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 กั�ริริะบ�ดของ COVID-19 ส�งผูลกัริะทบต�อชีวิตปริะจำำ�วันของเริ�อย์��งต�อเนื�อง วิถีชีวิตปกัติแบบใหม�ได้
ผูลักัดันคว�มต้องกั�ริซืี�อของออนไลน์ให้สูงข้�นเริื�อย์ๆ ในบทคว�มย์ังกัล��วถ้งสถ�นกั�ริณ์ของธุ่์ริกิัจำกั�ริพิมพ์ซี้�งเป็น
ข�ลงและกัำ�ลังดิ�นรินเพื�อคว�มอยู์�ริอดในช�วงเวล�ที�ย์�กัลำ�บ�กั แต�ธุ่์ริกิัจำบริริจำ่ภัณฑ์์กัลับไม�มีแนวโน้มที�จำะชะลอตัว 
เมื�อลองดูธุ่์ริกิัจำอื�นๆ เช�น ธุ่์ริกิัจำเกีั�ย์วกัับกััญช�น��จำะยั์งมีช�องว��งให้ลงท่นในอน�คตอยู์�บ้�ง แต�ในสถ�นกั�ริณ์ที�
ไม�แน�นอนแบบนี�ก็ัต้องว�งกัลย่์ทธุ์์กั�ริตล�ดให้ดี 
 หวังว��ท่กัท��นจำะมีส่ขภ�พดีห��งไกัล COVID-19 กัันนะคะ

 COVID-19 outbreak impacts our daily life continuously. The new normal way of life 

has driven online shopping demands to the highest point time after time. Forecast articles 

also mentions about printing business’s downward situation which is struggling to survive 

in the tough period of the outbreaks. But the packaging business is on the other hand, has 

no trend of slowing down. In other businesses, such as the cannabis business, there may 

still be room for future investment. But in this uncertain situation everyone need to adjust 

marketing strategy to gain competitive advantage.

 Hope you are all staying healthy and far away from COVID-19.
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ช่่องทางออนไลน์กัับอุตสาหกัรรม
กัารพิิมพิ์ในสถานกัารณ์์ COVID-19

 อ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ถือเป็นธุ่์ริกิัจำที�สนับสน่นภ�คธุ่์ริกิัจำ
อื�นๆ อีกัหล�ย์ปริะเภท ซี้�งกั�อนหน้�นี�อ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ทั�วโลกั
ก็ัอยู์�ในภ�วะที�ต้องปริบัตัวกัับเทคโนโลยี์ที�เปลี�ย์นแปลงไปพอสมควริ 
วิกัฤติกั�ริแพริ�ริะบ�ดของไวริัสโคโริน�ส�ย์พันธุ่์์ใหม� 2019 หริือ 
COVID-19 จ้ำงย์ิ�งสริ�้งผูลกัริะทบกัับอ่ตส�หกัริริมและธุ่์ริกิัจำกั�ริพิมพ์
ทั�วโลกัม�กัข้�นไปอีกั
 INTERGRAF หริอื the European federation for print 
and digital communication ซี้�งเป็นสหพันธุ์์ธุ่์ริกิัจำกั�ริพิมพ์และกั�ริ
สื�อส�ริดิจิำตอลแห�งย่์โริปได้เปิดเผูย์ภ�พริวมของผูลกัริะทบของกั�ริ
ริะบ�ดของ COVID-19 ต�อธุ่์ริกิัจำกั�ริพิมพ์ในสหภ�พย่์โริปโดย์ริะบ่ว�� 
อ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ที�ได้ริบัผูลกัริะทบม�กัที�ส่ดในสหภ�พย่์โริป คือ 
อ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ที�เป็น supplier ให้กัับธุ่์ริกิัจำด้�นโฆษัณ� กั�ริ
จัำดง�นนิทริริศกั�ริ ง�นแสดงสินค้� ริวมไปถ้งกั�ริปริะช่มและกั�ริ
จัำดอีเวนต์ต��ง ๆ ซ้ี�งภ�คธุ่์ริกิัจำเหล��นั�นถูกัริะงับไว้ชั�วคริ�ว
แทบจำะในทันที เช�นเดีย์วกัับง�นพิมพ์ด้�นโบริชัวริส์ินค้�หริอืใบปลิว 
 อ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ในย่์โริปม�กักัว�� 40% เป็นธุ่์ริกิัจำ
กั�ริพิมพ์ที�เกีั�ย์วเนื�องกัับภ�คธุ่์ริกิัจำกั�ริโฆษัณ� ทำ�ให้ผูลกัริะทบจำ�กั
กั�ริริะบ�ดของ COVID-19 ที�มีต�อลูกัค้�ของอ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ ์
เช�น ริ�้นอ�ห�ริ โริงภ�พย์นตริ ์ คอนเสิริต์ พิพิธุ์ภัณฑ์์ และกิัจำกัริริม
อื�น ๆ ส�งผูลต�อริ�ย์ได้ของภ�คอ่ตส�หกัริริมนี�อย์��งไม�อ�จำหลีกัเลี�ย์ง
ได้ นอกัจำ�กันี� INTERGRAF ยั์งริะบ่ต�อว��ผูลกัริะทบจำ�กั COVID-19 
ต�ออ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ในย่์โริปนั�นนอกัจำ�กัจำะกัริะทบต�อริ�ย์ได้
ของภ�คอ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์แล้ว ย์งัส�งผูลกัริะทบต�อกั�ริข�ดแคลน
ปจัำจัำย์กั�ริผูลิตของอ่ตส�หกัริริมกั�ริพมิพอี์กัด้วย์ เช�น ส�ริ isopropanol 
(IPA) และ Synthetic ethyl alcohol ซี้�งเปน็ส�ริเคมีที�มีคว�มจำำ�เปน็
อย์��งม�กัในอ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ที�อ�จำข�ดตล�ดเนื�องจำ�กับริิษััท
ด้�นกั�ริพิมพ์ส�วนใหญ�จำะสต็อกัส�ริเหล��นี�ไว้เพีย์ง 1-2 เดือนเท��นั�น 
ด้�น Heidelberg Graphic Equipment Ltd. ธุ่์ริกิัจำด้�นกั�ริพิมพ์
ริ�ย์ใหญ�ในย่์โริปได้เปิดเผูย์ริ�ย์ง�นผูลกัริะทบจำ�กักั�ริริะบ�ด
ของ COVID-19 ต�ออ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ทั�วโลกั โดย์ริวบริวม
จำ�กัฐ�นลูกัค้�กัว�� 5,000 ริ�ย์ทั�วโลกัของ Heidelberg Graphic 
Equipment Ltd. พบว��ในช�วงกั�ริริะบ�ดของไวริสั COVID-19 ภ�ค
อ่ตส�หกัริริมกั�ริพมิพจี์ำน มีริ�ย์ได้และย์อดข�ย์ลดลงม�กักัว�� 80%
โดย์เฉพ�ะด้�นกั�ริพิมพ์เพื�อกั�ริโฆษัณ�จำะได้ริับผูลกัริะทบม�กั
เป็นพิเศษั 

 The printing industries is known to support

 various industries across numerous sectors. Previously,

 the printing industries across the globe had to make 

countless adjustments to keep up with considerable changes 

in technology. Thus, the novel Corona Virus Disease 2019 

or COVID-19 causes a greater repercussion towards 

the printing industries across the globe.

 INTERGRAF (the European Federation for Print 

and Digital Communication), a European union for printing 

and digital communications publishes its research on 

the impact of COVID-19 pandemic towards the printing 

industries within the European Union. The research 

finds, within the EU, the printing industry that suffers 

the most is the printing industry that are suppliers 

for advertising businesses, convention, exhibitions; 

conferences and business events. The afore mentioned 

businesses are being temporari ly  halted almost 

immediately. Printings businesses for brochures and fliers 

share the same fate.

 Over 40% of Printing industries in Europe are 

printing businesses related to advertising sectors. 

The COVID-19 outbreak affects purchasers of the 

industry such as restaurants, theaters, concert venues, 

museums and similar establishments, causing the industry 

to lose earnings inevitably. INTERGRAF also states 

that aside from the COVID-19 having impact on overall 

income of the industry, it also causes the shortage 

of production materials e.g., Isopropanol (IPA) and 

synthetic ethyl alcohol. Both which are major chemicals 

used in the printing industries that are speculated 

to run of stock since most printing businesses carry 

them enough to last only for 1 or 2 months. Heidelberg 

Graphic Equipment Ltd., a major player in European 

printing businesses share its findings of the effects 

of COVID-19 outbreak towards the publishing industry. 

The company gathers data from its over 5,000 client bases. 

Heidelberg’s data shows that the printing industry in China 

loses over 80% of its sales and income. Printing for 

advertising takes the hardest hit.
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 อย์��งไริก็ัต�ม ในภ�คอ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์เพื�อแพ็คเกัจำ
สินค้�กัลับไม�ได้ริับผูลกัริะทบม�กันักั เนื�องจำ�กัในช�วงกั�ริริะบ�ด
ของ COVID-19 คว�มต้องกั�ริสินค้�จำำ�พวกัอ�ห�ริ และเวชภัณฑ์์
เพิ�มข้�นอย์��งต�อเนื�อง แต�ทั�งนี�ห�กักั�ริริะบ�ดของไวริสั COVID-19 
ย์ังคงเป็นไปอย์��งต�อเนื�อง และริฐับ�ลทั�วโลกัย์ังคงม�ตริกั�ริกัักักััน
โริคด้วย์กั�ริ Shutdown ปริะเทศหริอืควบค่มกั�ริดำ�เนินกิัจำกัริริม
ท�งเศริษัฐกิัจำต�อไป อ่ตส�หกัริริมกั�ริพิมพ์ก็ัจำะได้ริบัผูลกัริะทบม�กั
ข้�นเริื�อย์ๆ เช�นเดีย์วกัับภ�คธุ่์ริกิัจำอื�น ๆ
 สำ�หริับปริะเทศไทย์สภ�พโดย์ริวมของอ่ตส�หกัริริม
กั�ริพิมพ์ก็ัได้ริับผูลกัริะทบไม�แตกัต��งกััน โดย์เฉพ�ะภ�คของ
โริงพิมพ์และหนังสือ ที�ได้ริบัผูลกัริะทบและกัล�ย์เป็นช�วงข�ลงของ
ธุ่์ริกิัจำนี�ม�ตั�งแต�กั�อนกั�ริริะบ�ดของ COVID-19 ม�จำนถ้งปัจำจำ่บัน 
ในส�วนของธุ่์ริกิัจำโริงพิมพ์และหนังสือ ค่ณวริงค์ หลูไพบูลย์์ เจ้ำ�ของ
สำ�นักัพิมพ์บทจำริ ได้ให้สัมภ�ษัณ์ว�� 

 However, printing for packaging do not suffer 

much drawback.  The COVID-19 outbreak causes 

demands for food products and medical sup-

plies to raise continuously. Although, if the 

COVID-19 crisis persists and governments across 

the globe r e t a i n  t h e i r  s h u t d o w n  p r o t o c o l s  o r 

c o n t i n u o u s l y  micromanage economical activities, 

the printing industries, as well as other industries, will 

continue to damage.

 The printing industry in Thailand suffered 

from the pandemic like the rest of the world, especially 

for the publishing and the book printing sector. 

T h e  s e c t o r  h a s  b e e n  g o i n g  o n a downward 

path before the outbreak up to this day. Mr. Warong 

Loopaiboon, owner of the Bodhajorn 

publishing press shared his  opinion 

about the publishing and book print-

ing sector during the interview as follow:

“The printing industry in Thailand has been in trouble for a 

while since E-books are replacing printed media. The age of 

printed media is coming to an end. It’s becoming clear that 

from the various types of books, some are losing sales to its 

online counterpart. Magazines and newspapers for example, 

can never beat online media due to printing restrictions and 

that’s causing them to lose footing.” Nevertheless, some types 

of books can never be replaced with online media for example: 

books about complex theories. Personally, I find that a book’s 

contents determine whether it will survive or not.” Although 

certain type of books will survive, but, Mr. Warong states, 

the numbers of readers are constantly decreasing, since 

other activities are replacing reading whether it be watching 

television, online streaming; Netflix etc. When asked about 

of the impact of COVID-19 towards the book industries, 

he fears for its collapse, the industry was already struggling 

as discussed above. Once pandemic hits the struggles 

are multiplied exponentially. 

