บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ ในระยะเวลา 3 ป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 – 2557 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
สายผลิตภัณฑ

ป 2555
ลานบาท

ป 2556
%

ลานบาท

ป 2557
%

ลานบาท

%

531.36

96.15

690.70

96.30

622.20

96.48

1.40

0.25

2.84

0.40

3.96

0.61

17.32

3.14

20.19

2.81

17.14

2.66

550.08

99.54

713.73

99.51

643.30

99.75

รายไดอื่น*

2.56

0.46

3.54

0.49

1.61

0.25

รายไดรวม

552.64

100.00

717.27

100.00

644.91

100.00

ฉลากสินคาที่มีกาวในตัว
ฉลากสินคาแบบผนึกในแมพิมพบรรจุภัณฑ
งานพิมพผลิตภัณฑกระดาษที่ไมมีกาว
รวมรายไดจากการขาย

หมายเหตุ *รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดจากดอกเบี้ยรับ, กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายทรัพยสิน,กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและ รายไดจากการขายเศษวัสดุเหลือใชจากการผลิต เปนตน

รายไดจากการผลิตฉลากสินคาที่มีกาวในตัวเปนรายไดหลักของบริษัทซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นในชวง 3 ปที่ผานมา
โดยในป 2555 - 2557 บริษัทมีรายไดจากการผลิตฉลากสินคาที่มีกาวในตัว จํานวน 531.36 ลานบาท, 690.70 ลานบาท
และ 622.20 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 96.15, รอยละ 96.30 และรอยละ 96.48 ของรายไดรวมทั้งหมด
ตามลําดับ
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ
บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด(มหาชน) ดําเนินธุรกิจรับผลิตฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูง โดยใชเครื่องจักร
และเทคโนโลยีการพิมพที่ทันสมัย สงผลใหฉลากที่ผลิตออกมามีคุณภาพสูง มีความละเอียดและสวยงาม ประกอบกับมี
ระบบการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพและตรวจนับและจํานวนของชิ้นงานหลังการผลิต ทําใหบริษัทสามารถสงมอบสินคา
ไดครบถวนตามจํานวนและตรงกับคุณภาพที่ลูกคากําหนด นอกจากนี้บริษัทไดขยายธุรกิจดานการพิมพระบบออฟเซต
สําหรับบรรจุภัณฑประเภทกลองกระดาษ แผนพับ และโบรชัวร เปนตน เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดอยางครอบคลุมและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
บริษัทมีระบบการบริหารการจัดการ โดยทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรูความชํานาญและประสบการณทางดาน
ธุรกิจการพิมพสูง สงผลใหบริษัทสามารถใหคําแนะนําและใหบริการแกลูกคาไดครบวงจร ตั้งแตการรวมพัฒนาแบบ การ
จัดทําแมพิมพ กระบวนการพิมพ รวมไปถึงกระบวนการจัดสงสินคา ทั้งนี้ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบงออกตาม
คุณลักษณะและการใชงานออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ
1) ฉลากสินคาที่มีกาวในตัว(Self Adhesive Label)
2) ฉลากสินคาแบบผนึกในแมพิมพบรรจุภัณฑ (In-Mould Label)
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3) งานพิมพผลิตภัณฑกระดาษที่ไมมีกาว (Offset Printing)
ซึ่งผลิตภัณฑแตละประเภทสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้
2.2.1 ประเภทของผลิตภัณฑ
1) ฉลากสินคาที่มีกาวในตัว (Self Adhesive Label)

