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EDITOR TALK
	การระบาดของ COVID-19 ส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตประจำำ �วัันของเราอย่่างต่่อเนื่่� อง วิิถีีชีีวิิตปกติิ แบบใหม่่ได้้

ผลัักดัันความต้้องการซื้้�อของออนไลน์์ให้้สููงขึ้้�นเรื่่�อยๆ ในบทความยัังกล่่าวถึึงสถานการณ์์ของธุุรกิิจการพิิมพ์์ซึ่่�งเป็็น
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Published once every three months free of charge distributing
to the company’s customers.
เจ้้าของ:

Owner:

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

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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คุุณโฉมบัังอร ดารารััตนโรจน์์
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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

บริิษััท ซีี.เอ.เอส. เปเปอร์์ จำำ�กััด

1 Charoenrat Road, Thungwatdon,

เมื่่� อ ลองดูู ธุุรกิิ จอื่่� น ๆ เช่่น ธุุรกิิ จ เกี่่� ย วกัั บ กัั ญ ชาน่่าจะยัั ง มีี ช่่ องว่่างให้้ ล งทุุนในอนาคตอยู่่� บ้้ า ง แต่่ในสถานการณ์์ ที่่�
หวัังว่่าทุุกท่่านจะมีีสุุขภาพดีี ห่่างไกล COVID-19 กัั นนะคะ
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ไม่่แน่่นอนแบบนี้้� ก็็ต้้องวางกลยุุทธ์์การตลาดให้้ดีี
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เทรนด์์การตลาดในยุุคของความไม่่แน่่นอน
Market Trends in an Uncertainty Era.

CAS@ACTIVITLES

10

PAPER TECHNIQUE

12

CAS@IMPRESSION

14

LIFE INNOVATION

17

GEP@ACTIVITIES

18

กลุ่่�มบริิษััทซีีเอเอส ร่่วมส่่งมอบของบริิจาคให้้กัับสำำ�นัักงาน
บรรเทาทุุกข์์และประชานามััยพิทั
ิ กษ์
ั ์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติแ
ิ ละ “โครงการ
ชุุมชนเมืืองต้้องรอด...ปากท้้องต้้องอิ่่�ม” ของThai 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.

การสร้้างความผููกพัน
ั กัับลููกค้้าด้้วยบรรจุุภััณฑ์์-ตอนที่่� 1
Packaging for Customer Engagement-Part 1

บทสััมภาษณ์์คุุณศฤงคาร สุุทััศน์์ชููโต
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ
� ริิหาร บริิษััท เอเชีีย แค็็บ จำำ�กััด
An interview with Mr.Saringkarn Sutaschuto
Chief Executive Officer of Asia Cabb Co.,Ltd.

Lenovo – ThinkReality A3 แว่่นตาอััจฉริิยะ

Forerunner of Green Development
วารสารฉบัับนี้้� ปกพิิมพ์์ด้้วยกระดาษ NEVIA Plus - ด้้าน250
แกรม เนื้้� อในพิิมพ์์ด้้วยกระดาษ NEVIA Sparkling-ด้้าน 128 แกรม
จากโรงงาน โกลด์์ อีีสท์์ เปเปอร์์ (GEP)
This newsletter has it’s cover printed on NEVIA PlusMatt 250 gsm and inside page printed on NEVIA SparklingMatt 128 gsm from GEP.

2 NEVIA NEWS

HOBBY CLUB

พฤติิกรรมใหม่่ เมื่่�อการ “ปลููกต้้นไม้้” กลายเป็็น
กิิจกรรมยอดฮิิตช่่วง WFH
Gardening: A Hobby for Anyone
Working from Home.
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ช่่องทางออนไลน์์กัับอุุตสาหกรรม

การพิิมพ์์ ในสถานการณ์์ COVID-19

	อุุตสาหกรรมการพิิ ม พ์์ ถืื อ เป็็ น ธุุรกิิ จที่่� ส นัั บ สนุุนภาคธุุรกิิ จ

อื่่� นๆ อีี กหลายประเภท ซึ่่�งก่่อนหน้้ านี้้� อุุ ตสาหกรรมการพิิมพ์์ทั่่�วโลก

ก็็อยู่่�ในภาวะที่่�ต้้องปรัับตััวกัับเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปพอสมควร

วิิ ก ฤติิ การ แพร่่ระบาดของไวรััส โคโรนาสายพัั น ธุ์์� ใหม่่ 2019 หรืือ
COVID-19 จึึงยิ่่�งสร้้างผลกระทบกัับอุุตสาหกรรมและธุุรกิิจการพิิมพ์์

ทั่่�วโลกมากขึ้้�นไปอีี ก

INTERGRAF หรืือ the European federation for print

and digital communication ซึ่่�งเป็็นสหพัันธ์์ธุุรกิิจการพิิมพ์์และการ

สื่่�อสารดิิ จิิตอลแห่่งยุุโรปได้้ เปิิดเผยภาพรวมของผลกระทบของการ

ระบาดของ COVID-19 ต่่อธุุรกิิจการพิิมพ์์ในสหภาพยุุโรปโดยระบุุว่่า

อุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบมากที่่�สุุดในสหภาพยุุโรป คืือ
อุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ที่่�เป็็น supplier ให้้กัับธุุรกิิจด้้านโฆษณา การ
จัั ดงานนิิ ทรรศการ งานแสดงสิินค้้ า รวมไปถึึงการประชุุมและการ

จัั ด อีี เ วนต์์ ต่่า ง ๆ ซึ่่� ง ภาคธุุรกิิ จ เหล่่านั้้� น ถูู กร ะงัั บ ไว้้ ชั่่� ว คราว

แทบจะในทัันทีี เช่่นเดีียวกัับงานพิิมพ์์ด้้านโบรชััวร์์สิินค้้าหรืือใบปลิิว

	อุุตสาหกรรมการพิิ ม พ์์ ในยุุโรปมากกว่่า 40% เป็็ น ธุุรกิิ จ
การพิิมพ์์ที่่�เกี่่�ยวเนื่่� องกัั บภาคธุุรกิิจการโฆษณา ทำำ�ให้้ผลกระทบจาก

การระบาดของ COVID-19 ที่่�มีีต่่ อลููกค้้าของอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์

เช่่น ร้้านอาหาร โรงภาพยนตร์์ คอนเสิิร์ต
์ พิิพิิธภััณฑ์์ และกิิจกรรม

อื่่�น ๆ ส่่งผลต่่อรายได้้ของภาคอุุตสาหกรรมนี้้�อย่่างไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยง
ได้้ นอกจากนี้้� INTERGRAF ยัังระบุุต่่อว่่าผลกระทบจาก COVID-19

ต่่ออุุตสาหกรรมการพิิ ม พ์์ ในยุุโรปนั้้� น นอกจากจะกระทบต่่อรายได้้

ของภาคอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์แล้้ว ยัังส่่งผลกระทบต่่อการขาดแคลน
ปััจจัยการผลิ
ั
ต
ิ ของอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์อีกด้
ี ว
้ ย เช่่น สาร isopropanol

(IPA) และ Synthetic ethyl alcohol ซึ่่�งเป็็นสารเคมีีที่่มี
� ีความจำำ�เป็็น

อย่่างมากในอุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ที่่�อาจขาดตลาดเนื่่� อ งจากบริิษัั ท
ด้้ านการพิิมพ์์ส่่วนใหญ่่จะสต็็ อกสารเหล่่านี้้� ไว้้เพีียง 1-2 เดืื อนเท่่านั้้� น

ด้้ าน Heidelberg Graphic Equipment Ltd. ธุุรกิิ จด้้ า นการพิิ ม พ์์
รายใหญ่่ในยุุโรปได้้ เ ปิิ ด เผยรายงานผลกระทบจากการระบาด

ของ COVID-19 ต่่ออุุตสาหกรรมการพิิ ม พ์์ ทั่่� ว โลก โดยรวบรวม
จากฐานลูู กค้้ ากว่่า 5,000 รายทั่่� ว โลกของ Heidelberg Graphic

Equipment Ltd. พบว่่าในช่่วงการระบาดของไวรััส COVID-19 ภาค
อุุตสาหกรรมการพิิมพ์์จีีน มีีรายได้้และยอดขายลดลงมากกว่่า 80%

โดยเฉพาะด้้ า นการพิิ ม พ์์ เพื่่� อ การโฆษณาจะได้้ รั ับ ผลกระทบมาก

เป็็นพิิเศษ

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

อย่่างไรก็็ ตาม ในภาคอุุตสาหกรรมการพิิม พ์์เพื่่�อแพ็็คเกจ

สิิ น ค้้ ากลัั บ ไม่่ได้้ รั ับ ผลกระทบมากนัั ก เนื่่� อ งจากในช่่วงการระบาด

เพิ่่� ม ขึ้้� น อย่่างต่่อเนื่่� อ ง แต่่ทั้้� ง นี้้� ห ากการระบาดของไวรััส COVID-19

plie s to raise continuously. Although, if the

โรคด้้ ว ยการ Shutdown ประเทศหรืือ ควบคุุมการดำำ � เนิิ น กิิ จกรร ม

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

ขึ้้�นเรื่่�อยๆ เช่่นเดีี ยวกัั บภาคธุุรกิิ จอื่่� น ๆ

the printing industries, as well as other industries, will

ของ COVID-19 ความต้้ อ งการสิิ น ค้้ า จำำ � พวกอาหาร และเวชภัั ณ ฑ์์

demands for food products and medical sup -

ยัังคงเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่� อง และรััฐบาลทั่่�วโลกยัังคงมาตรการกัั กกัั น

COVID-19 crisis persists and governments across

ทางเศรษฐกิิ จต่่อไป อุุตสาหกรรมการพิิมพ์์ก็็จะได้้ รับ
ั ผลกระทบมาก

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

	สำำ � หรัั บ ประเทศไทยสภาพโดยรวมของอุุตสาหกรรม

continue to damage.

โรงพิิมพ์์และหนัั งสืือ ที่่�ได้้ รับ
ั ผลกระทบและกลายเป็็นช่่วงขาลงของ

from the pandemic like the rest of the world, especially

ในส่่วนของธุุรกิิ จโรงพิิมพ์์และหนัั งสืือ คุุณวรงค์์ หลููไพบูู ลย์์ เจ้้ าของ

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

การพิิ ม พ์์ ก็็ ไ ด้้ รั ั บ ผลกระทบไม่่แตกต่่างกัั น โดยเฉพาะภาคของ

for the publishing and the book printing sector.

