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published once every three months to customers, 
free of charge distributing to the company’s customers.

 NEVIA NEWS ฉบับสงทายฤดูรอนยางเขาฤดูฝนนี้ มีขาวดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจไตรมาสแรกที่มีอัตรา
การเติบโตคอนขางดี สงผลใหรัฐบาลมองแนวโนมเศรษฐกิจเปนขาขึ้นอยางชัดเจน สำหรับอุตสาหกรรม
การพิมพ มีขอคิด และแนวทางการรับมือความเปลี่ยนแปลง พรอมกับมุมมองจากผูบริหารยุคใหม ซึ่งยัง
คงตองจับตาและวางแผนกลยุทธท่ีเหมาะสมตอไป และฉบับน้ีเรายังมีกระดาษตัวใหม จาก GEP เพ่ือเปน
ทางเลือกในการสรางสรรคงานพิมพอีกดวย   

 หวังวาทุกทานคงจะไดสาระและความบันเทิงจาก NEVIA NEWS เชนเคย แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ

 NEVIA NEWS Issue 28, summer is going by, rainy season is saying Hi. The first quarter 
of this year is full with joy in business growth. Trend for printing industry, GDP forecast, new 
trend and opinion about printing business also present. In this issue, we are proud to present 
new Ivory White Art Paper from GEP for you to create new design in printing.

 Hope you enjoy reading our NEVIA News. 
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Push GDP growth 4%, 
high stakes among numerous 
internal and external 
negative factors

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/138260

เดิมพันสูง
เข็นจีดีพีโต 4% 
ปจจัยลบใน-นอกเพียบ

 คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)เมื่อวันที่ 29 
มีนาคมที่ผานมามีมติเปนเอกฉันทใหคงอัตราดอกเบี ้ย
นโยบายไวที่ 1.50% ตอป หลังจากประเมินวาการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ไทยมีแนวโนมขยายตัวดีขึ ้นจากที่
ประเมินไว พรอมปรับประมาณการจีดีพีปนี้เพิ่มเปน 3.4% 
จากเดิมที่คาดไว 3.2%ดวยเหตุผลหลักจากการเริ่มฟนตัว
ของภาคสงออก และจำนวนนักทองเที่ยวที่กลับเขามาใน
ไทยสอดคลองกระทรวงการคลังคาดการณจีดีพีตามเปา
ท้ังปท่ี 3.6%แตมีโอกาสเติบโตไดถึง 4% ขณะลุนภาคสงออก
จะขยายตัวเปนบวกตอเนื่อง

 March 29, 2017, the Monetary Policy Committee 
(MPC) unanimously agreed to the policy interest rate 
at 1.50% per annum after evaluating that Thailand’s 
Gross Domestic Product (GDP) would shift in a positive 
direction. The MPC had revised its forecast on the 
Thai GDP growth from 3.2% to 3.4% due to the 
recovery of the export sector and the increasing 
number of foreign tourists making their journeys to 
Thailand. This was in according with the Ministry of 
Finance’s previous forecast on the Thai GDP, saying it 
could shift by 3.6% and would even achieve a potential 
growth of 4.0% for the entire year, followed by the 
continuing expansion of the export sector.

 นายเชาว เกงชน กรรมการผูจัดการ บริษัท ศูนย
วิจัยกสิกรไทย จำกัด กลาววา กรณีกระทรวงการคลัง
คาดหวังวาจีดีพีจะเติบโตไดถึง 4% นั้น ตัวแปรหลัก
ในการขับเคลื่อนจีดีพีทั้งปนี้ยังอยูที่การขยายตัวของ
ภาคสงออก ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) 
ประเมินจีดีพีทั้งปนี้จะเติบโตได3.6% บนสมมติฐาน
คอนขางระมัดระวังวา ภาคการสงออกจะเติบโตได 
2.5% หากจีดีพีโตถึง 4% หมายถึงโอกาสเศรษฐกิจ
จะขยายอีก 0.4% นั้นในสวนของภาคสงออกโดยรวม
ตองเกิน 4% หรือตัวเลขสงออกได 5% ตามท่ีนายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรีใหนโยบาย
กระทรวงพาณิชย

 Mr. Chao Kengchon, Managing Director of 
Kasikorn Research Center, unveiled the Ministry 
of Finance’s forecast on the 4% GDP growth 
would result mainly from the expansion of the 
export sector. However, based on the Fiscal 
Policy Office’s hypothesis, the Thai GDP would 
grow by 3.6% for the entire year, while the export 
sector would be able to expand by 2.5% only. 
If the Thai GDP could increase to 4%, the national
economy would shift slightly by 0.4%. Collectively, 
to make that idea achievable, the export sector 
would have realised a 4-5% growth at first, 
according to Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy 
Prime Minister, who formulated the policy 
framework for the Ministry of Commerce. 

 ท่ีผานมา 2 เดือนแรกกระทรวงพาณิชยประกาศตัวเลข
สงออกขยายตัว 2.5% ถือวาอยูในเกณฑดีโดยมีสินคายาง
เติบโต 60% น้ำมันสำเร็จรูปกวา 30% แตเนื่องจากตนปคน
ยังกังวลราคาสินคาจะขยับเพิ่ม รวมถึงภาระหนี้และการ
จางงานกำลังซ้ือจึงไมคึกคัก ทำใหบรรยากาศโดยรวมไตรมาส
แรกซบ ประกอบกับไตรมาส 4 ของปกอนรัฐบาลมีนโยบายเพ่ือ
กระตุนตัวเลขดึงกำลังซ้ือไปกอนหนาแลวและในปน้ีเทศกาล
สงกรานตรัฐบาลไมมีนโยบายอะไรออกมากระตุนเชนปกอน 
แตจากนี้ไปกำลังซื้อจะคอยๆฟนตัวโดยคาดวาครึ่งปหลังจะ
เห็นการฟนตัวทางเศรษฐกิจชัดเจนขึ้น แตตองติดตามตลาด
โลก ราคาสินคาและราคาน้ำมันโดยยังมีความกังวลจากสหรัฐฯ