 The Thai book industry at large relies on the national 

book fair, a convention hosted twice each year. The book fairs 

are a major determining factor of the consumers’ behavior and 

a venue to launch new titles. The COVID-19 pandemic caused 

all book fairs cancelled, costing the industry a massive loss 

in earnings. Book companies used to be able to recoup their 

expenses and meet satisfying sales figures during the 

convention, as opposed to the wholesale approach where 

it takes 4-6 months for a publishing press to receive their 

payments. Certain publishing press has already moved online 

where they can boost their sales figures.

 “ธุ่์ริกิัจำสิ�งพิมพ์ในปริะเทศไทย์นั�นมีปัญห�ม�
น�นแล้ว ซี้�งมันมีกัริะแสของ e-book กัำ�ลังจำะม�แทนสื�อ
สิ�งพมิพ ์หริอืสื�อสิ�งพมิพก์ัำ�ลังจำะหมดย่์ค ตอนนี�มันเริิ�มจำะ
กัริะจำ��งแล้วว��หนังสอืมนัมหีล�ย์แบบม�กับ�งอย์��ง เช�น 
นิตย์ส�ริ หนังสือพิมพ์ ที�ไม�ส�ม�ริถสู้ออนไลน์ได้ ด้วย์
ข้อจำำ�กััดด้�นกั�ริพิมพ์ ทำ�ให้บ�งอย์��งต้องล้มห�ย์ต�ย์
จำ�กักัันไป แต�หนังสือบ�งแบบโลกัออนไลน์ก็ัอ�จำจำะไม�
ส�ม�ริถทดแทนได้ เช�น หนังสอืคว�มรูิเ้ชงิล้กั ซี้�งส�วนตัว
มองว��หนังสอืในปจัำจำบ่นัมันถูกักัำ�หนดด้วย์ content ว��
มันจำะอยู์�ริอดได้หริอืไม�”แต�แม้ว��หนังสือบ�งกัล่�มจำะย์ัง
อยู์�ได้ด้วย์คอนเทนต์แต�คณ่วริงค์ก็ัริะบ่ว��จำำ�นวน ‘ผููอ้��น’ 
นั�นลดลงเริื�อย์ ๆ เพริ�ะมีกิัจำกัริริมอื�นที�ส�ม�ริถทดแทน
กั�ริอ��นหนังสอืได้ ไม�ว��จำะเปน็ ทวี ีซีรีิสีอ์อนไลน์Netflix 
ต��ง ๆ  ในส�วนของผูลกัริะทบของกั�ริริะบ�ดของ COVID-19 
ต�อวงกั�ริหนังสอืนั�น ก็ัมีคว�มวิตกักัังวลม�แทบจำะทันท ี
เพริ�ะวงกั�ริหนังสือนั�นอยู์�ในช�วงที�กัำ�ลังแย์�จำ�กัภ�วะโดย์
ริวมอยู์�แล้วต�มที�กัล��วไปในข้�งต้น พอม�เจำอกัับวิกัฤต 
COVID-19 ก็ัย์ิ�งเจำอปัญห�เข้�ไปใหญ� ในปริะเทศไทย์
วงกั�ริหนังสือถูกักัำ�หนดโดย์เทศกั�ลหนังสือใหญ� 
2 คริั�งต�อป ีซี้�งแทบจำะเปน็ตัวกัำ�หนดพฤติกัริริมของผููซ้ีื�อ
ในไทย์ และเป็นง�นเปิดตัวหนังสือใหม�ๆ ซี้�งพอมีปัญห� 
COVID-19 กิัจำกัริริมเทศกั�ลหนังสือ ได้ถูกัริะงับไปทันที 
ซี้�งสริ้�งผูลกัริะทบเย์อะม�กัในเชิงริ�ย์ได้ เพริ�ะง�น

เทศกั�ลหนังสือคือง�นที�ข�ย์หนังสือ
แล้วได้เงินทันที และข�ย์ได้ค�อนข้�ง
เย์อะ แตกัต��งจำ�กักั�ริข�ย์ส�งที�กัว��
เงินจำะเข้�สำ�นักัพิมพ์ ก็ัปริะม�ณ
4-6 เดือน ในขณะที�สำ�นักัพิมพ์
บ�งส�วนที�เข�้ไปสู�กั�ริข�ย์ออนไลน์ที�
ส�ม�ริถข�ย์ได้พอสมควริ
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ยุุคที่่�แบรนด์์ต้้องจรงิจังเร่�อง Digital Business
 Model และแข่ง่ด์เุด่์อด์โด์ยุไม่ร้่ว้่า่ค้แ่ข่่งเป็น็ใคร

Digital Business Model and 
the competition against anonymous 

competitors.

 สิ�งหน้�งที�เกิัดข้�นในป ี2564 คือเกืัอบทก่ัแบรินด์ในตล�ด
ต��งต้องปริบักัลย่์ทธุ์์สินค้�ของตนเองและนำ�เสนอสิ�งใหม� มีกั�ริ
ปริบัใช ้Digital Business Model อย์��งเปน็รูิปธุ์ริริม (Business 
Re-strategy) ม�กัข้�น ซี้�งจำะเริยี์กัว��เปน็เทรินด์ที�เกิัดข้�นกัับผููบ้ริโิภค
คงไม�เชิงนักั เพริ�ะนี�คือเทรินด์ของแบรินด์และหล�ย์ๆ องค์กัริที�
หันม�ปริบัเปลี�ย์นกัลย่์ทธุ์ธ่์ุ์ริกิัจำใหม� เริยี์กัได้ว��ปริบักัันทก่ัภ�คส�วน
เลย์ทเีดีย์ว โดย์กั�ริปริบัใช ้Digital Business Model เช�น กั�ริทำ� 
Subsciption กั�ริทำ� Freemium หริอืกั�ริทำ� Digital Product ออกั
ม�เพื�อตอบริบักัับโลกัที�เปลี�ย์นไปอยู์�บนออนไลน์และคว�มไม�แน�นอน
ม�กัข้�น นอกัเหนือจำ�กักั�ริปริบัโมเดลแล้ว ในตล�ดเริ�จำะพบกัับกั�ริ
จำ�กัไปของผููเ้ล�นบ�งริ�ย์ กั�ริเข�้ม�ใหม�ของผููเ้ล�นริ�ย์ใหม�หน้�เกั�� 
กั�ริได้เจำอสินค้�และบริกิั�ริรูิปแบบใหม�จำ�กัแบรินด์ที�หล�กัหล�ย์
ม�กัข้�น ทำ�ให้เทรินด์กั�ริตล�ดในปหีน้� เริ�ไม�ส�ม�ริถค�ดเด�ได้
ว��คู�แข�งท�งสินค้�และบริกิั�ริของเริ�จำะเปน็ใคริ จำะเปน็คนเดิมหริอื
เปล�� สิ�งที�ส�งผูลกัับเริื�องนี�ม�กัที�ส่ดคงหนีไม�พ้นกั�ริว�งกัลย่์ทธุ์์
เพื�อริบัมือกัับคว�มไม�แน�นอนท�งคู�แข�งขันที�นักักั�ริตล�ดละทิ�งไม�
ได้  

 One thing that happens in 2021 is that almost 

all brands need to reconsider their product’s strategies, 

present new innovations and adapt their digital 

business model to a more concrete plan. This trend 

won’t be likely to apply to consumers but brands 

and various organizations across all sectors are 

re-strategizing their business models. Examples of 

digital business models include subscription plans, 

freemium services or development of digital products 

in response to the market that’s moving to online 

platforms and increasing uncertainty. In the market, 

other than strategizing, we see the demise of certain 

players, the return of renewed long-time players 

and new form of products and services from a more 

diverse numbers of brands. By next year, nobody 

will be able to tell if your products or services will 

be competing against whom anymore, would it be 

against a previous competitor? Who knows! What’s 

most important to contemporary marketers will be 

an airtight strategy to handle unpredictable competitors.

 ค่ณวริงค์ ริะบ่ว�� อันที�จำริิงกั�ริข�ย์หนังสือออนไลน์ 
เป็นกั�ริปริับพฤติกัริริมในกั�ริบริิโภคของผูู้ซีื�อหนังสือ เพริ�ะ
กั�อนหน้�นี�ง�นเทศกั�ลหนังสือจำะเป็นตัวกัำ�หนดพฤติกัริริมกั�ริ
ซืี�อหนังสือของผูู้บริโิภค ทั�งๆ ที� 1 ปีจัำดกัันแค� 2 คริั�ง แต�คนก็ัย์ัง
ไปเดินเลือกัซีื�อหนังสือ โดย์คว�มเป็นจำริิงก็ัย์ังมีช�องท�งอื�นใน
กั�ริซีื�อ เช�น ช�องท�ง ออนไลน์ ริ�ค�และส�วนลดก็ัไม�ได้แตกัต��งกััน 
แต�โดย์ปกัติคนจำะไปเดินซีื�อม�กักัว�� และย์อดข�ย์จำะดีที�ส่ดใน
วันส่ดท้�ย์ของกั�ริจัำดง�นเทศกั�ลหนังสือเพริ�ะคิดว��เป็น
วันส่ดท้�ย์ แต�ในคว�มเป็นจำริิงแม้ง�นจำะจำบไปแล้วค่ณก็ัย์ัง
ส�ม�ริถสั�งซืี�อผู��นช�องท�งอื�นได้อยู์�ดี
 ดัง นั� นส�วนตัวของค่ณวริงค์ จ้ำง เน้นไปที� กั�ริข�ย์
ออนไลน์พย์�ย์�มจัำดส�งสินค้�ให้เริว็ที�ส่ด โดย์วิกัฤต COVID-19 
นั�นอ�จำจำะทำ�ให้ช�องท�งนี�กัล�ย์เป็นท�งเลือกัและกั�ริปริับ
พฤติกัริริมของผูู้บริโิภคไปในตัว ว��ค่ณส�ม�ริถซีื�อหนังสือได้ทั�ง
ปีนะ ไม�ต้องริอง�นหนังสือ เริ�ส�ม�ริถให้ส�วนลด จัำดส�งหนังสือ
ให้ค่ณถ้งบ้�นได้ อย์��งไริก็ัต�มในเริื�องของม�ตริกั�ริช�วย์เหลือ
ต� อวงกั�ริหนังสื อจำ�กัภ�คริัฐ ในช� วงวิ กัฤต  COVID- 19 
ย์ังไม�มีม�ตริกั�ริที�ชัดเจำนนักั อ�จำจำะเป็นเพริ�ะธุ่์ริกิัจำด้�นนี�พ้�งพ�
ตัวเองม�โดย์ตลอด โดย์เฉพ�ะในอดีตที� ธุ่์ริกิัจำนี� เป็นธุ่์ริกิัจำ
ที�ทำ�แล้วริวย์ แม้ปัจำจำ่บันจำะไม�ใช�อีกัแล้วก็ัต�ม จ้ำงมองว��ใน
ภ�พริวมธุ่์ริกิัจำนี� ก็ัต้องกั�ริกั�ริช�วย์เหลือจำ�กัภ�คริัฐเช�นกััน 
จำะเห็นได้ว��อ่ตส�หกัริริมสิ�งพิมพ์นั�นได้ริับผูลกัริะทบจำ�กักั�ริ
ริะบ�ดของ COVID-19 เช�นเดีย์วกัันทั�งโลกั แม้ว��จำะมีบ�งม่ม
ของภ�คอ่ตส�หกัริริมนี�ที�ย์ังไม�ได้ริบัผูลกัริะทบเนื�องจำ�กัอ่ปสงค์
ของตล�ดยั์งมีอยู์� แต�ห�กักั�ริริะบ�ดของ COVID-19 ยั์งคง
มีต�อเนื�อง ผูลกัริะทบก็ัจำะม�กัข้�นเริื�อย์ๆ ต�มผูลกัริะทบภ�พริวม
ที�มีต�อเศริษัฐกิัจำโลกั ดังนั�นจ้ำงเป็นอีกัม่มที�ริัฐบ�ลอ�จำจำะต้อง
เตริยี์มแผูนเพื�อช�วย์เหลือ และฟ้� นฟูอ่ตส�หกัริริมนี�เช�นกััน
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 Mr. Warong indicates that for a publishing 

house to market books online is to recondition 

the consumers’ behavior. Previously, the book 

fair, a bi-yearly event held an entire grasp on 

consumers’ behavior. Consumers’ will wait for 

the conventions to buy new books, when in fact, 

there are alternatives like online retailing that 

offers the same discounts and pricing. Consumers 

are used to attending book fair. Book sellers 

regularly record highest earning on the last day 

of book fair, since consumers are not aware they 

can sti l l  get the same deals from alternative 

retailing options.