บริษัทผลิตฉลากสินคาที่มีกาวในตัว (Self Adhesive Label) สําหรับนําไปติดลงบนบรรจุภัณฑดวยเครื่องติด
ฉลากอัตโนมัติโดย บริษัทสามารถพิมพลงบนฉลากกาวไดทั้งวัสดุประเภทกระดาษและฟลมพลาสติก ทั้งแบบแผนและแบบ
มวน โดยฉลากสินคาสามารถผลิตและตัดออกมาเปนรูปทรงและขนาดไดตามความตองการและความสะดวกในการ
นําไปใชของลูกคาแตละราย
ฉลากสินคาที่มีกาวในตัวสามารถถูกออกแบบมาใหมีความหลากหลายตามความตองการของลูกคา อาทิเชน
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 ฉลากสินคามีกาวเต็มแผน (Full-page Label) สําหรับนําไปใชติดลงบนตําแหนงเฉพาะจุดของบรรจุ
ภัณฑ( Spot Label)หรือติดรอบบรรจุภัณฑ (Wrap-around label) เพื่อบอกขอมูลของผลิตภัณฑที่อยู
ภายในซึ่งจะรวมไปถึงฉลากบารโคดดวย
 ฉลากสินคามีกาวไมเต็มแผน (Killed Adhesive Label) เปนฉลากผลิตภัณฑแบบที่มีกาวในตัว (Self
Adhesive Label) แตมีอุปกรณของเครื่องพิมพที่เรียกวา หนวยลบกาว (Glue Killer) สําหรับลบกาวออก
ในพื้นที่สวนที่ไมตองการ ทําใหพื้นที่ในสวนที่ไมมีกาวมีรูปลักษณที่โดดเดนขึ้นมาจากตัวผลิตภัณฑ
เหมาะสําหรับการนําไปใชติดลงบนตําแหนงเฉพาะจุดของบรรจุภัณฑ( Spot Label) เพื่อใชเปนปอบอัพ
สําหรับการโฆษณาสินคาและสงเสริมการขาย และ
 ฉลากผลิตภัณฑแบบพิมพหลายชั้น (Multiple Label Pages) เปนฉลากที่มีการพิมพลงบนสติกเกอรกาว
ตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป ฉลากประเภทนี้เหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่ตองแสดงขอมูลมาก หรือ ตองแสดงขอมูลที่
มีการแปลหลายภาษาแตพื้นที่สําหรับติดฉลากมีจํากัด การพิมพฉลากหลายชั้นจะทําใหสามารถแสดง
ขอมูลของผลิตภัณฑไดอยางครบถวน เปนตน
2) ฉลากสินคาแบบผนึกในแมพิมพบรรจุภัณฑ (In-Mould Label)

เปนฉลากที่ผลิตขึ้นเพื่อนําไปผนึกใหเปนเนื้อเดียวกับเนื้อของบรรจุภัณฑ ฉลากประเภทนี้จะถูกติดไปพรอมกับ
ขั้นตอนในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ โดยอาศัยกรรมวิธีการใหความรอนทําใหฉลากติดลงเปนเนื้อเดียวกับบรรจุภัณฑ เชนการ
ขึ้นรูปบรรจุภัณฑดวยความรอน การเปาหรือการฉีดพลาสติก เปนตน ทําใหฉลากสามารถถูกติดเรียบเนียนสวยงามเนื้อ
เดียวกับพื้นผิวของบรรจุภัณฑ ขอดีของฉลากสินคาประเภทนี้ คือ ฉลากที่ไดจะมีคุณภาพดี ทนทานตอรอยขีดขวน ทนทาน
ตอความรอน ความชื้นและรังสีจากแสงแดด สะอาดและถูกสุขลักษณะเนื่องจากถูกผนึกในกระบวนการเดียวตอนขึ้นรูป
บรรจุภัณฑ นอกจากนั้นยังปราศจากการปนเปอนหมึกพิมพ
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3) งานพิมพผลิตภัณฑกระดาษที่ไมมีกาว (Offset Printing)

