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หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
• หลักก�รคว�มรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

• หลักก�รปฏิบัติอย่�งมีจริยธรรม

• หลักก�รเค�รพต่อแนวปฏิบัติส�กล

• หลักก�รคว�มโปร่งใส
• หลักก�รเค�รพต่อหลักนิติธรรม

• หลักก�รเค�รพต่อสิทธิมนุษยชน

• หลักก�รยอมรับถึงผลประโยชน์

  ของผู้มีส่วนได้เสีย



ประโยชน์ของการทำา CSR
    เป็นก�รแสดงถึงคว�มรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมควบคู่ไปกับก�รเสริมสร้�งประสิทธิภ�พ
และก�รเติบโตท�งธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่มีคว�มจำ�เป็นอย่�งม�กในปัจจุบันและอน�คต โดยจะช่วยยกระดับ
ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งธุรกิจ ก้�วไปสู่ก�รเป็นองค์กรที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม  สร้�งคว�ม
เช่ือม่ันและเป็นท่ียอมรับในระดับน�น�ช�ติได้ รวมท้ังช่วยส่งเสริมก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติและก�รดูแล
สิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน นอกจ�กนี้แล้วยังช่วยให้บริษัทส�ม�รถค้�ข�ยสินค้�ได้ง่�ยขึ้น เพิ่มคว�มมั่นคง
ในอ�ชีพให้แก่พนักง�นทุกคนนั่นเอง
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วิสัยทัศน์
เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายกระดาษบรรจุภัณฑ์ท่ีมีนวัตกรรมท่ีลูกค้าเลือกสรร เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

ภารกิจ
•  เป็นผู้นำาและผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์คุณภาพท่ีมีนวัตกรรมท่ีลูกค้าเลือกสรร

• ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุด

• สร้างคุณค่าและการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืนให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังเป็นบริษัทท่ีได้รับ

 ความช่ืนชมจากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

• พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง

• ดำาเนินการอย่างจริงจังกับการจัดการด้านความปลอดภัย และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที ่
  0107536000242 (เดิมเลขที่ บมจ. 98) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 18 พฤศจิก�ยน 2530

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     3,583,887,210   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

  เลขที่ 93 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง  

  กรุงเทพมห�นคร 10400 

  โทรศัพท์ : 0-2009-9000   โทรส�ร : 0-2009-9991

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

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

  น�งส�วอรนุตร์  ใจประส�ท (ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 10732)  

  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

  สำานักกฎหมายมารุต-รุจิระ บุนนาค

  16 - 18 ถนนบุญศิริ แขวงศ�ลเจ้�พ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  โทรศัพท์ : 0-2221-2191-4   โทรส�ร : 0-2226-3321

  บริษัทชมพู และเพื่อน จำากัด

  5 ถนนบุญศิริ แขวงศ�ลเจ้�พ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  โทรศัพท์ : 0-2221-8111-3    โทรส�ร : 0-2224-1997
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สารจากคณะกรรมการ
   ปี 2558 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวในอัตร�ที่ตำ่�กว่�ค�ดก�รณ์ เนื่องจ�กร�ค�

  สินค้�โภคภัณฑ์ตกตำ่� คว�มผันผวนของตล�ดก�รเงินส่งผลลบต่อกิจกรรมท�ง

  เศรษฐกจิโลก ตลอดจนเศรษฐกจิจนีทีข่ย�ยตวัในอตัร�ทีต่ำ�่ลง ในขณะทีเ่ศรษฐกจิ

  ของประเทศสหรัฐอเมริก�ปรับตัวดีขึ้นบ้�ง และกลุ่มประเทศในสหภ�พยุโรปทยอย

  ฟื้นตัวอย่�งช้�ๆ  สำ�หรับเศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวอย่�งค่อยเป็นค่อยไป

  จ�กก�รขย�ยตัวของก�รใช้จ่�ยภ�ครัฐ ตลอดจนก�รเพิ่มขึ้นของร�ยได้จ�กก�ร

  ท่องเที่ยว แต่ยังคงถูกจำ�กัดด้วยร�ยได้ของเกษตรกรและภ�คก�รส่งออกที่ลดลง

  

 ในปี 2558 กลุ่มอุตส�หกรรมกระด�ษและบรรจุภัณฑ์ได้รับผลกระทบเป็นอย่�งม�กจ�กปริม�ณและร�ค�วัตถุดิบที่มี

คว�มผันผวน นอกจ�กนี้ ยังมีก�รแข่งขันจ�กคู่แข่งในประเทศและจ�กก�รนำ�เข้�กระด�ษจ�กต่�งประเทศ ดังนั้น เพื่อจำ�กัด

คว�มเสี่ยงดังกล่�ว บริษัทฯได้ดำ�เนินธุรกิจอย่�งรัดกุมโดยเน้น ก�รบริห�รกระบวนก�รภ�ยในอย่�งมีประสิทธิภ�พ รักษ�

เสถยีรภ�พท�งก�รเงนิ และบรหิ�รเงนิทนุหมนุเวยีน (Working Capital) ให้อยูใ่นระดบัทีเ่หม�ะสม และดำ�เนนิง�นอย่�งรอบคอบ

โดยเฉพ�ะก�รบริห�รต้นทุนก�รผลิต ก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รผลิต ก�รควบคุมปริม�ณสินค้�คงคลัง  ก�รควบคุม

ค่�ใช้จ่�ย รวมถงึตดิต�มก�รให้สนิเชือ่อย่�งใกล้ชดิ  อย่�งไรกต็�มในปี 2558 บรษิทัมผีลประกอบก�รตำ�่กว่�ปี 2557 โดยมี

ยอดข�ยรวม 5,404 ล้�นบ�ท มีร�ยได้รวม 5,431  ล้�นบ�ท และมีกำ�ไรสุทธิ 426  ล้�นบ�ท เทยีบกบัปี 2557 ซึง่มยีอดข�ย

รวม 5,490  ล้�นบ�ท มรี�ยได้รวม  5,504 ล้�นบ�ท และมกีำ�ไรสทุธ ิ564 ล้�นบ�ท

 สำ�หรับแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2559 ค�ดว่�เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศพัฒน�แล้วจะทยอยฟื้นตัวในอัตร�ท่ียังคงตำ่�

อยู่ ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงต้องติดต�มปัจจัยเสี่ยงจ�กภ�วะเศรษฐกิจประเทศจีนและคู่ค้�สำ�คัญอื่นๆ ที่ยัง

คงมีคว�มไม่แน่นอนอยู่ม�ก รวมถึงปัญห�ร�ค�สินค้�เกษตรตกตำ่�และสถ�นก�รณ์ภัยแล้งในประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ปริม�ณคว�มต้องก�รใช้กระด�ษ ร�ค�วัตถุดิบ และร�ค�ข�ยกระด�ษในภูมิภ�ค ท่�มกล�งคว�มท้�ท�ยท�งเศรษฐกิจและ

อุตส�หกรรมดังกล่�วบริษัทฯ ต้องบริห�รง�นด้วยก�รส�นต่อนโยบ�ยท่ีมุ่งสู่ก�รเติบโตของธุรกิจอย่�งย่ังยืน มุ่งเน้นก�ร

บริห�รจัดก�รลดต้นทุน ก�รประหยัดและก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ยให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น 

 

 บรษิทัฯ ได้ให้คว�มสำ�คญักบัก�รบรหิ�รง�นอย่�งมคีณุภ�พทัว่ทัง้องค์กร ด้วยก�รนำ�แนวคดิในด้�นก�รจดัก�รผลผลติ

ทัว่ทัง้องค์กรทีท่กุคนมส่ีวนร่วม (Total Productivity Management - TPM) ม�ประยกุต์ใช้ ช่วยลดก�รสญูเสยี เพิม่ผลผลติ

และประสิทธิภ�พในก�รผลิตสินค้�ได้ตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�ม�กยิ่งขึ้นทั้งด้�นคุณภ�พสินค้�และบริก�ร รวมถึง

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

ในสถ�นประกอบก�รให้พนักง�นและคู่ธุรกิจทุกคนทำ�ง�นในสภ�พแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขอน�มัยที่ดี  บริษัทฯ เชื่อมั่นใน

คณุค่�ของพนกัง�นทกุระดบัและให้คว�มสำ�คญัในก�รพฒัน�พนกัง�นให้มจีติสำ�นกึก�รดำ�เนนิธรุกจิต�มแนวท�งก�รพฒัน�

อย่�งยั่งยืน โดยสนับสนุนให้มีก�รเรียนรู้ทั้งภ�คทฤษฎีโดยก�รฝึกอบรมให้คว�มรู้  และภ�คปฏิบัติโดยก�รมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รเปลี่ยนแปลงและสร้�งโอก�สในอน�คต  

 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบ�ยในก�รดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงชุมชนรอบโรงง�น ด้วยก�ร

บริห�รจัดก�รกระบวนก�รผลิตให้มุ่งไปสู่ม�ตรฐ�นส�กลอย่�งเคร่งครัด สร้�งจิตสำ�นึกในก�รรักษ�และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แก่พนกัง�นทกุระดบั อกีทัง้ยงัให้ก�รสนบัสนนุก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติของชมุชนรอบโรงง�นให้อยูร่่วมกนัอย่�งมคีว�มสขุ อ�ทิ

ก�รเข้�ร่วมเป็นสม�ชิกเครือข่�ยรักษ์ลุ่มนำ้�พระปรงเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแม่นำ้� สม�ชิกโครงก�รไตรภ�คีร่วมกับกระทรวง