 Mr. Warong’s online strategy focuses 

on delivering his books as fast as possible. The 

COVID-19 pandemic may be an opportunity to 

simultaneously force consumers to adjust their 

behavior and turn online media into an effective 

retailing platform; to prove to consumers that 

they’re able to buy books the entire year and 

d o n ’ t  n e e d  t o  w a i t  f o r  a n y  c o n v e n t i o n s . 

The publishers can also offer discounts and deliver 

books straight to your home all year long. However, 

the government do not offer any concrete support 

plans towards the publishing industry for the 

COVID-19 pandemic as of yet. This could be due 

to the fact that the industry had always had to 

look out for itself. The publishing business used 

to be so flourishing that it needed no help for 

the government, but that was the past. Nowadays 

w e  d o  n e e d  s u p p o r t  f r o m  t h e  g ove r n m e n t .  

The printing industry in Thailand, like other similar 

industries across the globe is being affected by the 

COVID-19 pandemic. Although, certain players in 

the industry have yet to suffer due to the demands 

of the market, the longer the outbreak persists, 

the greater the damage will be done as a result 

of the global economic recession. This is where 

the government has to prepare to come in; to lend 

a helping hand and recover this distressed industry 

similar to businesses in other sectors.

จากค่า GP สู่้ ่D2C 
ถึึงยุุคที่่�แบรนด์์ต้้องข่ายุเอง

From GP Loss to D2C Models.

 ด้วย์สถ�นกั�ริณ์โควิด-19 ที�ทำ�ให้เกิัดม�ตริกั�ริ
กัักัตัว หล�ย์ฝ่่�ย์ต้องเตริีย์มคว�มพริ้อมเผูื�อเกิัดกั�ริริะบ�ด
ริอบใหม� และข้อจำำ�กััดที�หล�กัหล�ย์ม�กัข้�นทำ�ให้แบรินด์ต��งๆ 
ที�เคย์ค้�ข�ย์ผู��นช�องท�งริ�้นค้�ต้องปริบัตัวม�ทำ�กั�ริค้�ข�ย์
โดย์ตริงกัับลูกัค้�ม�กัข้�น ปริะเด็นหน้�งคือกั�ริเติบโตข้�นอย์��ง
ม�กัของกั�ริซีื�อข�ย์ออนไลน์ แต�แบรินด์เองก็ัต้องเสีย์ส�วนแบ�ง 
หริอื GP (Gross Profit) ให้กัับตัวกัล�งเป็นจำำ�นวนม�กัม�ย์ 
บ�งแพลตฟอริ์มต้องจำ��ย์สูงถ้ง 35% ทำ�ให้กั�ริพิจำ�ริณ�
สริ้�งช�องท�งที�จำะข�ย์หริือติดต�อโดย์ตริงกัับผูู้บริโิภคกัล�ย์
เปน็เทรินด์ที�ทก่ัแบรินด์ต��งให้คว�มสนใจำไม�แพเ้ริื�องของ Data เลย์
ทเีดีย์ว โดย์หลักักั�ริคิดของ Direct to Consumer (D2C) นั�น
ไม�ใช�แค�กั�ริเพิ�มช�องท�งกั�ริข�ย์โดย์ตริงกัับลูกัค้� แต�ริวมไป
ถ้งกั�ริออกัแบบสินค้�ใหม� ปริะสบกั�ริณ์ใหม�ๆ เช�น กั�ริทำ� 
Personalized Product กั�ริทำ� Multi-Product Solution 
กั�ริทำ� Subscription หริือกั�ริออกัสินค้�ใหม�ที�ตอบโจำทย์์
กั�ริส�งตริงถ้งมือค่ณด้วย์ 
 With COVID-19 causing quarantine measures, 

various players have to plan forward for the re-emergence 

of the pandemic. Due to countless restrictions, brands 

that are used to store front retailing need to find more 

viable alternatives. One outlet that is constantly growing 

is online retails, although brands have to surrender some 

of their Gross Profit (GP) to various intermediaries. 

Some platforms charge as high as 35% of product price. 

This massive fee causes brands to consider creating 

their own direct sales and contact platforms. This has 

become a major trend that all brands are interested 

in, as much as data analysis. The principles of Direct 

to Consumer (D2C) isn’t just about catering more to 

consumers, but also designing new products, new 

experiences for example: the development of personalized 

products, multi-product solution, subscription models or 

even creation of products suitable for delivery.



 นอกัเหนือจำ�กัเริื�องของโควิด-19 สิ�งหน้�งที�สริ้�งแริง
กัริะเพื�อมต�อวงกั�ริกั�ริตล�ดอย์��งม�กัคือกั�ริแสดงจำด่ยื์นท�งกั�ริ
เมือง ซี้�งเปน็เริื�องละเอีย์ดอ�อนม�กัๆ ที�จำะกัล��วถ้ง แต�กั�ริเริยี์กัริอ้ง
ให้แบรินด์มีกั�ริแสดงกั�ริมสี�วนริ�วมต�อปริะเด็นต��งๆ คือเทรินด์ที�
จำะเกิัดข้�นอย์��งแน�นอน ซี้�งปริะเด็นที�กัล��วถ้งจำะมีม�กักัว��เทรินด์
ปกีั�อนๆ ที�ว��ด้วย์เริื�องของสิ�งแวดล้อม โลกัริอ้น คว�มหล�กัหล�ย์ 
แต�ปีนี�ได้ริวมถ้งปริะเด็นท�งจำริยิ์ธุ์ริริม อันริวมไปถ้งสงัคม กั�ริเมอืง 
คว�มเหลื�อมลำ� ฯลฯ นอกัเหนือจำ�กักั�ริเริยี์กัริอ้งให้แบรินด์มีส�วน
ริ�วม ในปีหน้�ผูู้บริโิภคเองจำะมีส�วนริ�วมม�กักัว��เดิมในกั�ริกัดดัน 
สนับสน่น กัำ�หนดทศิท�ง กัำ�หนดภ�พลักัษัณ์ของแบรินด์จำ�กักั�ริกั
ริะทำ�ของแบรินด์เอง อย์��งที�เริ�เริยี์กัเทรินด์นี�ว�� ‘Brand Democ-
ratization’ ทำ�ให้นักักั�ริตล�ดต้องว�งแผูนล�วงหน้�ในกั�ริริบัมอื 
เมื�อวันที�ผูู้บริโิภคขอให้แบรินด์ Call Out หริอืแสดงจ่ำดย์ืนม�ถ้ง
นั�นเอง 

 What’s equally impactful to the marketing 

industry as much as the COVID-19 pandemic is 

the demands to express political stances , which is 

an extremely sensitive topic to take a stand. The 

demands for brands to express and participate in 

political campaigns is undeniably a growing trend 

among consumers. The trend has been since many 

year before such as: environment, global warming, 

diversity, but the range of topics is becoming wider this 

year such as: social politics, social inequalities. Aside 

for demanding for actions, by next year, consumers 

would be able to participate with brands to pressure, 

support, direct or reframe said brands based on 

each brands’ actions. This trend is called “Brand 

Democratization”. Marketers will have to plan ahead 

for the day consumers demand brands to call out or 

express its political stance.
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หม่ด์ยุุคสู่นิค้าไม่จ่ำาเป็น็ ถึึงเว่ลาแบรนด์์ต้้องป็รบั
พอรต์้ในสู่นิค้าทุี่กช่อ่งที่าง

Major consumers value shift: The end of 
superfluous luxury products.

เม่่�อแบรนด์์ต้้องแสู่ด์งจุด์ยุ่นม่ากกว่า่ที่่�ผ่า่นม่า
      ในที่กุป็ระเด็์น โด์ยุเฉพาะป็ระเด็์นด้์านจรยิุธรรม่ 

Brand democratization: A call for
 ethical governance

CR : https://thestandard.co

 จำ�กัคว�มผูนัแปริท�งด้�นเศริษัฐกิัจำและคว�มไม�แน�นอน 
ผูู้บริโิภคยั์งคงริะมัดริะวังในกั�ริใช้จำ��ย์ม�กัข้�น โดย์ส�งผูลกัริะทบ
ต�อกั�ริตัดสินใจำและกั�ริพิจำ�ริณ�คว�มจำำ�เป็นในสองแง�ม่มคือ
คว�มจำำ�เป็นต�อชีวิตและจำำ�เป็นต�อจิำตใจำ (Functional Essential 
& Emotional Essential) กัล��วง��ย์ๆ คือผููบ้ริโิภคจำะพจิำ�ริณ�ลด
สิ�งของที�ไม�จำำ�เป็นต�อกั�ริใช้ชีวิตออกั ใส�ใจำห�ข้อมูลม�กักัว��เดิม 
และจำะต�อริองเพื�อให้ได้สิ�งที�ดีที�ส่ด แต�ถ้�ห�กัสิ�งนั�นไม�จำำ�เป็นกัับ
ชีวิตก็ัต้องจำำ�เป็นต�อจิำตใจำ หริอืมีส�วนช�วย์ในกั�ริลดคว�มเคริยี์ด
หริอืสริ�้งคว�มสข่ท�งใจำ อีกัปริะเด็นกั�ริเปลี�ย์นแปลงคือ ‘ย์�อ ไม�
เขย์�ง’ (Downtrading not Premiumization) ผูู้บริโิภคเลือกัที�จำะ
ปริะหยั์ดและซีื�อสินค้�ที�มรีิ�ค�ถูกัลง ไซีสที์�เล็กัลง สนิค้�แบรินด์ที�
ริองลงม� คณ่ภ�พพอริบัได้ แต�ริ�ค�ถูกัลง จำะอยู์�ในส�ย์ต�ของผูู้
บริโิภคม�กัข้�น ทำ�ให้จำ�กัเดิมแบรินด์ที�ต้องกั�ริสริ�้งย์อดข�ย์เพิ�ม
ข้�น เลือกัใชก้ัลย่์ทธุ์ ์Premiumization ต้องคิดใหม� เพริ�ะปจัำจำบ่นัผูู้
บริโิภคปริบัพฤติกัริริม ทำ�ให้กั�ริว�งกัลย่์ทธุ์ท์�งด้�นสนิค้�และริ�ค�
ต้องมคีว�มริะมดัริะวงัม�กัข้�น ซี้�งต�อไปในอน�คตสนิค้�ที�เติบโตจำะ
มอียู์�แค� 3 แบบคือ สนิค้�ริ�ค�ปริะหย์ดั (Economic), สนิค้�หรูิที�
ริ�ค�เอื�อมถ้งได้ง��ย์ (Affordable Luxury) และสนิค้�ซูีเปอริลั์กัชวั
ริ ี(Ultimate Luxury) ซี้�งตริงกัับคว�มต้องกั�ริด้�นคว�มจำำ�เปน็ต�อ
ชวิีตจิำตใจำ และเลือกัที�จำะย์�อริ�ค�ที�ย์นิดีจำ��ย์ออกัไป  

 With the shift in economics and the grow-

ing uncertainty, Consumers are as prudent with 

their expenses as ever. Consumers will consider 

buying products only when they serve an essential 

function in their lives or are essential to the buyer’s 

emotion. In short, consumers research more than 

ever, consider cutting unnecessary purchases and 

negotiate for what’s best for them. If a product does 

not offer any practical purpose, then it has to serve 

an emotional purpose, whether to decrease stress 

or create pleasure. Another strategy is to downtrade 

not premiumize.  Consumers choose to save up 

by buying economical, smaller size, products from 

a less premium brand, but with acceptable quality. 