 นายรชตพงศ สุขสงวน ผูอำนวยการฝายวิจัยความเส่ียง
ธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)กลาววา การจะอัพไซส
จีดีพีใหขยายตัวไดที่ 4% นั้น นอกจากภาคสงออกไทยตอง
เติบโตได 3% ข้ึนไปแลวอาจตองพิจารณาถึงตัวเลขของการ
นำเขาประกอบดวย และจำเปนตองผลักดันภาคการลงทุน
เอกชนและการบริโภคเอกชนควบคูดวย โดยแนวโนมการ
ลงทุนเอกชนยังเปนประเด็นนาหวง เพราะไตรมาสแรกยังไม
เห็นการฟนตัวที่ชัดเจน จึงตองเรงใหการลงทุนเติบโตเกิน
กวา 5-6% ขณะเดียวกันตองผลักดันการบริโภคใหขยายตัว
มากกวา 3% เพราะการบริโภคมีสัดสวน 49-50%ของจีดีพี 
ซึ่งปนี้ไตรมาสแรกการบริโภคถูกแยงไปใชจายครึ่งหลังจาก
การที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุนระยะสั้นออกมา ดังนั้นปนี้ถา
รัฐบาลมีมาตรการระยะสั้นมาตอเนื่องอาจจะสามารถขยับ
จีดีพีทั้งปแตะ 4%ได

 For the first two months of the year, the Ministry of Commerce 
announced that a 2.5% export expansion was considered a good 
figure, with a strong growth of 60% for rubber and 30% of petroleum. 
However, people were still anxious of rising prices of commodities, 
management of individual debts, and aspect of employment. 
Consequently, people’s purchasing power was quite sluggish in the 
first quarter. This might also be resulted from the government’s 
economic stimulus measure issued in the final quarter of 2016, 
where people had been urged to increase their spending following 
the financial assistance approved earlier by the government. In 2017, 
during the Songkran Festival, although the government had 
introduced no economic recovery aid, people’s purchasing power 
was anticipated to remain positive, particularly during the second 
half of the year. For whatever extent, Thailand might keep pace 
with the global market development, including prices of oil and 
commodities in general, that would be concerned by the US.

 According to Mr. Rachatapong Suksanguan, Vice President and 
Manager Business Risk Research Department of Krungthai Bank, 
upsizing the Thai GDP to 4% might have to rely on a minimum growth 
of 3% of the export sector backed by the consideration of various 
import volumes. It would be significant to push forward private 
investments and maximize the consumption value of the private sector 
itself. There was no sign of recovery for the private investment sector 
yet. However, private firms had been encouraged to increase their 
investments to achieve a solid growth of 5-6%. At the same time, 
the national consumption rate was required to shift above 3% as 
consumption held up to 49-50% of the entire Thai GDP figure. 
This year, people’s larger spending would be seen due to the 
government’s announcement on its short-term economic stimulus 
plan. As the plan was practiced efficiently, Thailand would possibly 
achieve 4% of the GDP growth for the entire year.

……………………………………………….

…………………………………………………..
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กูเกิ้ลเผย
คนไทย 85% ใช
อินเทอรเน็ตทุกวัน
58% เลนเน็ต
ระหวางดูทีวี 

Google research shows 85% of Thais
use the internet every day and 58% use
it during watching TV

การบริโภคส่ือดิจิทัลของคนไทยเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว เปนผลมาจากปจจัยและความสะดวกตางๆ ท่ี
เอื้อตอการ “ใชชีวิตออนไลน” โดยจากผลสำรวจ Thailand Consumer Barometer ดำเนินการโดย 
TNS ซึ่ง Google Consumer Barometer ใหขอมูลครอบคลุมพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของ
คนไทย เปนดังนี้

Digital media use of Thais grows rapidly. It is the result of many factors which support 
"Living online". According to a survey conducted by the Thailand Consumer Barometer 
conducted by TNS, the Google Consumer Barometer provides information on Thai
internet usage behavior as follows:
http://www.brandbuffet.in.th/2016/09/thailand-consumer-barometer-google-2016/
http://www.whatphone.net/news/google-consumer-barometer-2016/

70%
ของคนไทยใชมือถือ

เปนสมารทโฟน

70% of people use
a smartphone

เฉลี่ยคนไทยแตละคน มีอุปกรณที่สามารถ

เชื่อมตออินทอรเน็ตไดคนละ 1.5 เครื่อง

The average person use 1.5 internet
connected devices

50% ของกลุมแบบสำรวจที่อายุต่ำกวา 35 ป เลือกหาสินคาทาง
สมารทโฟน ใกลเคียงกับการเลือกผานทางคอมพิวเตอร

50% under 35 years are looking for products via smartphone
just as often as via computer

77% ของผูใชงาน
ออนไลนที่อายุต่ำกวา
35 ป ดูวิดีโอออนไลน

บนสมารทโฟนทุกสัปดาห

คนไทยเวลาที่ดูโทรทัศน 94%
ยังใชสมารทโฟนไปดวย

When people are watching TV,
94% are using their smartphone

กลุมสำรวจอายุต่ำกวา 35 ป ใชงาน
สมารทโฟนมากกวาคอมพิวเตอร

There are more people under 35 years
using smartphones than computers

เมื่อตองการทราบขอมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 76% ของกลุม
สำรวจ เลือกคนหาจากในอินเทอรเน็ต

“When I need information, the Internet is the first
place i look”- says 76% of internet users

ผูใชงานออนไลน 38%
คนหาขอมูลสินคาที่ตองการ
ผานชองทางออนไลนทุกๆ เดือน

38% of onliners look
for product information
online every month

จำนวนผูใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
ที่ออนไลนทุกวันแบงตามกลุมอายุ มากที่สุด

