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The Ministry of Commerce  
revealed rising stars in business.

 นับจุากวนัที่่� COVID -19 ได�มาเปล่�ยนแปลงโลกใบน่� ธุุ์รกิจุต�างๆ ได�มก่ารเปล่�ยนแปลงไปอย�างรวดเรว็ แม�แต�ธุุ์รกิจุ
ออนไลน์ท่ี่�เปน็แนวโน�มธุุ์รกิจุที่่�เห็นถึุงการเติบโตในอนาคตนั�น COVID -19 ก็ได�เปน็ตัวเร�งให�เกิดธุุ์รกิจุออนไลน์ใหม�ๆ มาที่ดแที่น
ธุุ์รกิจุดั�งเดิมอย�างรวดเรว็แบบก�าวกระโดด NEVIA News ฉบับน่�นำาเสนอธุุ์รกิจุที่่�น�าจัุบตาในปี 2564 พื่ร�อมที่ั�งแนวโน�มการ
ตลาดมาให�เชิค็กัน ส�วนนวตักรรมใหม�ม่ตั�งแต�แว�นตาอัจุฉรยิะเก๋ๆ HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II หน�ากาก
กระดาษัจุากเส�นใยธุ์รรมชิาติ และขอเสนอผลิตภััณฑ์ใ์หม�ของเรา Grow Packaging “เล่อกบรรจุภัุัณฑ์ ์เล่อก Grow เพื่ราะ
เราจุะโตไปด�วยกัน” 
 ที่�ายน่�ขอให�ที่กุที่�านส้�กับ COVID-19 ต�อไป การด์อย�าตก รกัษัาสุขภัาพื่กันด�วยนะคะ

 Since CAVID-19 changed the world, many online businesses have trend to replace conventional 

offline businesses rapidly. This 39th NEVIA News issue presents Businesses & Marketing trends in 2021, 

HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II, the mask made from natural fiber paper, and our new line of 

business in food packaging GROW Packaging – “Choose Packaging, Choose GROW, cause we will GROW 

together.” 

 Fight COVID-19 together, keep guard up, and take care.



  

7) ธุุ์รกิจุบรกิารที่างการแพื่ที่ย์และความงาม 8) ธุุ์รกิจุเก่�ยวกับเคร่�อง
มอ่แพื่ที่ย ์9) ธุุ์รกิจุเวชิภััณฑ์ย์า ธุุ์รกิจุขายส�งสนิค�าที่างเภัสชัิภััณฑ์์
และที่างการแพื่ที่ย์ 10) ธุุ์รกิจุพื่ัฒนาโปรแกรม Software และ 
Application 11) ธุุ์รกิจุการเงิน Fintech และ e-Payment 
12) ธุุ์รกิจุต้�หยอดเหรย่ญ เชิ�น ร�านสะดวกซัีก เคร่�องเติมเงนิ เคร่�อง
เติมนำา” โดยที่ั�ง 12 ธุุ์รกิจุ สามารถุจุำาแนกออกเปน็กลุ�มธุุ์รกิจุได� ดังน่�
 Mr. Weerasak said, “The 12 rising stars in 

business in 2021 consist of e-Commerce, platform and 

online marketplace, online and offline advertisement, 

delivery, logistics, packaging design and production, 

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:

        กลิ่�มธ่ิรกิจ้ด้านการค้้าแลิะ
      การตลิาดออนไลิน์
       e-Commerce and Marketing Business 
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 นายว่รศักดิ�  หวังศุภักิจุโกศล รัฐมนตร่ชิ�วยว�าการ
กระที่รวงพื่าณิชิย์ เปิดเผยว�า “การแพื่ร�ระบาดของโรคโควิด-19 
ที่ั�ง 2 ครั�งในประเที่ศไที่ย ที่ำาให�ธุุ์รกิจุต�างได�รบัผลกระที่บที่ั�งที่าง
ตรงและที่างอ�อมเป็นอย�างมาก เน่�องจุากกิจุกรรมที่างเศรษัฐกิจุ
ต�องหยุดชิะงักลงชิั�วคราวจุากการเว�นระยะห�างที่างสังคมเพื่่�อ
ป้องกันการแพื่ร�กระจุายของเชิ่�อโรค ประกอบกับประชิาชินม่การ
ปรับเปล่�ยนการดำาเนินชิ่วิตหลายด�านที่ำาให�การใชิ�จุ�ายเกิดการ
ชิะลอตัว และมค่วามระมัดระวังเร่�องการจัุบจุ�ายใชิ�สอยมากขึ�น อย�างไร
ก็ตาม เม่�อรฐับาลได�ออกมาตรการต�างๆ เพื่่�อเย่ยวยาผ้�ที่่�ได�รบั
ผลกระที่บฯ และกระตุ�นเศรษัฐกิจุประเที่ศโดยรวม ที่ำาให�ธุุ์รกิจุ
กลับมาประกอบธุุ์รกิจุและขยายการลงทีุ่นอ่กครั�ง ซีึ�งในปี 2563 
ผ้�ประกอบการที่ั�งรายเก�าและรายใหม�ต�างหันมาประกอบธุุ์รกิจุที่่�
สอดรบักับการใชิ�ชิ่วิตยุค New Normal มากขึ�น โดยเฉพื่าะธุุ์รกิจุ
ที่่�เก่�ยวข�องกับสุขอนามัย ธุุ์รกิจุที่างการแพื่ที่ย์ และธุุ์รกิจุการค�า
ออนไลน์” 
 Mr. Weerasak Wangsuphakijkosol, Deputy 

Minister of Commerce, revealed, “The two phases of 

COVID-19 outbreaks in Thailand have directly and 

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.”

 นายว่รศักดิ� กล�าวต�อว�า “12 ธุุ์รกิจุดาวเด�นท่ี่�น�าสนใจุในปี 
2564 ประกอบด�วย 1) ธุุ์รกิจุการค�าออนไลน์ (e-Commerce) 
2) ธุุ์รกิจุแพื่ลตฟอรม์ สำาหรบัการเปน็ตลาดกลางออนไลน์  3) ธุุ์รกิจุ
ส่�อโฆษัณาผ�านชิ�องที่างออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (Offline)  
4) ธุุ์รกิจุรบัส�งเอกสารและสิ�งของ (Delivery) 5) ธุุ์รกิจุขนส�งโลจิุส
ติกส ์6) ธุุ์รกิจุออกแบบและผลิตบรรจุภัุัณฑ์(์Packaging)  

and after COVID-19 outbreak, as seen by the surging 

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

businesses from 310 businesses in 2018 to 798 

businesses in 2020. The opportunities and challenges 

have drawn new entrepreneurs into the business group.

The Ministry of Commerce  
revealed rising stars in business.

        กลิ่�มธ่ิรกิจ้ด้านขนส่�ง โลิจิ้ส่ติกส่ ์
      แลิะบรรจ้ภั่ัณฑ์ ์
       Transportation, Logistics, and Packaging 

 ธุุ์รกิจุรบัส�งเอกสารและสิ�งของ (Delivery) ธุุ์รกิจุขนส�ง 
โลจิุสติกส์ (Logistics) และ ธุุ์รกิจุออกแบบและผลิตบรรจุภัุัณฑ์์ 
(Packaging) เป็นอ่กกลุ�มธุุ์รกิจุที่่�ได�รบัผลด่จุากพื่ฤติกรรมการ
บริโภัคในการซี่�อ-ขายสินค�าที่างออนไลน์ และการเติบโตของ
กลุ�มธุุ์รกิจุด�านการค�าและการตลาดออนไลน์ซีึ�งเปน็กลุ�มธุุ์รกิจุที่่�เก่�ยว
เน่�องกัน สงัเกตได�จุากแนวโน�มผลประกอบการท่ี่�ด่ขึ�นอย�างมาก เชิ�น 
ธุุ์รกิจุรบัส�งเอกสารและสิ�งของ (Delivery) ม่รายได�ตลอดปี 2562 
เพื่ิ�มขึ�นจุากปี 2561 ถึุงร�อยละ 57 และธุุ์รกิจุขนส�งโลจิุสติกส ์
(Logistic) มก่ำาไรตลอดป ี2562 เพื่ิ�มขึ�นจุากป ี2561 ถึุงร�อยละ 116 
เปน็ต�น
  Delivery, Logistics, and Packaging have benefited 

from e-Commerce and marketing and has experienced 

significantly improved operating results such as delivery 

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

business whose profit grew by 116 %in 2020 compared to 

2019.

