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	นัับจากวัันที่่� COVID -19 ได้้มาเปลี่่�ยนแปลงโลกใบนี้้� ธุุรกิิจต่่างๆ ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว แม้้แต่่ธุุรกิิจ
ออนไลน์์ที่เ่� ป็็นแนวโน้้มธุุรกิิจที่่เ� ห็็นถึึงการเติิบโตในอนาคตนั้้�น COVID -19 ก็็ได้้เป็็นตััวเร่่งให้้เกิิดธุุรกิิจออนไลน์์ใหม่่ๆมาทดแทน
ธุุรกิิจดั้้�งเดิิมอย่่างรวดเร็็วแบบก้้าวกระโดด NEVIA News ฉบัับนี้้�นำำ�เสนอธุุรกิิจที่่น่่
� าจัับตาในปีี 2564 พร้้อมทั้้�งแนวโน้้มการ

ตลาดมาให้้เช็็คกััน ส่่วนนวััตกรรมใหม่่มีีตั้้�งแต่่แว่่นตาอััจฉริิยะเก๋๋ๆ HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II หน้้ากาก

“NEVIA NEWS” เป็็ น วารสารเพื่่� อ การประชาสัั ม พัั น ธ์์ ข อง
บริิษััท ซี.ี เอ.เอส. เปเปอร์์ จำำ�กััด ราย 6 เดืือน แจกฟรีีสำำ�หรัับลููกค้้า
“NEVIA NEWS” is a newsletter of C.A.S. PAPER CO.,LTD.
Published once every six months free of charge distributing
to the company’s customers.
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กระดาษจากเส้้นใยธรรมชาติิ และขอเสนอผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ของเรา Grow Packaging “เลืือกบรรจุุภััณฑ์์ เลืือก Grow เพราะ

เราจะโตไปด้้วยกััน”

บริิษััท ซี.ี เอ.เอส. เปเปอร์์ จำำ�กััด
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Since CAVID-19 changed the world, many online businesses have trend to replace conventional
HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II, the mask made from natural fiber paper, and our new line of
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together.”
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	ท้้ายนี้้�ขอให้้ทุุกท่่านสู้้กั
� ับ COVID-19 ต่่อไป การ์์ดอย่่าตก รัักษาสุุขภาพกัันด้้วยนะคะ

offline businesses rapidly. This 39th NEVIA News issue presents Businesses & Marketing trends in 2021,
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� สััตย์์ของพนัักงานโกลด์์อีีสต์์เปเปอร์์
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กิิจกรรมที่่ก
� ลัับมาฮิิตอีีกครั้้�งในปีี 2564
Activities that make a hit again in 2021

PAPER EXHIBITION
The 9 Print Tech & Signage 2021

CREATIVE IDEA

หน้้ากากจากกระดาษเส้้นใยธรรมชาติิ ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนทางเลืือก
ที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
A mask made from natural fiber paper,an alternative
community product which environmental friendly.
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FORECAST
คนในสัั ง คมที่่� ใ ส่่ใจเรื่่� อ งของสุุ ข ภาพและการแพทย์์ รวมทั้้� ง
ความระแวดระวัั ง จากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิ ด 19 ที่่� เกิิ ด
ขึ้้� น ซึ่่� ง สะท้้อนจากจำำ � นวนธุุ ร กิิ จ ที่่� เ ติิ บ โตอย่่างต่่อเนื่่� อ งจากการ
จัั ด ตั้้� ง ธุุ ร กิิ จ ใหม่่ เช่่น ธุุ ร กิิ จ เครื่่�อ งมืือแพทย์์ ที่่� มีี การเติิ บ โตของ

การจัั ด ตั้้� ง ธุุ ร กิิ จ ใหม่่ จากปีี ล ะ 68 ราย ในปีี 2561 มาเป็็ น ปีี

ละกว่่า 114 ราย ในปีี 2563 และ ธุุ ร กิิ จ เวชภัั ณ ฑ์์ ย าและขาย

สิิ น ค้้าทางเภสัั ช ภัั ณ ฑ์์ และทางการแพทย์์ ที่่� มีี การเติิ บ โตของ
การจัั ด ตั้้� ง ธุุ ร กิิ จ ใหม่่ จากปีี ล ะ 945 ราย ในปีี 2561 มาเป็็ น ปีี

ละกว่่า 1,158 ราย ในปีี 2563 เป็็ น ต้้น

Medical and beauty services, medical equipment

The Ministry of Commerce
revealed rising stars in business.

business, pharmaceuticals and wholesaling of
pharmaceutical and medical supplies has benefited
from rising interest in health and medicine as well
as increased caution for the spread of the virus,
which has been reflected in the growing number of

7) ธุุรกิิจบริิการทางการแพทย์์และความงาม 8) ธุุรกิิจเกี่่ย
� วกัับเครื่่อ
� ง

new businesses. For example, the number of new

และทางการแพทย์์ 10) ธุุรกิิ จพััฒนาโปรแกรม Software และ

68 businesses in 2018 to 114 businesses in 2020

medical equipment businesses has increased from

มืือแพทย์์ 9) ธุุรกิิจเวชภััณฑ์์ยา ธุุรกิิจขายส่่งสิินค้้าทางเภสััชภััณฑ์์

นายวีีรศัั ก ดิ์์� หวัั ง ศุุ ภกิิ จ โกศล รัั ฐ มนตรีีช่่วยว่่าการ

กระทรวงพาณิิ ชย์์ เปิิดเผยว่่า “การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ทั้้�ง 2 ครั้้�งในประเทศไทย ทำำ�ให้้ธุุรกิิจต่่างได้้รัับผลกระทบทั้้�งทาง
ตรงและทางอ้้อมเป็็นอย่่างมาก เนื่่�องจากกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ

ต้้องหยุุ ด ชะงัั ก ลงชั่่� ว คราวจากการเว้้นระยะห่่างทางสัั ง คมเพื่่� อ
ป้้องกัันการแพร่่กระจายของเชื้้�อโรค ประกอบกัับประชาชนมีีการ

ปรัับ เปลี่่� ย นการดำำ � เนิิ น ชีีวิิ ต หลายด้้านทำำ� ให้้การใช้้จ่่ายเกิิ ด การ

ชะลอตััว และมีีความระมััดระวัังเรื่่อ
� งการจัับจ่่ายใช้้สอยมากขึ้้�น อย่่างไร

ก็็ ตาม เมื่่�อรััฐบาลได้้ออกมาตรการต่่างๆ เพื่่�อเยีียวยาผู้้�ที่่�ได้้รัับ

ผลกระทบฯ และกระตุ้้� นเศรษฐกิิ จประเทศโดยรวม ทำำ�ให้้ธุุ รกิิ จ
กลัั บมาประกอบธุุรกิิ จและขยายการลงทุุนอีีกครั้้�ง ซึ่่�งในปีี 2563

ผู้้�ประกอบการทั้้�งรายเก่่าและรายใหม่่ต่่างหัันมาประกอบธุุรกิิจที่่�

สอดรัับกัับการใช้้ชีีวิิตยุุค New Normal มากขึ้้�น โดยเฉพาะธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่� ยวข้้องกัั บสุุขอนามััย ธุุ รกิิ จทางการแพทย์์ และธุุ รกิิ จการค้้า

Application 11) ธุุรกิิจการเงิิน Fintech และ e-Payment

12) ธุุรกิิจตู้�ห
้ ยอดเหรีียญ เช่่น ร้้านสะดวกซััก เครื่่อ
� งเติิมเงิิน เครื่่อ
� ง

เติิมน้ำำ�” โดยทั้้�ง 12 ธุุรกิิจ สามารถจำำ�แนกออกเป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจได้้ ดัังนี้้�

Mr. Weerasak said, “The 12 rising stars in
business in 2021 consist of e-Commerce, platform and
online marketplace, online and offline advertisement,

indirectly affected businesses as economic activities have
temporarily been brought to a halt to prevent the spread
of the virus and people have changed their lifestyles in
many ways, and being more careful about their spending.
However, when the government introduced measures to
support those who have been affected and to stimulate the
country’s overall economy, businesses started to recover
and expand their investment again. In 2020, both old and
new businesses are turning to businesses that respond
to the new normal lifestyle, especially those related to
hygiene, medicine, and e-Commerce.”
นายวีีรศัักดิ์์� กล่่าวต่่อว่่า “12 ธุุรกิิจดาวเด่่นที่่น่่
� าสนใจในปีี

2564 ประกอบด้้วย 1) ธุุรกิิจการค้้าออนไลน์์ (e-Commerce)

2) ธุุรกิิจแพลตฟอร์์ม สำำ�หรัับการเป็็นตลาดกลางออนไลน์์ 3) ธุุรกิิจ

สื่่อ
� โฆษณาผ่่านช่่องทางออนไลน์์ (Online) และ ออฟไลน์์ (Offline)
4) ธุุรกิิจรับ
ั ส่่งเอกสารและสิ่่�งของ (Delivery) 5) ธุุรกิิจขนส่่งโลจิิส
ติิกส์์ 6) ธุุรกิิจออกแบบและผลิิตบรรจุุภััณฑ์์(Packaging)
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from 945 businesses in 2018 to 1,158 businesses in

businesses from 310 businesses in 2018 to 798

2020.

businesses in 2020. The opportunities and challenges
have drawn new entrepreneurs into the business group.