These will be the new qualifications that consumers 

look for. Brands looking to boost sales by premiumization 

will have to come up with another strategy. Consumer 

behaviors have changed, and we have to be more 

delicate with our product and pricing strategy. In the 

future, only 3 types of products will grow: economics 

product, affordable luxury products,and ultimate 

luxury products for consumers willing to look over 

an affordable price for emotional essential items.



 เมื�อวันที� 6 กัริกัฎ�คม 2564 ตัวแทนกัล่�มบริิษััทซีีเอเอส 
ได้เดินท�งไปย์ังสำ�นักัง�นบริริเท�ท่กัข์และปริะช�น�มัย์พิทักัษ์ั 
สภ�กั�ช�ดไทย์ โริงพย์�บ�ลธุ์ริริมศ�สตริเ์ฉลิมพริะเกีัย์ริติ และสถ�นี
โทริทัศน์ Thai PBS โดย์มีค่ณโฉมบังอริ ด�ริ�ริตันโริจำน์ , 
ค่ณม�ริช์ ด�ริ�ริตันโริจำน์ และ ค่ณเบลล์ ด�ริ�ริตันโริจำน์ ผูู้บริหิ�ริ
บริษัิัท ซีี.เอ.เอส. เปเปอริ ์ จำำ�กััด เข้�มอบกัริะด�ษัอน�มัย์มูลค��กัว�� 
490,000 บ�ท เพื�อช�วย์เหลือปริะช�ชนที�ได้ริบัผูลกัริะทบจำ�กัโควดิ-19 

CAS@ACTIVITIES 
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กัล่่มบริษััทซีีเอเอส ร่วมส่งมอบของบริจาค
ให้กัับสำานักังานบรรเทาท่กัข์และประช่านามัยพิิทักัษั์สภากัาช่าดไทย 
โรงพิยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพิระเกัียรติและ 
“โครงการชุุมชุนเมืองต้้องรอด...ปากท้้องต้้องอ่�ม” ของ Thai PBS

CAS Group has made donations 
to the Relief and Community Health Bureau at Thai Red Cross 
Society, Thammasat University Hospital and the “Community 
Must Survive...Its People Well Nourished” project of Thai 
PBS Broadcasting company.

 On July 6th 2021 representatives from CAS 

Group led by Khun Chombangorn Dararattanaroj,

Khun March Dararattanaroj and Khun Belle Dararattanaroj 

the executive team of C.A.S. Paper CO., Ltd.went to the 

Relief and Community Health Bureau at Thai Red Cross 

Society, Thammasat Chalermprakiet Hospital and Thai 

PBS Broadcasting company to donate paper towels 

worth over 490,000 baht to aid patients affected by the 

COVID-19 pandemic.



ช่่วงที�4 ตกัตำ�า เป็นช�วงที�ย์อดข�ย์ตกัลงเริื�อย์ๆ 
เพริ�ะ ลูกัค้�ส�วนใหญ�ไม�ซีื�อสินค้�ของเริ�แล้วไปซีื�อสินค้�
ของคู�แข�งแทน
Phase4 Decline: Product sales drop continu-

ously, most consumers stop buying our products.

ช่ว่งที�5 มรณ์า เปน็ช�วงที�ย์อดข�ย์ตำ�ม�กั ส�วนแบ�งกั�ริ
ตล�ดเหลือน้อย์ม�กั มีแนวโน้มว��จำะต้องหย่์ดข�ย์สินค้�
นั�น  
Phase5 Die: Little sales, market share remains 

very low. Potentially stop selling the product.

ช่่วงที�3 อิ�มตัว เป็นช�วงที�ย์อดข�ย์คงที� เพริ�ะสินค้�ของเริ�ไม�ตอบโจำทย์์ lifestyle ของผูู้บริโิภคที�เปลี�ย์นไป ลูกัค้�บ�งส�วน
หันไปซืี�อสนใจำสินค้�ของคู�แข�งซี้�งดีกัว��หริอืริ�ค�ตำ�กัว�� 
Phase3 Maturity or Saturation: Stable sales, the products don’t meet new consumer lifestyle, some 

customers shift to buy competitor’s products.

 
 

      โด์ยุที่ั�ว่ไป็สู่ินค้าอุป็โภคบรโิภคสู่่ว่นใหญ่่ม่่ว่งจรช่่ว่ิต้แบ่งเป็็น 5 ช่่ว่ง ดั์งร้ป็
                                                Generally, most consumer products have 5 phases in product life cycle  

 บริริจำ่ภัณฑ์์มีบทบ�ทสำ�คัญในกั�ริค่้มคริองปกัป้องผูลิตภัณฑ์์ให้มีอ�ย่์กั�ริเก็ับน�นและมิให้เสีย์ห�ย์จำ�กัแหล�งผูลิตจำนถ้งมือ
ผูู้บริโิภค ให้คว�มสะดวกัในกั�ริใช้ง�น สื�อส�ริข้อมูลสินค้� และ กัริะต่้นผูู้บริโิภคให้ต้องกั�ริซีื�อสินค้�นั�น  
 Packaging plays an important role in product protection to extend product shelf life and prevent damages 

from production site to destination. It provides use convenience, product communication and impulse purchase.  

 เป็นที�น��สังเกัตว��ในปัจำจำ่บัน
สินค้�อ่ปโภคบริิโภคส�วนใหญ�มีวงจำริ
ชีวิตสั�นลงเริื�อย์ๆ เมื�อเทีย์บกัับอดีต 
เพริ�ะสภ�วะกั�ริแข�งขันสูง กั�ริตล�ด
และ วิ ถีชีวิตของผูู้บริิโภคเปลี�ย์นไป 
ตัวอย์��งดังรูิป    
 It is noticed that at present 

most consumer products have 

shorter life cycle compared to 

the past due to high competition 

situation as well as marketing and 

consumer lifestyle are changing.                                                                       

PAPER TECHNIQUE

NEVIA NEWS12 NEVIA NEWS 13

มย่์ริ ีภ�คลำ�เจีำย์กั
Mayuree Paklamjeak   

 ในเชิงธุ่์ริกิัจำผูู้ผูลิตสินค้�ไม�ควริปล�อย์ให้วงจำริชีวิต
ผูลิตภัณฑ์์ก้ั�วไปถ้งช�วงที�4 เปน็อันข�ด เพริ�ะเสี�ย์งต�อกั�ริสญูเสยี์
ส�วนแบ�งกั�ริตล�ดให้คู�แข�งอย์��งเริยี์กักัลับคืนไม�ได้ ผูู้ผูลิต
สินค้�จำำ�เป็นต้องมีกั�ริพัฒน�สินค้�และบริริจำ่ภัณฑ์์ในช�วงที� 
3 เพื�อกัริะต่้นย์อดข�ย์ใหม�ให้ได้ โดย์ต้องห�ส�เหต่ว��ทำ�ไม
ลกูัค้�ไม�ซีื�อสนิค้�ของเริ� เข�้ใจำปญัห� แล้วแก้ัไขปญัห�ได้ตริง
ปริะเด็น สอดคล้องกัับคว�มต้องกั�ริของลูกัค้�อย์��งแท้จำริงิ 
เช�น ออกัตล�ดริสใหม�หริอืรูิปแบบใหม�ของอ�ห�ริ เปลี�ย์น
ปริะเภทของบริริจำภั่ณฑ์์ให้ใชง้�นสะดวกัข้�น เก็ับริกััษั�ได้น�นข้�น  
ข�ย์ผูลิตภัณฑ์ส์ำ�หริบัลูกัค้�เฉพ�ะริ�ย์ (Personalization) หริอื
ข�ย์ในช�วงเวล�สั�นๆต�มเทศกั�ล (Limited Edition) เปน็ต้น 
 บริริจำภั่ณฑ์์เพื�อยื์ดวงจำริชีวติผูลิตภัณฑ์์ ต้องคริอบคลม่
กั�ริออกัแบบทั�งด้�นโคริงสริ�้งและกัริ�ฟิกัเสมอ ส�ม�ริถใชเ้ปน็
เคริื�องมืออันทริงพลังสำ�หริบักัลย่์ทธุ์ส์ริ�้งคว�มผูกูัพนักัับลกูัค้� 
ซี้�งเป็นม�กักัว��กั�ริที�ลูกัค้�มีปฏิิสัมพันธุ์บ์นโลกัโซีเชีย์ลมีเดีย์ 
โดย์กั�ริกัด like หริอื comment หริอืแชริโ์พสต์ เพริ�ะเปน็กั�ริ
สริ�้งคว�มผูกูัพนักัับลกูัค้� (Customer Engagement) อันจำะ
ส�งผูลถ้งกั�ริสริ�้งคว�มพง้พอใจำแกั�ลกูัค้� ทำ�ให้ส�ม�ริถริกััษั�
ฐ�นลูกัค้�ไวไ้ด้ คว�มสำ�เริจ็ำของกัลย่์ทธุ์นี์�จำะต้องเริิ�มด้วย์เข�้ใจำ
คว�มรูิส้ก้ั  ปญัห�และคว�มต้องกั�ริของลูกัค้�เป�้หม�ย์ ห�กัมี
กั�ริใส�คว�มคิดสริ�้งสริริค์ในกั�ริออกัแบบเพื�อสื�อส�ริกัับลูกัค้�
และเพิ�มคว�มสน่กัสน�นด้วย์จำะได้ผูลดีย์ิ�งข้�น 

 Businesswise, don’t let the product life cycle 

reaches phase4 as it is too risky to loss whole market 

share. Product manufacturers shall relaunch their 

products in phase3 e.g. new variants, line extension, 

new packaging which provide better convenience, 

longer shelf life, personalization, limited edition. 

 Packaging to extend product life cycle shall 

cover both structural and graphic design. It can be 

used as a powerful tool for customer engagement 

strategy, leading to customer satisfaction. The success 

is started with truly understanding target customer 

feeling, problems and needs. Adding creative ideas 

for communication and fun also help.

 บริริจำภั่ณฑ์์ที�ตอบสนองต�อ Customer Engagement ที�ลกูัค้�
ริบัรูิไ้ด้ดีที�สด่และนิย์มที�สด่ คือ Personalization และ Limited Edition 
ซี้�งต้องกั�ริพิมพบ์ริริจำภั่ณฑ์์เพยี์งชิ�นเดีย์วหริอืในจำำ�นวนที�น้อย์ต�อ SKU 
ในขณะที�แบบพมิพม์กััมจีำำ�นวนม�กั ต้องผูลิตให้เสริจ็ำภ�ย์ในเวล�ที�สั�น 
ริวมทั�งคณ่ภ�พกั�ริพิมพข์องบริริจำภั่ณฑ์์ในแต�ละชิ�นต้องดีและสมำ�เสมอ 
กั�ริพมิพโ์ดย์วธิุ์ดัี�งเดิมจำะไม�ส�ม�ริถตอบสนองคว�มต้องกั�ริเหล��นี�ได้
คริบถ้วน แต�เทคโนโลย์กีั�ริพิมพดิ์จิำทลัส�ม�ริถตอบสนองได้
 Personalized and limited edition Packaging are the 

most popular for customer engagement. The requirements 

are printing only one piece or small quantity per SKU while 

multi artworks, very short lead-time and good & consistent 

printing quality. Conventional printing can’t meet these all 

requirements while digital printing technology can.            