CR:https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469419433

คนในสังคมที่่�ใส�ใจุเร่�องของสุขภัาพื่และการแพื่ที่ย์ รวมที่ั�ง 
ความระแวดระวังจุากการแพื่ร�ระบาดของโรคโควิด 19 ที่่�เกิด
ขึ�น ซีึ�งสะที่�อนจุากจุำานวนธุุ์รกิจุที่่�เติบโตอย�างต�อเน่�องจุากการ
จัุดตั�งธุุ์รกิจุใหม� เชิ�น ธุุ์รกิจุเคร่�องม่อแพื่ที่ย์ ที่่�ม่การเติบโตของ
การจัุดตั�งธุุ์รกิจุใหม� จุากปีละ 68 ราย ในปี 2561 มาเป็นปี
ละกว�า 114 ราย ในปี 2563 และ ธุุ์รกิจุเวชิภััณฑ์์ยาและขาย
สินค�าที่างเภัสัชิภััณฑ์์ และที่างการแพื่ที่ย์ ที่่�ม่การเติบโตของ
การจัุดตั�งธุุ์รกิจุใหม� จุากปีละ 945 ราย ในปี 2561 มาเป็นปี
ละกว�า 1,158 ราย ในปี 2563 เป็นต�น
 Medical and beauty services, medical equipment 

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 

new businesses. For example, the number of new 

medical equipment businesses has increased from 

68 businesses in 2018 to 114 businesses in 2020 

whereas the pharmaceuticals and wholesaling of 

pharmaceutical and medical supplies has increased 

from 945 businesses in 2018 to 1,158 businesses in 

2020.

 ธุุ์รกิจุบรกิารที่างแพื่ที่ยแ์ละความงาม ธุุ์รกิจุเคร่�องม่อ
แพื่ที่ย ์และ ธุุ์รกิจุเวชิภััณฑ์ย์าและขายสินค�าที่างเภัสชัิภััณฑ์์และ
ที่างการแพื่ที่ย ์เปน็กลุ�มธุุ์รกิจุหนึ�งท่ี่�ได�รบัผลด่จุากพื่ฤติกรรมของ

         กลิ่�มธ่ิรกิจ้ด้านส่ข่ภัาพิ ส่ข่อนามยั 
       แลิะการแพิทย ์
       Health, Hygiene, and Medical 

 ธุุ์รกิจุพื่ัฒนาโปรแกรม Software และ Application 
ธุุ์รกิจุการเงิน Fintech และ e-Payment ธุุ์รกิจุต้�หยอดเหรย่ญ 
เคร่�องซีกัผ�า เคร่�องเติมเงนิ และเคร่�องเติมนำา จุากเที่คโนโลย่
ที่่�เปล่�ยนแปลงอย�างรวดเรว็ที่่�ตอบสนองต�อการบรโิภัคของคน
ในสังคม เพื่่�ออำานวยความสะดวกและพัื่ฒนาการให�บรกิารต�างๆ 
ส�งผลให�ม่การเปล่�ยนแปลงร้ปแบบธุุ์รกิจุโดยใชิ�เที่คโนโลย่มากขึ�น 
สร�างโอกาสที่างธุุ์รกิจุใหม�ๆ สังเกตได�จุากแนวโน�มผลประกอบ
การท่ี่�ด่ขึ�นอย�างมาก เชิ�น ธุุ์รกิจุการเงนิ Fintech และ e-Payment 
ม่กำาไรตลอดป ี2562 เพิื่�มขึ�นอย�างโดดเด�น จุากปี 2561 ถึุงร�อยละ 
324 และ ธุุ์รกิจุต้�หยอดเหรย่ญ เคร่�องซีักผ�า เคร่�องเติมเงิน และ
เคร่�องเติมนำา ม่กำาไรตลอดป ี2562 เพื่ิ�มขึ�นจุากป ี2561 ถึุง
ร�อยละ 94 เปน็ต�น
 Software and application development business, 

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

prepaid machines, and water filling machines as a result 

of fast-changing technology which responds to shifts in 

consumer behavior by providing convenience and 

developing services, leading to changes in business 

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 

machines, and water filling machines business’s profit 

increased 94 %in 2020 compared to 2019.

       กลิ่�มธ่ิรกิจ้ด้านเทค้โนโลิยีเพิ่�อรองรบั
       การใช้ง้านในชี้วิติประจ้ำาวินั
       Technology for everyday life  

 ธุุ์ ร กิจุการค� าออนไลน์  (e-Commerce)  ธุุ์ร กิจุ
แพื่ลตฟอร์มสำาหรับการเป็นตลาดกลางออนไลน์ และ ธุุ์รกิจุ
ส่�อโฆษัณาผ�านชิ�องที่างออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ 
(Offl ine)  ม่การ เ ติบโตที่่� สอดคล� องและเก่� อหนุนกันกับ
พื่ฤติกรรมการบรโิภัคของผ้�คนในปัจุจุุบันที่่�ม่การซี่�อ-ขายสินค�า
ออนไลน์เพื่ิ�มมากขึ�น ที่ั�งจุากชิ�วงก�อนหน�าน่�และชิ�วงที่่�เกิดม่การ
แพื่ร�ระบาดของโควิด-19 ซีึ�งสะที่�อนจุากจุำานวนธุุ์รกิจุที่่�เติบโต เชิ�น 
ธุุ์รกิจุอ่คอมเมิรซ์ี ที่่�มก่ารเติบโตของการจัุดตั�งธุุ์รกิจุใหม� จุากปลีะ 
310 ราย ในปี 2561 มาเปน็ปลีะ 798 ราย ในป ี2563 ซีึ�งถุ่อเปน็การ
สร�างโอกาสและความที่�าที่ายให�ผ้�ประกอบการรุ�นใหม�ๆ เข�ามา
ดำาเนินธุุ์รกิจุได�มากขึ�น”
 This business group has been growing as a result of 

today’s rising demand for e-Commerce, both before

ข�อมล้ ณ วนัที่่� 28 มกราคม 2564   Information as of 28 January 2021



คาดว�าตราสินค�าต�างๆจุะยน่หยัดและแสดงความโปร�งใส
Brands are expected to take a stand and show 

transparency.

การเผยแพื่ร�เน่�อหาโดยไม�ม่วิด่โอจุะม่การเข�าชิมน�อยกว�า
ถึุง 92% เม่�อเปรย่บเที่่ยบกับการเผยแพื่ร�เน่�อหาที่่�ม่วิด่โอ
อย�างน�อยหนึ�งอย�าง
Posts that don’t contain a video get 92% less 

traffic compared posts withat least one video.

ที่ักษัะด�านการตลาดที่่�เป็นที่่�ต�องการมากที่่�สุดในอนาคต
ได�แก� การวิเคราะห์ข�อม้ลและ
การนำาเสนอข�อม้ลเป็นภัาพื่  
ปญัญาประดิษัฐแ์ละการที่ำาให�
คอมพื่ิวเตอร์สามารถุเร่ยน
ร้�ได�ด�วยตัวเองจุากข�อม้ลที่่�
ม่อย้� (Machine Learning) 
สำาหรับการส�งเน่�อหาข�อม้ล

และกลยุที่ธุ์์ในการบรหิารประสบการณ์ของล้กค�า  (CX 
Management)
Most in-demand marketing skills will be data 

analytics and visualization, Al and machine learning 

for content delivery and CX management.

82% ของผ้�ปฏิิบติังานระยะไกลที่ั�งหมดแนะนำาว�าพื่วกเขา
ไม�ได�วางแผนที่่�จุะกลับไปที่ำางานในสำานักงานอย�างเต็มร้ปแบบ
82% of all remote workers suggested that they are 

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

เน่�อหาที่่�ผ้�ใชิ�สร�างขึ�นได�รบัการพื่ส้ิจุน์แล�วว�ามป่ระสทิี่ธุ์ภิัาพื่
ด่กว�าเน่�อหาที่่�สร�างจุากตราสนิค�า โฆษัณาที่่�ใชิ�เน่�อหาที่่�ผ้�ใชิ�
สร�างขึ�น ม่ค�า CTR ส้งกว�าถึุง 400% เม่�อเที่ย่บกับค�าเฉล่�ย
UGC is proven to outperform brand-created

content. Ads using UGC get 400% higher CTR 

compared to average.

การแพื่ร�ระบาดของเช่ิ�อโรคทัี่�วโลกที่ำาให�ความเกิดความต�องการ
การซี่�อและการขายสนิค�าและบรกิารผ�านอินเที่อรเ์น็ตเพื่ิ�มขึ�น
และผ้�ประกอบการต�าง ๆ ต�องเปล่�ยนแปลงธุุ์รกิจุของตนให�
เปน็ดิจิุที่ลั
The global pandemic has increased the need 

for e-Commerce and many actors have had 

to make changes to digitalize their business.Gartner ระบุว�าการใชิ�เที่คโนโลย่ชิ�วยสนับสนุนทีุ่กขั�นตอน
ของการที่ำางานให�เปน็ร้ปแบบอัตโนมัติ (Hyper Automation)
เปน็สิ�งที่่�หล่กเล่�ยงไม�ได� บรษัิัที่ต�างๆจุะที่ำาให�กระบวนการที่าง
ธุุ์รกิจุและเที่คโนโลยส่ารสนเที่ศที่ำางาน โดยอัตโนมัติ

ด�วยความชิ�วยเหล่อของปัญญาประดิษัฐ์ และการที่ำาให�
คอมพื่ิวเตอรส์ามารถุเรย่นร้�ได�ด�วยตัวเองจุากข�อม้ลที่่�ม่อย้� 
(Machine Learning)
Gartner states that hyper automation is inevitable. 
Companies will automate as many business and IT 
processes as possible with the help of Al and machine 
learning.

