due to more trade barrier trend 
in various regions particularly USA that after election and Donald 
Trump has become the new President who has domestic labor 
protection policy and will be ready for formation of tariff barrier 
in counterattack of the trading partner countries that perform 
USA market dumping; and deprivation of England by European 
market from EU membership. These have been negative factors 
for world economic expansion in 2017.
 Nevertheless, the thing making  OECD view the trend of 
the world economic growth in positive direction whereas growth 
rate will be predicted to be up to 3.3% has been the economic 
stimulation with various public finance measures and trade-aid 
measures. It was believed that these attempts will cause 
continuous economic growth to 2018. OECD aspected that world 
economy would be expanded up to 3.6 % and it will finally get 
out of ‘low-growth trap’.
 The precaution is that trade current trend and counterattack 
with trade war may affect and reduce positive outcome derived 
from public finance measure for economic stimulation. Therefore, 
the contestant countries will encounter with deficit state of public 
finance if the situation is not effectively controlled.
 OECD aspected USA has the growth rate of economic trend 
at 2.3% in 2017 and increase to 3% in 2018, if new government 
accelerates and advances to carry out according to the promise 
plan prior- and post-election. It will drive the debt limit to increase 
in infrastructure investment and other public projects while 
personal income tax and corporate income tax will be reduced.

"โออีซีดี-เวิลด์แบงก์"
มองจีดีพีโลกขยายตัว
‘OECD-World	Bank’	aspected	the	expansion	of	world	GDP
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 องคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา หรอื โออีซดี ี
ที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 34 ประเทศ จัดทำารายงานแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลก ระบุว่าปี 2560 จะได้เห็นเศรษฐกิจโลกขยายตัวมากขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากมาตรการทางการ
คลังของหลายประเทศที่นำามาใช้เพ่ือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
แต่อย่างไรก็ตามปริมาณการค้าและการลงทุนอาจจะยังแผ่วบาง
เนือ่งจากกระแสการกดีกนัทางการคา้ทีก่อ่ตวัมากขึน้ในหลายภมูภิาค 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาหลังการเลือกตั้งที่ได้นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็น
ประธานาธิบดีคนใหม่ ซึ่งมีนโยบายปกป้องแรงงานภายในประเทศ 
และพรอ้มจะก่อกำาแพงภาษตีอบโตป้ระเทศคูค่า้ท่ีทุม่ตลาดสหรฐัฯและ
เกี่ยวกับตลาดยุโรปจากการถอดถอนอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป (EU) ล้วนเป็นปัจจัยลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกในปี 2560 นี้
 แต่กระนั้นส่ิงที่ทำาให้โออีซีดีมองแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ
โลกในทศิทางบวก โดยคาดวา่จะขยายตวัในอตัราถงึ 3.3% (เพิม่ขึน้จาก
เดิมเดือนกันยายน 59 ที่ระดับ 3.2%) ก็คือ แผนกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
มาตรการทางการคลังท่ีหลากหลายและมาตรการที่เกื้อหนุนการค้า 
เชือ่วา่ความพยายามเหลา่นีจ้ะทำาใหม้กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งตอ่
เนื่องไปในปี 2561 ซึ่งโออีซีดีมองว่า เศรษฐกิจโลกน่าจะมีการขยาย
ตวัถงึ 3.6 % และเปน็การหลดุพน้ออกจาก ‘กบัดกัการเตบิโตอตัราต่ำา’ 
หรือ low-growth trap ในที่สุด
 สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ กระแสการกีดกันทางการค้าและตอบโต้
กันด้วยสงครามการค้าอาจจะส่งผลบั่นทอนผลลัพธ์เชิงบวกที่ได้จาก
มาตรการการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นประเทศคู่กรณีอาจจะต้อง
เผชญิกบัภาวะไม่สมดุลทางการคลงัไดห้ากควบคมุสถานการณ์ไมด่พีอ 
 ประเทศที่โออีซีดีมองว่ามีแนวโน้มเศรษฐกิจจะเติบโตในอัตรา 
2.3% ในปี2560และจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น 3% ในปี 2561 คือ
สหรัฐอเมริกา เพราะหากรัฐบาลใหม่เร่งเดินหน้าลงมือทำาตามแผนที่
ใหส้ญัญาไวก้อ่นและหลงัการเลอืกตัง้ น่ันจะหมายถงึการขยายเพดาน
หนีเ้พือ่เพิม่การลงทนุในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและโครงการสาธารณะ
อื่นๆ ขณะที่ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาและภาษีรายได้นิติบุคคลมีการ
ปรับลดลง
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 The expansion of Asia economic powerful country like Japan 
will be at 1% (increase from previous forecast at 0.7%). However, 
in 2018, it was predicted for lower expansion at 0.8% only. Japan 
has been the country with mega economic size at the third rank 
of the world inferior to USA and China. OECD suggested that 
Bank of Japan or BOJ should continue proceeding Quantitative 
Easing Finance Policy (QE) until attaining the target of inflation 
advancement to reach more than 2% as targeted.
 For EURO Zone Countries, the overall economy in 2016 
was predicted for growth rate at 1.6% and continuous growth at 
1.7% in 2018 while England will begin EU leaving process under 
expectation that its economic growth rate will remain at 1.2% in 
this year before becoming to 1% in 2018.
 IMF expected the situation of world economy that dropped to 
the level of 3.1% in 2016 will be rapidly growth 3.4% in 2017 while 
China still continually grow as the result of economic stimulation 
policy and onset of more stability of commodity price. While, 
other countries returned to encounter with different economic 
situations. The developing country in the morning star group of 
the emerging market including India, have still strongly grown. 
On the other hand Africa, the Sahara region’s economy has 
considerably shrunk.
 World Bank also predicted the increase in world GDP from 
2.4% in last year to be 2.8% in 2017. The slight growth in the 
group of developed industrial countries, low criteria of commodity 
prices, world trade volumes slowdown and fewer inflow of foreign 
capitals, have resulted in belief that world economy in the Year 
of the Rooster will expand in low rate. Mr. Jim Yong Kim, the 
economist of World Bank remarked that the economic 
expansion of the industrial countries may be just 0.4% but more 
in the expansion of the developing countries which are the 
importers of commodities.

 ส่วนมหาอำานาจทางเศรษฐกิจของเอเชียอย่างญ่ีปุ่นจะมีการขยายตัว 
ทีร่ะดบั 1% (มากกว่าท่ีเคยคาดการณ์ไวท้ี ่0.7%) แต่ในป2ี561 คาดวา่ 
จะขยายตัวน้อยลงที่ 0.8% เท่านั้น โออีซีดีให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า 
ธนาคารกลางของญ่ีปุน่ หรอื บีโอเจ ควรจะดำาเนินนโยบายการเงินเชงิ
ผอ่นคลาย (ควิอ)ี ตอ่ไปกอ่นจนกวา่จะบรรลเุปา้หมายผลกัดนัเงินเฟอ้
ให้ได้เกิน 2% ตามที่วางไว้
 ทางดา้นประเทศกลุม่ยูโรโซน (สมาชกิ 19 ประเทศ) เศรษฐกจิภาพ
รวมในปี 2559คาดว่าจะเติบโตที่อัตรา 1.6% และโตต่อเนื่องที่ 1.7% 
ในป2ี561 ขณะท่ีองักฤษซึง่จะเขา้สูก่ระบวนการแยกตวัออกไปจากอยี ู
คาดว่าเศรษฐกิจยังคงมีการขยายตัวที่อัตรา 1.2% ในปีนี้ก่อนจะปรับ
ลดลงเหลือเพียง 1% ในปี 2561
 ในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมิน
สถานการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในระดับ 3.1% ในปี2559 
จะเพิ่มสปีดการเติบโตในระดับ 3.4% ในปี 2560 นี้ ขณะที่จีนเองก็ยัง
มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากอานิสงส์ของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ประเทศอื่นๆ 
ในเอเชียกลับเผชิญสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแตกต่างกันไป ประเทศ
กำาลังพัฒนาในกลุ่มดาวรุ่งตลาดเกิดใหม่รวมทั้งอินเดียยังคงมีการ
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผิดกับประเทศในแอฟริกาแถบทะเลทราย 
ซาฮารา ที่เศรษฐกิจลดวูบลงมาก
 ธนาคารโลก คาดหมายจดีพีโีลกขยายตวัเพิม่ขึน้เชน่กนัจาก 2.4% 
ในปีท่ีผ่านมาเป็น 2.8% ในปี2560 การเติบโตท่ียังแผ่วบางในกลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาแล้ว ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่ใน
เกณฑ์ต่ำา ปรมิาณการคา้โลกท่ียังชะลอตวั และเงินทุนจากตา่งประเทศ
ที่ไหลเข้าน้อยลง ทำาให้เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกในปีระกาจะขยายตัวใน
อัตราไม่สูงนัก นายจิม ยอง คิม นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลก 
ให้ความเห็นว่า เศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมอาจขยายตัว
เพียง 0.4% ส่วนประเทศกำาลังพัฒนาที่เป็นผู้นำาเข้าสินค้าโภคภัณฑ์
จะสามารถขยายตัวได้มากกว่า

