
 
 

OPTICUZ เป็นผู้ผลติโดยตรง ที่ร่วมพัฒนาฟิล์มระดับพรีเม่ียมกับผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกา 

 

ทกุกระบวนการของชิน้งานนัน้อยูใ่นกระบวนการผลติของเราและบริษัทในเครือ ท าให้เราผลติของระดบัพรีเมี่ยมในราคาที่
ไมแ่พง แตไ่ด้ฟิล์มที่มีความคมชดัสงูมาก(ฟิล์มด้านของเรามเีนือ้ละเอียดมาก ไมเ่ป็นสะเก็ดหรือผิวมะกรูดเหมือนยี่ห้อ
อื่นๆ) คณุภาพฟิล์มของเราถกูจดัอยูใ่นเกรดเดียวกบัแบรนด์จากตา่งประเทศ ไมว่า่จะเป็น Spigen, USG หรือ Power 

Support   
 

เราได้ทราบมาวา่ ทา่นต้องการสนิค้าประเภทฟิล์มกนัรอยคณุภาพสงู ซึง่ตรงกบัโปรดคัที่เราได้พฒันาขึน้มาอยูพ่อดี เราจึง
ขอน าเสนอฟิล์มกนัรอยคณุภาพจากสหรัฐอเมริกาในราคาที่เป็นมิตรกบัคนไทย  

 
Product Concepts 
 

Opticuz (S.H.I.E.L.D. Technology) เป็นฟิล์มกนัรอยที่เราพฒันาขึน้มาจากแนวคิดทีว่า่ "ฟิล์มกนัรอยที่ปกป้องแต่
อปุกรณ์นัน้ล้าสมยัไปแล้ว แตจ่ะต้องปกป้องUsersด้วย" Opticuzจึงไมไ่ด้แคช่่วยป้องกนัไมใ่ห้อปุกรณ์สดุหวงของคณุเป็น
รอยขีดขว่น เทา่นัน้ แตม่นัชว่ยถนอมสายตา, สามารถลดแสงสะท้อน, ลดแสงระยิบ และช่วยลดรอยนิว้มือรวมไปถึงคราบ
มนัตา่งๆ  

 

ปัจจบุนันี ้หน้าจอกบัคีย์บอร์ดมนัไมไ่ด้แยกจากกนัแล้วยคุของTouch Screenท าให้พฤติกรรมของผู้ใช้จ าเป็นต้องใช้นิว้จิม้
หน้าจอตลอด ท าให้หน้าจออปุกรณ์ไฮเทคทัง้หลายที่เราใช้กนัอยูใ่นทกุวนันีม้ีเชือ้โรคสะสมอยูเ่ต็มไปหมด Opticuz (รุ่น
OPTIVISION) จึงมีฟังชัน่ Anti-Bacteria ที่สามารถลดเชือ้โรคทีส่ะสมได้เกือบ100% 



 

เนือ้ฟิล์ม Opticuz จะแบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกันได้แก่ 

 

1. EVERYPROOF เป็นฟิล์มกนัรอยชนิดด้าน ลดรอยนิว้มือ ที่มีความคมชดัสงูที่สดุในขณะนี ้ปรกติแล้วฟิล์มชนดิด้าน
ทัว่ๆไปจะท าให้ภาพมวั แตเ่นือ้ฟิล์มที่เราพฒันาขึน้มานัน้เป็นฟิล์มด้านท่ีมเีนือ้ละเอยีดมาก เนื่องจากผา่นกระบวนการผลติ
ในระดบันาโน นอกจากนีเ้รายงัได้รวบรวมฟังชัน่ดีๆของฟิล์มกนัรอยเข้ามาอดัรวมกนั ไมว่า่จะเป็น Anti-Scratch, Anti-