MARKETING UPDATE

2x

68%
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ค้วิามรบัผดิช้อบต�อตราส่นิค้้า

การนำาเส่นอเน่�อหาแบบวิดีิโอ

การนำาเส่นอขอ้มลูิเปน็ภัาพิ (Data visualization) เปน็
ทกัษะทางการตลิาดที�เปน็ที�ต้องการของตลิาด

การเกิดข้�นของวัิฒนธิรรมการทำางานจ้ากระยะไกลิ  

การผส่มผส่านระหวิ�างค้วิามเป็นออฟไลิน์กับ
ออนไลิน์ 

เน่�อหาที�ผู้ใช้้ส่รา้งข้�นค่้อการตลิาดแบบปากต�อปาก
รูปแบบใหม�

การซื้่�อขายส่นิค้้าแลิะบรกิารผ�าน
อินเทอรเ์น็ตยังค้งเติบโต

ค้วิามเปน็ส่�วินตัวิของขอ้มลูิทางอินเทอรเ์น็ตแลิะ
การรกัษาค้วิามปลิอดภััยของข้อมลูิ 

จ้ากระบบอัตโนมติั (Automation) เปน็การใช้เ้ทค้โนโลิยี
ช้�วิยส่นับส่น่นทก่ข้�นตอนของการทำางานให้เปน็รูปแบบ
อัตโนมติั (Hyper Automation) 

การตลิาดที�อาศยักลิ่�มค้นที�มอิีทธิพิิลิในโลิกออนไลิน์

Brand Accountability

Data visualization will be the top wanted 
marketing skill

The future of events is hybrid

User-generated content is the new word-

of-mouth

ตราสนิค�าต�าง ๆ ที่่�ถุก้มองว�ามค่วามสำาคัญเติบโต
เรว็ขึ�น 2 เที่�า เม่�อเที่ย่บกับตราสนิค�าอ่�น ๆ

Brands that were seen compared to purposeful
grew 2x faster other brands transparency.

เวลาของการชิมการถุ�ายที่อดสดผ�าน
คลิปวด่ิโอที่างระบบออนไลน์ที่ั�วโลก
เม่�อเที่ย่บกับตราสนิค�าอ่�น ๆ
Global watch time across 
live streaming platforms

อุตสาหกรรมการถุ�ายที่อดสดออนไลน์เพื่ิ�มขึ�นถึุง 91.8% ตั�งแต�ป ีพื่.ศ. 2562
Live streaming industry grew 91.8% from 2019.

ผ้�บรโิภัคจุำานวน 79% ร้�สกึว�าบรษัิัที่ต�าง ๆ 
ร้�ข�อมล้เก่�ยวกับตัวพื่วกเขามากเกินไป

79% of consumers felt companies 
knew too much about them.

68% ของผ้�เชิ่�ยวชิาญด�านการตลาด เชิ่�อว�าเที่คโนโลย่
ระบบอัตโนมัติที่างการตลาดจุะส�งผลด่ต�องานของพื่วกเขา

68% of marketing professionals believe
marketing automation technology will have 

a positive impact on their work.

1.

3.

5.

7.

8.

9.

10.

6.

4.

2.

ใชิ�ผ้�มอิ่ที่ธุ์พิื่ลในโลกออนไลน์ สร�างเน่�อหาบนเวบ็ไซีต์
ร�านค�าออนไลน์ และจุดหมายข�าว

Use influencer-generated content onwebsites, 
online stores and new wsletters.

Multichannel influencer marketing

การตลาดที่่�อาศัยกลุ�มคนที่่�ม่อิที่ธุ์ิพื่ลในโลกออนไลน์ไม�ได�
ชิะลอตัวและคุณไม�จุำาเป็นต�องใชิ�การคาดเดากับเร่�องน่� 
เพื่จุหรอ่บุคคลในโลกออนไลน์ที่่�ม่ยอดผ้�ติดตามประมาณ 
5,000 – 100,000 คน และกลุ�มที่่�ผ้�ติดตามขนาดเล็ก (น�อย
กว�า 25,000 คน) ม่อัตราการวัดผลตอบรบัจุากผ้�ชิมหรอ่
แฟนเพื่จุที่่�ม่ต�อการเผยแพื่ร�เน่�อหาของคุณอย�างส้งสุดและ
ให�ผลลัพื่ธุ์ท์ี่่�ยอดเย่�ยมสำาหรบัธุุ์รกิจุต�าง ๆ
Influencer marketing isn’t slowing down and you 

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

nano influencers (<25k followers) have the highest 

engagement rates and offer great results for 

businesses.

การละเมิดข�อม้ลด�านต�าง ๆ และการละเมิดความปลอดภััย
ของข�อม้ลที่างอินเที่อรเ์น็ตที่ำาให�ผ้�บรโิภัคม่ความร้�เก่�ยวกับ
การใชิ�ข�อม้ลของตนเองมากขึ�น
Different data breaches and violations of

internet security have increased consumers’

knowledge of their own data use.

กิจุกรรมใหญ� ๆ จุำานวนมากถุก้เล่�อนไปจัุดในป ีพื่.ศ. 2564 
กิจุกรรมต�าง ๆ จุะกลายเปน็กิจุกรรมที่่�มก่ารนำาเสนอที่ั�ง
แบบออนไลน์และแบบตัวต�อตัว การถุ�ายที่อดสดออนไลน์
จุะเติบโตขึ�นเร่�อย ๆ
Many big events have been moved to 2021.

Events will become hybrid and offer both 

online and in-person experiences. Streaming 

will also keep growing.

Video content

Internet privacy and data security

From automation to hyper automation

The rise of remote working culture

 e-Commerce keeps growing

3,890,000,000 ชิม.
3,89 billon hours

7,460,000,000 ชิม.
7.46 billion hour

CR : https://www.socialmediatoday.com/news/
10-marketing-trends-for-2021-infographic/592862/

 จุากความผนัผวนที่างการตลาดในป ีพื่.ศ. 2563 ดเ้หมอ่น
ว�าแที่บจุะเป็นไปไม�ได�เลยที่่�จุะคาดการณ์อย�างแม�นยำาว�าจุะเกิด
อะไรขึ�นต�อไปกับภัาคการตลาดดิจิุที่ัลในปีที่่�จุะถึุง แต�ในขณะท่ี่�
การปรบัตัวของปทีี่่�แล�วส�วนใหญ�เกิดขึ�นเพื่่�อตอบสนองต�อการแพื่ร�
ระบาดของโรค แต�ก็แสดงให�เห็นถึุงแนวโน�มใหม� ๆ  ของผ้�บรโิภัคและ
การเปล่�ยนแปลงกระบวนการต�าง ๆ  ซีึ�งปจัุจุบุนัม่แนวโน�มที่่�จุะแพื่ร�
หลายมากขึ�นและม่บที่บาที่มากขึ�นในการเชิ่�อมต�อการส่�อสาร และ
การตลาดในป ีพื่.ศ. 2564 การคาดการณ์จุาก Liana Technologies 
ได�มองเห็นการเปล่�ยนแปลงครั�งใหญ�ที่่�เกิดจุากโควิด-19 และ
พื่ิจุารณาว�าจุะส�งผลกระที่บต�ออนาคตอย�างไร ด�วยปรมิาณการ
ดว้ด่ิโอเพื่ิ�มขึ�น การตลาดท่ี่�อาศัยกลุ�มคนท่ี่�มอิ่ที่ธุ์พิื่ลในโลกออนไลน์ 
การสร�างสรรค์กิจุกรรมที่่�ผสมผสานระหว�างความเปน็ออฟไลน์กับ
ออนไลน์เข�าด�วยกัน และอ่�น ๆ มันจุะที่ำาให�คณุคิดได�อย�างแน�นอน
 Given the turbulence of 2020, it seems almost 

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 

prevalent and play a larger role in how we connect, 

communicate, and indeed, market in 2021.