กลุ่่�มธุุรกิิจด้้านขนส่่ง โลจิิสติิกส์์
และบรรจุุภััณฑ์์

medical and beauty services, medical equipment,
pharmaceuticals and wholesaling of pharmaceutical and
medical supplies, software and application development,
fintech and e-Payment, and vending machines such
as laundromat, prepaid machines, and water filling
machines. The 12 businesses can be classified into the
following business groups:

Transportation, Logistics, and Packaging

กลุ่่�มธุุรกิิจด้้านการค้้าและ
การตลาดออนไลน์์

e-Commerce and Marketing Business

กลุ่่�มธุุรกิิจด้้านเทคโนโลยีีเพื่่อ
� รองรัับ
การใช้้งานในชีีวิต
ิ ประจำำ�วัน
ั

Technology for everyday life

	ธุุรกิิ จพััฒนาโปรแกรม Software และ Application

ธุุรกิิจการเงิิน Fintech และ e-Payment ธุุรกิิจตู้�้หยอดเหรีียญ

	ธุุรกิิจรับ
ั ส่่งเอกสารและสิ่่�งของ (Delivery) ธุุรกิิจขนส่่ง

เครื่่อ
� งซัักผ้้า เครื่่อ
� งเติิมเงิิน และเครื่่อ
� งเติิมน้ำำ� จากเทคโนโลยีี

(Packaging) เป็็นอีีกกลุ่่� มธุุ รกิิ จที่่�ได้้รัับผลดีีจากพฤติิ กรรมการ

ในสัังคม เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกและพััฒนาการให้้บริิการต่่างๆ

โลจิิสติิกส์์ (Logistics) และ ธุุรกิิจออกแบบและผลิิตบรรจุุภััณฑ์์

บริิโ ภคในการซื้้� อ -ขายสิิ น ค้้าทางออนไลน์์ และการเติิ บ โตของ

กลุ่่�มธุุรกิิจด้้านการค้้าและการตลาดออนไลน์์ซึ่่ง� เป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจที่่เ� กี่่ย
� ว

Mr. Weerasak Wangsuphakijkosol, Deputy
COVID-19 outbreaks in Thailand have directly and

pharmaceutical and medical supplies has increased

number of new businesses; e.g. new e-Commerce

delivery, logistics, packaging design and production,

ออนไลน์์ ”

Minister of Commerce, revealed, “The two phases of

whereas the pharmaceuticals and wholesaling of
and after COVID-19 outbreak, as seen by the surging

ที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วที่่�ตอบสนองต่่อการบริิโภคของคน

ส่่งผลให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบธุุรกิิจโดยใช้้เทคโนโลยีีมากขึ้้�น
สร้้างโอกาสทางธุุ รกิิ จใหม่่ๆ สัังเกตได้้จากแนวโน้้มผลประกอบ

เนื่่อ
� งกััน สัังเกตได้้จากแนวโน้้มผลประกอบการที่่ดีีขึ้้
� น
� อย่่างมาก เช่่น

การที่่ดีีขึ้้
� น
� อย่่างมาก เช่่น ธุุรกิิจการเงิิน Fintech และ e-Payment

เพิ่่� ม ขึ้้� น จากปีี 2561 ถึึ ง ร้้อยละ 57 และธุุ ร กิิ จ ขนส่่งโลจิิ ส ติิ ก ส์์

324 และ ธุุรกิิจตู้�้หยอดเหรีียญ เครื่่อ
� งซัักผ้้า เครื่่อ
� งเติิมเงิิน และ

ธุุรกิิจรับ
ั ส่่งเอกสารและสิ่่�งของ (Delivery) มีีรายได้้ตลอดปีี 2562
(Logistic) มีีกำำ�ไรตลอดปีี 2562 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2561 ถึึงร้้อยละ 116
เป็็นต้้น

มีีกำำ�ไรตลอดปีี 2562 เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างโดดเด่่น จากปีี 2561 ถึึงร้้อยละ
เครื่่อ
� งเติิมน้ำำ� มีีกำำ�ไรตลอดปีี 2562 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2561 ถึึง
ร้้อยละ 94 เป็็นต้้น

Delivery, Logistics, and Packaging have benefited

Software and application development business,

แพลตฟอร์์ม สำำ � หรัับ การเป็็ น ตลาดกลางออนไลน์์ และ ธุุ ร กิิ จ

from e-Commerce and marketing and has experienced

fintech and e-Payment, and vending machines, laundromat,

สื่่� อ โฆษณาผ่่านช่่องทางออนไลน์์ (Online) และออฟไลน์์

significantly improved operating results such as delivery

prepaid machines, and water filling machines as a result

( O f fl i n e ) มีี ก า ร เ ติิ บ โ ต ที่่� ส อ ด ค ล้้ อ ง แ ล ะ เ กื้้� อ ห นุุ น กัั น กัั บ

which grew by 57 %in 2020 compared to 2019 and logistics

of fast-changing technology which responds to shifts in

พฤติิ กรรมการบริิโภคของผู้้�คนในปััจจุุบัันที่่�มีีการซื้้�อ-ขายสิินค้้า

business whose profit grew by 116 %in 2020 compared to

consumer behavior by providing convenience and

ออนไลน์์ เพิ่่�มมากขึ้้�น ทั้้�งจากช่่วงก่่อนหน้้านี้้� และช่่วงที่่�เกิิ ดมีีการ

2019.

developing services, leading to changes in business

	ธุุ ร กิิ จ ก า ร ค้้ า อ อ น ไ ล น์์ ( e - C o m m e r c e ) ธุุ ร กิิ จ

แพร่่ระบาดของโควิิด-19 ซึ่่�งสะท้้อนจากจำำ�นวนธุุรกิิจที่่เ� ติิบโต เช่่น
ธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์ซ
์ ที่่มีี
� การเติิบโตของการจััดตั้้�งธุุรกิิจใหม่่ จากปีีละ

310 ราย ในปีี 2561 มาเป็็นปีีละ 798 ราย ในปีี 2563 ซึ่่�งถืือเป็็นการ

สร้้างโอกาสและความท้้าทายให้้ผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่ๆ เข้้ามา
ดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้มากขึ้้�น”

This business group has been growing as a result of
today’s rising demand for e-Commerce, both before

กลุ่่�มธุุรกิิจด้้านสุุขภาพ สุุขอนามััย
และการแพทย์์

Health, Hygiene, and Medical

models that adopt more technology and new business
opportunities as seen by significantly improved operating
results. For example, the Fintech and e-Payment
business’s profit increased by 324 % in 2020 compared
to 2019 whereas vending machines, laundromat, prepaid

	ธุุรกิิจบริิการทางแพทย์์และความงาม ธุุรกิิจเครื่่อ
� งมืือ
แพทย์์ และ ธุุรกิิจเวชภััณฑ์์ยาและขายสิินค้้าทางเภสััชภััณฑ์์และ

ทางการแพทย์์ เป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจหนึ่่�งที่่ไ� ด้้รัับผลดีีจากพฤติิกรรมของ
CR:https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419433

machines, and water filling machines business’s profit
increased 94 %in 2020 compared to 2019.
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 28 มกราคม 2564 Information as of 28 January 2021
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MARKETING UPDATE

1.

ความรัับผิิดชอบต่่อตราสิินค้้า
Brand Accountability

คาดว่่าตราสิินค้้าต่่างๆจะยืืนหยััดและแสดงความโปร่่งใส
Brands are expected to take a stand and show

ด้้วยความช่่วยเหลืือของปัั ญ ญาประดิิ ษฐ์์ และการทำำ� ให้้

คอมพิิวเตอร์์สามารถเรีียนรู้้ไ� ด้้ด้้วยตััวเองจากข้้อมููลที่่�มีีอยู่่�

(Machine Learning)

2x

processes as possible with the help of Al and machine

not planning to return to a full in-office setting.

68%
68% ของผู้้เ� ชี่่ย
� วชาญด้้านการตลาด เชื่่อ
� ว่่าเทคโนโลยีี
ระบบอััตโนมััติท
ิ างการตลาดจะส่่งผลดีีต่่องานของพวกเขา
68% of marketing professionals believe
marketing automation technology will have
a positive impact on their work.

การตลาดที่่�อาศััยกลุ่่�มคนที่่�มีอิ
ี ิทธิิพลในโลกออนไลน์์
Multichannel influencer marketing

เพจหรืือบุุ คคลในโลกออนไลน์์ ที่่�มีียอดผู้้�ติิดตามประมาณ

5,000 – 100,000 คน และกลุ่่�มที่่ผู้
� ติ
้� ิดตามขนาดเล็็ก (น้้อย
กว่่า 25,000 คน) มีีอััตราการวััดผลตอบรัับจากผู้้�ชมหรืือ

	จากความผัันผวนทางการตลาดในปีี พ.ศ. 2563 ดููเหมืือน

แฟนเพจที่่�มีีต่่อการเผยแพร่่เนื้้�อหาของคุุณอย่่างสููงสุุดและ

อะไรขึ้้�นต่่อไปกัั บภาคการตลาดดิิ จิิทััลในปีีที่่�จะถึึ ง แต่่ในขณะที่่�

Influencer marketing isn’t slowing down and you

ระบาดของโรค แต่่ก็็แสดงให้้เห็็นถึึงแนวโน้้มใหม่่ ๆ ของผู้้บ
� ริิโภคและ

nano influencers (<25k followers) have the highest

หลายมากขึ้้�นและมีีบทบาทมากขึ้้�นในการเชื่่อ
� มต่่อการสื่่อ
� สาร และ

businesses.

ว่่าแทบจะเป็็นไปไม่่ได้้เลยที่่�จะคาดการณ์์ อย่่างแม่่นยำำ�ว่่าจะเกิิด

ให้้ผลลััพธ์ที่
์ ย
่� อดเยี่่ย
� มสำำ�หรัับธุุรกิิจต่่าง ๆ

การปรัับตััวของปีีที่แ
่� ล้้วส่่วนใหญ่่เกิิดขึ้้�นเพื่่อ
� ตอบสนองต่่อการแพร่่

don’t have to spend a fortune on it. Micro and

การเปลี่่�ยนแปลงกระบวนการต่่าง ๆ ซึ่่�งปััจจุุบัน
ั มีีแนวโน้้มที่่จ
� ะแพร่่

engagement rates and offer great results for

5.

การนำำ�เสนอข้้อมููลเป็็นภาพ (Data visualization) เป็็น
ทัักษะทางการตลาดที่่�เป็็นที่่�ต้อ
้ งการของตลาด
Data visualization will be the top wanted
marketing skill

ทัักษะด้้านการตลาดที่่�เป็็นที่่�ต้้ องการมากที่่�สุุดในอนาคต

impossible to accurately predict what will be coming
next for the digital marketing sector. But while much of
the adaptation of the last year came about in response to
the pandemic, it revealed a new set of consumer trends
and process shifts, which will likely now become more

สำำ� หรัับ การส่่งเนื้้� อ หาข้้อมููล

และกลยุุ ทธ์์ในการบริิห ารประสบการณ์์ ข องลููกค้้า (CX

Management)

3.

for content delivery and CX management.
การนำำ�เสนอเนื้้�อหาแบบวิิดีีโอ
Video content

การเผยแพร่่เนื้้� อหาโดยไม่่มีีวิิดีีโอจะมีีการเข้้าชมน้้อยกว่่า

ถึึง 92% เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับการเผยแพร่่เนื้้�อหาที่่�มีีวิิดีีโอ

prevalent and play a larger role in how we connect,

อย่่างน้้อยหนึ่่�งอย่่าง

communicate, and indeed, market in 2021.