คือกลุมอายุต่ำกวา 25 ป มีมากถึง 92%

จำนวนผูใชสมารทโฟนในประเทศไทย

เพิ่มขึ้น 126% นับตั้งแต
ป 2013

The number of
smartphone users
has increased by
126% since 2013

จำนวนอุปกรณที่เชื่อมตออินเทอรเนต

ในประเทศไทย เพิ่มขึ้น 69% นับ
ตั้งแตป 2013

The average number of
connected devices has
increased by 69% since
2013

92%
84% 84% 83%

64%

<25 25-34 35-44 45-54 >55

Everybody
is online
every day

Base:
Internet users

70% of onliners under
35 years watch online
video via smartphone

every week

จำนวนผูใชงานอินเทอรเน็ตรายวัน

ของไทย เพิ่มขึ้น 89%
นับตั้งแตป 2013

The number of daily Internet
users has increased by 89%
since 2013

MARKETING Update
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 เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2560 ณ อาคาร AIA Capital 
Center ทางฝายการตลาด บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร จำกัด 
ไดจัดกิจกรรมสัมมนาพิเศษรวมกับฝายขาย และ 
กลุมลูกคา โดยในไตรมาสแรก ไดจัดกิจกรรมรวมกับ 
บริษัทพันธวณิชย ชื่อกิจกรรม “Goodchoiz Product 
Training” ซึ่งเปนการบรรยายที่จัดขึ้นใหทางฝายขาย
ของลูกคาเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระดาษ
และงานพิมพ รวมถึงรายละเอียดสินคาตางๆ ของบริษัท
ซี.เอ.เอส.เปเปอร อยางถูกตอง

 On March 6th, at  AIA Capital Center, C.A.S. 
Paper Marketing & Sales Department incorporate 
with our customer, Pantavanij, held special seminar 
“Goodchoize Product Training”. This seminar 
focuses on educating paper & printing knowledge 
including CAS’s products key features to customer’s 
sales person. We plan to continue this activity 
every quarter.  

CAS @ Activities
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 แพ็ค พริ้นทอินเตอรเนชั่นแนล ไดรับการ
ยอมรับวาเปนงานดานการบรรจุภัณฑและการพิมพท่ีมี
ชื ่อเสียงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที ่
ประสบผลสำเร็จอันเยี ่ยมยอดอยางสม่ำเสมอ 
สำหรับผูแสดงสินคาและผูเยี่ยมชมงาน ดวยความ
สามารถในการ :
• ตอบสนองความตองการทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 ดวยการนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัย
• นำผูผลิตและเจาของแบรนดชั้นนำมาพบกับผูซื้อ
 และผูมีอำนาจตัดสินใจ
• รักษาความสัมพันธทางการตลาดในระดับภูมิภาค 
 ดวยการเกาะติดแนวโนมอุตสาหกรรมของโลก

http://www.pack-print.de/en/show-info.html

PACKAGING AND 
PRINTING FOR 
THE FUTURE: 
FROM IDEA TO SHELF

การบรรจุภัณฑ
และการพิมพ
เพื่ออนาคต: 
จากแนวคิดสูผลิตภัณฑจริง

 ดวยความรวมมือกันของ เมสเซ ดุสเซลดอรฟ 
เอเชีย สมาคมการบรรจุภัณฑไทย และสมาคม
การพิมพไทย แพ็ค พริ้นทอินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง
ขับเคลื่อนโดยผูเชี่ยวชาญระดับโลกอยางดรูปาและ
อินเตอรแพ็ค เปนหัวใจสำคัญของการจัดแสดงสินคา
ดานการบรรจุภัณฑและการพิมพของประเทศไทย
เพื่ออุตสาหกรรม โดยผูอยูในแวดวงอุตสาหกรรม

 A tripartite collaboration between Messe 
Düsseldorf Asia, The Thai Packaging Association 
and The Thai Printing Association, PACK PRINT 
INTERNATIONAL - driven by the global expertise 
of drupa and interpack, is quintessentially 
Thailand’s packaging and printing trade fair for 
the industry, by the industry.

 แพ็ค พร้ินทอินเตอรเนช่ันแนล 2017 งานแสดงสินคาดาน
การบรรจุภัณฑและการพิมพนานาชาติสำหรับทวีปเอเชีย กลับมา
จัดแสดงเปนครั้งที่ 6 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 
(BITEC) ระหวางวันที่ 20 - 23 กันยายน 2560 ดวยการมุงเนน
ไปที่ภาคสวนดานการบรรจุภัณฑ การจัดงานในครั้งนี้จะแสดง
ใหเห็นถึงกระบวนการทั้งหมดในหวงโซมูลคา เริ่มตั้งแตกระบวน
การความคิดตลอดจนการผลิต ที่ครอบคลุมทุกภาคสวนของ
บรรจุภัณฑและการพิมพ เชน การคิดคนพัฒนาสินคา และ
เทคโนโลยีใหมในการสรางบรรจุภัณฑที่ชวยเก็บถนอมอาหาร
เพื่อสามารถวางขายไดนานขึ้น ไปจนถึงความประหยัดจากการ
พิมพดิจิตอลและการทำตลาดไดอยางรวดเร็วจากการตกแตง
บรรจุภัณฑ

 PACK PRINT INTERNATIONAL 2017 - the International 
Packaging and Printing Exhibition for Asia returns for its 
6th during 20 - 23 September 2017 at Bangkok International 
Trade & Exhibition Centre (BITEC), instalment with a 
renewed focus on the packaging sector. The exhibition 
will present the entire value chain that is, from ideation to 
creation bringing to the forefront the  full spectrum of the 
printing and packaging sectors; from developing new 
products and technology to creating packaging that 
protects food for a longer shelf life to digital printing’s 
economic and speed-to-market advantages for mainstream
package decoration.