That’s the basis of these predictions from Liana 

Technologies, which looked at the big shifts coming out of 

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

impact the future. And definitely, you’d expect many of 

these trends to hold - with increased video consumption, 

influencer marketing, hybrid events and more.
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 ส่บเน่�องจุากเหตุการณ์การแพื่ร�ระบาดของโรคปอด
อักเสบจุากไวรัสโคโรนาสายพัื่นธุุ์์ใหม�2019 บรษัิัที่ ซี่.เอ.เอส.
เปเปอร์ ตระหนักและม่ความห�วงใยสถุานการณ์ดังกล�าว 
ที่างบริษััที่ฯ ม่มาตรการป้องกันการแพื่ร�ระบาดของโรคติด
เช่ิ�อไวรัส COVID-19 กับพื่นักงานดังน่�

ที่างบริษััที่ฯ ไม�อนุญาตให�พื่นักงานเดินที่างไปยังประเที่ศ
กลุ�มเส่�ยงในทีุ่กกรณ่ และหากม่คนในครอบครัวของพื่นักงาน
เดินที่างไปยังประเที่ศกลุ�มเส่�ยง หลังวันที่่� 1 กุมภัาพัื่นธุ์์ 2564  

พื่นักงานต�องเข�าแจุ�งชิ่�อและประเที่ศ เพ่ื่�อพื่ิจุารณาการหยุด
งานเพ่ื่�อเฝ้้าระวัง 14 วัน

ที่างบรษัิัที่ฯ  ดำาเนินการตรวจุวัดอุณหภัมิ้พื่นักงานทุี่กที่�านก�อนเข�า
พ่ื่�นท่ี่�ปฏิิบติังาน  รวมถึุงพื่นักงานขบัรถุและพื่นักงานติดรถุ หาก

พื่บพื่นักงานท่ี่�ม่อาการไข� หรอ่อาการต�องสงสยัเข�าข�ายอาการโรค
ดังกล�าวที่างบรษัิัที่ฯจุะให�ออกจุากพื่่�นท่ี่�ที่นัท่ี่

ที่างบรษัิัที่ฯ  จัุดเตรย่มเจุลล�างม่อ แอลกอฮิอล์ 70%
 ไว�ตามจุดุต�างๆของบรษัิัที่ และรถุขนส�งสนิค�าที่กุคัน

ที่างบรษัิัที่ฯ จัุดเตรย่มหน�ากากอนามัยให�พื่นักงานขบัรถุและ
พื่นักงานขบัรถุที่กุคัน ขณะปฏิิบติัหน�าที่่�ตลอดเวลา

ที่างบรษัิัที่ฯ ที่ำาความสะอาดฆ�าเชิ่�อโรคพื่่�นที่่�ให�บรกิารภัายในและ
ภัายนอก โดยเฉพื่าะจุดุที่่�มก่ารสัมผสับ�อยครั�ง

 

มาตรการป้้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้้�อไวรัส COVID-19

1

3

4

5
2

ที่างบรษัิัที่ฯ ตระหนักถึุงความปลอดภััยและสุขภัาพื่อนามัยของลก้ค�าเปน็สำาคัญ 
โดยยงัคงเคร�งครดัใชิ�มาตรการท่ี่�เข�มงวดเพื่่�อป้องกันการแพื่ร�กระจุายของเช่ิ�อไวรสั COVID-19 อย�างต�อเน่�อง



CAS @ ACTVITIES

CAS GROUP และ C.A.S. PAPER 
จััดกิจักรรมร่วมบริจัาคโลหิิต
กับสภากาชื้าดไทย

CAS GROUP and C.A.S. PAPER 
organized blood donation activity 

with the Thai Red Cross Society
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 บรษัิัที่ ซี.่เอ.เอส.โฮิลดิ�ง กรุ�พื่ ,บรษัิัที่ ซี.่เอ.เอส.เปเปอร ์
ร�วมกับ สถุาน่วิที่ยุโที่รทัี่ศน์ไที่ยที่่ว่ส่ชิ�อง 3 โดย กลุ�มบรษัิัที่
เซีริซ์ีเอนเตอรเ์ที่นเม�นที่ ์และครอบครวัละคร บรษัิัที่ แอค อารต์ 
เจุเนเรชัิ�น จุำากัด ได�ร�วมกันจัุดที่ำาปฏิิที่ินจุ่นปี 2564  ชุิด 
“CHINESE SUPERNOVA CALENDAR ” ในธุ์่ม “New 
Chinese Fashion – Modern Youth”  ซึี�งม่เป้าหมาย ใน
การส�งความสุขให�กับแฟนละครชิ�อง 3 และเพื่่�อเป็นการกุศล
สำาหรับกิจุกรรมบริจุาคโลหิตของสภัากาชิาดไที่ย และ
องค์กรเพื่่�อการกุศลอ่�นๆ ทัี่�งน่� ได�นักแสดง  12 ดาวรุ�งสดุฮิอต
จุากชิ�อง 3 อาทิี่ เชิ�น ภัณ ณวัสน์,ไอซี์ ภัาณุวัฒน์, อิน สารนิ,
ออกัส วชิิรวิชิญ์ เป็นต�น

 วันที่่� 19 ม่นาคม 2564 ที่่�ผ�านมา CAS 
Group และ C.A.S. PAPER จัุดกิจุกรรมร�วมบรจิุาค
โลหิตกับสภัากาชิาดไที่ย โดยวัตถุุประสงค์หลักของ
กิจุกรรมเพ่ื่�อให�พื่นักงานและบุคลากรของบรษัิัที่ฯ
ได�ที่ำาความด่ ร้�จัุกการเส่ยสละ ชิ�วยเหล่อสังคมและ
จิุตอาสา แก�ผ้�ป�วยและผ้�ที่่�ต�องการใชิ�โลหิต 

 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.  

Many models of this calendar included K.Phon Nawat 

, K.Ice Phanuwat,K.In Sarin and 

K.August Vachiravit.

 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.

“CHINESE SUPERNOVA CALENDAR”
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 กลุ�มธุุ์รกิจุกระดาษัและบรรจุุภััณฑ์์ ดำาเนินธุุ์รกิจุใน
กลุ�มกระดาษัและกระดาษับรรจุุภััณฑ์์แบบครบวงจุรตั�งแต�ต�นนำา
ถึุงปลายนำา โดยเริ�มจุากธุุ์รกิจุรบัซี่�อและจุำาหน�ายชิิ�นไม�สับ ผลิต
เย่�อกระดาษั และแปรร้ปกระดาษัด�วยเที่คโนโลย่การผลิตท่ี่�ที่ัน
สมัย ด�วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 OHSAS18001 : 2007  
และ FSCTM ตลอดจุนถึุงนำาเข�ากระดาษัหลากหลายประเภัที่ เพื่่�อ

ให�ครอบคลุมกับการใชิ�งานในทุี่กร้ปแบบและสามารถุ
ตอบสนองความต�องการของล้กค�าท่ี่�เปล่�ยนแปลงอย�าง
รวดเรว็ และเปน็ตัวแที่นจุำาหน�ายผลิตภััณฑ์ค์ณุภัาพื่สง้ 
ท่ี่�ได�รบัการรบัรองระบบการจัุดการ FSCTM และ PEFCTM 
Certified จุากผ้�ผลิตที่ั�งในประเที่ศและต�างประเที่ศ ได�แก� 

กระดาษัพิื่มพื่เ์ขย่น กระดาษัสำาเนาในตัว กระดาษัสำานักงาน และ
กระดาษัสำาหรบับรรจุุภััณฑ์์อาหาร นอกจุากน่�ได�ม่การขยายไป
ส้�ผลิตภััณฑ์์สำาเรจ็ุร้ป อาทิี่ บรรจุุภััณฑ์์กล�องข�าวกระดาษั  แก�ว
กระดาษั และกลุ�มกระดาษั อนามัยที่่�ม่ที่ั�งการส�งออก การรบัจุ�าง
ผลิตสนิค�า และการผลิตภัายใต�ร้ปแบบและตราสนิค�าของตนเอง 
การนัต่คณุภัาพื่ผลิตภััณฑ์์

 “ต้้นไม้จ้ะเติ้บใหญ่ย่่อ่ม้เกิิดจากิเม้ล็็ดพันัธ์ุ์�ค์ุณภาพั ขย่าย่กิิ�งก้ิานแล็ะคุงอย่่่อย่า่งยื่นย่งด้วย่รากิฐานที่่�แขง็แรง”             
เฉกเชิ�นเด่ยวกับเมล็ดพื่นัธุ์์ุซีเ่อเอส ก�อกำาเนิดเม่�อปี พื่.ศ. 2514 เริ�มต�นดำาเนินกิจุการในช่ิ�อ บรษัิัที่ เจุรญิอักษัร จุำากัด  ประกอบกิจุการธุุ์รกิจุ
ตัวเรย่งพิื่มพื่์ องค์ประกอบสำาคัญของการพิื่มพื่์ที่่�นำามาซีึ�งผลลัพื่ธุ์ง์อกงาม และกลายเป็นโอกาสอันยิ�งใหญ�ในการขยายกิ�งก�านสาขาไปส้�
ธุุ์รกิจุอุตสาหกรรมสิ�งพื่ิมพื่์แบบครบวงจุรด�วยปณิธุ์านอันมุ�งมั�นประสานอย�างแข็งแกร�งกับวิสัยที่ัศน์อันกว�างไกล เสรมิบำารุงให�เติบใหญ�
ด�วยที่่มบุคลากรคุณภัาพื่ที่่�ปฏิิบัติงานอย�างเต็มศักยภัาพื่ เปรย่บเสมอ่นรากฐานที่่�มั�นคง ที่ำาให�ถึุงปัจุจุุบันต�นไม�ต�นน่� เติบโตอย�างแข็งแรง  
ภัายใต�ชิ่�อ ซีเ่อเอส กรุ�พื่ เและได�ขยายธุุ์รกิจุออกไปอ่ก 5 กลุ�มดังน่�   
  “Trees grow only when planted from quality seeds and stand large and long with strong roots.” Similar 

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:  

ด�วยมาตรฐาน ISO14001 : 2015
 Paper and packaging – operating an integrated 

paper and packaging business from upstream to down-

stream. The business ranges from the buying and selling 

of wood chops, pulp production, paper processing using 

modern technology with ISO 9001 : 2015 OHSAS18001 : 

2007 and FSCTM certification, and imports of various 

types of paper to cover all types of function and respond 

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

business is a distributor of high quality products of both 

local and overseas manufacturers with FSCTM and PEFCTM 

certified ranging from printing writing paper, copy paper, 

to food packaging paper. Moreover, the business has 

stretched its product line to ready-made products such 

as meal boxes, paper glasses, and sanitary paper which 

are exported, manufactured under OEM contracts, and 

manufactured under its own brand with ISO14001 : 2015 

certified product quality.