Posts that don’t contain a video get 92% less

That’s the basis of these predictions from Liana

traffic compared posts withat least one video.

6.

ความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลทางอิินเทอร์์เน็็ตและ
การรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููล
Internet privacy and data security

การละเมิิดข้้อมููลด้้านต่่าง ๆ และการละเมิิดความปลอดภััย

ของข้้อมููลทางอิินเทอร์์เน็็ตทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคมีีความรู้้เ� กี่่�ยวกัับ
การใช้้ข้้อมููลของตนเองมากขึ้้�น

Different data breaches and violations of

COVID-19 and placed them into the context of how they’ll

internet security have increased consumers’

these trends to hold - with increased video consumption,
influencer marketing, hybrid events and more.

4.

จากระบบอััตโนมััติิ (Automation) เป็็นการใช้้เทคโนโลยีี
ช่่วยสนัับสนุุนทุุกขึ้้น
� ตอนของการทำำ�งานให้้เป็็นรููปแบบ
อััตโนมััติิ (Hyper Automation)
From automation to hyper automation

Gartner ระบุุว่่าการใช้้เทคโนโลยีีช่่วยสนัับสนุุนทุุกขั้้�นตอน

ของการทำำ�งานให้้เป็็นรููปแบบอััตโนมััติิ (Hyper Automation)

เป็็นสิ่่�งที่่ห
� ลีีกเลี่่ย
� งไม่่ได้้ บริิษััทต่่างๆจะทำำ�ให้้กระบวนการทาง
ธุุรกิิจและเทคโนโลยีีสารสนเทศทำำ�งาน โดยอััตโนมััติิ
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will also keep growing.
เวลาของการชมการถ่่ายทอดสดผ่่าน
คลิิปวิิดีีโอทางระบบออนไลน์์ทั่่ว
� โลก
เมื่่อ
� เทีียบกัับตราสิินค้้าอื่่น
� ๆ
3,890,000,000 ชม.
Global watch time across
3,89 billon hours
live streaming platforms

7,460,000,000 ชม.
7.46 billion hour

อุุตสาหกรรมการถ่่ายทอดสดออนไลน์์เพิ่่�มขึ้้�นถึึง 91.8% ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2562
Live streaming industry grew 91.8% from 2019.

9.

เนื้้� อหาที่่�ผู้้�ใช้้สร้า
้ งขึ้้�นคืือการตลาดแบบปากต่่อปาก
รููปแบบใหม่่
User-generated content is the new wordof-mouth

เนื้้�อหาที่่ผู้
� ใ้� ช้้สร้้างขึ้้�นได้้รัับการพิิสููจน์์แล้้วว่่ามีีประสิิทธิภ
ิ าพ
ดีีกว่่าเนื้้�อหาที่่ส
� ร้้างจากตราสิินค้้า โฆษณาที่่ใ� ช้้เนื้้�อหาที่่ผู้
� ใ้� ช้้

สร้้างขึ้้�น มีีค่่า CTR สููงกว่่าถึึง 400% เมื่่�อเทีียบกัับค่่าเฉลี่่�ย
UGC is proven to outperform brand-created

content. Ads using UGC get 400% higher CTR

Technologies, which looked at the big shifts coming out of
impact the future. And definitely, you’d expect many of

online and in-person experiences. Streaming

คอมพิิ ว เตอร์์ ส ามารถเรีียน

analytics and visualization, Al and machine learning

Given the turbulence of 2020, it seems almost

Many big events have been moved to 2021.

ปััญญาประดิิษฐ์แ
์ ละการทำำ�ให้้

Most in-demand marketing skills will be data

ออนไลน์์เข้้าด้้วยกััน และอื่่�น ๆ มัันจะทำำ�ให้้คุุณคิิดได้้อย่่างแน่่นอน

แบบออนไลน์์และแบบตััวต่่อตััว การถ่่ายทอดสดออนไลน์์

จะเติิบโตขึ้้�นเรื่่อ
� ยๆ

การนำำ� เสนอข้้อมููลเป็็ น ภาพ

มีีอยู่่� (Machine Learning)
ใช้้ผู้้มีีอิ
� ทธิ
ิ พ
ิ ลในโลกออนไลน์์ สร้้างเนื้้�อหาบนเว็็บไซต์์
ร้้านค้้าออนไลน์์ และจดหมายข่่าว
Use influencer-generated content onwebsites,
online stores and new wsletters.

กิิจกรรมต่่าง ๆ จะกลายเป็็นกิิจกรรมที่่มีี
� การนำำ�เสนอทั้้�ง

ได้้แก่่ การวิิเคราะห์์ข้้อมููลและ

การตลาดในปีี พ.ศ. 2564 การคาดการณ์์จาก Liana Technologies

การสร้้างสรรค์์กิิจกรรมที่่ผ
� สมผสานระหว่่างความเป็็นออฟไลน์์กัับ

การผสมผสานระหว่่างความเป็็ น ออฟไลน์์ กัั บ
ออนไลน์์
The future of events is hybrid

Events will become hybrid and offer both

รู้้ �ไ ด้้ด้้วยตัั ว เองจากข้้อมููลที่่�

ดููวิิดีีโอเพิ่่�มขึ้้�น การตลาดที่่อ
� าศััยกลุ่่�มคนที่่มีีอิ
� ิทธิพ
ิ ลในโลกออนไลน์์

8.

กิิจกรรมใหญ่่ ๆ จำำ�นวนมากถููกเลื่่�อนไปจััดในปีี พ.ศ. 2564

การตลาดที่่�อาศััยกลุ่่�มคนที่่�มีีอิิทธิิพลในโลกออนไลน์์ไม่่ได้้

พิิจารณาว่่าจะส่่งผลกระทบต่่ออนาคตอย่่างไร ด้้วยปริิมาณการ

82% of all remote workers suggested that they are

learning.

ชะลอตัั ว และคุุ ณ ไม่่จำำ� เป็็ น ต้้องใช้้การคาดเดากัั บ เรื่่�อ งนี้้�

ได้้มองเห็็ นการเปลี่่� ย นแปลงครั้้�ง ใหญ่่ที่่� เกิิ ด จากโควิิ ด -19 และ

82% ของผู้้ป
� ฏิิบัติ
ั ิงานระยะไกลทั้้�งหมดแนะนำำ�ว่่าพวกเขา

ไม่่ได้้วางแผนที่่จ
� ะกลัับไปทำำ�งานในสำำ�นัก
ั งานอย่่างเต็็มรููปแบบ

ตราสิินค้้าต่่าง ๆ ที่่ถูู
� กมองว่่ามีีความสำำ�คัญ
ั เติิบโต
เร็็วขึ้้�น 2 เท่่า เมื่่อ
� เทีียบกัับตราสิินค้้าอื่่น
� ๆ
Brands that were seen compared to purposeful
grew 2x faster other brands transparency.

2.

การเกิิดขึ้้น
� ของวััฒนธรรมการทำำ�งานจากระยะไกล
The rise of remote working culture

Gartner states that hyper automation is inevitable.
Companies will automate as many business and IT

transparency.

7.

knowledge of their own data use.

compared to average.

10.

การซื้้อ
� ขายสิินค้้าและบริิการผ่่าน
อิินเทอร์์เน็็ตยัังคงเติิบโต
e-Commerce keeps growing

การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโรคทั่่�วโลกทำำ�ให้้ความเกิิดความต้้องการ
การซื้้�อและการขายสิินค้้าและบริิการผ่่านอิินเทอร์์เน็็ตเพิ่่�มขึ้้�น

และผู้้ป
� ระกอบการต่่าง ๆ ต้้องเปลี่่�ยนแปลงธุุรกิิจของตนให้้

เป็็นดิิจิทั
ิ ล
ั

The global pandemic has increased the need
ผู้้บ
� ริิโภคจำำ�นวน 79% รู้้สึ
� ก
ึ ว่่าบริิษััทต่่าง ๆ
รู้้ข้้� อมููลเกี่่ย
� วกัับตััวพวกเขามากเกิินไป
79% of consumers felt companies
knew too much about them.

for e-Commerce and many actors have had
to make changes to digitalize their business.
CR : https://www.socialmediatoday.com/news/
10-marketing-trends-for-2021-infographic/592862/
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มาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััส COVID-19

	สืืบเนื่่� อ งจากเหตุุ ก ารณ์์ ก ารแพร่่ระบาดของโรคปอด

อัั ก เสบจากไวรััส โคโรนาสายพัั น ธุ์์� ใ หม่่2019 บริิษััท ซีี.เอ.เอส.
เปเปอร์์ ตระหนัั กและมีีความห่่วงใยสถานการณ์์ ดัั ง กล่่าว

ทางบริิ ษัั ทฯ มีีมาตรการป้้ อ งกัั น การแพร่่ระบาดของโรคติิ ด
เชื้้� อ ไวรััส COVID-19 กัั บ พนัั ก งานดัั ง นี้้�

3

ทางบริิษััทฯ จััดเตรีียมเจลล้้างมืือ แอลกอฮอล์์ 70%

ไว้้ตามจุุดต่่างๆของบริิษััท และรถขนส่่งสิินค้้าทุุกคััน

1

ทางบริิษัั ท ฯ ไม่่อนุุ ญ าตให้้พนัั ก งานเดิิ น ทางไปยัั ง ประเทศ

กลุ่่� ม เสี่่� ย งในทุุ ก กรณีี และหากมีีคนในครอบครััว ของพนัั ก งาน

เดิิ น ทางไปยัั ง ประเทศกลุ่่� ม เสี่่� ย ง หลัั ง วัั น ที่่� 1 กุุ ม ภาพัั น ธ์์ 2564
พนัั กงานต้้องเข้้าแจ้้งชื่่�อและประเทศ เพื่่�อพิิจารณาการหยุุด
งานเพื่่�อเฝ้้าระวััง 14 วััน

2

ทางบริิษัท
ั ฯ ดำำ�เนิินการตรวจวััดอุุณหภููมิิพนัก
ั งานทุุกท่่านก่่อนเข้้า

พื้้�นที่่ป
� ฏิิบัติ
ั ิงาน รวมถึึงพนัักงานขัับรถและพนัักงานติิดรถ หาก

พบพนัักงานที่่มีี
� อาการไข้้ หรืืออาการต้้องสงสััยเข้้าข่่ายอาการโรค
ดัังกล่่าวทางบริิษััทฯจะให้้ออกจากพื้้�นที่่ทั
� น
ั ทีี