 As Southeast Asia’s most prominent event for 
the packaging and printing sectors, PACK PRINT 
INTERNATIONAL has garnered consistent stellar 
results for both exhibitors and visitors with 
its ability to:
• Address current and future demands by 
 showcasing cutting-edge technologies
• Connect top manufacturers and leading 
 brands to active buyers and influential decision 
 makers
• Maintain regional market-relevance by staying 
 on top of global industry trends

CAS @ Activities
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การพิมพถวยดวยระบบพิมพแพด
Pad printing system

เครื่องพิมพดรายออฟเซต สำหรับพิมพถวย

Dry offset printing machine

เครื่องพิมพเฟล็กโซกราฟแบบ Stack typeพิมพมวนตัดเปนแผนแลวขึ้นรูปถวยทีหลังStack-type flexography machine for paper printing prior to molding

การ
พิมพ
ถวย

รูปที่ 1 มูลคาตลาดงานพิมพโลกประเภทตางๆ (2549 - 2559)
Values of the global printing market classified by types of products (2006 - 2016)

(Cup printing)

 สถาบันไพรา (PIRA) จากประเทศอังกฤษไดรายงานสถานภาพ
ของการพิมพโลกในป 2559 ท่ีผานมาวามูลคาการผลิตส่ิงพิมพของโลก
อยูท่ี 844 พันลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 6.7 % จาก 791 พันลานเหรียญ
สหรัฐ ในป 2554 โดยในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นมาจากมูลคาตลาดฉลากและ
บรรจุภัณฑท่ีขยายตัวอยางชัดเจน (ดังรูปท่ี 1) ทำใหเห็นถึงทิศทางโอกาส
ของตลาดงานพิมพในอีกหลายปขางหนา มูลคาสัดสวนดังกลาวซ่ึงสูงถึง
365 พันลานเหรียญสหรัฐ มากกวามูลคาตลาดงานพิมพคอมเมอเชียล
มากกวาเทาตัว เมื่อพิจารณารายละเอียดของกลุมตลาดบรรจุภัณฑ
จะเห็นวา ตลาดใหญสุดคือ ตลาดสุขภาพ รองลงมาเปนอาหารและ
เครื่องดื่ม แตถานับมูลคาของตลาดอาหารและเครื่องดื่มรวมกันแลว
จะไดมากกวาครึ่งหนึ่งของมูลคาทั้งหมด และมีแนวโนมขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง รวมท้ังตลาดถวยชา - กาแฟ ท้ังท่ีทำดวยกระดาษและพลาสติก 
ที่เติบโตอยางกาวกระโดด

 PIRA unveiled the world’s printing market 
situation in 2016, stating that the global production 
of printed materials achieved around US$844 
billion, a rise of 6.7% compared to US$791 billion 
in 2011. The increasing proportion of the label 
and package printing market had immensely 
influenced the printing industry as a whole 
(see Figure 1), which could strategically set 
directions of the printing business for the next 
coming years. The value of the said proportion 
was estimated to shift to US$365 billion or a 

double increase compared to the commercial 
printing market. Referring to the overall aspect 
of the package printing market, health products 
is still the largest focus, followed by food and 
beverage. However, as the values of the food 
and beverage markets were combined together, 
the value was exceed half of the entire value 
of the package printing market and would shift 
steadily in the near future. Printing of disposable 
tea and coffee cups was expected to achieve 
a quantum leap as well.

5 billion (constant 2010 prices and exchange rates)
Labels and 
Packaging

2006 2008 2009 2010 2011 2016
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 ในประเทศไทยในธุรกิจรานชา-กาแฟ เปนไปตามสัดสวนประเภทวัสดุ
ตางๆ ท่ีใชในการทำบรรจุภัณฑของโลกในป 2559 ท่ีรอยละ 31 ยังใชกระดาษอยู 
และรอยละ 27 ใชพลาสติก แตสำหรับถวยแกวพลาสติกนั้น ไดเริ่มมีการใช
พลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพท่ีทำมาจากพืชในประเทศไทยกันแลว ซ่ึงเปน
เรื่องของการรักษาสิ่งแวดลอมเปนหลัก

 การพิมพถวยกระดาษหรือพลาสติกในประเทศสวนใหญจะเปนระบบพิมพ
ดรายออฟเซต ซึ่งเครื่องมีขนาดใหญ ทำงานอัตโนมัติ ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ใหมีหนวยปอนถวยที่ขึ้นรูปแลว ใชหมึกที่แหงตัวดวยรังสียูวี ใหสีสัน ลวดลาย
หลากหลาย งานพิมพคุณภาพดี นอกจากนี้ยังมีระบบเฟล็กโซกราฟที่ออกแบบ
มาพิมพบรรจุภัณฑประเภทนี้อีกดวย  สำหรับจำนวนงานไมมากและพิมพ
ทีละถวย จะใชระบบพิมพสกรีน หรือระบบแพด (pad printing) เขามาชวย 
กรณีพิมพกระดาษเปนแผน แลวมาขึ้นรูปทีหลังนั้น สามารถใชระบบพิมพ
ออฟเซต หรือเฟล็กโซ กราฟ ก็ได
 
 อยางไรก็ตาม ผูพิมพถวยประเภทเคร่ืองด่ืมน้ี ควรคำนึงถึงความปลอดภัย
ของผูบริโภคดวย เชน หมึกพิมพที่ไมซึมผานเนื้อถวยและไมหลุดติดมือขณะถือ 
หรือละลายเมื่อไดรับความชื้น  เปนตน
 
 In Thailand, the coffee shop business gained massive popularity 
in line with the global package production rate. In 2016, according to 
the survey, 31% of coffee shops preferred paper cup, while another 
27% relied on plastic. Nevertheless, food packaging manufacturers in 
Thailand had shifted their focus towards the use of biodegradable 
plastic from farmed crops and natural plants in the country, as part of 
the goal to promote eco-friendly practices.
 
 Nowadays, paper and plastic cup printing providers in Thailand 
use dry offset printing system. The dry offset printing machine is huge 
and can run automatically with its designed exclusively for cup printing. 
Dry offset UV ink is used to ensure high-quality printing, reflecting in 
exceptional designs and vivid colors of finished products. Additionally, 
there is a flexography has been developed for cup printing too. For a 
small quantity printing, the pad printing system became the better 
choice. In case of sheet-fed printing before assemble to shape a cup, 
both dry offset and flexography can be used.

