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Executive Talk Executive Talk
	 การบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดได้นั้น	 นับเป็น
เรื่องท้าทายสำาหรับผู้บริหารยุคปัจจุบัน	 เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลง	
ตลอดเวลา	 ทำาให้ต้องใช้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์	
แตกต่างกันไป	โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์	ที่โดนกระแสเทคโนโลยี
เข้ามาตี	จึงจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์	และหาช่องทางบริการเพื่อ
เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง	
	 NEVIA	NEWS	ฉบบันี	้เรามคีวามตัง้ใจทีจ่ะนำาเรือ่งราวใหม่ๆ 	เพือ่
เป็นความรู้ให้ทันกับสถานการณ์ให้มากที่สุด	โดยเฉพาะเรามา	Update	
AEC	 กับ	 ดร.วิษณุ	 วงศ์สินศิริกุล	 จากศูนย์เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน	 ที่จะมาเล่าสู่กันฟัง	 และอย่าพลาดกับเทรนด์ของ
นวตักรรมและเทรนดข์องผูห้ญงิในอนาคต	(Power	of	Woman)	ทีเ่รา
นำามาฝาก	รวมทัง้สมัภาษณล์กูคา้คนพเิศษทีจ่ะทำาใหค้ณุไดม้มุมองเพิม่
มากขึ้น	และข้อมูลข่าวสารความรู้	กิจกรรมเด่นๆ	ที่อัดแน่นภายในเล่ม	
อย่าลืมร่วมลุ้นโชคท้ายเล่ม	ของรางวัลรอทุกท่านอยู่นะคะ	
	 เข้าสู่เทศกาลวันปีใหม่ของไทย	หรือ	เทศกาลสงกรานต์	เบิกบานท่ัวไทย	
ขอให้ทุกท่านมีความสุข	สดชื่นแจ่มใส	คลายความร้อน	และมีความสุข
กับครอบครัวทุกท่านค่ะ	

กองบรรณาธิการวารสาร	“NEVIA NEWS”
“NEVIA NEWS” Editor

เมษายน	2555	/	April	2012

 Nowadays, managing a business company to stay 
competitive in the marketing is challenging. Changes 
in business model takes place all the time. Abilities to 
adjust accordingly is varied in printing industrial. Printing 
industrial is affected by new technology,so strategy and 
servicing channels has to adjust accordingly.
 NEVIA NEWS intends to bring in the topic of AEC 
2015 and the preparation to encounter the situation in 
printing industry sector by the specialist in this field. 
Additionally,we would also like to present to our readers 
about business innovation trends as a view on business 
that is changing via on - line social media as well as 
the power of woman today. We still have other topics of 
knowledge for all of you.
 Thai new year or Songran festival is coming near.We 
wish you all happiness, brightness and happy family.
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CREATIVE THINKING

ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล
ผู้อำานวยการศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	

คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Visanu Vongsinsirikul 
Director, ASEAN Community Preparation Centre (ACPC)

Lecturer, Faculty of Economics

ความสำาคัญของ AEC 2015 กับการเตรียมพร้อมของคนไทย
	 ก่อนอื่นขออธิบายคำาว่า	AEC	(ASEAN	Economic	Community)	
หรือ	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ซึ่งประกอบด้วย	ประเทศ	บรูไน	ดารุส-
ซาลาม	กัมพูชา	อินโดนิเซีย	ลาว	มาเลเซีย	พม่า	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	
และเวียดนาม	โดย	AEC	เป็นส่วนหนึ่งของ	AC	(ASEAN	Community)	
ซึ่งมี	3	เสาหลักเป็นองค์ประกอบ	คือ	การเมืองความมั่นคง,	สังคม	และ
วัฒนธรรม	และส่วนสุดท้ายคือ	เศรษฐกิจ	ที่เราพูดถึง	AEC	นั่นเอง	
	 โดย	AEC	เป็นผลพวงมาจาก	FTA	(	Free	Trade	Area	)	ซึ่ง	FTA	
คือ	การรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมาย	2	ส่วนหลักๆ	คือ	การยกเลิก
ในสว่นของภาษ	ีและในสว่นของการจำากดัโควตา้การนำาเขา้และสง่ออกสนิคา้	
ซึ่งปัจจุบันลดมาได้	70-80%	ในส่วนของ	AEC	ตลาดจะกลายเป็นตลาด
เดียวกันในอาเซียน	(Single	market)	เป็นเขตการค้าเสรีที่ภาษีเป็น	0%	ในปี	
2558	จะมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะทำาให้มีการเคลื่อนย้ายเสรี	(Free	Flow)	
3	สว่นคอื	สนิคา้และบรกิาร	การลงทนุ	และแรงงาน	โดยในเบือ้งตน้กำาหนด
ให้เฉพาะแรงงานที่มีฝีมือใน	7	สาขาอาชีพ	
	 กลุ่ม	ประเทศในอาเซียน	มีประชากรประมาณ	600	ล้านคน	ซึ่งขึ้นชื่อ
วา่เปน็ครวัของโลก	เปน็กลุม่ประเทศทีม่ภีาคการผลติทีแ่ทจ้รงิ	โดยมมีลูคา่	
GDP	ประมาณ	1	ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั	ซึง่เปน็กลุม่ประเทศ	ทีห่ลากหลาย	
ประเทศตอ้งการเขา้มารว่มทำาการคา้การลงทนุดว้ย	เมือ่รวมกลุม่เปน็	AC	
เปน็เรือ่งธรรมดาทีแ่ตล่ะประเทศ	จะมทีัง้ไดป้ระโยชนแ์ละเสยีประโยชน	์แตกตา่ง
กันไป	 จึงเป็นเรื่องสำาคัญที่แต่ละประเทศจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันและความ
พร้อมให้กับประเทศตนเองเพื่อรองรับในทุกๆ	ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพ	 เพื่อที่จะเตรียมร่วมมือกับประเทศต่างๆ	 ที่จะเข้ามา
อย่างแบบเสรี	และพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆ	มากยิ่งขึ้น	ยกตัวอย่างการ
เกดิขึน้ของ	AEC	ในภาคธรุกจิ	อาท	ิสาขาการบรกิารทางดา้นสขุภาพ,	ทาง
ด้านการท่องเที่ยว	คนในอาเซียนสามารถเข้าถือหุ้นในเมืองไทยได้ถึง	70%	

The Importance of AEC  2015 and the Preparation Printing of Thailand 
 First of all, I would like to explain the words AEC (ASEAN 
Economic Community ) Which comprises of  Brunei Darus-
salam, Cambodia,Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, 
Philippines, Singapore, Thailand and and Vietnam. AEC is 
a part of ASEAN community that has 3 main components: 
Politics, Security, social and culture and Economy which is 
the part that we are going to talk about.
 AEC is resulted from FTA ( Free Trade Area ) which is an 
economic group aiming at waiving taxes and limiting quota 
on import and export which is 70 - 80% decrease now. As for 
AEC, it will become the single market, the free trade area with 
tax zero. There is a joint agreement stating that in 2015 there 
will be free flow in 3 parts : (goods and service) investment 
and labour force which is primarily agreed that only skilled 
labours in 7 careers are allowed
 The population of ASEAN countries is of 600 millions and 
is called the world kitchen. They are in the group of countries 
that are in real producing sector with the GDP of over hundred 
thousand billion US dollars all together making many coun-
tries want to deal in business with and be a joint - venture. 
When being grouped into AEC, it will be natural that some 
may gain and some may lose in certain area. It is, therefor, 
very important to every member country to develop its im-
mune and well prepared to accommodate this free trade in 
every aspect,either in developing qualified personnel for joint 
- venture or developing more labour skills for AEC in business 
sector such as health care service, tourism.Besides, people 
in ASEAN can hold 70% of shares in Thailand.

ความสำาคัญ AEC 
กับความพร้อมของ
สิ่งพิมพ์ไทย
(ASEAN Economic Community)
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CREATIVE THINKING

	 การเตรียมความพร้อมของ AEC กับภาคอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
ในเมืองไทย
	 ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่า	 ผมไม่ค่อยถนัดในเรื่องของ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์มากนัก	 แต่ถ้าจะให้ผมวิเคราะห์อุตสาหกรรม	
สิ่งพิมพ์ในเมืองไทยผมมองโดยแยกเป็น	2	ส่วน	คือ	ภาคกลุ่มโรงพิมพ์	
และ	กลุ่ม	Agency	ต่างๆ	ซึ่งแน่นอน	มีผลต่อภาคธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั้งใน
ด้านข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ	 ธุรกิจโรงพิมพ์	 อาจเกิดการแข่งขันเพื่อ
พัฒนาคุณภาพงานพิมพ์กันมากยิ่งขึ้น	 เพื่อแข่งขันกันในตลาดไม่เพียง
ภายในประเทศแต่เป็นภายนอกประเทศด้วย	จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่ม
ศักยภาพของงานพิมพ์	 ในด้านคุณภาพเราอาจได้แรงงานที่มีคุณภาพ
ภายในอาเซียนเข้ามาร่วมเพิ่มประสิทธิภาพในงานพิมพ์	 เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้	ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้	หรือในภาคการผลิตกระดาษ	อาจ
ส่งผลให้ต้นทุนในกระบวนการผลิตกระดาษลดลง	 อาท	ิ สร้างพันธมิตร
ทางการค้ากับประเทศพม่า	 หรือ	 ลาว	 ซึ่งมีป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบใน
การผลิตกระดาษอยู่มาก	เป็นต้น	
	 กลุ่ม	 Agency	 ต่างๆ	 กลุ่มนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่า	 สามารถทำาตลาด
ขยายสู่อาเซียนได้ง่ายยิ่งขึ้น	 อาจจะเป็นการขายหัวหนังสือดังๆ	 ของ
เมืองไทย	อาทิ	สุขภาพ	ท่องเที่ยว	อาหาร	เพื่อให้อาเซียนรู้จักสังคมและ
วัฒนธรรมเรามากยิ่งขึ้น	และมีอีกประเทศที่น่าสนใจคือ	ประเทศอินโดนีเซีย	
ซึง่มปีระชากรจำานวนมากรวมไปถงึกลุม่ประเทศทีเ่ปน็พนัธมติรทางการคา้
กับอาเซียนอย่าง	ASEAN	+	3,	ASEAN	+	6,	ASEAN	+	8	สิ่งพิมพ์	
อาจจะเข้าไปตีตลาดเจาะตลาดกับหลายๆประเทศก็ได้	 ซึ่งก็ถือว่าเป็น	
สิง่สำาคญั	โดยใชค้วามรว่มมอืระหวา่งแตล่ะประเทศจบัมอืเปน็พนัธมติรกนั
เพือ่เปดิชอ่งทางของสิง่พมิพใ์นประเทศนัน้	โดยมองหาจดุออ่นของประเทศ
คู่ค้าและนำาเอาจุดแข็งเราเข้าแทรกให้ได้มากที่สุด	