 เทคโนโลย์กีั�ริพมิพดิ์จิำทลัได้ริบักั�ริพฒัน�ให้ก้ั�วหน้�ม�อย์��ง
ต�อเนื�อง ทำ�ให้ปัจำจำ่บันมีเคริื�องพิมพ์หล�กัหล�ย์ร่ิ�นจำ�กัหล�ย์บริษัิัท
ทั�วโลกั แต�ละเทคโนโลย์ีมีคว�มเหม�ะสมต�อวัสด่บริริจำ่ภัณฑ์์เฉพ�ะ 
ดังนั�นผููผู้ลิตบริริจำภั่ณฑ์จ้์ำงควริเลือกัเทคโนโลยี์และซีื�อเคริื�องให้เหม�ะสม
กัับธุ่์ริกิัจำบริริจำภั่ณฑ์์ของตน                                           
 Digital printing technology has been developed 

progressively and continuously, resulted in various printer 

models and suppliers available globally. Each technology 

is proper for the specific packaging materials.  Packaging 

converters should therefore select right technology and 

right printer for their business.             

ตอนหน้�ม�พบกัับตัวอย์��งกัล�องกัริะด�ษัที�พมิพด้์วย์ริะบบดิจิำทลัเพื�อ
ตอบสนองต�อกัลย่์ทธุ์ก์ั�ริสริ�้งคว�มผูกูัพันกัับลกูัค้�
Next part is examples of digital printed cartons to fulfill 

customer engagement strategy.

ระบบกัารพิิมพิ์ดิจิทัลมีข้อดีที�สร่ป ได้ 6 ข้อหลักั คือ
Digital printing provides 6 benefits as shown in the picture            

PART 1

ช่ว่งที�1 แนะนำา เป็นช�วงเริิ�มออกัตล�ดสินค้� ย์อด
ข�ย์ค�อย์ๆดีข้�น ห�กัเป็นสินค้�ที�ตอบสนองต�อคว�ม
ต้องกั�ริของผูู้บริิโภค และมีกัลย่์ทธุ์์ท�งกั�ริตล�ดที�
ดีริองริับ เช�น มีกั�ริโฆษัณ�ผู��นสื�อต��งๆ มีกั�ริส�ง
เสริมิกั�ริข�ย์
Phase1 Introduction: Products are just 

launched in the market. Sales are slightly growth 

if products meet consumer needs and have 

marketing strategy support.

ช่่วงที�2 เติบโต เป็นช�วงที�ย์อดข�ย์ดีข้�นอย์��ง
ชัดเจำน สินค้�ติดตล�ด คู�แข�งย์ังไม�ออกัสินค้�ม�แข�ง
ด้วย์ หริอืเริิ�มออกัตล�ดม�แล้วบ้�ง
Phase2 Growth: Product growth is significant. 

Competitors not yet enter the market or just few.

พิิมพ์ิบรรจุุภััณฑ์์ตามจุำานวนท่ี่�ต้องการ
Exactly right quantity

can be printed just in time

ที่ำาให้้สิินค้้า (บรรจุุภััณฑ์์เปล่่าท่ี่�ยัังไม่บรรจุุ)
ค้งค้ลั่งตำ�ามาก ห้รือไม่ม่เล่ยั

Minimal inventory

ค่้าใช้้จุ่ายัรวมในการผลิ่ตบรรจุุภััณฑ์์
ม่ประสิิที่ธิิภัาพิ

Cost effective production

สิร้างโอกาสิที่างการตล่าดได้ เช่้น สินับสินุนการส่ิงเสิริมการขายัได้อย่ัางรวดเร็ว 
ผลิ่ตในจุำานวนน้อยัเพ่ิ�อขายัในโอกาสิพิิเศษได้ ใช้้กับผลิ่ตภััณฑ์์เฉพิาะบุค้ค้ล่

 Promising market opportunities (promotion, imited edition, personalized)

เวล่าท่ี่�ใช้้ในการพิิมพ์ิสัิ�นล่ง ที่ำาให้้ล่ดเวล่า
ในการสัิ�งซ้ื้�อของลู่กค้้าได้

Short leadtime

การพิิมพ์ิ ไม่ต้องม่การที่ำาแม่พิิมพ์ิ ประห้ยััด
 เกิดค้วามสูิญเส่ิยัเน้�องจุากการพิิมพ์ิน้อยัล่งมาก 

แล่ะใช้้พิลั่งงานตำ�าล่ง
No plates, less waste,lower energy consumption



จากัจุดเริ�มต้นและกัารเติบโตของ CABB 
ตลอด 1 ปีที�ผ่านมา พิร้อมกัับสถานกัารณ์์
โควิด-19 มีกัารรับมืออย่างไรบ้าง?

1.From our humble beginning towards CABB’s 1st anniversary, 
what strategy did you utilize in the face of the storm that
is COVID-19?  

The partition screen gets the most spotlight especially 

during the COVID-19 outbreak, in ensuring the passengers’ 

well-being. 

 Within 6 months, our service has become 

a primary mode of transportation for our initial passengers. 

Our first-time passengers also have increased tendency 

to become repeat passengers. Our statistics are proven 

from the constantly increasing download numbers of 

the CABB application, and the increased frequency of 

passengers calling for our service, some as high as 30 

times a month. As the numbers of customers increase, 

we improve our application to be able to support the in-

creased traffic and also provide “CABB Counter Service” 

at department stores and major institutions in response 

to the increasing demands. Our cars are also modified 

further to provide better service.

 CABB’s service fees are regulated by Thailand’s 

Department of Land Transport, although our rates may 

differ from other local providers. Our fees are calculated 

based on distance travelled and service duration, including 

the time of day. The rates will always be shown on a screen to 

the passengers and updated in real-time. The rates will not 

include discounts that we offer passengers at a rate of 

30-35% of the stated number, depending on the demands 

(amounts of total passengers), supply (amounts of total 

cars and drivers) and the time of day. We are always in 

pursuit high-quality service and a reasonable price to 

attract more prospective passengers. 

ตัวริถให้มีปริะสิทธุ์ิภ�พม�กัย์ิ�งข้�น 
 CABB มีม�ตริฐ�นกั�ริกัำ�หนดอัตริ�ค��โดย์ส�ริที�ตั�งข้�น
ต�มที�กัฎริะเบีย์บของกัริมกั�ริขนส�งท�งบกั แต�อ�จำจำะเป็นริ�ค�ที�
แตกัต��งจำ�กัผููใ้ห้บริกิั�ริริ�ย์อื�นไปบ�้ง ในกั�ริเริยี์กัเก็ับค��โดย์ส�ริ
นั�นเริ�มีริะบบคำ�นวณจำ�กัริะบบภ�ย์ในของเริ�เอง ลูกัค้�จำะเห็น
ริ�ค�โดย์ส�ริต�มม�ตริฐ�นจำ�กัมิเตอริเ์มื�อใชบ้ริกิั�ริ แต�ต�มหลักั
คิดคำ�นวณของ CABB เฉลี�ย์แล้วจำะมีส�วนลดอัตริ�ค��โดย์ส�ริลง
จำ�กัที�ปริ�กัฏิอยู์�บนมเิตอริอ์ยู์�ที�ริอ้ย์ละ 30 – ริอ้ย์ละ 35 ทั�งนี�ข้�นอยู์�
กัับช�วงเวล�ในกั�ริเดินท�ง, ปริมิ�ณคว�มต้องกั�ริใช้บริกิั�ริของ
ผููโ้ดย์ส�ริ (Demand) และ จำำ�นวนริถและคนขบั (Supply) ของใน
แต�ละช�วงเวล� ซี้�งแสดงให้เห็นว��เริ�ส�ม�ริถให้บริกิั�ริที�ดีในอัตริ�
ค��โดย์ส�ริที�เหม�ะสมและส�ม�ริถเข�้ถ้งลูกัค้�กัล่�มเป�้หม�ย์ได้ 
 

 โฆษัณ�ปริะช�สัมพันธุ์์กัับริถ CABB ริวมถ้งกั�ริจัำดกิัจำกัริริม 
ส�งเสริมิกั�ริตล�ดริ�วมกััน ซี้�งได้ริบักั�ริตอบริบัเป็นอย์��งดีจำ�กั
ท่กัอ่ตส�หกัริริม และเริ�ก็ัย์ังคงตั�งใจำและดำ�เนินส�ย์สัมพันธุ์์
ท�งธุ่์ริกิัจำที�ดีกัับท่กัพันธุ์มิตริต�อไป
  ท้�ย์ที�ส่ดนี� เริ�มีแผูนที�จำะเพิ�มจำำ�นวนริถให้เพีย์งพอ
ต�อคว�มต้องกั�ริของผูู้โดย์ส�ริที�ให้คว�มสนใจำและให้คว�มไว้
ว�งใจำเลือกัใช้บริกิั�ริ CABB ที�เพิ�มม�กัข้�นเริื�อย์ ๆ  ต�อไปในอน�คต
 Electric cars will significantly replace fuel 

combustion cars, that is an undeniable fact. We are 

currently developing new powertrain systems for 

our cars, to eventually replace the current internal 

combustion engines with electric systems. We aim to 

import electric vehicles to provide CABB service by the 

2nd quarter of 2022. We hope we can also reduce our 

fees as EVs produce less pollutions and are thus safer for 

the environment. With reduced fees, high-quality cars and 

high-drivers’ standards, our growths should come as easily 

as a pie.

 In 2022, We aim to expand our target group 

towards foreign tourists. CABB is determined to raise 

our public transportation service standards to meet the 

expectation of international tourists. We aim to provide 

excellent service to tourists from around the world. 

We wish that our highly sanitary, highly safe, and high 

service standards will contribute to creating a positive 

image for Bangkok’s public transportation; to make 

Bangkok fitting for its title as one of the “World’s Best 

Destinations”. 

 Currently, we have numerous partners who are 

leaders in their sectors, and are ready to brake the new 

frontier with us. We are determined to treat our partners 

with mutual respect, whether if you will buy advertising 

space on our cars or run marketing campaigns with us. 

Our past campaigns have only received positive responses 

across all sectors and here we are, remain unwavering in 

maintaining good business relationship with all our partners.

 Finally, we plan to increase the amount of 

servicing cars to meet the demands of interested 

passengers. We hope CABB will be able to consistently 

expand our services to all trusting passengers in the 

foreseeable future.

  

 เริ�ปฏิิเสธุ์ไม�ได้ถ้งกั�ริเข้�ม�มีบทบ�ทสำ�คัญของ
ริถย์นต์ไฟฟ้�ในอน�คต เริ�มีแผูนที�จำะพัฒน�ริะบบกั�ริส�งกัำ�ลัง 
(Powertrain) ใหม� ๆ  นอกัเหนือจำ�กัปัจำจำ่บันที�ใช้ริะบบเคริื�องย์นต์
ที�มีกั�ริเผู�ไหม้ (Internal Combustion Engine) ไปเป็นริะบบ
พลังง�นไฟฟ้� (Electric Vehicle - EV) เริ�ค�ดหวังว��จำะ
นำ�ริถย์นต์ริะบบนี�เข้�ม�ในไตริม�สที� 2  ของปี 2565 ห�กันำ�
ริถย์นต์ริะบบไฟฟ้�นี�เข้�ม�ให้บริกิั�ริ จำะเป็นกั�ริส�งผูลดีต�อสภ�พ
แวดล้อม ซี้�งเริ�ค�ดหวังว��อัตริ�ค��โดย์ส�ริจำะย์ิ�งถูกัลง บวกักัับ
ค่ณภ�พริถย์นต์ที�ใช้และม�ตริฐ�นกั�ริให้บริกิั�ริของคนขับริถที�
ย์ังคงค่ณภ�พจำะทำ�ให้ธุ่์ริกิัจำ CABB เติบโตข้�นไปอีกัได้ไม�ย์�กั
  ในปี 2565 เริ�จำะจัำบกัล่�มลูกัค้�เป้�หม�ย์กัล่�มใหม�ให้
ม�กัข้�น ที�ชัดเจำนคือกัล่�มนักัท�องเที�ย์วช�วต��งช�ติ  CABB จำะ
ย์กัริะดับม�ตริฐ�นกั�ริให้บริิกั�ริริถแท็กัซีี�ส�ธุ์�ริณะให้เป็นที�
ย์อมริบัของนักัท�องเที�ย์ว เริ�จำะมอบปริะสบกั�ริณ์กั�ริให้บริกิั�ริ
อันดีเย์ี�ย์มแกั�นักัท�องเที�ย์วจำ�กัทั�วท่กัม่มโลกั ด้วย์จำ่ดเด�นในเริื�อง
ของคว�มสะอ�ดปลอดภัย์ และค่ณภ�พของกั�ริให้บริกิั�ริ เพื�อ
ม่�งเป็นส�วนหน้�งในกั�ริเสริมิสริ�้งภ�พลักัษัณ์ที�ดีของบริกิั�ริริถ
ขนส�งส�ธุ์�ริณะสำ�หริบันักัท�องเที�ย์วในกัร่ิงเทพมห�นคริ ให้สม
กัับที�เป็นหน้�งในจำ่ดหม�ย์ท�องเที�ย์วที�ดีที�ส่ดของโลกั – World’s 
Best Destinations
 ปัจำจำ่บันเริ�มีพันธุ์มิตริแถวหน้�ที�เข้�ใจำในนโย์บ�ย์ท�ง
ธุ่์ริกิัจำและพริอ้มจำะริ�วมธุ่์ริกิัจำไปกัับเริ� ทั�งในแง�ของกั�ริซีื�อสื�อ
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 We launched our public cab service back in August 

2020. We had about 100 customers on our first day. From 

that day, we had reached out 1st anniversary and are 

moving towards our 2nd year. We currently have about 

50 cabs operating in the system. 3,000-4,000 of our 

initial customers have had experience calling a “London 

Taxi” model for transportation before using our service. 