สำำ�นัั กพิิมพ์์บทจร ได้้ ให้้สััมภาษณ์์ ว่่า

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

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
bu si n e sse s are b e i n g te mp or ar i l y h al te d a lmo st
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.

Loopaiboon, owner of the Bodhajorn
publishing p re s s s h a re d h i s o p i n i o n

INTERGRAF (the European Federation for Print
and digital communications publishes its research on

The printing industry in Thailand suffered

ธุุรกิิ จนี้้� ม าตั้้� ง แต่่ก่่อนการระบาดของ COVID-19 มาจนถึึงปัั จจุุบัั น

the printing industries across the globe.
and Digital Communication), a European union for printing

However, printing for packaging do not suffer
much drawback. The COVID-19 outbreak causes

“ธุุรกิิ จสิ่่�งพิิมพ์์ในประเทศไทยนั้้� นมีีปััญหามา

นานแล้้ว ซึ่่�งมัันมีีกระแสของ e-book กำำ�ลัังจะมาแทนสื่่�อ

about the publishing and book printing sector during the interview as follow:

สิ่่�งพิิมพ์์ หรืือสื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์กำำ�ลัังจะหมดยุุค ตอนนี้้�มัันเริ่่�มจะ

กระจ่่างแล้้วว่่าหนัังสืือมัันมีีหลายแบบมากบางอย่่าง เช่่น
นิิตยสาร หนัังสืือพิิมพ์์ ที่่�ไม่่สามารถสู้้�ออนไลน์์ได้้ ด้้วย

ข้้อจำำ�กััดด้้านการพิิมพ์์ ทำำ�ให้้บางอย่่างต้้องล้้มหายตาย

จากกัันไป แต่่หนัังสืือบางแบบโลกออนไลน์์ก็็อาจจะไม่่

สามารถทดแทนได้้ เช่่น หนัังสืือความรู้้�เชิิงลึึก ซึ่่�งส่่วนตััว
มองว่่าหนัังสืือในปััจจุุบัน
ั มัันถููกกำำ�หนดด้้วย content ว่่า

มัันจะอยู่่�รอดได้้หรืือไม่่”แต่่แม้้ว่่าหนัังสืือบางกลุ่่�มจะยััง
อยู่่�ได้้ด้้วยคอนเทนต์์แต่่คุุณวรงค์์ก็็ระบุุว่่าจำำ�นวน ‘ผู้้�อ่่าน’
นั้้� นลดลงเรื่่�อย ๆ เพราะมีีกิิจกรรมอื่่�นที่่�สามารถทดแทน
การอ่่านหนัังสืือได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็น ทีีวีี ซีีรีส์
ี อ
์ อนไลน์์Netflix

ต่่าง ๆ ในส่่วนของผลกระทบของการระบาดของ COVID-19
ต่่อวงการหนัังสืือนั้้�น ก็็มีีความวิิตกกัังวลมาแทบจะทัันทีี

เพราะวงการหนัังสืือนั้้�นอยู่่�ในช่่วงที่่�กำำ�ลัังแย่่จากภาวะโดย

รวมอยู่่�แล้้วตามที่่�กล่่าวไปในข้้างต้้น พอมาเจอกัับวิิกฤต
COVID-19 ก็็ ยิ่่�งเจอปััญหาเข้้าไปใหญ่่ ในประเทศไทย

วงการหนัั ง สืื อ ถูู กกำำ � หนดโดยเทศกาลหนัั ง สืื อ ใหญ่่

2 ครั้้�งต่่อปีี ซึ่่�งแทบจะเป็็นตััวกำำ�หนดพฤติิกรรมของผู้้�ซื้้�อ

ในไทย และเป็็นงานเปิิดตััวหนัังสืือใหม่่ๆ ซึ่่�งพอมีีปััญหา

COVID-19 กิิจกรรมเทศกาลหนัังสืือ ได้้ถููกระงัับไปทัันทีี

ซึ่่� ง สร้้า งผลกระทบเยอะมากในเชิิ ง รายได้้ เพราะงาน
เทศกาลหนัังสืือคืืองานที่่�ขายหนัังสืือ

แล้้วได้้เงิินทัันทีี และขายได้้ค่่อนข้้าง

เยอะ แตกต่่างจากการขายส่่งที่่�กว่่า
เงิิ น จะเข้้ าสำำ � นัั กพิิ ม พ์์ ก็็ ป ระมาณ
4-6 เดืื อน ในขณะที่่� สำำ � นัั กพิิ ม พ์์

บางส่่วนที่่�เข้้าไปสู่่�การขายออนไลน์์ที่่�
สามารถขายได้้พอสมควร

“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.
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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

ยุุคที่่แ
� บรนด์์ต้อ
้ งจริิงจัังเรื่่อ
� ง Digital Business
Model และแข่่งดุุเดืือดโดยไม่่รู้้ว่
� า
่ คู่่�แข่่งเป็็นใคร
Digital Business Model and
the competition against anonymous
competitors.

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 still get the same de als 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

จากค่่า GP สู่่� D2C
ถึึงยุุคที่่แ
� บรนด์์ต้อ
้ งขายเอง
From GP Loss to D2C Models.

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
	คุุณวรงค์์ ระบุุว่่า อัั น ที่่� จ ริิง การขายหนัั ง สืื อ ออนไลน์์

เป็็ น การปรัับ พฤติิ กรร มในการบริิโ ภคของผู้้�ซื้้� อ หนัั ง สืื อ เพราะ

ก่่อนหน้้ านี้้� งานเทศกาลหนัั งสืือจะเป็็นตัั วกำำ �หนดพฤติิ กรรมการ

ซื้้�อหนัั งสืือของผู้้�บริิโภค ทั้้�งๆ ที่่� 1 ปีีจััดกัั นแค่่ 2 ครั้้�ง แต่่คนก็็ ยััง
ไปเดิิ น เลืื อ กซื้้� อ หนัั ง สืื อ โดยความเป็็ น จริิง ก็็ ยัั ง มีี ช่่ องทางอื่่� น ใน

การซื้้�อ เช่่น ช่่องทาง ออนไลน์์ ราคาและส่่วนลดก็็ไม่่ได้้แตกต่่างกััน

แต่่โดยปกติิ ค นจะไปเดิิ น ซื้้� อ มากกว่่า และยอดขายจะดีี ที่่� สุุ ดใน
วัั น สุุดท้้ าย ของการจัั ด งานเทศกาลหนัั ง สืื อ เพราะคิิ ด ว่่าเป็็ น

วัั น สุุดท้้ าย แต่่ในความเป็็ น จริิง แม้้ ง านจะจบไปแล้้ ว คุุณก็็ ยัั ง
สามารถสั่่�งซื้้�อผ่่านช่่องทางอื่่� นได้้ อยู่่�ดีี

	ดัั ง นั้้� น ส่่ ว น ตัั ว ข อ ง คุุ ณ ว ร ง ค์์ จึึ ง เน้้ น ไป ที่่� การ ข าย

ออนไลน์์ พยายามจัั ดส่่งสิินค้้ าให้้เร็็วที่่�สุุด โดยวิิกฤต COVID-19
นั้้� น อาจจะทำำ� ให้้ ช่่ องทางนี้้� ก ลายเป็็ น ทางเลืื อ กและการปรัั บ

don’t need to wait for any conventions.
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
we do need suppor t from the government .
The printing industry in Thailand, like other similar
industries across the globe is being affected by the
COVID-19 pandemic. Although, certain players in

	ด้้ ว ยสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 ที่่� ทำำ� ให้้ เ กิิ ด มาตรการ

	สิ่่�งหนึ่่�งที่่�เกิิดขึ้้น
� ในปีี 2564 คืือเกืือบทุุกแบรนด์์ในตลาด

ต่่างต้้องปรัับกลยุุทธ์์สิินค้้าของตนเองและนำำ�เสนอสิ่่�งใหม่่ มีีการ

ปรัับใช้้ Digital Business Model อย่่างเป็็นรููปธรรม (Business
Re-strategy) มากขึ้้น
� ซึ่่�งจะเรีียกว่่าเป็็นเทรนด์์ที่่เ� กิิดขึ้้น
� กัับผู้้�บริิโภค

คงไม่่เชิิงนััก เพราะนี่่�คืือเทรนด์์ของแบรนด์์และหลายๆ องค์์กรที่่�

กัั กตัั ว หลายฝ่่ ายต้้ อ งเตรีีย มความพร้้อ มเผื่่� อ เกิิ ด การระบาด

หัันมาปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ธุุรกิิจใหม่่ เรีียกได้้ว่่าปรัับกัันทุุกภาคส่่วน

ที่่�เคยค้้าขายผ่่านช่่องทางร้้านค้้าต้้องปรัับตััวมาทำำ�การค้้าขาย

Subsciption การทำำ� Freemium หรืือการทำำ� Digital Product ออก

รอบใหม่่ และข้้อจำำ �กััดที่่�หลากหลายมากขึ้้�นทำำ�ให้้แบรนด์์ต่่างๆ
โดยตรงกัั บลููกค้้ามากขึ้้�น ประเด็็ นหนึ่่� งคืื อการเติิ บโตขึ้้�นอย่่าง
มากของการซื้้�อขายออนไลน์์ แต่่แบรนด์์เองก็็ต้้องเสีียส่่วนแบ่่ง

หรืือ GP (Gross Profit) ให้้กัับตัั วกลางเป็็นจำำ �นวนมากมาย

เลยทีีเดีียว โดยการปรัับใช้้ Digital Business Model เช่่น การทำำ�
มาเพื่่�อตอบรัับกัับโลกที่่�เปลี่่�ยนไปอยู่่�บนออนไลน์์และความไม่่แน่่นอน

มากขึ้้น
� นอกเหนืือจากการปรัับโมเดลแล้้ว ในตลาดเราจะพบกัับการ
จากไปของผู้้�เล่่นบางราย การเข้้ามาใหม่่ของผู้้�เล่่นรายใหม่่หน้้าเก่่า