 However, it is compulsory for beverage cup printing providers to 
focus on consumer safety by using good quality ink that cannot 
permeate through the cup, ink transferred when holding, or be melted 
easily by heat or moisture.

PAPER Technique
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  คุณประยุทธ หลอยืนยง

บทสัมภาษณ 
คุณประยุทธ หลอยืนยง 
กรรมการผูจัดการ บริษัท ราชาการพิมพ (2002) จำกัด

CAS@Impression 

Mr. Prayuth Loryuenyong 
CEO of Racha Printing (2002) Co., Ltd.

Q: มุมมองที่ ราชาการพิมพ มีตอธุรกิจบรรจุภัณฑแกวกระดาษ  
A: จากท่ีคุณประยุทธไดเขามาดูแลธุรกิจโรงพิมพประมาณ 15 ป 
 มองวาแนวโนมตลาดบรรจุภัณฑมีโอกาสขยายตัวสูงขึ้น
 มากกวาภาคการพิมพอ่ืนๆ จึงไดตัดสินใจลงเคร่ืองข้ึนรูปแกว
 ตัวแรกเม่ือประมาณ 5 ปกอน  ซ่ึงขณะน้ันโรงพิมพสวนใหญ
 ก็ไดคาดการณไปในทิศทางเดียวกัน

Q: Racha Printing’s point of view on paper cup printing 
 business
A: 15 years of experience of managing printing house, 
 Mr. Prayuth sees that packaging business has higher 
 tendency to expand more than any other printing 
 sector and most of the printing house had the same 
 direction. Therefore, he decided to install the first cup 
 forming machine 5 years ago

Q: The turning point of business expansion

A: Mr. Prayuth had the idea that running paper cup 
 printing business is like a continuation of what he is 
 doing and using the existing tools, knowledge and 
 experience. He didn’t expand this business because 
 other printing sectors are declining. He continues the
 other printing sector and maintains relationship with his 
 loyal customers although the profit may be less but there 
 are still new customers coming in. As for the paper cup, 
 the company does not only produce according to the 
 customer’s orders but also for wholesales for various 
 shops with approximately 3-4 million pieces per month 
 from the total of 10 machines. By the end of this year, 
 3 more machines will be installed to meet the increasing 
 demands of customers.

Q: The competition in paper cup market
A: Mr. Prayuth does not give a lot of attention on the 
 competition in the market because in the market, there 
 is already an intense price competition. However, the 
 company tries best to not introduce anything that would 
 affect the company’s investment and market price 
 negatively and he feels that the reduction of the price 
 will only result in low profit. Nevertheless, Mr. Prayuth 
 said that competing against oneself by controlling the 
 investment is the best way to enable the business to 
 enter the competition in terms quality and service rather 
 than pricing. Therefore, Mr. Prayuth chose to use 
 automatic machines for most of the production to reduce 
 damages that could cause from human error. This year, 
 Mr. Prayuth sees a 5% growth of the company’s sales 
 from the addition of new machines and products. 

Q: จุดเปลี่ยนในการขยายกลุมธุรกิจ
A: คุณประยุทธมีแนวคิดวา ธุรกิจบรรจุภัณฑแกวกระดาษเปน
 การตอยอดธุรกิจจากเครื่องไมเครื่องมือและความรูความ
 สามารถที่มีอยูเดิม ไมไดเปนการเปลี่ยนมาขยายงานดานนี้
 เพราะภาคการพิมพอื่นๆ ลดลง งานพิมพเขียนก็ยังคงมีอยู
 เทาเดิมและเปนการรักษาฐานลูกคากลุมเดิมดวย ถึงแม
 ปริมาณอาจนอยลงแตก็มีเขามาเร่ือยๆ ซ่ึงในสวนบรรจุภัณฑ
 แกวกระดาษไมเพียงแตผลิตตามออรเดอรของลูกคาเทานั้น 
 ทางบริษัทยังผลิตเพื่อธุรกิจคาสงจัดสงตามรานคาตางๆ 
 อีกดวย โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 3-4 ลานใบตอเดือน 
 จากเครื่องจักรทั้งหมด 10 เครื่อง และปลายปนี้มีแผนจะลง
 เพิ่มอีก 3 เครื่องเพื่อรองรับปริมาณความตองการของลูกคา
 ที่เพิ่มมากขึ้น 

Q: การแขงขันในตลาดบรรจุภัณฑแกวกระดาษ 
A: คุณประยุทธไมใหน้ำหนักกับการแขงขันในตลาดมากนัก 
 เพราะตลาดภายนอกมีการแขงขันดานราคากันอยางดุเดือด
 อยูแลว แตบริษัทฯจะพยายามไมเสนออะไรมีผลกระทบตอ
 ตนทุนของบริษัท และราคาของตลาด ซ่ึงการย่ิงกดราคากันไป
 จะยิ่งเหลือกำไรนอยลงไปเรื่อยๆ ทั้งนี้คุณประยุทธบอกวา
 การแขงขันกับตัวเองดวยการคุมตนทุนใหดีที่สุด จะทำให
 ธุรกิจมีความสามารถในการแขงขันดานคุณภาพและบริการ
 มากกวาการแขงขันกันดวยราคา คุณประยุทธจึงเลือกเคร่ือง
 จักรท่ีเปนระบบอัตโนมัติเกือบท้ังหมด เพ่ือลดการสูญเสียจาก
 ความผิดพลาดของบุคลากร และในปนี้คุณประยุทธมองวา
 ยอดขายของบริษัทนาจะเพิ่มขึ้นไดประมาณ 5 % จากการ
 เพิ่มเครื่องจักรและเพิ่มตัวสินคา

From Mr. Prayuth point of view, one stop 
service is really the key aspect for any 
printing business.