อุตส�หกรรม โรงง�น และชุมชนริมคลองพระปรง  เปิดโครงก�ร Open House โดยให้ชุมชนรอบโรงง�น เช่น โรงเรียน 
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หน่วยง�นร�ชก�ร ผู้สื่อข่�ว และตัวแทนโรงง�นอุตส�หกรรมใกล้เคียง  เข้�เยี่ยมชม

โรงง�น  กระบวนก�รผลิต  และ ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมของโรงง�น  ก�รมอบทุนก�ร

ศึกษ� สนับสนุนโครงก�รส�ธ�รณกุศลและก�รฝึกอ�ชีพให้ชุมชนรอบโรงง�น เพื่อ

เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์และก�รอยู่ร่วมกันอย่�งยั่งยืน

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่�นผู้ถือหุ้น ลูกค้� คู่ธุรกิจ พนักง�น

ทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ยที่สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทด้วยดีเสมอม�

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ขอให้ทุกท่�นเช่ือม่ันว่� บริษัทฯ จะดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม

ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบ�ล เพื่อให้เกิดคว�มเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ

ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่�ย และจะเสริมสร้�งศักยภ�พของบริษัทฯ เพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�ร

แข่งขัน เพ่ือให้องค์กรเติบโตได้อย่�งม่ันคงและย่ังยืน เป็นผู้ผลิตกระด�ษบรรจุภัณฑ์ท่ีมี

ม�ตรฐ�นคุณภ�พเป็นที่ยอมรับในระดับส�กล

กรุงเทพมห�นคร

วันที่ 26 มกร�คม 2559

 

นายธนวงษ์  อารีรัชชกุล
ประธานกรรมการ

นายอำานวย  ผลพืช
กรรมการผู้จัดการ 
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

  2558 2557 2556 2555 2554  
 งบกำาไรขาดทุน (ล้านบาท)      

 ร�ยได้จ�กก�รข�ย 5,404 5,490 5,637 5,577 5,040   

 ร�ยได้จ�กก�รประกอบก�ร 5,431 5,504 5,659 5,592 5,071   

 ต้นทุนและค่�ใช้จ่�ย 4,964 4,912 4,925 4,962 4,755   

 กำ�ไรสุทธิ 426 564 589 490 314  

 EBITDA 897 945 1,112 978 662  

 เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 631 652 1,097 922 458  

 งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)      
 

 สินทรัพย์รวม 7,371 7,104 6,678 6,515 6,409  

 หนี้สินรวม 1,087 941 775 949 1,106  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,284 6,163 5,903 5,565 5,302  

 หุ้น      

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

 มูลค่�ต�มบัญชี (บ�ท) 17.54 17.20 16.48 15.53 14.81  

 กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บ�ท) 1.19 1.58 1.64 1.37 0.88 

 เงินปันผลต่อหุ้น (บ�ท)                                                               0.70* 0.90 0.85 0.70 0.60 

 อัตราส่วนทางการเงิน      

 อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%) 13.07 15.46 17.54 16.06 10.34  

 อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อร�ยได้จ�กก�รข�ย (%) 7.89 10.28 10.44 8.76 6.19 

 อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์รวม (%) 5.78 7.95 8.92 7.58 5.03   

 อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 6.78 9.16 10.26 9.01 5.96 

*เสนอขออนุมัติ
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ผังการบริหารงาน
วันที่ 26 มกราคม 2559

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

นายกฤษณะ  ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมก�ร

นายวีรพันธ์  พูลเกษ
กรรมก�ร

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�ร
 2. นายสหรัฐ   พัฒนวิบูลย์ ผู้อำ�นวยก�รโรงง�นปร�จีนบุรี
 3. นางสาวเมธินันท์   โลกิตสถาพร ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน
 4. นางนภาพร   กาญจนทวีวัฒน์ ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นก�รตล�ด
 5. นายกิตติ   วิวัฒน์บวรวงษ์ ผู้จัดก�รโรงง�นก�ญจนบุรี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบธุรกิจหลักในก�รผลิตและจำ�หน่�ยกระด�ษคร�ฟท์สำ�หรับผลิต 

บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก โดยแบ่งสินค้�ออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กระด�ษคร�ฟท์สำ�หรับทำ�ผิวกล่อง และกระด�ษคร�ฟท์ 

สำ�หรับทำ�ลอนลูกฟูก มีเกรดสินค้�หล�กหล�ยเพื่อสนองตอบคว�มต้องก�รท่ีแตกต่�งกันในแต่ละตล�ด บริษัทมีกำ�ลัง 

ก�รผลิตรวม 275,000 ตันต่อปี มีแหล่งก�รผลิต 2 แห่ง  โรงง�นแห่งท่ี 1 ต้ังอยู่ท่ีอำ�เภอท่�ม่วง จังหวัดก�ญจนบุรี มีกำ�ลัง 

ก�รผลิต 100,000 ตันต่อปี โรงง�นแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ท่ีอำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปร�จีนบุรี   ซึ่งเป็นโรงง�นท่ีมีเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย มีกำ�ลังก�รผลิต 175,000 ตันต่อปี  สินค้�ทุกประเภทได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นจ�ก

สำ�นักง�นม�ตรฐ�นอุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม ตลอดจนได้รับก�รรับรองระบบก�รบริห�รง�นต่�งๆ ต�ม

ม�ตรฐ�นส�กล  เนื่องจ�กกระด�ษคร�ฟท์ของบริษัทเป็นวัตถุดิบสำ�หรับก�รนำ�ม�ผลิตกล่องกระด�ษลูกฟูก ปริม�ณ

คว�มต้องก�รของตล�ดจึงข้ึนกับก�รเจริญเติบโตของอุตส�หกรรมหล�กหล�ยประเภทที่ใช้กล่องลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ 

ทั้งเพื่อก�รบริโภคภ�ยในประเทศและก�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�รส่งออกอื่น ๆ  ที่ต้องก�ร

บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและส�ม�รถปกป้องสินค้�ได้จนถึงผู้บริโภคท่ีอยู่ปล�ยท�ง
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ภาพรวมอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์
 เศรษฐกิจไทยปี 2558 ค�ดว่�จะมีอัตร�ก�รเติบโตประม�ณร้อยละ  2.6 จ�กปีที่ผ่�นม� ซึ่งมีก�รขย�ยตัวจ�กปี 2557

 ทีม่อีตัร�ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิเพยีงร้อยละ 0.9 ปัจจยัทีเ่ป็นผลกระทบหลกั เป็นปัญห�เศรษฐกจิชะลอตวัทัว่โลก ไม่ว่�จะเป็นกลุม่

เศรษฐกิจเช่นสหภ�พยุโรป และเศรษฐกิจขน�ดใหญ่เช่นจีน ปัจจัยร�ค�นำ้�มันท่ีลดลงอย่�งม�กและค่�เงินในหล�ยภูมิภ�คที่

ผันผวน สำ�หรับปัญห�ภัยแล้งในประเทศที่ส่งผลต่อผลผลิตท�งก�รเกษตร  ทำ�ให้กำ�ลังซื้อและก�รบริโภคภ�ยในประเทศลดลง

ขณะที่ก�รส่งออกยังได้อ�นิสงส์จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน   

 ปรมิ�ณคว�มต้องก�รใช้กระด�ษคร�ฟท์ในประเทศปี  2558  ประม�ณ  2.42  ล้�นตนั  เพิม่ขึน้จ�กปีก่อนร้อยละ 4.0

โดยบรรจุภัณฑ์ที่มีก�รขย�ยตัวสูงยังคงเป็นกลุ่มอ�ห�รและเครื่องดื่ม  ทั้งบริโภคภ�ยในประเทศและส่งออก

 ปรมิ�ณก�รนำ�เข้�กระด�ษคร�ฟท์ในปี  2558  ประม�ณ  220,000  ตนั  ลดลงร้อยละ 20 จ�กปีทีผ่่�นม�  โดยเป็นก�รทดแทน

จ�กก�รเพิม่กำ�ลงัก�รผลติภ�ยในประเทศทีผ่่�นม�  ประม�ณ 300,000 ตนั/ปี  ขณะทีป่ระเภทของกระด�ษทีน่ำ�เข้�หลกัยงัคงเป็น

กระด�ษ Sack Kraft  สำ�หรับผลิตถุงปูนซีเมนต์เช่นเดิม

 ปริม�ณก�รส่งออกในปี  2558  ประม�ณ  547,000 ตัน  เพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม�ร้อยละ  27  โดยมีคว�มพย�ย�มในก�ร

ผลกัดนัส่งออกกระด�ษเพิม่ขึน้ของผูผ้ลติภ�ยในประเทศ   อนัเป็นผลจ�กก�รเพิม่กำ�ลงัก�รผลติทีม่ผีลผลติออกม�แล้ว  และกำ�ลงั

จะมเีพิม่ขึน้ในปี  2559 – 2560  อกี  500,000  ตนั โดยตล�ดเป้�หม�ยยงัคงอยูใ่นภมูภิ�คอ�เซยีน  โดยเฉพ�ะ เวยีดน�ม กมัพชู�

ที่มีอัตร�ก�รขย�ยอยู่ในระดับสูง  นอกจ�กนี้มีก�รขย�ยสู่ประเทศในแถบตะวันออกกล�ง  เพิ่มขึ้น

 

ที่ม� :  บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

หม�ยเหตุ   e : ประม�ณก�รสำ�หรับปี 2558

                                               ปี 2558 (e)     ปี 2557     ปี2556     ปี 2555 

 GDP (%)                                                                             2.6                             0.9                  3.6                   6.4 

