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วิสัยทัศน์
เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยกระด�ษบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่ลูกค้�เลือกสรร เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่�

ภารกิจ
•   เป็นผู้นำ�และผู้ผลิตกระด�ษบรรจุภัณฑ์คุณภ�พที่มีนวัตกรรมที่ลูกค้�เลือกสรร
•   ให้บริก�รแก่ลูกค้�ด้วยม�ตรฐ�นคุณภ�พสูงสุด
•   สร้�งคุณค่�และก�รเจริญเติบโตท�งธุรกิจอย่�งยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเป็นบริษัทที่ได้รับ
    คว�มชื่นชมจ�กผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
•   พัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของพนักง�นเพื่อคว�มเจริญก้�วหน้�อย่�งต่อเนื่อง
•   ดำ�เนินก�รอย่�งจริงจังกับก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย และดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม



     เป็นก�รแสดงถึงคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมควบคู่ไปกับก�รเสริมสร้�งประสิทธิภ�พและก�รเติบโต

ท�งธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่มีคว�มจำ�เป็นอย่�งม�กในปัจจุบันและอน�คต โดยจะช่วยยกระดับขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ท�งธุรกิจ ก้�วไปสู่ก�รเป็นองค์กรท่ีดี เป็นท่ียอมรับของสังคม สร้�งคว�มเช่ือม่ันและเป็นท่ียอมรับในระดับน�น�ช�ติ

รวมทั้งช่วยส่งเสริมก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติและก�รดูแลสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน นอกจ�กนี้แล้วยังช่วยให้บริษัท

ส�ม�รถค้�ข�ยสินค้�ได้ง่�ยขึ้น เพิ่มคว�มมั่นคงในอ�ชีพให้แก่พนักง�นทุกคนนั่นเอง

     บรษิทัไทยเคนเปเปอร ์จำ�กดั (มห�ชน) ขอนอ้มนำ�หลกัก�รพฒัน�อย�่งยัง่ยนื ซึง่เปน็แนวพระร�ชดำ�รขิองพระบ�ท
สมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช ม�เป็นหัวใจหลักในก�รสร้�งคว�มเจริญก้�วหน้�และมั่นคงให้กับองค์กรและ
ประเทศทั้งในก�รปลูกฝังวัฒนธรรมต�มแนวท�งของ SCG PEOPLE ภ�ยในองค์กรให้เข้มแข็ง เห็นคุณค่�ของคน และ
มคีว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม รวมถงึก�รขย�ยแนวท�งก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนืไปสูท่กุพืน้ทีท่ีบ่รษิทัเข�้ไปดำ�เนนิธรุกจิ  อกีทัง้ใน
ก�รสนับสนุนก�รศึกษ� ก�รส่งเสริมสุขอน�มัยที่ดีของชุมชน และก�รดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทขอสืบส�นพระร�ชปณิธ�น
ของพระองค์สืบต่อไป

•   หลักก�รคว�มรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
•   หลักก�รปฏิบัติอย่�งมีจริยธรรม
•   หลักก�รเค�รพต่อแนวปฏิบัติส�กล
•   หลักก�รคว�มโปร่งใส
•   หลักก�รเค�รพต่อหลักนิติธรรม
•   หลักก�รเค�รพต่อสิทธิมนุษยชน
•   หลักก�รยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม

ประโยชน์ของการทำา CSR
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ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน)
  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 พฤศจิก�ยน 2530 และได้จดทะเบียนแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัด 

  เมื่อวันที่ 5 เมษ�ยน 2536

ทะเบียนเลขที ่
  0107536000242 (เดิมเลขที่ บมจ. 98) 

โรงงานกาญจนบุรี (สำานักงานใหญ่)
  222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำ�บลวังขน�ย อำ�เภอท่�ม่วง 

  จังหวัดก�ญจนบุรี 71110

  โทรศัพท์ : 0-3461-5800   โทรส�ร : 0-3461-5899

โรงงานปราจีนบุรี
  70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำ�บลบ่อทอง

  อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปร�จีนบุรี 25110

  โทรศัพท์ : 0-3728-4800   โทรส�ร : 0-3728-4899

สำานักงานกรุงเทพฯ 
  ชั้น 15 อ�ค�รเอสซีจี 100 ปี  เลขที่ 1  ถนนปูนซิเมนต์ไทย 

  แขวงบ�งซื่อ  เขตบ�งซื่อ  กรุงเทพฯ  10800 

  โทรศัพท์ : 0-2586-4500   โทรส�ร : 0-2586-6600

ลักษณะการดำาเนินธุรกิจ
  ผลิตและจำ�หน่�ยกระด�ษคร�ฟท์สำ�หรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระด�ษลูกฟูก

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
  ทุนจดทะเบียน     100,000,000   บ�ท    ทุนชำ�ระแล้ว     100,000,000   บ�ท

  หุ้นส�มัญท่ีออกจำ�หน่�ยและชำ�ระแล้ว 10,000,000   หุ้น

  หุ้นบุริมสิทธิท่ีออกจำ�หน่�ยและชำ�ระแล้ว          - ไม่มี -        มูลค่�หุ้นท่ีตร�ไว้หุ้นละ     10   บ�ท

ทุนจดทะเบียนในปีปัจจุบัน
  ทุนจดทะเบียน     3,582,537,210   บ�ท    ทุนชำ�ระแล้ว     3,582,537,210   บ�ท

  หุ้นส�มัญท่ีออกจำ�หน่�ยและชำ�ระแล้ว 358,253,721   หุ้น

  หุ้นบุริมสิทธิท่ีออกจำ�หน่�ยและชำ�ระแล้ว          - ไม่มี -        มูลค่�หุ้นท่ีตร�ไว้้หุ้นละ     10   บ�ท

ข้อมูลบริษัทในเครือ (บริษัทเข้�ไปถือหุ้นเกินกว่�ร้อยละ 50)  - ไม่มี -

ข้อมูลบริษัทอื่น (บริษัทเข้�ไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10)  - ไม่มี -
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นายทะเบียนหุ้น
  บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

  ชั้น 7  อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชด�ภิเษก 

  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมห�นคร 10400 

  โทรศัพท์ : 0-2009-9000   โทรส�ร : 0-2009-9992

ผู้สอบบัญชี 
  น�งศิริเพ็ญ  สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3636) หรือ 

  น�งส�วสุรีย์รัตน์  ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 4409) หรือ 

  น�งส�วพรทิพย์  ริมดุสิต  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 5565)   

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

  ชั้น 50 - 51 เอ็มไพร์ท�วเวอร์ 

  1 ถนนส�ทรใต้ แขวงย�นน�ว� เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120

  โทรศัพท์ : 0-2677-2000   โทรส�ร : 0-2667-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย 
  บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำากัด 

  1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบ�งซื่อ เขตบ�งซื่อ กรุงเทพฯ 10800

  โทรศัพท์ : 0-2586-5777, 0-2586-5888 

  โทรส�ร : 0-2586-2976, 0-2586-2977
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สารจากคณะกรรมการ
   ปี 2559 เศรษฐกิจโลกมีคว�มเปลี่ยนแปลงจ�กปัจจัยทั้งภ�คก�รเมืองและ

  เศรษฐกิจหล�ยประก�ร เช่น  ก�รออกจ�กสม�ชิกสหภ�พยุโรปของสหร�ช

  อ�ณ�จักร (Brexit) ผลก�รเลือกต้ังของประเทศสหรัฐอเมริก� ผลก�รเลือกตั้ง

  ในภมูภิ�คอ�เซยีน อ�ท ิประเทศฟิลปิปินส์ และประเทศเมยีนม� ตลอดจนก�รดำ�เนนิ

  นโยบ�ยปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจของประเทศจีน รวมถึงคว�มผันผวนของร�ค�

  นำ้�มันถ่�นหินและพลังง�น เป็นต้น  อย่�งไรก็ต�ม ท่�มกล�งคว�มเปลี่ยนแปลง

  จ�กปัจจัยต่�งๆ ดังกล่�ว ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (ASEAN Economic

  Community: AEC) โดยรวม ยังคงเติบโตอย่�งต่อเนื่องจ�กก�รลงทุนของภ�ครัฐ

รวมถงึก�รบรโิภคในประเทศและก�รค้�ข�ยระหว่�งประเทศสม�ชกิอ�เซยีนด้วยกัน สำ�หรบัประเทศไทยในปี 2559 ร่�งรฐัธรรมนญู

ได้ผ่�นก�รลงประช�มติเห็นชอบ ทำ�ให้กรอบระยะเวล�และข้ันตอนท�งด้�นก�รเมืองของรัฐบ�ลในเรื่องน้ีมีคว�มชัดเจนขึ้น

ส่วนด้�นเศรษฐกิจ ได้มีก�รริเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและภ�คอุตส�หกรรมในหล�ยด้�น ซึ่งจะนำ�ไปสู่ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถใน

ก�รแข่งขันและก�รเติบโตต่อไป

  

 ในปี 2559 กลุ่มอุตส�หกรรมกระด�ษบรรจุภัณฑ์มีก�รขย�ยตัวเพิ่มขึ้นต�มก�รเติบโตของเศรษฐกิจของไทย โดย

เฉพ�ะก�รบริโภคภ�ยในประเทศ ก�รท่องเที่ยวและก�รส่งออก อย่�งไรก็ต�มบริษัทได้ดำ�เนินธุรกิจอย่�งรัดกุมโดยเน้น

ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พภ�ยในองค์กร รักษ�เสถียรภ�พท�งก�รเงิน บริห�รเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม โดยก�ร

ควบคุมค่�ใช้จ่�ย เพิ่มมูลค่�ท�งธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตและจำ�หน่�ยให้คล่องตัวและมีประสิทธิภ�พสูงสุด ส่งผลให้

บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยรวม 5,728 ล้�นบ�ท เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 จ�กปี 2558 และมีกำ�ไรสำ�หรับปี 417 ล้�นบ�ท ลดลง

ร้อยละ 2 จ�กปี 2558 เนื่องจ�กมีค่�เสื่อมร�ค�จ�กโครงก�รลงทุนของบริษัท

 

 สำ�หรับแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2560 ค�ดว่�เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่�งช้�ๆ ในขณะท่ีร�ค�นำ้�มันและพลังง�น

ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่�งไรก็ต�ม ค�ดว่�กลุ่มประเทศอ�เซียนจะยังคงขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่องจ�กก�รบริโภคและก�รลงทุน

ภ�ยในประเทศทีม่ภี�วะเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตขึน้ สำ�หรบัเศรษฐกจิประเทศไทย มแีนวโน้มและทศิท�งก�รเตบิโตทีด่ขีึน้กว่�ปีทีผ่่�นม�

โดยมีแรงหนุนจ�กก�รฟื้นตัวของก�รใช้จ่�ยในประเทศและภ�คก�รท่องเท่ียวท่ีเติบโตอย่�งต่อเน่ือง รวมท้ังก�รผลักดัน

โครงก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมม�กขึ้น สำ�หรับภ�พรวมของกลุ่มอุตส�หกรรมกระด�ษบรรจุภัณฑ์

ค�ดว่�จะส�ม�รถขย�ยตัวได้ต�มก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจของประเทศ อย่�งไรก็ต�ม ในปี 2560 ร�ค�วัตถุดิบ และร�ค�

พลังง�นมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึนอย่�งม�ก ทำ�ให้บริษัทจำ�เป็นต้องมุ่งเน้นก�รบริห�รจัดก�รต้นทุน และก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ย

ให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทมุ่งสู่ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน และส�ม�รถปรับตัวให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รง�นอย่�งมีคุณภ�พท่ัวท้ังองค์กร ยังคงนำ�แนวคิดในด้�นก�รจัดก�รผลผลิต

ทัว่ทัง้องค์กรทีท่กุคนมส่ีวนร่วม (Total Productivity Management - TPM) ม�ประยกุต์ใช้ ซึง่จะช่วยลดก�รสญูเสยี เพิม่

ผลผลิตและประสิทธิภ�พในก�รผลิตสินค้�ได้ตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�ม�กย่ิงข้ึนท้ังด้�นคุณภ�พสินค้�และบริก�ร

โดยมกี�รพฒัน�สนิค้�อย่�งต่อเนือ่ง เพิม่คณุค่�ของสนิค้�ด้วยนวตักรรม และใช้ทรพัย�กรอย่�งคุม้ค่� รวมถงึดแูลคว�มปลอดภยั

ในสถ�นประกอบก�รให้พนักง�นและคู่ธุรกิจทุกคนทำ�ง�นในสภ�พแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขอน�มัยที่ดี บริษัทเชื่อม่ัน

ในคุณค่�ของพนักง�นทุกระดับ และให้คว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�พนักง�น สนับสนุนให้มีก�รเรียนรู้ ทั้งภ�คทฤษฎีโดยก�ร

ฝึกอบรมให้คว�มรู ้ และภ�คปฏบิตัโิดยก�รปฏบิตักิจิกรรมเพือ่สงัคม อนัเป็นก�รเตรยีมคว�มพร้อม เพือ่รองรบัก�รเปลีย่นแปลง

และสร้�งโอก�สในอน�คต   
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 บริษัทยังมีนโยบ�ยชัดเจนในก�รดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

รวมถงึชมุชนรอบโรงง�น ด้วยก�รบรหิ�รจดัก�รกระบวนก�รผลติให้มุง่ไปสูม่�ตรฐ�น

ส�กลอย่�งเคร่งครัด สร้�งจิตสำ�นึกในก�รรักษ�และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่พนักง�น

ทุกระดับ อีกทั้งยังให้ก�รสนับสนุนก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของชุมชนรอบโรงง�น

ให้อยูร่่วมกนัอย่�งมคีว�มสขุ อ�ท ิ ก�รเข้�ร่วมเป็นสม�ชกิเครอืข่�ยรกัษ์ลุม่นำ�้พระปรง

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแม่นำ้� สม�ชิกโครงก�รไตรภ�คีร่วมกับกระทรวงอุตส�หกรรม

โรงง�น และชุมชนริมคลองพระปรง  เปิดโอก�สให้ชุมชนรอบโรงง�น เช่น โรงเรียน

หน่วยง�นร�ชก�ร ผู้สื่อข่�ว และตัวแทนโรงง�นอุตส�หกรรมใกล้เคียง เข้�เย่ียมชม

โรงง�น            กระบวนก�รผลติ            และก�รจดัก�รสิง่แวดล้อมของโรงง�น           ก�รมอบทนุก�รศกึษ�

สนบัสนนุโครงก�รด้�นกฬี�และสขุภ�พ ด้�นส�ธ�รณกศุลและก�รฝึกอ�ชพีให้ชมุชน

รอบโรงง�น เพื่อเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์และก�รอยู่ร่วมกันอย่�งย่ังยืน

 คณะกรรมก�รบริษัทขอขอบคุณท่�นผู้ถือหุ้น ลูกค้� คู่ค้� พนักง�น และ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ที่สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทด้วยดีตลอดม�  และขอให้

ทุกท่�นมีคว�มเชื่อมั่นว่� บริษัทจะยังคงดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม ยึดม่ันใน

หลกับรรษทัภบิ�ลและก�รพฒัน�อย่�งยัง่ยนื เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูเ้กีย่วข้อง

ทุกฝ่�ย โดยจะเสริมสร้�งศักยภ�พของบริษัท เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่�งมั่นคง และเป็นผู้ผลิตกระด�ษบรรจุภัณฑ์ที่มีม�ตรฐ�น

คุณภ�พในระดับส�กล

กรุงเทพมห�นคร

วันที่ 27 มกร�คม 2560

 

นายธนวงษ์  อารีรัชชกุล
ประธ�นกรรมก�ร

นายอำานวย  ผลพืช
กรรมก�รผู้จัดก�ร 
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
  2559  2558 2557 2556 2555
 งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)      

 ร�ยได้จ�กก�รข�ย 5,728 5,404 5,490 5,637 5,577  

  ร�ยได้จ�กก�รประกอบก�ร 5,747 5,431 5,504 5,659 5,592  

  ต้นทุนและค่�ใช้จ่�ย 5,306 4,964 4,912 4,925 4,962  

  กำ�ไรสำ�หรับปี 417 426 564 589 490  

 EBITDA 969 897 945 1,112 978  

 เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 1,238 631 652 1,097 922  

  
 งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)      
 
 สินทรัพย์รวม 7,042 7,371 7,104 6,678 6,515  

  หนี้สินรวม 592 1,087 941 775 949  

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,450 6,284 6,163 5,903 5,565  

  หุ้น      

 จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ออกจำ�หน่�ยและชำ�ระแล้ว (ล้�นหุ้น) 358.25 358.25 358.25 358.25 358.25

 มูลค่�ต�มบัญชี (บ�ท) 18.00 17.54 17.20 16.48 15.53  

  กำ�ไรต่อหุ้น (บ�ท) 1.16 1.19 1.58 1.64 1.37  

 เงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท)                                                               0.70* 0.70 0.90 0.85 0.70 

  อัตราส่วนทางการเงิน      

 อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%) 11.92 13.07 15.46 17.54 16.06  

  อัตร�กำ�ไรสำ�หรับปีต่อร�ยได้จ�กก�รข�ย (%) 7.27 7.89 10.28 10.44 8.76  

 อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม (%) 5.78 5.89 8.19 8.92 7.58  

  อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 6.54 6.85 9.36 10.26 9.01 

 
*เสนอขออนุมัติ
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ผังการบริหารงาน
วันที่ 27 มกราคม 2560

นายดำาริ  ตันชีวะวงศ์
รองประธ�นกรรมก�ร

นายวิชาญ  จิตร์ภักดี
กรรมก�ร

นายสิทธิชัย  จันทราวดี
กรรมก�ร

นายธนวงษ์  อารีรัชชกุล
ประธ�นกรรมก�ร

นายมนตรี  มหาพฤกษ์พงศ์ 
กรรมก�ร

นายอำานวย  ผลพืช
กรรมก�รผู้จัดก�ร

คณะกรรมการบริษัท

นายสมชาย  หวังวัฒนาพาณิช
กรรมก�ร
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 คณะกรรมการบริหาร

 1. นายธนวงษ์   อารีรัชชกุล ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
 2. นายดำาริ   ตันชีวะวงศ์ กรรมก�รบริห�ร  
 3. นายมนตรี   มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมก�รบริห�ร
 4. นายวิชาญ   จิตร์ภักดี กรรมก�รบริห�ร
 5. นายสมชาย   หวังวัฒนาพาณิช กรรมก�รบริห�ร
 6. นายอำานวย   ผลพืช กรรมก�รบริห�ร

 คณะจัดการของบริษัท

 1. นายอำานวย           ผลพืช กรรมก�รผู้จัดก�รและดูแลง�นผู้อำ�นวยก�รโรงง�นปร�จีนบุรี 
 2. นางนภาพร   กาญจนทวีวัฒน์ ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นก�รตล�ด 
 3. นางสาวเมธินันท์   โลกิตสถาพร ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน
 4. นายกิตติ   วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้จัดก�รโรงง�นท่�ม่วง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

 บรษิทัไทยเคนเปเปอร์ จำ�กดั (มห�ชน) ประกอบธรุกจิหลกัในก�รผลติและจำ�หน่�ยกระด�ษคร�ฟท์ สำ�หรบัผลติบรรจภุณัฑ์