จากการที่ไดมีโอกาสสัมภาษณคุณประยุทธบอกไดเลยวา 
การทำธุรกิจที ่สามารถจบทุกความตองการของลูกคา 
ไมตองติดตอหลายที่ ถือเปนแตมตอที่สำคัญในธุรกิจ
สิ่งพิมพจริงๆ  

 ตอเนื่องจากบทความการพิมพถวยในคอลัมน Paper 
Technique นั้น NEVIA NEWS ฉบับนี้ไดรับเกียรติจาก
ผูมีประสบการณตรงในธุรกิจแกวกระดาษ คุณประยุทธ 
หลอยืน กรรมการผูจัดการ บริษัท ราชาการพิมพ (2002) 
จำกัด ที่จะมาบอกเลาถึงประสบการณการทำธุรกิจ
ในตลาดนี้กัน

 Continuing the paper cup printing in the Paper 
Technique article, this issue of NEVIA NEWS is 
honored by experienced personnel in the fields of 
paper cup business, Mr. Prayuth Loryuenyong, the 
CEO of Racha Printing (2002) Co., Ltd. He is here to 
share his experience in this business.
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 งานแสดงสินคาดานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและกระบวนการ
แปรรูปท่ีใหญท่ีสุดในโลก ณ เมืองดุสเซลดอรฟ ประเทศเยอรมนี
ระหวางวันท่ี 4 - 10 พฤษภาคม 2560

 ไฮตไลทภายในงาน ไดแก อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะแสดง
ใหเห็นถึงการทำงานรวมกันของสภาวิศวกรรมเยอรมนี (VDMA)  
ซึ่งเปนการนำเสนอนวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีกระบวน
การแปรรูปบรรจุภัณฑที่เปนการเปดโลกทัศนใหมของวงการ
บรรจุภัณฑ ในเร่ืองเทคโนโลยีความปลอดภัย การตรวจสอบยอน
กลับ การปองกันการเลียนแบบและละเมิดลิขสิทธิ์ บรรจุภัณฑ

 INNOVATIONPARC การจัดแสดงนวัตกรรม โซลูช่ัน และ
เทคโนโลยีของบรรจุภัณฑซึ่งจะชวยลดการสูญเสียของอาหาร 
ในงานนี้ไดจัดรวมกับงาน SAVE FOOD ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดรวมกับ
องคกรพันธมิตรอยางองคการอาหารและการเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) และ โครงการส่ิงแวดลอมแหงสหประชาชาติ 
(UNEP)

 World’s Processes and Packaging leading trade 
fair 2017 will be held during 4th - 10th May, 2017 at 
Düsseldorf, Germany

 Highlight is Industry 4.0 by the German Engineering 
Federation (VDMA) presenting new machinery engineering 
& innovative packaging processes in the packaging 
industry. This will inspire packaging world in safety 
technology, traceability processes, preventing counterfeiting 
and copyright infringement of packaging unit.

 INNOVATIONPARC will display innovation, solution 
and packaging technology which can reduce food waste. 
This fair include 3rd SAVE FOOD international assembly 
in cooperate with Food and Agriculture Organization (FAO) 
and United Nations Environment Program (UNEP).

INTERPACK 2017 INTERPACK 2017 
งานแสดงสินคาดานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและกระบวนการแปรรูปท่ีใหญท่ีสุดในโลก
Processes and Packaging leading trade fair 2017

http://www.thaipack.or.th
http://www.interpack.com/

PAPER  Exhibition
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 การพิมพสีเขียว(green printing) หมายถึง การใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และกระบวนการผลิตสิ่งพิมพมลพิษต่ำประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และสิ่งพิมพ
และเศษเหลือท้ิงท่ีสามารถนำมารีไซเคิลใหมไดงายสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอย 
ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ

 APP (China)'s Gold East Paper and Gold Huasheng Paper won the 
"green raw and auxiliary materials quality management advanced unit" for 
outstanding contribution to green printing, especially was praised by the 
State Press and Publication Administration in the annual green printing 
summary in recognition of the General Assembly of China Printing Technology 
Association.

 Green printing refers to the use of environmentally friendly materials 
and processes, the printing process produces less pollution, saving resources 
and energy, and the print is easy to recycle waste recycling, printing way 
has little influence on the ecological environment and natural degradation.

APP (China) 
Has Highly Praised 
By State Press and 
Publication Administration!

APP ไดรับการเชิดชูเกียรติ
จากสำนักงานขาวและสิ่งพิมพแหงรัฐ
 ในการประชุมสมัชชาสมาคมเทคโนโลยีการพิมพแหงประเทศจีน ไดมีการประชุมสรุปผลจากการดำเนินงานอันเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม กลุมบริษัท APP ประเทศจีน โกลดอีสทเปเปอร และ โกลดฮัวเฉิน เปเปอร ไดรับการเชิดชูเกียรติจากสำนักงานขาวและส่ิงพิมพ
แหงรัฐ ในฐานะที่เปนองคกรที่มีการจัดการวัตถุดิบและวัสดุที่สนับสนุนการพิมพสีเขียว(green printing) มาอยางตอเนื่อง

HOT ProductGEP @ Activities
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 หลังจาก กรุงเทพมหานครไดรับเลือกจาก
องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ (UNESCO) ใหเปนเมืองหนังสือ
โลก เมื่อป 2556 (Bangkok World Book Capital 
2013)  ทำให “หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร” เปน
1 ใน 9 พันธกิจที่จะตองดำเนินการใหเสร็จตาม
พันธสัญญาของการคัดเลือกครั้งนี้

 “แสงคือปญญา”(Wisdom of Light) 
คอนเซ็ปตของ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok City Library) ท่ีเนนการปรับปรุงใหอาคาร
ไดรับแสงจากธรรมชาติ ท่ียังคงกล่ินอายอารยธรรม
ตะวันตกของตัวอาคารผสมผสานการตกแตงแบบ
ศิลปะไทย 

 โดยกรุงเทพมหานครไดเชาอาคารเกาจาก
สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยใกลส่ีแยก
คอกวัว  มาปรับปรุงใหกลายเปนแหลงความรูแหง
ใหมของคนเมือง ซ่ึงแบงออกเปน 4 ช้ัน ประกอบดวย