 Preparation for AEC on Printing Industry Sector in Thailand 
 I have to say that I am not very keen on printing industry. 
But if I am asked to analyse this sector, I will do by dividing 
it into 2 sections : printing press group and agency group. 
Certainly there will be effects on printing business on both 
sides : advantage and disadvantage. For printing press, there 
will be competition on quality, not only in domestic but also 
outside the country. It is essential that capability of printing 
work must be developed. On quality aspect, we may have 
qualified labours within ASEAN  who can join us in rending 
more efficiency and  more modern printing knowledge ex-
changed. On paper production, it may result a decreasing 
cost capital by being strategic partners with Myanmar or 
Laos where there are a lot of forests that can be sources of 
raw materials for paper production.
 For agency groups, they are interesting in that they can 
easily expand their markets into ASEAN. We may sell them 
the copyright of famous books on health care, tourism, foods 
so that ASEAN will know more about our social and culture. 
Another interesting coumtry is Indonesia which has far more 
population than other ASEAN countries It includes strategig\c 
partner countries of ASEAN like ASEAN+3, ASEAN + 6 and 
ASEAN + 8 in which printed materials may enter their mar-
kets. It is considered important to join hands between each 
country opening channel for printing materials by looking for 
weakpoints of the partner country and our strong points to 
replace them.
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เทรนด์ของนวัตกรรมทางธุรกิจ
	 ปจัจบุนัผูบ้รโิภคมคีวามคาดหวงัทีซ่บัซอ้นมากขึน้และมมีติมิากขึน้	ฉะนัน้
จึงต้องการสินค้าหรือบริการที่มีนวัตกรรม	 คำาว่านวัตกรรม	 หมายถึง	
สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์	 แต่จะมีมูลค่า
ทางการตลาดกต็อ่เมือ่เปน็ทีร่บัรูข้องตลาดหรอืกลุม่เปา้หมาย	เพราะแมว้า่
เราจะค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงใด	 แต่หากผู้บริโภคไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่า	
ก็ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม
	 นวตักรรมมอียู	่2	ชนดิหลกัๆ	ไดแ้ก	่นวตักรรมดา้นเทคนคิหรอืสนิคา้
ที่มีความแปลกใหม	่ และนวัตกรรมในการทำาธุรกิจ	 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับ
กันว่าการทำานวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญในการสร้างศักยภาพและ	
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับหน่วยธุรกิจ	
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 •	 ร้านหนังสืออเมซอน	 ที่พัฒนานวัตกรรมด้านช่องทางการ	
	 	 จัดจำาหน่าย	และการจัดการเรื่องสินค้าคงคลัง
	 •	 รา้นกาแฟสตารบ์ัค๊	ทีพ่ฒันานวตักรรมดา้นรปูแบบการดำาเนนิชวีติ	
	 	 และวัฒนธรรม
	 •	 เฟสบุ๊ค	 ที่พัฒนานวัตกรรมด้านรูปแบบใหม่ของการสื่อสาร	
	 	 เสรีระดับโลก
	 •	 แอรเ์อเชยี	มพีฒันานวตักรรมดา้นการใหค้นมรีายไดน้อ้ยสามารถ	
	 	 เดินทางโดยเครื่องบินได้
	 •	 ครีมนวดผมยี่ห้อวิดัลแซสซูน	 ของบริษัทพีแอนด์จี	 ที่พัฒนา	
	 	 นวัตกรรมเป็นขวดวางกลับหัว
แนวทางปฎบิตัขิองการอยูใ่นธรุกจิปจัจบุนัทีจ่ะมโีอกาสพฒันานวตักรรม
ในการทำาธุรกิจ	มีดังนี้
	 •	 หมั่นออกตลาดบ่อยๆ	เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ	
	 	 ผู้บริโภค	ทั้งในด้านลักษณะพฤติกรรม	และวิธีคิดของผู้บริโภค
	 •	 หมั่นวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในตัวเลขสถิติ	 อย่าเชื่อเพียง	
	 	 ความรู้สึก
	 •	 ปรับกระบวนความคิด	 หากลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ	
	 	 มาใช้	ไม่ยึดติดกับแนวทางเดิมๆ	โดยให้ใช้ความคิดมากๆ	โดยเฉพาะ	
	 	 การคิดแบบเป็นกลุ่ม	 หรือการทำาความเข้าใจในความต้องการ	
	 	 ของผู้บริโภค	(Consumer	Insight)
	 •	 ต้องมุ่งมั่นในเป้าหมายระยะยาว	 ถึงแม้ว่าในระยะสั้นเราจะไม่	
	 	 สามารถเห็นผลลัพธ์ได้มากนัก
	 •	 ให้มุ่งเน้นในโอกาส	อย่ามุ่งเน้นแต่ปัญหา
	 ขอขอบคุณข้อมูลจาก	K	Connect	ฉบับที่	27

Business Innovation Trends
 At present, consumers have more complicated expecta-
tion and dimensions. They need goods or service of innova-
tion which means something new arising from knowledge 
and creativness. It will become marketing value only when 
it is acknowledged by the market or a target group. No mat-
ter how great the new thing is if consumers do not realize its 
value we do not take it an innovation.
 There are two main types of innovation: on technique or 
goods with new difference, and on business. Todays, it is 
accepted that innovation is an important tactics in creating 
capability on competition both in  country level and business 
level. Following are samples:
 •	 Amazon Bookstore  - developing an innovation on
  distribution channel and inventory
 •	 Starbucks Coffee Shop - developing on life style and
  culture
 •		Facebook - developing on new format of world -
  class free communication 
	 •	 Air Asia -  developing on offering people with less
  income being able to travel by air
 •		Vidal Sassoon Hair Conditioner - the product of
  P&G, the innovation of which is an upside down bottle 
Guidelines of practice in being in present business in which 
innovation will be enhanced.
 •	 Frequent visit  to the market so that you can catch 
  up with the changing format of consumers in 
  character, behavior and thinking
	 •	 Frequent analysis the changing of statistic figures, do
  not beleive the feeling.
 •		Adjust thinking process, bringing in new tactics in 
  business management, do not stick to the old ones.
 •		Focus on long - term objective even the result may 
  not be fruitful in short term
 •		Focus on an opportunity not problems
 Thanks for information from K. Connect  issue 27

เทรนด์ของนวัตกรรมทางธุรกิจ
Demand Surge Leads to Tight Pulp Supply
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 เทรนด์ของผู้หญิง

 ในปจัจบุนัปรากฎชดัเจนวา่	ผูห้ญงิไดก้ารยอมรบัมากขึน้ในหลากหลาย
สาขา	ทัง้ทางดา้นการเมอืง	ธรุกจิ	และสงัคม	นอกเหนอืจากนีส้ดัสว่นของ	
ประชากรทีเ่ปน็ผูห้ญงิกม็แีนวโนม้มากกวา่ผูช้าย	ซึง่ประมาณวา่ในป	ี2563	
จำานวน	2	 ใน	3	ของประชากรทั้งหมดเป็นผู้หญิง	ส่วนผู้ชายมีจำานวน
เพยีง	1	ใน	3	นอกเหนอืจากนี้	พบวา่ฐานรายไดข้องผูห้ญงิมมีากขึน้	ซึง่
ในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	ช่องว่างรายได้ที่ผู้หญิงมีน้อยกว่าผู้ชายลดลง	
จาก	12.4%	เหลอื	4.7%	อกีทัง้บทบาทของผูห้ญงิในเครอืขา่ยการสือ่สาร	
ทางดิจิตอล	(Social	Networking)	ก็มีสูง	โดยมีจำานวนผู้หญิงที่ใช้สื่อ	
ในช่องทางนี้มากถึง	33%	 แต่ผู้ชายมีจำานวนน้อยกว่าคือ	30%	อีกทั้ง
ผู้หญิงจะมีพฤติกรรมที่ส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาจากสื่อทางนี้
มากกว่าผู้ชายมาก
	 จากการสำารวจวิจัยของสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทยเมื่อ
เดือนกันยายน	 2554	 พบว่า	 ผู้หญิงและผู้ชายมีบทบาทในการตัดสิน
เลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารแตกตา่งกนั	โดยผูห้ญงิจะมบีทบาทมากกวา่ผูช้าย
อย่างชัดเจนในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ	
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม	 ผลิตภัณฑ์สำาหรับคนในครอบครัวที่เป็นเด็กและ
ผู้สูงอายุ	ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์	และการเลือกร้านอาหารดังกราฟ
	 ขอขอบคุณข้อมูลจาก	K	Connect	ฉบับที่	27

Power of Woman
 It is clearly seen that nowadays women are more accepted 
in various fields:politics business and social. Besides, the 
ratio of woman population tends to be higher than that of 
man. It is projected that in the year 2020 two - thirds of the 
whole population will be women and only one - third left will 
be men. Moreover, it is found that woman’s source of income 
is becoming larger. During the past decade, the gap of 
income between men and women has decreased from 12.4% 
to 4.7%. In addition, the role of women in social networking 
is also high, the number rose up to 33% while that of men is 
only 30% and more women tend to forward received mes-
sagel more than men.
 The survey conducted by Marketing Research Association 
of Thailand in September 2011 finds that men and women 
have different roles in making decision on buying goods and 
services.Women clearly play important role in health care 
products,complexion care products,supplementary food and 
products for people in the family who are kids and elderly, 
animal food products and Restaurant selection, as graph. 
 Thanks for information from K. Connect issue 27
 

เทรนด์ของผู้หญิงในอนาคต
Power of Woman

Car

Home / Land

IT / Computer

Entertainment Product

Health Product

Sports Accessories

Money Investment

Beauty Product

Food Supplement

Travel Thailand

Travel Oversea

Hospital

Pet Food

Education of Children

Care for the elderl

Restaurant

07NEVIANEWS



PAPER UPDATES

Pulp price rebound with pull from industry giants
 The International pulp market saw a trend of price increase 
with announcements of price hike from main suppliers. As 
data from RISI, leading pulp suppliers increased their pulp 
prices, such as Tembec announced price increase of 20-30 
USD each ton in Asia and Europe. On the other hand, due to 
decrease of pulp price in 2011, many pulp mills suffered and 
closed down, such as APRIL and Södra. Therefore, demand 
overtook supply for the pulp market.
 In addition, new paper machines in emerging markets 
further pushed pulp price increase, especially in the Asia 
area. According to RISI, only in South East Asia, new projects 
of over two million tones would be put into production.
  China‘s pulp imports maintained high growth speed in 
November, 2011, rising 8.7% compared to October, 2011 
and 18.2% compared to the same period in 2010, including 
26.5% and 27.3% increase of BHKP and BSKP (next page).

อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ดึงราคาเยื่อกระดาษดีดตัวสูงขึ้น
	 ราคาเยื่อกระดาษในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นเมื่อผู้ผลิต
สินค้ารายใหญ่ออกมาประกาศราคา	บริษัท	RISI	เปิดเผยว่า	บริษัทผู้นำา
ในการผลิตเยื่อกระดาษต่างพากันเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์ของตนเองโดย
บริษัท	Tembec	ประกาศขึ้นราคาอีก	20	-	30	ดอลล่าห์สหรัฐ	ต่อตัน
ทั้งในภูมิภาคเอเซียและยุโรป	ในทางกลับกัน	ในปี	2554	โรงงานผลิตเยื่อ
กระดาษหลายรายประสบปัญหาถึงขั้นต้องปิดตัวไป	เช่น	บริษัท	APRIL 
และ	Södra ดว้ยเหตนุีอ้ปุสงคจ์งึตามอปุทานขึน้มาทนัในตลาดเยือ่กระดาษ
	 ยิ่งกว่านั้น	 เครื่องจักรผลิตกระดาษแบบใหม่ที่ออกมาใช้ในตลาดเป็น	
ตัวดันราคาผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นอีก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดแถบเอเซีย	
ตามรายงาน	RISI	เฉพาะแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	มีโปรเจคใหม่ๆ	กว่า	
2	ล้านตันกำาลังเตรียมเข้าสู่สายการผลิต
	 การนำาเข้าเยื่อกระดาษของประเทศจีนยังคงเติบโตอย่างมากในเดือน
พฤศจิกายน	2554	โดยเพิ่มขึ้น	8.7	%	เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม	2554	
และ	18.2	%	เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี	2553	อีกทั้งราคาของ	
เยื่อกระดาษชนิดใยสั้น	(BHKP:	Bleached	Hardwood	Kraft	Pulp)	และ	
เยือ่กระดาษชนดิใยยาว	(BSKP:	Bleached	Softwood	Kraft	Pulp)	เพิม่ขึน้	
26.5	%	และ	27.3	%	ตามลำาดับ	(ดูตารางหน้าถัดไป)

การฟื้นตัวของราคาเยื่อกระดาษ
มีผลมาจากยักษ์ใหญ่

ในวงการอุตสาหกรรม
Pulp price rebound with pull from industry giants 
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 From the data above, new demands of paper machines 
leaded to surge of pulp price. Pulp imports for the first eleven 
months of 2011 rose 27.3% compared to 2010, with BKSP 
and BHKP increase 50.5% and 15.9%.
 Pulp price is expected to continue its rise with new paper 
machines in the markets.

	 จากขอ้มลูดา้นบน	อปุสงคใ์หม่ๆ 	อนัเกดิจากเครือ่งจกัรผลติกระดาษ
ยังเป็นปัจจัยหนุนราคาให้ทะยานสูงขึ้น	เห็นได้ว่าการนำาเข้าในช่วง	7	เดือน
แรกของปี	2554	เพิ่มสูงขึ้น	27.3	%	เมื่อเทียบกับปี	2553	โดยทั้งเยื่อ
กระดาษใยยาวและเยือ่กระดาษใยสัน้เพิม่ขึน้	50.5	%	และ	15.9	%	ตามลำาดบั
	 คาดการณ์ว่าราคาเยื่อกระดาษจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อ
เครื่องจักรผลิตกระดาษรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด
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เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำาหรับฟอกเยื่อกระดาษ	 :	 ENZbleach	
(ผลงานของ	สวทช.)
	 จากขอ้มลูสถติขิองกรมโรงงานอตุสาหกรรมพบวา่ปรมิาณการผลติ
เยือ่กระดาษของไทยเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	มจีำานวนโรงงานอตุสาหกรรม
ผลิตเยื่อและกระดาษ	 รวมถึงโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์
จากกระดาษ	และวสัดเุกีย่วกบักระดาษ	ทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนไวท้ัง้สิน้	807	โรงงาน	
ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง	
	 ผลิตภัณฑ์	 ENZbleach	 เป็นเอนไซม์ทนด่างจากแบคทีเรียในลำาไส้
ปลวกซึง่พฒันาขึน้มาเพือ่ใชใ้นกระบวนการฟอกเยือ่กระดาษ	โดยเอนไซมน์ี	้
สามารถทำางานภายใต้สภาวะที่เป็นด่างสูงได้ดี	 รวมไปถึงไม่มีกิจกรรม
ของเอนไซม์เซลลูเลส	ซึ่งส่งผลต่อการลดความแข็งแรงของเยื่อกระดาษ	
จึงสามารถใช้ในการฟอกเยื่อได้โดยไม่ต้องปรับพีเอชของเยื่อซึ่งถือว่า
เป็นข้อดีเหนือกว่าเอนไซม์ทางการค้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 ยิ่งไปกว่านั้นเป็น
เอนไซมล์กูผสมทีผ่ลติจากจลุนิทรยีป์รบัแตง่พนัธกุรรม	ดงันัน้จงึมเีพยีง
กิจกรรมของเอนไซม์ไซแลนเนส	 และไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส
เจอืปน	ทำาใหไ้มม่ผีลตอ่ความแขง็แรงของกระดาษ	อกีทัง้ใชเ้วลาในการผลติ	
สั้นเพียง	1	ถึง	2	วันเท่านั้น	
	 ปัจจุบันกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษจำาเป็นต้องใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเป็นจำานวนมาก	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	
กระทรวงพลังงาน	 พบว่าอุตสาหกรรมกระดาษมีการใช้พลังงานไฟฟ้า
มากเปน็อนัดบั	4	ของพลงังานไฟฟา้ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมในประเทศทัง้หมด	
ดังนั้นเทคโนโลยีเอนไซม์ที่พัฒนาขึ้นนี้	จึงสอดคล้องกับความต้องการใน
การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน	 ตลอดจนเป็นการสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้กับโรงงานในแง่ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 และช่วยลด
ปรมิาณการใชส้ารเคมใีนกระบวนการผลติ	ทำาใหป้จัจบุนั	บรษิทัผลติเยือ่และ
กระดาษนำาเอนไซม์มาใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษมากขึ้น	ดังนั้นเอนไซม์
ทีพ่ฒันาขึน้นีจ้งึมศีกัยภาพในการนำาไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย	์และพฒันา
เป็นเอนไซม์ทางการค้าต่อไป	

ENZ Bleach ( NSTDA  Accomplishment )
 According to the statics of industrial manufacture, pulp 
production of Thailand is continuously increased. There are 
807 registered pulp mills and paper related factories now; 
the market is considered being in growth rate.
 ENZ bleach is an anti - alkaline enzime from bacteria in 
white ant’s bowel developed for being used in pulp bleaching. 
 It can work well under the highly alkalized situation and has 
no activities of celluless enzime which affects the decreasing 
of pulp strength. It is, therefore, be able to be used for pulp 
bleaching without having to adjust pulp Ph.This is a better 
advantage than that of the presently used comercial. 
Moreover, it is an enzime produced from genetic modified 
bacteria resulting only activities of silanness enzime exist with 
none of celluless at all. This has no effect on paper strength 
and the production time is quite short,one to two days only.
 At present, the process of pulp and paper produc-
tion needs a lot of electric power. According to the 
Department of Alternative Energy Development and  
Efficiency, Ministry of Energy, paper industry comes the fourth 
in utilizing the power  of the whole industries in the country. 
This newly developed technological enzime,therefore, com-
plies with the need to decrease the utilizing of power in facto-
ries. Besides,it helps promote the corporate image in term of 
environment conservation as well as decreasing  the volume 
of chemicals used in production process. Todate, pulp and 
paper makers bring  in more enzime to be used in paper 
production. The said enzime can be developed for more 
capability for commercial use.

ENZbleach
เอนไซม์ทนด่างจากปลวก
สำาหรับฟอกเยื่อกระดาษ

อ้างอิงข้อมูลจาก	สวทช. Ref. NSTDA

10 NEVIANEWS



PAPER TECHNIQUES

การเลือกใช้ผ้ายางสำาหรับ
งานพิมพ์ออฟเซต (ต่อจากฉบับที่แล้ว) 
Blanket for offset printing (Cont.)

รอยขอบกระดาษบนผ้ายาง
The	scratched	margin	og	blanket

ลักษณะผิวผ้ายางที่เกิดการสึกกร่อนจากแรงกดของอุปกรณ์ล้างอัตโนมัติ
ไม่ถูกต้อง
An	erosion	on	some	part	of	blanket	from	missing	clean	automatic

 มาพบกันกับการเลือกใช้ผ้ายางสำาหรับงานพิมพ์ออฟเซต กันต่อ
โดยครั้งนี้เราจะมาพูดอีก 3 ข้อที่เราค้างไว้ตั้งแต่ฉบับที่ผ่านมากันค่ะ 
5. ข้อกำาหนดรองหนุน มีหรือไม่?
	 การกำาหนดรองหนนุตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กำาหนดของเครือ่งพมิพ	์
ซึง่มโีครงสรา้งตา่งกนั	แตต่อ้งการใหไ้ดแ้รงกดพมิพท์ีถ่กูตอ้ง	ดงันัน้ชา่ง
พิมพ์ควรทราบค่ารองหนุนที่เหมาะสม	มิฉะนั้นอาจทำาให้	ค่ารองหนุนอาจ
มากเกินไป	เกิดปัญหาการพิมพ์ตามมา	เช่น
	 •	 เม็ดสกรีนบวมมากเกินไป
	 •	 ความทนทานด้านการแตกของผ้ายางลดลง
	 •	 เกิดความเงา	ภาพผี	(glazing	ghosting)
	 •	 อายุผ้ายางสั้นลง
6. ปัญหาเกิดรอยขอบแผ่นกระดาษบนผ้ายาง จะแก้ไขอย่างไร ?
ข้อควรปฎิบัติ	ป้องกันไม่ให้เกิดรอยขอบกระดาษบนผ้ายาง	มีดังนี้
	 •	 ทำาใหผ้า้ยางสะอาดอยูเ่สมอพยายามใหน้้ำาทำาความสะอาดมากกวา่	
	 	 ให้น้ำายาเคมี
	 •	 คอยตรวจสภาพใบมีดของเครื่องตัด	ให้คมอยู่เสมอ
	 •	 ตรวจสอบค่ารองหนุนว่าถูกต้องหรือไม่
	 •	 เปลี่ยนผ้ายางใหม่
7. ข้อควรระวังในการทำาความสะอาดโมผ้ายางอัตโนมัติ
	 การลา้งโมผา้ยางอตัโนมตั	ิชา่งพมิพค์วรปรบัตวัอปุกรณใ์หถ้กูตอ้ง
โดยเฉพาะแรงกดของใบปาด	 เพื่อปาดหมึกลงในรางเก็บน้ำายา	 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 แต่ถ้าตั้งแรงกดไม่ดีอาจมีผลทำาให้ผ้ายางบางส่วนเกิดสึก
กร่อนได้