 คว�มต้องก�รใช้กระด�ษคร�ฟท์ภ�ยในประเทศ (พันตัน)              2,420                       2,326              2,270              2,188

 อัตร�ก�รขย�ยตัว (%)                                                                          4.0                            2.5                  3.7                   3.1

 อัตร�ก�รบริโภคต่อคน (กก.)                                                                35                          34.5                  34                  33.5

 ปริม�ณก�รนำ�เข้�กระด�ษคร�ฟท์ (พันตัน)                                     220                           275                 250                 242

 อัตร�ก�รขย�ยตัว (%)                                                                           (20)                          10                     3                     80

 ปริม�ณก�รส่งออกกระด�ษคร�ฟท์ (พันตัน)                                   547                           431                  320                 349

 อัตร�ก�รขย�ยตัว (%)                                                                  27                            35                    (8)                     5

 กำ�ลังก�รผลิต (พันตัน)                                                                3,370                       3,120              3,068             3,068

 ส่วนเกิน (ข�ด)                                                                                        950                          794                  798                 880

    อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต (%)                                                             82                             80                   76                     75

รายงานประจำาป ี2558  
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
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ภาวะการแข่งขัน

แนวโน้มอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ปี 2559

 ตล�ดกระด�ษคร�ฟท์ในปี  2558  ก�รแข่งขนัจ�กผูผ้ลติกระด�ษคร�ฟท์ภ�ยในประเทศ  เริม่มกี�รแข่งขนัร�ค�กนัม�กขึน้   

อันเป็นผลม�จ�กเริ่มมีกำ�ลังก�รผลิตส่วนเพิ่มจ�กผู้ผลิตภ�ยในประเทศ  โดยในปี  2558  มีกำ�ลังก�รผลิตรวมเพิ่มขึ้นอีก

ประม�ณ  300,000 ตัน  โดยบ�งส่วนเป็นก�รทดแทนกระด�ษนำ�เข้�  และส่วนที่เหลือมีก�รผลักดันส่งออก   ทำ�ให้ก�รแข่งขัน

ด้�นร�ค�ไม่รุนแรงม�กนัก ด้�นร�ค�กระด�ษในภูมิภ�ค ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำ�ให้ระดับร�ค�ข�ยลดลงอย่�งต่อเนื่องเช่นกัน

ขณะที่ร�ค�เศษกระด�ษในประเทศ  กลับมีก�รปรับตัวสูงขึ้นต�มคว�มต้องก�รใช้ที่เพิ่มขึ้น   

 ผู้ผลิตกระด�ษคร�ฟท์ในประเทศ มีก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตในปี 2558 กว่� 300,000 ตัน และแผนก�รขย�ย

เพิ่มเติมในปี 2559 – 2560 อีก  500,000 ตัน  เป็นก�รรองรับก�รเติบโตของตล�ดภูมิภ�ค AEC   และเป็นฐ�นก�รผลิต

กระด�ษคร�ฟท์ที่สำ�คัญของภูมิภ�ค  

 อุตส�หกรรมกระด�ษคร�ฟท์ในปี  2559   ค�ดว่�จะมีอัตร�เติบโตสูงกว่�อัตร�เติบโตเศรษฐกิจของประเทศเล็กน้อย

โดยจะมอีตัร�เตบิโตประม�ณร้อยละ     4-5       หรอืประม�ณ      2.5   ล้�นตนั  แม้ว่�ก�รค�ดก�รณ์ก�รบรโิภคภ�ยในประเทศ  จะยงัคงไม่มี

ปัจจยับวกเข้�ม�   ทัง้ปัญห�ภยัแล้งต่อเนือ่งทีจ่ะกระทบกบัผลผลติท�งก�รเกษตร  แต่ทัง้นี ้ก�รเข้�สูก่�รเปิดประช�คมเศรษฐกจิ

อ�เซียน (AEC) ที่ได้เริ่มต้นแล้ว  ก็เป็นปัจจัยบวกด้�นก�รส่งออกสินค้�ทดแทน   ซึ่งล้วนต้องใช้บรรจุภัณฑ์กระด�ษคร�ฟท์ใน

ก�รบรรจุสินค้�ส่งออกทั้งสิ้น  

 และจ�กอตัร�เตบิโตในภมูภิ�ค โดยเฉพ�ะในกลุม่ประช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน (AEC)           ท�งผูผ้ลติในประเทศจงึมโีครงก�ร

เพิ่มกำ�ลังก�รผลิต  โดยจะมีกำ�ลังก�รผลิตเพิ่มในปี 2559 - 2560 อีก 500,000 ตัน  โดยประเทศไทยจะเป็นฐ�นก�รผลิต

กระด�ษคร�ฟท์ที่สำ�คัญ  เพื่อรองรับก�รเติบโตของเศรษฐกิจในกลุ่ม AEC   

                                                                   2558(e)         2557          2556       

 คว�มต้องก�รใช้กระด�ษคร�ฟท์ภ�ยในประเทศ (พันตัน)               2,420                2,326     2,270         

 กำ�ลังก�รผลิต (พันตัน)                                                                 3,370                3,120      3,068  

 ส่วนเกิน/(ข�ด)                                                                       950                   794              798             

 อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิต (%)                                                         82                     80 76               

 ที่ม� : บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

รายงานประจำาป ี2558  
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
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ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2558
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน)

การพัฒนาองค์กร
ด้านธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 ในปี 2558 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) ยังคงดำ�เนินกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�น โดยเน้นก�รบริห�รต้นทุน

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

ให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมกับธุรกิจ ลดสินค้�คงคลัง และควบคุมค่�ใช้จ่�ยต่�งๆ นอกจ�กนี้บริษัทได้ดำ�เนินนโยบ�ยต�ม

แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) เพื่อให้กระบวนก�รท�ง

ธุรกิจของบริษัท ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งต่อเน่ือง และตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้โดยไม่ติดขัด อย่�งไรก็ต�ม

จ�กภ�วะก�รแข่งขันท�งก�รตล�ด ประกอบกับต้นทุนร�ค�วัตถุดิบท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทลดลงจ�ก

ปีที่ผ่�นม�  ทั้งน้ีบริษัทมีร�ยได้ จ�กก�รข�ย 5,404 ล้�นบ�ท โดยเป็นร�ยได้จ�กก�รข�ยในประเทศท้ังหมด ไม่มีก�รส่งออก 

มีร�ยได้รวม 5,431 ล้�นบ�ท และมีกำ�ไรสุทธิ 426 ล้�นบ�ท

 มูลค่าการจำาหน่ายรวม (ล้านบาท) ปี 2558 ร้อยละ ปี 2557 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ

 จำาแนกตามตลาดจำาหน่าย :

 1. ตล�ดในประเทศ 5,403.80 100.00 5,489.97 100.00 5,636.58 100.00

 2. ตล�ดต่�งประเทศ - - - - - -

  รวมมูลค่าจำาหน่าย 

  - จำาแนกตามตลาดจำาหน่าย 5,403.80 100.00 5,489.97 100.00 5,636.58 100.00

 จำาแนกตามผลิตภัณฑ์ :

 1. กระด�ษทำ�ผิวกล่อง - KLB 3,560.80 65.89 3,797.86 69.18 3,855.13 68.39

 2. กระด�ษทำ�ลอนลูกฟูก - CA 1,843.00 34.11 1,692.10 30.82 1,781.45 31.61

  รวมมูลค่าจำาหน่าย 

  - จำาแนกตามผลิตภัณฑ์ 5,403.80 100.00 5,489.97 100.00 5,636.58 100.00

 อัตราการเพิ่ม (ลด) 

 ของมูลค่าการจำาหน่าย (ร้อยละ)  (1.57)  (2.60)  1.07

รายงานประจำาป ี2558  
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
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ด้านทรัพยากรบุคคล

  บรษิทัสนบัสนนุให้เกดิบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�นร่วมกนัอย่�งมคีว�มสขุ ทัง้คว�มสขุท�งก�ยและท�งใจ ผ่�นกจิกรรม

ต่�งๆ เช่น กจิกรรมส่งเสรมิสขุภ�พ ทัง้ทีบ่รษิทัจดัเอง จดัผ่�นชมรมกฬี�ภ�ยในบรษิทัที่ได้รบังบประม�ณสนบัสนนุจ�กบรษิทั

และก�รจัดแข่งขันกีฬ�ประจำ�ปีภ�ยในโรงง�นและระหว่�งโรงง�น

     สำ�หรบัในปี 2558  มกี�รสร้�งอ�ค�รสถ�นพย�บ�ลใหม่ทีโ่รงง�นปร�จนีบรุ ีงบประม�ณ 1,100,000 บ�ท แล้วเสรจ็

และเปิดใช้ง�นแล้ว และได้จดัรถพย�บ�ลฉกุเฉนิประจำ�สถ�นพย�บ�ลโรงง�นปร�จนีบรุ ี บรษิทัยงัคงจดักจิกรรมส่งเสรมิให้เกดิ

คว�มสุขในก�รทำ�ง�น (Happy Workplace) ม�อย่�งต่อเน่ือง  เน้นก�รจัดกิจกรรมสร้�งเสริมก�รสื่อข้อคว�มกับพนักง�น

ทกุระดบั ให้เกดิคว�มเข้�ใจทีด่ต่ีอบรษิทัอย่�งสมำ�่เสมอ ก่อให้เกิดก�รแรงง�นสมัพนัธ์ท่ีด ี สร้�งวฒันธรรมก�รทำ�ง�นเสมอืน

หนึง่คนในครอบครัวเดียวกัน 

  นอกจ�กนีแ้ล้ว ในปี 2558 โรงง�นก�ญจนบรุ ียงัได้รบัร�งวลัสถ�นประกอบก�รดเีด่นด้�นแรงง�นสมัพนัธ์และก�รจดั