บางแพลตฟอร์์ม ต้้ อ งจ่่ายสูู ง ถึึง 35% ทำำ� ให้้ การพิิ จาร ณา

การได้้เจอสิินค้้าและบริิการรููปแบบใหม่่จากแบรนด์์ที่่�หลากหลาย

เป็็นเทรนด์์ที่่�ทุุกแบรนด์์ต่่างให้้ความสนใจไม่่แพ้้เรื่่�องของ Data เลย

ว่่าคู่่�แข่่งทางสิินค้้าและบริิการของเราจะเป็็นใคร จะเป็็นคนเดิิมหรืือ

ไม่่ใช่่แค่่การเพิ่่�มช่่องทางการขายโดยตรงกัั บลููกค้้า แต่่รวมไป

เพื่่�อรัับมืือกัับความไม่่แน่่นอนทางคู่่�แข่่งขัันที่่�นัักการตลาดละทิ้้�งไม่่

สร้้า งช่่องทางที่่� จ ะขายหรืือ ติิ ด ต่่อโดยตรงกัับผู้้�บริิโภคกลาย

ทีีเดีียว โดยหลัักการคิด
ิ ของ Direct to Consumer (D2C) นั้้� น

ถึึงการออกแบบสิิ น ค้้ า ใหม่่ ประสบการณ์์ ใหม่่ๆ เช่่น การทำำ�

Personalized Product การทำำ� Multi-Product Solution

การทำำ� Subscription หรืือ การออกสิิ น ค้้ า ใหม่่ที่่� ต อบโจทย์์

การส่่งตรงถึึงมืือคุุณด้้ วย	

มากขึ้้น
� ทำำ�ให้้เทรนด์์การตลาดในปีีหน้้า เราไม่่สามารถคาดเดาได้้

เปล่่า สิ่่�งที่่�ส่่งผลกัั บเรื่่�องนี้้� มากที่่�สุุดคงหนีี ไม่่พ้้นการวางกลยุุทธ์์

ได้้		

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

With COVID-19 causing quarantine measures,

business model to a more concrete plan. This trend

various players have to plan forward for the re-emergence

won’t be likely to apply to consumers but brands

of the pandemic. Due to countless restrictions, brands

and various organizations across all sectors are

that are used to store front retailing need to find more

re-strategizing their business models. Examples of

viable alternatives. One outlet that is constantly growing

digital business models include subscription plans,

is online retails, although brands have to surrender some

freemium services or development of digital products

of their Gross Profit (GP) to various intermediaries.

in response to the market that’s moving to online

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

platforms and increasing uncertainty. In the market,

จะเห็็ น ได้้ ว่่าอุุ ตสาหกรรมสิ่่� ง พิิ ม พ์์ นั้้� น ได้้ รั ับ ผลกระทบจากการ

This massive fee causes brands to consider creating

other than strategizing, we see the demise of certain

ระบาดของ COVID-19 เช่่นเดีี ย วกัั น ทั้้� ง โลก แม้้ ว่่าจ ะมีี บ างมุุม

their own direct sales and contact platforms. This has

players, the return of renewed long-time players

ของภาคอุุตสาหกรรมนี้้�ที่่�ยัังไม่่ได้้รับ
ั ผลกระทบเนื่่� องจากอุุปสงค์์

become a major trend that all brands are interested

and new form of products and services from a more

ของตลาดยัั ง มีี อ ยู่่� แต่่หากการระบาดของ COVID-19 ยัั ง คง

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

diverse numbers of brands. By next year, nobody

มีีต่่ อเนื่่� อง ผลกระทบก็็ จะมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ตามผลกระทบภาพรวม

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

will be able to tell if your products or services will

consumers, but also designing new products, new

be competing against whom anymore, would it be

experiences for example: the development of personalized

against a previous competitor? Who knows! What’s

products, multi-product solution, subscription models or

most important to contemporary marketers will be

even creation of products suitable for delivery.

an airtight strategy to handle unpredictable competitors.

พฤติิ กรรมของผู้้�บริิโภคไปในตัั ว ว่่าคุุณสามารถซื้้�อหนัั งสืือได้้ ทั้้�ง
ปีีนะ ไม่่ต้้ องรองานหนัั งสืือ เราสามารถให้้ส่่วนลด จัั ดส่่งหนัั งสืือ

ให้้คุุณถึึงบ้้านได้้ อย่่างไรก็็ ตามในเรื่่�องของมาตรการช่่วยเหลืื อ
ต่่ อ ว ง การ ห นัั ง สืื อ จาก ภ า ค รัั ฐ ใน ช่่ ว ง วิิ ก ฤ ต C O V I D - 1 9

ยัังไม่่มีีมาตรการที่่�ชััดเจนนััก อาจจะเป็็นเพราะธุุรกิิจด้้านนี้้�พึ่่�งพา

ตัั ว เองมาโดยตลอด โดยเฉพาะในอดีี ต ที่่� ธุุรกิิ จนี้้� เ ป็็ น ธุุรกิิ จ

ที่่� ทำำ � แล้้ ว รวย แม้้ ปัั จจุุบัั น จะไม่่ใช่่อีี ก แล้้ ว ก็็ ต าม จึึงมองว่่าใน

ภาพรวมธุุรกิิ จนี้้� ก็็ ต้้ อ งการการช่่วยเหลืื อ จากภาครัั ฐ เช่่นกัั น

ที่่� มีี ต่่ อเศรษฐกิิ จ โลก ดัั ง นั้้� น จึึงเป็็ น อีี กมุุ มที่่� รั ัฐ บาลอาจจะต้้ อ ง

เตรีียมแผนเพื่่�อช่่วยเหลืื อ และฟื้้� นฟููอุุ ตสาหกรรมนี้้� เช่่นกัั น
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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.

CR : www.cea.or.th

NEVIA NEWS 7

FORECAST

MARKETING UPDATE

หมดยุุคสิินค้้าไม่่จำ�
ำ เป็็น ถึึงเวลาแบรนด์์ต้อ
้ งปรัับ
พอร์์ตในสิินค้้าทุุกช่่องทาง
Major consumers value shift: The end of
superfluous luxury products.

	จากความผัันแปรทางด้้านเศรษฐกิิจและความไม่่แน่่นอน

ผู้้�บริิโภคยัังคงระมััดระวัังในการใช้้จ่่ายมากขึ้้�น โดยส่่งผลกระทบ
ต่่อการตัั ด สิิ น ใจและการพิิ จาร ณาความจำำ� เป็็ น ในสองแง่่มุุมคืื อ

ความจำำ�เป็็นต่่อชีีวิิตและจำำ�เป็็นต่่อจิิตใจ (Functional Essential
& Emotional Essential) กล่่าวง่่ายๆ คืือผู้้�บริิโภคจะพิิจารณาลด

สิ่่�งของที่่�ไม่่จำำ�เป็็นต่่อการใช้้ชีีวิิตออก ใส่่ใจหาข้้อมููลมากกว่่าเดิิม

และจะต่่อรองเพื่่�อให้้ได้้สิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด แต่่ถ้้าหากสิ่่�งนั้้�นไม่่จำำ�เป็็นกัับ

ชีีวิิตก็็ต้้องจำำ�เป็็นต่่อจิิตใจ หรืือมีีส่่วนช่่วยในการลดความเครีียด

หรืือสร้้างความสุุขทางใจ อีีกประเด็็นการเปลี่่�ยนแปลงคืือ ‘ย่่อ ไม่่
เขย่่ง’ (Downtrading not Premiumization) ผู้้�บริิโภคเลืือกที่่�จะ

ประหยััดและซื้้�อสิินค้้าที่่มี
� รา
ี คาถููกลง ไซส์์ที่่เ� ล็็กลง สิินค้้าแบรนด์์ที่่�

เมื่่อ
� แบรนด์์ต้อ
้ งแสดงจุุดยืืนมากกว่่าที่่ผ่
� า
่ นมา
ในทุุกประเด็็น โดยเฉพาะประเด็็นด้้านจริิยธรรม
Brand democratization: A call for
ethical governance

รองลงมา คุุณภาพพอรัับได้้ แต่่ราคาถููกลง จะอยู่่�ในสายตาของผู้้�
บริิโภคมากขึ้้�น ทำำ�ให้้จากเดิิมแบรนด์์ที่่�ต้้องการสร้้างยอดขายเพิ่่�ม

นอกเหนืื อ จากเรื่่�อ งของโควิิ ด -19 สิ่่� ง หนึ่่� ง ที่่� ส ร้้า งแรง

ขึ้้น
� เลืือกใช้้กลยุุทธ์์ Premiumization ต้้องคิิดใหม่่ เพราะปััจจุุบัน
ั ผู้้�

กระเพื่่�อมต่่อวงการการตลาดอย่่างมากคืือการแสดงจุุดยืืนทางการ

ต้้องมีีความระมััดระวัังมากขึ้้น
� ซึ่่�งต่่อไปในอนาคตสิินค้้าที่่เ� ติิบโตจะ

ให้้แบรนด์์มีีการแสดงการมีีส่่วนร่่วมต่่อประเด็็นต่่างๆ คืือเทรนด์์ที่่�

บริิโภคปรัับพฤติิกรรม ทำำ�ให้้การวางกลยุุทธ์์ทางด้้านสิินค้้าและราคา

มีีอยู่่�แค่่ 3 แบบคืือ สิินค้้าราคาประหยััด (Economic), สิินค้้าหรููที่่�
ราคาเอื้้�อมถึึงได้้ง่่าย (Affordable Luxury) และสิินค้้าซูเู ปอร์์ลักชั
ั ว
ั
รีี (Ultimate Luxury) ซึ่่�งตรงกัับความต้้องการด้้านความจำำ�เป็็นต่่อ
ชีีวิต
ิ จิิตใจ และเลืือกที่่�จะย่่อราคาที่่�ยิน
ิ ดีีจ่่ายออกไป		

With the shift in economics and the growing 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

เมืือง ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องละเอีียดอ่่อนมากๆ ที่่�จะกล่่าวถึึง แต่่การเรีียกร้อ
้ ง
จะเกิิดขึ้้�นอย่่างแน่่นอน ซึ่่�งประเด็็นที่่�กล่่าวถึึงจะมีีมากกว่่าเทรนด์์

ปีีก่่อนๆ ที่่�ว่่าด้้วยเรื่่�องของสิ่่�งแวดล้้อม โลกร้้อน ความหลากหลาย
แต่่ปีีนี้้ไ� ด้้รวมถึึงประเด็็นทางจริิยธรรม อัันรวมไปถึึงสัังคม การเมืือง

ความเหลื่่�อมล้ำำ� ฯลฯ นอกเหนืือจากการเรีียกร้อ
้ งให้้แบรนด์์มีีส่่วน
ร่่วม ในปีีหน้้าผู้้�บริิโภคเองจะมีีส่่วนร่่วมมากกว่่าเดิิมในการกดดััน