ขอขอบคุณข้อมูลจากงานสัมมนา	 “ปัญหาและการเลือกใช้วัสดุทางการพิมพ์	
ที่เหมาะสม”	ของ	บ.แอดวานซ์	โรลเลอร์	จำากัด	ร่วมกับ	โพลีพอส

 Let us continue talking about  the blanket offset printing 
from the last issue on another 3 items.
5. The specification of the backing must comply with the 
specification of the printing press which has different struc-
ture but accurate press is needed. The printer, therefore, 
should know the proper backing or else the rate set may be 
too much then the following problems will arise,
	 •	 screen line may be too thick
	 •	 the blanket breaking resistant may decrease
	 •	 glazing ghosting will happen
	 •	 the blanket age is short
6 .  How can the scratched margin of the blanket problem be 
solved ?
Followings are the procedure of operating, 
	 •	 always keep the blanket clean,use plain water instead
  of chemicals
	 •	 always check the edges of the cutters that they are sharp
	 •	 always check the set rate of the backing for accuracy
	 •	 Change new blanket
7.  Cautions when cleaning automatic blanket mold.
 Upon cleaning automatic blanket mold,printers should 
correctly adjust the devices especially the press of the 
sweeper so that it can work efficiently.If the setting of press is 
not properly it may cause an erosion on some part of blanket.

Ref. from the semmenar on “Problems and Solutions of  
Proper Printing Matterials” organized by  Advance Roller Co. Ltd. 
and Polypos.
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POSITIVE THINKING

	 เรามารูจ้กัคาถาหกพี	(6Ps)	ทีจ่ะทำาใหค้ณุมคีวามสขุในชวีติการทำางาน	
มีผู้ชื่นชอบอยากร่วมงานและให้การสนับสนุน		งั้นเรามาปฏิบัติพร้อมกัน	
ดังนี้นะคะ	
	 1. Positive Thinking	คือการมองโลกในแง่ดี	มีทัศนคติที่เป็นบวก
	 	 อยู่เสมอ	จะไม่มองอะไรในแง่ร้ายเลย
	 2. Peaceful Mind	การมจีติใจทีส่งบ	จะสรา้งความสขุทีค่นอืน่ตอ้ง
	 	 อจิฉาเพราะใจเราจะไมด่ิน้รน	นิง่ไมต่ืน่เตน้หวัน่ไหวตามกระแสทีถ่กูปัน่	
	 	 จากผู้ที่มีจุดมุ่งหมายอื่นแอบแฝง
	 3. Patient	คือการที่มีความอดทน	มิได้หมายถึงความเฉยชา	คนเรา
	 	 จะใหท้กุอยา่งเปน็ตามใจเราคงยาก	มนัตอ้งมชีว่งทีเ่ปน็ของคนอืน่	
	 	 บา้ง	แตถ่า้เรารูจ้กัอดกลัน้	อดทน	รอคอยใหถ้งึชว่งของเรา	จะทำาให	้
	 	 เรามีความสุขมากยิ่งขึ้น
	 4.  Punctual	คือการตรงต่อเวลา	การมีวินัย	ฝึกตนเองให้มีระเบียบ
	 	 ในชีวิต	รักษาเวลาเมื่อต้องนัดคนอื่น	อย่าคิดว่า	ช้านิดช้าหน่อย	
	 	 ไม่เป็นไร	 แต่นั้นหมายถึงความไม่ใส่ใจของเรานั่นเอง	 คนเป็นใหญ่	
	 	 ชอบไปงานช้า	 เพราะคิดว่าตนสำาคัญคนอื่นต้องรอ	 แสดงถึง	
	 	 ความยิ่งใหญ่	คิดผิดนะ
	 5. Polite	 คือความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน	 ยิ่งใหญ่ยิ่งต้องมี
	 	 ตัวนี้มาก	มีมากเท่าใดคนอื่นจะยิ่งเกรงมากขึ้นเท่านั้น		
	 6. Professional	หมายถึงความเป็นมืออาชีพ	ในงานของตนต้องรู้	
	 	 ตอ้งทำาอยา่งดทีีส่ดุ	ทำาหนา้ทีใ่หเ้หมาะสมกบัตำาแหนง่ทีไ่ดร้บั	หมัน่ฝกึ	
	 	 ปรือแสวงหาความรู้ให้ทันสมัยทันต่อโลกและต้องทำางานได้ตาม	
	 	 ความต้องการขององค์การด้วย	 จะทำาให้คุณประสบความสำาเร็จ	
	 	 มากยิ่งขึ้น	
	 คาถาท้ังหกข้อท่ีนำามาฝากกันน้ีจะทำาให้คุณมีจิตใจดี	สงบ	มุ่งม่ันอยู่กับงาน	
มองโลกในแงบ่วก	รูต้น	รูส้ถานะ	ไมค่ดิฟุง้ซา่นลงมอืทำางานในหนา้ทีใ่หเ้ตม็
ความสามารถ	และเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานทุกๆ	คน

	 Let’s learn the magic words of 6Ps that will make you 
happy in working life and many would like to join and to sup-
port you.
 1.   Positive Thinking  always be optimistic and have positive
  attitude
 2. Peaceful Mind will result happiness since our mind stays
  calm and is not moved by any issues aroused by 
   someone who have hidden objective.
 3. Patient doesn’t mean indifference. It’s difficult to have
  everything been as we like; there must be time for others. 
  So if we know how to be patient or tolerant until our 
  time comes, we will be much happier.
 4. Punctual means on time and self - diciplined. Be on 
  time for your appointment; never think it doesn’t matter 
  to be late for a few minutes. It indicates your indifference. 
  VIP always comes late to the party or ceremony 
  because he thinks he is important and that is wrong.
 5. Polite means gentle and courteous; the more you
  become  a big shot  the more you have to be as  
  such, then people will regard you.
 6. Professional means knowing very well of your work
  and doing it for the best according to your position 
  and the requirement of the organization. Always practice 
  and learn more new knowledge and this will make you  
  become more successful.
 These 6 magic words will enhance you a good heart, 
peaceful mind; be optimistic and self - realization.You will 
be loved by all colleaques.

คาถา 6P
สร้างความสุขในการทำางาน

Positive 
Thinking

ข้อมูลอ้างอิงจากเว็ปไซต์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย	-	ญี่ปุ่น)	Ref. from website of Technology Promotion Association (Thai - Japan)
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PAPER EXHIBITION

DRUPA 2012

	 Drupa	 เป็นงานแสดงการพิมพ์ที่ ใหญ่ที่สุดระดับโลกเกี่ยวกับ
กระบวนการพมิพ	์การนำาเสนอสือ่	การผลติหนงัสอื	การเขา้เลม่สิง่พมิพ	์
การแปรรูปกระดาษ	จนถึงอุปกรณ์การพิมพ์	ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกๆ	4ปี	
ที่เมืองดัซเซอร์ลอฟ	ประเทศเยอรมันนี
	 Drupa	 ถือเป็นงานสำาคัญอันดับหนึ่งของโลกในอุตสาหกรรม	
การพิมพ์	 ซึ่งเป็นงานที่ที่เปิดโอกาสทางการค้าได้นำาเสนอผลงานทาง
ธุรกิจ	 ในโลกการพิมพ์	 ซึ่งแต่ละบริษัทจะเปิดตัวสินค้าและโชว์นวัตกรรม	
บนเวทีของตัวเอง
	 Drupa	 2008	 (ครั้งล่าสุดที่จัดขึ้น)	 ก็ประสบความสำาเร็จอย่างมาก	
เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	-	11มิถุนายน	มีผู้เข้าชมงานกว่า	390,000	คน		
จาก	140	ประเทศทั่วโลก	และในงานนี้มีผู้สื่อข่าวมากถึง	3,000	คน	จาก	
84	ประเทศ	ทกุคนลว้นแลว้แตไ่ดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบันวตักรรมเพือ่ตอ่ยอด
ธรุกจิและเพิม่การลงทนุในพืน้ทีใ่หม	่ซึง่มผีลทำาให	้Drupa	ปนีีม้กีารตอ่ยอด	
ความสำาเร็จจากเดิม	เพื่อขยายตลาดโลกและเป็นมาตรฐานสากล
	 สำาหรบัปนีี	้Drupa	2012	จะจดัขึน้อกีครัง้	ในวนัที	่3	-	6	พฤษภาคม	2012	
จะนำาเสนอความหลากหลายของผลงานและกจิกรรม	กลุม่ผูจ้ดังานจดัเวที
สำาหรบัการสมัมานาประจำาวนั	ประมาณครึง่วนั	และจะมสีวนแหง่ววิฒันการ
ด้วยการกระตุ้นแห่งนวัตกรรมซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย
	 หัวข้อในการจัดงานปีนี้	 คือ	 “Your	 link	 to	 print”	 ซึ่งต่อยอด	
มาจากสื่อดิจิตอลเพื่อการแก้ไขปัญหาอันชาญฉลาดในอุตสาหกรรมสิ่ง
พิมพ์โฆษณาและธุรกิจออนไลน์โดยอยู่ภายใต้การเชื่อมโยงงานพิมพ์ของ
คุณไปยังธุรกิจออนไลน์และ	mobile	application

	 Drupa is	the	largest 	International	Trade	Fair	for	prepress,	
premedia,	printing,	print	finishing	and	paper	converting,	and	
printing equipment	exhibition	in	the	world,	held	every	four	
years	in	Dusseldorf,	Germany.
	 Drupa	is	also	the	world’s	number	one	trade	fair	for	the	
print	media	 industry.	 It	offers	attendees	the	opportunity	to	
share	in	extensive	global	print	media	presentations,	launch	
products	and	present	their	innovations	at	the	most	important	
platform.	
	 Drupa	2008	(the	last	time	it	was	held)	was	very	successful.	
From	May	29	to	June	11,	close	to	390,000	visitors	from	140	
countries	and	approximately	3,000	journalists	from	84	nations	
participated.	They	obtained	information	about	innovations,	
further	developments	and	new	business	areas,	and	partici-
pated	in	billion-figure	investments.	As	a	result	of	this	success,	
drupa	was	able	to	further	extend	its	global	market	significance	
and	international	standing.
	 For	this	year	Drupa	2012	will	once	again,	in	3	-	16	may	
2012,	present	a	 variety	of	 specical	 shows	and	event:	 the	
drupa	cube	as	conference	platform	for	daily	changing	half-
day	symposiums,	the	drupa	innovation	park	with	 impulse-
generating	innovation	and	many	more	highlights.
	 Concept	of	this	fair	is	“Your	link	to	print”	that	continues	
from	digital	media	to	smart	solution	for	the	print,	advertising	
and	online	industry	under	the	definition	of	your	link	to	print	
this	offering	in	an	online	business	and	go	mobile	application.