ที่มา : IMF
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มายรัม	เผยผลสำารวจ	
“กรุงเทพธุรกิจ 100 CEOs Survey” 
ชี้ความเคลื่อนไหวภายในรอบปีนี้	ได้เปลี่ยนผ่าน
ผู้ประกอบการสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว

ที่มา:
https://www.marketingoops.com/news/agency/mirum/

 นางสาวอุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมช่ัน 
บริษัท มายรัม (ประเทศไทย) จำากัด เครือข่ายดิจิทัล
เอเยนซี่กลุ่ม WPP กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของ
เทคโนโลยีดิจิทัลของคู่แข่ง และแรงผลักดันจาก
รัฐบาลส่งผลให้วิสัยทัศน์ซีอีโอเปลี่ยนแปลงสู่การ
สร้างสรรค์กลยุทธ์ดิจิทัลเข้ากับองค์กร พร้อมเร่ง

เครื่ององค์กรสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ผ่านการสำารวจ “กรุงเทพธุรกิจ 100 CEOs 
Survey” วา่ ความคดิเหน็ของซอีโีอตอ่การนำาเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช ้พบวา่ ซอีโีอ 
เกือบทุกอุตสาหกรรมเห็นความสำาคัญและเห็นว่าธุรกิจต้องเร่งปรับตัวรับกระแส
เศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อเปรียบเทียบระดับการใช้งานดิจิทัลใน 100 องค์กรท่ี 
ตอบแบบสอบถาม พบว่ามีสัดส่วน ดังนี้

Mirum revealed the survey result of “Bangkokbiznews 100 CEOs Survey”
indicating the complete transition of the entrepreneur into digital age from
the movement within this year.

 สอดคล้องกับความเห็นต่อแนวโน้มทางธุรกิจในประเทศไทยที่ต้องปรับตัว
รับกระแสเศรษฐกิจดิจิทัลที่สูงถึง 91.67% มากกว่าการปรับตัวสู่การค้าเออีซีที่
มีอันดับรองลงมาที่ 40.48% เกือบเท่าตัว
 คุณอุไรพร แนะนำาผู้ประกอบการในการนำาองค์กรสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น 
หลักการง่ายๆ เริ่มจากเข้าใจความสามารถและเป้าหมายในองค์กรแต่ละส่วน 
การเลือกใช้เครื่องมือจะมากน้อยข้ึนอยู่กับลักษณะธุรกิจ นโยบายและการวาง
กลยทุธ์ดจิทัิลแตกตา่งกันตามตวัแปรท่ีมผีลตอ่การดำาเนนิธุรกจิ โดยค่อยๆ ปรบั
กลยุทธ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นทีละส่วน ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่าย
ผลิต ฝ่ายการเงิน ฯลฯ จนครอบคลุมทั้งองค์กร นอกจากนี้ ยังขยายผลสู่ระบบ
งานร่วมกันกับคู่ค้าได้ด้วย เพื่อให้ทำางานประสานสอดคล้องกันและช่วยเหลือ
ด้านองค์ความรู้และทรัพยากรส่วนกลางท่ีสามารถใช้ได้ร่วมกันได้ นอกเหนือ
จากอีคอมเมิร์ซ เราสามารถต่อยอดสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารร่วมกับ
ระบบลูกค้าสัมพันธ์ CRM นั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาการทำางานโดยเฉพาะการ
สนับสนุนงานขายให้องค์กรได้อีกมาก
 “ดจิทิลัไม่ใชเ่ปน็สว่นท่ีแยกออกจากธรุกจิอกีตอ่ไป ปจัจบุนันี ้ไมว่า่ลกูคา้หรอื
คู่แข่งต่างก็ใช้สมาร์ทโฟนหรือดิจิทัลในมือสืบหาข้อมูลหรือซื้อขายได้ทันทีแล้ว 
ทำาใหข้ัน้ตอนการซือ้ขายและการดแูลลกูคา้ผ่านออนไลนเ์ปน็สิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้
สิง่ทีซ่อีโีอทัง้หลายควรเตรยีมตวัและคาดการณ์ไดก้อ่น คอื นวตักรรมจากผู้เลน่
หนา้ใหมท่ี่พรอ้มเข้าแข่งขันในอุตสาหกรรมเดยีวกบัเราไดเ้สมอ จากนี้ไปอนาคต
ของการแข่งขันในตลาดทกุอตุสาหกรรม จำาเปน็ตอ้งพึง่พานวตักรรม innovation 
ใหเ้กดิขึน้ในองคก์ร เนือ่งจากผูบ้รโิภคในยคุดจิทิลัเปน็คนกำาหนดความตอ้งการ
และเป็นผู้เลือกสินค้าและบริการเอง ธุรกิจจึงต้องปรับตัวจัดแผนรุกหรือตั้งรับ
ให้ทัน ปัจจัยทั้งหลาย อาทิ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ดิจิทัล การลงทุน นวัตกรรม ทีม
ปฏิบัติงานและพันธมิตร คือ สิ่งสำาคัญที่จะเร่งเครื่องให้ธุรกิจถึงเป้าหมายได้ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ปัจจัยที่จะดึงดูดลูกค้า คือ ความเร็ว ง่าย สะดวก มีบริการ 
ท่ีแตกตา่ง จะสรา้งผลลพัธ์ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งการได”้ คณุอไุรพร กล่าวทิง้ทา้ย
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Digital Technology Application for Business Operation and Customer Service

Understanding and Adaptation into Transformation Digital Age in Business

 Miss Uraiporn Cholsirirungsakul, Chief Executive Officer and the digital 
transformation specialist, Mirum (Thailand) Company Limited, the digital 
network agency of WPP Group referred to the movement of digital 
technology of the competitor and government motivation have affected the 
alteration of CEO vision into creativity of digital strategy to be compatible 
with the organization and stepping on the entry of the organization into 
Thailand 4.0 Age via the survey of “Bangkokbiznews 100 CEOs Survey” 
on the opinions of CEOs toward the application of digital technology. 
The finding indicated that CEOs of almost every industries have given 
the precedence and deemed that their business shall hastened to adjust 
themselves to respond digital economy trend when compared with digital 
application level in 100 organizations that  responded the questionnaires. 
The finding discovered the following proportion:

 This was consistent with the opinion toward business trend in Thailand 
that must adapt themselves to follow digital economy trend up to 91.67% 
that has been almost twice more in adaptation into AEC trade with second 
level at 40.48%.