สวัสดิก�รต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 อีกด้วย 

รายงานประจำาป ี2558  
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
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กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

โรงงานกาญจนบุรี

1. ด้านเศรษฐกิจ

1.2 โครงการจักสานเชือกส่งหางม้วนกระดาษ

1.3 โครงการตู้น้ำาดื่มหยอดเหรียญเพื่อชุมชน

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

ก�รสื่อส�ร และก�รกีฬ�อย่�งต่อเนื่อง สร้�งคว�มเชื่อมั่นให้ชุมชนภ�ยใต้อุดมก�รณ์ของเอสซีจี เพื่อก�รอยู่ร่วมกัน

อย่�งยั่งยืนกับชุมชนรอบโรงง�น  โดยก�รมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอย่�งใกล้ชิด ผ่�นโครงก�รต่�ง ๆ สรุปได้ดังน้ี 

 เป ็นโครงก�รต ่อเนื่องเริ่มตั้ งแต ่ป ี  2552 ถึงป ัจจุบัน  ที่บริษัท

ดำ�เนินก�รนำ�นำ้�จ�กระบบบำ�บัดจ่�ยให้กับเกษตรกรในพื้นที่ก�รเกษตร

ในชุมชน (อ้อย, ข้�วโพด) พื้นท่ีจำ�นวน 688 ไร่ ครอบคลุมชุมชนหมู่ 1

ตำ�บลวังศ�ล� จำ�นวน  43  ครัวเรือน  ซึ่งทำ�ให้เกษตรกรประหยัดค่�นำ้�

มันในก�รสูบนำ้�ท้ังหมด 1,119,000 บ�ท/ปี และมีร�ยได้เพิ่มขึ้นจ�กก�ร

ปลูกข้�วโพดในช่วงหน้�แล้ง เฉลี่ย 27,041 บ�ท/ครอบครัว/ปี

 บริษัทได้ติดตั้งตู ้นำ้�ดื่มหยอดเหรียญเพิ่มให้กับชุมชนหมู ่ 2 และ

หมู ่  5 ตำ�บลท่�ม่วง จำ�นวนหมู ่ละ 1 ตู ้   ซึ่งป ัจจุบันมีตู ้นำ้�ดื่มท่ีติดต้ังให ้

กับชุมชนโดยเริ่มติดตั้งม�ตั้งแต่ปี 2555 ทั้งหมดจำ�นวน 17 ตู ้  ทำ�ให้

สม�ชิกในชุมชนมีนำ้�ดื่มท่ีสะอ�ดและร�ค�ถูกกว่�ท้องตล�ดไว้บริโภค ซึ่ง

ในแต่ละปีช ่วยประหยัดค่�ใช ้จ ่�ยในก�รซื้อนำ้�ดื่มม�เพื่อบริโภคได้เป ็น

จำ�นวนม�ก

 บริษัทได้นำ�เชือกส่งห�งม้วนกระด�ษท่ีใช้ง�นแล้วไปให้กับกลุ ่ม

จักส�นบ้�นศ�ลเจ้�โพรงไม้ หมู ่1 ตำ�บลวังขน�ย  เพื่อนำ�ไปผลิตเป็น

ภ�ชนะสำ�หรับใส่ของและอุปกรณ์สำ�หรับก�ยภ�พบำ�บัด (กระดูกงูป้อง

กันนิ้วล๊อค) เพื่อก�รจำ�หน่�ย เป็นร�ยได้เสริมจ�กก�รทำ�อ�ชีพประจำ� 

และในปีนี้ ได้นำ�สินค้�ม�ว�ดรูประบ�ยสีเพ่ือเพิ่มมูลค่�สินค้�

1.1 โครงการน้ำาจากระบบบำาบัดเพื่อการเกษตรชุมชน

รายงานประจำาป ี2558  
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 
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2.2 โครงการต่อเติมอาคารเก็บของศาลาอเนกประสงค์ 

2.4 โครงการทุนการศึกษาชุมชนและโรงเรียนรอบโรงงาน

2.3 โครงการเครื่องออกกำาลังกาย

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญในก�รเข้�ถึงก�รเฝ้�ระวังโรคภัยของประช�ชน

ในพื้นที่ จึงได้จัดทำ�โครงก�รต่อเติมอ�ค�รห้องตรวจโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุข

ภ�พตำ�บลบ้�นศ�ลเจ้�โพรงไม้ ตำ�บลวังขน�ย อำ�เภอท่�ม่วง จังหวัด

ก�ญจนบุรี เพื่อเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับผู้รอรับก�รตรวจโรค

 บริษัทได้ทำ�ก�รติดต้ังเครื่องออกกำ�ลังก�ยท่ีโรงเรียนบ้�นหนองต�บ่ง

เพื่อให้เด็กๆ นักเรียน ประช�ชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้มีเครื่องออก

กำ�ลังก�ย ไว้ดูแลสุขภ�พเพิ่มม�กขึ้น ซึ่งปัจบันมีผู้ม�ใช้บริก�รเครื่องออก

กำ�ลังก�ยนี้เป็นจำ�นวนม�ก 

 บริษัทได้ร่วมกับบริษัทก�ญจนสิงขร     จำ�กัด    ซึ่งเป็นผู้ประกอบก�รใน

พื้นที่เดียวกัน และช�วชุมชนหมู่ 1 ตำ�บลวังศ�ล� ร่วมกันสร้�งอ�ค�ร

ต่อเติมศ�ล�อเนกประสงค์ ซึ่งเป็นโครงก�รต่อยอดจ�กโครงก�รในปี

ก่อนๆ เริ่มจ�กหลังค�อ�ค�ร พื้นอ�ค�ร กำ�แพงและม�ปี 2558 น้ี ได้

ทำ�ก�รต่อเติมอ�ค�รเก็บของ เพื่อไว้ ใช้เป็นส�ธ�รณสมบัติของชุมชน

ในก�รประกอบกิจกรรมต่�งๆ ต่อไป

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รศึกษ�ของเย�วชนซึ่งจะเป็นผู ้ท่ี

จะพัฒน�ประเทศช�ติในอน�คตข้�งหน้�เป็นอย่�งยิ่ง โดยได้มีก�รให้

ทุนก�รศึกษ�แก่เย�วชนในชุมชนและโรงเรียนรอบข้�งโรงง�นเป็นประจำ�

ทุกๆ ปีเสมอม�  โดยในปี 2558 บริษัทได้ ให้ทุนก�รศึกษ�กับแก่เย�วชน

จำ�นวน 140 ทุน รวมเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 180,000 บ�ท

2.1 โครงการต่อเติมอาคารห้องตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
       ตำาบลบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ 

2. ด้านสังคม
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3.2 กิจกรรม Green Academy ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8 

4.1 โครงการสนับสนุนกรวยจราจรเทศบาลทุ่งทอง 

3.3 โครงการสนับสนุนถังขยะเทศบาลวังขนาย เทศบาลท่าม่วง

 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) โรงง�นก�ญจนบุรี ได้ร่วมกับ

บริษัทสย�มคร�ฟท์อุตส�หกรรม จำ�กัด โรงง�นวังศ�ล� มห�วิทย�ลัยมหิดล

ภ�คเอกชนและช�วบ้�น อำ�เภอไทรโยค ร่วมกันสร้�งฝ�ยชะลอนำ้� จำ�นวน 

150 ฝ�ย

 บริษัทได้สนับสนุนถังขยะให้กับเทศบ�ลตำ�บลวังขน�ยและเทศบ�ล

ตำ�บลท่�ม่วง เพื่อใช้ในโครงก�รคัดแยกขยะชุมชน ให้ประช�ชนได้รับรู้หลักก�ร

และประโยชน์ในก�รคัดแยกขยะมีท้ังขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตร�ย

 

 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) โรงง�นก�ญจนบุรี ได้ร่วมกับ

 บรษิทัสย�มคร�ฟท์อตุส�หกรรม จำ�กดั โรงง�นวงัศ�ล� จดักจิกรรม Green

 Academy ค่�ยเย�วชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8  โดยได้นำ�เย�วชนและ

ผู้นำ�ชุมชนรอบโรงง�นทั้งสองแห่ง เข้�ค่�ยที่ Excellence Center โรงง�นวัง

ศ�ล�  จำ�นวนทั้งหมด 120 คน

 บรษิทัเลง็เหน็คว�มสำ�คญัท�งด้�นคว�มปลอดภยัในก�รใช้รถใช้ถนน

จึงได้จัดทำ�กรวยจร�จรมอบให้กับเทศบ�ลตำ�บลทุ่งทอง เพื่อไว้ ใช้เป็นก�ร

ป้องกันอันตร�ยจ�กก�รใช้รถใช้ถนนในชุมชน 

3.1 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำากับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และชาวบ้าน

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

4. ด้านความปลอดภัย
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5.1 โครงการเปิดบ้าน (Open House)

5.3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

5.2 โครงการสานเสวนากับชุมชนรอบๆ โรงงาน

 บริษัทเล็งเห็นคว�มสำ�คัญท�งด้�นคว�มปลอดภัย จึงได้มอบอุปกรณ์

ในก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและช่วยเหลอืผูป้ระสบอบุตัเิหตใุห้กบัมลูนธิขินุรตัน�วธุ

หน่วยบ้�นศ�ลเจ้�โพรงไม้ หมู่1 ตำ�บลวังขน�ย  เพื่อไว้ ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบ

อุบัติเหตุบนท้องถนน

 บริษัท ให้คว�มสำ�คัญในก�รดูแลชุมชนรอบๆ โรงง�นจึงได้มีก�รเข้�ไป

ส�นเสวน�พบปะพูดคุยกับชุมชน ถึงปัญห�และผลกระทบต่�งๆ ท้ังท่ีเกิดจ�ก

โรงง�นและเกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงหรือสถ�นก�รณ์ต่�งๆในปัจจุบัน เพื่อร่วม

กันห�แนวท�งป้องกันและแก้ไขปัญห�ที่พบ

 บริษัทตระหนักถึงคว�มโปร่งใส ต�มอุดมก�รณ์ 4 ของเครือ SCG

จึงได้จัดทำ�โครงก�รเปิดบ้�น (Open House) เพื่อให้ชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงง�น

ได้ผลัดเปลี่ยนกันเข้�ม�เยี่ยมชมกระบวนก�รจัดก�รต่�งๆ ของบริษัทเป็น

ประจำ�ทุกๆ ปี โดยปี 2558 นี้ ได้ ให้ชุมชนและสำ�นักง�นเทศบ�ลในพื้นที่ 

ตำ�บลท่�ม่วง อำ�เภอท่�ม่วง จังหวัดก�ญจนบุรี เข้�เยี่ยมชมโรงง�น จำ�นวน

80 คน

 บริษัทร่วมกับเทศบ�ลตำ�บลวังขน�ย เทศบ�ลตำ�บลวังศ�ล� และ

เทศบ�ลตำ�บลท่�ม่วง ออกหน่วยเคลือ่นทีพ่บปะชมุชนต่�งๆ ในพืน้ที ่ 3 ตำ�บล

โดยมีกิจกรรมต่�งๆ ม�กม�ย รวมถึงก�รประช�สัมพันธ์ข่�วส�ร และ

กิจกรรมต่�งๆ ของบริษัทให้ชุมชนทร�บ พร้อมท้ังก�รรับฟังข้อคิดเห็นจ�ก

ชุมชนต่�งๆ ที่มีต่อโรงง�น

4.2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์มูลนิธิขุนรัตนาวุธ

5. ด้านการสื่อสาร
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6.2 สนับสนุนกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดให้กับ 
องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) บ้านใหม่  

รางวัลที่ ได้รับ (ปี 2558)

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญในด้�นก�รกีฬ�โดยให้ก�รสนับสนุนเทศบ�ล

ตำ�บลท่�ม่วง จัดโครงก�รกีฬ�ชุมชนสัมพันธ์ต้�นย�เสพติด เพื่อส่งเสริมให้

เย�วชนสนใจในก�รเล่นกีฬ�และห่�งไกลย�เสพติด 

 บริษัทให้ก�รสนับสนุนกิจกรรมกีฬ�ต้�นย�เสพติด

ให้กบัอบต.บ้�นใหม่ ตำ�บลท่�ม่วง จังหวัดก�ญจนบุรี

6.1 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

6. ด้านกีฬา

-  รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2558 (ติดต่อกันเป็นปีที่ 9)

-  รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2015  โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
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โรงงานปราจีนบุรี

1. ด้านเศรษฐกิจ

2. ด้านสังคม

2.1 โครงการมอบทุนการศึกษาและมอบทุนสนับสนุน
       กองทุนสวัสดิการคนพิการ ปี 2558

2.2 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในตำาบลบ่อทองและตำาบลย่านรี ปี 2558

 โรงง�นปร�จีนบุรีร ่วมมือกับองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ่อทอง  

จดัง�นตล�ดนดัวถิชีมุชนฯ และ ง�นสบืส�นประเพณลีอยกระทง ประจำ�ปี      2558

เพื่อให้ชุมชนได้นำ�สินค้�ในท้องถิ่นม�ว�งจำ�หน่�ยภ�ยในง�นและเป็นก�รจัด

ง�นสืบส�นประเพณีลอยกระทงให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในก�รสืบส�นประเพณี

ท้องถิ่น โดยจัดง�นในวันที่ 24 -25 พฤศจิก�ยน 2558

 โรงง�นปร�จีนบุรีได้จัดทำ�โครงก�รสร้�งบ้�นผู้ย�กไร้ ให้กับชุมชนที่

อ�ศัยอยู่รัศมีรอบโรงง�นที่มีปัญห�ด้�นที่พักอ�ศัยและข�ดแคลนทุนทรัพย์

เป็นผูย้�กไร้ โดยสนบัสนนุให้กบัตำ�บลบ่อทอง 100,000 บ�ท และ ตำ�บลย่�นรี

100,000 บ�ท

 เป็นโครงก�รที่ทำ�เป็นประจำ�ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน

และส่งเสริมด้�นก�รศึกษ� และเป็นก�รช่วยเหลือและพัฒน�คุณภ�พชีวิต

ของผู้พิก�รในพื้นที่รอบโรงง�น  5  ตำ�บล ได้แก่ ตำ�บลบ่อทอง  ตำ�บลย่�นรี

ตำ�บลเมืองเก่� ตำ�บลบ้�นน� และตำ�บลวังตะเคียน จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 18

พฤศจิก�ยน 2558

1.1 โครงการตลาดนัดวิถีชุมชน คนลุ่มน้ำาพระปรง และ 
       งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2558
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3.2 เข้าร่วมโครงการปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
       ร่วมกับชุมชนหมู่ 9 ตำาบลบ่อทอง 

5.1 โครงการเปิดบ้าน (Open House) เปิดบ้านต้อนรับสถาบันบัณฑิตพัฒนา      
       บริหารศาสตร์   

4.1 สื่อสารและชี้แจงเรื่องความปลอดภัยให้คู่ธุรกิจและพนักงานในชุมชน

 ทีมง�น CSR โรงง�นปร�จีนบุรี ได้เข้�ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้�แฝก 

ใน โครงก�รรณรงค์ก�รปลูกหญ้�แฝกเพื่อก�รอนุรักษ์ดินและนำ้� ร่วมกับ

เจ้�หน้�ที่อบต.ย่�นรี และ ช�วบ้�นในพื้นที่ชุมชน ตำ�บลย่�นรี มีผู้ร่วมง�น

ประม�ณ 150 คน เมื่อวันที่ 9 กรกฎ�คม 2558

 ผู้อำ�นวยก�รโรงง�นสื่อส�รและชี้แจงเรื่องคว�มปลอดภัยในก�รเข้�

ม�ปฏิบัติง�นภ�ยในโรงง�นให้พนักง�นและคู่ธุรกิจตระหนักถึงก�รปฏิบัติง�น

โดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยเป็นหลัก  

 ทีมง�น CSR โรงง�นปร�จีนบุรี ได้เข้�ร่วมโครงก�รปลูกป่� เน่ืองใน

วนัแม่แห่งช�ต ิเมือ่วนัที ่12 สงิห�คม 2558 ร่วมกับชมุชนหมู่ท่ี 9 บ้�นหนองจระเข้

ตำ�บลบ่อทอง มีผู้เข้�ร่วมง�น 80 - 90 คน  เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศลให้กับ

สมเด็จพระน�งเจ้�พระบรมร�ชินีน�ถ

 ทีมง�น  CSR  บมจ.ไทยเคนเปเปอร์ โรงง�นปร�จีนบุรี ได้เปิดบ้�น

ต้อนรับทีมผู้เข้�อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงจ�กสถ�บันบัณฑิต

พัฒน�บริห�รศ�สตร์ จำ�นวน  80 คน เข้�ศึกษ�ข้อมูลก�รจัดก�รด้�น

สิ่งแวดล้อม และ ก�รดำ�เนินก�รด้�น  CSR  ของโรงง�น เมื่อวันที่ 10 กันย�ยน  

2558

3.1 โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำา

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

4. ด้านความปลอดภัย

5. ด้านการสื่อสาร
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6. ด้านกีฬาและสุขภาพ

6.1 โครงการฝึกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่ 
       ร่วมกับสโมสรกบินทร์ยูไนเต็ด 

6.3 โครงการจัดแพทย์เคลื่อนที่ ตำาบลบ่อทอง และ ตำาบลย่านรี 

6.2 สนับสนุนโครงการสร้างลานกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับชุมชน หมู่ 6 ตำาบลบ่อทอง

 ทมีง�น CSR โรงง�นปร�จนีบรุ ีและ พนกัง�นในชมุชน ร่วมมอบ โครงก�ร

สนบัสนนุล�นกฬี�ห่�งไกลย�เสพตดิให้กบัชมุชน หมู ่6 บ้�นน�ใต้ ตำ�บลบ่อทอง

พร้อมทั้งมีก�รแข่งขันกีฬ�ระหว่�งพนักง�นกับผู้นำ�ชุมชนและฝ่�ยปกครองของ

ตำ�บลบ่อทอง 

 ทีมง�น CSR  บมจ.ไทยเคนเปเปอร์ โรงง�นปร�จีนบุรี  ได้พ�เย�วชน

ในชมุตำ�บลบ่อทอง  และเย�วชนชมุชนใกล้เคยีง เข้�ฝึกทกัษะกฬี�ด้�นฟตุบอล

ในโครงก�รอะค�เดมี่  มีผู้ฝึกสอนจ�กสโมสรกบินทร์บุรียูไนเต็ด ม�ให้คว�มรู้

และทักษะในก�รเล่นกีฬ�ฟุตบอล เปิดสอนทุกวันเส�ร์-อ�ทิตย์ เวล� 08.00 -

10.30 น. 