สนัับสนุุน กำำ�หนดทิิศทาง กำำ�หนดภาพลัักษณ์์ของแบรนด์์จากการก
ระทำำ�ของแบรนด์์เอง อย่่างที่่�เราเรีียกเทรนด์์นี้้�ว่่า ‘Brand Democratization’ ทำำ�ให้้นัักการตลาดต้้องวางแผนล่่วงหน้้าในการรัับมืือ

เมื่่�อวัันที่่�ผู้้�บริิโภคขอให้้แบรนด์์ Call Out หรืือแสดงจุุดยืืนมาถึึง
นั่่�นเอง

ever, consider cutting unnecessary purchases and

What’s equally impactful to the marketing

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

industr y as much as the COVID-19 pandemic is

not offer any practical purpose, then it has to serve

the demands to express political stances , which is

an emotional purpose, whether to decrease stress

an extremely sensitive topic to take a stand. The

or create pleasure. Another strategy is to downtrade

demands for brands to express and participate in

no t p rem ium ize. C o n s u m e r s c h o o s e to s ave u p

political campaigns is undeniably a growing trend

by buying economical, smaller size, products from

among consumers. The trend has been since many

a less premium brand, but with acceptable quality.

year before such as: environment, global warming,

These will be the new qualifications that consumers

diversity, but the range of topics is becoming wider this

look for. Brands looking to boost sales by premiumization

year such as: social politics, social inequalities. Aside

will have to come up with another strategy. Consumer

for demanding for actions, by next year, consumers

behaviors have changed, and we have to be more

would be able to participate with brands to pressure,

delicate with our product and pricing strategy. In the

support, direct or reframe said brands based on

future, only 3 types of products will grow: economics

each brands’ actions. This trend is called “Brand

product, affordable luxury products,and ultimate

Democratization”. Marketers will have to plan ahead

luxury products for consumers willing to look over

for the day consumers demand brands to call out or

an affordable price for emotional essential items.

express its political stance.
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CAS@ACTIVITIES

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.

กลุ่่�มบริิษััทซีีเอเอส ร่่วมส่่งมอบของบริิจาค

ให้้กัับสำำ�นัักงานบรรเทาทุุกข์์และประชานามััยพิิทัักษ์์สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิและ
“โครงการชุุมชนเมืืองต้้องรอด...ปากท้้องต้้องอิ่่�ม” ของ Thai PBS
เมื่่� อ วัั น ที่่� 6 กรกฎาคม 2564 ตัั ว แทนกลุ่่� ม บริิษัั ท ซีี เอเอส

ได้้ เ ดิิ น ทางไปยัั ง สำำ� นัั ก งานบรรเทาทุุกข์์ แ ละประชานามัั ยพิิ ทัั กษ์์
สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ และสถานีี
โทรทััศน์์ Thai PBS โดยมีีคุุณโฉมบัังอร ดารารััตนโรจน์์ ,

คุุณมาร์์ช ดารารััตนโรจน์์ และ คุุณเบลล์์ ดารารััตนโรจน์์ ผู้้�บริิหาร

บริิษััท ซีี.เอ.เอส. เปเปอร์์ จำำ �กัั ด เข้้ามอบกระดาษอนามััยมููลค่่ากว่่า

490,000 บาท เพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบจากโควิิด-19

On July 6 th 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.
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PAPER TECHNIQUE

ช่่วงที่่�4 ตกต่ำำ�� เป็็นช่่วงที่่�ยอดขายตกลงเรื่่�อยๆ
เพราะ ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ไม่่ซื้้�อสิินค้้าของเราแล้้วไปซื้้�อสิินค้้า
ของคู่่� แข่่งแทน

Phase4 Decline: Product sales drop continu-

PART 1
มยุุรีี ภาคลำำ �เจีี ยก
Mayuree Paklamjeak

ously, most consumers stop buying our products.

ช่่วงที่่�5 มรณา เป็็นช่่วงที่่�ยอดขายต่ำำ�มาก ส่่วนแบ่่งการ

ตลาดเหลืือน้้อยมาก มีี แนวโน้้ ม ว่่าจะต้้ อ งหยุุดขายสิิ น ค้้ า

บรรจุุภััณฑ์์มีีบทบาทสำำ�คััญในการคุ้้�มครองปกป้้องผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีอายุุการเก็็บนานและมิิให้้เสีียหายจากแหล่่งผลิิตจนถึึงมืือ

นั้้� น

Packaging plays an important role in product protection to extend product shelf life and prevent damages

very low. Potentially stop selling the product.

ผู้้�บริิโภค ให้้ความสะดวกในการใช้้งาน สื่่�อสารข้้อมููลสิินค้้ า และ กระตุ้้�นผู้้�บริิโภคให้้ต้้องการซื้้�อสิินค้้ านั้้� น

Phase5 Die: Little sales, market share remains

from production site to destination. It provides use convenience, product communication and impulse purchase.
เป็็ น ที่่� น่่าสัั ง เกตว่่าในปัั จจุุบัั น

สิิ น ค้้ าอุุ ปโภคบริิโ ภคส่่วนใหญ่่มีี ว งจร

บรรจุุภััณฑ์์ที่่ต
� อบสนองต่่อ Customer Engagement ที่่�ลูกค้
ู า
้

รัับรู้้�ได้้ดีที่่
ี สุุ
� ดและนิิยมที่่�สุุด คืือ Personalization และ Limited Edition
ซึ่่�งต้้องการพิิมพ์์บรรจุุภััณฑ์์เพีียงชิ้้�นเดีียวหรืือในจำำ�นวนที่่�น้้อยต่่อ SKU
ในขณะที่่�แบบพิิมพ์์มักมี
ั จำ
ี �
ำ นวนมาก ต้้องผลิิตให้้เสร็็จภายในเวลาที่่�สั้้น
�

รวมทั้้�งคุุณภาพการพิิมพ์์ของบรรจุุภััณฑ์์ในแต่่ละชิ้้�นต้้องดีีและสม่ำำ�เสมอ
การพิิมพ์์โดยวิิธีดั้้
ี ง� เดิิมจะไม่่สามารถตอบสนองความต้้องการเหล่่านี้้�ได้้

ครบถ้้วน แต่่เทคโนโลยีีการพิม
ิ พ์์ดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั สามารถตอบสนองได้้

Personalized and limited edition Packaging are the
ในเชิิงธุุรกิิจผู้้�ผลิิตสิินค้้าไม่่ควรปล่่อยให้้วงจรชีีวิิต

most popular for customer engagement. The requirements

ส่่วนแบ่่งการตลาดให้้คู่่�แข่่งอย่่างเรีียกกลัับคืืนไม่่ได้้ ผู้้�ผลิิต

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

3 เพื่่�อกระตุ้้�นยอดขายใหม่่ให้้ได้้ โดยต้้องหาสาเหตุุว่่าทำำ�ไม

requirements while digital printing technology can.

ประเด็็น สอดคล้้องกัับความต้้องการของลููกค้้าอย่่างแท้้จริิง

ระบบการพิิมพ์์ดิิจิิทััลมีีข้้อดีีที่่�สรุุปได้้ 6 ข้้อหลััก คืือ

ชีี วิิ ต สั้้� น ลงเรื่่� อ ยๆ เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ อดีี ต

ผลิิตภััณฑ์์ก้า้ วไปถึึงช่่วงที่่�4 เป็็นอัันขาด เพราะเสี่่�ยงต่่อการสููญเสีีย

are printing only one piece or small quantity per SKU while

และ วิิ ถีี ชีี วิิ ต ของผู้้�บริิ โ ภคเปลี่่� ย นไป

สิินค้้าจำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนาสิินค้้าและบรรจุุภััณฑ์์ในช่่วงที่่�

printing quality. Conventional printing can’t meet these all

It is noticed that at present

ลููกค้า
้ ไม่่ซื้้�อสิินค้้าของเรา เข้้าใจปััญหา แล้้วแก้้ไขปััญหาได้้ตรง

เพราะสภาวะการแข่่งขัันสููง การตลาด
ตัั วอย่่างดัั งรูู ป

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.

เช่่น ออกตลาดรสใหม่่หรืือรูู ปแบบใหม่่ของอาหาร เปลี่่� ยน

Digital printing provides 6 benefits as shown in the picture

ประเภทของบรรจุุภััณฑ์์ให้้ใช้้งานสะดวกขึ้้น
� เก็็บรัักษาได้้นานขึ้้น
�

ขายผลิิตภััณฑ์์สำ�ำ หรัับลููกค้า
้ เฉพาะราย (Personalization) หรืือ

ขายในช่่วงเวลาสั้้�นๆตามเทศกาล (Limited Edition) เป็็นต้้น

บรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อยืืดวงจรชีีวิต
ิ ผลิิตภััณฑ์์ ต้้องครอบคลุุม

พิิมพ์์บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ตามจำำ�นวนที่่ต้� อ้ งการ
Exactly right quantity
can be printed just in time

การออกแบบทั้้�งด้้านโครงสร้้างและกราฟิิกเสมอ สามารถใช้้เป็็น
โดยทั่่�วไปสิินค้้ าอุุ ปโภคบริิโภคส่่วนใหญ่่มีีวงจรชีีวิิตแบ่่งเป็็น 5 ช่่วง ดัั งรููป
Generally, most consumer products have 5 phases in product life cycle

ช่่วงที่่�1 แนะนำำ� เป็็นช่่วงเริ่่�มออกตลาดสิินค้้า ยอด
ขายค่่อยๆดีี ขึ้้� น หากเป็็ น สิิ น ค้้ าที่่� ต อบสนองต่่อความ

ต้้ อ งการของผู้้�บริิโ ภค และมีี ก ลยุุทธ์์ ท างการตลาดที่่�
ดีี ร องรัับ เช่่น มีี การ โฆษณาผ่่านสื่่� อ ต่่างๆ มีี การส่่ ง

เสริิมการขาย

Phase1 Introduction: Products are just

launched in the market. Sales are slightly growth
if products meet consumer needs and have
marketing strategy support.

ช่่วงที่่�2 เติิบโต เป็็นช่่วงที่่�ยอดขายดีีขึ้้�นอย่่าง
ชัั ด เจน สิิ น ค้้ าติิ ด ตลาด คู่่� แข่่งยัั ง ไม่่ออกสิิ น ค้้ า มาแข่่ง

ด้้ วย หรืือเริ่่�มออกตลาดมาแล้้ วบ้้าง

Phase2 Growth: Product growth is significant.