Digital Technology with Maximum Effect in Competition and Business Operation 

Social Media and application

E-Commerce or Omni Channel

Customer Relationship Management 
(CRM) System

Internet Remote Production Control System                                                                              
(-IOT in the operational process) 

Digital 4.0Digital 3.0Digital 2.0Digital 1.0

Very	well	understanding
and	leadership

Using	internet	general
browsing	web

Have	marketing	platform	
to	direct	communicate	to	

customers

Have	cloud	computing	system	
and	able	to

communicate	with
different	platform	to	create	
services	&	applications

Use	digital	transformation	
strategy	for	business	that	

create	a	fully	automate	working	
using	modern	technology	
Machine-2-Machine	or	IOT

Understanding	and	accelera-
tion	of	application

Startup	of	learning	but	
under	study

Startup	but	without	necessity	
to	apply

 Miss Uraiporn recommended that the simple principle for entrepreneurs 
to lead the organizations into transformation digital starts from 
understanding of the organizational capability and target in each section. 
The selection of more or less tools for use shall depend on the difference 
in nature of business, policy and formulation of digital strategy based on 
variables that affect business operation. Transformation digital strategy 
shall be gradually adjusted in section by section whether sales division, 
customer service division, production division, and finance division, etc., 
until companywide covering. Moreover, the results shall be mutually 
extended into work systems with business partners so that they can 
consistently work and coordinate, and help in term of body of knowledge 
and central resources which can be jointly utilized. More over e-commerce 
can be applied digital technology for mutual management with Customer 
Relationship Management (CRM) System which can help supporting 
of sales. 
 “Digital has not been the separated part from business anymore. 
At present, either customers or competitors have used smartphones or 
digital on hand to immediately search for information or trade, online 
activities cannot be ignored. All CEOs should be prepared and anticipate 
the innovation from the new players who prepare to compete with us in the 
same industry. From now on, the futures of the market competition in all 
industries depend on the emergence of innovation in the organization since 
consumers in digital era determine products and services by themselves. 
Therefore, businesses need to adapt themselves and proactively manage 
to catch up with all factors such as vision, digital strategy, investment, 
innovation, operating team and alliance, as the significance in stepping on 
their businesses. In Thailand 4.0, the customer’s satisfaction are rapidity, 
simplicity, convenience and differentiated service, will assure great result 
for entreprenours.” Miss Uraiporn finally remarked.



Line @ เป็นเสมือน Office Account ที่มีฟีเจอร์หลายอย่างคล้ายกับ 
Line Official Account แต่พิเศษกว่าตรงที่สามารถสร้างได้ง่ายกว่ามาก 
ราคาค่าบริการไม่แพง ใครๆก็สามารถสร้างได้ สามารถส่งข้อความให้กับ
ผู้ติดตามได้คราวละมากๆ เหมาะสำาหรับการใช้งานด้านการตลาด ใช้เป็น
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ติดตาม โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
สำาหรบัองคก์รธุรกิจ หรอืบคุคลประเภทดาราหรือคนทีม่ผู้ีติดตามหรอืแฟน
คลบัจำานวนมาก เปน็เครือ่งมอืสือ่สารทีมี่ประสทิธภิาพสงู สามารถทำาการ
สำารวจความคิดเห็นต่างๆ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

“Line @” is similar to “Official Line Account” with ease of use, 
inexpensive, suitable for almost everyone. “Line @” can broadcast 
messages to the followers which can be adapted to meet marketing 
strategic in advertising. It is suitable for small businesses or 
celebrities to do mass communication with their
followers. “Line @” will be an efficiency tool for
poll to the right target group.

มีฟีเจอร์ on-air ให้สนทนาได้แบบเรียลไทม์
On-air : available

ไม่มีฟีเจอร์ On-air    
On-air     : not support

Line@

Free หรือ small Package

Package start at 1Mil.Baht

Line Official Account

1.คา่บรกิาร (Fee & Packages)

2.ฟีเจอร์ on-air (On-Air features)

"นวัตกรรมล่าสุดจาก											ผู้ช่วยมือหนึ่ง
ในการทำาการตลาดออนไลน์ของนักธุรกิจ"

ความแตกต่างระหว่าง Line@ กับ Line Official Account

•	25	ข้อความต่อเดือน	(25	message/month)
•	On	Air	5	ครั้งต่อเดือน	(On	Air	:	5	times/month)
•	ทำา	Poll	และ	โพสต์รูปขนาดใหญ่ได้	(Poll	&	Big	pic	upload	available)

Time Fee	(USD) Fee	(THB)

6	Month

3	Month

Time Fee	(USD) Fee	(THB)

6	Month

3	Month

12	Month

12	Month
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20	message/month	On	Air	:	4	times/month



Line@ Line Official Account

Sticker creation : not support       

โปรโมชั่นสติกเกอร์	(Promotion	Sticker)	คืออะไร
คุณสามารถเปล่ียนมาสคอตหรือคาแรคเตอร์ประจำาองค์กรคุณให้กลายเป็นสต๊ิกเกอร์ แล้วแจกฟรี 
ใหก้บัผูใ้ชง้าน LINE เพือ่สรา้งความจดจำาใหก้บัคาแรคเตอรดั์งกล่าว รวมถึงพัฒนาภาพลกัษณ์
ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
Promotion	Sticker
Use your business mascot to create a special sticker for creating brand awareness 
and recognition to LINE users.

Sponsored	Sticker
18 pic open download in sticker shop for 1 month

สปอนเซอร์สติกเกอร์	(Sponsored	Sticker)
เปิด Download ใน Sticker Shop เป็นเวลา 1 เดือน จำานวนรูปสต๊ิกเกอร์ 18 รูป

Sticker creation : available

ราคาน้ีไม่รวมค่าออกแบบสต๊ิกเกอร์
และหากต้องการใช้ Designer ชาวญ่ีปุ่น จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมอีก 5-6 แสนบาท

Not include designing fee
Japanese designer request, additional charge about 500-600 
thousand THB

Allow VDO upload and broadcastVDO upload and broadcast not allow

 ฉะน้ัน Line@ เหมาะสมกบัSME หรือ ธรุกจิขนาดเลก็ ทีอ่าจจะไมส่ามารถเขา้ถงึ feature ทีใ่ชใ้นเชงิ Business ไดอ้ยา่งเตม็ที ่รวมถงึตน้ทุนค่าใช้จ่าย 
ที่ไม่สูงมากเหมือนกับ Line official account
 LINE@ is suitable for SME which still benefit from main features with a lot less cost than Line official account.
http://at.lineapp.me, https://www.makewebeasy.com, http://www.manager.co.th, http://blog.sellsuki.co.th

3.สติกเกอร์ (Sticker creation)

4.การส่งขอ้ความแบบ รปูภาพ ขอ้ความเสยีง และวดิโีอ (VDO upload and broadcast)

ความแตกต่างระหว่างบัญชีประเภทต่างๆ

180	Day

90	Day

Time Fee	(USD) Fee	(THB)

มาเป็นเพื่อนกันกับ	C.A.S.	Paper
• ความรู้...เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์
• โปรโมชั่นสุดพิเศษ
• ข่าวสารในวงการพิมพ์
• แนะนำา / ติชม / สอบถาม
แล้วพบกันใน @caspaper
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  การเปล่ียนแปลงความเป็นอยู่ของสังคมจากอดีตถึงปัจจุบันและอนาคตน้ัน 
สัมพันธ์กับวิวัฒนาการของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ ทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมยุคฐานข้อมูล โดยการรับข้อมูลข่าวสาร 
มคีวามรวดเรว็ไมจ่ำากดัเวลาและสถานที ่ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication Technology, 
ICT) ซึง่ทำาใหว้งการธุรกจิพิมพท์ัว่โลกสัน่สะเทอืนไมน่อ้ย สงัคมฐานขอ้มลู
ที่ว่านี้ อาจเรียกสั้น ๆ ว่า สังคม 4.0 แล้วสังคมยุคอื่น ๆ คืออะไร?
  สังคมยุค 1.0 เป็นสังคมอยู่กันเป็นครอบครัว ทำานาปลูกผักทานเอง 
อยากได้เนื้อก็ออกไปล่าสัตว์ ไปสู่สังคมเมืองยุค 2.0 ทำาเกษตรกรรมเพื่อ
การบริโภคและค้าขาย ต่อมาโลกเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ต่าง ๆ เปลี่ยนสังคมไปสู่ยุค 3.0 และ 4.0 ตามลำาดับ สำาหรับการก้าวไปสู่ 
สังคมยุค 5.0 นั้น คงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในไม่ช้า เพราะมีเทคโนโลยี
ต่าง ๆ รองรับอยู่แล้ว ได้แก่ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ
พิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Printed electronics) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensor 
technology) เทคโนโลยอุีปกรณน์าโนชีวภาพ (Nanobiodevice technology) 
Internet of Thing (IoT) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
และเทคโนโลยี Big Data เป็นต้น
  สังคมยุค 5.0 เป็นสังคมที่ผู้คนสามารถเชื่อมโยงสื่อสารกับเครือข่าย
ต่าง ๆ ที่แยกกันได้ไม่จำากัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไซเบอร์สเปซ 
(Cyberspace) มีความสามารถในการยืนยันตัวตน สามารถตรวจสอบและ
นำาพาไปยังโลกจริงได้ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์เซ็นเซอร์จับอัตราการเต้น
ของหัวใจ และเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นของผิวหนัง (รูปที่ 1) ที่สามารถ
ส่งสัญญานกลับไปให้หมอหรือเจ้าตัวทราบได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart 
phone) ไมว่า่จะอยูท่ี่ใดกต็าม  ถงับรรจนุ้ำาแขง็มเีซ็นเซอร์ตรวจจบัอณุหภมิู
ตดิทีถั่ง (รปูที ่2 ) เมือ่ตอ้งการทราบสามารถใช้โทรศพัทม์อืถอืหรือแท็บเลต็
เขา้ไปแตะทีต่ำาแหนง่เซน็เซอร์ได ้หรอืกลา่วโดยรวมว่าอปุกรณ์ใช้งานแทบ
ทุกชนิดนอกจากจะมีหน่วยคอมพิวเตอร์ติดอยู่แล้ว ยังมีเซ็นเซอร์เป็นตัว
ตรวจจบัและส่งขอ้มูลไปยังผูรั้บได้ ทำาใหส้งัคมในยคุน้ีพฤติกรรมผู้บริโภคจะ
สามารถควบคุมและเข้าถึงข้อมูลของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวได้ไม่ว่าจะ 
อยู่ทีใ่ดกต็าม ซึง่เราจะเริม่เหน็แนวคดินีบ้า้งแลว้จากงานวจิยัตา่ง ๆ  ในภาครฐั 
และเอกชน ในชื่อ Smart office, Smart farm, Smart room เป็นต้น