 ทีมง�น CSR โรงง�นปร�จีนบุรี ได้จัดโครงก�รกิจกรรมหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่ ตรวจสุขภ�พคนในชุมชนที่อ�ศัยอยู่ในตำ�บลบ่อทองและตำ�บลย่�นรี

โดยมีหน่วยแพทย์อ�ส�จ�กโรงพย�บ�ลกบินทร์บุรี ลงพื้นท่ีให้บริก�รตรวจ

สขุภ�พทัว่ไป สนบัสนนุแว่นส�ยต�ให้กบัผูส้งูอ�ย ุจำ�นวน 100 อนั   บูธ๊ของขวญั

แม่และเด็ก 100 ชุด และซ่อมเครื่องใช้ ไฟฟ้� จ�กนักศึกษ�วิทย�ลัยก�ร

อ�ชีพกบินทร์บุรี  มีชุมชนในพื้นที่ม�ใช้บริก�รประม�ณ 300 คน  จ�กก�รจัด

กิจกรรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตำ�บลบ่อทอง เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิก�ยน 2558 และ

ครั้งที่ 2 ตำ�บลย่�นรี เมื่อวันที่ 23 ธันว�คม 2558

รางวัลที่ ได้รับ (ปี 2558)

-  รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2015 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

-  รางวัล TPM Special Award Challenge  จาก  JIPM
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รายการระหว่างกัน
	 	 รายการระหวา่งกนัซึง่เกดิขึน้ระหวา่งบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั	ซึง่เกีย่วขอ้งโดยการถอืหุน้หรอืมผีูถ้อืหุน้	และ/หรอื	

มีกรรมการร่วมกัน	เป็นรายการค้าในการดำาเนินธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	ใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกัน

ตามกลไกตลาด	โดยการเทียบเคียงราคา	กับตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน	โดยมีนโยบายราคาระหว่างกันเป็นไป

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4 

  รายการระหวา่งกนัระหวา่งบรษิทัไทยเคนเปเปอร ์จำากดั (มหาชน) และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

   มูลค่ารายการ
	 ลักษณะรายการ	 บริษัท	/	ความสัมพันธ์	 ระหว่างกัน	 นโยบายการคิดราคา
	 	 	 (ล้านบาท)

	 1.	ขายสินค้า	 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม	จำากัด	 1,558.20	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	 	 	 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์	จำากัด	 669.97	 ราคาที่ทำากับบุคคล
	 	 	 บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์	จำากัด	 213.24	 ภายนอก
	 	 	 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์	จำากัด 191.30 
	 	 	 บริษัทไดน่า	แพคส์	จำากัด 178.23 
	 	 	 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง	จำากัด 36.97 
	 	 	 บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น	จำากัด 23.56 
	 	 	 บริษัทเอสซีจี	โลจิสติกส์	แมเนจเม้นท์	จำากัด 0.13

                                        รวม 2,871.60 

 2.	 ให้บริการและ	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)	 14.66	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
	 	 อื่นๆ	 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม	จำากัด	 85.56	 ราคาที่ทำากับบุคคล
	 	 		 	บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย	จำากัด	 48.76	 ภายนอก	
                              บริษัทเอสซีจี	เทรดดิ้ง	จำากัด     1.32

	 	 																												บริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จำากัด	(มหาชน) 0.11

	 	 																												บริษัทเอสซีจี	โลจิสติกส์	แมเนจเม้นท์	จำากัด 2.12

	 	 																												บริษัทสยามฟอเรสทรี	จำากัด 0.03

	 	 																												บริษัทเอสซีจีพี	เอ็คเซลเลนซ์	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์	จำากัด																0.14

	 	 	 รวม	 152.70 

	 3.	ซื้อสินค้า	 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม	จำากัด	 592.21	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
    บริษัทเอสซีจี	เทรดดิ้ง	จำากัด	 487.39	 ราคาที่ตกลงกับบุคคล
	 	 	 บริษัทฟินิคซ	พัลพ	แอนด์	เพเพอร์	จำากัด	(มหาชน)	 12.40								ภายนอก

   SCG Trading Australia Pty. Ltd 27.32    

   SCG Trading Hong Kong Limited  5.05    

	 	 	 SCG	Singapore	Trading	Pte.Ltd	 11.24	 					

รายงานประจำาป	ี2558		
บริษัทไทยเคนเปเปอร์	จำากัด	(มหาชน) 

85



   มูลค่ารายการ
	 ลักษณะรายการ	 บริษัท	/	ความสัมพันธ์	 ระหว่างกัน	 นโยบายการคิดราคา
	 	 	 (ล้านบาท)

	 	 	 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย	จำากัด 92.66  

	 	 	 บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้	พริ้นติ้ง	จำากัด	(มหาชน) 9.08 

	 	 	 บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์	-	ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จำากัด	 4.36 

	 	 	 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ	จำากัด 1.29 

	 	 	 บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์	จำากัด	 0.04 

	 	 	 บริษัทสยามฟอเรสทรี	จำากัด 0.01 

	 	 	 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง	จำากัด 3.59 

	 	 	 บริษัทเอสซีจี	ซอร์สซิ่ง	จำากัด 0.57 

	 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน) 3.60 

	 	 	 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์	จำากัด	 0.04 

	 	 	 บริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	 0.69 

	 	 	 บริษัทกระดาษสหไทย	จำากัด	(มหาชน) 1.33

	 	 	 บริษัทสยามเซลลูโลส	จำากัด                                       1.03

	 	 	 บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี	จำากัด																																			0.07   

																																																																	รวม	 1,253.97

   4.	รับบริการและ	 บริษัทเอสซีจี	โลจิสติกส์	แมเนจเม้นท์	จำากัด	 204.69	 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ 

	 	 	อื่นๆ	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)	 60.36	 ราคาที่ทำากับบุคคล 

	 	 	 บริษัทไอทีวัน	จำากัด	 8.12	 ภายนอก 

		 	 	 บริษัทเอสซีไอ	อีโค่	เซอร์วิสเซส	จำากัด	 4.87	 	

																													 บริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	 44.07 

	 	 	 บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม	จำากัด 32.10 

	 	 		 บริษัทกฎหมายเอสซีจี	จำากัด 0.22 

	 	 		 บริษัทเอสซีจีพี	เอ็คเซลเลนซ์	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์	จำากัด 6.76 

	 	 	 บริษัทเอสซีจี	เลิร์นนิ่ง	เอ็กเซลเลนซ์	จำากัด	 0.44

	 	 	 บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์	จำากัด 0.12

	 	 	 บริษัทฟินิคซ	พัลพ	แอนด์	เพเพอร์	จำากัด	(มหาชน) 0.01

	 	 	 บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์	จำากัด 0.01

	 	 	 บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้	พริ้นติ้ง	จำากัด	(มหาชน) 0.75

	 	 	 บริษัทเอสซีจี	แอคเค้าน์ติ้ง	เซอร์วิสเซส	จำากัด 0.05

	 	 	 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ	จำากัด	 0.48

	 	 	 บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย	จำากัด 0.23

	 	 	 บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จำากัด	 0.01

	 	 	 																													รวม																																																			 363.29

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ

ราคาที่ทำากับบุคคล

ภายนอก 
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน
การดำาเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา

ผลการดำาเนินงาน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

	 	 ในปี	2558	บรษิทัไทยเคนเปเปอร์	จำากดั	(มหาชน)	มผีลกำาไรสทุธ	ิจำานวน	426	ล้านบาท		เทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัของ

ปีก่อน	ซึ่งมีผลกำาไรสุทธิ	564	ล้านบาท		เป็นผลกำาไรสุทธิลดลง	138	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	24.5		สาเหตุหลักเกิดจาก

1)					รายได้จากการขายลดลงร้อยละ	1.6		เป็นผลจากราคาขายเฉลีย่ทีล่ดลงประมาณร้อยละ	2.1	และปรมิาณขายทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ	0.5

2)			จากการทีบ่รษิทัยงัคงดำาเนนิกลยทุธ์การดำาเนนิงานโดยเน้นการบรหิารต้นทุนการผลติและปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ

	 อย่างต่อเนื่อง	 แต่เนื่องจากราคาวัตถุดิบประเภทเศษกระดาษมีราคาสูงขึ้นกว่าปีก่อนมาก	 ทำาให้สัดส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึ้น

		 จากร้อยละ	84.5	ของรายได้จากการขายของปี	2557	เป็นร้อยละ	86.9	ของรายได้จากการขายของปี	2558		และ	

3)		ต้นทนุทางการเงนิเพิม่ขึน้จากร้อยละ	0.08	ของรายได้จากการขายของปี	2557	เป็นร้อยละ	0.20	ของรายได้จากการขายของปี	2558

 ด้านสนิทรพัย์ 

	 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมในปี	2558	จำานวน	7,371	ล้านบาท	เทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน	จำานวน	7,104	ล้านบาท		

เพิม่ขึน้	267	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	3.8	มสีาเหตใุหญ่เกดิจาก 

	 •	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง		37	ล้านบาท		  

	 •	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	246	ล้านบาท

		 •	 สนิค้าคงเหลอืลดลงเลก็น้อย	0.4	ล้านบาท		 โดยบรษิทัยงัคงนโยบายการบรหิารสนิค้าคงคลงั	 ให้มสีนิค้าสำาเรจ็รปู

	 	 คงคลงัและวตัถดุบิคงคลงัให้สอดคล้องกบัสภาวะการตลาดและการแข่งขนั	และเหมาะสมกบัแผนการใช้วตัถดุบิในการผลิต

	 •	 สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ลดลง	21	ล้านบาท 

	 •	 ทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ์เพิม่ขึน้	81	ล้านบาท	ทัง้นีใ้นปี	2558		บรษิทัได้นำากระแสเงนิสดใช้จ่ายในโครงการ	ลงทนุ