 กลุ�มธุุ์รกิจุเคร่�องม่อแพื่ที่ย์ ดำาเนินธุุ์รกิจุผลิตและ
จุำาหน�ายถุุงยางอนามัยและเจุลหล�อล่�น ภัายใต�แบรนด์ ONE-
TOUCHTM เป็นเจุ�าของสิที่ธุ์ิ�ในการขายและการที่ำาตลาดถุุงยาง

อนามัยและเจุลหล�อล่�นแบรนด์ PLAYBOYTM ครอบคลุม
กว�า 188 ประเที่ศที่ั�วโลก (Global License จุาก Playboy 
Enterprises International, Inc.) และยงัดำาเนินธุุ์รกิจุ
รบัจุ�างผลิตให�กับบรษัิัที่และองค์กรเอกชินในอ่กกว�า 100 
ประเที่ศ รวมถึุงได�เข�าร�วมประมล้งานผลิตถุุงยางอนามยั

ให�กับองค์กรภัาครฐัและเอกชินทัี่�วโลกอ่กด�วย
 Medical supplies – manufacturing and selling 

condoms and lubricants under the ONETOUCHTM brand,

owning  the distribution and marketing rights of  PLAYBOYTM  

condoms and lubricants in 188 countries across the globe 

(Global License from Playboy Enterprises  International 

Inc.), manufacturing under OEM contracts for companies 

and private organisations in more than 100 countries, 

and participating in condom production bidding of public 

and private organisations around the world.

 กลุ�มธุุ์รกิจุเที่คโนโลย่ ดำาเนินธุุ์รกิจุในร้ปแบบของผ้�
คิดค�นระบบและดำาเนินการผลิตอุปกรณ์ที่่�รองรับเที่คโนโลย ่
RFID ทัี่�งในประเที่ศและต�างประเที่ศ มุ�งเน�นศักยภัาพื่ในการ
สร�างสรรค์ฉลากคุณภัาพื่ ที่่�สามารถุตอบสนองการใชิ�งานได�
อย�างหลากหลาย และมุ�งมั�นพื่ฒันาที่ม่งานให�เปน็เพื่่�อนค้�คิดตลอด
กระบวนการ เพื่่�อให�ลก้ค�าได�สิ�งที่่�เหมาะสมกับธุุ์รกิจุมากที่่�สดุ และ
ชิ�วยเพื่ิ�มประสทิี่ธุ์ภิัาพื่ในธุุ์รกิจุได�จุรงิ มค่ณุภัาพื่และประสทิี่ธุ์ภิัาพื่
ความปลอดภััยส้งสดุ ซีึ�งปจัุจุบุนับรษัิัที่ สตาร ์อารเ์อฟไอด่ จุำากัด 
ได�รบัการมาตรฐาน IS O9001 : 2015 เปน็ที่่�ยอมรบัในระดับสากล
 Technology – being the system innovator and 

manufacturer of RFID-enabled devices locally 

and internationally with a focus on creating 

quality labels that can respond to a wide range 

of applications and on building support teams 

that can be customer’s partner throughout the 

process to ensure that customers get what is most suit-

able for their business which can truly enhance efficiency 

through highest quality and safety. Star RFID Company 

Limited has already received the internationally recog-

nized ISO 9001 : 2015 certification.

 กลุ�มธุุ์รกิจุบริหารจัุดการที่่� ดิน ดำาเนินธุุ์รกิจุจัุดสรร
อสังหารมิที่รพัื่ย์ที่ั�วประเที่ศ อาที่ิ นิคมอุตสาหกรรมฯ สินสาคร 
โรงแรมรามาดา พื่ลาซี�า บายวินแฮิมด์ เจุ�าฟา้ โดยมุ�งเน�นการสรรค์
สร�างความสขุให�กับผ้�คนและสงัคมโดยรอบ ที่กุการออกแบบเน�นยำา
การม่ส�วนร�วมพื่ฒันาพ่ื่�นท่ี่�ให�กลมกล่นไปกับวถ่ิุความเปน็อย้� ควบค้�

ไปกับการยกระดับคณุภัาพื่ชิว่ติ ภัายใต�การดำารงไว�
ซีึ�งเอกลักษัณ์และวัฒนธุ์รรมไที่ยที่่�เป็นภัาพื่สะที่�อน
อันงดงามส้�นักที่�องเที่่�ยวจุากที่กุมุมโลก เพื่่�อให�ธุุ์รกิจุ
และสงัคมเติบโตไปด�วยกันอย�างยั�งยน่ 
 Land management – operating a real 

estate business across the country such as 

Sinsakhon Industrial Estate and Ramada Plaza Hotel by 

Wyndham Chao Fah with a focus on creating happiness 

for people and community. All designs emphasise land 

development that combines with the way of living and 

improves the quality of life while maintaining the uniqueness 

of the Thai culture which has impressed travellers from 

around the world, allowing business and society to grow 

together in a sustainable way.

 

 กลุ�มโลจิุสติกส์ ดำาเนินธุุ์รกิจุภัายใต�ชิ่�อบรษัิัที่ ออล เอส โฮิลดิ�ง 
จุำากัด มุ�งเน�นธุุ์รกิจุการขนส�งสาธุ์ารณะที่่�จุะยกระดับคณุภัาพื่ชิวิ่ตของคน
ไที่ยให�สะดวกปลอดภััยเข�าถึุงได� โดยม่บรษัิัที่ เอเชิย่ แค็บ จุำากัด อย้�ภัายใต�

การบรหิารจัุดการ มุ�งเน�น 3 องค์ประกอบหลัก ได�แก� ผลิต
รถุยนต์ (Hardware) เที่คโนโลย่ (Software) และบุคลากร 
(People ware) รวมอย้�ในแอปพื่ลิเคชินัรถุรบัส�ง ในชิ่�อ 
“CABB” ภัายใต�คอนเซีป็ต์ “แที่ก็ซี่�มาตรฐานใหม�” โดย
เล่อกสรร ลอนดอนแที่ก็ซี่� รถุที่่�มโ่มเดลที่่�ด่ที่่�สดุสำาหรบั
ผ้�ขบัและผ้�โดยสารมาให�บรกิาร  ม่ Call Center ดแ้ล

ตลอด 24 ชิั�วโมง ที่กุครั�งที่่�เรย่กใชิ�บรกิารผ�าน CABB ผ้�โดยสารจุะได�รบั
ความเชิ่�อมั�น ตลอดจุนความปลอดภััยและการให�บรกิารที่่�เหน่อกว�า 
พื่ร�อมที่ั�งมก่ารพื่ฒันาอย�างต�อเน่�อง เพื่่�อให�ทุี่กการเดินที่างม่สวสัดิภัาพื่ 
และชิ�วยยกระดับคุณภัาพื่ช่ิวติไปพื่ร�อมกัน
 Logistics – operating under All Es Holding Company 

Limited with a focus on public transport business to improve the 

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

accessible transport. Asia Cab Company Limited is under the 

company’s management which operates based on the three 

key elements including vehicle production (hardware), tech-

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

application under the #newstandardoftaxi concept. The service 

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

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.

1. กิล็์่ม้ธ์ุ์รกิิจกิระดาษแล็ะบรรจภั์ณฑ์�
Paper and packaging

2. กิล็์่ม้ธ์ุ์รกิิจเคุรื�องมื้อแพัที่ย่�
Medical supplies

4. กิล็์่ม้ธ์ุ์รกิิจบรหิารจัดกิารที่่�ดิน
Land management

5. กิล็์่ม้ธ์ุ์รกิิจโล็จิสติ้กิส� Logistics

3. กิล็์่ม้ธ์ุ์รกิิจเที่คุโนโล็ย่ ่
Technology
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 ชิ็อกโกแลตในระดับพื่รเ่ม่�ยมบรรจุุในกล�องแบน ที่่�ที่ำาจุาก
กระดาษัคราฟท์ี่สน่ำาตาล บรรจุช็ุิอกโกแลต 3 ซีองต�อกล�อง ฝ้าเปิดอย้�
ด�านหลังของกล�อง  กราฟิกเรย่บง�าย แต�โดดเด�นและเปน็เอกลักษัณ์
ด�วยการพื่ิมพื่์ สัญลักษัณ์เฉพื่าะของแต�ละรส ที่่�ม่การปั� มฟอยล์และ
ปั� มน้น  ผิวในของกล�องม่การพื่ิมพื่์ลวดลายและส่ที่่�สอดคล�องกับ
สญัลักษัณ์เฉพื่าะนั�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.  