PAPER TECHNIQUE

 การบริโภคสื่อในยุค 5.0 นี้ คนรุ่นใหม่ นี้จะให้ความสำาคัญกับโทรศัพท์
มอืถอืและแทบ็เลต็ในการใชง้านมากกวา่การสบืคน้ขอ้มลู สือ่สิง่พมิพจ์ะได้
รับผลกระทบอีกระลอกหนึ่ง เกือบจะทุกประเภทของตลาดงานพิมพ์ ไม่มี
การยกเว้น แต่สังคมของคนในโลกหรือในประเทศเดียวกัน ยังคงมีความ
แตกต่างกัน จึงส่งผลกระทบของสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เท่ากัน

การปรับตัวของเทคโนโลยีการพิมพ์
  มีหลายเทคโนโลยีที่ต้องการเทคโนโลยีการพิมพ์เข้าไปช่วยในการ 
กระบวนการผลติเชน่ การ พมิพแ์บบพมิพอ์เิลก็ทรอนกิส ์การผลติเซน็เซอร ์
ท้ังน้ีหมึกพิมพ์จะประกอบด้วยโลหะ เซรามิกส์ สารเคมีหรือพอลิเมอร์ใน 
รูปแบบนาโน เช่น Carbon nano tube, Iron Boron Nitride, Graphene, 
Silver, Copper, SiO2, TiO2 และ Indium Zinc Oxide เป็นต้น
  ระบบพิมพ์ท่ีมีความเป็นไปได้ในการช่วยผลิตอุปกรณ์นำาไฟฟ้าหรือ
เซ็นเซอร์ได้แก่ อิงก์เจ็ต สกรีน เฟล็กโซกราฟี และกราวัวร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สมบตักิารไหลและความหนดืของหมกึ อยา่งไรกต็ามผูป้ระกอบธรุกจิพิมพ์
เองตอ้งเรยีนรูว้ธิกีารอ่ืนดว้ยในกรณีท่ีเทคนคิการพมิพ์มขีอ้จำากดัไมส่ามารถ
พิมพ์ให้ความละเอียดสูงได้ เช่น วิธี imprint lithography และ vacuum 
deposition วิธีแรกจะมีการทำาแบบแม่พิมพ์ (mold) เพื่อนำาไปใช้กดลงบน
ผิวสารเคลือบเช่น สารนำาไฟฟ้า ที่ต้องการให้เกิดลวดลายบนผิววัสดุนั้น ๆ 
(รปูท่ี 3) ขณะท่ีวธิหีลังจะใชห้ลกัการให้ความรอ้นกบัโลหะหรอืสารประกอบ
เคมนีำาไฟฟา้อืน่ ๆ  ในสญุญากาศ เกดิไอระเหดิไปเกาะทีผ่วิของฐานได ้thin 
film เกิดขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่1เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้น
ของหัวใจและเหงื่อจากผิวหนัง

รูปที่2เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
ภายในกระติกน้ำาแข็ง

	การพิมพ์
ในสังคมยุค 5.0

รูปที่3imprint	lithography รูปที่4	technic	vacuum
depositio
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The Printing Industry towards Society 5.0
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 From one generation to another, the Thai society has confronted 
with several dramatic changes due to the advancement of modern 
technology. Nowadays, we are living in the information base society, 
where information can be obtained and transmitted quickly without 
restraints of time or place. With further progress of the Information 
and Communication Technology (ICT), the printing industry across 
the globe is shaken by negative circumstances due to the existence of 
Society 4.0. However, the following information has been summarized 
to clearly explain the progress of each generation.    
 Society 1.0 unveiled simple lifestyles of people. They ate what 
they cultivated, while living their lives in a highly traditional way. For 
Society 2.0, people tended to focus on agriculture and trading of 
goods. Due to the industrial revolution and forces of innovation, the 
world was pushed to Society 3.0 and Society 4.0, respectively. As a 
consequence, Society 5.0 is expected to take place in the near future.
 For the printing business, a set of advanced technological systems 
is introduced to ensure further progress of operations and management. 
The advanced technological systems comprise of Printed Electronics, 
Sensor Technology, Nanobiodevice Technology, Internet of thing 
(IoT), Artificial Intelligence, and Big Data Technology.    
 Society 5.0 allows people to access to all types of information 
that can be connected via different electronic-based networks, also 
known as the cyberspace. It possesses efficient capacity to notify 
individual identity, verify the required information, and connect people 
to the real world. Referring to the following pictures, Picture 1 shows 
a cardiovascular sensor and a skin moisture measurement sensor. 
The gadgets will submit a test result to the user or his physician via 
his smart phone wherever they are. Meanwhile, Picture 2 unveils a 
plastic ice bucket equipped with a temperature measurement sensor. 
The temperature will be reported via a smart phone or a tablet as well. 
Overall, aside from a computerized program featured in a particular 
electronic device, a sensor has become the most significant addition 
to be responsible for the transmission of the required information. In 
other words, Society 5.0 has encouraged people to freely access the 
information they require anywhere at any time. This idea has already 
been applied into certain research & development of government and 
private sector, in term of Smart Office, Smart Farm, and Smart Room. 

PAPER TECHNIQUE

Mold

Mold
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Substrate Substrate SubstrateSubstrate
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 Young people tend to give importance to smart phones, tablets, 
and other mobile electronic devices in browsing for entertainment-
related topics rather than searching for the knowledge-based 
information. Again, the global printing industry cannot deny that 
advanced technology has a direct impact on the business. However, 
the severity of impacts may vary due to the popularity of advanced 
technology preferred by people in different countries and communal 
areas.  

The Development of Printing Technology
 Many businesses are still requiring printing technology in the 
production process. Different colors of printing inks contain metal, 
ceramic, polymer, and chemical substances as major ingredients. 
The printing inks are developed by the Nanotechnology, for example, 
Carbon Nano Tube, Iron Boron Nitride, Graphene, Silver, Copper, 
SiO2, TiO2, and Indium Zinc Oxide.
 The printing systems that possibly can support the manufacturing 
of electrical and sensing devices are Inkjet, Screen, Flexography, 
and Gravure. The efficiency of each system depends on the density 
and flowing ability of printing inks. Nevertheless, printing business 
providers have been urged to obtain further knowledge on new 
printing techniques in case where any difficulty may occur. Major 
printing techniques that support high quality printing are Imprint 
Lithography and Vacuum Deposition. For Imprint Lithography, it requires 
the creation of molds to be applied into the coating substance 
to evolve outstanding patterns on the surface (see Picture 3). 
Meanwhile, Vacuum Deposition is developed by the use of heat energy 
applied into the metal or other electrochemical substances. As the 
vaporization occurs, the vapor will stick on the surface of the container 
and it will turn into the thin film (see Picture 4).    