กล่องกระด�ษลกูฟกู โดยแบ่งสนิค้�ออกเป็น 2 ประเภทหลกั คอื กระด�ษคร�ฟท์สำ�หรบัทำ�ผวิกล่อง และกระด�ษคร�ฟท์สำ�หรบั

ทำ�ลอนลูกฟูก มีเกรดสินค้�หล�กหล�ยเพื่อสนองตอบคว�มต้องก�รท่ีแตกต่�งกันในแต่ละตล�ด บริษัทมีกำ�ลังก�รผลิต

รวม 275,000 ตันต่อปี มีแหล่งก�รผลิต 2 แห่ง  โรงง�นแห่งท่ี 1 ต้ังอยู่ท่ีอำ�เภอท่�ม่วง จังหวัดก�ญจนบุรี มีกำ�ลังก�รผลิต

100,000 ตันต่อปี โรงง�นแห่งที่ 2 ตั้งอยู ่ที่อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปร�จีนบุรี   ซึ่งเป็นโรงง�นท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

แห่งหนึ่งในเอเชีย มีกำ�ลังก�รผลิต 175,000 ตันต่อปี  สินค้�ทุกประเภทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นจ�กสำ�นักง�นม�ตรฐ�น

อุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม ตลอดจนได้รับก�รรับรองระบบก�รบริห�รง�นต่�งๆ ต�มม�ตรฐ�นส�กล  เน่ืองจ�ก

กระด�ษคร�ฟท์ของบรษิทัเป็นวตัถดุบิ  สำ�หรบัก�รนำ�ม�ผลติกล่องกระด�ษลกูฟกู ปรมิ�ณคว�มต้องก�รของตล�ด จงึขึน้กบั

ก�รเจริญเติบโตของอุตส�หกรรมหล�กหล�ยประเภทที่ใช้กล่องกระด�ษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ ทั้งเพื่อก�รบริโภคภ�ยใน

ประเทศและก�รส่งออก

 เนือ่งจ�กคว�มต้องก�รใช้ง�นของกระด�ษบรรจภุณัฑ์มหีล�กหล�ย บรษิทัจงึมุง่พฒัน�คณุภ�พสนิค้�เพือ่ตอบสนอง 

คว�มต้องก�รของตล�ดโดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น 6 ชนิด คือ

 1. กระด�ษคร�ฟท์ทำ�ผิวกล่อง คุณภ�พสูง สีข�ว เกรด KS

 2. กระด�ษคร�ฟท์ทำ�ผิวกล่อง คุณภ�พสูง สีเหลืองทอง เกรด KA

 3. กระด�ษคร�ฟท์ทำ�ผิวกล่อง คุณภ�พสูง สีเปลือกไม้ เกรด KK

 4. กระด�ษคร�ฟท์ทำ�ผิวกล่อง คุณภ�พสูง สีเหลืองอ่อน เกรด KI

 5. กระด�ษคร�ฟท์ทำ�ผิวกล่อง คุณภ�พป�นกล�ง สีเหลืองอ่อน เกรด II

 6. กระด�ษคร�ฟท์ทำ�ลูกฟูก     เกรด CA

 ผลติภณัฑ์ของบรษิทัได้รบัก�รตอบรบัอย่�งดจี�กกลุม่ลกูค้�ท่ีเป็นผูผ้ลติบรรจภัุณฑ์เพือ่ใช้บรรจสุนิค้�ประเภทอ�ห�ร 

เครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ ไฟฟ้�ในครัวเรือน สินค้�อุปโภค และสินค้�เพื่อก�รส่งออกอื่นๆ  ที่ต้องก�ร

บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและส�ม�รถปกป้องสินค้�ได้จนถึงผู้บริโภคท่ีอยู่ปล�ยท�ง
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ภาพรวมอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์
 เศรษฐกจิไทยปี 2559 ค�ดว่�จะมอีตัร�ก�รเตบิโตประม�ณร้อยละ 3.2 จ�กปีก่อน ซึง่ม�จ�กม�ตรก�รกระตุน้เศรษฐกจิ

ของรัฐบ�ลและก�รท่องเที่ยว เป็นหลัก

 ปริม�ณคว�มต้องก�รใช้กระด�ษคร�ฟท์ในประเทศปี 2559 ประม�ณ 2.7 ล้�นตัน เพิ่มข้ึนจ�กปีก่อนร้อยละ 3.1

เป็นไปต�มก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีก�รขย�ยตัวสูงในอุตส�หกรรมอุปโภคและบริโภคและส่งออก

 ปริม�ณก�รนำ�เข้�กระด�ษคร�ฟท์ในปี 2559 ประม�ณ 228,000 ตนั ลดลงจ�กปีก่อนร้อยละ 8 โดยประเทศผูน้ำ�เข้�หลกั

คือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริก� สวีเดน และ ออสเตรีย ต�มลำ�ดับ

 ปริม�ณก�รส่งออกในปี 2559 ประม�ณ 548,000 ตัน ลดลงจ�กปีก่อนร้อยละ 1 โดยประเทศที่ส่งออกหลัก

คือเป็นประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน ได้แก่ เวียดน�ม ม�เลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูช� และเมียนม� ต�มลำ�ดับ

ที่ม� :  บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) และสม�คมอุตส�หกรรมเยื่อและกระด�ษไทย

หม�ยเหตุ   e : ประม�ณก�รสำ�หรับปี 2559

                                               ปี 2559 (e)     ปี 2558     ปี 2557    ปี 2556 

 GDP (%)                                                                             3.2                            2.8                  0.8                   2.7   

 คว�มต้องก�รใช้กระด�ษคร�ฟท์ภ�ยในประเทศ (พันตัน)              2,669                       2,589             2,395              2,326  

 อัตร�ก�รขย�ยตัว (%)                                                                          3.1                            8.1                  3.0                   2.7

 อัตร�ก�รบริโภคต่อคน (กก.)                                                               41                            40                    37                    36

 ปริม�ณก�รนำ�เข้�กระด�ษคร�ฟท์ (พันตัน)                                     228                           250                 305                 257

 อัตร�ก�รขย�ยตัว (%)                                                                         (8.6)                         (18.1)               18.5               43.7

 ปริม�ณก�รส่งออกกระด�ษคร�ฟท์ (พันตัน)                                   548                           555                  434                 353

 อัตร�ก�รขย�ยตัว (%)                                                               (1.2)                          27.8                 23.0                1.1

 กำ�ลังก�รผลิต (พันตัน)                                                                3,506                      3,415              3,090             3,068

 ส่วนเกิน (ข�ด)                                                                                        373                         401                  364                 447

    อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต (%)                                                             89                            88                     88                  85
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ภาวะการแข่งขัน

แนวโน้มอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ปี 2560

 ตล�ดกระด�ษคร�ฟท์ในปี  2559  มีก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตของผู้ผลิตภ�ยในประเทศ 3 ร�ย กำ�ลังก�รผลิต

โดยรวมเพิ่มขึ้น ประม�ณ 500,000 ตัน/ปี โดยผู้ผลิต 2 ร�ยได้เริ่มผลิตจ�กเครื่องใหม่ ในไตรม�สที่ 2 และไตรม�สที่ 4  ปี 2559

ในขณะที่อีก 1 ร�ย ได้เลื่อนก�รเดินเครื่องจักรออกไป ในไตรม�สที่ 1  ปี 2560 ทำ�ให้ค�ดว่�มีกำ�ลังก�รผลิตส่วนเพิ่มในปี 2559

เพียง 91,000 ตัน อีกทั้งผู้ผลิตหล�ยร�ยเริ่มขย�ยตล�ดไปในภูมิภ�คอ�เซียน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีอัตร�ก�รขย�ยตัว

ท�งเศรษฐกิจสูง ส่งผลทำ�ให้ก�รแข่งขันในประเทศไม่รุนแรงม�กนัก    

 ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตกระด�ษในประเทศเวียดน�ม 2 ร�ย มีก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตในไตรม�สท่ี 4  ปี 2559  และ

ไตรม�สที ่1 ปี 2560 ต�มลำ�ดบั ทำ�ให้มกีำ�ลงัก�รผลติส่วนเพิม่ ประม�ณ 600,000 ตนั/ปี และเริม่ขย�ยตล�ดเข้�ม�ในประเทศไทย

   

 คว�มต้องก�รใช้กระด�ษคร�ฟท์ในปี  2560 ค�ดว่�ประม�ณ 2.8 ล้�นตัน หรือขย�ยตัวสูงกว่�ปีก่อน ร้อยละ 3.2

ซึ่งใกล้เคียงกับประม�ณก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจของประเทศไทย ท่ีค�ดว่�จะขย�ยตัวร้อยละ 3.0-3.5 โดยมีเป้�หม�ย

ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมเป้�หม�ย 5 กลุ ่ม คือ ย�นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเท่ียว เกษตร และอ�ห�ร ซึ่งจะทำ�ให้

อุตส�หกรรมบรรจุภัณฑ์มีก�รขย�ยตัวต�มไปด้วย 

  ด้�นก�รแข่งขัน ค�ดว่�จะมีก�รแข่งขันสูง ม�จ�กผู้ผลิตในประเทศ ที่มีก�รใช้กำ�ลังก�รผลิตของเครื่องจักรใหม่ได้เต็มที่

ม�กกว่�ปีที่แล้ว เช่นเดียวกับผู้ผลิตในประเทศเวียดน�ม  ซึ่งจะส่งผลให้ก�รส่งออกไปยังประเทศเวียดน�ม มีแนวโน้มลดลง

และค�ดว่�ผู้ผลิตในประเทศเวียดน�มจะขย�ยตล�ดไปในประเทศในภูมิภ�คอ�เซียน รวมทั้งประเทศไทยอีกด้วย 