Competitors not yet enter the market or just few.

ช่่วงที่่�3 อิ่่�มตััว เป็็นช่่วงที่่�ยอดขายคงที่่� เพราะสิินค้้าของเราไม่่ตอบโจทย์์ lifestyle ของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนไป ลููกค้้าบางส่่วน
หัันไปซื้้�อสนใจสิินค้้ าของคู่่� แข่่งซึ่่�งดีี กว่่าหรืือราคาต่ำำ �กว่่า

Phase3 Maturity or Saturation: Stable sales, the products don’t meet new consumer lifestyle, some

customers shift to buy competitor’s products.

เครื่่�องมืืออัันทรงพลัังสำำ�หรัับกลยุุทธ์์สร้้างความผููกพัน
ั กัับลููกค้า้

ซึ่่�งเป็็นมากกว่่าการที่่�ลููกค้้ามีีปฏิิสััมพัันธ์์บนโลกโซเชีียลมีีเดีีย
โดยการกด like หรืือ comment หรืือแชร์์โพสต์์ เพราะเป็็นการ

ค่่าใช้้จ่า่ ยรวมในการผลิิตบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
มีีประสิิทธิิภาพ
Cost effective production

การพิิมพ์์ ไม่่ต้อ้ งมีีการทำำ�แม่่พิมิ พ์์ ประหยััด
เกิิดความสููญเสีียเนื่่อ� งจากการพิิมพ์์น้อ้ ยลงมาก
และใช้้พลังั งานต่ำำ�ล
� ง
No plates, less waste,lower energy consumption

สร้้างความผููกพัน
ั กัับลููกค้า
้ (Customer Engagement) อัันจะ

ส่่งผลถึึงการสร้้างความพึึงพอใจแก่่ลููกค้า
้ ทำำ�ให้้สามารถรัักษา

ฐานลููกค้า
้ ไว้้ได้้ ความสำำ�เร็็จของกลยุุทธ์์นี้้จ
� ะต้้องเริ่่�มด้้วยเข้้าใจ
ความรู้้�สึึก ปััญหาและความต้้องการของลููกค้า
้ เป้้าหมาย หากมีี

การใส่่ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการออกแบบเพื่่�อสื่่�อสารกัับลููกค้า
้
และเพิ่่�มความสนุุกสนานด้้วยจะได้้ผลดีียิ่่ง� ขึ้้น
�

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.

ทำำ�ให้้สินิ ค้้า (บรรจุุภัณ
ั ฑ์์เปล่่าที่่ยั� งั ไม่่บรรจุุ)
เวลาที่่�ใช้้ ในการพิิมพ์์สั้้น� ลง ทำำ�ให้้ลดเวลา
คงคลัังต่ำำ�� มาก หรืือไม่่มีีเลย
ในการสั่่ง� ซื้้อ� ของลููกค้้าได้้
Minimal inventory
Short leadtime
สร้้างโอกาสทางการตลาดได้้ เช่่น สนัับสนุุนการส่่งเสริิมการขายได้้อย่่างรวดเร็็ว
ผลิิตในจำำ�นวนน้้อยเพื่่อ� ขายในโอกาสพิิเศษได้้ ใช้้กับั ผลิิตภััณฑ์์เฉพาะบุุคคล
Promising market opportunities (promotion, imited edition, personalized)

เทคโนโลยีีการพิม
ิ พ์์ดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั ได้้รับ
ั การพััฒนาให้้ก้า้ วหน้้ามาอย่่าง

ต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันมีีเครื่่�องพิิมพ์์หลากหลายรุ่่ น
� จากหลายบริิษััท

ทั่่�วโลก แต่่ละเทคโนโลยีีมีีความเหมาะสมต่่อวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์เฉพาะ

ดัังนั้้�นผู้้�ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์จึึงควรเลืือกเทคโนโลยีีและซื้้�อเครื่่�องให้้เหมาะสม

กัับธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์ของตน

Digital printing technology has been developed

Packaging to extend product life cycle shall

progressively and continuously, resulted in various printer

cover both structural and graphic design. It can be

models and suppliers available globally. Each technology

used as a powerful tool for customer engagement

is proper for the specific packaging materials. Packaging

strategy, leading to customer satisfaction. The success

converters should therefore select right technology and

is started with truly understanding target customer

right printer for their business.

feeling, problems and needs. Adding creative ideas
for communication and fun also help.

ตอนหน้้ามาพบกัับตััวอย่่างกล่่องกระดาษที่่�พิม
ิ พ์์ด้้วยระบบดิิจิิทัล
ั เพื่่�อ
ตอบสนองต่่อกลยุุทธ์์การสร้้างความผููกพัน
ั กัับลููกค้้า

Next part is examples of digital printed cartons to fulfill
customer engagement strategy.
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CAS@IMPRESSION

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

จากจุดเริ่มต้นและการเติบโตของ CABB
ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับสถานการณ์
โควิด-19 มีการรับมืออย่างไรบ้าง?

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?
เราได้้ ดำำ�เนิิ น ธุุรกิิ จการ ให้้ บริิการแท็็ กซี่่� ส าธารณะเป็็น

โฆษณาประชาสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ รถ CABB รวมถึึงการจัั ด กิิ จกรร ม

ส่่งเสริิม การตลาดร่่วมกัั น ซึ่่� ง ได้้ รั บ
ั การตอบรัับ เป็็ น อย่่างดีี จาก

ทุุกอุุตสาหกรรม และเราก็็ ยัั ง คงตั้้� ง ใจและดำำ � เนิิ น สายสัั ม พัั น ธ์์

ทางธุุรกิิ จที่่�ดีีกัับทุุกพัันธมิิตรต่่อไป

	ท้้ ายที่่� สุุ ดนี้้� เรามีี แ ผนที่่� จ ะเพิ่่� ม จำำ � นวนรถให้้ เพีี ย งพอ

ต่่อความต้้ อ งการของผู้้�โดยสารที่่� ให้้ ค วามสนใจและให้้ ความไว้้

to become repeat passengers. Our statistics are proven

วางใจเลืือกใช้้บริิการ CABB ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ต่่อไปในอนาคต

from the constantly increasing download numbers of

Electric cars will significantly replace fuel

the CABB application, and the increased frequency of

combustion cars, that is an undeniable fact. We are

passengers calling for our service, some as high as 30

currently developing new powertrain systems for

times a month. As the numbers of customers increase,

our cars, to eventually replace the current internal

ตัั วรถให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

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

combustion engines with electric systems. We aim to

CABB มีีมาตรฐานการกำำ�หนดอััตราค่่าโดยสารที่่�ตั้้�งขึ้้น
�

creased traffic and also provide “CABB Counter Service”

ตามที่่�กฎระเบีียบของกรมการขนส่่งทางบก แต่่อาจจะเป็็นราคาที่่�

at department stores and major institutions in response

import electric vehicles to provide CABB service by the
2nd quarter of 2022. We hope we can also reduce our

แตกต่่างจากผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�นไปบ้้าง ในการเรีียกเก็็บค่่าโดยสาร

to the increasing demands. Our cars are also modified

fees as EVs produce less pollutions and are thus safer for

นั้้�นเรามีีระบบคำำ�นวณจากระบบภายในของเราเอง ลููกค้้าจะเห็็น

further to provide better service.

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

คิิดคำำ�นวณของ CABB เฉลี่่�ยแล้้วจะมีีส่่วนลดอััตราค่่าโดยสารลง

Department of Land Transport, although our rates may

ราคาโดยสารตามมาตรฐานจากมิิเตอร์์เมื่่�อใช้้บริิการ แต่่ตามหลััก

CABB’s service fees are regulated by Thailand’s

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

จากที่่�ปรากฏอยู่่�บนมิิเตอร์์อยู่่�ที่่ร้� อ
้ ยละ 30 – ร้้อยละ 35 ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�

differ from other local providers. Our fees are calculated

In 2022, We aim to expand our target group
towards foreign tourists. CABB is determined to raise

จากวัันนั้้� นถึึงวัันนี้้� เราได้้ ดำำ�เนิิ นธุุรกิิ จมาเป็็นระยะเวลา 1 ปีี และ

กัั บช่่วงเวลาในการเดิินทาง, ปริิมาณความต้้องการใช้้บริิการของ

based on distance travelled and service duration, including

ผู้้�โดยสาร (Demand) และ จำำ�นวนรถและคนขัับ (Supply) ของใน

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

our public transportation service standards to meet the
expectation of international tourists. We aim to provide

3,000 – 4,000 ราย เป็็ น ลูู กค้้ าที่่� มีี ป ระสบการณ์์ การนั่่� ง รถ

แต่่ละช่่วงเวลา ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าเราสามารถให้้บริิการที่่ดี
� ีในอััตรา

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

ค่่าโดยสารที่่�เหมาะสมและสามารถเข้้าถึึงลููกค้้ากลุ่�ม
่ เป้้าหมายได้้

include discounts that we offer passengers at a rate of

excellent service to tourists from around the world.

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

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

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

service standards will contribute to creating a positive

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

image for Bangkok’s public transportation; to make

pursuit high-quality service and a reasonable price to

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

attract more prospective passengers.

Destinations”.