 Picture	3 Imprint Lithography  Picture	4
Vacuum Deposition

Picture	2
A plastic ice bucket equipped 

with a temperature
measurement sensor

Picture	1
A cardiovascular sensor and

a skin moisture measurement sensor
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  หากพูดถึงเรื่อง	“ประเทศไทย	4.0”	ท่านๆ	คงอดสงสัยไม่ได้ว่ามันคือ
อะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับธุรกิจที่ทำาอยู่	 “ประเทศไทย	4.0”	 เป็นการปฏิรูป
ประเทศให้ก้าวไปอีกขั้นโดย	 เน้นในเรื่องของ	“นวัตกรรม”	และ	“ยั่งยืน”	
ในการบริหารงานธุรกิจเทรดด้ิงให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม	4.0	 ทาง 
ผู้บริหารของ	ซี.เอเอส.เปเปอร์	ได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้

“คุณมาร์ช มีแนวทางปรับตัวอย่างไรบ้างคะกับ ประเทศไทย 4.0”
 จริงๆแนวทางของเรามี 2 ส่วน คือ การปรับตัวในองค์กร และการปรับ
ตวักบัภายนอก การปรบัตวัในองค์กรกจ็ะเป็นเร่ืองเกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยี
มาบริหารการจัดการคลังสินค้า หรือที่เราเรียกกันว่า WMS (Warehouse 
Management System) แต่วันนี้อยากจะขอเน้นที่แนวทางการปรับตัวกับ
ภายนอกหรืออุตสาหกรรมการพิมพ์ก่อน
 ในฐานะผู้นำาเขา้และจัดจำาหน่ายกระดาษ การปรับตัวทีดี่ทีส่ดุคงเปน็การ
เพิ่มสินค้าและบริการ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ลกูคา้ทีเ่ปลีย่นไปตามนโยบายเศรษฐกจิท่ีขับเคลือ่นด้วยนวัตกรรม ซ.ีเอ.เอส. 
เปเปอร์ ไม่ใช่ผู้ผลิต ดังนั้นจุดแข็งของเราคือ ความสามารถในการปรับตัว
ให้ตอบโจทย์กับลูกค้าให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด และต้องดีที่สุด
 ในส่วนของ ประเทศไทย 4.0 ท่ีเนน้ใหมี้การสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิคา้ 
กระดาษจึงเป็นตัวแปรที่สำาคัญตัวหน่ึง ซ่ึงตลาดใหญ่ที่เรามองคือกลุ่ม 
บรรจุภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางตลาดของอาร์ตการ์ด 
1 หน้า จากกลุ่มกระดาษกล่องแป้งที่เป็นกระดาษหลักในกลุ่มบรรจุภัณฑ์
เพราะมรีาคาทีถ่กู และจากทีเ่ราทำาตลาดสนิคา้ชนดินีม้านาน  วางรากฐาน
มาอยา่งดี ลูกคา้จึงมีความเขา้ใจว่ากระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า ดีกวา่อยา่งไร 
ไม่ใช่แค่พิมพ์สวยอย่างเดียว แต่ยังสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยด้วย 
ปจัจบุนัเราสามารถนำาเสนอกระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า ในราคาทีใ่กลเ้คยีงกับ
กระดาษกลอ่งแปง้ ลกูคา้เปลีย่นจากกระดาษกลอ่งแป้งมาหาอาร์ตการด์ของ
เราเยอะมาก ซึง่เรายงัไมห่ยดุทีแ่คน่ัน้ เรานำาเขา้กระดาษทีม่คีวามขาวและ 
มคีา่ bulky สงูขึน้ เพ่ือตอบโจทยข์องลกูคา้ทีก่ว้างออกไป นอกจากนัน้ เราก ็
ยังมีส่วนของกระดาษเพื่องาน Print on demand และ digital printing ที่
เราเตรียมไว้รองรับตลาดกลุ่ม digital เช่นกัน

CAS @ IMPRESSION

 อีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันได้คือนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม เราได้เพิ่มการจำาหน่าย
สินค้าภายใต้ FSC โดยสินค้ากลุ่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการสร้าง
ตลาดส่งออกที่ยั่งยืน 
  การเพ่ิมสินค้าให้หลากหลายขึ้นเป็นเพียงหน่ึงวิธีในการปรับตัวสู้ 
ประเทศไทย 4.0 อีกปัจจัยที่สำาคัญอย่างมากคือการบริการ โดยปีนี้มีแผน
จะใช้ social media และ IT เพิ่มช่องทางการติดต่อลูกค้าให้มากขึ้น ลูกค้า
จะได้รับการบริการ และข่าวสาร ได้รวดเร็วมากย่ิงขึ้น รวมไปถึงการรับ
ชำาระเงินเราจะเริ่มใช้ระบบ i-supply ซึ่งจะสะดวก และประหยัดเวลาใน
การชำาระเงินของลูกค้า
 

บทสัมภาษณ์	CAS	@	Impression
คุณมาร์ช	ดารารัตนโรจน์	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ซี.เอ.เอส.เปเปอร์	จำากัด

อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย 4.0
ในมุมของผู้บริหารรุ่นใหม่
Interview:	CAS	@	Impression	
Miss.	March	Dararattanaroj,
Assistant	Managing	Director,	C.A.S.	Paper	Co.,	Ltd.
The Thai Printing Industry 4.0
in the Viewpoints of Young Executives



 Many	people	still	questioning	about	Thailand	4.0,	how 
important	it	 is	for	their	businesses.	In	fact,	Thailand	4.0	is	
evolved	to	shape	the	national	development,	particularly	in	terms	
of	the	economic	model.	With	a	clear	focus	on	“Innovation”	and	
“Sustainability”	considered	the	key	strategies	in	operating	and	
managing	the	trading	business	towards	Thailand	4.0,	C.A.S.	
Paper	Co.,	Ltd.	has	unveiled	significant	opinion	with	such 
advancement	as	follows:

“How can C.A.S. Paper deal with the upcoming
Thailand 4.0?”      
 “We rely mainly on two key strategies, “Internal Integration” 
and “External Development”. Internal integration aims to modern 
technology used to facilitate various day-to-day transactions and 
operational systems, particularly the Warehouse Management 
System (WMS). It is also important to focus more on external 
factors that have potential influences over Thailand’s printing 
industry.”
 “As one of the leading importer and distributor of the paper 
trading business, CAS’s most strategic development is to 
maximize the quality of products and services aiming to highly 
satisfy customers’ demands driven by innovation-inspired 
economic policies. CAS is not a manufacturer. Our remarkable 
strength is the ability to provide excellence products and services 
that can fulfill customer satisfaction.”
 “To cope efficiently with Thailand 4.0, several businesses 
are convinced to focus more on value-added products and 
services which packaging paper can help. We are targeting 
paper packaging   market to increase market share for 1/S art 
card from grey back duplex board which inexpensive. CAS has 
introduced 1/S art card in this market from the very beginning, 
our customers well understand the product. Our 1/S art card is 
high quality in printing and safe for food containing.  Currently 
the price of 1/S art card paper is nearly similar to grey back 
duplex board’s which is persuasive of replace grey back duplex 
board with 1/S art card. To generate further progress for our 
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business, we determined to import the white and high bulk to support 
customers' demand and expand our market. Furthermore, we also 
provide premium-quality paper for print on demand and digital printing 
as well.”
 “Another factor to help value-added to products and increase 
competitiveness is environmental protection policy. We increase 
more products under FSC standard which has been expected to 
drive growth the exports efficiently and sustainably.”     
 “The diversification of products is considered part of the 
comprehensive strategies to move forward with Thailand 4.0 and 
services are also important. This year, CAS is planning to use 
social media marketing and IT networking serving as modern 
communication channels for customers where news and information 
can be deliver in a speedy manner. Also, CAS is adopting iSupply 
system (Bualuang iSupply) to ensure that all payment transactions 
can be made in the most secured and convenient.”  
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GEP @ ACTIVITIES

 งานประชุมสุดยอดของจีนปี 2559 ในหัวข้อ “จุดประกาย
อนาคต ด้วยเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs)” 
เอพีพี (ประเทศจีน) ได้รับการยกย่องว่าเป็น “องค์กรผู้บุกเบิก 
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 Lise Kingo ผู้อำานวยการกลางบริหารข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Global Compact) Wang 
Zhongyu รองประธาน CPPCC และ Fu Chengyu ประธาน 
ผู้อำานวยการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติของจีน ได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมในแถลงการของ รองประธาน เอพีพี (ประเทศจีน) 
Zhai Jingli

APP	(China)	won	the	
"sustainable development goals (SDGs) 
pioneer enterprise" title

 China summit 2016 - "Light up the future 2016 realize 
the goal of sustainable development”; APP (Chinese) won 
“Sustainable development (SDGs) pioneer enterprise" title.
 The director general of the United Nations Global 
Compact Lise Kingo, vice chairman of the ten CPPCC, 
Chinese Enterprises Association President Wang Zhongyu, 
director of the United Nations Global Compact and the global 
compact Chinese network chairman Fu Chengyu attended, 
APP (Chinese) vice president Zhai Jingli was invited to 
attend and speech.