your link to print
โลกแห่งการพิมพ์และเทคโนโลยีการพิมพ์
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CAS @ IMPRESSION

ปัจจัยสร้างงานคุณภาพให้กับงานพิมพ์ดิจิตอลในยุคปัจจุบัน
	 ผมมองวา่ปจัจยัหลกัทีส่ามารถสรา้งงานพมิพด์จิติอลม	ี3	สว่น	ดว้ย
กันคือ	ส่วนที่	1	 เครื่องพิมพ์	ซึ่งจะต้องใช้เครื่องพิมพ์ให้เหมาะกับขนาด
ธุรกิจ	ทั้งนี้เครื่องพิมพ์มีทั้งขนาดเล็ก	กลาง	ใหญ่	เหมาะกับงานแตกต่าง	
กันไป	 ส่วนที่	 2	 คือ	 กระดาษต้องมีคุณภาพ	 ซึ่งถ้าใช้กระดาษรีมใหญ่	
นำามาตัด	ทำาให้เกิดการสูญเสียมากกว่าประหยัด	ดังนั้นควรเลือกกระดาษ
ที่เหมาะกับงานดิจิตอลโดยตรง	ส่วนสุดท้าย	คือ	กระบวนการหลังพิมพ์	
จะต้องมีเครื่องมือรองรับพร้อมสรรพ	 ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัด,	 เคลือบ,	
SPOT	 UV,	 เครื่องพับ	 เป็นต้น	 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
ทุกรูปแบบ	
แนวโน้มงานดิจิตอลในอนาคต กับการเตรียมรับมือ
	 ผมเชื่อว่า	 ในอนาคตงานพิมพ์แบบ	commercial	offset	จะลดลงไป
เรื่อยๆ	 สิ่งที่จะสามารถอยู่ได้และยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
ประมาณ	10%	ของตลาด	คือ	งานพิมพ์ที่เกี่ยวกับฉลาก	และบรรจุภัณฑ์	
เพราะว่าปริมาณการใช้ในตลาดยังมีอยู่	 และไม่มีสิ่งอื่นใดเข้ามาทดแทนได้		
โดย	สิ่งพิมพ์ประเภท	Promotional	materials,	Educational	materials	
กำาลังมีปัญหาเพราะสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาแทนที่	และกำาลังได้รับความนิยม
แพร่หลาย	แม้จะไม่หมดไปแต่ก็ทำาให้ปริมาณการใช้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด	
	 งานพมิพด์จิติอล	ไมใ่ชง่านปรมิาณมากๆ	แตเ่ปน็งานพมิพจ์ำานวนนอ้ย	
โดยอาศยัการเกบ็เลก็ผสมนอ้ยของงานในแตล่ะครัง้	สรา้งมลูคา่ใหเ้พิม่ขึน้	
เรื่อยๆ	 เราไม่ได้หยุดนิ่งแค่งานพิมพ์	 แต่เราพัฒนา	 งานดิจิตอลรูปแบบ
ต่างๆ	อาทิเรามีแผนก	Tablet	Advertising	หรือ	Digital	Magazine	
Services	ให้บริการทำา	Digital	Contents	และประกอบ	interactive	เพื่อให้	
สามารถใชก้บั	Devices	ชนดิตา่งๆ	ทีม่อียูใ่นตลาด	และเราพยายามทีจ่ะคน้หา	
ตลาด	White	Ocean		เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าให้มากที่สุด	
กลยุทธ์ที่จะทำาให้งานพิมพ์ดิจิตอลมีความแตกต่างและมีรางวัลการันตี 
	 นอกจากความจริงใจให้กับลูกค้าเราแล้ว	 เราให้ความใส่ใจด้าน	
การบรกิาร	เพือ่สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่ง
สูงสุด	 เช่น	ความรวดเร็วในการเสนอราคา	การรับ-ส่งไฟล์งาน	ติดต่อ
สื่อสาร	 การผลิต	 และการจัดส่ง	 สุดท้ายคือ	 การวางแผนการบริหาร
และจัดการ	 ให้ระบบการทำางานภายในมีเอกภาพ	 สอดคล้องและต่อเนื่อง
กันตลอดไป	

Factors in developing quality in digital printing works nowadays.
 I think the main factors are in 3 parts, firstly, the printing 
press in use must be in compliance with business size since 
the presses can be of small, medium and large size which fits 
in various works. Secondly, paper must be in good quality and 
suitable for digital work.If the larger rim is used, the cutting of 
it will cause a loss and it is not an economical practice.Thirdly, 
the process after printing has to have all devices needed for 
it,such as cutter, coating. SPOT UV and folding machine, etc, 
to meet all forms of clients’ needs.
Trends of digital work in the future and the preparation to cope with it.
 I beleive that in the future the commercial offset printing will 
eventually decrease. What will exist and continuously grow for 
about  10% is the work of printing related to labels and packages 
because the volume used in the market is still existing and there 
is nothing can replace it.But the types of printing as promotional 
materials and educational materials will be in problem since 
electronic media is taking their places and in popurlarity. They 
have  not gone but the volume of use will clearly decrease. 
 Digital printing is not in large quantity but it is collective 
with more and more value added. We do not stay still at only 
printing,but we also develop many forms of it; for instance, we 
have the section of Tablet Advertising or Digital Magazine Ser-
vices for making digital contents as well as interactive for using 
with various devices in the market. We are searching for white 
ocean market in order to mostly meet the demands of the clients. 
Tactics to make digital printing different and have prize guaranteed
 Besides being sincere to our clients, we also pay much 
attention to servicing so that we can highly respond to our 
clients’needs such as speedy quotation, receiving and sending 
files, communicating,production and logistic and finally,planning 
on administration and management to make internal working 
system be in unity, in accordance and in continuation.

คุณณรงค์ศักดิ์  มีวาสนาสุข
Narongsak  Meewasnasook
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สุนทรฟิล์ม จำากัด
Managing  Director,
Soontorn Film Co., Ltd.
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CAS @ IMPRESSION

Q: แนวคิดในการจัดงานปีน้ีภายใต้แนวความคิด S.I. Project ปฏิบัติการ
สร้างเด็กสร้างชาติเป็นอย่างไร
A:	สืบเน่ืองจากปีน้ีเป็นวาระก้าวสู่ปีท่ี	30	ของบริษัทรักลูก	และด้วยธุรกิจ
ของเราเป็นธุรกิจท่ีไม่ได้เน้นแสวงหาผลกำาไรสูงสุด	แต่เน้นไปท่ีสาระ	ความรู้	
การสร้างสรรค์	และการเก้ือกูลกันในสังคม	ในส่วนของกลุ่มรักลูกเองน้ัน
ก็เป็นองค์กรผู้นำาเร่ืองการเรียนรู้
	 รักลูก	Festival	เป็นงานแสดงนวัตกรรมการเรียนรู้สำาหรับครอบครัว	
ซ่ึง	Theme	ของงานรักลูก	Festival	2012	คือ	S.I.	Project	ปฏิบัติการ
สร้างเด็กสร้างชาติ	ซ่ึง	S.I.	หรือ	Social	Intelligence	หรือความฉลาด
ทางสังคม	เป็นพัฒนาการหน่ึงท่ีสำาคัญสำาหรับเด็กๆทุกคน	โดยในการจัด
งานเราจะเน้นกิจกรรมให้เด็กๆ	มีส่วนร่วม	(Interactive)	
	 ภายใต้แนวความคิดน้ีกลุ่มรักลูกเช่ือว่าเด็กแต่ละคนมีความฉลาด	
ในแบบของตนเอง	ถ้ารวมกันได้จะเกิดผลลัพธ์ท่ีดีมากต่อสังคม	S.I.	เปรียบ
เสมือน	กาว	ท่ีเช่ือมองค์ความรู้ใหม่ๆ	และสัมพันธภาพท่ีดี	ท่ีช่วยประสานเด็ก
แต่ละคนให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างฉลาดและมีความสุขอย่างย่ังยืน	
Q: ส่ิงท่ีคาดหวังและผลการตอบรับสำาหรับ กิจกรรม ปฏิบัติการสร้าง
เด็กสร้างชาติ
A:	ทางกลุ่มรักลูกคาดหวังให้ผู้เข้าชมงาน	โดยเฉพาะพ่อแม่	ได้หยุดคิดและ
กระตุ้นให้ทุกครอบครัวมองเห็นถึงส่ิงท่ีจะเกิดกับสังคม	การปลูกฝังลูกๆ
ให้คิดและเดินตามแนวคิดท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม	โดยในงานเราจะไม่
เป็นเพียงการนำาเสนอหลักการแต่เป็นงานท่ีเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ได้มีส่วน
ร่วมได้แลกเปล่ียนเรียนรู้	ทำาให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆผ่านการส่ือสาร	และ
ปฏิสัมพันธ์กัน	และในทุกกระบวนการจัดงานทางกลุ่มรักลูกกรุ๊ป	คาดหวัง
ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีทุกคนสามารถสัมผัสจับต้องได้	และนำาไปใช้	เพ่ือเกิด
เป็นสังคมท่ีแข็งแรงอย่างย่ังยืน

Q: What is the concept of S.I Project ?
A: This year is the 30th aniversary of the Company and since 
our business does not focus on high profit but on knowledge, 
creativeness and social caring. We are a leading organization 
in learning. Rakluke Festival is an event exhibiting learning 
innovation for family. The theme of the event is S.I.Project,the 
Operation of Making Children Build up the Nation.S.I. stands 
for Social Intelligence which is a very important development 
for every child. In organizing the event we will concentrate on 
activities that children can be interactive. Under this concept, 
we beleive that each child is intelligent in his own way. If they 
can join together, good results will go to society; just like 
glue connecting new knowledge body and good relationship 
together. This will help each child live intelligently together 
in society with sustainable happiness.
Q: What is the expectation on the feed back of activities organized? 
A: We expect that visitors, especially parents to stop and 
think and encourage every family seeing what is happening 
to society and then instilling their children to think and walk 
along their ideas which will enhance the best thing to soci-
ety. We will not present only principle but they, parents and 
children, will participate and exchange their experiences that 
will cause new body of knowledge through communicating 
and interactive. For every activities organized we expect 
the iniitiation of knowledge that can be toched and  can be 
genuinely implemented resulting strong society.