These customers, when they see our cars, are aware that 

our CABB service provides public transportation and are 

confident in the model’s service quality. They understand, 

from the London Taxi model, that CABB is a leader in 

providing a classy and high-quality public transportation 

matched only within the Great Britain. We aim to provide 

an alternative mode of public transportation, frequented 

by Londoners, for all  citizens of Bangkok, at 

a reasonable price.

 Our secondary groups of customers have no 

experience with the London Taxi model, but are curious 

of our services. These customers are mostly car-owners. 

Our data, in terms time of usage and destination, shows 

that this 2nd group of customers use our service during 

the day to travel to destinations for their daily functions 

whether it be shopping, dining, meeting with clients, 

meeting with friends etc. That, and the COVID-19 

regulations that allow travels only during daytime are 

why we devise our strategy to provide services mainly 

during the day.The strength of CABB, compared to 

other local services, are in our cleanliness and safety. 

We provide a transparent partition screen in all our cars 

to separate the driver’s seat from the passengers’. The 

screen provides privacy for our passengers and also 

increases confidence in interior sanitization. 

 เริ�ได้ดำ�เนินธุ่์ริกิัจำกั�ริให้บริกิั�ริแท็กัซีี�ส�ธุ์�ริณะเป็น
คริั�งแริกัในเดือน สิงห�คม 2563 ณ วันนั�นเริ�มีริถที�ให้บริกิั�ริ
อยู์�ที�ปริะม�ณ 50 คัน และมีผูู้ใช้บริิกั�ริในวันแริกั 100 ริ�ย์ 
จำ�กัวันนั�นถ้งวันนี�เริ�ได้ดำ�เนินธุ่์ริกิัจำม�เป็นริะย์ะเวล�  1  ปี และ
ก้ั�วเข้�สู�ปีที� 2 ลูกัค้�กัล่�มแริกัที�ม�ใช้บริิกั�ริกัับเริ�ปริะม�ณ 
3,000 – 4,000 ริ�ย์ เป็นลูกัค้�ที�มีปริะสบกั�ริณ์กั�รินั�งริถ 
London Taxi ม�กั�อน เมื�อลูกัค้�กัล่�มนี�เห็น CABB ก็ัรูิไ้ด้ทันที
ว��ริถนี�เป็นริถแท็กัซีี�ส�ธุ์�ริณะ ส�ม�ริถเริีย์กัใช้บริิกั�ริได้โดย์
ไม�ต้องกัังวล เริีย์กัได้ว�� CABB คือผูู้ที�นำ�บริิกั�ริโดย์ส�ริริถ
แท็กัซีี�ส่ดคล�สสิกั มีริสนิย์ม และค่ณภ�พเทีย์บเท��กัับของ
ปริะเทศอังกัฤษัม�ให้ผูู้โดย์ส�ริในกัร่ิงเทพมห�นคริได้ใช้บริกิั�ริ
ในอัตริ�ค��โดย์ส�ริที�ค้่มค��ค่้มริ�ค� โดย์ไม�ต้องเดินท�งไปไกัล
ถ้งลอนดอน 
 ลูกัค้�กัล่�มที� 2 เป็นกัล่�มลูกัค้�ที�อย์�กัลองใช้บริิกั�ริ 
CABB ซี้�งเป็นกัล่�มที�มีริถย์นต์ส�วนบ่คคล เมื�อเริ�ได้ริวบริวม
ข้อมูลเกีั�ย์วกัับกั�ริใช้บริิกั�ริของลูกัค้�ในเริื�องจำ่ดหม�ย์ในกั�ริ
เดินท�งและช�วงเวล�ที�ลูกัค้�เริยี์กัใช้บริกิั�ริสูงที�ส่ด พบว��ลูกัค้�
กัล่�มเป้�หม�ย์ของเริ�มักัจำะใช้บริกิั�ริในช�วงเวล�กัล�งวัน เพื�อ
ทำ�กิัจำกัริริมต��ง ๆ ในชีวิตปริะจำำ�วัน อ�ทิเช�น กั�ริไปช้อปปิ� ง, ไป
ริบัปริะท�นอ�ห�ริ, ไปทำ�ง�นพบลูกัค้�, ไปพบปะเพื�อนฝู่ง ฯลฯ 
กั�ริให้บริกิั�ริของเริ�จ้ำงเน้นไปในส�วนของกั�ริให้บริกิั�ริในช�วง
กัล�งวัน ปริะกัอบกัับข้อจำำ�กััดของช�วงเวล�ในกั�ริให้บริกิั�ริจำ�กั
สถ�นกั�ริณ์แพริ�ริะบ�ดของโควิด-19
 ด้วย์จำ่ดแข็งของ CABB คือกั�ริให้บริิกั�ริที�คำ�น้งถ้ง
คว�มสะอ�ด ปลอดภัย์ของผูู้โดย์ส�ริเป็นอันดับแริกั ภ�ย์ในริถ
เริ�มีฉ�กักัั�นใส (Partition Screen) แย์กัริะหว��งห้องผูู้โดย์ส�ริ
และห้องคนขับออกัเป็นสัดส�วน ให้คว�มเป็นส�วนตัวและสริ้�ง
คว�มมั�นใจำในเริื�องของคว�มสะอ�ดและปลอดภัย์แกั�ผูู้โดย์ส�ริ 
จ้ำงถือได้ว��ในช�วงวิกัฤตโควิด-19 นี� ก็ัย์ังมีส�วนที�เป็นโอกั�สให้
เริ�ได้ใช้จ่ำดแข็งในกั�ริให้บริกิั�ริได้เป็นปริะโย์ชน์สูงส่ด
 หลังจำ�กัผู��นไป 6 เดือน เริ�มลีกูัค้�ปริะจำำ�จำ�กัลูกัค้�กัล่�ม
แริกั และมแีนวโน้มที�ลูกัค้�ใหม�จำะกัล�ย์ม�เปน็ลกูัค้�ปริะจำำ�ก็ัเพิ�มสงู
ข้�นเริื�อย์ ๆ  ซี้�งเห็นได้ชดัจำ�กัย์อดกั�ริด�วน์โหลด CABB application 
ที�เพิ�มข้�นอย์��งต�อเนื�อง คว�มถี�ในกั�ริเริยี์กัใชบ้ริกิั�ริ ของลูกัค้�สงูข้�น
เริื�อย์ ๆ บ�งริ�ย์สูงถ้ง 30 คริั�ง/เดือน เมื�อเริ�รูิว้��กัล่�มเป�้หม�ย์ของ
เริ�มเีพิ�มม�กัข้�น เริ�ก็ัได้มกีั�ริพฒัน�ปริบัปร่ิงริะบบ application 
และเพิ�มจำด่ให้บริกิั�ริ CABB ต�มห้�งสริริพสินค้� และหน�วย์ง�น
ต��ง ๆ เพื�อตอบสนองต�อคว�มต้องกั�ริของลกูัค้� ริวมถ้งปริบัปร่ิง

ม่มมองต่อแผนของธ่รกัิจ CABB จากันี้ ไป
จะเป็นอย่างไรบ้าง?

2.What is CABB’s current business strategy moving 
forward? 

                ข้อความจากั CEO
         “ปทีี�ผู��นม�เปน็ปทีี�ย์�กัลำ�บ�กัของทก่ัคน 
CABB อย์�กัขอขอบคณ่ผููโ้ดย์ส�ริทก่ัท��นที�ใชบ้ริกิั�ริกัับเริ� 
และกัล่�มคนที�สำ�คัญไม�แพ้กัันที�เริ�ต้องขอบค่ณคือผูู้เช��ขับ
ท่กัท��นที�อยู์�ริ�วมมอบบริิกั�ริที�ดีแกั�ผูู้โดย์ส�ริด้วย์กัันม�
ถ้งทก่ัวนันี�” 
A Message from the CEO The past year has been 

tough for everybody. CABB wishes to express 

its gratitude to all passengers using our service. 

What’s equally important, and deserves our gratitude 

equally, are our drivers who rented the car and helped 

us provide heartwarming services to all passengers 

from your 1st day to our present day. 
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 นวตักัริริม 2021 เอ�ใจำคนทำ�ง�นร่ิ�นใหม�กัับแว�นต� AR โดย์เน้นกั�ริใชง้�น
ปริะเภท Visualization หริอื Workflow ง�นปริะเภท AR แว�นต�อัจำฉริยิ์ะตัวนี�จำะช�วย์
นำ�เสนอจำอภ�พเสมอืนจำริงิพริอ้มกั�ริแสดงภ�พ 3 มติิ เชื�อมต�อได้ทั�ง PC / Notebook 
ริวมถ้งสม�ริท์โฟน Motorola บ�งร่ิ�นผู��นส�ย์ USB-C ได้อีกัด้วย์ นอกัจำ�กันี�ย์งัเพิ�ม
หน้�จำอได้สงูส่ดถ้ง 5 หน้�จำอ
 ด้�นตัวสเปคได้ขม่พลังจำ�กั Qualcomm Snapdragon XR1 หน้�จำอแสดงผูล 
3 มิติ Full-HD 1080p แบบคู� นำ�เสนอกั�ริแสดงผูลได้เสมือนจำริงิ ย์ิ�งไปกัว��นั�น
ตัวกัล้อง RGB ให้คว�มละเอีย์ด 8 MP ส�ม�ริถฉ�ย์วดีิโอที�คว�มละเอีย์ด 1080p ได้
อีกัด้วย์ ทั�งนี�แว�นต� Lenovo ThinkReality A3 AR จำะว�งจำำ�หน��ย์ภ�ย์ในป ี2021 
แต�ไม�ได้ปริะกั�ศริ�ค�อย์��งเปน็ท�งกั�ริ
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 A  2 0 2 1  i n n o v a t i o n  f o r 

young upward professions,an AR 

glasses designed for visualization 

or workflow for augmented reality 

works. This smart glasses will be 

able to connect to desktops and 

laptops, including certain models 

of Motorola smartphones through 

USB-C cables. Moreover, it allows 

users to connect to 5 screens.

 Lenovo – ThinkReality A3 is 

powered by Qualcomm Snapdragon 

XR1 processor. Provides dual 3-D 

Full-HD 1080p for augmented reality 

experience. Moreover, the product 

offers an RGB camera with resolution 

as high as 8 mega pixels with 1080p 

playback resolution. The Lenovo 

ThinkReality A3 AR smart glasses 

will be available in 2021, price pending. 