นอกเหนือจากประเภทผลิตภัณฑทั้งสองประเภทขางตน บริษัทยังรับผลิตงานพิมพกระดาษที่ไมมีกาวในรูปแบบตางๆ
ไดแก
 ฉลากสินคาที่ไมมีกาว (Non Adhesive Label) ซึ่งเปนฉลากสินคาสําหรับหอยแขวน (Tag Label) หรือ
เปนฉลากแทรกในหีบหอของบรรจุภัณฑ (Insert Label) เพื่อบอกขอมูลรายละเอียดของสินคา
 ปายตราสินคา
 แผนพับ โบรชัวร เอกสารประชาสัมพันธตางๆ
 งานพิมพบรรจุภัณฑกระดาษ เปนตน
2.3 การตลาดและการแขงขัน
1) นโยบายและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจมีดังนี้
1.1) ดานการตลาด
บริษัทเนนใหความสําคัญกับการขยายฐานลูกคาใหมและการรักษาฐานลูกคาเดิมที่มีความสัมพันธการ
ซื้อขายกันมาเปนเวลานาน สําหรับการรักษาฐานลูกคาเดิม บริษัทมีการพัฒนาและรักษามาตรฐานของ
คุณภาพสินคารวมไปถึงการบริการใหเปนที่พอใจและสรางความเชื่อมั่นในตัวบริษัท ทําใหลูกคามีความ
จงรักภักดีตอตัวบริษัทสูง (Customer Loyalty) รวมไปถึงการรักษาความสัมพันธในฐานะคูคารายสําคัญกับ
กลุมลูกคารายใหญ โดยบริษัทมีการตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจและคําแนะนําติชมหลังการขาย
จากลูกคาเพี่อใหแนใจวา สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาได
สําหรับการขยายฐานลูกคาใหม บริษัทมีฝายลูกคาสัมพันธ (Customer Service Division) ทําการศึกษา
และวิเคราะหตลาดและผลิตภัณฑใหมๆอยูเสมอ เพื่อใหเขาใจถึงความตองการของลูกคา สําหรับเปนขอมูล
ใหฝายขายเพื่อการจัดหาลูกคารายใหม รวมไปถึงการหาขอมูลของลักษณะวัฒนธรรมองคกรของลูกคา
ความตองการของลูกคา เพื่อวางแผนการนําเสนอกับฝายขายใหเหมาะสมกับลูกคาแตละราย และการที่
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บริษัทมีฐานลูกคาเปนบริษัทขามชาติที่มีชื่อเสียง ทําใหเปนประโยชนแกบริษัทในการเขาหาลูกคารายใหม
นอกจากนี้บริษัทยังมีทีมขายที่ประกอบดวยบุคลากรที่มีประสบการณและความชํานาญ มีกลยุทธในการ
เขาถึงลูกคาโดยการเขาพบเพื่อเจรจากับลูกคาโดยตรง (Direct Approach) ทําใหสามารถใหคําแนะนําแก
ลูกคาในการพัฒนาและทดสอบคุณภาพของฉลากสินคาและงานพิมพไดตรงตามความตองการของลูกคาได
ตรงจุด
1.2) ดานคุณภาพผลิตภัณฑ
บริษัทมีนโยบายการผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 : 2008
ซึ่งเปนมาตรฐานสําหรับระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System, QMS) มีการใชเทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัย มีการควบคุมวัตถุดิบโดยการบริหารการจัดเก็บคลังสินคาดวยระบบเขากอน-ออกกอน
(FIFO) เพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพของวัตถุดิบจากการจัดเก็บไวเปนระยะเวลานาน และมีหนวยงาน
พัฒนาระบบคุณ ภาพและความปลอดภัย และประกั นคุณ ภาพ ทําหนาที่ ควบคุมและตรวจสอบคุ ณภาพ
วัตถุดิบ สินคาระหวางการผลิต และ สินคาสําเร็จรูป มีการใชระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่ออกแบบ
มาเพื่อควบคุมใหสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตไดเปนไปตามระดับคุณภาพ AQL (Acceptable Quality Limit) ที่ได
ตกลงกับลูกคา
การตรวจสอบคุณภาพของสินคามี 4 ดานหลักๆ คือ การตรวจสอบความถูกตองของการพิมพ การ
ตรวจสอบการติดแนนของสีพิมพ การทดสอบความเหนียวของกาวในการยึดติดกับบรรจุภัณฑ และการ
ตรวจสอบความสะอาดของสินคาทีต่ องปราศจากเศษฝุนละอองปนเปอน
ทั้งนี้ นอกจากจะใชพนักงานในการตรวจสอบแลว บริษัทยังมีการใชเครื่องจักรที่มีความแมนยําสูงในการ
ตรวจสอบดานจํานวนและคุณภาพงานพิมพ (Vision Inspection) เพื่อใหมั่นใจไดวาสินคาทุกชิ้นของบริษัท
ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวกอนสงมอบใหลูกคา
สินคาสําเร็จรูปที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจะถูกนําไปเก็บในคลังสินคาที่มีการควบคุมอุณหภูมิให
อยูที่ระดับ 22-27 องศาเซลเซียส โดยมีเจาหนาที่แผนกคลังสินคาบันทึกอุณหภูมิในแตละวันและดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนหรือควบคุมระบบปรับอากาศเพื่อปองกันมิใหฉลากสินคาที่มีกาวเกิดการเสื่อมคุณภาพกอนสงถึง
มือลูกคา
1.3) ดานนโยบายราคา
บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงในธุรกิจได โดยจะพิจารณาราคา สินคา
จากตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร (Cost plus margin) ทั้งนี้ การกําหนดราคาจะขึ้นอยูกับ ขนาดของฉลาก,
ชนิดของวัตถุดิบ, ปริมาณที่ลูกคาตองการสั่งซื้อ, จํานวนสีที่พิมพและเทคนิคการพิมพในสินคาในแตล ะ
ประเภท
บริษัทมุงเนนการบริหารตนทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมและลดตนทุนการผลิต ทําใหบริษัทมี
ศักยภาพในการแขงขันในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น โดยที่คุณภาพของสินคายังคงอยูภายใตการยอมรับของลูกคา การ
บริหาร การควบคุมและลดตนทุนการผลิตมีดังนี้
การวางแผนใหการผลิต เพื่อใหมีประสิทธิภาพและลดของเสียจากการผลิตใหมากที่สุด
-