คุณอารี เสียงใหญ่ 
Aree Siangyai

บรรณาธิการนิตยสารรักลูก บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำากัด
“งานรักลูก Festival 2012”

Editor, Rak Loog Magazine Rakluke Group Co.Ltd.
“Rakluke Festival 2012”
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HOT PRODUCTS

	 กระดาษชนิด	Nevia	HSWO		ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับแท่นพิมพ์
ระบบป้อนด้วยกระดาษม้วนความเร็วสูงโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
	 •	 มคีวามหนาและเหนยีวของเนือ้กระดาษสงู		หมนุตอ่เนือ่งไดด้	ีมศีกัยภาพ	
	 	 และให้ผลิตผลสูง
	 •	 มีภาพชัดเจนเนื่องจากการเคลือบเงามัน
	 •	 ผิวหน้าเรียบลื่นด้วยความสม่ำาเสมอของเนื้อกระดาษที่โดดเด่นและ	
	 	 มีรูปแบบการพิมพ์ที่ออกมามีความประณีต
	 •	 การควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดทำาให้กระดาษเกิดความเสถียร	
	 	 ต่างจากกระดาษประเภทอื่นๆ
	 เปรยีบเทยีบกระดาษ	Nevia	HSWO	กบัคูแ่ขง่พบวา่กระดาษชนดินีม้คีวามฟ	ู
ในคุณภาพสูง	เป็นกระดาษเคลือบผิวมันวาวผิวหน้าเรียบ	ซึ่งสามารถดูได้จาก
ตารางด้านบนนี้

	 Star	RFID	หากมองรูปลักษณ์ภายนอกของ	Star	กับแบรนด์อื่นทั่วๆ	ไป
ในท้องตลาดอาจดูไม่ต่างกันเท่าไหร่นัก	 แต่คุณจะเห็นความแตกต่างได้ต่อเมื่อ	
ได้ทดสอบ	คุณจะสัมผัสได้ถึงประสิทธิภาพที่สูงกว่า
	 RFID	 Star	 เหมาะสำาหรับการใช้งานที่มีความหลากหลาย	 เพราะไม่ว่าจะเป็น
ป้ายสินค้าสำาหรับสินค้าขนาดเล็กหรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่	 และไม่ต้องคำานึงถึง
ประเภทของวัสดุไม่ว่าจะเป็นพลาสติก	กระดาษ	หรือแก้ว	Star	RFID	สามารถ
ตอบโจทย์ในทุกความต้องการ	Star	RFID	เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทำาให้
การส่งข้อมูลรวดเร็วและมีความแม่นยำาสูงกว่า
	 อีกทั้งเราสามารถออกแบบลาเบล	 (Label)	 ให้ตามที่ท่านต้องการ	 ไม่ว่าจะ	
ลาเบลเพื่องานพิมพ์	 วัสดุรีไซเคิลหรือตลอดจนบาร์โค้ด	 ไม่ว่าท่านจะต้องการ
อะไร	 เราสามารถให้คำาปรึกษาท่านได้และปริมาณในการสั่งผลิต	 เราสามารถ
บริการคุณได้ขั้นต่ำา	5,000	ชิ้น	และออกแบบตามความต้องการของคุณ

Excellence in
Smart Labels and Tickets

 The outer look of Star RFID may not much differ from other 
brands in the market but you can see the differences when you 
try it and you can feel its superior efficiency.
 Star RFID is suitable for various works; either for a board 
of small package or big sized goods. You do not have to think 
of matterial types, no matter what they are - plastic, paper, or 
glass - Srar RFID is a solution to every need. It is a technological 
innovation in speedy data transmitting with higher accuracy.
 Moreover, our company can design the label you need either 
for recycled printing matterial or barcode. Whatever you need, you 
can consult us; and the quantity is not a problem, the minimize 
is 5,000 and the label is designed at your wish

HSWO

STAR RFID

	 Nevia	HSWO	is	designed	for	high-speed	reel	printing	with	the	
following	features.
	 •	 high	stiffness,	thickness	good	runnability,	high	efficiency
	 	 and	productivity
	 •	 vivid	image	presentation	with	high	gloss	performance	after	
	 	 printing
	 •	 superior	smooth	surface	with	great	 formation,	exquisite
	 	 printing	patterns	and	outstanding	dot	fidelity
	 •	 strict	quality	control	 enables	paper	 stability	of	different	
	 	 batches.
	 Compared	 to	competitor,	Nevia	HSWO	enjoys	premium	 in	
bulkiness,	printed	gloss	and	more	smooth	surface	as	can	be	
observed	from	look	up	chart.
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HOT PRODUCTS

	 รว่มลุน้โชคถงึ	3	ชัน้	สำาหรบัคนพเิศษของบจก.	ซ.ีเอ.เอส.อิง้ค	์แอนด	์
อคีวปิเมน้ท	์เทา่นัน้	เพยีงทา่นซือ้	สนิคา้ประเภทหมกึพมิพ	์ยีห่อ้	Rainbow,	
Max	Pro	สินค้าประเภทวัสดุทางการพิมพ์	ผ้ายางนาโน	และลวดเย็บเล่ม	
*หมายเหตุ	สินค้าประเภท	นัมเบอร์ริ่ง	เครื่องจักร	และอะไหล่	ไม่ร่วมรายการ

รับทันทีโชค 3 ชั้น
โชคชั้นที่ 1	 ซื้อครบ	1,000	บาท	รับคะแนนสะสม	1	คะแนน
โชคชั้นที่ 2	 ซือ้สนิคา้กลุม่ที	่1	ครบ	500	คะแนน	หรอืซือ้สนิคา้กลุม่ที	่2
	 	 	 ครบ	150	คะแนน	รับไปเลย	“ดับเบิลพ้อยท์” คะแนนคูณ
	 	 	 2	ทันที
โชคชั้นที่ 3	 สะสมคะแนนตัง้แต่	500	คะแนนขึน้ไป	ไดส้ทิธิร์บัคปูองชงิโชค	
	 	 	 เพ็คเกจทัวร์เกาหลีจำานวน	2	ที่นั่ง	รวมทั้งสิ้น	20	ที่นั่ง

เริ่ม 15 มีนาคม ถึง 15 กันยายน 2555 

การสมัครร่วมรายการ 
	 •	 ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ	 “Hi-Cas Ink Point”	 โดยสามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์	 www.caspaper.com	 แล้วส่ง	
ใบสมัครมาที่	ฝ่ายการตลาด	ซี.เอ.เอส.เปเปอร์

   Please join us in trying 3 tiers of lucks, for special persons 
only. You just buy printing ink of Rainbow, Max Pro brands or 
any types of printing material goods such as nano - blanket 
and staples of C.A.S Ink and Equipment Company.

Receive immediately 3 tiers of lucks
1st Step 1,000 baht purchasing, receive 1 point
2nd Step purchasing goods in the first groupor 500 points
    accumulated, or purchasing goods in the second 
    group or 150 points accumulated, you will get 
    double points instantly
3rd Step Accumulation of 500 points up you are entitled to 
   get lot drawing for 2 seats of packaged tour to  
   Korea; there are 20 seats all together.

 Begin from 15 March to 15 September 2012

Applying for Joining the Program
	 •	 Register for joining  the Hi - Cas Ink Point Promotion 
by downloading application form via www.caspaper.com, 
then send it to Marketing Department, C.A.S Paper

การแลกรับของรางวัล 	 Redeeming for the following rewards  
หรือ แลกรับบัตรกำานัลฟูจิ หรือ 
บัตรกำานัลเทสโก้โลตัส หรือ บิ๊กซี
มูลค่า 2,000 บาท 

or Fuji or Tesco Lotus or BIG C  
gift voucher 
of 2,000 baht in value

or Fuji or Tesco Lotus or The Mall 
or Shell Gas Station gift voucher 
of 5,000 baht in value

or Robinson or The Mall or Shell 
Gas Station gift voucher 
of 8,000 baht in value

or Central or The Mall or Shell 
GasStation gift voucher 
of 10,000 baht in value

Gold necklace

หรือ แลกรับบัตรกำานัลฟูจิ หรือ
เดอะมอลล์ หรือ บัตรเติมน้ำามันเชลล์
มูลค่า 5,000 บาท

หรือ แลกรับบัตรกำานัลโรบินสัน หรือ
เดอะมอลล์ หรือ บัตรเติมน้ำามันเชลล์ 
มูลค่า 8,000 บาท

หรือ แลกรับบัตรกำานัลเซ็นทรัล หรือ 
เดอะมอลล์ หรือ บัตรเติมน้ำามันเชลล์
มูลค่า 10,000 บาท

สร้อยคอทองคำาหนัก 1 บาท

• 200 คะแนน รับบัตรกำานัล (200 points, receive) 
 Gift Voucher CAS Rewards 
 มูลค่า 2,500 บาท (of 2,500 baht)

• 500 คะแนน รับบัตรกำานัล (500 points, receive)
 Gift Voucher CAS Rewards 
 มูลค่า 6,250 บาท (of 6,200 baht) 

• 800 คะแนน รับบัตรกำานัล (800 points, receive)
 Gift Voucher CAS Rewards
 มูลค่า 10,000 บาท (of 10,000 baht)

• 1,000 คะแนน รับบัตรกำานัล (1,000 points, receive)
 Gift Voucher CAS Rewards 
 มูลค่า 15,000 บาท (of 15,000 baht)

• 2,000 คะแนน รับบัตรกำานัล (1,000 points, receive)
 Gift Voucher CAS Rewards 
 มูลค่า 30,000 บาท (of 30,000 baht)
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CAS @ ACTIVITIES

C.A.S.ร่วมงานการพิมพ์ไทยสัญจร ภาคใต้

	 ซี.เอ.เอส.เปเปอร์	 ร่วมงานการพิมพ์ไทยสัญจร	 ภาคใต้	 ของ
สมาคมการพิมพ์ไทย	 ณ.	 โรงแรมเจบี-หาดใหญ่	 จ.สงขลา	 เมื่อวันที่	
31	ม.ีค.	55	ทีผ่า่นมา	ซึง่งานดงักลา่วเปน็งานทีใ่หพ้ีน่อ้งในอตุสาหกรรม
การพิมพ์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องรวมถึงผู้ประกอบการทั่วไปในภาคใต้ได้รับ
ฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งพิมพ์	
	 ภายในงานนอกจากการแสดงสินค้าของกลุ่มผู้สนับสนุนงาน	 Thai	
print	Awards	แล้ว	ยังมีการสัมมนาทางวิชาการหลากหลายหัวข้อ	อาทิ	
ผลกระทบของ	AEC	ทีจ่ะมผีลตอ่อตุสาหกรรมการพมิพข์องไทย	วา่เราจะ
ตอ้งเตรยีมรบัมอืกนัอยา่งไร	โดยมคีณุเกรยีงไกร	เธยีรนกุลุ	เปน็ผูใ้หเ้กยีรต	ิ	
ในการบรรยาย,	 การสัมมนาเรื่องงาน	 Drupa	 2012	 นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการพิมพ์ว่าเทคโนโลยีการพิมพ์ในด้านต่างๆ	 ก้าวไกลไปแค่ไหน
และกำาลังปรับตัวไปในทิศทางใด,	 Digital	 Printing	 กับโมเดลธุรกิจที่ช่วย	
สง่เสรมิโรงพมิพใ์หป้ระสบความสำาเรจ็อยา่งแทจ้รงิ	โดยการฟงักรณศีกึษา
ทีเ่กดิขึน้จรงิในการทำาตลาดสิง่พมิพด์จิติอลทัว่ทกุภาคของประเทศ	รวม
ถึงการกล่าวถึง	Packaging	ดาวเด่นแห่งธุรกิจสิ่งพิมพ์	กับข้อเท็จจริง	
ที่ควรรู้และวิธีการจัดการเพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้ธุรกิจ	 พร้อม
เรียนรู้ปัญหา	 วิธีการแก้ไข	 และวิธีการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจการผลิต	
สิ่งพิมพ์ปัจจุบัน	 โดยแต่ละหัวข้อได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ	
โรงพิมพ์ภาคใต้เป็นอย่างมาก	