 ดังนั้นผู้ผลิตภ�ยในประเทศ ต้องมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง โดยเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิต ก�รใช้เทคโนโลยี

ทีท่นัสมยัม�ปรบัปรงุสนิค้�และบรกิ�ร พร้อมทัง้ปรบัตวัให้ทนักบัก�รเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ และพฒัน�อตุส�หกรรมกระด�ษ

ไปสู่ Thailand 4.0  
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ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2559
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน)

การพัฒนาองค์กร
ด้านธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 ในปี 2559 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ยังคงดำ�เนินกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นโดยเน้นก�รบริห�รต้นทุน

ก�รผลิตอย่�งต่อเนื่อง  เพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตให้สูงขึ้น นำ�เสนอสินค้�ท่ีเพิ่มมูลค่�ให้แก่ลูกค้� บริห�รเงินทุนหมุนเวียน

ให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมกับธุรกิจ และควบคุมค่�ใช้จ่�ยต่�ง    ๆ  นอกจ�กน้ีบริษัทได้ดำ�เนินนโยบ�ยต�มแนวท�งก�รบริห�ร

จัดก�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) เพื่อให้กระบวนก�รท�งธุรกิจของบริษัท

ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งต่อเนื่อง และตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้โดยไม่ติดขัด  ทั้งนี้ผลก�รดำ�เนินง�นของ

บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ย 5,728 ล้�นบ�ท  โดยเป็นร�ยได้จ�กก�รข�ยในประเทศทั้งหมด ไม่มีก�รส่งออก และมีกำ�ไรสุทธิ

417 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อนเนื่องจ�กค่�เสื่อมร�ค�

 มูลค่าการจำาหน่ายรวม (ล้านบาท) ปี 2559 ร้อยละ ปี 2558 ร้อยละ ปี 2557 ร้อยละ

 จำาแนกตามตลาดจำาหน่าย :

 1. ตล�ดในประเทศ 5,727.86 100.00 5,403.80 100.00 5,489.97 100.00

 2. ตล�ดต่�งประเทศ - - - - - -

  รวมมูลค่าจำาหน่าย 

  - จำาแนกตามตลาดจำาหน่าย 5,727.86 100.00 5,403.80 100.00 5,489.97 100.00

 จำาแนกตามผลิตภัณฑ์ :

 1. กระด�ษทำ�ผิวกล่อง - KLB 3,905.43 68.18 3,560.80 65.89 3,797.86 69.18

 2. กระด�ษทำ�ลอนลูกฟูก - CA 1,822.43 31.82 1,843.00 34.11 1,692.11 30.82

  รวมมูลค่าจำาหน่าย 

  - จำาแนกตามผลิตภัณฑ์ 5,727.86 100.00 5,403.80 100.00 5,489.97 100.00

 อัตราการเพิ่ม (ลด) 

 ของมูลค่าการจำาหน่าย (ร้อยละ)  6.00  (1.57)  (2.60)
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ด้านทรัพยากรบุคคล
 ในปี 2559 บรษิทัเป็นบรษิทัหนึง่ทีร่่วมในก�รทำ� SCG People Culture Survey 2016 ซึง่ดำ�เนนิก�รโดยบรษิทัทีป่รกึษ�
ภ�ยนอก   เพีอ่ให้พนกัง�นทกุคนร่วมเป็นส่วนหนึง่ในก�รสร้�งวฒันธรรมองค์กรให้มคีว�มเข้มแขง็ยิง่ขึน้   ในส่วนผลก�รสำ�รวจ
กล่�วเฉพ�ะบรษิทั Engagement Score จดัอยูใ่น Grade A จ�กระดบั 5 เกรด (A-E) ซึง่อยูใ่นพืน้ที ่Top Quartile (จ�ก 3 พืน้ที่
Bottom Quartile, Moderate Zone และ Top  Quartile)  และจ�กก�รให้คว�มสำ�คัญในด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล เรื่องก�ร
บริห�รสวัสดิก�ร ก�รแรงง�นสัมพันธ์ และก�รสร้�งบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�นเสมือนหน่ึงเป็นคนในครอบครัวเดียวกันม�
อย่�งต่อเนือ่งนัน้ ส่งผลให้เมือ่วนัที ่17 สงิห�คม 2559 โรงง�นก�ญจนบรุขีองบรษิทั ได้รบัร�งวลั “สถานประกอบกจิการดเีด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�น โดยเป็นหนึ่งใน
บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับร�งวลั ในกลุม่ต่อเนือ่ง 10 ปี ติดต่อกัน
 ในเรื่องก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล เร่ิมมีก�รนำ�ระบบก�รพัฒน�พนักง�นในรูปแบบ Role Based Competency
ม�ใช้ง�น  บรษิทัยงัคงพฒัน�พนกัง�นทกุระดบัเพือ่สร้�งคว�มได้เปรยีบในก�รแข่งขนัท�งธรุกจิในระยะย�ว  พนกัง�นทกุวชิ�ชพี
ทกุระดบัต้องได้รบัก�รพฒัน�อย่�งเพยีงพอและต่อเนือ่งทัง้เรือ่งง�นในหน้�ที ่ คว�มรูเ้กีย่วกบัธรุกจิตลอดจนก�รบรหิ�รจดัก�ร

ต�มคว�มเหม�ะสมของหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของพนักง�นแต่ละคน     
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กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

โรงงานกาญจนบุรี

1. ด้านเศรษฐกิจ

 บริษัทดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินกิจกรรมโครงก�รด้�นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คว�มปลอดภัย

ก�รสื่อส�ร และก�รกีฬ�ม�อย่�งต่อเนื่อง เพื่อสร้�งคว�มเชื่อม่ันให้แก่ชุมชนภ�ยใต้อุดมก�รณ์ของเอสซีจี เพื่อก�ร

อยู่ร่วมกันอย่�งยั่งยืนกับชุมชนรอบโรงง�น  โดยก�รมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอย่�งใกล้ชิด ผ่�นโครงก�รต่�งๆ

สรุปได้ดังนี้

 เป็นโครงก�รต่อเนื่องเร่ิมตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ท่ี

บริษัทดำ�เนินก�รนำ�นำ้�จ�กระบบบำ�บัดจ่�ยให้แก่เกษตรกร

ในพื้นที่ก�รเกษตรในชุมชน (อ้อย, ข้�วโพด) พื้นท่ีจำ�นวน

688 ไร่ ครอบคลุมชุมชนหมู่ 1 ตำ�บลวังศ�ล� จำ�นวน  43

ครัวเรือน ซึ่งทำ�ให้เกษตรกรประหยัดค่�นำ้�มันในก�รสูบนำ้�

ทัง้หมด      1,119,000        บ�ท/ปี  และมรี�ยได้เพิม่ขึน้จ�กก�รปลกู

ข้�วโพดในช่วงหน้�แล้ง  เฉลี่ยครอบครัวละ 27,041 บ�ท/ปี

 บริษัทได้สนับสนุนงบประม�ณในก�รสร้�งถังเก็บนำ้�

ประป�หมู่บ้�นให้แก่ชุมชนหมู่ 1 ตำ�บลวังศ�ล�  ซึ่งทำ�ให้

สม�ชิกในชุมชนมีนำ้�เพียงพอสำ�หรับใช้อุปโภคและบริโภค

ในชีวิตประจำ�วันในร�ค�ประหยัด

 บริษัทได้นำ�เชือกส่งห�งม้วนกระด�ษที่ใช้ง�นแล้ว

มอบให้แก่กลุม่จกัส�นบ้�นศ�ลเจ้�โพรงไม้ หมู ่1 ตำ�บลวงัขน�ย

เพื่อนำ�ไปผลิตเป็นภ�ชนะสำ�หรับใส่ของ และอุปกรณ์สำ�หรับ

ทำ�ก�ยภ�พบำ�บัด (กระดูกงูป้องกันนิ้วล๊อค) ซึ่งทำ�ให้สม�ชิก

กลุ่มนำ�ไปจำ�หน่�ยเป็นร�ยได้เสริมเพิ่มเติมจ�กก�รประกอบ

อ�ชีพหลัก

1.1 โครงการน้ำาจากระบบบำาบัดเพื่อการเกษตรชุมชน

2.1 โครงการถังเก็บน้ำาประปาหมู่บ้าน

1.2 โครงการจักสานเชือกส่งหางม้วนกระดาษ

2. ด้านสังคม
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 บริษัทได้ติดตั้งเครื่องออกกำ�ลังก�ยที่หมู่ 2 ตำ�บล

วังขน�ย  และที่หมู่ 1 ตำ�บลม่วงชุม  เพื่อให้ประช�ชนในพื้นที่

และบริเวณใกล้เคียงได้มีเครื่องออกกำ�ลังก�ย      ไว้สำ�หรับดูแล

สขุภ�พ  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ม�ใช้บริก�รเครื่องออกกำ�ลังก�ยเป็น

จำ�นวนม�ก 

 บรษิทัให้คว�มสำ�คญัด้�นก�รศกึษ�ของเย�วชน โดย

ได้มีก�รให้ทุนก�รศึกษ�แก่เย�วชนในชุมชนและโรงเรียนรอบ

โรงง�นเป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2559 บริษัทได้มอบทุนก�ร

ศึกษ�แก่เย�วชน จำ�นวน 200 ทุน  รวมเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น

260,000 บ�ท

 บรษิทัได้มอบเครือ่งเล่นเดก็กล�งแจ้ง ให้แก่ศนูย์เดก็เลก็

เทศบ�ลตำ�บลท่�ม่วง เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีเครื่องเล่นที่

ปลอดภัยได้ม�ตรฐ�น ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ ได้ออกกำ�ลังก�ย