ฝายขายมีการอัพเดตขอมูลและวิเคราะหปจจัยตางๆที่อาจสงผลกระทบตอปริมาณการสั่งซื้อของ
ลูกคาอยูเสมอ และคอยวางแผนและประสานงานกับหนวยงานทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อการวาง
แผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
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-

-

-

-

มีการออกแบบและบริหารจัดการในขั้นตอนกระบวนการกอนพิมพอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
กระบวนการกอนพิมพ เปนกระบวนการที่สําคัญที่สุดที่จะชวยลดปริมาณของเสียจากการผลิตและ
ช ว ยลดระยะเวลาการตั้ ง เครื่ อ ง เช น การจั ด วางหน า สิ่ ง พิ ม พ สํ า หรั บ ทํ า แม พิ ม พ (Imposition)
เนื่องจากแมพิมพที่ใชพิมพมักมีขนาดใหญกวาชิ้นงาน ดังนั้นแมพิมพหนึ่งชุดสามารถวางงานพิมพ
ไดหลายชิ้น จึงตองมีการออกแบบจัดวางหนาสําหรับทําแมพิมพแตละชุด เพื่อใชพื้นที่ในการพิมพ
ในแตละมวนฉลากใหคุมคาที่สุด รวมไปถึงการจัดทําแมพิมพใหไดคุณภาพคมชัด แมนยําขึ้น
ในขั้นตอนการตั้งเครื่องพิมพ(Set-up) จะใชมวนกระดาษไมมีกาวคุณภาพไมสูง (Face Stock) ที่มี
ตนทุนต่ํากวาในการทดลองเดินเครื่อง กอนการผลิตจริง
มีการทบทวนปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ํา (MOQ) ตนทุนและคาใชจายในการผลิต รวมไปถึงทบทวน
แผนการผลิตในแตละป
มี ก ารตรวจเช็ ค และเตรี ย มความพร อ มของอุ ป กรณ ก ารพิ ม พ รวมไปถึ ง มี ก ารจั ด ทํ า แผนการ
บํารุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) เพื่อลดการหยุดการผลิตที่เกิดจากเครื่องจักร
เสีย (Machine break down)
มีการจัดแบงระดับของมาตรฐานสินคาของลูกคาแตละราย ทบทวนมาตรฐานการผลิตและปรับปรุง
กระบวนการผลิตอยูเสมอ
งานเสียที่เกิดจากในกระบวนการผลิต ทางหนวยงานพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยและ
ประกันคุณภาพ จะเขามาวิเคราะหรวมกับฝายการผลิตเพื่อหาสาเหตุของงานเสียหรืองานที่ไม
เปนไปตามขอกําหนด และหาวิธีการแกไขและปองกัน