เอพีพี	ได้รับการยกย่องในฐานะ	“องค์กรผู้บุกเบิก	การเปลี่ยนแปลง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(SDGs)”



1. Chang Hua Man Project, Phetchaburi Province
 the testing plots of sweet potatoes and local vegetation such as 
coconut, Phet rose apple, lemon, basil, pineapple, varieties of upland 
rice and installed wind turbine for power generation, solar cells and 
power distribution system for consumption inside the project and 
provincial consumption.
2. Khlong Lat Pho Floodgate Project, Samut Prakan Province
 It is the way to solve problem of water overflow at both Chao 
Phraya River banks in the inner areas of Bangkok. The installation of 
Axial Flow Irrigation Turbine and Cross Flow Irrigation Turbine was 
tested for electricity current generation.
3. The Laem Phak Bia Environmental Study and Development 
Project, Phetchaburi Province
 This is named as the prototype of wastewater treatment by 
natural method and it is one of the projects under supervision of the 
Chaipattana Foundation that helps sustainably heal and protect coast 
ecosystem.
4. Bueng Khong Long Reservoir Irrigation Project, Bueng Kan 
Province
 Project for using of water from Bueng Khong Long to fully develop 
agriculture. Today, the agriculturalists can diversify the cultivation 
and yield higher output.
5. Nong Yai Area Development Project Chumpon Province
 “Nong Yai Kaem Ling”. water way for water detention in Kaem 
Ling not to cause big flood like Chumpon has ever been encountered.

1. โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี
 แปลงทดลองมันเทศและพืชท้องถิ่น เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชร มะนาว 
กะเพรา สัปปะรด ข้าวไร่พันธุ์ต่างๆ ตลอดจนติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 
แผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบจำาหน่ายไฟฟ้าเพ่ือใช้ภายในโครงการและ 
ส่วนภูมิภาค
2. โครงการประตูระบายน้ำาคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ
 เปน็หนทางแกไ้ขปัญหาน้ำาเออ่ล้นสองฝ่ังแม่น้ำาเจา้พระยา ในพ้ืนท่ีชัน้ใน 
ของกรุงเทพมหานคร มีการทดลองติดต้ังกังหันทดน้ำาแบบหมุนตาม 
แนวแกน (Axial Flow) และแบบหมุนขวางการไหล (Cross Flow) สำาหรับ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
3. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
 เปน็ต้นแบบการบำาบดัน้ำาเสยีโดยวิธธีรรมชาติ เป็นโครงการภายใตก้าร
ดแูลของมลูนธิชิยัพฒันา ทีช่ว่ยเยยีวยาและปกป้องระบบนิเวศชายฝัง่อยา่ง
ยั่งยืน
4. โครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำาบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
 โครงการพัฒนาเพื่อนำาน้ำาจากบึงโขงหลงไปพัฒนาการเกษตรให้
สามารถทำาการเกษตรได้หลากหลายและมีผลผลิตที่สูงขึ้น
5. โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำาริ จ.ชุมพร
 พื้นที่ธรรมชาติ “แก้มลิงหนองใหญ่” คือแนวพระราชดำาริ ที่โปรดให้
สร้างเส้นทางเดินน้ำา เพื่อพักน้ำาไว้ในแก้มลิง ไม่ให้เกิดน้ำาท่วมใหญ่อย่าง
ที่ชุมพรเคยประสบมาโดยตลอด

ที่มา:http://www.edtguide.com,	http://www.paiduaykan.com/travel/
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HOBBY CLUB
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5 ที่เที่ยวโครงการพระราชดำาริ 
ตามรอยพระบาทพ่อหลวง

5	Touring	Places	of	Royal	Thought	Projects	on	the	Track
of	the	Father’s	Footprint





The Thai Printing Association held the press conference of MOU with
Thailand Creative & Design Center (TCDC) to create “Father’s	Postcard”

สมาคมการพิมพ์ ไทย	ร่วมกับ	ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบTCDC

จัดทำ�	“โปสการ์ดของพ่อ”
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CAS ACTIVITIES

 กลุ่มบริษัทเจริญอักษร และ กลุ่มบริษัท เอพีพี 
ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และ 
กลุ่มบริษัท เซิร์ช กรุ๊ป จัดงานส่งมอบปฏิทินจีน 
ชุด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ท่ีสร้างสรรค์ข้ึน
ด้วยเทคนิค Digital Painting จากศิลปิน สราวุธ 
อิสรานุวรรธน์ ให้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย เพ่ือมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มา 
บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ทั่วประเทศ ในวันที่ 
1 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 งานส่งมอบในครั้งนี้ได้รับ
เกียรติจากนักแสดงมากมายนำาโดย คุณอาร์ม วิบูลย์ 
ลีรัตนขจร, เด่นคุณ งามเนตร, นักแสดงจากละคร
เรื่องเพชรกลางไฟ (บุศย์สิริ, บอล วิทวัส), นักแสดง
จากละครรอ้ยปา่ไวด้ว้ยรกั (มายด ์ฑารกิา, จจีี ้ชลธชิา, 
จิ๋วจิ๋ว สิปโปทัย, นนนี่ ณัฐชา) นักแสดงจากซีรี่ส์
ครั้งนั้น ไม่ลืม (ฟลุท ชินพรรธน์, ฟรอซ์ จิรัชพงศ์, 
ลิลล่ี อภิชญา, แจน ณรัชต์หทัย, มีน พีรวิชญ์), 
แก้ม-ชัญญา วงศ์ลาภพานิช ตัวแทนสาวไทย 
ไปประกวดมิสไชนีส อินเตอร์เนชั่นแนล เพเจ้นท์ 
2017 และ ทีม VJ จาก NowFC

 February 10th, 2017 The Thai Printing 
Association held the press conference of MOU 
with Thailand Creative & Design Center (TCDC) to 
create “Father’s Postcard” in the memories honor 
to His Majesty King Bhumibol Adulyadej at TCDC 
Common IDEO Q Chula during 1.00 - 3.00 p.m.  
  “Father’s Postcard” features His Majesty the 
King Bhumibol Adulyadej castors with variety of 
printing technics such as emboss, metallize paper 
printing, several textures printing, spot UV etc. On 
the back of the post card will respectfully engage 
royal speeches. The postcard
will be limited printing only
 50,000 sets.

 C.A.S. Group and APP in cooperated 
wi th Thai Telev is ion Chanel 3 & Search 
Group Company held the “Yen Sira Pro Pra Boriban 
Calendar 2017” (Digital Painting by Sarawut 
Itsaranuwat) handover to The National Blood Centre, 
Thai Red Cross Society to deliver to blood donors as 
souvenir during 1-10 February 2017. Many celebrities 
who attended this event such as Mr. Wiboon 
Leeratanakajorn, Denkhun Ngamnet, actors from 
series “Petch Klang Fai” (Butsiri, Ball Wittawat), “Roi 
Pa Wai Duay Rak” (Mind - Tarika, Ggeegi - Chonticha, 
Jewjew - Sippotai, Nonni - Nutcha), “Krang Nan Mai 
Luem” (Flute - Chinnapat, Fos - Jiratpong, Linly - 
Apichaya, Jan - Narathathai, Meen - Peerawitchaya), 
the Thai contestant of Miss Chinese International 
Pageant 2017 (Gam - Ms. Chanya Wonglappanich) 
and VJ team from NowFC.