CR : https://thomasthailand.co

Lenovo – ThinkReality A3 
แว่นตาอัจฉริยะ
Lenovo – ThinkReality A3 

Smart Glasses
Lenovo – ThinkReality A3 

Smart Glasses



 ในช�วง 23 ปนัีบตั�งแต�กั�อตั�ง Gold East ได้ลงท่นม�กักัว�� 
1.9 พันล้�นหย์วนในกั�ริปกัป้องสิ�งแวดล้อม และ ในปี 2562 
Gold East ใช้เงินเกืัอบ 150 ล้�นหย์วนในกั�ริลดกั�ริปล�อย์ก๊ั�ซี
ไอเสีย์จำ�กัหมอ้ไอนำ�ให้อยู์�ในริะดับที�ตำ�ม�กั โดย์ใชท้อ้งฟ�้สคีริ�ม
และเมฆข�วเปน็คว�มริบัผิูดชอบต�อสงัคม และนำ�แนวคิดของกั�ริ
ทำ�กัริะด�ษัสเีขยี์วม�ปฏิิบติัจำริงิ ตั�งแต�ป ี2551 Gold East ได้ทำ�กั�ริ
ทดสอบสมด่ลนำ�สำ�หริับทั�งโริงง�นเป็นปริะจำำ� ต�มสถิติกั�ริ
ทดสอบคว�มสมด่ลของนำ� อัตริ�กั�ริผูลิตซีำ�ของ Gold East 
อยู์�ที� 92.14% ผูลที�ได้จำ�กักั�ริปริะหย์ัดนำ�แสดงให้เห็นอย์��ง
เด�นชัด ปริมิ�ณนำ�ที�ปริะหยั์ดได้โดย์ริวมปริะม�ณ 6.5 ล้�นลกูับ�ศก์ั
เมตริต�อป ีในปี 2563 Gold East ได้ริบัริ�งวลั “National Water 
Efficiency Leader” จำ�กักัริะทริวงและคณะกัริริม�ธุ์ิกั�ริสี�แห�ง 
ซี้�งริวมถ้งกัริะทริวงอ่ตส�หกัริริมและเทคโนโลยี์ส�ริสนเทศ และมี
บริษัิัทเพยี์ง 30 แห�งทั�วปริะเทศที�ได้ริบัเกีัย์ริตินี�
 During the 23 years since its establishment, 

Gold East has invested more than 1.9 billion CNY in 

environmental protection. In 2019, Gold East cost 

nearly 150 million CNY to complete ultra-low emissions 

of boiler flue gas, taking blue sky and white clouds as 

the pursuit of social responsibility, and practicing the 

concept of green paper-making with practical actions. 

Since 2008, Gold East has carried out water balance 

tests for the entire mill on a regular basis. According to 

the water balance test statistics, Gold East’s production 

repetition rate is calculated to be 92.14%. The water

-saving effect is significant, and industry-leading. 

 เพื�อที�จำะนำ�คว�มคิดของปริะธุ์�น�ธุ์บิดี Xi Jinping ไปใช้
อย์��งทั�วถ้งเกีั�ย์วกัับอ�ริย์ธุ์ริริมนิเวศวิทย์� ต�มแนวคิดของ “นำ�ทะเล
ใสและภเูข�อันเขยี์วชอ่�มเปน็ทริพัย์ส์มบติัอันลำ�ค��” ปริะเทศจีำนจ้ำงปลกูั
ฝ่งักั�ริพัฒน�องค์กัริสเีขยี์วเพื�อเสริมิสริ�้งคว�มริบัผูดิชอบต�อสงัคม
ขององค์กัริ ริวมถ้งสริ�้งบริริย์�กั�ศท�งสังคมที�ดีสำ�หริบักั�ริควบคม่
มลพษิั โดย์เมื�อเดือนกัริกัฎ�คม 2563 กัริมนิเวศวทิย์�และสิ�งแวดล้อม
ของมณฑ์ลเจีำย์งซูีและสหพันธุ์์อ่ตส�หกัริริมและกั�ริพ�ณิชย์์ได้
เปิดตัว “กิัจำกัริริมกั�ริคัดเลือกักัริณีศก้ัษั�สำ�หริบักั�ริพัฒน�สีเขยี์ว” 
คริั�งที� 2 ในมณฑ์ลเจีำย์งซูี ซี้�งเน้นไปที�ปริะสบกั�ริณ์ที�โดดเด�นของบริษัิัท
ในกั�ริป้องกัันและควบคม่มลพิษั เพื�อส�งเสริมิกั�ริพัฒน�คณ่ภ�พสูง
ต�มแนวคิด “กั�ริพัฒน�สีเขยี์ว” ที�บูริณ�กั�ริสู�กั�ริปฏิิบติัจำริงิในกั�ริ
ผูลิตและกั�ริดำ�เนินง�น ได้ใชค้ว�มพย์�ย์�มอย์��งม�กัที�จำะเปลี�ย์นแปลง 
และพฒัน� กั�ริปกัปอ้งสิ�งแวดล้อม และนวตักัริริมท�งเทคโนโลย์ ี
คว�มหม�ย์ที�ล้กัซี้�งในกั�ริพฒัน�สเีขยี์วไม�เพยี์งเติมเต็มคว�มริบัผิูดชอบ
ต�อสงัคมเท��นั�น แต�ย์งัสะทอ้นถ้งวฒันธุ์ริริมของแบรินด์อีกัด้วย์ ซี้�งโกัลด์
อีสต์เปเปอริม์คีว�มโดดเด�นเปน็อย์��งม�กัในมณฑ์ลจำนทำ�ให้ได้ริบัริ�งวลั 
“ผููบ่้กัเบกิักั�ริพฒัน�ในมณฑ์ลเจีำย์งซูี” ม�คริอง
 In order to thoroughly implement president Xi Dada’s 
thoughts on ecological civilization, guided by the concept of 
“Lucid waters and lush mountains are invaluable assets”, China 
actively cultivate corporate green development, strengthen 
corporate social responsibility, and create a good social 
atmosphere for pollution control. In July 2020, 

Department of Ecology and Environment of Jiangsu 
Province & Provincial Federation of Industry and 
Commerce launched the second “Green Development 
Case Selection Activity” in the province, focusing on 
the company’s outstanding experience in pollution 
prevention and control. In order to promote high-quality 
development, and its “green development” concept 
integrated into practice of production and operation, 
great efforts have been took in green transformation and 
development, environmental protection and technological 
innovation. The profound meaning in “Green development” 
not merely fulfills social responsibilities, but also 
reflects brand culture.  Gold East stood out among many 
enterprises in the province and won the title of “Forerunner 
of Development in Jiangsu Province”.
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The total  annual water saving is approximately 

6.5 million m3. In 2020, Gold East was awarded the 

title of “National Water Efficiency Leader” by four 

ministries and commissions including the Ministry of 

Industr y and Information Technology, and only 

30 companies across the country won this honor. 
 ในอน�คต Gold East จำะย์ังคงผูส�นริวมเทคโนโลย์ี
กั�ริผูลิตและกั�ริปริะหย์ัดทริัพย์�กัริ เพื�อลดกั�ริสิ�นเปลือง
ทริพัย์�กัริ กั�ริตริะหนักัถ้งกั�ริริไีซีเคิลอย์��งสูงสด่คือแหล�งพลังง�น
ที�ทำ�ให้กั�ริปล�อย์มลพิษัลดลงและเกิัดคว�มสมด่ลท�งเศริษัฐกิัจำ
และสิ�งแวดล้อมเพื�อกั�ริพฒัน�ที�ย์ั�งย์นื
 In the future, Gold East will continue to integrate 

production and resource-saving technology to reduce 

resource consumption. The realization of maximum 

recycling is the source of power that makes pollutant 

emissions reduced and the environment and economic 

balanced to achieve sustainable development.

 



 ในย่์คWork From Home ที�คนจำำ�นวนม�กัทำ�ง�น
จำ�กับ้�น แม้พ้นช�วงล็อกัด�วน์ไปแล้ว ออฟฟิศหล�ย์แห�งย์ังคง
อน่ญ�ตให้พนักัง�นทำ�ง�นจำ�กับ้�นต�อไป หริอืสลับเวล�/วันในกั�ริ
เข้�ทำ�ง�น เพื�อเลี�ย์งคว�มหน�แน�นของออฟฟิศ ให้พนักัง�นที�เข้�
ออฟฟิศ ส�ม�ริถเว้นริะย์ะห��งริะหว��งกัันได้ เพื�อลดคว�มเสี�ย์ง
กั�ริแพริ�ริะบ�ดจำ�กั COVID-19 เมื�อคนต้องอยู์�บ้�นม�กัข้�น ก็ัเกิัด
กิัจำกัริริมใหม�ๆ ที�บ้�น คว�มนิย์มในกิัจำกัริริมปริะเภทหน้�งของคน
อยู์�บ้�นช�วงนี�คือ กั�ริปลูกัต้นไม้ สำ�หริบัคนมีบ้�น มีพื�นที�กัว้�ง
หน�อย์ หริอืมีสวนอยู์�แล้ว กั�ริปลูกัต้นไม้อ�จำเป็นเริื�องปกัติ แต�
ปัจำจำ่บันกัริะแสกั�ริปลูกัต้นไม้ขย์�ย์ไปสู�คนร่ิ�นใหม�ที�พักัอ�ศัย์ใน
คอนโดมิเนีย์มขน�ดเล็กั ที�หันม�ปลูกัต้นไม้กัันม�กัข้�น 
 In the age of working from home, even past the 

pandemic lockdown, various companies will still allow 

their employees to work from the comfort of their homes 

or take turns attending the office to avoid crowded work 

space, allowing employees in the office to keep social 

distance to reduce the risk of COVID-19. With more people 

staying at home, certain domestic activities gain popularity. 

One of such activity is gardening. Gardening may already 

be popular among homeowners who has extra space or 

owns a garden, but this activity has also expanded to 

include owners of small-sized condominiums.

 ปริะโย์ชน์ที�คนมักัแชริ์กััน คือ เพิ�มพื�นที�สีเขีย์ว ลด
คว�มเคริยี์ด ใช้เวล�ว��งให้เป็นปริะโย์ชน์ ดีต�อสิ�งแวดล้อมในบ้�น 
ช�วย์กัริองอ�กั�ศให้สะอ�ด บ�งต้นไม้ย์ังได้ชื�อว��เป็นไม้มงคล
ด้วย์ เช�น ต้นลิ�นมังกัริ ส�วนต้นไม้ที�อ้�งว��ดูดส�ริพิษัในอ�กั�ศ
เช�น PM2.5 ได้ เช�น เดหลี พลูด��ง มอนสเตอริ�� ไทริใบสักั ว��น
ห�งจำริะเข้ กัวักัมริกัต 
 The most discussed benefits of gardening among 

social media users are increase in green spaces; helps 

reduce stress, productive use of time and being good for 

residential environment such as being natural filtration 

system. Some plants such as Saint George’s Sword are 

known to bring good fortune. Some plants such as peace 

lilies, marble queen, monstera, fiddle - leaf fig,aloe vera, 

emerald palms are being claimed to absorb toxins in the 

air such as PM 2.5 particles. 