1.4) ดานการใหบริการ
บริษัทใหบริการแบบครบวงจรตั้งแต รวมพัฒนาแบบ การจัดทําแมพิมพ จนถึงการผลิตและการจัดสง
สินคา โดยไดใหความสําคัญกับการใหบริการที่ดีแกลูกคา นอกจากที่กลาวมาบริษัทยังมีการใหคําแนะนํา
และใหความรูในการเลือกใชฉลากสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ การออกแบบฉลากสินคา รวมไปถึงมีการ
ใหบริการที่รวดเร็วทันตอความตองการของลูกคา
นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกคา(In-House Confidential) เพื่อใหลูกคา
มั่นใจไดวา ฉลากสินคาที่พิมพจากบริษัทจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับจนกวาสินคานั้นจะวางจําหนายใน
ทองตลาด โดยภายในบริเวณที่เปนสถานที่ผลิตจะมีการปองกันการเขา-ออกของบุคคลภายนอกดวยระบบ
สแกนนิ้วมือ สแกนบัตรผาน และมีกลองวงจรปด (CCTV) รับภาพทุกจุด ทําใหสามารถตรวจสอบยอนหลัง
และปองกันการบอกรหัสและยืมบัตรผานได
2.4 ลักษณะของกลุมลูกคาและลูกคาเปาหมาย
ลูกคาของบริษัทสามารถแยกตามประเภทผลิตภัณฑของลูกคามี 5 กลุม คือ
1) กลุมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม (Health and Body Care & Cosmetics)
2) กลุมผลิตภัณฑของใชในบานทั่วไป (Household Product)
3) กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Electronics)
4) กลุมผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverages)
5) กลุมผลิตภัณฑยารักษาโรค (Pharmaceuticals)
6) อื่นๆ เชน กลุมผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนต (Automobile)
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บริ ษั ท มี ก ารผลิ ต และจํ า หน า ยสิ น ค า ให กั บ กลุ ม ลู ก ค า ในอุ ต สาหกรรมต า งๆ ไม ว า จะเป น อุ ต สาหกรรม
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน ทั้งนี้ บริษัทมีลูกคากลุมผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพและความงามเปนหลักโดยมีสัดสวนการขายมากกวารอยละ 89 ของยอดจําหนายทั้งหมดในชวง 3 ป
ยอนหลังที่ผานมา
หนวย : ลานบาท
สายผลิตภัณฑ

กลุมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม
(Health and Body Care & Cosmetics)
กลุมผลิตภัณฑของใชในบานทั่วไป
(Household Product)
กลุมผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (Electronics)
กลุมผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม
(Food & Beverages)
กลุมผลิตภัณฑยารักษาโรค
(Pharmaceuticals)
อื่นๆ (Other)
รายไดจากการขาย