ชั้น 1: จุดรับ-คืนหนังสือ, พื้นที่อานหนังสือและ
นิตยสารทั่วไป และโซนสำหรับผูพิการทางสายตา, 
มีหองฉายวิดีโอ
ชั้น M: หองสมุดวรรณกรรมเด็กและเยาวชน
นานาชาติ
ชั้น 2: แหลงรวมหนังสือหลากหลายแนวทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และหนังสือที่หายาก
ช้ัน 3: หองสมุดประวัติศาสตรของไทย หอจดหมาย
เหตุและหอเกียรติยศ ความเปนมาของเมือง
กรุงเทพมหานคร และ มีสวนจัดแสดงนิทรรศการ โดย
ปจจุบันจัดแสดงเก่ียวกับโครงการพระราชดำริ ของ
ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ "พระบิดาแหง ๗ ศาสตรความรู"

 In 2013, as Bangkok was designated 
the “World Book Capital 2013” by the United 
Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organization (UNESCO), it has catalyzed the 
establishment of the “Bangkok City Library”, 
considered one of the nine compulsory missions 
required to be achieved according to the 
agreement under this honorable selection.  

 With the concept “Wisdom of Light”, the 
Bangkok City Library is evolved to indulge 
the acquisition of natural light. The entire building 
area demonstrates prominent western designs 
and decorations infused with a perfect 
combination of traditional and modern Thai arts. 
The Crown Property Bureau leases this old 
building to The Bangkok Metropolitan 
Administration to  transform it into a new 
knowledge center. The Library consists of four 
floors developed to provide various information 
resources.

1st Floor: Book Lending / Returning Station,
General Book and Magazine Zone, Reading 
Zone for Visually Impaired People, Audiovisual 
Room   
M Floor: International Children’s Literature 
2nd Floor: Thai / International Fiction and 
Non-Fiction, Rare Book Station 
3rd Floor: Thai Historical Library, Literary 
Archive and Hall of Fame, History of Bangkok. 
Include the Exhibition Zone, currently exhibiting 
the stories of King Bhumibol Adulyadej’s Royal 
Development Projects under the theme “Father 
of Seven Knowledge Sciences”.
 
Location: situated near Kok Wua intersection
on Ratchadamnoen Road, Bangkok

Service Hour: 
Tuesday - Saturday 08:00 a.m. - 09:00p.m.
Sunday: 09:00 a.m. - 08:00 p.m. 
Closed on Monday.

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

A Revolutionary    Knowledge Center

แหลงความรูใหมใจกลางเมือง

BANGKOK CITY LIBRARY

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ตั้งอยูบริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน 
เปดใหใชบริการฟรี
วันอังคาร - วันเสาร เวลา 08.00 น.- 21.00 น.
และวันอาทิตย เวลา 09.00 น. - 20.00 น. 
(หยุดวันจันทร)

HOBBY Club
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'ETHN
ICA'

งานผาช
นเผา

 แบรนด ETHNICA ท่ีมี คุณเขมิยา สิงหลอ เร่ิมตนจากความช่ืนชอบ
ในผาทอชนเผา นำมาสูการผลิตสินคาไลฟสไตลท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว
เปนที่ถูกอกถูกใจของลูกคาทั้งเพื่อนบานอาเซียน สหรัฐ และยุโรป 
แมวาจะเร่ิมกอต้ังแบบจริงจังมาไดเพียงแค 6 เดือน แตไดกระแสตอบรับ
ที่ดีมาก โดยความโดดเดนที่สะดุดตาของ ETHNICA คือ เรื่องราวที่
นำเสนหวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุตางๆ มาสรางสรรคใหเปนงานดีไซน
ท่ีท้ังใหความสวยอันเปนอัตลักษณ ขณะเดียวกันยังชวยสงเสริมอาชีพ
และรายไดใหกับกลุมชาติพันธุในทองถิ่น

 ปจจุบันมีการพูดคุยกับ สปป.ลาวและเมียนมา เพ่ือออกแบบให
ตอบโจทยความตองการของลูกคาในภูมิภาคน้ี ซ่ึงคุณเขมิยา ต้ังเปาให
ETHNICA เปนแบรนดไลฟสไตลระดับโลกภายใน 3 ป สำหรับกลยุทธ
ท่ีจะใชทำการตลาดใหเปนท่ีรูจักในระดับโลกไดจะใชการทำการตลาด
ผานออนไลน โดยเฉพาะการทำใหเว็บไซตของแบรนดข้ึนไปอยูในอันดับ
แรกของการคนหา (SEO) ท้ังในกูเกิล ยาฮูหรือ Bing รวมท้ังการทำตลาด 
ประชาสัมพันธแบรนดผานส่ือโซเชียลท้ังพินเทอเรสต (Pinterest) และ
อินสตาแกรม (IG) รวมทั้งบล็อกตางๆ และขณะเดียวกันก็มองหา
พันธมิตรท่ีมีแนวคิดเหมือนกันมารวมทำงาน เพ่ือจะทำใหกระเปาแบรนด 
ETHNICA ขยายเขาสูตลาดสหรัฐ

 อยางไรก็ดี เมื่อ ETHNICA เปนแบรนดสากลแลว คุณเขมิยา 
ยังจะคงจุดขายของแบรนดท่ีความเปนสินคาแฮนดเมดท่ีใหชาวเขาเผา
กะเหร่ียงและอาขาเปนผูทอผาสงใหเปนวัตถุดิบหลักในการทำช้ินงานตอ 
สำหรับกำลังการผลิตปจจุบันอยูท่ีประมาณ 1,000 ใบ/เดือน และจะขยาย
การสงเสริมไปยังชุมชนชาวเขาเผาอื่นๆ ตอไป

Credit : http://www.manager.co.th/iBizChannel

Credit : http://www.posttoday.com/biz/aec

สูอินเตอ
ร

From Traditional Tribal

Textile to Globally

Renowned Brand 

 The ETHNICA brand, owned by Ms. Khemiya Singhlor, is initially 
inspired by a fondness of traditional tribal textiles handcrafted 
by ethnic minorities dwelling in the north of Thailand. With unique
designs and exceptional quality, these locally made products 
have become popular among foreign shoppers from the US, Europe,
and ASEAN countries. Despite being introduced to the market 
for six months tentatively, this Thailand-based brand gains huge
praise from both domestic and international customers. All 
ETHNICA’s textile products feature the charm of ethnic traditions
and lifestyles reflected in their distinguished designs and 
decorations. Aside from being a newcomer of the industry, the 
manufacturing of the ethnic textile products can surprisingly 
boost lucrative incomes for tribal craftsmen. 