 กล�องที่่�เม่�อวางซี�อนกันแล�ว จุะเห็นความน�าสนใจุของ
ขอบกล�องด�านบน ที่่�ได�รบัการพื่ับให�เป็นส่�เหล่�ยมข�าวหลามตัด
เรย่งกัน  กล�องชิ็อกโกแลตในร้ป นอกจุากจุะได�รบัการออกแบบ
ดังกล�าวแล�ว ยงัใชิ�กระดาษั metallized hologram board และ
พื่มิพื่อ์ย�างสวยงาม ที่ำาให�สามารถุยกระดับสินค�าได�
 The stacking of cartons shows the interesting of 

top edge which creased in trapezoid shape. The chocolate 

carton picture was designed in this concept, made of 

metallized hologram board and high quality printing  to 

leverage the product segment.

 โตก่ยวบานาน�า เป็นขนมที่่�เป็นเอกลักษัณ์ของกรุง
โตเก่ยว ที่่�ม่ช่ิ�อเส่ยงมากในหม้�นักที่�องเที่่�ยวในปัจุจุุบันม่รสใหม�
หลายรส  เพิื่�มเติมจุากรสดั�งเดิม กล�องที่่�ใชิ�กับทีุ่กรสเป็นกล�อง
มาตรฐานที่่�เรย่บง�ายและเหม่อนกันหมด เพื่่�อลดจุำานวน SKU 
ของกล�องท่ี่�สั�งซี่�อ และชิ�วยที่ำาให�ประหยัดค�าใชิ�จุ�ายได� กล�องที่ำา
จุากกระดาษัขาวเที่า ที่่ฝ้ากล�องพิื่มพื่์ส่เหล่องส่เด่ยวเที่�านั�นเป็น
ร้ปกล�วย  และตัวหนังส่อภัาษัาญ่�ปุ�น ห�อกล�องด�วยกระดาษัอารต์
มัน (กระดาษัของขวญั) ท่ี่�พื่มิพื่แ์บบเรย่บๆ ระบุรสของขนมอย�าง
ชิดัเจุน 
 Tokyo Banana, the unique snack of Tokyo City, 

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

new variants, adding on the original flavor.  The cartons 

for all variants are the same of standardized simple design 

in order to reduce the number of carton SKUs and cost 

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

color of banana picture and Japanese text  is printed on 

the cover. Wrapping paper made of high gloss art paper 

printed simple artwork to clearly identify the variant. 

 ในฉบับท่ี่�แล�วได�ให�ด้ตัวอย�างกล�องกระดาษัที่่�น�าสนใจุ
ในประเที่ศญ่�ปุ�นไปแล�ว ฉบับน่�มาต�อตอนท่ี่� 2 สิ�งท่ี่�น�าสังเกต
ค่อ นวัตกรรมบรรจุุภััณฑ์์ในประเที่ศญ่�ปุ�น ไม�ว�าเป็นบรรจุุภััณฑ์์
ประเภัที่ใด ไม�จุำาเป็นต�องเป็นสิ�งใหม�ๆ หรอ่ใชิ�เที่คโนโลย่ระดับ
สง้เสมอไป แต�หากเปน็การพื่ฒันาบรรจุภัุัณฑ์ส์ำาหรบัสนิค�าที่่�ออก
ตลาดไปแล�วให�ด่ขึ�นอ่ก และ สนิค�าเดิมใหม� เพื่่�อให�ตอบสนองต�อ
วิถุ่ชิ่วิตผ้�บรโิภัคและสภัาพื่การตลาดท่ี่�เปล่�ยนไป ปัจุจัุยสำาคัญ
ที่่�ที่ำาให�ประสบความสำาเรจ็ุ ค่อ การร�วมมอ่อย�างใกล�ชิดิ ระหว�างนัก
ออกแบบโครงสร�างและกราฟิกของบรรจุภัุัณฑ์์  เจุ�าของตราสนิค�า 
ผ้�ผลิตวสัด ุผ้�ผลิตบรรจุภัุัณฑ์ ์และ ผ้�ผลิตเคร่�องจัุกร เพื่่�อให�แนว
ความคิดของนวัตกรรมบรรจุุภััณฑ์์สามารถุผลิตได�ในเชิิงการค�า
อย�างม่ประสิที่ธุ์ภิัาพื่นั�นเอง
 This article is the second part of Interesting 

Paper Carton in Japan. Packaging innovation in Japan is 

not necessary to be new things or advanced  technology 

but it is the packaging development of current products 

for improvement and new products to serve consumer 

life style and marketing changes.   The key factor for 

success is close collaboration among structural

 designers, graphic designers, brand owners, packaging 

converters and machine manufacturers in order to 

make the packaging  innovation ideas to  be produced 

in commercial scale efficiently.

PAPER TECHNIQUE
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กล่องกระดาษท่�น่าสนใจั
ในป้ระเทศญี่่�ป้่�น
Interesting Paper Carton
in Japan

ตอนที่ี� 2

PART 2
มยุร ่ภัาคลำาเจุ่ยก                                                          

Mayuree Paklamjeak

 กล� องที่่� ออกแบบเฉพื่าะสำาหรับสินค� า
หัตถุกรรม ตบแต�งด�วยกระดาษัส่แดงที่่ฉลุเป็นร้ป
ใบเมเปิล หุ�มด�านบนของกล�อง กล�องน่� เหมาะกับ
สินค�าที่่�ระลึกที่่�ขายในเที่ศกาลฤด้ใบไม�ร�วง
 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.



MARKETING UPDATE LIFE INNOVATION

 HUAWEI จัุบม่อกับแบรนด์แฟชิั�นแดนกิมจิุอย�าง GENTLE 
MONSTER เพ่ื่�อร�วมกันพัื่ฒนาแว�นตาอัจุฉรยิะ HUAWEI X GENTLE 
MONSTER  Eyewear II ที่่�มก่ารผสมผสานระหว�างความสวยงามของ
แฟชัิ�นและความลำาของเที่คโนโลย่เข�าด�วยกัน ออกมาเป็นแว�นตาที่่�
ไม�ธุ์รรมดา…จุะใส�เที่�ๆ  ก็ได� จุะใส�เพื่่�อใชิ�ฟังเพื่ลงเพื่ราะๆ หรอ่จุะใชิ�รบัสาย
โที่รศพัื่ที่ก็์เจุ๋งไม�แพื่�กัน
 HUAWEI partnered with GENTLE MONSTER , 

a  Korean stylish fashion label, to develop the smart glasses 

HUAWEI X GENTLE  MONSTER   Eyewear II by combining  high-

end fashion with cutting-edge technology to create a special 

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

or picking up calls.

Credit: https://droidsans.com/huawei-gentle-monsters-eye-

wear-2-review/

การเชิ่�อมต�อ : ใชิ�ระบบ Bluetooth 5.2 ที่ำาให�การเชิ่�อมต�อม่
ความเสถุ่ยร แถุมไม�ม่ด่เลยเ์วลาดห้นังหรอ่ฟงัเพื่ลงอ่กด�วย
Connection: support the Bluetooth 5.2 protocol for 

stable connection without delays when watching 

movies or listening to music

 ฟีเจุอรฟ์ังเพื่ลง : มาพื่ร�อมกับลำาโพื่งขนาดเล็กแบบ 
Semi-Open ขนาด 128mm ติดอย้�ท่ี่�ขาแว�นทัี่�ง 2 ข�างบรเิวณ
ใกล� ๆ ห้ที่ำาให�สามารถุขับเส่ยงที่่�ม่ความสมจุรงิออกมาจุาก
ลำาโพื่งเข�าส้�ห้ผ้�ใชิ�งานได�โดยตรง
 Music playing feature: 128mm semi-open 
speakers on the two temples close to your ears that 
transmit sound clearly and directly to your ear.

ฟีเจุอรร์บัโที่รศัพื่ที่์ คุยโที่รศัพื่ที่์ : การใชิ�เป็นอุปกรณ์ Hands 
Free เพื่่�อคุยโที่รศัพื่ท์ี่นั�นเอง ซีึ�งจุากการที่ดสอบแล�วก็สามารถุ
ที่ำางานได�ปกติไม�ม่ปัญหาอะไรสำาหรบัการคุยในสภัาวะที่่�ไม�ม่
เส่ยงรอบข�างรบกวนอย�างเชิ�นในออฟฟิศ หรอ่ในห�างที่่�ไม�ได�ม่
คนพื่ลุกพื่ล�านนัก แต�ถุ�าใชิ�ระหว�างเดินข�างถุนนที่่�ม่เส่ยงรถุวิ�ง
ไปมา เส่ยงสนที่นาจุะโดนกลบจุนบางที่่ต�องใชิ�ม่อป้องห้เอาไว�
เพื่่�อให�เสย่งชิดัขึ�น ส�วนไมโครโฟนจุากการที่ดสอบแล�ว ปลายสาย
บอกว�าได�ยินชัิดเจุนด่
Picking up calls and talking on the phone: a hands-free 

device to answer phone calls which can function normally 

even in the environments with interfering sound such as 

in an office or in a slightly crowded shopping mall. When 

used along pavements next to busy roads, the 

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.