4

ทางบริิษััทฯ จััดเตรีียมหน้้ากากอนามััยให้้พนัักงานขัับรถและ
พนัักงานขัับรถทุุกคััน ขณะปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่ต
� ลอดเวลา

5

ทางบริิษััทฯ ทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้�อโรคพื้้�นที่่ใ� ห้้บริิการภายในและ
ภายนอก โดยเฉพาะจุุดที่่มีี
� การสััมผััสบ่่อยครั้้�ง

ทางบริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความปลอดภััยและสุุขภาพอนามััยของลููกค้้าเป็็นสำำ�คััญ
โดยยัังคงเคร่่งครััดใช้้มาตรการที่่เ� ข้้มงวดเพื่่อ
� ป้้องกัันการแพร่่กระจายของเชื้้�อไวรััส COVID-19 อย่่างต่่อเนื่่�อง
10 NEVIA NEWS

NEVIA NEWS 9

CAS @ ACTVITIES

CAS GROUP และ C.A.S. PAPER
จััดกิิจกรรมร่่วมบริิจาคโลหิิต
กัับสภากาชาดไทย
	วัั น ที่่� 19 มีีนาคม 2564 ที่่� ผ่่ านมา CAS

Group และ C.A.S. PAPER จััดกิิจกรรมร่่วมบริิจาค
โลหิิตกัับสภากาชาดไทย โดยวััตถุุประสงค์์หลัักของ
กิิ จกรรมเพื่่�อให้้พนัั กงานและบุุ คลากรของบริิษััทฯ

ได้้ทำำ�ความดีี รู้้ จั
� ักการเสีียสละ ช่่วยเหลืือสัังคมและ
จิิตอาสา แก่่ผู้้�ป่่วยและผู้้�ที่่�ต้้องการใช้้โลหิิต

“CHINESE SUPERNOVA CALENDAR”
บริิษััท ซี.ี เอ.เอส.โฮลดิ้้�ง กรุ๊๊�พ ,บริิษััท ซี.ี เอ.เอส.เปเปอร์์

ร่่วมกัั บ สถานีีวิิทยุุโทรทััศน์์ ไทยทีีวีีสีีช่่อง 3 โดย กลุ่่�มบริิษััท
เซิิร์ซ
์ เอนเตอร์์เทนเม้้นท์์ และครอบครััวละคร บริิษััท แอค อาร์์ต

เจเนเรชั่่� น จำำ�กัั ด ได้้ร่่วมกัั น จัั ด ทำำ� ปฏิิ ทิิ น จีีนปีี 2564 ชุุ ด

“CHINESE SUPERNOVA CALENDAR ” ในธีีม “New

Chinese Fashion – Modern Youth” ซึ่่�งมีีเป้้าหมาย ใน
การส่่งความสุุขให้้กัับแฟนละครช่่อง 3 และเพื่่�อเป็็นการกุุศล

สำำ� หรัับ กิิ จ กรรมบริิ จ าคโลหิิ ต ของสภากาชาดไทย และ

องค์์ กรเพื่่�อการกุุศลอื่่� นๆ ทั้้�งนี้้� ได้้นัักแสดง 12 ดาวรุ่่�งสุุดฮอต

CAS GROUP and C.A.S. PAPER
organized blood donation activity
with the Thai Red Cross Society

จากช่่อง 3 อาทิิ เช่่น ภณ ณวััสน์์ ,ไอซ์์ ภาณุุ วััฒน์์ , อิิน สาริิน,

ออกัั ส วชิิ ร วิิ ชญ์์ เป็็ น ต้้น

CAS Group, C.A.S. Paper in cooperated
with Thai Television Chanel 3 & Search Entertainment
and Act Art Generation Company held the event
“CHINESE SUPERNOVA CALENDAR” The theme
“New Chinese Fashion – Modern Youth” handover to
National Blood Centre and other Charity organizations.

On 19th March 2021, CAS
Group and C.A.S. PAPER organized
blood donation activity with the Thai
Red Cross Society. The Main objective
of the activity is for employees and the
Company’s personnel to do good deeds
by helping society and volunteering
donate blood to the recipients who to
use blood.

Many models of this calendar included K.Phon Nawat
, K.Ice Phanuwat,K.In Sarin and
K.August Vachiravit.
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CAS @ IMPREESSION

4. กลุ่่�มธุุรกิิจบริิหารจััดการที่่ดิ
� ิน

2. กลุ่่�มธุุรกิิจเครื่่�องมืือแพทย์์
Y 100

Land management

Medical supplies

50 ซีีเอเอส กรุ๊๊�พ
ปีี

กลุ่่� ม ธุุ ร กิิ จ เครื่่� อ งมืือแพทย์์ ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ผลิิ ต และ

จำำ�หน่่ายถุุงยางอนามััยและเจลหล่่อลื่่� น ภายใต้้แบรนด์์ ONETOUCH

TM

เป็็นเจ้้าของสิิทธิ์์�ในการขายและการทำำ�ตลาดถุุงยาง

กลุ่่� ม ธุุ ร กิิ จ บริิ ห ารจัั ด การที่่� ดิิ น ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จจัั ด สรร

อสัั ง หาริิม ทรััพย์์ ทั่่� ว ประเทศ อาทิิ นิิ ค มอุุ ต สาหกรรมฯ สิิ น สาคร

โรงแรมรามาดา พลาซ่่า บายวิินแฮมด์์ เจ้้าฟ้้า โดยมุ่่�งเน้้นการสรรค์์

อนามััยและเจลหล่่อลื่่�นแบรนด์์ PLAYBOYTM ครอบคลุุม

สร้้างความสุุขให้้กัับผู้้ค
� นและสัังคมโดยรอบ ทุุกการออกแบบเน้้นย้ำำ�

Enterprises International, Inc.) และยัังดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ไปกัับการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต ภายใต้้การดำำ�รงไว้้

ประเทศ รวมถึึงได้้เข้้าร่่วมประมููลงานผลิิตถุุงยางอนามััย

อัันงดงามสู่่�นัักท่่องเที่่ย
� วจากทุุกมุุมโลก เพื่่อ
� ให้้ธุุรกิิจ

กว่่า 188 ประเทศทั่่�วโลก (Global License จาก Playboy

การมีีส่่วนร่่วมพััฒนาพื้้�นที่่ใ� ห้้กลมกลืืนไปกัับวิิถีีความเป็็นอยู่่� ควบคู่่�

รัับจ้้างผลิิตให้้กัับบริิษััทและองค์์กรเอกชนในอีีกกว่่า 100

ซึ่่�งเอกลัักษณ์์และวััฒนธรรมไทยที่่�เป็็นภาพสะท้้อน

ให้้กัับองค์์กรภาครััฐและเอกชนทั่่�วโลกอีีกด้้วย

และสัังคมเติิบโตไปด้้วยกัันอย่่างยั่่�งยืืน

Medical supplies – manufacturing and selling

Land management – operating a real

TM brand,

estate business across the country such as

owning the distribution and marketing rights of PLAYBOYTM

Sinsakhon Industrial Estate and Ramada Plaza Hotel by

condoms and lubricants in 188 countries across the globe

Wyndham Chao Fah with a focus on creating happiness

(Global License from Playboy Enterprises International

for people and community. All designs emphasise land

“ต้้นไม้้จะเติิบใหญ่่ย่อ
่ มเกิิดจากเมล็็ดพัันธุ์์คุ
� ณ
ุ ภาพ ขยายกิ่่�งก้้านและคงอยู่่อ
� ย่่างยืืนยงด้้วยรากฐานที่่แ
� ข็็งแรง”

Inc.), manufacturing under OEM contracts for companies

development that combines with the way of living and

เฉกเช่่นเดีียวกัับเมล็็ดพัันธ์ุุ�ซีีเอเอส ก่่อกำำ�เนิิดเมื่่�อปีี พ.ศ. 2514 เริ่่�มต้้นดำำ�เนิินกิิจการในชื่่อ
� บริิษััท เจริิญอัักษร จำำ�กััด ประกอบกิิจการธุุรกิิจ

and private organisations in more than 100 countries,

improves the quality of life while maintaining the uniqueness

ตััวเรีียงพิิมพ์์ องค์์ประกอบสำำ�คััญของการพิิมพ์์ที่่�นำำ�มาซึ่่�งผลลััพธ์ง
์ อกงาม และกลายเป็็นโอกาสอัันยิ่่�งใหญ่่ในการขยายกิ่่�งก้้านสาขาไปสู่่�

and participating in condom production bidding of public

of the Thai culture which has impressed travellers from

ธุุรกิิจอุุตสาหกรรมสิ่่�งพิิมพ์์แบบครบวงจรด้้วยปณิิธานอัันมุ่่�งมั่่�นประสานอย่่างแข็็งแกร่่งกัับวิิสััยทััศน์์อัันกว้้างไกล เสริิมบำำ�รุุงให้้เติิบใหญ่่

and private organisations around the world.

around the world, allowing business and society to grow

ด้้วยทีีมบุุคลากรคุุณภาพที่่�ปฏิิบััติิงานอย่่างเต็็มศัักยภาพ เปรีียบเสมืือนรากฐานที่่�มั่่�นคง ทำำ�ให้้ถึึงปััจจุุบัันต้้นไม้้ต้้นนี้้� เติิบโตอย่่างแข็็งแรง

together in a sustainable way.