 Recently, there have been business talks with leading 
enterprises from Laos and Myanmar aiming to develop the most 
admired fabric products exclusively for consumers in the two 
countries. Ms. Singhlor aims to make ETHNICA a successful global 
brand within the next three years, where online marketing will be 
a key strategy developed to achieve all targeted goals. Developing 
a comprehensive website will help build a long-standing reputation
of the brand, particularly since it will always be displayed on the
f irst page of the Search Engine Optimization (SEO) such as Google,
Yahoo, or Bing, including brand marketing on social media like
Pinterest, Instagram, and other informative blogs. More importantly,
it is beneficial to seek strategic partners with similar business 
concepts to generate greater achievement for the brand, getting
ready to penetrate the US market with the debut of ETHNICA 
handbags.

 As ETHNICA has become an internationally renowned brand, 
its selling point will still continue to be inspired by the handmade 
concept, thanks to traditional uniqueness and earnest craftsmanship 
of ethnic minorities of Karen and Akha tribes considered key 
weaving suppliers of ETHNICA’s masterpieces of fabric handbags, 
with the approximate manufacturing capacity of 1,000 pieces 
per month. The production of excellent tribal textiles is expected 
to be promoted to members of other hill tribes in the country in 
the near future. 

 จอภาพวาดรูปอัตโนมัติ Joto คือจอภาพท่ีถูกสรางใหวาดรูป
ไดเองดวยกลไกโรบอท ท่ีจะทำใหคุณสามารถสรางผลงานไดบน
ทุกอุปกรณที่ตองการ

 คร้ังแรกของจอแสดงผล (display) ท่ีมาพรอมกับปากกา Joto 
ไดรับการออกแบบมาเพื่อเปนจอแสดงภาพศิลปะที่สามารถวาด
ภาพไดเอง! คุณสามารถติดจอภาพ Joto ไวท่ีผนังบานเหมือนกับ
กรอบรูปท่ัวไป เพ่ือแสดงผลงานศิลปะของตัวคุณเอง หรือจะแสดง
ขอความท่ีคุณเขียนบนหนาสมารทโฟน Joto ก็สามารถ  ไมวาคุณ
จะเขียนหรือวาดภาพ ทันทีที่คุณกดสงผลงาน ปากกาของ Joto 
ก็จะเริ่มเคลื่อนที่เพื่อสรางสรรคผลงานชิ้นนั้นลงบนจอภาพ Joto 
มาพรอมกับยางลบและแทนวางปากกา จึงทำใหหมดปญหา
ปากกาแหงและทำใหมันพรอมใชงานอยูเสมอ ยางลบจะทำให
หนาจอวางเปลาและพรอมสรางสรรคผลงานไดทุกเมื่อ

 คุณสามารถแขวนเจา Joto ไวท่ีกำแพงในหองครัว เพ่ือจด
รายการที่ตองทำ หรือวางมันไวบนเคาทเตอรบารเพื่อเขียนบอก
เมนูตางๆประจำวัน หรือแมกระทั่งใช Joto ในออฟฟศเพื่อบอก
กำหนดการตางๆ ก็สามารถทำได Joto จึงเหมาะสำหรับการเปน
บอรดเพ่ืออัพเดตขาวสารตางๆ ท่ีไมตองเอ้ือมมือไปเขียนเองใหเม่ือย

 และไมวาคุณจะใชงาน Joto ผานแอพฯ ใชงานบน
คอมพิวเตอรหรือบนอุปกรณเคลื่อนที่อยางสมารทโฟน คุณก็
สามารถสรางและแชรผลงานของคุณผานไปบนทุกอุปกรณได
อยางงายดาย Joto ถูกออกแบบมาเพื่อใหแนใจวาสามารถ
รองรับการใชงานผานโซเชี่ยลไดอยางหลากหลาย ไมวาจะเปน 
Twitter, Spotify หรือ Trello เปนตน

 Joto is a robotic drawing whiteboard developed for 
you to create various styles of pictures and words from 
whatever mobile equipment you prefer.

 The first connected display that allows your pictures 
and words to be drawn with a Joto pen. Joto can be hung 
on your wall like an ordinary picture frame. This revolutionary 
robotic whiteboard also allows you to exhibit your drawing 
image or show your message you create on your computer 
or mobile device. As you click to send your creation, the Joto 
pen will start to portray that image or text on Joto’s white 
screen equipped with an eraser and a dock as well. As there 
is no problem of ink flow guaranteed, the equipment will 
always be maintained in a ready-to-use condition. The Joto 
eraser will perform its function efficiently to tidy up the screen, 
making Joto ready for your image and text creation.

 Joto can be installed anywhere in your kitchen to 
provide you with a reminder to facilitate your daily routines. 
It can also be placed on your pantry counter to display 
your daily menus. For business, Joto can be perfect when 
it is used for recording business appointments as well as 
arranging required working schedules.

 Using the Joto app on your computer or mobile device 
like smart phone, you can discover, create, and share your 
Jots, turning your images and texts into excellent ink drawings. 
Additionally, Joto has been designed to support various forms 
of social networking services, for instance, Twitter, Spotify, 
and Trello. 
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Joto จอภาพสุดคูล
ที่วาดรูปไดเอง
แบบอัตโนมัติดวย Robot จิ๋ว

A Robotic 
Drawing Whiteboard

CREATIVE IdeaLIFE Innovation
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