		 	 ปรบัปรงุเครือ่งจกัรและอปุกรณ์	จำานวน	518	ล้านบาท

	 •	 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนลดลง	5	ล้านบาท

	 •	 สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอตดับญัชลีดลง	36	ล้านบาท

	 •	 สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่เพิม่ขึน้	37	ล้านบาทเนือ่งจากเป็นค่าใช้สทิธแิละลขิสทิธิโ์ปรแกรมสำาเรจ็รปูจ่ายล่วงหน้า

 ด้านหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้

 บรษิทัมหีนีส้นิรวมในปี	2558	จำานวน	1,087	ล้านบาท	เทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน	จำานวน	941	ล้านบาท	เพิม่ขึน้

146	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	15.5	โดยมสีาเหตใุหญ่เกดิจาก 

	 •	 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้	190	ล้านบาท 

	 •	 หนีส้นิผลประโยชน์พนกังานลดลง	29	ล้านบาท 

	 •	 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ลดลง	14	ล้านบาท

	 ในปี	2558	บรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้	จำานวน	6,284	ล้านบาท	เทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัของปีก่อน	จำานวน	6,163	ล้านบาท

เพิม่ขึน้	 122	 ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	 2.0	 	 ทัง้นี	้ เป็นผลจากบรษิทัมกีารจ่ายเงนิปันผลประจำาปี	 2557	 จำานวน	322	 ล้านบาท

มผีลกำาไรสทุธสิำาหรบัปี	2558		จำานวน	426	ล้านบาท		และได้จดัสรรทนุสำารองตามกฎหมายจำานวน	21	ล้านบาท
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 งบกำาไรขาดทนุ
	 บรษิทัมผีลกำาไรสทุธปิระจำาปี	2558	จำานวน	426	ล้านบาท	เปรยีบเทยีบกบัปี	2557	มผีลกำาไรสทุธจิำานวน	564	ล้านบาท	
ผลกำาไรลดลง	138	ล้านบาท	หรอืลดลงร้อยละ	24.5	สาเหตหุลกัเกดิจาก
	 •	 รายได้จากการขายลดลง	 86	 ล้านบาท	 เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยท่ีลดลงประมาณร้อยละ	 2.1	 และปริมาณ
	 	 ขายเพิม่ขึน้ร้อยละ	0.5
	 •	 บรษิทัมุง่เน้นการบรหิารต้นทนุการผลติและปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติอย่างต่อเนือ่ง	 แต่เนือ่งจากราคาวตัถดุบิ
	 	 ประเภทเศษกระดาษมรีาคาสงูกว่าปีก่อนอย่างมนียัสำาคญั	 จงึส่งผลให้ต้นทนุการผลติสงูขึน้	 ส่งผลให้สดัส่วนต้นทนุขาย
	 	 เพิม่ขึน้ในปี	2558		โดยมต้ีนทนุขายร้อยละ	86.9	ของรายได้จากการขาย	เปรยีบเทียบกับปี	2557		มีต้นทุนขายร้อยละ	
	 	 84.5		ของรายได้จากการขาย	 
													•					ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารลดลง	10	ล้านบาท
													•	 ต้นทนุทางการเงนิเพิม่ขึน้	6	ล้านบาท

             การวิเคราะห์อัตราส่วนที่สำาคัญทางการเงิน
             อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
	 •	 อตัราส่วน	CURRENT	RATIO	 ปี	2558	อยูท่ี	่ 1.93	 เท่า	ลดลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อนซึง่อยูท่ี	่ 2.10	 เท่า	 และอตัราส่วน
	 	 QUICK	 RATIO	 อยูท่ี	่ 1.02	 เท่า	 เพิม่ขึน้เลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัปีก่อนซึง่อยูท่ี	่ 0.99	 เท่า	 โดยบรษิทัยงัคงใช้กลยทุธ์การ
	 	 บรหิารการเงนิ	และสภาพคล่องให้มปีระสทิธภิาพโดยยงัคงมุง่เน้นนโยบายรกัษากระแสเงนิสดให้มากทีส่ดุ	เพือ่ให้สอดคล้อง
	 	 กบัภาวะเศรษฐกจิและการแข่งขนัของตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	
	 •	 อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า	(RECEIVABLE	TURNOVER)	ปี	2558	อยูท่ี	่5.96	เท่า	ลดลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อน
	 	 ซึง่อยูท่ี	่6.82	เท่า		และมรีะยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่	(COLLECTION	PERIOD)	ปี	2558		เพิม่ขึน้เป็น	60	วนั	จาก	53	วนัใน
	 	 ปี	2557		นอกจากนี้อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(INVENTORY	TURNOVER)	ปี	2558		อยู่ที่	10.85	เท่า
		 	 เปลีย่นแปลงลดลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อนซึง่อยูท่ี	่12.79	เท่า		และมรีะยะเวลาขายสนิค้า	(INVENTORY	TURNOVER	PERIOD)
	 	 เฉลีย่ปี	2558	อยูท่ี	่33	วนั	 เพิม่ขึน้จากปี	2557	ซึง่อยูใ่น	28	วนั	 	ทัง้นีบ้รษิทัมกีารจดัโครงการสนิเชือ่สำาหรบัลกูค้า
	 	 เพือ่ลดความเสีย่ง	ด้านการให้สนิเชือ่และเพิม่เงนิทนุหมนุเวยีนภายในบรษิทั		รวมถงึยงัคงมุง่เน้นนโยบายการบรหิารสนิค้า
	 	 สำาเรจ็รปู	 ทีม่ปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกับสภาวะการตลาดและการแข่งขนัและแผนการใช้วตัถดุบิในการผลติต่อเนือ่ง
	 •	 อตัราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนี	้ (PAYABLE	 TURNOVER)	 ปี	 2558	 อยูท่ี	่ 9.96	 เท่า	 เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีก่อนซึง่อยูท่ี่
	 	 9.43	เท่า		และมรีะยะเวลาชำาระหนีเ้ฉลีย่	(PAYMENT	PERIOD)	ปี	2558	36	วนั	ลดลงจากปี	2557	อยูท่ี	่38	วนั	 
 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (PROFITABILITY RATIO)
	 •	 อัตราส่วนกำาไรขั้นต้นของบริษัทปี	2558	อยู่ที่ร้อยละ	13.07	ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	15.46	เป็นผล
	 	 โดยตรงจากราคาต้นทุนวัตถุดิบประเภทเศษกระดาษที่เพิ่มขึ้นจากปี	 2557	ส่งผลให้สัดส่วนต้นทุนขายในปี	 2558
	 	 เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ	86.9	ของรายได้จากการขาย	เมือ่เทยีบกบัปี	2557	สดัส่วนร้อยละ	84.5	ของรายได้จากการขาย
	 •	 อัตรากำาไรสุทธิของบริษัทปี	2558	อยู่ที่ร้อยละ	7.85	ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	10.25		สาเหตุหลัก
	 	 เกิดจากอัตรากำาไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
 อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)
	 •	 อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในปี	2558		อยูท่ี	่0.17	เท่า			เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีก่อนซึง่อยูท่ี	่0.15	เท่า
			 	 เนือ่งจากบรษิทัมกีารกูย้มืเงนิระยะสัน้ไปใช้ในโครงการลงทนุปรบัปรงุเครือ่งจกัรและอปุกรณ์		และการสัง่ซือ้วตัถดุบิให้	
	 	 สอดคล้องกบัแผนการผลติ
		 •	 อตัราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบีย้ของบรษิทัปี	 2558	 อยูท่ี	่ 60.30	 เท่า	 ลดลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อนซึง่อยู่
	 	 ที	่150.06	เท่า	เนือ่งจากบรษิทัมดีอกเบีย้จ่ายเพิม่ขึน้	ทัง้นีปี้		2558			บรษิทัมเีงนิสดสทุธจิากกจิกรรม	ดำาเนนิงาน	631	ล้านบาท
	 	 เปรยีบเทยีบกบัปี	2557	มเีงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมดำาเนนิงาน	652	ล้านบาท
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หมายเหตุ	 	 	 	ตาม	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำากัด	คำาว่า	“บริษัทในเครือ”	หมายถึง	บริษัทมหาชนจำากัดบริษัทหน่ึงซ่ึงมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน 

	 	 หรือบริษัทมหาชนจำากัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

	 	 -			บริษัทหน่ึงมีอำานาจควบคุมเก่ียวกับการแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการซ่ึงมีอำานาจจัดการท้ังหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหน่ึง

	 	 -		บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว

	 	 *บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)

1. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
	 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด	ๆ	ที่บริษัททำาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท (ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558)

     

    

 
 

 1	 นายธนวงษ์	 อารีรัชชกุล	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 2	 นายดำาริ	 ตันชีวะวงศ์	 -	 -	 -	 -	 -											 -	 -	 -	 -

	 3	 นายกฤษณะ	 ศิวะกฤษณ์กุล	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 4	 นายมนตรี	 มหาพฤกษ์พงศ์	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 5	 นายวิชาญ	 จิตร์ภักดี	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 6	 นายวีรพันธ์	 พูลเกษ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 7	 นายสมชาย	 หวังวัฒนาพาณิช	 -	 -	 -	 4,300*	 8,300*	 (4,000)	 -	 -	 -

	 8		 นายสิทธิชัย	 จันทราวดี	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 5,000*	 5,000*	 -

	 9	 นายอำานวย				 ผลพืช	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ข้อมูลกรรมการ

บริษัท

ชื่อลำาดับ

หุ้นสามัญ
(จำานวนหุ้น)