ภายใต้้ชื่่อ
� ซีเี อเอส กรุ๊๊�พ เและได้้ขยายธุุรกิิจออกไปอีีก 5 กลุ่่�มดัังนี้้�

3. กลุ่่�มธุุรกิิจเทคโนโลยีี

CAS GROUP 50th Anniversary

“Trees grow only when planted from quality seeds and stand large and long with strong roots.” Similar

condoms and lubricants under the ONETOUCH

Technology

5. กลุ่่�มธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์ Logistics

to CAS, Charoen Aksorn Company Limited was founded in 1971 to conduct a letterpress printing business. The key
elements of the business have led to fruitful results and expansions to an integrated printing business driven by a
strong determination, a great vision, and a team of competent personnel resembling a solid foundation. Until today,
the tree has grown strong under the name of CAS Group and expanded to five businesses including:

1. กลุ่่�มธุุรกิิจกระดาษและบรรจุุภััณฑ์์
Paper and packaging

ด้้วยมาตรฐาน ISO14001 : 2015
Paper and packaging – operating an integrated
paper and packaging business from upstream to downstream. The business ranges from the buying and selling

กลุ่่� ม ธุุ ร กิิ จ กระดาษและบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ใน

of wood chops, pulp production, paper processing using

ถึึงปลายน้ำำ� โดยเริ่่�มจากธุุรกิิจรับ
ั ซื้้�อและจำำ�หน่่ายชิ้้�นไม้้สัับ ผลิิต

2007 and FSCTM certification, and imports of various

กลุ่่�มกระดาษและกระดาษบรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจรตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ�

modern technology with ISO 9001 : 2015 OHSAS18001 :

กลุ่่� ม ธุุ ร กิิ จ เทคโนโลยีี ดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ในรููปแบบของผู้้�

กลุ่่�มโลจิิสติิกส์์ ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้ชื่่อ
� บริิษัท
ั ออล เอส โฮลดิ้้�ง

คิิ ด ค้้นระบบและดำำ� เนิิ น การผลิิ ต อุุ ป กรณ์์ ที่่� ร องรัับ เทคโนโลยีี

จำำ�กัด
ั มุ่่�งเน้้นธุุรกิิจการขนส่่งสาธารณะที่่จ
� ะยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคน

สร้้างสรรค์์ ฉ ลากคุุ ณ ภาพ ที่่� ส ามารถตอบสนองการใช้้งานได้้

การบริิหารจััดการ มุ่่�งเน้้น 3 องค์์ประกอบหลััก ได้้แก่่ ผลิิต

กระบวนการ เพื่่อ
� ให้้ลููกค้้าได้้สิ่่�งที่่เ� หมาะสมกัับธุุรกิิจมากที่่สุ
� ด
ุ และ

(People ware) รวมอยู่่�ในแอปพลิิเคชัันรถรัับส่่ง ในชื่่อ
�

ความปลอดภััยสููงสุุด ซึ่่�งปััจจุุบัน
ั บริิษััท สตาร์์ อาร์์เอฟไอดีี จำำ�กััด

เลืือกสรร ลอนดอนแท็็กซี่่� รถที่่มีี
� โมเดลที่่ดีี
� ที่่สุ
� ด
ุ สำำ�หรัับ

RFID ทั้้� ง ในประเทศและต่่างประเทศ มุ่่� ง เน้้นศัั ก ยภาพในการ

ไทยให้้สะดวกปลอดภััยเข้้าถึึงได้้ โดยมีีบริิษัท
ั เอเชีีย แค็็บ จำำ�กัด
ั อยู่่�ภายใต้้

อย่่างหลากหลาย และมุ่่�งมั่่�นพััฒนาทีีมงานให้้เป็็นเพื่่อ
� นคู่่�คิด
ิ ตลอด

รถยนต์์ (Hardware) เทคโนโลยีี (Software) และบุุคลากร

ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพในธุุรกิิจได้้จริิง มีีคุุณภาพและประสิิทธิภ
ิ าพ

ได้้รัับการมาตรฐาน IS O9001 : 2015 เป็็นที่่ย
� อมรัับในระดัับสากล

Technology – being the system innovator and
manufacturer of RFID-enabled devices locally

“CABB” ภายใต้้คอนเซ็็ปต์์ “แท็็กซี่่ม
� าตรฐานใหม่่” โดย

ผู้้ขั
� บ
ั และผู้้โ� ดยสารมาให้้บริิการ มีี Call Center ดููแล

ตลอด 24 ชั่่�วโมง ทุุกครั้้�งที่่เ� รีียกใช้้บริิการผ่่าน CABB ผู้้โ� ดยสารจะได้้รัับ

ความเชื่่อ
� มั่่�น ตลอดจนความปลอดภััยและการให้้บริิการที่่เ� หนืือกว่่า

พร้้อมทั้้�งมีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง เพื่่อ
� ให้้ทุุกการเดิินทางมีีสวััสดิิภาพ

เยื่่�อกระดาษ และแปรรููปกระดาษด้้วยเทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ทััน

types of paper to cover all types of function and respond

สมััย ด้้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 OHSAS18001 : 2007

and internationally with a focus on creating

to the fast-changing customer’s needs. Additionally, the

�
และ FSCTM ตลอดจนถึึงนำำ�เข้้ากระดาษหลากหลายประเภท เพื่่อ

quality labels that can respond to a wide range

business is a distributor of high quality products of both

of applications and on building support teams

Logistics – operating under All Es Holding Company

ให้้ครอบคลุุ ม กัั บการใช้้งานในทุุ กรููปแบบและสามารถ

local and overseas manufacturers with FSCTM and PEFCTM

that can be customer’s partner throughout the

Limited with a focus on public transport business to improve the

ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่าง

certified ranging from printing writing paper, copy paper,

quality of life of the Thai people through safe, convenient, and

รวดเร็็ว และเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์คุณ
ุ ภาพสููง

process to ensure that customers get what is most suit-

to food packaging paper. Moreover, the business has

able for their business which can truly enhance efficiency

accessible transport. Asia Cab Company Limited is under the

ที่่ไ� ด้้รัับการรัับรองระบบการจััดการ FSCTM และ PEFCTM

stretched its product line to ready-made products such

company’s management which operates based on the three

Certified จากผู้้ผ
� ลิิตทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ได้้แก่่

through highest quality and safety. Star RFID Company

as meal boxes, paper glasses, and sanitary paper which

Limited has already received the internationally recog-

key elements including vehicle production (hardware), tech-

กระดาษพิิมพ์์เขีียน กระดาษสำำ�เนาในตััว กระดาษสำำ�นัักงาน และ

are exported, manufactured under OEM contracts, and

nology (software), and people (people ware) through the CABB

กระดาษสำำ�หรัับบรรจุุภััณฑ์์อาหาร นอกจากนี้้�ได้้มีีการขยายไป

nized ISO 9001 : 2015 certification.

manufactured under its own brand with ISO14001 : 2015

application under the #newstandardoftaxi concept. The service

สู่่�ผลิิตภััณฑ์์สำ�
ำ เร็็จรููป อาทิิ บรรจุุภััณฑ์์กล่่องข้้าวกระดาษ แก้้ว

certified product quality.

offers London-style taxis which have the best model for drivers

กระดาษ และกลุ่่�มกระดาษ อนามััยที่่มีีทั้้
� ง
� การส่่งออก การรัับจ้้าง

ผลิิตสิินค้้า และการผลิิตภายใต้้รููปแบบและตราสิินค้้าของตนเอง
การัันตีีคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์

และช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตไปพร้้อมกััน

and passengers and 24-hour call center services. Every time a
CABB service is booked, passengers can be assured of superior
safety and service along with continuous development to make
all your rides safe while improving the quality of life.
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PAPER TECHNIQUE

กล่่องกระดาษที่่�น่่าสนใจ
ในประเทศญี่่�ปุ่่�น ตอนที่่� 2
Interesting Paper Carton
in Japan PART 2

มยุุรีี ภาคลำำ�เจีียก
Mayuree Paklamjeak

ในฉบัับที่่�แล้้วได้้ให้้ดููตััวอย่่างกล่่องกระดาษที่่�น่่าสนใจ

ในประเทศญี่่� ปุ่่� น ไปแล้้ว ฉบัั บ นี้้� ม าต่่อตอนที่่� 2 สิ่่� ง ที่่� น่่ าสัั ง เกต

กล่่องที่่�เมื่่�อวางซ้้อนกัันแล้้ว จะเห็็นความน่่าสนใจของ

คืือ นวััตกรรมบรรจุุภััณฑ์์ในประเทศญี่่�ปุ่่�น ไม่่ว่่าเป็็นบรรจุุภััณฑ์์

ขอบกล่่องด้้านบน ที่่�ได้้รัับการพัับให้้เป็็นสี่่�เหลี่่� ยมข้้าวหลามตัั ด

ประเภทใด ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นสิ่่�งใหม่่ๆ หรืือใช้้เทคโนโลยีีระดัับ

เรีียงกััน กล่่องช็็อกโกแลตในรููป นอกจากจะได้้รัับการออกแบบ

สููงเสมอไป แต่่หากเป็็นการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์สำ�
ำ หรัับสิินค้้าที่่อ
� อก

ดัังกล่่าวแล้้ว ยัังใช้้กระดาษ metallized hologram board และ

ตลาดไปแล้้วให้้ดีีขึ้้�นอีีก และ สิินค้้าเดิิมใหม่่ เพื่่อ
� ให้้ตอบสนองต่่อ

พิิมพ์์อย่่างสวยงาม ทำำ�ให้้สามารถยกระดัับสิินค้้าได้้

วิิถีีชีีวิิตผู้้�บริิโภคและสภาพการตลาดที่่�เปลี่่�ยนไป ปััจจััยสำำ�คััญ

The stacking of cartons shows the interesting of

ที่่ทำ
� �ำ ให้้ประสบความสำำ�เร็็จ คืือ การร่่วมมืืออย่่างใกล้้ชิิด ระหว่่างนััก

top edge which creased in trapezoid shape. The chocolate

ออกแบบโครงสร้้างและกราฟิิกของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ เจ้้าของตราสิินค้้า

carton picture was designed in this concept, made of

ผู้้ผ
� ลิิตวััสดุุ ผู้้ผ
� ลิิตบรรจุุภััณฑ์์ และ ผู้้ผ
� ลิิตเครื่่อ
� งจัักร เพื่่อ
� ให้้แนว

metallized hologram board and high quality printing to

ความคิิดของนวััตกรรมบรรจุุภััณฑ์์สามารถผลิิตได้้ในเชิิงการค้้า

leverage the product segment.

อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพนั่่�นเอง

ของกล่่องที่่�สั่่�งซื้้�อ และช่่วยทำำ�ให้้ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายได้้ กล่่องทำำ�

มััน (กระดาษของขวััญ) ที่่พิ
� ม
ิ พ์์แบบเรีียบๆ ระบุุรสของขนมอย่่าง

not necessary to be new things or advanced technology

ชััดเจน

but it is the packaging development of current products

Tokyo Banana, the unique snack of Tokyo City,

for improvement and new products to serve consumer

is very well-known for tourist. Right now there are many

life style and marketing changes. The key factor for

new variants, adding on the original flavor. The cartons

success is close collaboration among structural

for all variants are the same of standardized simple design

designers, graphic designers, brand owners, packaging

in commercial scale efficiently.