ครั้้�งแรกในเดืื อน สิิงหาคม 2563 ณ วัันนั้้� นเรามีีรถที่่�ให้้บริิการ
อยู่่� ที่่� ป ระมาณ 50 คัั น และมีี ผู้้� ใช้้ บ ริิ การ ในวัั น แรก 100 ราย
ก้้ า วเข้้ าสู่่� ปีี ที่่� 2 ลูู กค้้ ากลุ่�่ ม แรกที่่� ม าใช้้ บ ริิการ กัั บ เราประมาณ
London Taxi มาก่่อน เมื่่�อลููกค้้ากลุ่�่มนี้้� เห็็น CABB ก็็ รู้้�ได้้ ทัันทีี

We launched our public cab service back in August

ว่่ารถนี้้� เป็็ น รถแท็็ กซี่่� ส าธารณะ สามารถเรีียก ใช้้ บ ริิการ ได้้ โ ดย

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

แท็็ กซี่่� สุุ ดคลาสสิิ ก มีี ร สนิิ ย ม และคุุณภาพเทีี ย บเท่่ากัั บ ของ

that day, we had reached out 1st anniversary and are
moving towards our 2nd year. We currently have about

ไม่่ต้้ อ งกัั ง วล เรีียก ได้้ ว่่า CABB คืื อ ผู้้�ที่่� นำำ� บริิการ โดยสารรถ

ประเทศอัั งกฤษมาให้้ผู้้�โดยสารในกรุุงเทพมหานครได้้ ใช้้บริิการ
ในอัั ตราค่่าโดยสารที่่�คุ้้� มค่่าคุ้้�มราคา โดยไม่่ต้้ องเดิิ นทางไปไกล

ถึึงลอนดอน

	ลูู กค้้ ากลุ่�่ ม ที่่� 2 เป็็ น กลุ่่� ม ลูู กค้้ าที่่� อ ยากลองใช้้ บ ริิการ

CABB ซึ่่� ง เป็็ น กลุ่่� ม ที่่� มีี ร ถยนต์์ ส่่ วนบุุคคล เมื่่� อ เราได้้ ร วบรวม

ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ การใช้้ บ ริิการ ของลูู กค้้ า ในเรื่่�อ งจุุดหมายในการ

เดิินทางและช่่วงเวลาที่่�ลููกค้้าเรีียกใช้้บริิการสููงที่่�สุุด พบว่่าลููกค้้า
กลุ่่� ม เป้้ า หมายของเรามัั กจ ะใช้้ บ ริิการ ในช่่วงเวลากลางวัั น เพื่่� อ
ทำำ�กิิ จกรรมต่่าง ๆ ในชีีวิิตประจำำ �วััน อาทิิเช่่น การไปช้้อปปิ้้�ง, ไป
รัับประทานอาหาร, ไปทำำ�งานพบลููกค้้า, ไปพบปะเพื่่�อนฝููง ฯลฯ

การให้้ บ ริิการของเราจึึงเน้้ น ไปในส่่วนของการให้้ บริิการในช่่วง

กลางวััน ประกอบกัับข้้อจำำ �กััดของช่่วงเวลาในการให้้บริิการจาก
สถานการณ์์ แพร่่ระบาดของโควิิด-19

	ด้้ ว ยจุุดแข็็ ง ของ CABB คืื อ การให้้ บ ริิการที่่� คำำ� นึึงถึึง

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 B angkok, at
a re asonable price.
Our secondary groups of customers have no
experience with the London Taxi model, but are curious

มุมมองต่อแผนของธุรกิจ CABB จากนี้ ไป
จะเป็นอย่างไรบ้าง?
2.What is CABB’s current business strategy moving
forward?

maintaining good business relationship with all our partners.

พลัั ง งานไฟฟ้้ า (Electric Vehicle - EV) เราคาดหวัั ง ว่่าจะ

servicing cars to meet the demands of interested

รถยนต์์ระบบไฟฟ้้านี้้�เข้้ามาให้้บริิการ จะเป็็นการส่่งผลดีีต่่อสภาพ

expand our services to all trusting passengers in the

ที่่�มีีการเผาไหม้้ (Internal Combustion Engine) ไปเป็็นระบบ

แวดล้้ อม ซึ่่�งเราคาดหวัังว่่าอัั ตราค่่าโดยสารจะยิ่่�งถููกลง บวกกัั บ

foreseeable future.

the day to travel to destinations for their daily functions

มากขึ้้�น ที่่�ชััด เจนคืื อกลุ่่�ม นัั กท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิ CABB จะ

หลัังจากผ่่านไป 6 เดืือน เรามีีลูกค้
ู า
้ ประจำำ�จากลููกค้ากลุ่
้
ม
�่

แรก และมีีแนวโน้้มที่่�ลูกค้
ู า
้ ใหม่่จะกลายมาเป็็นลููกค้า
้ ประจำำ�ก็็เพิ่่�มสููง

ขึ้้น
� เรื่่�อย ๆ ซึ่่�งเห็็นได้้ชัด
ั จากยอดการดาวน์์โหลด CABB application
ที่่�เพิ่่�มขึ้้น
� อย่่างต่่อเนื่่�อง ความถี่่�ในการเรีียกใช้้บริิการ ของลููกค้าสู
้ งู ขึ้้น
�
เรื่่�อย ๆ บางรายสููงถึึง 30 ครั้้�ง/เดืือน เมื่่�อเรารู้้�ว่่ากลุ่่ม
� เป้้าหมายของ

เรามีีเพิ่่�มมากขึ้้น
� เราก็็ได้้มีการพั
ี
ฒ
ั นาปรัับปรุุงระบบ application

และเพิ่่�มจุุดให้้บริิการ CABB ตามห้้างสรรพสิินค้้า และหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้า
้ รวมถึึงปรัับปรุุง
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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.

Finally, we plan to increase the amount of
passengers. We hope CABB will be able to consistently

และห้้ อ งคนขัั บ ออกเป็็ น สัั ด ส่่วน ให้้ ค วามเป็็ น ส่่วนตัั ว และสร้้า ง

เราได้้ ใช้้จุุดแข็็งในการให้้บริิการได้้ เป็็นประโยชน์์ สููงสุุด

across all sectors and here we are, remain unwavering in

นำำ �รถยนต์์ ระบบนี้้� เข้้ามาในไตรมาสที่่� 2 ของปีี 2565 หากนำำ �

ยัังคงคุุณภาพจะทำำ�ให้้ธุุรกิิจ CABB เติิ บโตขึ้้�นไปอีี กได้้ ไม่่ยาก

whether it be shopping, dining, meeting with clients,

space on our cars or run marketing campaigns with us.

(Powertrain) ใหม่่ ๆ นอกเหนืือจากปััจจุุบัันที่่�ใช้้ระบบเครื่่�องยนต์์

รถยนต์์ไฟฟ้้าในอนาคต เรามีีแผนที่่�จะพััฒนาระบบการส่่งกำำ �ลััง

Our data, in terms time of usage and destination, shows
that this 2nd group of customers use our service during

จึึงถืื อ ได้้ ว่่า ในช่่วงวิิ ก ฤตโควิิ ด -19 นี้้� ก็็ ยัั ง มีี ส่่ วนที่่� เป็็ น โอกาสให้้

with mutual respect, whether if you will buy advertising
Our past campaigns have only received positive responses

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

ความมั่่�นใจในเรื่่�องของความสะอาดและปลอดภัั ยแก่่ผู้้�โดยสาร

frontier with us. We are determined to treat our partners

เราปฏิิ เ สธไม่่ได้้ ถึึ งการเข้้ า มามีี บ ทบาทสำำ� คัั ญ ของ

ความสะอาด ปลอดภัั ยของผู้้�โดยสารเป็็นอัั นดัั บแรก ภายในรถ

เรามีีฉากกั้้� นใส (Partition Screen) แยกระหว่่างห้้องผู้้�โดยสาร

Currently, we have numerous partners who are
leaders in their sectors, and are ready to brake the new

คุุณภาพรถยนต์์ ที่่�ใช้้และมาตรฐานการให้้บริิการของคนขัับรถที่่�
ในปีี 2565 เราจะจัั บกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายกลุ่่�มใหม่่ให้้

ยกระดัั บ มาตรฐานการให้้ บ ริิการร ถแท็็ กซี่่� ส าธารณะให้้ เป็็ น ที่่�
ยอมรัับของนัั กท่่องเที่่�ยว เราจะมอบประสบการณ์์ การให้้บริิการ

อัั นดีี เยี่่�ยมแก่่นัั กท่่องเที่่�ยวจากทั่่�วทุุกมุุมโลก ด้้ วยจุุดเด่่นในเรื่่�อง
ของความสะอาดปลอดภัั ย และคุุณภาพของการให้้บริิการ เพื่่�อ

ข้้อความจาก CEO

“ปีีที่่ผ่่า
� นมาเป็็นปีีที่่ยากลำ
�
�
ำ บากของทุุกคน

CABB อยากขอขอบคุุณผู้้�โดยสารทุุกท่่านที่่�ใช้้บริิการกัับเรา
และกลุ่่�มคนที่่�สำ�ำ คััญไม่่แพ้้กัันที่่�เราต้้องขอบคุุณคืือผู้้�เช่่าขัับ

ทุุกท่่านที่่� อ ยู่่� ร่่วมมอบบริิการที่่� ดีี แก่่ผู้้�โดยสารด้้ ว ยกัั น มา
ถึึงทุุกวัันนี้้�”

A Message from the CEO The past year has been

มุ่่� ง เป็็ น ส่่วนหนึ่่� ง ในการเสริิม สร้้า งภาพลัั กษณ์์ ที่่� ดีี ข องบริิการร ถ

tough for everybody. CABB wishes to express

กัั บที่่�เป็็นหนึ่่� งในจุุดหมายท่่องเที่่�ยวที่่�ดีีที่่�สุุดของโลก – World’s

What’s equally important, and deserves our gratitude

	ปััจจุุบัันเรามีีพัันธมิิตรแถวหน้้าที่่�เข้้าใจในนโยบายทาง

us provide heartwarming services to all passengers
from your 1st day to our present day.

ขนส่่งสาธารณะสำำ�หรัับนัั กท่่องเที่่�ยวในกรุุงเทพมหานคร ให้้สม

its gratitude to all passengers using our service.

Best Destinations

equally, are our drivers who rented the car and helped

ธุุรกิิ จและพร้้อมจะร่่วมธุุรกิิ จไปกัั บเรา ทั้้�งในแง่่ของการซื้้�อสื่่�อ
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LIFE INNOVATION

Lenovo – ThinkReality A3

แว่่นตาอััจฉริิยะ

Lenovo – ThinkReality A3

Smart Glasses

A 2021 innovation for
young upward professions,an AR

นวััตกรรม 2021 เอาใจคนทำำ�งานรุ่่น
� ใหม่่กัับแว่่นตา AR โดยเน้้นการใช้้งาน

glasses designed for visualization

นำำ�เสนอจอภาพเสมืือนจริิงพร้้อมการแสดงภาพ 3 มิิติิ เชื่่�อมต่่อได้้ทั้้ง� PC / Notebook

works. This smart glasses will be

หน้้าจอได้้สูง
ู สุุดถึึง 5 หน้้าจอ

laptops, including certain models

3 มิิติิ Full-HD 1080p แบบคู่่� นำำ �เสนอการแสดงผลได้้ เสมืือนจริิง ยิ่่�งไปกว่่านั้้� น

USB-C cables. Moreover, it allows

อีีกด้้วย ทั้้�งนี้้�แว่่นตา Lenovo ThinkReality A3 AR จะวางจำำ�หน่่ายภายในปีี 2021

Lenovo – ThinkReality A3 is

ประเภท Visualization หรืือ Workflow งานประเภท AR แว่่นตาอััจฉริิยะตััวนี้้�จะช่่วย

or workflow for augmented reality

รวมถึึงสมาร์์ทโฟน Motorola บางรุ่่น
� ผ่่านสาย USB-C ได้้อีีกด้้วย นอกจากนี้้�ยัง
ั เพิ่่�ม

able to connect to desktops and

	ด้้านตััวสเปคได้้ขุุมพลัังจาก Qualcomm Snapdragon XR1 หน้้าจอแสดงผล

of Motorola smartphones through

ตััวกล้้อง RGB ให้้ความละเอีียด 8 MP สามารถฉายวิิดีีโอที่่�ความละเอีียด 1080p ได้้

users to connect to 5 screens.