ปี2558ปี2558ปี2558

เพิ่ม(ลด)
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

เพิ่ม(ลด)
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

หุ้นสามัญ
(จำานวนหุ้น)

หุ้นกู้
(จำานวนหน่วย)

บริษัทในเครือ

ปี2557ปี2557ปี2557

เพิ่ม(ลด)
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

3. ค่าตอบแทนกรรมการ
       ค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	มีดังนี้
	 (ก)		ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
	 	 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปี	2553	เมือ่วนัที	่19	มนีาคม	2553	ได้มมีตอินมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการบรษิทัโดยให้มผีล
	 	 ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น	ดังนี้ 
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คณะอนุกรรมการ

	 สำาหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที	่ 31	ธนัวาคม	2558	 ค่าตอบแทนรายปี	 เบีย้ประชมุ	 และค่าตอบแทนตามผลการ
ดำาเนนิงานของคณะกรรมการบรษิทั	รวมเป็นเงนิ	3,368,322	บาท

ตำาแหน่ง 

ประธาน

กรรมการ

90,000

90,000

30,000

15,000

ค่าตอบแทน
รายปี

(บาท/คน/ปี)

เบี้ยประชุม

(บาท/คน/ครั้ง)
ค่าตอบแทนตามผลการดำาเนินงาน

ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริษัทมีผลกำาไรและมีการ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น	ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ค่าตอบแทนตามผลการดำาเนินงานในอัตราร้อยละ	0.5	
ของยอดกำาไรสุทธิประจำารอบระยะเวลาบัญชีนั้น	โดย
กำาหนดวงเงินไม่เกิน	2	ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ค่าตอบแทนตามผลการดำาเนินงานดังกล่าวให้

คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน

   (ข)			ค่าตอบแทนคณะอนกุรรมการชดุต่าง	ๆ
		 	 	 	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2550	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2550	ได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ
	 	 	 	 ชุดต่างๆ	รวม	4	คณะ	 ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	
	 	 	 	 และคณะกรรมการบริหาร								โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
	 	 	 	 เปลีย่นแปลงเป็นอย่างอืน่ดงันี้

ค่าตอบแทนรายปี
(บาท/คน/ปี)

เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

	คณะกรรมการตรวจสอบ										 ประธาน	 90,000	 30,000

	 	 																																							 กรรมการ	 90,000	 15,000

คณะกรรมการสรรหา															 ประธาน	 60,000	 20,000

	 	 																																						 กรรมการ	 60,000	 15,000

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน											 ประธาน	 60,000	 20,000

																											 กรรมการ	 60,000	 15,000

คณะกรรมการบริหาร															 ประธาน	 60,000	 20,000

	 	 																																						 กรรมการ	 			60,000	 15,000	

       

ตำาแหน่ง

หมายเหตุ			คณะกรรมการได้มีมติยกเลิกคณะกรรมการสรรหา		และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน		ต้ังแต่วันท่ี	20	มีนาคม	2557	และ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ยกเลิกคณะกรรมการตรวจสอบ	 ต้ังแต่วันท่ี	25	 เมษายน	2557	คงเหลือคณะอนุกรรมการ	1	คณะคือ	คณะกรรมการบริหาร

	 ในปี	 2558	 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารรวมเป็นเงิน	 740,027	 บาท

	นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น	กรรมการทุกคนไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นจากบริษัทในฐานะกรรมการ
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หมายเหตุ  

-		 *ค่าตอบแทนตามผลการดำาเนินงาน	ร้อยละ	0.5	ของกำาไรสุทธิประจำาปี	2558	ที่	426	ล้านบาท	(รวมไม่เกิน	2	ล้านบาทต่อปี)	

				 	จ่ายในปี	2559	คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน

-			 นายธนวงษ์		อารีรัชชกุล	ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายโสภณ		ธรรมปาโล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	4	พฤษภาคม	2558

					 และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารแทนนายรุ่งโรจน์		รังสิโยภาส	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2558

-			 นายวิชาญ		จิตร์ภักดี	ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารแทนนายชาติชาย		ลือกุลวัฒนะชัย	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	19	มีนาคม	2558

-			 นายสมชาย		หวังวัฒนาพาณิช	ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารแทนนายรุ่งโรจน์		รังสิโยภาส	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2558

-			 นายชาติชาย		ลือกุลวัฒนะชัย		ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2558

 1.	 นายธนวงษ์		 อารีรัชชกุล	 59,671	 45,000	 155,327	 39,781	 55,000	 	354,779	 							

	 2.	 นายดำาริ		 ตันชีวะวงศ์	 90,000	 45,000	 234,274	 60,000	 75,000	 	504,274	 					

	 3.	 นายกฤษณะ		 ศิวะกฤษณ์กุล	 90,000	 75,000	 234,274	 -	 -	 	399,274

	 4.	 นายมนตรี	 มหาพฤกษ์พงศ์		 90,000	 60,000	 234,274	 60,000	 75,000	 	519,274	

	 5.	 นายวิชาญ	 จิตร์ภักดี	 71,014	 30,000	 184,852	 47,342	 45,000	 	378,208

	 6.	 นายวีรพันธ์		 พูลเกษ	 90,000	 45,000	 234,274	 -	 -	 	369,274

	 7.	 นายสมชาย	 หวังวัฒนาพาณิช	 37,726	 15,000	 98,202	 25,151	 30,000	 	206,079

	 8.	 นายสิทธิชัย		 จันทราวดี		 90,000	 75,000	 234,274	 -	 -	 	399,274

	 9.	 นายอำานวย		 ผลพืช	 90,000	 75,000	 234,274	 60,000	 75,000	 	534,274

	10.	 นายรุ่งโรจน์		 รังสิโยภาส	 52,274	 120,000	 136,071	 12,658	 60,000	 	381,003

	11.	 นายชาติชาย		 ลือกุลวัฒนะชัย	 7,644	 15,000	 19,897	 5,096	 15,000	 			62,637	

    รวม 768,329 600,000 1,999,993 310,027 430,000 4, 108,349

    ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประจำาปี 2558 

ค่าตอบแทน
รายปี
(บาท)

ค่าตอบแทน
รายปี
(บาท)

เบี้ยประชุม

(บาท)

เบี้ยประชุม

(บาท)

ค่าตอบแทนตาม
ผลการดำาเนินงาน*

(บาท)

ค่าตอบแทนรวม
รายบุคคล

(บาท)

คณะกรรมการบริษัท
ชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
บริหาร
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หน่วย	:	ครั้ง

 1.	 นายธนวงษ์		 อารีรัชชกุล	 2/2	 3/3	 -

	 2.	 นายดำาริ	 	 ตันชีวะวงศ์	 3/5	 5/5	 0/1

	 3.	 นายกฤษณะ	 ศิวะกฤษณ์กุล	 5/5	 -	 1/1

	 4.	 นายมนตรี	 	 มหาพฤกษ์พงศ์	 4/5	 5/5	 1/1

	 5.	 นายวิชาญ	 	 จิตร์ภักดี	 2/3	 3/4	 -

	 6.	 นายวีรพันธ์		 พูลเกษ	 3/5	 -	 1/1

	 7.	 นายสมชาย		 หวังวัฒนาพาณิช	 1/1	 2/2	 -

	 		8.		นายสิทธิชัย		 จันทราวดี	 5/5	 -	 1/1

	 9.	 นายอำานวย		 ผลพืช	 5/5	 5/5	 1/1

	 10.	 นายรุ่งโรจน์						รังสิโยภาส	 4/4	 3/3	 1/1

	 11.	 นายชาติชาย	 ลือกุลวัฒนะชัย	 1/1	 1/1	 -

หมายเหตุ 

-		 นายธนวงษ์		อารีรัชชกุล	ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายโสภณ		ธรรมปาโล	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	4	พฤษภาคม	2558

				 และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารแทนนายรุ่งโรจน์		รังสิโยภาส	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2558

-		 นายวิชาญ		จิตร์ภักดี	ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารแทนนายชาติชาย		ลือกุลวัฒนะชัย	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	19	มีนาคม	2558

-		 นายสมชาย		หวังวัฒนาพาณิช	ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารแทนนายรุ่งโรจน์		รังสิโยภาส	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2558

-		 นายชาติชาย		ลือกุลวัฒนะชัย	ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2558

4. การเข้าประชุมของกรรมการบริษัทปี 2558

	 การเข้าประชุม

รายชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท

(	9	คน	)

คณะกรรมการบริหาร	

(	6	คน	)

ผู้ถือหุ้น

(11คน	)
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 1	 บริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จำากัด	(มหาชน)																																							338,701,976																 94.54

 2	 บริษัทสหสิทธิ์	อิมปอร์ต	แอนด์	เอ๊กปอร์ต	(ประเทศไทย)	จำากัด	 12,916,234	 3.61 

	 3	 นายเทวัญ		ตันติจัตตานนท์	 992,600	 0.28

	 4	 นายทัศน์		กู้ชิงชัย	 846,804	 0.24

	 5	 บริษัทปัญทิพย์	จำากัด	 501,600	 0.14

	 6	 นายชาญชัย		ชัยฒิพงศ์	 272,037	 0.08

	 7	 นางมาลัย		ชัยฒิพงศ์	 270,000	 0.08

	 8	 นายสมชาติ		พงคพนาไกร	 202,800	 0.06

	 9	 นางสาวธิดาพร		ชัยฒิพงศ์	 200,000	 0.06

	 10	 นางสาวรัชพร		ชัยฒิพงศ์	 200,000	 0.06

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ลำาดับ																									รายชื่อ                                                                        จำานวนหุ้น											%	ของจำานวนหุ้นทั้งหมด
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