ส่งมอบปฏิทินจีน	ปี	2560	ชุด
“เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
“Yen	Sira	Pro	Pra	Boriban	Calendar	2017”

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ทางสมาคมการพิมพ์ไทย
ได้จัดงานแถลงข่าว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหวา่งทางสมาคมการพมิพ์ไทย และ ศนูย์สรา้งสรรคง์าน
ออกแบบ TCDC ในการจัดทำา “โปสการ์ดของพ่อ” ภายใต้
โครงการนอ้มเกลา้ฯ รำาลกึในพระมหากรณุาธคิณุ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ TCDC 
Common ไอดโีอ ควิ จฬุา สามยา่น เวลา 13.00 - 15.00 น.
  โดยการพิมพ์ชุด “โปสการ์ดของพ่อ” เป็นการนำา
พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านมาเผยแพร่ในรูป
แบบโปสการ์ดที่พิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ที่แตกต่างกัน
เพือ่เปน็ความพิเศษของโปสการ์ดแตล่ะแบบ อาทิ การพิมพ์
แบบนูนต่ำา การพิมพ์ด้วยกระดาษเมทัลไลท์ การพิมพ์บน
พืน้ผวิวสัดหุลากหลาย การเคลอืบพืน้ผวิเฉพาะจดุ เปน็ตน้ 
และด้านหลังของโปสการ์ดเป็นพระราชดำารัสของพระองค์
ท่าน โดยจัดพิมพ์เป็นจำานวน 50,000 ชุดเท่านั้น



หารูป 
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PAPER EXHIBITION

 วตัถุประสงคห์ลกัในการจดังาน Pulp & Paper Expo China 2017 - 
The 14th International Pulp & Paper Industry Expo China 2017 นี้ 
เพือ่เพิม่การใชผ้ลติภณัฑก์ระดาษของจีน และขยายฐานการตลาดไปสู่
ตลาดต่างประเทศ โดยงานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 
2560 ณ Poly World Trade Expo Center กวางโจว ประเทศจีน

 งานนี้ได้จดัมีขึน้ตัง้แตป่ ี2547 จนไดเ้ปน็เวทีการคา้ระหว่างประเทศ
ที่ประสบความสำาเร็จด้านการจัดแสดง เทคโนโลยีเกี่ยวกับกระดาษ 
เครื่องจักร วัตถุดิบ สารเคมีในอุตสาหกรรมกระดาษ จากประเทศจีน 
และแถบเอเชียอีกด้วย

โดยในงานมผีูน้ำาดา้นกระดาษประเภทตา่งๆ มาจดัแสดงมากมาย อาทิ
 •  กระดาษสำานักงาน, กระดาษถ่ายเอกสาร
 •  กระดาษสำาหรับบรรจุภัณฑ์, กระดาษพิมพ์เขียน
 •  กระดาษสำาหรับอุตสาหกรรม และกระดาษการ์ดแข็ง
 •  กระดาษคุณสมบตัพิเิศษ เชน่ กระดาษเคลอืบผวิ กระดาษมลีาย 
  ในตวั กระดาษสเีหลอืบมุก/เงนิ/ทอง/รุง้, กระดาษแขง็(สเีงิน/ทอง) 
  พลาสติก PVC สำาหรับงานพิมพ์
 •  กระดาษพิเศษ
 •  ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
 •  เยื่อกระดาษ และกระดาษแข็งต่างๆ
 

 Aims to promote China’s paper consumption and to expand 
overseas paper market, Pulp & Paper Expo China 2017 - The 
14th International Pulp & Paper Industry Expo China 2017 is to 
be held from May 18-20, 2017 at Poly World Trade Expo Center, 
Guangzhou, China.

 Since its foundation in 2004, Pulp & Paper Expo China has 
become the most effective foreign trade platform for paper 
equipment, technologies, raw materials and chemical suppliers 
in South China and even Asia area.

EXHIBITOR'S PROFILE:
 • Cultural paper, office paper
 • Packaging paper, printing paper
 • Industrial paper, all kinds of paper board
 • Printing specialty paper: arts paper, patterned paper,
  iridescent paper, gold and silver cardboard, pvc etc
 • Other specialty paper and board
 • Other paper and paper products
 • Pulp and paper other board etc

Pulp & Paper Expo China 2017-
The 14th International Pulp & Paper
Industry Expo China 2017



HOT SPECIALS
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หลังจากการประชุมสุดยอดผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเฟ้นหา 500 สุดยอด
องค์กร ในฉางชาได้สิ้นสุดลง

เนื้อหาหลักในที่ประชุมที่หารือกันเป็นเวลา 2วัน คือ “นวัตกรรม	
และการเปล่ียนโฉม	 ในรอบ	5ปี	 ของแผนการพัฒนาองค์กรขนาด
ใหญ่	ครั้งที่	13”

โดยในการประชุมครั้งน้ี สมาพันธ์องค์กรของจีนได้จัดทำารายชื่อ 
สุดยอดองค์กร 500อันดับขององค์กร และ 500อันดับของโรงงาน 
อุตสาหกรรมด้วย โดยในครั้งนี้ โกลด์อีสท์เปเปอร์ได้รับการจัดอันดับ 
ในลำาดับที่ 434 จาก 500อันดับ ซ่ึงเลื่อนขึ้นมาจากเดิมในปี 2015 
ถึง 17อันดับ และได้รับอันดับที่ 216 ในรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม 
ดีเด่น ซึ่งเลื่อนขึ้นจากปี 2015 ถึง 3อันดับด้วยกัน

Along with the ending of conference of specialists, the China 
Top 500 enterprise Summit conference closed in Changsha.

The main topic of the two-days-long’s Top 500 Chinese 
enterprises Summit conference which is “Innovation	& 
transformation:	13rd	5	year	development	plan	for	development	
of	big	enterprises.”

China Enterprise Confederation, China Enterprise Association 
had accounted the lists of China Top 500 Enterprise & China Top 
500 manufacture at the conference. Gold East Paper is listed 
on 434th rank of China Top 500 Enterprise in 2016 and its rank 
lifted 17 ranks up compared with its ranks of 2015. And it is listed 
on 216th rank in 2016 and its ranks lifted up 3 ranks compared 
with its rank of 2015.

โกลด์อีสท์เปเปอร์ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งสุดยอด	500อันดับแรก	ของสถานประกอบการ	
และโรงงานอุตสาหกรรมดีเด่น	ของประเทศจีน	ประจำาปี	2016

Gold East Paper was selected as China Top 500 enterprise and 
China Top 500 manufacture in 2016.
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LIFE INNOVATION

 Stress is a part of modern life, but its long-term effect on our health and 
productivity can be dramatic. So, this innovation has been develop to support 
this needs in our life. 
 The shape of the Lief is designed to comfortably fit and bend with your torso. 
The patch is just 6mm thin and sits under your clothing discreetly near your 
heart. Lief uses stickers for all-day wear without restrictive straps. Lief tracks and 
optimizes your resiliency to stress by increasing your natural heart rate variability 
(HRV), a biomarker of your physical and psychological health. 
 A low HRV score is linked with anxiety, distraction and poor performance - 
things we'd all prefer to avoid. Lief uses short 3-minute biofeedback exercises 
or “doses” as a central training tool in building long-term results. By practicing 
throughout the day, you can maintain your physical and emotional resiliency 
while staying focused and balanced. When your body needs a reset or it’s time 
to train, Lief's quiet vibrations make sure you're the only one that notices.
 With Lief tracks, you can improve your HRV and train yourself to stay focused 
and in control throughout your day. The device's scientifically-validated HRV 
biofeedback exercises have been used by doctors, psychologists and coaches 
for decades. It's safe, drug-free and has improved stress, mood and focus for 
thousands of people.
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ที่จะช่วยคุณจำากัด	และขจัดความเครียดให้หายไปภายใน	3	นาที
Lief Track Gadget ใหม่