มาตรฐานที่่�เรีียบง่่ายและเหมืือนกัั นหมด เพื่่�อลดจำำ�นวน SKU

รููปกล้้วย และตััวหนัังสืือภาษาญี่่ปุ่่
� น
� ห่่อกล่่องด้้วยกระดาษอาร์์ต

Paper Carton in Japan. Packaging innovation in Japan is

make the packaging innovation ideas to be produced

โตเกีียว ที่่�มีีชื่่�อเสีียงมากในหมู่่�นัักท่่องเที่่�ยวในปััจจุุบัันมีีรสใหม่่

หลายรส เพิ่่�มเติิมจากรสดั้้�งเดิิม กล่่องที่่�ใช้้กัับทุุกรสเป็็นกล่่อง

จากกระดาษขาวเทา ทีีฝากล่่องพิิมพ์์สีีเหลืืองสีีเดีียวเท่่านั้้�นเป็็น

This article is the second part of Interesting

converters and machine manufacturers in order to

โตกีียวบานาน่่า เป็็ น ขนมที่่� เป็็ น เอกลัั ก ษณ์์ ข องกรุุ ง

	ช็็อกโกแลตในระดัับพรีีเมี่่�ยมบรรจุุในกล่่องแบน ที่่�ทำ�จ
ำ าก

in order to reduce the number of carton SKUs and cost

ด้้านหลัังของกล่่อง กราฟิิกเรีียบง่่าย แต่่โดดเด่่นและเป็็นเอกลัักษณ์์

color of banana picture and Japanese text is printed on

ปั๊๊� มนููน ผิิ ว ในของกล่่องมีีการพิิ ม พ์์ ล วดลายและสีีที่่� ส อดคล้้องกัั บ

printed simple artwork to clearly identify the variant.

กระดาษคราฟท์์สีีน้ำำ�ตาล บรรจุุช็อ
็ กโกแลต 3 ซองต่่อกล่่อง ฝาเปิิดอยู่่�

saving. The carton is made of duplex board, only 1 yellow

ด้้วยการพิิมพ์์ สััญลัักษณ์์เฉพาะของแต่่ละรส ที่่�มีีการปั๊๊�มฟอยล์์และ

the cover. Wrapping paper made of high gloss art paper

สััญลัักษณ์์เฉพาะนั้้�น

The premium chocolate in flat carton made of
brown kraft, containing 3 chocolate sachets per carton.
Opening flap is at the back panel. Graphic is simple but
outstanding and unique by foil stamping and embossing at
each variant symbol. Inner surface is 1 color printed aligned
with the symbol.

ก ล่่ อ ง ที่่� อ อ ก แบ บ เ ฉ พ า ะ สำำ � ห รัั บ สิิ น ค้้ า

หัั ต ถกรรม ตบแต่่งด้้วยกระดาษสีีแดงทีีฉลุุ เป็็ น รููป
ใบเมเปิิ ล หุ้้� ม ด้้านบนของกล่่อง กล่่องนี้้� เหมาะกัั บ

สิิ น ค้้าที่่� ร ะลึึ ก ที่่� ข ายในเทศกาลฤดููใบไม้้ร่่วง

Special design of carton for handicraft is
decorated by die cut red maple leaves covering on
top of the carton. This carton is for souvenir goods
sold in autumn festival.
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โปรจ่าMARKETING
ยเอง นักUPDATE
เลงพอ ไม่รอรัฐ

LIFE INNOVATION

แพคเกจ 3 วัน 2 คืน
ราคาเดียว

4,990
ต่อท่าน

เลื่อนวันได้ เข้าพักภายในสิ้นปี 64

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต

พักหรู 5 ดาว เที่ยวครบจบทีเดียว มาหลายคน ยิ่งแถมเยอะ
มา 2 คน >> โปรสะใจ

ยอร์ชส่วนตัว

MONSTER เพื่่อ
� ร่่วมกัันพััฒนาแว่่นตาอััจฉริิยะ HUAWEI X GENTLE

คนพลุุกพล่่านนัั ก แต่่ถ้้าใช้้ระหว่่างเดิินข้้างถนนที่่�มีีเสีียงรถวิ่่�ง

เพื่่อ
� ให้้เสีียงชััดขึ้้�น ส่่วนไมโครโฟนจากการทดสอบแล้้ว ปลายสาย
บอกว่่าได้้ยิินชััดเจนดีี

Picking up calls and talking on the phone: a hands-free

end fashion with cutting-edge technology to create a special

device to answer phone calls which can function normally

pair of glasses that is trendy and suitable for listening to music

even in the environments with interfering sound such as

or picking up calls.

in an office or in a slightly crowded shopping mall. When
used along pavements next to busy roads, the

การเชื่่�อมต่่อ : ใช้้ระบบ Bluetooth 5.2 ทำำ�ให้้การเชื่่�อมต่่อมีี
Connection: support the Bluetooth 5.2 protocol for
stable connection without delays when watching
movies or listening to music
	ฟีีเจอร์์ฟัังเพลง : มาพร้้อมกัับลำำ�โพงขนาดเล็็กแบบ

Semi-Open ขนาด 128mm ติิดอยู่่�ที่ข
่� าแว่่นทั้้�ง 2 ข้้างบริิเวณ

มา 10 คน >> โปรครบจบปัง

ไปมา เสีียงสนทนาจะโดนกลบจนบางทีีต้้องใช้้มืือป้้องหููเอาไว้้

HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II by combining high-

ล่องแก่ง

เมืองเก่าภูเก็ต

เสีียงรอบข้้างรบกวนอย่่างเช่่นในออฟฟิิศ หรืือในห้้างที่่�ไม่่ได้้มีี

a Korean stylish fashion label, to develop the smart glasses

ความเสถีียร แถมไม่่มีีดีีเลย์์เวลาดููหนัังหรืือฟัังเพลงอีีกด้้วย

ห้อง Deluxe 4 ห้อง 2 คืน รวมอาหารเช้า
ยอร์ชส่วนตัว เต็มวัน สู่เกาะเฮ+เกาะราชา
รถส่วนตัวพาเที่ยวตามใจ 8 ชั่วโมง
รถส่วนตัวรับ-ส่งสนามบิน

สามารถแจ้งวันเข้าพักทีหลังหรือเลื่อนวันได้ตาม
Availability เข้าพักภายในสิ้นปี 64 ไม่มี Black-out
Date ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
สนใจแพคเกจ กรุณาติดต่อ
คุณน้ำาตาล โทร.083-636-4406 LINE: namtan7
คุณเจี๊ยบ 091-807-0637 (แอดไลน์ด้วยเบอร์โทร)

ไม่่ธรรมดา…จะใส่่เท่่ๆ ก็็ได้้ จะใส่่เพื่่อ
� ใช้้ฟัังเพลงเพราะๆ หรืือจะใช้้รัับสาย
HUAWEI partnered with GENTLE MONSTER ,

มา 8 คน >> โปรคุ้มหนัด

Free เพื่่�อคุุยโทรศััพท์์นั่่�นเอง ซึ่่�งจากการทดสอบแล้้วก็็สามารถ

ทำำ�งานได้้ปกติิ ไม่่มีีปััญหาอะไรสำำ�หรัับการคุุยในสภาวะที่่�ไม่่มีี

โทรศััพท์ก็
์ เ็ จ๋๋งไม่่แพ้้กััน

แหลมพรหมเทพ

ฟีีเจอร์์รับ
ั โทรศััพท์์ คุุยโทรศััพท์์ : การใช้้เป็็นอุุปกรณ์์ Hands

MONSTER Eyewear II ที่่มีี
� การผสมผสานระหว่่างความสวยงามของ
แฟชั่่�นและความล้ำำ�ของเทคโนโลยีีเข้้าด้้วยกััน ออกมาเป็็นแว่่นตาที่่�

มา 4 คน >> โปรหรอยแรง

ห้อง Deluxe 5 ห้อง 2 คืน รวมอาหารเช้า
ยอร์ชส่วนตัว เต็มวัน สู่เกาะเฮ+เกาะราชา
ล่องแก่งสุดมันส์ที่พังงา
รถส่วนตัวพาเที่ยวตามใจ 8 ชั่วโมง
รถส่วนตัวรับ-ส่งสนามบิน

GENTLE MONTER Eyewear II
HUAWEI จัับมืือกัับแบรนด์์แฟชั่่�นแดนกิิมจิิอย่่าง GENTLE

ห้อง Deluxe 1 ห้อง 2 คืน รวมอาหารเช้า
ยอร์ชแบบจอย ครึ่งวัน สู่เกาะเฮ ล่องเรือ
ชม Sunset ที่แหลมพรหมเทพ-กระทิง
รถส่วนตัวพาเที่ยวตามใจ 8 ชั่วโมง
รถส่วนตัวรับ-ส่งสนามบิน
ห้อง Deluxe 2 ห้อง 2 คืน รวมอาหารเช้า
ยอร์ชส่วนตัว ครึ่งวัน สู่เกาะเฮ
รถส่วนตัวพาเที่ยวตามใจ 8 ชั่วโมง
รถส่วนตัวรับ-ส่งสนามบิน

HUAWEI X

conversations can be so drowned out that you have to
cover your ear with your hands for clarity. From the test
of microphones, the end of line were able to hear clearly.
แบตเตอรี่่� : มาพร้้อมแบตเตอรี่่ข
� นาด 85 mAh ซึ่่�งอาจจะดููเหมืือน
ไม่่มากเท่่าไหร่่ แต่่จากการทดสอบสามารถใช้้งานได้้ทั้้�งวััน

Battery: 85 mAh battery which may seem small but can
last all day from the test.

ใกล้้ ๆ หููทำำ�ให้้สามารถขัับเสีียงที่่�มีีความสมจริิงออกมาจาก
ลำำ�โพงเข้้าสู่่�หููผู้ใ้� ช้้งานได้้โดยตรง

Music playing feature: 128mm semi-open

พิเศษ! เพิ่ม One-day Trip
หมู่เกาะสิมิลันหรือสุรินทร์ +2,490 บาท
หมู่เกาะพีพี +1,590 บาท ต่อท่าน

นอนต่อฟรี 1 คืน

speakers on the two temples close to your ears that
transmit sound clearly and directly to your ear.