HOBBY CLUB 
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 ส�เหตข่องคว�มนิย์มม�จำ�กัสื�อจำำ�นวนม�กัทั�งในนิตย์ส�ริ 
โทริทศัน์ และโซีเชยี์ลมเีดีย์ ที�แนะนำ�กั�ริปลูกัต้นไมท้ั�งในบ�้นและ
คอนโดมิเนีย์ม โดย์เฉพ�ะโซีเชีย์ลมีเดีย์ของเซีเลป คนดังที�ต��งหัน
ม�ปลกูัต้นไม ้นำ�ต้นไมม้�จัำดแต�งบ�้น ส�งผูลให้ผููติ้ดต�มหันไปปลกูั
ต้นไม้จำำ�นวนม�กั อย์��งไริก็ัต�มด้วย์คว�มจำำ�กััดของสถ�นที� เช�น 
คอนโดมิเนีย์ม ต้นไมท้ี�นิย์มจ้ำงได้แกั� ต้นไมข้น�ดเล็กัหริอืไม�ใหญ�นักั 
เหม�ะว�งต�มริะเบยี์งห้องที�มพีื�นที�เล็กั หริอืมม่โต๊ะทำ�ง�น มม่ห้อง 
เปน็ต้น นอกัจำ�กันี�ลักัษัณะสำ�คัญคือต้นไมต้้องมทีริงสวย์หน�อย์ ดแูล
ง��ย์ และมภี�ชนะกัริะถ�งที�สวย์ง�ม ให้เข�้กัับกั�ริแต�งห้อง และถ��ย์
รูิปลงโซีเชยี์ลมเีดีย์ ห�กัพื�นที�ในแนวริ�บจำำ�กััด บ�้งก็ัใชก้ัริะถ�งแบบ
แขวน ห้อย์ต�มผูนัง เพื�อให้สอดคล้องกัับพื�นที�ที�ม ีบ�้งก็ัปลูกัผัูกัที�ใช้
ริบัปริะท�นได้ 

 Gardening has gained its popularity from 

magazines, television shows and social media, 

especially from multiple celebrities’ social media 

account, that start to cover more on gardening 

techniques for home and condominium spaces. This 

results in numerous followers starting to create their 

own gardens within their living spaces whether large 

or small. Popular plants among condominium owners 

are small and medium sized shrubs suitable to be

 placed along small corridors, in the corner of a desk 

or in the corner of a room. The shrubs are usually 

cute little trees that are low-maintenance and placed 

on a pretty pot, chosen to fit the atmosphere of 

each room and worth posting on one’s social media 

account. If horizontal space is limited, some would 

adapt to their constraints by hanging pots along 

the ceilings. Some would also grow edible plants.

 ขอ้ดีต�อสข่ภ�พ นอกัจำ�กัเริื�องดดูส�ริพษิั ง�นวจัิำย์หล�ย์
ชิ�นย์งัสนับสน่นว�� กั�ริปลูกัต้นไม้ช�วย์คล�ย์เคริยี์ด ช�วย์ให้สข่ภ�พ
จิำตและสข่ภ�พกั�ย์ดีข้�น เช�น สเีขยี์วของต้นไมช้�วย์ให้สข่ภ�พจิำตดี มี
ง�นวจัิำย์บ�งชิ�นเปริยี์บเทยี์บกั�ริทำ�ง�นริะหว��งในห้องที�มต้ีนไมกั้ับ
ไม�มต้ีนไม ้พบว��ในห้องที�มต้ีนไม ้พนักัง�นทำ�ง�นมปีริะสทิธุ์ภิ�พ
ม�กักัว��ถ้ง 15% เคริยี์ดน้อย์กัว�� และมีคว�มดันโลหิตตำ�กัว��ด้วย์ 

 Multiple researches find that another health 

benefits aside from absorbing toxins is that plants 

help reduce stress. The green color from plants 

boosts physical and mental well-being. Certain 

research that has compared working efficiency in a 

room with and without plants found that employees 

working in a room that grow plants has 15% higher 

working efficiency, are less stressed and have lower 

blood pressure.

 ปริะโย์ชน์จำ�กักั�ริปลูกัต้นไม้เพิ�มข้�น นอกัจำ�กัตัวผูู้ปลูกั
จำะได้ปริะโย์ชน์คือคว�มริ�มริื�น อ�กั�ศสะอ�ด และคล�ย์เคริยี์ดแล้ว 
ในแง�สิ�งแวดล้อม ต้นไม้ที�เพิ�มข้�นย์ังช�วย์ลดโลกัริอ้นและปริบัปร่ิง
คณ่ภ�พอ�กั�ศด้วย์
 Aside from plant owners getting natural sun 

shades, clean air and reduced stress, the environ-

ment also benefits from plants as they reduce global 

warming and improve air quality.

CR : www.marketingoops.com

 Gardening: A hobby for anyone 



2. ธนาคารสายเขีียว เพราะ “เมล็็ด” คือจุุด
เร่�มต้น้ Cannabis Bank: for the Seed Shall be Prosperous.
 ธุ่์ริกิัจำธุ์น�ค�ริขน�ดย์�อม เพื�อใชเ้ปน็ที�เก็ับเมล็ดพนัธุ่์กั์ัญช� 
ช�วย์ริกััษั�คว�มหล�กัหล�ย์ท�งชวีภ�พและส�ย์พนัธุ่์ต์��งๆ ริวมทั�ง
ย์งัเปน็ที�จำำ�หน��ย์เมล็ดพันธุ่์ ์ซี้�งเปน็ที�ต้องกั�ริของนักัปลูกัหน้�ใหม� 
ได้อีกัด้วย์      
A small-sized banking business to store cannabis seeds 

for the purpose of biological diversity. The bank also 

dispenses seeds needed by prospective growers to start 

their business.

3. “กัญเดล็่เวอรี�” บร่การส่งทุ้กท้่� ถึึงมือคุณ
Cannabi-delivery.
 แกัริบ็ไบค์หลบไป ไลน์แมน ต้องหลีกั เมื�อ “อูเบอริ”์ ย์กััษ์ั
ใหญ�วงกั�ริเดลิเวอริี� ลงม�เล�นบริกิั�ริส�ง “กััญช�” ถ้งที�หม�ย์ด้วย์
ตัวเอง แต�ในปริะเทศที�ถูกักัฎหม�ย์เท��นั�นนะ ขณะที�ในต��งปริะเทศ
ผููใ้ห้บริกิั�ริเดลิเวอริี�ริ�ย์เล็กัๆ เลือกัจำะเล�นกัับคว�มเปน็ทอ้งถิ�น โดย์
กั�ริจัำบมอืกัับเจ้ำ�ของฟ�ริม์กััญช� เพื�อส�งสนิค้�จำ�กัแหล�งผูลิตให้กัับ
ลกูัค้� ทั�งกััญช�เพื�อกั�ริแพทย์ห์ริอืเพื�อกั�ริพกััผู�อนหย์�อนใจำ
 Grab Bike and Line Man step aside! Uber, the big 

bad of the delivery business now offers cannabis delivery 

services where ever both Uber and cannabis are legal. In 

countries where only cannabis is legal, local delivery providers 

partner with local cannabis plantations to deliver products to 

customers for both medical and recreational purposes.

4. “ร้านดอกไม้สายกัญ” บร่การจัุดชุ่อดอกไม้
สายเขีียว Cannabis Floristry; a service for those who 
prefer their bouquets green. 
 กัำ�ลังเปน็เทรินด์ล��ส่ดในหมู�ส�ย์เขยี์ว กัับธุ่์ริกิัจำริ�้นดอกัไม้
ที�บริกิั�ริจัำดช�อดอกัไม ้ “กััญช�” เพื�อใชใ้นโอกั�สพเิศษัง�นสงัสริริค์
หริอืง�นอื�นๆ ในหมู�คนริกััคว�มเพลิดเพลิน
 The latest trend among cannabis lovers, a floristry 

business that provides bouquets of various cannabis parts 

for any special occasions for any hedonists.

5. ท้ร่ปทั้วร์ “420” พร้อมท่้�พักแล็ะอาหารเชุ้า  
“420” Trips, B&B Provided.
 ในปริะเทศที�เปิดให้กััญช�ถูกักัฎหม�ย์อย์��ง แคน�ด� 
มธ่ีุ์ริกิัจำนำ�เที�ย์วกััญช� ที�จำะพ�นักัท�องเที�ย์วไปเย์ี�ย์มฟ�ริม์เพ�ะปลกูั 
ริ�้นข�ย์ผูลิตภัณฑ์์ สถ�นที�สำ�คัญซี้�งเกีั�ย์วข้องกัับปริะวัติศ�สตริ์
กััญช� ริวมทั�งทำ�กิัจำกัริริมที�เปน็มติริกัับสิ�งแวดล้อม และโริงแริมที�พกัั 
ซี้�งจำะเสริิฟ์อ�ห�ริเช�้ที�มกัีัญช�เปน็ส�วนผูสมให้คณ่ เพื�อทำ�ให้วนัหย่์ด
สด่สปัด�ห์ของคณ่ได้เพลิดเพลินไม�ซีำ�ใคริ
 In countries that cannabis is legal such as Canada. 

Some tourism businesses bring tourists to visit 

plantations, historical sites related to cannabis and host 

various environment-friendly recreational activities. 

Accommodation providers also serve breakfast that 

has cannabis as ingredient to provide you with an 

unparalleled vacation.

 ปัจำจำ่บัน ธุ่์ริกิัจำที�เกีั�ย์วกัับ “กััญช�” กัำ�ลังได้ริับคว�ม
นิย์มไปทั�วโลกั โดย์ในปริะเทศไทย์เอง นอกัจำ�กักั�ริปลูกั “กััญช� 

ท�งกั�ริแพทย์์” แล้ว ก็ัย์ังมีธุ่์ริกิัจำอ�ห�ริและเคริื�อง
ดื�มจำ�กักััญช�กัำ�ลังฮิิตติดลมบนกัันอยู์�ในขณะ

นี� แต�จำะเห็นว�� นอกัจำ�กัธุ่์ริกิัจำที�กัล��วว��แล้ว 
ธุ่์ริกิัจำที�เกีั�ย์วข้องกัับกััญช�ในบ้�นเริ� ย์ัง

ไม�เปิดกัว้�งม�กันักั ห�กัเปริยี์บเทีย์บ
กัับในต��งปริะเทศ หริือในปริะเทศ 

ที�มีกั�ริเปิดให้ใช้ “กััญช�” อย์��งถูกั
กัฎหม�ย์ ซี้�งมีไอเดีย์แปลกัแหวกั
แนว และสริ�้งสริริค์จำนส�ม�ริถ
ต�อย์อดให้กัับกั�ริทำ�ธุ่์ริกิัจำใน
บ้�นเริ�ได้ในอน�คต    
 In recent years 

businesses relating to 

cannabis are becoming more 

popular across the globe. In 

Thailand, aside from growing 

cannabis “for medicinal purposes” 

businesses that cater food and 

beverages with cannabis as ingredients 

is the next big thing. Although, business 

prospects aside from these two are still lacking 

in popularity when compared to other countries that 

have legalized cannabis. These wacky business ideas 

should provide sufficient groundwork for prospective 

business owners to jump start their businesses.

CR : https://www.thaiquote.org
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เปิด 5 ไอเดียส่ดเจ๋ง ล่ยธ่รกัิจ 

“คนรักักััญ”

1.คล็าสเสพศิ่ล็ป์ถึ่�น “สายเขีียว”
Art class for “grass” lovers.
 ปกัติในบ้�นเริ� จำะมีเฉพ�ะโริงเริยี์นสอนศิลปะ ทั�งกั�ริ
ว�ดรูิป หริอืกั�ริปั� นปริะติม�กัริริม แต�ในปริะเทศที� “กััญช�” ถูกั
กัฎหม�ย์ มีธุ่์ริกิัจำหน้�งเกิัดข้�น นั�นก็ัคือ “คล�สเริยี์นศิลปะกััญช�” 
โดย์กั�ริตกัแต�งสตูดิโอที�เป็นมิตริกัับสิ�งแวดล้อม ซี้�งอน่ญ�ตให้ผูู้
เข�้เริยี์นส�ม�ริถใชกั้ัญช�ได้ริะหว��งกั�ริเริยี์นกั�ริสอน
 Currently, Thailand only traditional offers art classes 

whether it be painting or sculpture. In other countries where 

cannabis products are legalized, businesses may offer 

“Art and Cannabis” classes where a studio is decorated 

with various parts from cannabis plants and students are 

allowed to use recreational marijuana during lessons.

5 Novel business Ideas 
for Cannabis Lovers.