กล�งแจ ้งเพื่อสุขภ�พที่แข็งแรง  รวมทั้งยังเป ็นก�รจัด

สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวยต่อก�รเรียนรู ้

2.2 โครงการเครื่องออกกำาลังกาย

2.3 โครงการทุนการศึกษาชุมชนและโรงเรียนรอบโรงงาน

2.4 โครงการเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง
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2.5 โครงการปรับปรุงห้องเรียน

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

 คว�มอุดมสมบูรณ์ของผืนป่�ไม้เป็นอีกหน่ึงเรื่อง

ด้�นสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้ให้คว�มใส่ใจ ดูแล บริษัทจึงได้จัด

ทำ�โครงก�รสร้�งฝ�ยชะลอนำ�้ม�อย่�งต่อเนือ่ง โดยร่วมมือกับ

หน่วยง�นภ�ครฐั เอกชนและช�วบ้�นในชมุชนในก�รซ่อมแซม

ฝ�ยเก่�ที่ชำ�รุดและสร้�งฝ�ยใหม่เพิ่มเติม ซึ่งก�รสร้�งฝ�ย

ชะลอนำ้�ดังกล่�วจะช่วยให้พื้นที่ป่�ในจังหวัดก�ญจนบุรีมี

คว�มชุ่มชื้น ช่วยลดอัตร�ก�รเกิดไฟป่�ได้

3.1 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำา

 วันที่ 20-21 สิงห�คม 2559 บริษัทจัดกิจกรรมจิตอ�ส� CSR ร่วมกับลูกค้� ซ่อมแซม ท�สีโต๊ะและเก้�อี้

นักเรียน โดยครั้งนี้ บ.ชัยสิทธิ์บรรจุภัณฑ์ฯ ให้ก�รสนับสนุนตู้กระด�ษสำ�หรับว�งชั้นหนังสือ มอบให้แก่โรงเรียน

วัดวังศ�ล� จังหวัดก�ญจนบุรี
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4. ด้านความปลอดภัย

 บรษิทัให้คว�มสำ�คญัด้�นคว�มปลอดภยัในก�รใช้รถ

ใช้ถนน จึงได้จัดทำ�แผงกั้นจร�จรมอบให้แก่ชุมชนรอบโรงง�น

ตำ�บลวังขน�ย ตำ�บลวังศ�ล� และตำ�บลบ้�นใหม่ สำ�หรับ

ปิดกัน้และเป็นสญัญ�นเตอืนต�มเส้นท�งในชมุชน เมือ่มกี�ร

จดักจิกรรมหรอืง�นพธิต่ี�งๆ เพือ่เป็นก�รเพิม่คว�มปลอดภัย

ให้มีม�กยิ่งขึ้น

 บรษิทัได้จดักจิกรรม Green Academy ค่�ยเย�วชน

รุน่ใหม่ ใส่ใจสิง่แวดล้อม ปีที ่9 โดยนำ�เย�วชน คณะครแูละผูน้ำ�

ชมุชนรอบๆ โรงง�น จำ�นวนทัง้หมด 120 คน เข้�ค่�ยทีโ่ครงก�ร

ศึกษ�วิธีก�รฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเข�ชะงุ้ม อันเนื่องม�จ�ก

พระร�ชดำ�ร ิโดยได้เรยีนรู้ในเรือ่งก�รคดัแยกขยะ ศกึษ�ระบบ

ธรรมช�ติ เรียนรู้วิธีก�รทำ�ปุ๋ยหมักชีวภ�พ เรียนรู้ก�รเลี้ยง

ไส้เดือนดิน        และศึกษ�เรื่องดิน เพื่อที่จะได้นำ�คว�มรู้ที่ได้รับไป

ปรับใช้ในชุมชนของตนเอง

 บริษัทและบริษัทคู่ธุรกิจได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณ

โรงผลติไฟฟ้� เครือ่งที ่2 (Power Plant No.2) เพือ่เพิม่พืน้ที่

สีเขียวภ�ยในบริเวณโรงง�น 

4.1 โครงการสนับสนุนแผงกั้นจราจร 

3.3 กิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงงาน

3.2 กิจกรรม Green Academy 
ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีที่ 9

รายงานประจำาป ี2559  
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 

20



5. ด้านการสื่อสาร

 โครงก�รไฟกระพริบต�มเส้นท�งต่�งๆ ในชุมชน เป็น

อีกหนึ่งโครงก�รที่บริษัทได้ ให้คว�มสำ�คัญท�งด้�นคว�ม

ปลอดภัยของก�รใช้รถใช้ถนน จึงได้มอบไฟกระพริบจร�จร

ให้แก่องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลทุ่งทอง เพื่อนำ�ไปติดต้ัง

ยงัจดุอนัตร�ย บรเิวณท�งแยกต่�งๆ               เพือ่เป็นก�รช่วยยำ�้เตอืน

ให้แก่ผู้ ใช้เส้นท�งให้เพิ่มคว�มระวังม�กขึ้น

 บริษัทตระหนักถึงคว�มโปร่งใส ต�มอุดมก�รณ์ 4

ของเครือ SCG จึงได้จัดทำ�โครงก�ร Open House เพื่อให้

ชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงง�น ได้ผลัดเปลี่ยนกันเข้�ม�เย่ียมชม

กระบวนก�รจัดก�รต่�งๆ ของบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี  โดยปี

2559 ได้จดัให้ผูแ้ทนของชมุชน ตำ�บลบ้�นใหม่ ตำ�บลท่�ตะคร้อ

ตำ�บลพงัตร ุ        และ  ตำ�บลม่วงชมุ          อำ�เภอท่�ม่วง                จงัหวดัก�ญจนบรุี

เข้�เยี่ยมชมโรงง�น จำ�นวน 80 คน

4.2 โครงการสนับสนุนไฟกระพริบจราจร

5.1 โครงการ Open House

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รดูแลชุมชนรอบโรงง�น

จึงได้มีก�รเข้�ไปส�นเสวน�พบปะพูดคุยกับชุมชนถึงปัญห�

และผลกระทบต่�งๆ ทั้งที่อ�จจะเกิดจ�กโรงง�น เกิดจ�กก�ร

เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ และหรือสถ�นก�รณ์ต่�งๆ

เพื่อห�แนวท�งแก้ ไขและป้องกันร่วมกันระหว่�งชุมชนและ

โรงง�น

5.2 โครงการสานเสวนากับชุมชนรอบโรงงาน
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รางวัลที่ ได้รับในปี 2559

- รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2559 (ติดต่อกันเป็นปีที่ 10)

- รางวัล CSR – DIW CONTINUOUS AWARD 2016  โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

 บรษิทัร่วมกับเทศบ�ลตำ�บลวังขน�ย เทศบ�ลตำ�บล

วงัศ�ล� และเทศบ�ลตำ�บลท่�ม่วง ออกหน่วยเคลือ่นทีพ่บปะ

ชุมชนต่�งๆ ในพื้นที่ 3 ตำ�บล โดยมีกิจกรรมคัดแยกขยะ

รวมถึงก�รประช�สัมพันธ์ข่�วส�รและกิจกรรมต่�งๆ ของ

บรษิทัให้ชมุชนทร�บ พร้อมทัง้ก�รรบัฟังข้อคดิเหน็จ�กชมุชน

ต่�งๆ ที่มีต่อโรงง�น

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญในด้�นก�รกีฬ�โดยให้ก�ร

สนบัสนนุเสือ้กฬี� ในก�รแข่งขนักลุม่ช�ววงัเกมส์ กบัโรงเรยีน

ในพื้นที่รอบโรงง�น เป็นก�รส่งเสริมให้เย�วชนมีคว�มรักใน

ก�รเล่นกฬี� เพือ่ทีจ่ะได้มสีขุภ�พทีแ่ขง็แรง ห่�งไกลย�เสพตดิ

และมีนำ้�ใจเป็นนกักฬี� อนัจะส่งผลให้เย�วชนเป็นผู้ใหญ่ท่ีดแีละ

มคีณุภ�พในอน�คตภ�ยหน้�

 บริษัทได้ให ้ก�รสนับสนุนกิจกรรมกีฬ�ภ�ยใน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก�ญจนบุรี 

ประจำ�ปี 2559 

5.3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

6.1 โครงการกีฬากลุ่มชาววังเกมส์

6.2 สนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

6. ด้านกีฬา
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โรงงานปราจีนบุรี
1. ด้านเศรษฐกิจ

2. ด้านสังคม

 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มคว�มรู้และสร้�งอ�ชีพ

ให้แก่กลุ่มอ�ส�สมัครประจำ�หมู่บ้�น (อสม.) ตำ�บลบ่อทอง

โดยได้ติดต่อกลุม่แม่บ้�น ศนูย์ก�รศกึษ�นอกโรงเรยีน (กศน.)