Fingerprint, Anti-Glare & Anti-Reflection (ลดแสงสะท้อนได้ถึง 50 เทา่), Oleophobic (ตอ่ต้านคราบมนั) เป็นต้น 
EVERYPROOFจึงเหมาะกบัเกมส์เมอร์ตวัยง หรือ นกัแชทระดบัเทพ ที่ต้องใช้นิว้จิม้Touch Screenอยูต่ลอดเวลา และ
ต้องการความลืน่จากเนือ้ฟิล์มที่ให้สมัผสันุม่ละมนุเป็นพิเศษ  

 

2. OPTIVISION คือฟิล์มกนัรอยที่เกิดมาส าหรับนกัอา่นE-Book, นกัทอ่งเนต, นกัอา่นขา่ว, อา่นดรามา่แอดดกิซ์, อา่น
Text Book ทัง้หลาย หรือท างานท่ีต้องอยูก่บัภาพความละเอียดสงูๆอยา่งเช่น กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ ช่างภาพ หรือนกัตดัตอ่
ภาพยนต์-โฆษณา พดูง่ายๆเลยก็คือผู้ที่มีลกัษณะการใช้งานอปุกรณ์ที่ต้องใช้สายตาเยอะๆหรือ ต้องการความคมชดัสงูสดุ 

OPTIVISIONเป็นฟิล์มกนัรอยชนิดใสระดบัเรตินา-ลดรอยนิว้มือ (p.s. ธรรมชาติของฟิล์มใสยงัไงก็ไมส่ามารถลดรอยนิว้
มือได้เทา่ฟิล์มด้านนะ่ครับ) นอกจากนีเ้ราเลง็เห็นวา่ ปัจจบุนันีพ้ฤติกรรมผู้ใช้งานต้องใช้นิว้จิม้สมัผสัหน้าจออยูต่ลอดเวลา
ท าให้ มีเชือ้โรคสะสมที่หน้าจอเยอะมากๆ เราจงึได้พฒันาให้OPTIVISIONมีฟังค์ชัน่ฆา่เชือ้โรค ลดการสะสมของเชือ้
แบคทีเรียบนหน้าจอได้เกือบ100% OPTIVISIONจึงเป็นฟิล์มกนัรอยที่เหมาะกบัแพทย์, นางพยาบาล, นิสตินกัศกึษา, 

นกัเรียน และเดก็เลก็ ที่ต้องใช่้สายตาในการอา่น(มากเป็นพิเศษ) และต้องการหน้าจอที่สะอาดและปลอดภยั 

 

3. BLACKSMITH (IRONSKIN) เป็นฟิล์มกนัรอยสตูรพิเศษ จากการคิดค้นและพฒันาอยา่งไมห่ยดุยัง้ของOpticuz ท า
ให้ได้เนือ้ฟิล์มกึง่พลาสตกิที่มีความแขง็แรงทนทานมากๆและมีความสวยงามจาก การท่ีเราพยายามสงัเคราะห์เนือ้ฟิล์มให้
ใกล้เคยีงกบัอลมูิเนียม BLACKSMITHนัน้ติดตัง้ง่ายมาก ไมต้่องเอาฝุ่ นออก ไมต้่องเอาฟองอากาศออก ไมต้่องใช้น า้หรือ
ใช้สเปยร์ใดๆทัง้สิน้ สามารถลอกเนือ้ฟิล์มออกแล้วติดตัง้ได้เลย เนื่องจากBLACKSMITHนัน้มีเทคโนโลยีไลฟ่องอากาศ
ภายในตวัของมนัเอง เมื่อใช้ไปนานๆแล้ว สบีนเนือ้สงัเคราะห์จะไมถ่ลอก เนื่องจากBLACKSMITHผา่นกระบวนการผลติที่
ฝังสเีข้าไปท่ีตวัเนือ้ฟิล์ม ท าให้ใช้ไปนานๆแล้วสไีมต่ก ไมถ่ลอก ไมเ่หลอืง BLACKSMITHจึงเหมาะแก่การติดตัง้ที่ด้านหลงั
ของiPhone5เป็นอยา่งมาก สามารถลดเวลาการติดตัง้ได้หลายเทา่ตวั สะดวก รวดเร็ว ได้งานเนี๊ยบ(ไมต้่องหงดุหงิดไปกบั
ฟองอากาศและรอยตอ่บวมๆ หรือคราบสกปรกที่เข้าไปสะสมระหวา่งรอยตอ่ของฟิล์ม) 
 