แต่่ไม่่ได้้ประกาศราคาอย่่างเป็็นทางการ

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
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GEP@ACTIVTIES

ในช่่วง 23 ปีีนัับตั้้�งแต่่ก่่อตั้้�ง Gold East ได้้ลงทุุนมากกว่่า

1.9 พัั น ล้้ า นหยวนในการปกป้้ อ งสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และ ในปีี 2562

Gold East ใช้้เงิินเกืือบ 150 ล้้านหยวนในการลดการปล่่อยก๊๊าซ

ไอเสีียจากหม้้อไอน้ำำ�ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ต่ำำ�มาก โดยใช้้ท้อ
้ งฟ้้าสีค
ี ราม

และเมฆขาวเป็็นความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และนำำ�แนวคิิดของการ
ทำำ�กระดาษสีีเขีียวมาปฏิิบัติ
ั จ
ิ ริิง ตั้้�งแต่่ปีี 2551 Gold East ได้้ทำ�
ำ การ
ทดสอบสมดุุลน้ำำ � สำำ � หรัับ ทั้้� ง โรงงานเป็็ น ประจำำ � ตามสถิิ ติิ การ

ทดสอบความสมดุุลของน้ำำ � อัั ต ราการผลิิ ต ซ้ำำ � ของ Gold East
อยู่่� ที่่� 92.14% ผลที่่� ไ ด้้ จากการ ประหยัั ด น้ำำ � แสดงให้้ เห็็ น อย่่าง

เด่่นชััด ปริิมาณน้ำำ�ที่่�ประหยััดได้้โดยรวมประมาณ 6.5 ล้้านลููกบาศก์์

เมตรต่่อปีี ในปีี 2563 Gold East ได้้รับ
ั รางวััล “National Water

เพื่่�อที่่�จะนำำ�ความคิิดของประธานาธิิบดีี Xi Jinping ไปใช้้

อย่่างทั่่�วถึึงเกี่่�ยวกัับอารยธรรมนิิเวศวิิทยา ตามแนวคิิดของ “น้ำำ�ทะเล

ใสและภููเขาอัันเขีียวชอุ่่ม
� เป็็นทรััพย์์สมบััติอั
ิ น
ั ล้ำำ�ค่่า” ประเทศจีีนจึึงปลููก

ฝัังการพััฒนาองค์์กรสีเี ขีียวเพื่่�อเสริิมสร้้างความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

ขององค์์กร รวมถึึงสร้้างบรรยากาศทางสัังคมที่่�ดีสำ
ี �ำ หรัับการควบคุุม
มลพิิษ โดยเมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2563 กรมนิิเวศวิิทยาและสิ่่�งแวดล้้อม

ของมณฑลเจีี ยงซููและสหพัันธ์์อุุ ตสาหกรรมและการพาณิิ ชย์์ได้้

เปิิดตััว “กิิจกรรมการคััดเลืือกกรณีีศึึกษาสำ�
ำ หรัับการพััฒนาสีีเขีียว”
ครั้้�งที่่� 2 ในมณฑลเจีียงซูู ซึ่่�งเน้้นไปที่่�ประสบการณ์์ที่่โ� ดดเด่่นของบริิษัท
ั
ในการป้้องกัันและควบคุุมมลพิิษ เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาคุุณภาพสููง

ตามแนวคิิด “การพััฒนาสีีเขีียว” ที่่�บูรู ณาการสู่่�การปฏิิบัติ
ั จ
ิ ริิงในการ
ผลิิตและการดำำ�เนิินงาน ได้้ใช้้ความพยายามอย่่างมากที่่�จะเปลี่่�ยนแปลง
และพััฒนา การปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม และนวััตกรรมทางเทคโนโลยีี

ความหมายที่่�ลึึกซึ้ง้� ในการพััฒนาสีีเขีียวไม่่เพีียงเติิมเต็็มความรัับผิิดชอบ

ต่่อสัังคมเท่่านั้้�น แต่่ยัังสะท้้อนถึึงวััฒนธรรมของแบรนด์์อีกด้
ี ว้ ย ซึ่่�งโกลด์์

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

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.
ในอนาคต Gold East จะยัังคงผสานรวมเทคโนโลยีี

การผลิิ ต และการประหยัั ด ทรัั พ ยากร เพื่่� อ ลดการสิ้้� น เปลืื อ ง

Efficiency Leader” จากกระทรวงและคณะกรรมาธิิการสี่่�แห่่ง

ทรััพยากร การตระหนัักถึึงการรีีไซเคิิลอย่่างสููงสุุดคืือแหล่่งพลัังงาน

บริิษััทเพีียง 30 แห่่งทั่่�วประเทศที่่�ได้้รับ
ั เกีียรติินี้้�

และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน

ซึ่่�งรวมถึึงกระทรวงอุุตสาหกรรมและเทคโนโลยีีสารสนเทศ และมีี

Department of Ecology and Environment of Jiangsu

The total annual water saving is approximately
6.5 million m 3 . In 2020, Gold East was awarded the

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.

ที่่�ทำ�
ำ ให้้การปล่่อยมลพิิษลดลงและเกิิดความสมดุุลทางเศรษฐกิิจ
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.

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.

reflects brand culture. Gold East stood out among many

enterprises in the province and won the title of “Forerunner
of Development in Jiangsu Province”.

อีีสต์์เปเปอร์์มีค
ี วามโดดเด่่นเป็็นอย่่างมากในมณฑลจนทำำ�ให้้ได้้รับ
ั รางวััล
“ผู้้�บุุกเบิิกการพัฒ
ั นาในมณฑลเจีียงซูู” มาครอง

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,
18 NEVIA NEWS
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HOBBY CLUB

Gardening: A hobby for anyone
สาเหตุุของความนิิยมมาจากสื่่�อจำำ�นวนมากทั้้�งในนิิตยสาร

placed along small corridors, in the corner of a desk

โทรทััศน์์ และโซเชีียลมีีเดีีย ที่่�แนะนำำ�การปลููกต้้นไม้้ทั้้ง
� ในบ้้านและ

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

มาปลููกต้น
้ ไม้้ นำำ�ต้้นไม้้มาจััดแต่่งบ้้าน ส่่งผลให้้ผู้้�ติด
ิ ตามหัันไปปลููก

on a pretty pot, chosen to fit the atmosphere of

คอนโดมิิเนีียม ต้้นไม้้ที่่นิ
� ิยมจึึงได้้แก่่ ต้้นไม้้ขนาดเล็็กหรืือไม่่ใหญ่่นััก

account. If horizontal space is limited, some would

เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ลักษ
ั ณะสำำ�คััญคืือต้้นไม้้ต้อ
้ งมีีทรงสวยหน่่อย ดููแล

the ceilings. Some would also grow edible plants.

คอนโดมิิเนีียม โดยเฉพาะโซเชีียลมีีเดีียของเซเลป คนดัังที่่�ต่่างหััน

cute little trees that are low-maintenance and placed

ต้้นไม้้จำ�
ำ นวนมาก อย่่างไรก็็ตามด้้วยความจำำ�กััดของสถานที่่� เช่่น

each room and worth posting on one’s social media

เหมาะวางตามระเบีียงห้้องที่่�มีพื้้
ี น
� ที่่�เล็็ก หรืือมุุมโต๊๊ะทำำ�งาน มุุมห้้อง

adapt to their constraints by hanging pots along

ง่่าย และมีีภาชนะกระถางที่่�สวยงาม ให้้เข้้ากัับการแต่่งห้้อง และถ่่าย

รููปลงโซเชีียลมีีเดีีย หากพื้้�นที่่�ในแนวราบจำำ�กััด บ้้างก็็ใช้้กระถางแบบ

แขวน ห้้อยตามผนััง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับพื้้�นที่่�ที่่มี
� ี บ้้างก็็ปลููกผักที่่
ั ใ� ช้้

รัับประทานได้้

Gardening has gained its popularity from
ในยุุคWork From Home ที่่� ค นจำำ � นวนมากทำำ� งาน

magazines, television shows and social media,

งานวิิจัย
ั บางชิ้้�นเปรีียบเทีียบการทำำ�งานระหว่่างในห้้องที่่�มีต้
ี น
้ ไม้้กับ
ั
ไม่่มีีต้้นไม้้ พบว่่าในห้้องที่่�มีต้
ี ้นไม้้ พนัักงานทำำ�งานมีีประสิิทธิิภาพ

มากกว่่าถึึง 15% เครีียดน้้อยกว่่า และมีีความดัันโลหิิตต่ำำ�กว่่าด้้วย

Multiple researches find that another health
benefits aside from absorbing toxins is that plants
help reduce stress. The green color from plants