แบตเตอร่� : มาพื่ร�อมแบตเตอร่�ขนาด 85 mAh ซีึ�งอาจุจุะดเ้หมอ่น
ไม�มากเที่�าไหร� แต�จุากการที่ดสอบสามารถุใชิ�งานได�ที่ั�งวนั
Battery: 85 mAh battery which may seem small but can 

last all day from the test.
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โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า ภูเก็ต
พักหรู 5 ดาว เที่ยวครบจบทีเดียว มาหลายคน ยิ่งแถมเยอะ

โปรจ่ายเอง นักเลงพอ ไม่รอรัฐโปรจ่ายเอง นักเลงพอ ไม่รอรัฐ

แพคเกจ 3 วัน 2 คืนแพคเกจ 3 วัน 2 คืน

4,990
ต่อท่าน

ราคาเดียว

มา 2 คน >> โปรสะใจ
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

มา 4 คน >> โปรหรอยแรง

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

มา 8 คน >> โปรคุ้มหนัด

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

มา 10 คน >> โปรครบจบปัง

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

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

นอนต่อฟรี 1 คืน

เลื่อนวันได้ เข้าพักภายในสิ้นปี 64

ยอร์ชส่วนตัว

แหลมพรหมเทพ ล่องแก่ง

เมืองเก่าภูเก็ต

หมู่เกาะสิมิลัน

HUAWEI X
GENTLE MONTER Eyewear II



 Honesty is the foundation of an individual, the 
basic guarantee of an enterprise, the legal base of the 
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. 

 ความซี่�อสัตยเ์ปน็รากฐานของแต�ละบุคคล เปน็หลักประกัน
ขั�นพื่่�นฐานขององค์กร รากฐานที่างกฎหมายของประเที่ศ และ
เง่�อนไขท่ี่�จุำาเปน็สำาหรบัการสร�างบรรยากาศที่่�กลมกล่นกันในสงัคม
 ในบ�ายวันที่่� 4 มกราคม Huang Zhaoxiong ผ้�จัุดการ
ทัี่�วไปของ Gold East Paper (Jiangsu) Co.,Ltd. ร�วมกับหัวหน�า
หน�วยงานต�างๆร�วมกันอ�านแถุลงการณ์แสดงความมุ�งมั�นและลง
นามใน “ความมุ�งมั�นด�านความซี่�อสตัย”์ โดยให�คำามั�นสัญญาว�าจุะ
ปฏิิบติัตามกฎและข�อบงัคับของบรษัิัที่ฯ อย�างม่สติโดยมจุ่ดุมุ�งหมาย
เพ่ื่�อร�วมกันปล้กฝ้งัองค์กรท่ี่�ม่วัฒนธุ์รรมแห�งความซี่�อสตัยโ์ปร�งใส
 เจุ�าหน�าท่ี่�ที่กุหน�วยงานเข�าร�วมกิจุกรรม “เด่อนแห�งความ
ซี่�อสัตย์สุจุรติ” จุากการศึกษัาและอภิัปรายเก่�ยวกับกรณ่ศึกษัาใน
ชิ�วงหลายปีที่่�ผ�านมาสิ�งเหล�าน่�อธุ์ิบายถึุงที่ัศนคติของบรษัิัที่ฯ ต�อ
พื่ฤติกรรมที่่�ไม�ซ่ี�อสัตย์โดยเฉพื่าะกฎหมายและข�อบังคับที่่�ใชิ�บงัคับ
กับการลงโที่ษัพื่ฤติกรรมดังกล�าว คำาปฏิิญานแห�งความซี่�อสัตย์
ที่่�พื่วกเขาที่ำาค่อความรบัผิดชิอบต�อตนเองและ APP เน่�อหาของ
ความไม�อ�อนข�อให�กับการกระที่ำาผดิและการมว่นัิยในตนเองในค้�มอ่
พื่นักงานได�รบัการที่บที่วนอ่กครั�งรวมถึุงกฎระเบย่บเก่�ยวกับการให�
รางวลัและการลงโที่ษัในค้�ม่อ
 ความซี่�อสัตย์และความน�าเชิ่�อถุ่อเป็นประเพื่ณ่ที่่�สำาคัญ
ของ APP และเปน็จุรรยาบรรณท่ี่� บรษัิัที่ฯ ในปัจุจุบุนัต�องส�งเสรมิ 
สำาหรบั APP ชิ่�อเส่ยงเก่ยรติยศค่อพื่ลังท่ี่�มองไม�เห็นและความมั�งคั�ง
ที่่�จัุบต�องไม�ได� หากแต�การปฏิิบติัต�อผ้�คนด�วยความจุรงิใจุและสร�าง
ธุุ์รกิจุด�วยความน�าเชิ่�อถุ่อเที่�านั�นที่่�เราจุะได�รบัความเคารพื่และ
ความไว�วางใจุจุากผ้�อ่�น

GEP @ACTIVITES
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‘ความม่่งมั�นด้านความซื่้�อสัตย์’ 
ของพนักงานโกลด์อ่สต์เป้เป้อร์
Staff honesty in Gold East Paper



 หากย�อนกลับไปสมัยยุค 90 กิจุกรรมที่่�ฮิิตมากๆในชิ�วง
นั�นก็ค่อ ต้�ถุ�ายร้ปสติ�กเกอร์จุากญ่�ปุ�น ที่่�วางเร่ยงกันเต็มสยาม 
ม่หลายแบบหลายลวดลาย สามารถุตกแต�งร้ปได�ตามใจุชิอบ 
แต�พื่อนานวันก็ม่นวัตกรรมที่่�เข�าแที่นที่่�นั�นก็ค่อกล�องถุ�ายร้ป
สมารโ์ฟนนั�นเอง ที่ำาให�ต้�ถุ�ายสติ�กเกอรเ์ริ�มได�รบัความนิยมน�อย
ลงเร่�อยๆ 
 แต�มาในปีน่� ต้�สติ�กเกอรเ์ริ�มกลับมาได�รบัความนิยมอ่ก
ครั�งตามร�านอาหารเริ�มม่การนำาต้�มาลงเพื่่�อให�ล้กค�าได�ถุ�ายร้ป
ชิิคๆกลับไปเป็นที่่�ระลึก

 Back in the 90s, one of the most popular 

activities at that time was photo sticker booth from 

Japan, several in Siam Square with many patterns 

which allow you to decorate the photo as you like. 

But later, an innovation which is a smartphone with 

camera has replaced it, causing photo sticker booths to 

become less popular.

 However, this year, photo sticker booth has 

gain popularity again as restaurants began to install for 

customers to have trendy photos as souvenirs.

ตู้ถ่�ายรูป hello flashback

2. Hello Flashback! 
Photo Sticker Booth

2
 ย�อนกลับไปในยุค 50 ก่ฬา Surfing ถุ่อว�าได�รบัความ
นิยมเป็นอย�างมากสำาหรบัวัยรุ�นชิาว California ซีึ�งในเวลานั�นยัง
ไม�มค่ำาว�า skateboard แต�จุะเรย่กเด็กกลุ�มน่�ว�า sidewalk surfing 
จุนกระที่ั�งบรษัิัที่ที่ำากระดาน surf ใน California ได�ติดต�อกับ  Bill 
Richard เจุ�าของธุุ์รกิจุ Chicago Roller Skate เพื่่�อประกอบ
กระดานสเก็ตบอรด์สำาเรจ็ุร้ปขึ�นมาเปน็ครั�งแรก และในเวลาต�อมา
ได�เกิดโรงงานผลิตขึ�นมาอ่กมากมาย จุนเริ�มม่การจัุดการแข�งขัน
อย�างจุรงิจัุง ที่ำาให�สเก็ตบอรด์ได�รบักระแสต่�นตัวมากในตอนนั�น 
และถุ่อว�ากลายเปน็ส�วนหนึ�งจุองวฒันธุ์รรมอเมรกิาอย�างเต็มตัว
 แต�ที่ว�าปลายยุค 60 ความนิยมก็เริ�มน�อยลง เพื่ราะความ
จุำาเจุและม่กิจุกรรมอ่�นๆที่่�น�าสนใจุมาแที่นที่่� ที่ำาให�กลุ�ม
นักสเก็ตบอรด์ต�องใชิ�ท่ี่�สาธุ์ารณะในการวาดลวดลาย มก่ารนัดรวม
ตัวกันไถุบอรด์จึุงที่ำาให�เริ�มมก่ารชุิมนุมของคนรกัสเก็ตบอรด์มากขึ�น
 ก่ฬาสเก็ตบอรด์ในประเที่ศไที่ยเริ�มกลับมาฮิิตอ่กครั�งเม่�อ
ชิ�วงปีน่� เห็นได�จุากร้ปและคลิปตามโซีเชิ่ยลม่เด่ยต�างๆ ที่ั�งดารา 
นักแสดง และเด็กวยัรุ�น  

 Back in the 1950s, surfing was highly popular 
among Californian teenagers. At the time, the word 
skateboard did not exist, so the teenagers called it 
sidewalk surfing. It wasn’t until a surf board company 
in California contacted Bill Richard, the owner of 
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.

 However, by the end of 1960s, the popularity 
started to decline as skateboarding was no longer 
exciting and there were other interesting activities. 
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.