ตำ�บลท่�ตะคร้อ  เพือ่ให้ม�เป็นวทิย�กร ในก�รสอนทำ�ผลติภณัฑ์

จ�กเทปกระด�ษที่เหลือจ�กกระบวนก�รผลิตกระด�ษให้แก่

กลุ่มอ�ส�สมัครประจำ�หมู่บ้�น (อสม.) ตำ�บลบ่อทอง 

 บริษัทพ�ตัวแทนชุมชนไปร่วมจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

ของชุมชนที่ตล�ดนัด Green Market ณ ห้องโถง อ�ค�ร

สำ�นักง�นใหญ่ 1 เอสซีจี บ�งซื่อ  เพื่อเป็นก�รประช�สัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเสริมร�ยได้ให้แก่ชุมชน

 บริษัทได้มอบทุนก�รศึกษ�และทุนสนับสนุนกองทุน

สวสัดกิ�รคนพกิ�ร ซึง่บรษิทัได้ดำ�เนนิก�รเป็นประจำ�ทกุปี  โดย

มวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิด้�นก�รศกึษ� อกีทัง้

ยังเป็นก�รช่วยเหลือและพัฒน�คุณภ�พชีวิตของผู้พิก�ร

ในพื้นที่รอบโรงง�นจำ�นวน 5 ตำ�บล  ได้แก่ ตำ�บลบ่อทอง

ตำ�บลย่�นร ีตำ�บลเมอืงเก่� ตำ�บลบ้�นน� และตำ�บลวงัตะเคยีน

 

 บริษัทร่วมกับมณฑลทห�รบกที่ 12 ค่�ยจักรพงษ์

เจ้�คณะตำ�บลย่�นรี น�ยกองค์ก�รบริห�รตำ�บลย่�นรี

กำ�นนัผู้ใหญ่บ้�น ในก�รสนบัสนนุงบประม�ณในก�รก่อสร้�ง

บ้�นเทิดไท้ฯ ให้แก่ชุมชนหมู่ 2 ตำ�บลย่�นรี จำ�นวน 2 หลัง

1.1 โครงการสอนทำาผลิตภัณฑ์จากเทปกระดาษท่ีเหลือ
จากขบวนการผลิตกระดาษ ให้แก่กลุ่มอาสาสมัคร
หมู่บ้าน (อสม.) ตำาบลบ่อทอง 

1.2 โครงการสนับสนุนชุมชนให้นำาสินค้าไปจำาหน่ายที่
ตลาด Green Market   

2.1 โครงการมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการคนพิการ

2.2  โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในตำาบลย่านรี
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม

4. ด้านความปลอดภัย

5. ด้านการสื่อสาร

6. ด้านกีฬาและสุขภาพ

3.1 โครงการเก็บผักตบชวา/ปล่อยปลาเพื่ออนุรักษ์
ลุ่มน้ำาพระปรง

4.1 ส่ือสารและช้ีแจงเร่ืองความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
และคู่ธุรกิจของบริษัท

6.1 โครงการฝึกสอนฟุตบอลให้แก่เยาวชน  

5.1 โครงการเปิดบ้าน (Open House) เปิดบ้านต้อนรับ
ตัวแทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 บรษิทัเข้�ร่วมประชมุคณะทำ�ง�นไตรภ�คเีพือ่บรหิ�ร

จัดก�รนำ้�เสียและแก้ ไขปัญห�สิ่งแวดล้อมของชุมชนแนว

คลองพระปรง     และกิจกรรมไตรภ�คีรวมพลังสร้�งสรรค์

ชุมชน   โดยจัดกิจกรรมปล่อยปล�ลงสู่ลุ ่มนำ้�พระปรง  และ

ปลูกป่� ณ วัดสิกขวัฒน�ร�ม (บ้�นซ่ง) ตำ�บลย่�นรี อำ�เภอ

กบินทร์บุรี จังหวัดปร�จีนบุรี

 บริษัทได้จัดกิจกรรม Kiken Yoshi Training (KYT)

เป็นกจิกรรมทีป่ฏบิตัร่ิวมกนัเป็นกลุม่เพือ่คว�มปลอดภัย      และ

อบรมเรือ่งคว�มปลอดภยั ก่อนเริม่ก�รปฏบิตังิ�นในแต่ละวนั

เพื่อให้พนักง�นและคู่ธุรกิจได้ตระหนักถึงคว�มปลอดภัยใน

ก�รทำ�ง�นในโรงง�น 

 บริษัทได้จัดกิจกรรมเปิดบ้�นต้อนรับตัวแทนจ�ก

โรงง�นในเขตอุตส�หกรรมภ�คตะวันออก และต้อนรับ

นักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์       เข้�ศึกษ�ข้อมูล

ก�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม  และก�รดำ�เนินก�รด้�น CSR

ของโรงง�น  

 บริษัทได้จัดกิจกรรมฝึกสอนฟุตบอลให้แก่เย�วชน

ในชุมชนตำ�บลบ่อทอง และเย�วชนชุมชนใกล้เคียง เพื่อเพิ่ม

ทักษะด้�นก�รเล่นกีฬ�ฟุตบอล โดยมีผู้ฝึกสอนจ�กสโมสร

กบินทร์บุรียูไนเต็ด ม�ให้คว�มรู้และทักษะในก�รเล่นกีฬ�

ฟตุบอล ซึง่บรษิทัจดัให้มกี�รฝึกสอนทกุวนัเส�ร์และวนัอ�ทติย์ 

ณ สน�มฟุตบอลหญ้�เทียมของบริษัท
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รางวัลที่ ได้รับในปี 2559

-  รางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2016  โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

-  รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

    ในการทำางาน โดยกระทรวงแรงงาน

6.2  โครงการคลินิกกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเยาวชน
กบินทร์บุรี 

6.3  โครงการจัดแพทย์เคลื่อนที่ ตำาบลบ่อทอง และ 
ตำาบลย่านรี  

 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมฝกึสอนทักษะกฬี�วอลเลย์บอล

โดยนักวอลเลย์บอลทีมช�ติไทย ให้แก่เย�วชนในพื้นที่อำ�เภอ

กบนิทร์บรุ ี เพือ่ส่งเสรมิทกัษะด้�นกฬี�วอลเลย์บอล และสนบัสนนุ

เย�วชนใส่ใจดแูลสขุภ�พให้แขง็แรง

 บริษัทจัดโครงก�รกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี 

โดยนำ�ทีมแพทย์จ�กโรงพย�บ�ลกบินทร์บุรี ให้บริก�รตรวจ

สุขภ�พให ้แก ่คนในชุมชนที่อ�ศัยอยู ่ ในตำ�บลบ ่อทอง

และตำ�บลย่�นรี  รวมทั้งได้มอบแว่นส�ยต�ให้แก่ผู้สูงอ�ยุ

จำ�นวน 100 อัน และมอบชุดของขวัญแม่และเด็กจำ�นวน

100 ชุด ในก�รนี้ บริษัทได้นำ�นักศึกษ�วิทย�ลัยก�รอ�ชีพ

กบินทร์บุรี ม�ร่วมให้บริก�รซ่อมเคร่ืองใช้ ไฟฟ้�ด้วย ซึ่ง

มีผู ้ม�ใช้บริก�รประม�ณ 300 คน   
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รายการระหว่างกัน
  ร�ยก�รระหว�่งกนัซึง่เกดิขึน้ระหว�่งบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่เกีย่วขอ้งโดยก�รถอืหุน้หรอืมผีูถ้อืหุน้ และ/หรอื 

มีกรรมก�รร่วมกัน เป็นร�ยก�รค้�ในก�รดำ�เนินธุรกิจปกติและเป็นไปต�มเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป ใช้นโยบ�ยซื้อข�ยต่อรองกัน

ต�มกลไกตล�ด โดยก�รเทียบเคียงร�ค� กับตล�ดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีนโยบ�ยร�ค�ระหว่�งกันเป็นไป

ต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 4 

  รายการระหวา่งกนัระหวา่งบรษิทัไทยเคนเปเปอร ์จำากดั (มหาชน) และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

   มูลค่ารายการ
 ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ์ ระหว่างกัน นโยบายการคิดราคา
   (ล้านบาท)

 1. ข�ยสินค้� บริษัทสย�มคร�ฟท์อุตส�หกรรม จำ�กัด 1,608.38 ร�ค�ตล�ดเทียบเท่�กับ
   บริษัทกลุ่มสย�มบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด 701.10 ร�ค�ที่ตกลงกับบุคคล
   บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำ�กัด 294.03 ภ�ยนอก
   บริษัทไดน่� แพคส์ จำ�กัด 219.72 
   บริษัทตะวันน�บรรจุภัณฑ์ จำ�กัด 208.99 
   บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำ�กัด 49.05 
   บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำ�กัด 42.12 
   บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด 0.66

                                        รวม 3,124.05 

 2. ให้บริก�รและ บริษัทสย�มคร�ฟท์อุตส�หกรรม จำ�กัด 61.35 ร�ค�ตล�ดเทียบเท่�กับ
  อื่นๆ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มห�ชน)     24.67 ร�ค�ที่ตกลงกับบุคคล

   บริษัทผลิตภัณฑ์กระด�ษไทย จำ�กัด 11.58 ภ�ยนอก
    บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำ�กัด 9.45  
                              บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด     2.21

                              บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน) 0.56

                              บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำ�กัด 0.22

   รวม 110.04 

 3. ซื้อสินค้� บริษัทสย�มคร�ฟท์อุตส�หกรรม จำ�กัด 691.69 ร�ค�ตล�ดเทียบเท่�กับ
    บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จำ�กัด 498.79 ร�ค�ที่ตกลงกับบุคคล

   บริษัทผลิตภัณฑ์กระด�ษไทย จำ�กัด 17.51        ภ�ยนอก

   บริษัทกระด�ษสหไทย จำ�กัด (มห�ชน) 11.54    

   บริษัทสย�มเซลลูโลส จำ�กัด  9.54    

   SCG Trading USA Inc. 5.59

   บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้�ง จำ�กัด 4.67

   บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้�ง จำ�กัด 4.33

   บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 2.29

   บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำ�กัด 2.23

   บริษัทกระเบื้องกระด�ษไทย จำ�กัด 1.80      
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   มูลค่ารายการ
 ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ์ ระหว่างกัน นโยบายการคิดราคา
   (ล้านบาท)

   บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน) 1.25  

   SCG Singapore Trading Pte. Ltd. 0.77 

   บริษัทสย�มอุตส�หกรรมวัสดุทนไฟ จำ�กัด 0.57 

   บริษัทสย�มฟอเรสทรี จำ�กัด 0.10 

   บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์ม�นซ์ เคมิคอลส์ จำ�กัด 0.03 