ปัญหาอนัใหญ่หลวงของฟิล์มกนัรอยดา้นหลงัของ iPhone5 ทัว่ๆไปเลยก็คือ  

 

1. ฟิล์มด้านหลงัแบบ3ชิน้ เป็นอะไรท่ีนา่ปวดหวัเวลาติดตัง้มากๆ เสยีเวลาติดตัง้นาน ขอบเด้ง ไมส่วยเนื่องจากมี

ฟองอากาศอยูต่ามรอยนนู นอกจากนี ้เมื่อใช้งานไปนานๆจะมคีราบสกปรกจากฝุ่ นไคลหรือเคร่ืองส าอางสะสมอยูต่ามร่อง 

2. ฟิล์มด้านหลงัแบบชิน้เดียวประเภทไวนิล ต้องใช้น า้หรือน า้ยาในการติดตัง้ อยากให้งานเสร็จไวต้องใช้ไดเป่าผมชว่ยเป่า

ให้แห้ง ตดิตัง้ยากมาก เสยีเวลา จ านวนของเสยีเยอะ ลกูค้าหลายๆทา่นเมื่อเห็นวา่ต้องฉีดน า้ยาใส่iPhoneตา่งก็ขยาดกนั

ไปตามๆกนั เนือ้ไวนิลโดยธรรมชาติแล้วจะไมส่วย หลายๆแบรนด์ติดตัง้แล้วเป็นผิวส้มผิวมะกรูด 

 



เนือ้ฟิล์มด้านหลงัของiPhone5ของเราทีเ่ป็น BLACKSMITH สามารถก าจดัปัญหาเหลา่นีไ้ปได้อยา่งหมดสิน้ 

เรา ได้ท าการจบัเวลาตดิตัง้ฟิล์มด้านหลงัiPhone5 ในขณะท่ีผู้ทดสอบใช้เวลาติดตัง้ฟิล์มกนัรอยยี่ห้ออื่นๆโดยใช้เวลา

เฉลีย่ ประมาณ5นาที OPTICUZสามารถยน่เวลาเฉลีย่ได้เหลอืเพยีงแค่10วินาทเีทา่นัน้ 

iPhone5 Model 

 

iPhone4/4S Model (ติดแล้วกลายเป็น iPhone5กันเลยทีเดียว) 

 



ขอบข้างKEVLAคุณภาพสูง เป๊ะทุกอณู ไม่ขาดไม่เกนิ ขอบไม่คมเหมือนยี่ห้ออื่นๆ (ผลงานเคยได้รับรางวัลของ 

TSGA มาแล้ว) 

 

 

ท าการตลาดกันถงึประเทศญี่ปุ่น (ทดสอบตลาด ยงัไม่ได้วางจ าหน่ายจริง) นอกจากนีย้งัมอีีกหลายประเทศที่ให้

ความสนใจ อาทิเช่น ออสเตรเลีย(มีตวัแทนจ าหน่ายแล้ว), จีน, สิงคโปร์, อังกฤษ, ฮ่องกง, สหรัฐอเมริกา ฯลฯ 

 



 

 

(รูปสุดท้ายเป็น Mascot) 

คุณสมบัตสิ าคัญอื่นๆของฟิล์มกันรอย Opticuz ทุกรุ่น 

ฟิล์มกนัรอยทกุรุ่นของ Opticuz นัน้เป็นเกรดถนอมสายตา ลดแสงUVได้เกือบ100% สามารถกนัรอยขีดขว่นได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพจากเนือ้ฟิล์มที่แข็งแรงทนทานเป็น พิเศษ นอกจากนีย้งัติดตัง้ง่ายด้วยระบบซิลโิคนเกรดพรีเมยีม (ไมใ่ช่

ซิลโิคนปลอมเหมือนบางยี่ห้อ, BLACKSMITH จะเป็นกาวประเภท Repostionable-Long term Removable ท าให้