HOBBY CLUB
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CR : https:https://www.unlockmen.com/skate-culture/

ส่เก็ตบอรด์ (Skateboards)1

1.Skateboards



 The 9th Print Tech & Signage Expo 2021 

exhibition is the gathering of operators in the groups 

of Printing business such as inkjet printers, digital Printers, 

Packging Printing, and Services-related Business - 

billboard, Business of printing work, equipments for 

printing and the LED business. The activity of organizing 

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

to-date information that represents the high - tech  innovation 

from a variety of participating organizations in this event. 

Such information is intended for being applied to help 

in achieving more effective operation, reducing costs, 

saving time, diminishing the expenditure on management 

within the organization in an efficient manner Groups 

of Exhibitors Large Format Printers Inkjet Printers UV 

Inkjet Printers Digital Printers/Digital Textile Printing/Dye 

Sublimation Printer Label Printers 3D Printers CNC and 

Laser Services-related business such as in the fields of 

billboards, printing business, photocopy center, printing 

equipments. LED Business Group

 หน�ากากอนามัยจุากกระดาษัเส�นใยธุ์รรมชิาติ เปน็ที่างเล่อก
สำาหรบัผ้�ที่่�ต�องการผลิตภััณฑ์ท์ี่่�เปน็มิตรต�อสิ�งแวดล�อม ไอเด่ยดังกล�าว
เปน็ของ คณุธุ์นากร สภุัาษัา เจุ�าของผลิตภััณฑ์โ์รงงานกระดาษัสา ชิ่�อว�า 
SIMPLY DÉCOR และด�วยความที่่�เปน็ผ้�ผลิตกระดาษัเส�นใยธุ์รรมชิาติ 
พื่อเกิดสถุานการณ์โควิด-19 ที่ำาให�เกิดความคิดจุะนำากระดาษัเส�นใย
ธุ์รรมชิาติมาออกแบบเปน็ หน�ากากอนามยั
 กระดาษัเส�นใยธุ์รรมชิาติที่่�นำามาออกแบบหน�ากากในครั�งน่� 
เปน็เส�นใยกระดาษัสา 100% และเส�นใยกระดาษัสาผสมเส�นใยข�าวโพื่ด 
และเส�นใยกระดาษัสาผสมชิานอ�อย แต�เน่�องด�วยเส�นใยจุากธุ์รรมชิาติจุะ
ม่เช่ิ�อแบคท่ี่เรย่ตกค�าง  จึุงได�นำากระดาษัเส�นใยธุ์รรมชิาติเหล�านั�นไป
ผ�านการฆ�าเชิ่�อแบคที่เ่รย่เปน็ที่่�เรย่บร�อย จุากผลการที่ดสอบเบ่�องต�น 
สามารถุฆ�าเช่ิ�อแบคที่เ่รย่ได�มากกว�า 95 % ส�วนผลการที่ดสอบการฆ�าเช่ิ�อ
แบคท่ี่เรย่ซีึ�งส�งไปตรวจุท่ี่�ไต�หวนั คาดว�าจุะที่ราบผลได�ในเรว็ๆ น่�
 ที่ั�งน่� นอกจุากการนำากระดาษัเส�นใยธุ์รรมชิาติไปผ�านการ
ฆ�าเชิ่�อแบคที่่เรย่แล�ว จุุดขายของหน�ากาก ค่อ การนำาไปเคล่อบสาร
ซีลิโวนาโน ปอ้งกันสารคัดหลั�งจุากภัายนอกที่่�ติดมากับหน�ากากเข�าส้�
ร�างกาย ซีึ�งต�างจุากหน�ากากผ�า และหน�ากากที่ั�วไปที่่�ไม�ได�เคล่อบสาร 
และจุากการเคล่อบสารดังกล�าว ที่ำาให�หน�ากากจุากเส�นใยธุ์รรมชิาติ
น่�สามารถุนำากลับมาใชิ�ซีำาได� 5-7 ครั�ง และจุุดขายที่่�เชิ่�อว�า ล้กค�าจุะ
ให�การตอบรบัเป็นอย�างด่ เพื่ราะเป็นเส�นใยธุ์รรมชิาติที่่�ย�อยสลาย
ได� ไม�เปน็อันตรายต�อสิ�งแวดล�อม เหม่อนคนท่ี่�เล่อกเส่�อผ�า ต�องการ
ผ�าคอตตอน 100% เพื่ราะมาจุากธุ์รรมชิาติ
 ส�วนการที่ดสอบหน�ากากเก่�ยวกับค�าการผ�านของอากาศ 
อย้�ที่่� 5.78 cm3/cm2/s โดยค�ามาตรฐานอย้�ที่่� 1-50 เลขยิ�งมากอากาศ
ยิ�งผ�านได�ง�าย ดังนั�น จุุดเด�นของหน�ากากกระดาษัเส�นใยธุ์รรมชิาติ
อ่กอย�างหนึ�ง ค่อ อากาศผ�านได�ง�าย ใส�ได�นานไม�อึดอัด ส�วนค�ากรอง
อากาศ ขนาด 3 ไมครอน ได�มากกว�า 80 % เคยที่ดลองได�ส้งสุด 95 % 
กรองได�ประมาณหน�ากากสเ่ขย่ว
 สำาหรบัราคาหน�ากากกระดาษัเส�นใยธุ์รรมชิาติ ราคาขาย
อย้�ที่่�ชิิ�นละ 29 บาที่ ซีึ�งที่่�ราคาค�อนข�างสง้ เพื่ราะเปน็งานที่ำามอ่ ไม�ได�ใชิ�
เคร่�องจัุกรในการผลิต พื่นักงานจุะต�องเยบ็ที่ล่ะชิิ�น และวสัดกุระดาษั
เส�นใยธุ์รรมชิาติ ปกติราคาสง้อย้�แล�ว อ่กที่ั�งต�องนำามาผ�านการฆ�าเชิ่�อ
แบคที่เ่รย่ รวมถึุงการเคล่อบสารซีลิโวนาโน ที่ำาให�ราคาค�อนข�างสง้ เม่�อ
เที่ย่บหน�ากากสเ่ขย่ว ที่่�ราคาแผ�นละ 5 บาที่

 คณุธุ์นากร บอกว�า มแ่ผนวางจุำาหน�าย หน�ากากกระดาษั
เส�นใยธุ์รรมชิาติ ที่างออนไลน์ก�อน ในอนาคตจุะนำาไปวางขายตามร�าน
ขายยาที่ั�วไป และอาจุจุะไปนำาเสนอในร�านสะดวกซี่�อ เชิ�น 7-11 ต�อไป
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 การรวมตัวของผ้�ประกอบการด�านธุุ์รกิจุงานพื่ิมพื่์ อาที่ ิ
กลุ�มเคร่�องพื่ิมพื่์อิงค์เจ็ุที่, กลุ�มเคร่�องพื่ิมพื่์ดิจิุตอล, กลุ�มงานพื่ิมพื่์
แพื่ก็เก็จุจิุ�ง, ธุุ์รกิจุบรกิาร เชิ�น งานปา้ยโฆษัณา,ธุุ์รกิจุด�านงานพื่มิพื่,์ 
ธุุ์รกิจุอุปกรณ์ก�อน-หลังการพื่มิพื่,์ กลุ�มธุุ์รกิจุ แอลอ่ด่ การจัุดงานใน
ครั�งน่� จุะที่ำาให�ผ้�ประกอบการที่กุที่�าน ได�รบัข�าวสารที่่�ที่นัสมยัในการ
แสดงถึุงนวตักรรมการพื่มิพื่ร์ะบบไฮิเที่คโนโลย ่จุากองค์กรต�างๆ ท่ี่�
เข�าร�วมออกงานครั�งน่� เพื่่�อนำามาชิ�วยให�การที่ำางานมป่ระสิที่ธุ์ภิัาพื่
มากขึ�น ชิ�วยลดต�นทีุ่น ประหยัดเวลา ลดค�าใชิ�จุ�าย ในการบรหิาร
ภัายในองค์กรได� อย�างมป่ระสิที่ธุ์ภิัาพื่

วนั - เวลา สถุานที่่�จัุดงาน : 
โปรดติดตามจุาก website : printtechexpo.com
Date - Time, Venue : 

Please check website : printtechexpo.com

หิน้ากากจัากกระดาษเส้นใยธรรมชื้าติ 
ผลิิตภััณฑ์์ชุ๊มชุนที่างเลิือกที่ี�เปี็นมิตรุ๊ต่อสิ�งแวดลิ้อม
A mask made from natural fiber paper, an alternative 
community product that is environmental friendly

 A mask made from natural fiber paper is an alternative 

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.

 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.

 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 

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

 For natural fiber paper face masks, the selling price 

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

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 

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

 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. 

PAPER EXHIBITION CREATIVE IDEA
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เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

“GROW Packaging” มุงเนนการคิดคน พัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ 

และบรรจุภัณฑ ที่คำนึงถึงการใชงานอยางมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการ

เลือกบรรจุภัณฑเลือก  “GROW”

เพราะเราจะ “โตไปดวยกัน”