 C.A.S Paper joined Thai Printing tour  in the south orga-
nized by Thai Printing Association. The event took place at 
J.B Hotel, Haad Yai,Songkhla Province on 31 March, 2012. 
The said tour offered a chance to people in printing and 
related business industry including entreprenures in the 
south to hear the speech delivered by specialist in this area. 
 Inside the hall, besides the booths of productc of Thai 
Print Awards sponsors, there  were also seminars on various 
topics; for example, “how AEC affects Thai printing industry 
and the preparation to face them” the speech was delivered 
by Khun Kriengkrai Thiennukul. The seminar on “Drupa 2012” 
an innovation on printing technology how and in which direc-
tion it would go and be adjusted.Digital printing  and business 
model that helps promote printing press be really successful 
by giving case study in doing marketing of digital printed 
material in every region of the country. The seminar includes 
the topic of the packaging which is the star of printing busi-
ness as well as  facts that should be  acknowledged and the 
way to manage for the highest profit making, besides learning 
about problems, solutions and how to develop value added 
to the production of printed material business today. Each 
topic much interested entreprenures in the south.

18 NEVIANEWS



CAS @ ACTIVITIES

รูปแบบการแข่งขัน

	 •	 การแข่งขันเป็นรูปแบบ	ลีกเก็บคะแนน	คะแนนสูงสุดได้แชมป์ในแต่ละลีก
	 •	 รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำานวน	4	ลีกๆละ	10	ทีม		 	
	 	 (1ลีกไม่จำากัดจำานวนทีม)	ดังต่อไปนี้
	 •	 CAS	Premier	League	 •			CAS	Division	One
	 •	 CAS	Division	Two	 •			CAS	Division	Three	(ไม่จำากัดจำานวนทีม)
	 •	 การคัดเลือกลงแข่งขันในแต่ละลีก	 จะคัดเลือกจากผลการแข่งขัน	 CAS	 CUP	
		 	 ครั้งที่	 1,	 จากความสมัครใจของผู้จัดการทีม,	 จากการแข่งรอบคัดเลือก	 (ลีก),	
		 	 จากผลการลงมติของคณะกรรมการการแข่งขัน
	 •	 กำาหนดให้	 แชมป์และรองแชมป์	 ตั้งแต่	 Division	 One	 เลื่อนขึ้นมาแข่งขันในลีก	
	 	 ที่สูงกว่า	เมื่อจบฤดูการแข่งขัน
	 •	 กำาหนดให้	 ทีมอันดับสุดท้ายและรองสุดท้ายของทุก	 Division	 เลื่อนลงไปแข่ง	
	 	 ในลีกที่ต่ำากว่า
กำาหนดการ

	 •	 รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน		15	เม.ย	-	15	พ.ค.55
	 •	 เริ่มการแข่งขันระหว่าง	 มิ.ย.	 -	 ก.ย	55	ณ	สนามฟุตบอลสินสาคร	 เอฟซี	 ปาร์ค	
	 	 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
	 •	 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่	www.caspaper.com
คุณสมบัติ

	 •	 ทีมฟุตบอลและกองเชียร์ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานสังกัด	 บริษัทฯในกลุ่มธุรกิจ	
	 	 โรงพิมพ์ทั่วประเทศ	 ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ขึ้นทะเบียนโดยถูกต้องไว้กับ	
	 	 กรรมการจัดการแข่งขันแล้วเท่านั้นและมีอายุการทำางานมาแล้วไม่น้อยกว่า	
	 	 60	วัน	โดยผู้เล่นจะต้องอยู่ในบริษัทเดียวกันเท่านั้น
	 •	 ทีมที่ส่งเข้าแข่งขันต้องมีผู้เล่นอายุ	20	ปีขึ้นไป
	 •	 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน	 สามารถส่งรายชื่อผู้เล่นได้	 12	 คน	 ผู้ควบคุมทีมและ	
	 	 เจ้าหน้าที่	 2	 คน	 พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำา	 ขนาด	 2”	
	 	 จำานวนคนละ	1	รูป
	 •	 รายชื่อและรูปถ่ายของผู้เล่น	 และเจ้าหน้าที่	 พร้อมหลักฐานต่างๆ	 ส่งให้แก่ประธาน	
	 	 จัดการแข่งขัน	ก่อนการแข่งขันเริ่มขึ้นอย่างน้อย	15	วัน
	 •	 ไม่อนุญาตให้นักกีฬาฟุตบอลหรือฟุตซอลทีมชาต	ิ อดีตทีมชาติไทย	 นักกีฬาที่เล่น	
	 	 หรือเคยเล่นในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกปี	2553	และ	
	 	 การแข่งขันฟุตซอลลีก	ปี	2553	และนักเตะต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้
	 •	 นักกีฬาสามารถมีชื่อ	และมีสิทธิลงแข่งขัน	ได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
	 •	 จำานวนผู้เล่น	7	คน	(รวมผู้รักษาประตู)	และผู้เล่นสำารอง	5	คน
	 •	 นักกีฬาทุกคนต้องนำาบัตรประชาชนหรือสูติบัตรตัวจริง	 หรือ	 บัตรประจำาตัว	
	 	 ประชาชนหรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้(มีรูปถ่าย	 พร้อมประทับตรา	
	 	 หน่วยงาน	และมีลายเซ็นต์ผู้มีอำานาจลงนาม)	มาแสดงในวันแข่งขันพร้อม	สำาเนา	หาก	
	 	 นักกีฬาคนใดไม่นำามาจะไม่มีสิทธิลงแข่งขัน
	 •	 นกักฬีาตอ้งแสดงบตัรประกนัสงัคม	หรอื	บตัรพนกังาน	หรอื	บตัรประจำาตวัประชาชน	
	 	 ตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ประจำาสนามและตรวจหลักฐานโดยทีมคู่แข่งขันก่อนลงทำาการ	
	 	 แขง่ขนัอยา่งนอ้ย	15	นาท	ีนกักฬีาคนใดไมส่ามารถนำาบตัรมาแสดงได	้คณะกรรมการ	
	 	 ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้นักกีฬาคนนั้นลงทำาการแข่งขัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด ซี.เอ.เอส.เปเปอร์

Competition Format;  
	 •	 Games played in the format of league and scores counted, the highest scored

   team is the Champion.

	 •	 There are 4 leagues and three of them have 10 teams to play and only

   one league has unlimited number to play

 •	 CAS Premier League •	 CAS Division One

 •	 CAS Division Two •	 CAS Division Three (unlimited No. of teams)

 •	 The selection of teams to play in each league is based on the result 

  of the first CAS Cup,the team manager’s ownn will, the selection match 

  played and the resolution of the Board.

 •	 When the playing season ends the champion and the second runner

  up from Division One can go up to play in a higher league.

 •	 The last team and the team before last of every division will be moved 

  down to play in the lower league.

Schdule :
 •	 Teams can apply for playing during 15 April  to 15 May 2012

 •	 Matches start being played from June to September 2012 at Sinsakorn 

  FC Park,Sinsakorn industrial estate.

 •	 Applicant teams can download application forms at www.caspaper.com

Qualification :
 •	 Teams and their cheering fan club must be employees of the companies

  in printing business groups all over the country who are entitled to play and 

  have already registered with the commissioners organizing the match only.

 •	 The players must be 20 years of age up.

 •	 The playing teams must hand in name list of 12 players. a coach and 2 officials

  together with their 2” pictures taken front face without hat/cap and sunglasses.

 •	 Namelist and pictures of the players and officials along with other evidences 

  must be submitted to the chairman of the match at least 15 days prior to the  

  starting of the games played.

 •	 No players nor ex - players of national football and footsall teams or any other 

  professional including foreigners are allowed to play for the cups. This includes 

  the players of 2010 football and footsall teams sponsored playing in Thai League 

 •	 A player is entitled  to play for one team only.

 •	 Seven players including the goal keeper and 5 reserves.

 •	 Every player must bring with him his original i.d.card or birth certificate, the 

  copies of both or other doccuments issued by government which has his  

  picture on with the authority’s signature and the office seal stamped. He has  

  to show these document on the playing day. If not, he will not be allowed to play. 

 •	 A player must show his social insurrance certificate or personnel i.d card or 

  original citizen i.d cardto the field officials and all these evidences must be 

  checked up by the opposite team at least 15 minutes prior to the match played.  

  Anyplayers cannot show the said evidences, the commissioners organizing  

  the match can reserve right to not allow that player to play

 for more detailed information, please contact Marketing Department, CAS Paper

เปิดศึกฟาดแข้งฟุตบอลสานสัมพันธ์ 
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปี 2 
Printing League 
ชิงถ้วยและเงินรางวัลมากมาย
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HOT SPECIAL

	 โกลด	์อสีท	์เปเปอร	์รว่มกบัโรงงาน	APP	อกี	5	แหง่ในประเทศจนีเขา้รว่มใน	
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	(UN	Goal	Compact)	เพื่อการเจริญ
เติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
	 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	เป็นแนวนโยบายที่ริเริ่มขึ้นในปี	2543	
โดยการเชญิชวนองคก์รตา่งๆเขา้รว่มทำาขอ้ตกลงภายใตห้ลกั	10	ประการ	
เนน้ประเดน็หลกัๆดา้น	สทิธมินษุยชน	แรงงาน	สิง่แวดลอ้มและการตอ่ตา้น
การทุจริต	โดยมีผู้เข้าร่วมครอบคลุมกว่า	130	ประเทศ
	 ในฐานะทีส่ว่นหนึง่ขององคก์รทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม	โรงงาน	
โกลอสิต	์ปฏบิตัภิารกจิตามหลกั	10ประการภายใตข้อ้ตกลงโลกพรอ้มทัง้	
เขา้รว่มในโครงการความรว่มมอืตา่งๆ	และสนบัสนนุการสรา้งความโปรง่ใส
ต่อสาธารณะเพื่อส่งเสริมเป้าหมายในการพัฒนาของทางสหประชาชาติ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 (Miliennium	
Development	Goals)

Gold East Paper 
Commits to UN 
Global Compact

 Gold East Paper, together with five other APP mills in China 
joined the United Nations Global Compact for the industry’s 
sustainable growth. 
 The UN Global Compact, a strategic policy initiative 
launched in 2000, calls on business to align their operations 
with ten principles regarding to human rights, labor, environ-
ment and anti-corruption with a broad network covering 130 
countries.
 As part of corporate social responsibility, Gold East Paper 
 is committed to advance the ten principles of the global 
compact, join the collaborative programs and support public 
transparency to promote the development goal of the United 
Nations, particularly the Millennium Development Goals. 