Credit: https://droidsans.com/huawei-gentle-monsters-eyewear-2-review/
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หมู่เกาะสิมิลัน

GEP @ACTIVITES

‘ความมุ่่�งมั่่�นด้้านความซื่่�อสััตย์์’
ของพนัักงานโกลด์์อีีสต์์เปเปอร์

Staff honesty in Gold East Paper
Honesty is the foundation of an individual, the

basic guarantee of an enterprise, the legal base of the
ความซื่่อ
� สััตย์์เป็็นรากฐานของแต่่ละบุุคคล เป็็นหลัักประกััน

ขั้้�นพื้้�นฐานขององค์์ กร รากฐานทางกฎหมายของประเทศ และ

เงื่่อ
� นไขที่่จำ
� ำ�เป็็นสำำ�หรัับการสร้้างบรรยากาศที่่ก
� ลมกลืืนกัันในสัังคม

ในบ่่ายวัันที่่� 4 มกราคม Huang Zhaoxiong ผู้้�จััดการ

ทั่่�วไปของ Gold East Paper (Jiangsu) Co.,Ltd. ร่่วมกัับหััวหน้้า

หน่่วยงานต่่างๆร่่วมกัันอ่่านแถลงการณ์์แสดงความมุ่่�งมั่่�นและลง

นามใน “ความมุ่่�งมั่่�นด้้านความซื่่อ
� สััตย์์” โดยให้้คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าจะ

ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎและข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ อย่่างมีีสติิโดยมีีจุุดมุ่่�งหมาย
เพื่่อ
� ร่่วมกัันปลููกฝัังองค์์กรที่่มีีวั
� ฒ
ั นธรรมแห่่งความซื่่อ
� สััตย์์โปร่่งใส

เจ้้าหน้้าที่่ทุ
� ก
ุ หน่่วยงานเข้้าร่่วมกิิจกรรม “เดืือนแห่่งความ

ซื่่�อสััตย์์สุุจริต
ิ ” จากการศึึกษาและอภิิปรายเกี่่�ยวกัับกรณีีศึึกษาใน

ช่่วงหลายปีีที่่�ผ่่านมาสิ่่�งเหล่่านี้้�อธิิบายถึึงทััศนคติิของบริิษััทฯ ต่่อ
พฤติิกรรมที่่ไ� ม่่ซื่่อ
� สััตย์์โดยเฉพาะกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่ใ� ช้้บัังคัับ

กัับการลงโทษพฤติิกรรมดัังกล่่าว คำำ�ปฏิิญานแห่่งความซื่่�อสััตย์์

ที่่�พวกเขาทำำ�คืือความรัับผิิดชอบต่่อตนเองและ APP เนื้้�อหาของ

ความไม่่อ่่อนข้้อให้้กัับการกระทำำ�ผิด
ิ และการมีีวิินัย
ั ในตนเองในคู่่�มืือ

พนัักงานได้้รัับการทบทวนอีีกครั้้�งรวมถึึงกฎระเบีียบเกี่่ย
� วกัับการให้้

รางวััลและการลงโทษในคู่่�มืือ

ความซื่่�อสััตย์์และความน่่าเชื่่�อถืือเป็็นประเพณีีที่่�สำ�คั
ำ ัญ

ของ APP และเป็็นจรรยาบรรณที่่� บริิษััทฯ ในปััจจุุบัน
ั ต้้องส่่งเสริิม

สำำ�หรัับ APP ชื่่อ
� เสีียงเกีียรติิยศคืือพลัังที่่ม
� องไม่่เห็็นและความมั่่�งคั่่�ง
ที่่จั
� บ
ั ต้้องไม่่ได้้ หากแต่่การปฏิิบัติ
ั ต่่
ิ อผู้้ค
� นด้้วยความจริิงใจและสร้้าง

ธุุ รกิิ จด้้ วยความน่่าเชื่่�อถืือเท่่านั้้� นที่่�เราจะได้้รัับความเคารพและ
ความไว้้วางใจจากผู้้อื่
� ่�น

country, and a necessary condition for creating a harmonious
atmosphere in the society.

On the afternoon of January 4, Huang Zhaoxiong

,General Manager of Gold East Paper(Jiangsu) Co.,Ltd.
together with the heads of various departments,

collectively read out the letter of commitment and
solemnly signed the ‘Integrity Commitment’ in the 3A
conference room, promising to consciously abide by

the company’s rules and regulations, with the aim of jointly
cultivating clean and positive corporate culture of integrity.

The rank and file of all departments actively

participated in the ‘integrity month activity’. All of them
fully interpreted the company’s attitude towards dishonest

conduct through studying and discussing classic cases
over the years, especially the regulations applicable to
punishment of such behaviors. The oath of integrity they
took is a sense of responsibility for themselves and for
APP. Contents of incorruptibility and self-discipline in the

Employee Handbook had been reviewed afresh, also the
reward and punishment regulations in the manual.

Honesty and trustworthiness is the essential

tradition of APP and the ethical code that today’s companies
need to promote. For APP, credit is invisible power and

intangible wealth. Only by treating people with sincerity

and establishing a business with credibility can we win
the respect and trust of others.
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HOBBY CLUB

1

สเก็็ตบอร์์ด (Skateboards)

	ย้้อนกลัับไปในยุุค 50 กีีฬา Surfing ถืือว่่าได้้รัับความ

นิิยมเป็็นอย่่างมากสำำ�หรัับวััยรุ่่�นชาว California ซึ่่�งในเวลานั้้�นยััง

2 ตู้้�ถ่่ายรููป hello flashback

ไม่่มีีคำำ�ว่่า skateboard แต่่จะเรีียกเด็็กกลุ่่�มนี้้�ว่่า sidewalk surfing
จนกระทั่่�งบริิษััททำ�
ำ กระดาน surf ใน California ได้้ติิดต่่อกัับ Bill

Richard เจ้้าของธุุ ร กิิ จ Chicago Roller Skate เพื่่� อ ประกอบ

หากย้้อนกลัับไปสมััยยุุค 90 กิิจกรรมที่่�ฮิิตมากๆในช่่วง

กระดานสเก็็ตบอร์์ดสำำ�เร็็จรููปขึ้้�นมาเป็็นครั้้�งแรก และในเวลาต่่อมา

นั้้� น ก็็ คืื อ ตู้้� ถ่่ ายรููปสติ๊๊� ก เกอร์์จ ากญี่่� ปุ่่� น ที่่� ว างเรีียงกัั น เต็็ ม สยาม

ได้้เกิิดโรงงานผลิิตขึ้้�นมาอีีกมากมาย จนเริ่่�มมีีการจััดการแข่่งขััน

มีีหลายแบบหลายลวดลาย สามารถตกแต่่งรููปได้้ตามใจชอบ

อย่่างจริิงจััง ทำำ�ให้้สเก็็ตบอร์์ดได้้รัับกระแสตื่่�นตััวมากในตอนนั้้�น

แต่่พอนานวัั น ก็็ มีี นวัั ต กรรมที่่� เข้้าแทนที่่� นั้้� น ก็็ คืื อกล้้องถ่่ายรููป

และถืือว่่ากลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งจองวััฒนธรรมอเมริิกาอย่่างเต็็มตััว

สมาร์์โฟนนั้้� นเอง ทำำ�ให้้ตู้้�ถ่่ ายสติ๊๊�กเกอร์์เริ่่�มได้้รัับความนิิ ยมน้้อย

แต่่ทว่่าปลายยุุค 60 ความนิิยมก็็เริ่่�มน้้อยลง เพราะความ

ลงเรื่่อ
� ยๆ

จำำ � เจและมีีกิิ จ กรรมอื่่� น ๆที่่� น่่ าสนใจมาแทนที่่� ทำำ � ให้้กลุ่่� ม

นัักสเก็็ตบอร์์ดต้้องใช้้ที่่ส
� าธารณะในการวาดลวดลาย มีีการนััดรวม

ครั้้�งตามร้้านอาหารเริ่่�ม มีีการนำำ �ตู้�้ ม าลงเพื่่� อ ให้้ลููกค้้าได้้ถ่่ายรููป

ตััวกัันไถบอร์์ดจึึงทำำ�ให้้เริ่่�มมีีการชุุมนุุมของคนรัักสเก็็ตบอร์์ดมากขึ้้�น

ชิิ ค ๆกลัั บ ไปเป็็ น ที่่� ร ะลึึ ก

	กีีฬาสเก็็ตบอร์์ดในประเทศไทยเริ่่�มกลัับมาฮิิตอีีกครั้้�งเมื่่อ
�
ช่่วงปีีนี้้� เห็็นได้้จากรููปและคลิิปตามโซเชีียลมีีเดีียต่่างๆ ทั้้�งดารา

2. Hello Flashback!
Photo Sticker Booth

นัักแสดง และเด็็กวััยรุ่่�น

1.Skateboards

Back in the 90s, one of the most popular

Back in the 1950s, surfing was highly popular

activities at that time was photo sticker booth from

among Californian teenagers. At the time, the word

Japan, several in Siam Square with many patterns

skateboard did not exist, so the teenagers called it

which allow you to decorate the photo as you like.

sidewalk surfing. It wasn’t until a surf board company

But later, an innovation which is a smartphone with

in California contacted Bill Richard, the owner of

camera has replaced it, causing photo sticker booths to

Chicago Roller Skate, to assemble a ready-made skateboard
for the first time. Later, many skateboard factories emerged

and created fierce competition in the market, building large
popularity of skateboarding and making it a part of the
American culture.

แต่่มาในปีีนี้้� ตู้้�สติ๊๊�กเกอร์์เริ่่�มกลัับมาได้้รัับความนิิยมอีีก

become less popular.
However, by the end of 1960s, the popularity

started to decline as skateboarding was no longer

exciting and there were other interesting activities.

However, this year, photo sticker booth has
gain popularity again as restaurants began to install for
customers to have trendy photos as souvenirs.

Skateboarders had to use public spaces to paint, and

they started gathering, creating a growing number of
skateboard lovers’ gatherings.