 ความเครียดได้กลายเป็นอีกส่วนหน่ึงของชีวิตคนเราในทุกวันนี้
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่ากันว่าในบางครั้ง เทคโนโลยีและความทันสมัย
นี่แหละที่เป็นต้นเหตุของความเครียด ดังนั้น จึงมีคนกลุ่มนึงที่มองเห็น 
และมีความคิดที่จะนำาเอาเทคโนโลยี และความทันสมัย มาช่วยจัดการ 
ควบคุม และลดความเครยีด จงึไดเ้กิดเปน็ Gadget ทีม่ชีือ่ว่า Lief Track 
ขึ้นมา โดยมีหน้าที่คอยตรวจ และแจ้งเตือนให้คุณรู้ตัวทันที เมื่อเกิด
ความเครียด เพื่อที่จะได้จัดการกับความเครียดได้อย่างรวดเร็ว
 Lief Track นีม้ลีกัษณะเปน็แผ่น โดยจะนำามาแปะไวบ้นหนา้อกดา้น
ซ้ายของคุณ ตำาแหน่งใกล้ๆกับหัวใจ เพื่อใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจ 
รวมไปถงึตรวจการเตน้หวัใจ HRV ซึง่เปน็สิง่ท่ีสามารถบง่บอกถงึสภาวะ
ความเครยีด ความวิตกกงัวล และความฟุง้ซา่นไดอ้ยา่งแมน่ยำามากทีส่ดุ
เมือ่เวลาทีเ่กดิอาการวิตกกงัวล หรอื เครยีด อตัราการเตน้ HRV จะเพิม่
สูงขึ้น Lief Track ก็จะมีการสั่นเตือน เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า คุณควร
ที่จะผ่อนคลายตัวเอง ทางเดียวที่จะทำาให้อัตราการเต้น HRV นั้นลดลง
ก็คือ หายใจเข้า-ออกลึกๆ ช้าๆ ซึ่งนั้นเป็นวิธีที่ช่วยลดความเครียดได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย Lief Track ยังจะช่วยกระตุ้นหัวใจ
ของเราให้กลับมาเต้นอย่างถูกจังหวะภายใน 3 นาทีอีกด้วย
 สำาหรับเครื่องตรวจจับอัตราการเต้น HRV ในทางการแพทย์และ
นักจิตวิทยานั้น จริงๆ แล้วได้มีการนำามาใช้เพ่ือพัฒนาและรักษา
สุขภาพร่างกายของคนเรามานานหลายทศวรรษแล้ว น่ีจึงถือว่าเป็น
อีกวิวัฒนาการนึง ที่เป็นการนำาเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์สุดล้ำา มา
ให้บุคคลธรรมดาได้ใช้งานกันอย่างสะดวกและง่ายดายแบบสุดๆ

Lief | Smart patch that fights stress

ที่มา:  https://www.kickstarter.com
 http://www.unlockmen.com/lief-track/
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 VR (Virtual Reality) หรือ เทคโนโลยีเสมือนจริง ทำาให้มนุษย์สามารถ
รบัรูห้รอืสมัผสัสิง่ตา่งๆผา่นอปุกรณ์ไดร้าวกบัอยู่ในสถานการณน์ัน้จรงิๆ โดย
ยักษ์ใหญ่อย่าง Google ได้เป็นผู้นำาในการออกแบบแว่นวีอาร์ราคาย่อมเยา 
ด้วยต้นแบบแว่นวีอาร์จากกล่องกระดาษที่ Google ได้คิดค้นพัฒนาขึ้นทำาให้
ราคาลดลงมาเพียงหลักร้อยเท่านั้น ซึ่งนั่นก็คือที่มาของไอเดียธุรกิจแห่งโลก
อนาคตแบรนด์ “Cardboard 360” ก่อตั้งโดย คุณวิทยา อัศวเสถียร หนุ่มอายุ 
26 ปี จากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
 จุดเร่ิมต้นของธุรกิจน้ีมาจากคุณวิทยาพบว่าคนในปัจจุบันให้ความสำาคัญกับ
การใช้ส่ือสร้างความบันเทิงแบบสมจริงมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะภาพเสมือนจริง 
ประกอบกับทาง Google ได้แผยแพร่ Google Cardboard ที่เป็นต้นแบบ
ในการสร้างแว่นวีอาร์ต้นทุนต่ำา โดยสามารถนำาไปต่อยอดได้รวมถึงการทำา
ธุรกรรมในเชิงพาณิชย์ ไอเดียธุรกิจแว่นตาภาพเสมือนจริงนี้มีจุดเด่นอยู่ที่
ราคาสินค้า เนื่องจากแว่นแต่ละอันนั้นมีราคาเพียง 380 บาท สำาหรับตัวแว่น
ของ Cardboard 360 จะทำามาจากกล่องกระดาษที่มีความแข็งและทนทาน
ในระดับหนึ่ง ตัวเลนส์กล้องเป็นเลนส์แก้วที่ทางแบรนด์ได้มีการจ้างผลิตโดย
โรงงานของคนไทย เมือ่ลกูค้าไดล้องสวมใสแ่ลว้จะไดส้มัผสัประสบการณ์โลก
เสมือนจริงไม่ต่างจากแว่นวีอาร์ราคาสูงอื่นๆ
 คุณวิทยาได้มุ่งการจำาหน่าย Cardboard 360 ให้องค์กรหรือหน่วยงาน
ธุรกิจในประเทศไทยมากกว่าการขายปลีก โดยคิดเป็น 80% ของยอดขาย
ทั้งหมด ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงใน
การนำาเสนอสนิคา้ เชน่ โครงการขายคอนโดมเินยีม การตกแตง่อาคารสถานที ่
การโฆษณารถยนต์และยานพาหนะชนิดต่างๆ เป็นต้น ส่วนอีก 20% มาจาก
การขายให้กับลูกค้าต่างชาติ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ฮ่องกง ฯลฯ
 ทั้งนี้ ในตลาดแว่นเสมือนจริงยังถือว่าไม่มีคู่แข่งทางตรง แต่คู่แข่ง 
ทางออ้มทีน่อกจากจะเปน็แบรนดแ์วน่วอีารแ์บบราคาสงูแลว้ ยงัมแีวน่วอีารท์ี่
ผลติจากกลอ่งกระดาษนำาเขา้จากจนี ซึง่มรีาคาประมาณ 500-600 บาท ทำาให้
แบรนด์ Cardboard 360 ยังคงได้เปรียบอยู่ในด้านราคา อีกทั้งด้านคุณภาพ
ที่สูงกว่าสินค้านำาเข้าจากจีน โดยแว่นมีอายุการใช้งานกว่า 1 ปี
 แม้ว่าแบรนด์ Cardboard 360 จะเป็นการต่อยอดมาจากโครงการของ 
Google แต่สามารถประสบความสำาเร็จได้ด้วยความสามารถและความ
พยายามของเจ้าของแบรนด์ ซึ่งกว่าจะผ่านมาได้ต้องมีการทดลองอยู่หลาย
ครั้งจนได้แว่นวีอาร์ที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง

VR - Virtual Reality Technology which can make human perception more 
real than ever. Google is the leader of developing cheap VR Glasses made 
from paper boxes. The price has been reduced to just hundreds Baht only. 
This originates of business idea “Cardboard 360” Brand was established by 
Mr. Vitthaya Assavasathien, 26 years old man from the Kasetsart University, 
Computer Science Faculty.
 Mr. Vitthaya found the significant of today’s people using media to cre-
ate more realistic entertainment more and more. While Google has also 
disseminated Google cardboard as the prototype of low cost VR glasses 
production and this can be extended and performed e-commerce transac-
tion. The prominent point is product price since the unit price is only 380 
Baht. The body of Cardboard 360 is made from carton board. The lens 
is manufactured by Thai factory. Wearing Cardboard 360, customers will 
experience the virtual world like other expensive VR glasses.
 Mr. Vitthaya aims for B2B (Business-to-Business) in Thailand for 80% 
of total sales volume rather than retailing. Most of customers require for 
application of Virtual Reality Technology in product presentation such as 
condominium selling project, building and premise decoration, advertising 
of different kinds of automobiles and vehicles, etc. Besides Thai customers, 
the other 20% is for export market such as Japan, Korea, Singapore and 
Hong Kong.
 As the first Thai nationality VR glasses, it was deemed to have none 
of direct competitor. But for indirect competitors are expensive VR glasses 
brands and the imported VR glasses from China at the price around 500-600 
Baht. More than advantageous in price, Cardboard 360 quality is higher than 
the imported from China. Cardboard 360’s lifetime is more than 1 year.
 Even though, Cardboard 360 brand design based from Google project but 
it has been successful in a certain level due to the brand owner’s capability 
and effort to run several tests to reach a certain quality of VR glasses.

ที่มา: http://www.smeleader.com

ผลิตแว่นวีอาร์รายแรกในไทย	เกาะกระแสเทคโนโลยีแห่งอนาคต

CREATIVE IDEA

“Cardboard 360” Business Idea
The	first	manufacturer	of	VR	Glasses	in	Thailand
under	adherence	to	future	technology	trend

ไอเดียธุรกิจ “Cardboard 360”