โกลด์	อีสท์	เข้าร่วมข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
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HOT SPECIAL

GEP Obtained
“Outstanding China Corporate Citizen”

      GEP Obtained “Outstanding China Corporate Citizen 
The 7th annual China Outstanding Corporate Citizen Award 
Ceremony was held on the thesis of “Quality, Responsibility, 
Innovation and Development” jointly organized by China 
Corporate Citizen Association, CCTV and Tencent Charity 
Foundation.
 At the ceremony, GEP was granted the certificate of  “China 
Outstanding Corporate Citizen” for its dedication to CSR com-
mitment and benefit towards local economic development. 
It’s the first time that GEP joined this competition and got 
recognition from government and community.

	 งานมอบรางวลับรรษทัภบิาลทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมดเีดน่แหง่
ประเทศจีนครั้งที่	7จัดขึ้นภายใต้นิยามของ	“คุณภาพ	ความรับผิดชอบ	
นวัตกรรมและการพัฒนา”	 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมบรรษัทที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคมแห่งประเทศจีน	บริษัท	CCTV	และมูลนิธิการ
กุศล	Tencent
	 ภายในงาน	GEP	ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็น	“บรรษัท
ภิบาลดีเด่นแห่งประเทศจีน”	 จากการเป็นองค์กรที่อุทิศตัวเองปฏิบัติตาม
หลัก	 CSR	 คือการทำาประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงสร้างประโยชน์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น	 ทั้งนี้	 นับเป็นครั้งแรกที่ทาง	 GEP	 เข้าร่วม
การแข่งขันและได้รับการรับรองจากภาครัฐและชุมชน

โกลด์	อีสท์	ได้รับรางวัล	“บรรษัทภิบาลดีเด่นแห่งประเทศจีน”
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HOBBY CLUB

	 ผลิตภัณฑ์สุดเก๋	 เอาใจสาวที่รักการแต่งหน้าแต่เวลาไม่อำานวย	 กับชุด	
สติกเกอร์อายแชโดว์	 หลากหลายสีสันที่คุณสามารถเลือกได้ตามต้องการ	
เพยีงไมถ่งึนาทดีวงตาของคณุจะสดใสปิง้ปัง้งา่ยเหมอืนตม้มามา่	เหมาะสำาหรบั
สาวๆ	 ที่อยากลองแต่งหน้าสโมกกี้อาย	 แต่ยังไม่ชำานาญ	 วิธีการใช้แค่แปะ	
สติกเกอร์ลงที่เปลือกตา	แค่นี้คุณก็สวยแบบมืออาชีพแล้วค่ะ

	 Chic products to please all women who love to make up their 
faces but lack time. A variety of colorful eye shadow stickers at 
your choice will make your eyes instantly become bright. It is 
suitable for young ladies who want to try smoky eyes make up 
but having no skills. You just put stickers on your eyelids and 
then you look professionally beautiful.

	 เพราะใบหน้า	 เปรียบเสมือนประตูหน้าบ้านของหญิงสาวซึ่งเป็นสิ่งแรกที่	
ผู้พบเห็นจะต้องมอง	 การใช้สีสันจึงสำาคัญมากกับการรับพลังงานแห่งโชค	
เข้าสู่ตัวคุณเองเหมือนกันนะ...มาดูกันสิว่าสีไหนมีข้อเด่นเสริมเรื่องใดบ้าง
สีแดงเข้ม	สีนี้มีพลังแห่งความร้อนแรง	จึงเหมาะมาก	สำาหรับนัดเดตกับคนรัก
สีส้ม	กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์	จึงทำาให้คุณดูเป็นคนอารมณ์ดีอีกด้วยนะ
สีส้มอมชมพู	ให้ความรู้สึกอบอุ่น	มีมนต์ขลัง	ช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้รุ่งโรจน์
สีชมพูอ่อนระเรื่อ	 ดูเสริมเสน่ห์	 และพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาคนรอบข้างอย่าง
อ่อนโยน
สีแดงอมม่วง	 เพิ่มพลังอำานาจ	 พลังแห่งความสำาเร็จ	 และให้ความมีเสน่ห์แบบ
ลุ่มลึก
สีชมพูบานเย็น	 พลังแห่งความหรูหรา	 ทรงคุณค่า	 เสริมเสน่ห์ร้อนแรง
น่าหลงใหล
สีม่วง	 แม้จะช่วยเสริมพลังแห่งเกียรติยศ	ชื่อเสียง	 แต่ก็อาจทำาให้คุณดูเจ้ายศ
เจ้าอย่างได้เหมือนกัน
สีน้ำาตาลเข้ม	พลังแห่งการอุปถัมภ์	แต่ในทางเดียวกัน	คุณก็จะดูเป็นคนเคารพ
กฎระเบียบแบบแผนด้วย
น้ำาตาลอ่อน	เต็มเปี่ยมไปด้วยโชคแห่งการเจรจา	คำาพูดคำาจานำาเชื่อถือ
สีนู้ด	พลังแห่งความเป็นมิตร	ทำาให้คุณดูเป็นคนอ่อนน้อม	และรู้จักกาลเทศะ
ลิปกลอส/Glitter	กระตุ้นโชคเกี่ยวกับการเจรจา	การพูดคุย	ทำาให้มีเสน่ห์เป็นที่
ดึงดูดของคนรอบข้างมากขึ้น

 For women, faces are like the door of the house.It is the first 
thing people will look at; the color used is then very important 
for receiving power of luck into you. Let us see what color is 
outstanding and in which items.
Dark red  it has the power of glowing, therefor, it is very suitable 
to wear when having a date with your lover
Orange encourage creativeness and make you look a good - 
tempered person
Pinkish orange give warm feeling and enchanted, add more vital-
ity to the glory of life
Light pink  look charming and be ready to softly adapt yourself 
to surrounding people
Reddish purple      add more energy of power,  success and deep charming
Bright pink power of luxury, glamour and appreciation
Purple add more power of honour but look haughty as well
Dark brown power of patronage but in the meanwhile you also 
look conservative
Light brown be full of luck on negotiation, trustworthy on your 
words and the power of 
Nude friendship makes you look polite and savoir faire
Lipgloss/ glitter encourage luck on negotiation, talking makes you 
become more attractive to surrounding people.

 มาพบกันอีกเช่นเคยโดยมาในคราวนี้เราเอาใจสาวๆ ที่ไม่อยากหยุดสวย
ด้วยผลิตภัณฑ์สุดเก๋ เอาใจสาวที่รักการแต่งหน้า และสีลิปสติกกับพลัง
แห่งโชค เมื่อคุณได้อ่านแล้ว จะสร้างความมั่นใจให้กับคุญผู้หญิงอย่างเรา 
ได้ไม่มากก็น้อยค่ะ 

  We meet again as usual. This time we still want to please all 
ladies who care for beauty and making up with glamourous cosmetic 
and colors of lipsticks with the power of luck. We, ladies, will gain 
more or less self - confidence after reading this article. 

The Color On Instant Eye Shadow

สีลิปสติกกับพลังแห่งโชค

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	www.sanook.com

 The Colors of Lipstick and the Power of Luck
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LIFE INNOVATION

Gift For You
ร่วมลุ้นรับของรางวัล

The New iPad (iPad 3)

	 สวัสดีค่ะ	 เรามาสนุกกันต่อกับ	ตัวขูดมหาสนุก	กติกาก็ง่ายๆ	 เพียง
คุณขูดรหัสแล้วเจอคำาว่า	“Paper Varieties”	พร้อมถ่ายภาพของคุณ
กับวารสารฉบับที่มีข้อความดังกล่าว	พร้อมแนบรายละเอียด	 ชื่อ	 ที่อยู่	
เบอร์โทรศัพท์	 ที่ใช้ติดต่อกลับ	 ส่งมาที่	 Hi-cas@cas-group.com,	
nonglak@cas-group.com	เพื่อรับรางวัลเป็น	ปากกา	Hi-Kote	1	ด้าม
ทันที	จำานวนกว่า	50	รางวัล	
	 แล้วอย่าลืมติดตาม	Gift	For	You	กันต่อนะ	ว่าเราจะมีอะไรมาฝากกัน
ในฉบับถัดไป

	 Hi, let’s enjoy the great fun rubbing together. The rule is 
very easy, you just rub the code and if you find the words 
“Paper Varieties” please take your own picture with the journal 
having the said words,attach an information of your name, 
address and telephone number then mail it to Hi-cas@cas-
group.com or nonglak@cas-group.com for a Hi-Kote pen as 
a gift for you.There are 50 prizes all together.
        Don’t forget to pursue Gift for you again in the next 
issue, See what the gift will be.

	 แอปเปลิเปดิตวัไอแพดรุน่ที3่	(iPad3)	ทีม่ชีือ่อยา่งเปน็ทางการแบบสัน้ๆ	วา่	
The	new	iPad	ซึ่ง	 ipad3	มีความสามารถที่เหนือกว่าทุกรุ่นโดยตอบโจทย์
การเชื่อมโยงโลกออนไลน์ได้อย่างตรงจุด	 คือการเพิ่มการรองรับระบบ	 4G	
LTE	ทำาให้	Ipad3	สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ไว้กว่า	สำาหรับสาวกแอปเปิลที่มี
วางแผนจะซื้อลองเปรียบเทียบตารางดูก่อนการตัดสินใจ

	 Apple	has	officially	launched	the	opening	of		iPad	3	“The	New	
iPad”	which	 is	 superior	 to	every	 former	model.	 It	 can	directly	
meet	 the	 requirement	of	on	 -	 line	networking	by	adding	more	
capacity	for	4G	LTE	system	which	enables	iPad	3	to	download	
more	data.	For	those	interested,please	check	the	following	table	
before	making	decision	on	buying
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