   บริษัทสย�มซ�นิท�รีแวร์อินดัสทรี จำ�กัด 0.02 

                                รวม 1,252.72

   4. รับบริก�รและ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด 192.29 ร�ค�ตล�ดเทียบเท่�กับ 

   อื่นๆ บริษัทสย�มคร�ฟท์อุตส�หกรรม จำ�กัด 38.66 ร�ค�ที่ตกลงกับบุคคล 

   บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)  34.31 ภ�ยนอก 

    บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน)  34.13  

                             บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำ�กัด 7.85 

   บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำ�กัด 5.58 

    บริษัทไอทีวัน จำ�กัด 5.15 

    บริษัทกระเบื้องกระด�ษไทย จำ�กัด  2.29 

   บริษัทสย�มอุตส�หกรรมวัสดุทนไฟ จำ�กัด 1.89

   บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำ�กัด 0.22

   บริษัทกฎหม�ยเอสซีจี จำ�กัด 0.15

   บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำ�กัด 0.10

   บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำ�กัด 0.04

   บริษัทผลิตภัณฑ์กระด�ษไทย จำ�กัด 0.02

   บริษัทกลุ่มสย�มบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด 0.01

   บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด 0.01

                                รวม                                                   322.70

ร�ค�ตล�ดเทียบเท่�กับ

ร�ค�ที่ตกลงกับบุคคล

ภ�ยนอก 
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน
การดำาเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา

ผลการดำาเนินงาน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

  ในปี 2559 บรษิทัไทยเคนเปเปอร์ จำ�กดั (มห�ชน) มกีำ�ไรสำ�หรบัปี 417  ล้�นบ�ท  ลดลงร้อยละ 2   ส�เหตหุลกัจ�กค่�เสือ่ม

ร�ค�ทีเ่พิม่ขึน้จ�กโครงก�รลงทนุของบรษิทั จงึทำ�ให้สดัส่วนต้นทนุข�ยเพิม่ขึน้จ�กร้อยละ 86.9 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยปี 2558

เป็นร้อยละ 88.1 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยของปี 2559 อย่�งไรก็ต�มในปี 2559 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9

เป็นผลจ�กปริม�ณข�ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 และร�ค�ข�ยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 

 ด้านสนิทรพัย์ 

 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมในปี 2559 จำ�นวน 7,042 ล้�นบ�ท เทยีบกบัระยะเวล�เดยีวกนัของปีก่อน จำ�นวน 7,371 ล้�นบ�ท  

ลดลง 329 ล้�นบ�ท หรอืลดลงร้อยละ 4 โดยมสี�เหตใุหญ่เกดิจ�ก 

 • เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น  59 ล้�นบ�ท   

 • ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นลดลง 38 ล้�นบ�ท

  • สินค้�คงเหลือลดลง 205 ล้�นบ�ท  โดยบริษัทยังคงนโยบ�ยก�รบริห�รสินค้�คงคลัง ให้มีสินค้�สำ�เร็จรูปคงคลัง

  และวัตถุดิบคงคลังให้สอดคล้องกับสภ�วะก�รตล�ดและก�รแข่งขัน และเหม�ะสมกับแผนก�รใช้วัตถุดิบในก�รผลิต

 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 3 ล้�นบ�ท

 • ที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ลดลง 118 ล้�นบ�ท ทั้งนี้ในปี 2559  บริษัทได้นำ�กระแสเงินสดใช้จ่�ยในโครงก�รลงทุน

  ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำ�นวน 393 ล้�นบ�ท และมีค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี จำ�นวน 501 ล้�นบ�ท

 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 2 ล้�นบ�ท

 • สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 17 ล้�นบ�ท

 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 10 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กเป็นค่�ใช้สิทธิและลิขสิทธิ์โปรแกรมสำ�เร็จรูปจ่�ยล่วงหน้�

 

 ด้านหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้

 บริษัทมีหนี้สินรวมในปี 2559 จำ�นวน 592 ล้�นบ�ท เทียบกับระยะเวล�เดียวกันของปีก่อน จำ�นวน 1,087 ล้�นบ�ท

ลดลง 495 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 46 โดยมสี�เหตใุหญ่เกดิจ�ก 

 • เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินลดลง 550 ล้�นบ�ท 

 • เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่นเพิ่มขึ้น 47 ล้�นบ�ท 

 • หนี้สินภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินผลประโยชน์พนักง�นเพิ่มขึ้น 7 ล้�นบ�ท

 ในปี 2559 บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ จำ�นวน 6,450 ล้�นบ�ท เทยีบกบัระยะเวล�เดยีวกนัของปีก่อน จำ�นวน 6,284 ล้�นบ�ท

เพิม่ขึน้ 166 ล้�นบ�ท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 3  ทัง้นี ้ เป็นผลจ�กบรษิทัมกี�รจ่�ยเงนิปันผลประจำ�ปี 2558 จำ�นวน 251 ล้�นบ�ท

มกีำ�ไรสำ�หรบัปี 2559  จำ�นวน 417 ล้�นบ�ท  และได้จดัสรรทนุสำ�รองต�มกฎหม�ยจำ�นวน 21 ล้�นบ�ท
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 การวิเคราะห์อัตราส่วนที่สำาคัญทางการเงิน
             อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
 • อตัร�ส่วน CURRENT RATIO ปี 2559 อยูท่ี ่ 3.4 เท่� เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีก่อนซึง่อยูท่ี ่ 1.9 เท่� และอตัร�ส่วน
  QUICK RATIO อยู่ที่ 2.0 เท่� เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.0 เท่� โดยบริษัทยังคงใช้กลยุทธ์ก�รบริห�ร
  ก�รเงนิ  และสภ�พคล่องให้มีประสิทธิภ�พโดยยังคงมุ่งเน้นนโยบ�ยรักษ�กระแสเงินสดให้ม�กที่สุด   
 • อตัร�ส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้�รค้�เฉลีย่  (RECEIVABLE TURNOVER) ปี 2559 อยูท่ี ่5.7 เท่� ลดลงเมือ่เทยีบกบั
  ปีก่อน ซึง่อยูท่ี ่6.0 เท่�  และมรีะยะเวล�เกบ็หนีเ้ฉลีย่ (COLLECTION PERIOD) ปี 2559  เพิม่ขึน้เป็น 64 วนั จ�ก 60 วนั
  ใน ปี 2558  นอกจ�กนี้อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�คงเหลือ (INVENTORY  TURNOVER) ปี 2559  อยู่ที่ 13.9 เท่�
  เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 10.9 เท่�  และมีระยะเวล�ข�ยสินค้� (INVENTORY    TURNOVER       PERIOD)   เฉลี่ย
  ปี 2559 อยูท่ี ่26 วนั ลดลงจ�กปี 2558 ซึง่อยูท่ี ่33 วนั
  ทั้งนี้บริษัทมีก�รจัดโครงก�รสินเชื่อสำ�หรับลูกค้�เพื่อลดคว�มเสี่ยง ด้�นก�รให้สินเชื่อและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน
  ภ�ยในบริษัท  รวมถึงยังคงมุ่งเน้นนโยบ�ยก�รบริห�รสินค้�สำ�เร็จรูป ท่ีมีประสิทธิภ�พและสอดคล้องกับสภ�วะ
  ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน และแผนก�รใช้วัตถุดิบในก�รผลิตต่อเนื่อง
 • อตัร�ส่วนหมนุเวยีนเจ้�หนี ้ (PAYABLE TURNOVER) ปี 2559 อยูท่ี ่10.3 เท่� เพิม่ขึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัปีก่อน
  ซึ่งอยู่ที่ 10.0 เท่�  และมีระยะเวล�ชำ�ระหนี้เฉลี่ย (PAYMENT PERIOD) ปี 2559 อยู่ที่ 35 วัน ลดลงจ�กปี 2558 
  อยู่ที่ 36 วัน
 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (PROFITABILITY RATIO)
 • อัตร�ส่วนกำ�ไรขั้นต้นของบริษัทปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 11.9 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 13.1 เนื่องจ�ก
  ค่�เสื่อมร�ค�ของโครงก�รลงทุน ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนข�ยในปี 2559 เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน
 • อัตร�กำ�ไรสำ�หรับปีของบริษัทปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 7.3 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.9  ส�เหตุหลัก
  เกิดจ�กอัตร�กำ�ไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
 • อตัร�ส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในปี 2559  อยูท่ี ่0.09 เท่�   ลดลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อนซึง่อยูท่ี ่0.17 เท่�
    เนื่องจ�กบริษัทชำ�ระคืนหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นได้หมด
  • อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระดอกเบี้ยของบริษัทปี 2559 อยู่ที่ 216 เท่� เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่ง
  อยูท่ี ่60 เท่� เนือ่งจ�กบรษิทัมดีอกเบีย้จ่�ยลดลง และในปี 2559 บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิด้ม�จ�กกจิกรรมดำ�เนนิง�น
  1,238 ล้�นบ�ท เพิ่มข้ึนจ�กปี 2558 ท่ีมีเงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 631 ล้�นบ�ท
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หมายเหตุ    1. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,582,537,210 บาท ทุนชำาระแล้ว 3,582,537,210 บาท มีหุ้นสามัญจำานวนทั้งสิ้น 358,253,721 หุ้น 

    2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำากัด คำาว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจำากัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน 

    หรือบริษัทมหาชนจำากัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

     -   บริษัทหน่ึงมีอำานาจควบคุมเก่ียวกับการแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการซ่ึงมีอำานาจจัดการท้ังหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหน่ึง

     -  บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว

    3. *บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

1. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
 กรรมก�รไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญ�ใดๆ ที่บริษัททำ�ขึ้นระหว่�งรอบปีบัญชี

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559)

     

    

 
 