ช่่วยกรองอากาศให้้ ส ะอาด บางต้้ น ไม้้ ยัั ง ได้้ ชื่่� อ ว่่าเป็็ น ไม้้ ม งคล

research that has compared working efficiency in a

เช่่น PM2.5 ได้้ เช่่น เดหลีี พลููด่่าง มอนสเตอร่่า ไทรใบสััก ว่่าน

working in a room that grow plants has 15% higher

ความเครีียด ใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์ ดีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมในบ้้าน

boosts physical and mental well-being. Certain

ด้้ วย เช่่น ต้้ นลิ้้� นมัังกร ส่่วนต้้ นไม้้ที่่�อ้้างว่่าดููดสารพิิษในอากาศ

room with and without plants found that employees

หางจระเข้้ กวัักมรกต

working efficiency, are less stressed and have lower

especially from multiple celebrities’ social media

อนุุญาตให้้พนัักงานทำำ�งานจากบ้้านต่่อไป หรืือสลัับเวลา/วัันในการ

account, that start to cover more on gardening

social media users are increase in green spaces; helps

เข้้าทำำ�งาน เพื่่�อเลี่่�ยงความหนาแน่่นของออฟฟิิศ ให้้พนัักงานที่่�เข้้า

techniques for home and condominium spaces. This

reduce stress, productive use of time and being good for

ออฟฟิิศ สามารถเว้้นระยะห่่างระหว่่างกัั นได้้ เพื่่�อลดความเสี่่�ยง

results in numerous followers starting to create their

residential environment such as being natural filtration

การแพร่่ระบาดจาก COVID-19 เมื่่�อคนต้้องอยู่่�บ้้านมากขึ้้�น ก็็เกิิด

own gardens within their living spaces whether large

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

กิิ จกรรมใหม่่ๆ ที่่�บ้้าน ความนิิ ยมในกิิ จกรรมประเภทหนึ่่� งของคน

or small. Popular plants among condominium owners

known to bring good fortune. Some plants such as peace

อยู่่�บ้้านช่่วงนี้้� คืือ การปลููกต้้นไม้้ สำำ�หรัับคนมีีบ้้าน มีีพื้้�นที่่�กว้้าง

are small and medium sized shrubs suitable to be

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

ปััจจุุบัันกระแสการปลููกต้้นไม้้ขยายไปสู่่�คนรุ่่ น
� ใหม่่ที่่�พัักอาศััยใน

จิิตและสุุขภาพกายดีีขึ้น
้� เช่่น สีีเขีียวของต้้นไม้้ช่่วยให้้สุุขภาพจิิตดีี มีี

ประโยชน์์ ที่่� ค นมัั ก แชร์์ กัั น คืื อ เพิ่่� ม พื้้� น ที่่� สีี เขีี ย ว ลด

จากบ้้าน แม้้พ้้นช่่วงล็็ อกดาวน์์ ไปแล้้ ว ออฟฟิิศหลายแห่่งยัังคง

หน่่อย หรืือมีีสวนอยู่่�แล้้ ว การปลููกต้้นไม้้อาจเป็็นเรื่่�องปกติิ แต่่

	ข้้อดีีต่่อสุุขภาพ นอกจากเรื่่�องดููดสารพิิษ งานวิิจััยหลาย

ชิ้้�นยัังสนัับสนุุนว่่า การปลููกต้้นไม้้ช่่วยคลายเครีียด ช่่วยให้้สุุขภาพ

The most discussed benefits of gardening among

blood pressure.

emerald palms are being claimed to absorb toxins in the
air such as PM 2.5 particles.

คอนโดมิิเนีี ยมขนาดเล็็ ก ที่่�หัันมาปลููกต้้นไม้้กัันมากขึ้้�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.

ประโยชน์์จากการปลููกต้้นไม้้เพิ่่�มขึ้้�น นอกจากตััวผู้้�ปลููก

จะได้้ประโยชน์์คือ
ื ความร่่มรื่่�น อากาศสะอาด และคลายเครีียดแล้้ว

ในแง่่สิ่่�งแวดล้้อม ต้้นไม้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นยัังช่่วยลดโลกร้้อนและปรัับปรุุง
คุุณภาพอากาศด้้วย

Aside from plant owners getting natural sun
shades, clean air and reduced stress, the environment also benefits from plants as they reduce global
warming and improve air quality.

CR : www.marketingoops.com

20 NEVIA NEWS

NEVIA NEWS 21

เปิิด

5

CREATIVE IDEA

ไอเดีียสุุดเจ๋๋ง ลุุยธุุรกิิจ

“คนรัักกััญ”
5 Novel business Ideas
for Cannabis Lovers.

ปัั จจุุบัั น ธุุรกิิ จที่่� เกี่่� ย วกัั บ “กัั ญ ชา” กำำ � ลัั ง ได้้ รั ับ ความ

นิิยมไปทั่่�วโลก โดยในประเทศไทยเอง นอกจากการปลููก “กััญชา

ทางการแพทย์์ ” แล้้ ว ก็็ ยัั ง มีี ธุุรกิิ จ อาหารและเครื่่�อ ง
ดื่่� ม จากกัั ญ ชากำำ � ลัั ง ฮิิ ต ติิ ด ลมบนกัั น อยู่่� ในขณะ

นี้้� แต่่จะเห็็นว่่า นอกจากธุุรกิิจที่่�กล่่าวว่่าแล้้ว
ธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกััญชาในบ้้านเรา ยััง
ไม่่เปิิดกว้้างมากนัั ก หากเปรีียบเทีียบ

กัั บ ในต่่างประเทศ หรืือ ในประเทศ
ที่่�มีีการเปิิดให้้ใช้้ “กััญชา” อย่่างถููก
กฎหมาย ซึ่่�งมีีไอเดีี ยแปลกแหวก

แนว และสร้้างสรรค์์ จนสามารถ
ต่่ อ ย อ ด ให้้ กัั บ การทำำ� ธุุรกิิ จ ใน

บ้้านเราได้้ ในอนาคต

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

2. ธนาคารสายเขีียว เพราะ “เมล็็ด” คืือจุุด
เริ่่ม� ต้้น Cannabis Bank: for the Seed Shall be Prosperous.

ธุุรกิิจธนาคารขนาดย่่อม เพื่่�อใช้้เป็็นที่่�เก็็บเมล็็ดพัันธุ์์�กัญ
ั ชา

ช่่วยรัักษาความหลากหลายทางชีีวภาพและสายพัันธุ์์�ต่่างๆ รวมทั้้�ง

ยัังเป็็นที่่�จำ�
ำ หน่่ายเมล็็ดพัันธุ์์� ซึ่่�งเป็็นที่่�ต้้องการของนัักปลููกหน้้าใหม่่

ได้้อีกด้
ี ว
้ ย

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. “กััญเดลิิเวอรี่่�” บริิการส่่งทุุกที่่� ถึึงมืือคุุณ
Cannabi-delivery.

แกร็็บไบค์์หลบไป ไลน์์แมน ต้้องหลีีก เมื่่�อ “อููเบอร์์” ยัักษ์์

ใหญ่่วงการเดลิิเวอรี่่� ลงมาเล่่นบริิการส่่ง “กััญชา” ถึึงที่่�หมายด้้วย

ตััวเอง แต่่ในประเทศที่่�ถูกก
ู ฎหมายเท่่านั้้�นนะ ขณะที่่�ในต่่างประเทศ

ผู้้�ให้้บริิการเดลิิเวอรี่่�รายเล็็กๆ เลืือกจะเล่่นกัับความเป็็นท้้องถิ่่�น โดย

การจัับมืือกัับเจ้้าของฟาร์์มกััญชา เพื่่�อส่่งสิินค้้าจากแหล่่งผลิิตให้้กับ
ั
ลููกค้า
้ ทั้้�งกััญชาเพื่่�อการแพทย์์หรืือเพื่่�อการพัักผ่่อนหย่่อนใจ

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. “ร้้านดอกไม้้สายกััญ” บริิการจััดช่่อดอกไม้้
สายเขีียว Cannabis Floristry; a service for those who

prefer their bouquets green.

	กำำ�ลัังเป็็นเทรนด์์ล่่าสุุดในหมู่่�สายเขีียว กัับธุุรกิิจร้า้ นดอกไม้้
ที่่�บริิการจัด
ั ช่่อดอกไม้้ “กััญชา” เพื่่�อใช้้ในโอกาสพิิเศษงานสัังสรรค์์

หรืืองานอื่่�นๆ ในหมู่่�คนรัักความเพลิิดเพลิิน

have legalized cannabis. These wacky business ideas

The latest trend among cannabis lovers, a floristry

should provide sufficient groundwork for prospective

business that provides bouquets of various cannabis parts

business owners to jump start their businesses.

for any special occasions for any hedonists.

1.คลาสเสพศิิลป์์ถิ่่�น “สายเขีียว”
Art class for “grass” lovers.

5. ทริิปทััวร์์ “420” พร้้อมที่่พั
� กั และอาหารเช้้า
“420” Trips, B&B Provided.

ในประเทศที่่�เปิิดให้้ กััญชาถููกกฎหมายอย่่าง แคนาดา

ปกติิในบ้้านเรา จะมีีเฉพาะโรงเรีียนสอนศิิลปะ ทั้้�งการ

มีีธุุรกิจนำ
ิ ำ�เที่่�ยวกััญชา ที่่�จะพานัักท่่องเที่่�ยวไปเยี่่�ยมฟาร์์มเพาะปลููก

กฎหมาย มีีธุุรกิิจหนึ่่�งเกิิดขึ้้�น นั่่�นก็็คืือ “คลาสเรีียนศิิลปะกััญชา”

กััญชา รวมทั้้�งทำำ�กิิจกรรมที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม และโรงแรมที่่�พัก
ั

วาดรููป หรืือการปั้้�นประติิมากรรม แต่่ในประเทศที่่� “กััญชา” ถููก

โดยการตกแต่่งสตููดิิโอที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งอนุุญาตให้้ผู้้�
เข้้าเรีียนสามารถใช้้กััญชาได้้ระหว่่างการเรีียนการสอน

Currently, Thailand only traditional offers art classes

ร้้านขายผลิิตภััณฑ์์ สถานที่่�สำ�
ำ คััญซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับประวััติิศาสตร์์
ซึ่่�งจะเสิิร์ฟ
์ อาหารเช้้าที่่มี
� กั
ี ญ
ั ชาเป็็นส่่วนผสมให้้คุุณ เพื่่�อทำำ�ให้้วัน
ั หยุุด

สุุดสััปดาห์์ของคุุณได้้เพลิิดเพลิินไม่่ซ้ำำ�ใคร

In countries that cannabis is legal such as Canada.

whether it be painting or sculpture. In other countries where

Some tourism businesses bring tourists to visit

cannabis products are legalized, businesses may offer

plantations, historical sites related to cannabis and host

“Art and Cannabis” classes where a studio is decorated

various environment-friendly recreational activities.

with various parts from cannabis plants and students are

Accommodation providers also serve breakfast that

allowed to use recreational marijuana during lessons.

has cannabis as ingredient to provide you with an
unparalleled vacation.

CR : https://www.thaiquote.org
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