In Thailand, skateboarding began to make

a comeback this year which can be seen from pictures

and video clips on social media of celebrities, actors,
and teenagers.
20 NEVIA NEWS
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หน้้ากากจากกระดาษเส้้นใยธรรมชาติิ
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนทางเลืือกที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

A mask made from natural fiber paper, an alternative
community product that is environmental friendly
หน้้ากากอนามััยจากกระดาษเส้้นใยธรรมชาติิ เป็็นทางเลืือก

สำำ�หรัับผู้้ที่
� ต้้
่� องการผลิิตภััณฑ์์ที่เ่� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ไอเดีียดัังกล่่าว

เป็็นของ คุุณธนากร สุุภาษา เจ้้าของผลิิตภััณฑ์์โรงงานกระดาษสา ชื่่อ
� ว่่า
SIMPLY DÉCOR และด้้วยความที่่เ� ป็็นผู้้ผ
� ลิิตกระดาษเส้้นใยธรรมชาติิ

พอเกิิดสถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้เกิิดความคิิดจะนำำ�กระดาษเส้้นใย

ธรรมชาติิมาออกแบบเป็็น หน้้ากากอนามััย

The 9 th Print Tech & Signage Expo 2021

for people who are looking for an environmentally friendly
product. Such idea belongs to Mr. Thanakorn Supasa, the
owner of the SIMPLY DÉCOR mulberry paper factory, who,
during the Covid-19 pandemic, thought about using natural
fiber paper to make a face mask.

กระดาษเส้้นใยธรรมชาติิที่นำ
่� �ำ มาออกแบบหน้้ากากในครั้้�งนี้้�

exhibition is the gathering of operators in the groups

เป็็นเส้้นใยกระดาษสา 100% และเส้้นใยกระดาษสาผสมเส้้นใยข้้าวโพด

of Printing business such as inkjet printers, digital Printers,

และเส้้นใยกระดาษสาผสมชานอ้้อย แต่่เนื่่อ
� งด้้วยเส้้นใยจากธรรมชาติิจะ

Packging Printing, and Services-related Business -

มีีเชื้้�อแบคทีีเรีียตกค้้าง จึึงได้้นำำ�กระดาษเส้้นใยธรรมชาติิเหล่่านั้้�นไป

billboard, Business of printing work, equipments for

ผ่่านการฆ่่าเชื้้�อแบคทีีเรีียเป็็นที่่เ� รีียบร้้อย จากผลการทดสอบเบื้้�องต้้น

printing and the LED business. The activity of organizing

สามารถฆ่่าเชื้้�อแบคทีีเรีียได้้มากกว่่า 95 % ส่่วนผลการทดสอบการฆ่่าเชื้้�อ

the exhibition this time will allow all operators to receive up-

แบคทีีเรีียซึ่่�งส่่งไปตรวจที่่ไ� ต้้หวััน คาดว่่าจะทราบผลได้้ในเร็็วๆ นี้้�

to-date information that represents the high - tech innovation

	ทั้้�งนี้้� นอกจากการนำำ�กระดาษเส้้นใยธรรมชาติิไปผ่่านการ

from a variety of participating organizations in this event.

The natural fiber paper used to make the mask
include 100% mulberry paper fiber, mulberry paper fiber
mixed with corn fiber, and mulberry paper fiber mixed
with bagasse. Since natural fiber contains bacteria,
the factory sterilizes its natural fiber paper. From the
preliminary test results, the sterilization can kill more
than 95 % of bacteria. The results of our sterilization sent for
testing in Taiwan will be available soon.

ฆ่่าเชื้้�อแบคทีีเรีียแล้้ว จุุดขายของหน้้ากาก คืือ การนำำ�ไปเคลืือบสาร

Such information is intended for being applied to help

ซิิลโวนาโน ป้้องกัันสารคััดหลั่่�งจากภายนอกที่่ติ
� ิดมากัับหน้้ากากเข้้าสู่่�

in achieving more effective operation, reducing costs,

ร่่างกาย ซึ่่�งต่่างจากหน้้ากากผ้้า และหน้้ากากทั่่�วไปที่่ไ� ม่่ได้้เคลืือบสาร

saving time, diminishing the expenditure on management

และจากการเคลืือบสารดัังกล่่าว ทำำ�ให้้หน้้ากากจากเส้้นใยธรรมชาติิ

within the organization in an efficient manner Groups

นี้้�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ�ได้้ 5-7 ครั้้�ง และจุุดขายที่่�เชื่่�อว่่า ลููกค้้าจะ

of Exhibitors Large Format Printers Inkjet Printers UV

ให้้การตอบรัับเป็็นอย่่างดีี เพราะเป็็นเส้้นใยธรรมชาติิ ที่่�ย่่อยสลาย

Inkjet Printers Digital Printers/Digital Textile Printing/Dye

ได้้ ไม่่เป็็นอัันตรายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เหมืือนคนที่่เ� ลืือกเสื้้�อผ้้า ต้้องการ

Sublimation Printer Label Printers 3D Printers CNC and

ผ้้าคอตตอน 100% เพราะมาจากธรรมชาติิ

Laser Services-related business such as in the fields of

	ส่่วนการทดสอบหน้้ากากเกี่่�ยวกัับค่่าการผ่่านของอากาศ

billboards, printing business, photocopy center, printing
equipments. LED Business Group

A mask made from natural fiber paper is an alternative

การรวมตััวของผู้้�ประกอบการด้้านธุุรกิิจงานพิิมพ์์ อาทิิ

กลุ่่�มเครื่่อ
� งพิิมพ์์อิิงค์์เจ็็ท, กลุ่่�มเครื่่อ
� งพิิมพ์์ดิิจิิตอล, กลุ่่�มงานพิิมพ์์
แพ็็กเก็็จจิ้้ง
� , ธุุรกิิจบริิการ เช่่น งานป้้ายโฆษณา,ธุุรกิิจด้้านงานพิิมพ์์,
ธุุรกิิจอุป
ุ กรณ์์ก่่อน-หลัังการพิิมพ์์, กลุ่่�มธุุรกิิจ แอลอีีดีี การจััดงานใน

ครั้้�งนี้้� จะทำำ�ให้้ผู้้ป
� ระกอบการทุุกท่่าน ได้้รัับข่่าวสารที่่ทั
� น
ั สมััยในการ

แสดงถึึงนวััตกรรมการพิิมพ์์ระบบไฮเทคโนโลยีี จากองค์์กรต่่างๆ ที่่�

เข้้าร่่วมออกงานครั้้�งนี้้� เพื่่อ
� นำำ�มาช่่วยให้้การทำำ�งานมีีประสิิทธิภ
ิ าพ

มากขึ้้�น ช่่วยลดต้้นทุุน ประหยััดเวลา ลดค่่าใช้้จ่่าย ในการบริิหาร
ภายในองค์์กรได้้ อย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ
วััน - เวลา สถานที่่จั
� ัดงาน :

โปรดติิดตามจาก website : printtechexpo.com
Date - Time, Venue :
Please check website : printtechexpo.com

3/cm2/s

อยู่่�ที่่� 5.78 cm

โดยค่่ามาตรฐานอยู่่�ที่่� 1-50 เลขยิ่่�งมากอากาศ

ยิ่่�งผ่่านได้้ง่่าย ดัังนั้้�น จุุดเด่่นของหน้้ากากกระดาษเส้้นใยธรรมชาติิ

อีีกอย่่างหนึ่่�ง คืือ อากาศผ่่านได้้ง่่าย ใส่่ได้้นานไม่่อึึดอััด ส่่วนค่่ากรอง

อากาศ ขนาด 3 ไมครอน ได้้มากกว่่า 80 % เคยทดลองได้้สููงสุุด 95 %
กรองได้้ประมาณหน้้ากากสีีเขีียว

In addition,the selling point of this mask is coating it
with Silvo Nano which prevents secretions from outside to
enter the body, a difference from a cloth or a non-coated face
mask. The coating has allowed this natural fiber masks to be
reusable for five to seven times. We believe that our customers
will welcome our products due to its biodegradability and
environmental friendliness, just like those who choose 100%
cotton fabric due to its natural source.
When tested, the mask achieves air permeability of 5.78
cm3/cm2/s. from the standard range of 1 to 50 ( the higher the
number, the more air can pass). As a result, the unique feature
of natural fiber paper is that it allows air to easily pass through
and can be worn for a long period. In terms of air filtration, the
mask can filter 0.3 micron particles for more than 80 % or even

	สำำ�หรัับราคาหน้้ากากกระดาษเส้้นใยธรรมชาติิ ราคาขาย

95 % on a test, which is comparable to a green face mask.

เครื่่อ
� งจัักรในการผลิิต พนัักงานจะต้้องเย็็บทีีละชิ้้�น และวััสดุุกระดาษ

is 29 baht, which is quite high, since it is a hand-made not

อยู่่�ที่ชิ้้
่� น
� ละ 29 บาท ซึ่่�งที่่ร� าคาค่่อนข้้างสููง เพราะเป็็นงานทำำ�มืือ ไม่่ได้้ใช้้

เส้้นใยธรรมชาติิ ปกติิราคาสููงอยู่่�แล้้ว อีีกทั้้�งต้้องนำำ�มาผ่่านการฆ่่าเชื้้�อ
แบคทีีเรีีย รวมถึึงการเคลืือบสารซิิลโวนาโน ทำำ�ให้้ราคาค่่อนข้้างสููง เมื่่อ
�

เทีียบหน้้ากากสีีเขีียว ที่่ร� าคาแผ่่นละ 5 บาท

For natural fiber paper face masks, the selling price
a machine-made product. They sew one piece at a time and
the masks are made of natural fiber paper which is normally
high-priced. Moreover, it needs to be sterilized and coated
with Silvo Nano, making this product high-priced compared

	คุุณธนากร บอกว่่า มีีแผนวางจำำ�หน่่าย หน้้ากากกระดาษ

to green face masks which are sold for 5 baht each.

เส้้นใยธรรมชาติิ ทางออนไลน์์ก่่อน ในอนาคตจะนำำ�ไปวางขายตามร้้าน
ขายยาทั่่�วไป และอาจจะไปนำำ�เสนอในร้้านสะดวกซื้้�อ เช่่น 7-11 ต่่อไป

Mr. Thanakorn said that the natural fiber face masks
would be online sales channels. In the future they have plan
to sell the masks in pharmacies and perhaps in convenience
stores.
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“GROW Packaging” มุงเนนการคิดคน พัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑ ที่คำนึงถึงการใชงานอยางมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ

เลือกบรรจุภัณฑเลือก “GROW”
เพราะเราจะ “โตไปดวยกัน”

เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