 1. น�ยธนวงษ์ อ�รีรัชชกุล - - - - - - - - -

 2. น�ยดำ�ริ ตันชีวะวงศ์ - - - - -           - - - -

 3. น�ยสมช�ย หวังวัฒน�พ�ณิช - - -   - - - -

 4. น�ยมนตรี มห�พฤกษ์พงศ์ - - - 500* - 500* - - -

 5. น�ยวิช�ญ จิตร์ภักดี - - - - - - - - -

 6. น�ยสิทธิชัย จันทร�วดี - - - - - -   -

 7. น�ยอำ�นวย    ผลพืช - - - - - - - - -

ข้อมูลกรรมการ

บริษัท

ชื่อลำาดับ

หุ้นสามัญ
(จำานวนหุ้น)

ปี2559ปี2559ปี2559

เพิ่ม(ลด)
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

เพิ่ม(ลด)
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

หุ้นสามัญ
(จำานวนหุ้น)

หุ้นกู้
(จำานวนหน่วย)

บริษัทในเครือ

ปี2558ปี2558ปี2558

เพิ่ม(ลด)
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

4,300*

5,000* 5,000*

4,300*
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  ทัง้นีใ้ห้จ่�ยเฉพ�ะกรรมก�รบรษิทัที่ไม่ใช่พนกัง�นประจำ�ของเอสซจี ี โดยให้มผีลตัง้แต่วนัที่ได้รบัอนมุตัจิ�กทีป่ระชมุ
      ผู้ถือหุ้นจนกว่�ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่�งอื่น
      สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 ค่�ตอบแทนร�ยปี เบี้ยประชุม และค่�ตอบแทนต�ม
 ผลก�รดำ�เนนิง�นของคณะกรรมก�รบรษิทั รวมเป็นเงนิ 1,453,748 บ�ท  

ตำาแหน่ง 

ประธ�น

กรรมก�ร

90,000

90,000

30,000

15,000

ค่าตอบแทน
รายปี

(บ�ท/คน/ปี)

เบี้ยประชุม

(บ�ท/คน/ครั้ง)
ค่าตอบแทนตามผลการดำาเนินงาน

ในรอบระยะเวล�บัญชีใดห�กบริษัทมีผลกำ�ไรและมีก�ร
จ่�ยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมก�รบริษัทได้รับ
ค่�ตอบแทนต�มผลก�รดำ�เนินง�นในอัตร�ร้อยละ 0.5 
ของยอดกำ�ไรสุทธิประจำ�รอบระยะเวล�บัญชีนั้น โดย
กำ�หนดวงเงินไม่เกิน 2 ล้�นบ�ทต่อปี

ทั้งนี้ค่�ตอบแทนต�มผลก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วให้

คณะกรรมก�รบริษัทแบ่งจ่�ยในอัตร�เท่�กัน

       (ข)   ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบรหิ�ร
  ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ ้นของบริษัทประจำ�ปี 2559 เม่ือวันท่ี 23 มีน�คม 2559 ได้มีมติอนุมัติจ่�ยค่�ตอบแทน
  คณะกรรมก�รบรหิ�ร ดงันี้

ค่าตอบแทนรายปี
(บ�ท/คน/ปี)

เบี้ยประชุม
(บ�ท/คน/ครั้ง)

          ประธ�น              60,000          20,000

  

  กรรมก�ร              60,000  15,000

ตำาแหน่ง

                              ทัง้นีใ้ห้จ่�ยเฉพ�ะกรรมก�รบรหิ�รที่ไม่ใช่พนักง�นประจำ�ของเอสซจี ี      โดยให้มีผลต้ังแต่วนัท่ีได้รบัอนุมัติจ�กท่ีประชมุ
      ผู้ถือหุ้นจนกว่�ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่�งอื่น

      ในปี 2559 ได้มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนร�ยปี และเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมก�รบริห�รรวมเป็นเงิน 252,215 บ�ท

           นอกเหนอืจ�กค่�ตอบแทนกรรมก�รดงักล่�วข้�งต้นกรรมก�รทกุคนไม่ได้รบัผลประโยชน์อืน่จ�กบรษิทัในฐ�นะกรรมก�ร

3. ค่าตอบแทนกรรมการ
       ค่�ตอบแทนกรรมก�รและกรรมก�รบริห�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 มีดังนี้

 (ก)  ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษัท
  ทีป่ระชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ประจำ�ปี 2559 เมือ่วนัที ่23 มนี�คม 2559 ได้มมีตอินมุตัค่ิ�ตอบแทนคณะกรรมก�รบรษิทั ดงันี ้
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หมายเหตุ 

-  *ค่�ตอบแทนต�มผลก�รดำ�เนินง�น ร้อยละ 0.5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2559 ที่ 417 ล้�นบ�ท (รวมไม่เกิน 2 ล้�นบ�ทต่อปี) จ่�ยในปี 2560

 คณะกรรมก�รบริษัทแบ่งจ่�ยในอัตร�เท่�กัน

- ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รบริห�ร ให้จ่�ยเฉพ�ะกรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�รที่ไม่ใช่พนักง�นประจำ�ของ 

 เอสซีจี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีน�คม 2559

-   **น�ยกฤษณะ  ศิวะกฤษณ์กุล และน�ยวีรพันธ์  พูลเกษ  ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2559

 1. น�ยธนวงษ์  อ�รีรัชชกุล 20,164 30,000 62,500 13,443 20,000  146,107        

 2. น�ยดำ�ริ  ตันชีวะวงศ์ 90,000 60,000 278,963 60,000 60,000  548,963      

 3. น�ยมนตรี มห�พฤกษ์พงศ์ 20,164 15,000 62,500 13,443 15,000  126,107

 4. น�ยวิช�ญ จิตร์ภักดี  20,164 15,000 62,500 13,443 15,000  126,107 

 5. น�ยสมช�ย หวังวัฒน�พ�ณิช 20,164 15,000 62,500 13,443 -  111,107

 6. น�ยสิทธิชัย  จันทร�วดี  90,000 60,000 278,963 - -  428,963

 7. น�ยอำ�นวย  ผลพืช 20,164 15,000 62,500 13,443 15,000  126,107

 8. น�ยกฤษณะ  ศิวะกฤษณ์กุล** 7,623 15,000 23,628 - -  46,251

 9. น�ยวีรพันธ์  พูลเกษ** 7,623 15,000 23,628 - -  46,251

     รวม 296,066 240,000 917,682 127,215 125,000 1, 705,963

    ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ประจำาปี 2559 รายบุคคล

ค่าตอบแทน
รายปี
(บาท)

ค่าตอบแทน
รายปี
(บาท)

เบี้ยประชุม

(บาท)

เบี้ยประชุม

(บาท)

ค่าตอบแทนตาม
ผลการดำาเนินงาน*

(บาท)

ค่าตอบแทนรวม
รายบุคคล

(บาท)

คณะกรรมการบริษัท
ชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
บริหาร

รายงานประจำาป ี2559  
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
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หน่วย : ครั้ง

 1. น�ยธนวงษ์  อ�รีรัชชกุล 4/4 5/5 1/1

 2. น�ยดำ�ริ  ตันชีวะวงศ์ 4/4 4/5 1/1

 3. น�ยมนตรี  มห�พฤกษ์พงศ์ 4/4 5/5 1/1

 4. น�ยวิช�ญ  จิตร์ภักดี 4/4 5/5 1/1

 5. น�ยสมช�ย  หวังวัฒน�พ�ณิช 3/4 3/5 1/1

 6. น�ยสิทธิชัย  จันทร�วดี 4/4 - 1/1

 7. น�ยอำ�นวย  ผลพืช 4/4 5/5 1/1

   8.  น�ยกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล 1/1 - -

 9. น�ยวีรพันธ์  พูลเกษ 1/1 - -

หมายเหตุ 

-     น�ยกฤษณะ  ศิวะกฤษณ์กุล และน�ยวีรพันธ์  พูลเกษ  ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภ�พันธ์ 2559

4. การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทปี 2559

 การเข้าประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

( 7 คน )

คณะกรรมการบริหาร 

( 6 คน )

ผู้ถือหุ้น

( 7 คน )

รายงานประจำาป ี2559  
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
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 1. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)                                       338,701,976                94.54

 2. บริษัทสหสิทธิ์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ๊กปอร์ต (ประเทศไทย) จำ�กัด 12,916,234 3.61 

 3. น�ยเทวัญ  ตันติจัตต�นนท์ 992,600 0.28

 4. น�ยทัศน์  กู้ชิงชัย 846,804 0.24

 5. บริษัทปัญทิพย์ จำ�กัด 501,600 0.14

 6. น�ยช�ญชัย  ชัยฒิพงศ์ 272,037 0.08

 7. น�งม�ลัย  ชัยฒิพงศ์ 270,000 0.08

 8. น�งส�วอ�พร  อัมไพรวรรณ 210,000 0.06

 9. น�ยสมช�ติ  พงคพน�ไกร 202,800 0.06

 10. น�งส�วธิด�พร  ชัยฒิพงศ์  200,000 0.06

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท

  ลำ�ดับ                         ร�ยชื่อ                                                                        จำ�นวนหุ้น           % ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

รายงานประจำาป ี2559  
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
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สำนักงานกรุงเทพฯ
1 ถนนปูนซิเมนตไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท : 0 2586 4500 โทรสาร : 0 2586 6600

โรงงานกาญจนบุรี (สำนักงานใหญ)
222 หมู 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทรศัพท : 0 3461 5800 โทรสาร : 0 3461 5899

โรงงานปราจีนบุรี
70 หมู 4 ถนนหนองสังข-วังตะเคียน ตำบลบอทอง อำเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท : 0 3728 4800 โทรสาร : 0 3728 4899

http://www.thaicane.com      Email : infotcp@thaicane.com

บริษัทไทยเคนเปเปอร จำกัด (มหาชน)
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที ่ 0107536000242