สามารถลอกแล้วตดิใหมไ่ด้เร่ือยๆ) ไมจ่ าเป็นต้องใช้น า้ยาหรืออปุกรณ์พิเศษใดๆให้วุน่วายครับ สนิค้าของOpticuzนัน้ถกู

ออกแบบให้ตดิตัง้ง่าย ไมจ่ าเป็นต้องเป็นมืออาชีพ ท าให้ร้านค้าสามารถประหยดัเวลาทีจ่ะต้องเสยีไปให้กบัการบริการ

ลกูค้าได้ อยา่งมหาศาล และยงัมปีริมาณของเสยี(จากการติดตัง้)น้อยลงอยา่งเห็นได้ชดัอีกด้วย 

 



 

 

ความเป็นมาตรฐานในระดับสากล 

Opticuz ผลติโดยบริษัทโคแพคที่มีมาตรฐานอตุสาหกรรมISO นอกจากนีC้opackยงัได้รับการรับรองวา่เป็นGreen 

Industry, และ UL Approved อีกด้วย สนิค้าของเรานัน้จดัอยูใ่น RoHs Standard นัน่หมายความวา่Opticuz นัน้เป็น

สนิค้าที่ปลอดภยัและสามารถวางจ าหนา่ยที่ สหรัฐอเมริกา-แคนาดา, ออสเตรเลยี และสหภาพยโุรปได้อยา่งสบาย 

 

บริษัทโคแพคเป็นผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบังานพิมพ์และสนิค้าตอ่เนื่องอื่นๆ เราได้รับการยกยอ่งถึงความเป็นแนวหน้าไมว่า่จะ

เป็นในเร่ืองของสนิค้าที่ม ีคณุภาพ, ราคาไมแ่พง, การบริการท่ีนา่ประทบัใจ และที่ส าคญัที่สดุคือความจริงใจของเราที่มี

ให้กบัลกูค้า 

 

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานพิมพ์และสินค้าต่อเน่ืองจากงานพิมพ์ 

สนิค้า เราไมไ่ด้มเีพียงแคฟิ่ล์มกนัรอยเพียงอยา่งเดียว โดยพืน้ฐานของบริษัทโคแพคที่ผลติสิง่พมิพ์ตา่งๆ อาทิเช่น Sticker, 

Label, Printing material for electronic products, etc... 

ท าให้เราสามารถ ผลติSkin Smartphone ตา่งๆได้สวยงาม ทนทานด้วยPolycarbonate และ ลายไมถ่ลอก(เพราะใช้

เทคนิคการพิมพ์แบบพเิศษ เป็นการพิมพ์ทีL่ayerตรงกลาง ไมไ่ด้พิมพ์ที่พืน้ผิว )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายที่เลือกใช้สินค้าOpticuz 

ไมว่า่จะเป็น คณุตนั, คณุต๊อบ อิทธิพฒัน์ (เถ้าแก่น้อย, วยัรุ่นพนัล้าน), คณุบญุเกียรติ โชควฒันาแหง่เครือสหพฒัน์และ

ไอซีซี และในอนาคตอนัใกล้นีจ้ะมีคนอื่นๆตามมาอีกมากมาย 

ตณุตนั 

 

คณุต๊อบ 

 



คณุบญุเกียรติ โชควฒันาแหง่เครือสหพฒัน์ และไอซีซี อินเตอร์เนชนันลั จ ากดั มหาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด้วยความนบัถือ 

.......................... 

 

Rutchasit, H. (BANK) 

Chief Executive Officer & Opticuz Project Leader 

 

Copack Company Limited 

44 Mu.16 Rd.Srinakarin T.Bangkaew 

A.Bangplee Samutprakarn Thailand 10540 

Office Tel. +6627588656-60 

Mobile Tel. +66840117277 

Email. rutchasit@opticuz.com 

 

Website. www.opticuz.com 

Fanpage. facebook.com/opticuz 

Twitter. twitter.com/opticuz 

Instagram. instagram.com/opticuz 
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