ป 2555

ป 2556

ป 2557

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

507.73

92.30%

669.53

93.81%

579.69

90.11%

21.05

3.82%

21.69

3.04%

23.59

3.67%

7.86

1.43%

8.82

1.23%

7.07

1.10%

3.67

0.67%

4.97

0.70%

14.66

2.28%

3.23

0.59%

1.84

0.26%

3.11

0.48%

6.54

1.19%

6.88

0.96%

15.18

2.36%

550.08

100%

713.73

100%

643.30

100.00%

ในป 2555 – 2557 ลูกคา 10 รายแรกของบริษัท มียอดการสั่งซื้อรวมกันทั้งสิ้น 470.59 ลานบาท, 625.43
ลานบาท และ 521.66 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปน รอยละ 85.55, รอยละ 87.63 และ รอยละ 81.09 ของ
ยอดขายทั้งหมด ตามลําดับ ลูกคาทั้ง 10 รายแรกนี้เปนลูกคาที่มีการติดตอซื้อขายกันมาเปนระยะเวลานานและ
ตอเนื่องเปนประจํา ซึ่งบริษัทจะมีการประเมินศักยภาพของลูกคาในทุกๆปจากประวัติการชําระหนี้ยอนหลัง โดย
บริษัทจะเนนการขายสินคาใหกับลูกคาที่มีสภาพคลองเพียงพอและมีประวัติการชําระหนี้ที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงใน
การชําระหนี้ของลูกคารวมทั้งมีการสอบทานขอมูลของลูกคาใหมจากศูนยการใหบริการขอมูลนิติบุคคลผาน
เว็บไซต BOL (Business Online) เพื่อพิจารณากอนทําการซื้อขายดวย
ทั้งนี้เมี่อพิจารณาลูกคาใน 4 อันดับแรกในป 2555 - 2557 ซึ่งมียอดการสั่งซื้อรวมกันทั้งสิ้น 348.37 ลาน
บาท, 489.78 ลานบาท และ 401.92 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 63.33, รอยละ 68.62 และ รอยละ 62.48 ของ
ยอดจําหนายทั้งหมด ตามลําดับ
ลูกคาใน 4 อันดับแรกนีเ้ ปนลูกคาบริษัทในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคที่มชี ื่อเสียง ในป 2555 ลูกคา 4 อันดับ
แรกเปนลูกคาบริษัทขามชาติ 3 รายและบริษัทในประเทศไทย 1 ราย สวนในป 2556 -2557 ลูกคา4 รายแรกเปน
บริษัทขามชาติทั้งหมด โดยลูกคามีการสั่งซื้อฉลากของสินคาที่มีตราสินคาเปนที่รูจักอยางดีของผูบริโภคและมีการ
เนนภาพลักษณของตราสินคา ซึ่งลูกคากลุมนี้มักจะไมเปลี่ยนผูผลิตฉลากสินคา เพราะตองการรักษารูปแบบการ
พิมพใหเปนความลับ เพื่อปองกันการปลอมแปลงฉลากสินคาสําหรับการนําไปใชกับสินคาปลอม ดังนั้นลูกคาจึง
เลือกผูผลิตที่มีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือ โดยจะทําการซื้อขายกับผูผลิตฉลากที่ผานเกณฑมาตรฐานและไดรับ
การขึ้นเปนทะเบียนผูขายที่ผานการตรวจสอบและใหความเห็นชอบแลว (approved vendor list) แลวเทานั้น ซึ่ง
บริ ษั ท เองก็ มี ค วามสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ลู ก ค า เหล า นี้ ม าโดยตลอดเพราะหากมี ค วามผิ ด พลาดในการรั ก ษา
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ความสัมพันธกับลูกคาเหลานี้ อาจสงผลใหลูกคารายใหญลดปริมาณการสั่งซื้อได บริษัทจึงมีการจัดตั้งทีมขาย
สําหรับดูแลลูกคารายใหญโดยเฉพาะในลักษณะเปนรายๆไปสําหรับดูแลและติดตามใหบริการลูกคาใหทันตอ
ความตองการ นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายฐานตลาดกับลูกคารายใหมเพิ่มขึ้น โดยมีการเพิ่มเทคโนโลยีการ
พิมพรปู แบบใหมๆเพื่อเพิ่มสินคาใหหลากหลายชนิดใหลูกคาไดคัดสรรมากยิ่งขึ้น
2.4.1 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทติดตอจําหนายสินคาโดยตรงกับลูกคาทั้งหมด โดยมีชองทางการจัดจําหนายใหกับลูกคาที่เปนเจาของ
ตราสินคาซึ่งมีโรงงานผลิตเองโดยตรง, บริษัทผูรับจางผลิตสินคา(OEM) และ บริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ เพื่อนําไป
ประกอบกับบรรจุภัณฑ สําหรับใชบรรจุสินคาของลูกคาที่เปนเจาของตราสินคาตอไป ทั้งนี้ลูกคาที่เปนเจาของตรา
สินคาซึ่งเปนผูอ อกสินคาใหมๆสูตลาดจะเปนผูออกแบบและกําหนดรูปแบบการพิมพ รวมไปถึงตรวจสอบรูปแบบ
และคุณภาพของงานพิมพจริงกอนดําเนินการผลิต(Print Proof) ดวย
2.4.2 สัดสวนการจําหนายในประเทศและตางประเทศ
สัดสวนการจําหนาย
ภายในประเทศ
ตางประเทศ
รายไดจากการขาย

2555
มูลคา (ลบ.)

%

2556
มูลคา (ลบ.)

%

2557
มูลคา (ลบ.)

%

544.17

98.93

708.92

99.33

626.06

97.32

5.91

1.07

4.81

0.67

550.08

100.00

713.73

100.00

17.24
643.30

2.68
100.00

ในป 2555 – 2557 บริษัทจัดจําหนายสินคาใหกับลูกคาในประเทศคิดเปนสัดสวนรอยละ 98.93, รอยละ
99.33 และรอยละ 97.32 ตามลําดับ และมีการขายในตางประเทศในสัดสวนรอยละ 1.07, รอยละ 0.67และรอย
ละ 2.68 ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง จะขายสิ น ค า ไปยั ง ประเทศ เช น สาธารณรั ฐ แห ง สหภาพพม า สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และเครือรัฐออสเตรเลีย เปนตน ทั้งนี้
บริษัทไมมีการพึ่งพิงลูกคารายใดเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ทั้งนี้สินคาของบริษัทบางสวน
เปนสินคาสําหรับวางขายในตางประเทศ โดยจะนําไปผานกระบวนการบรรจุไดออกมาเปนสินคาสําเร็จรูปที่
โรงงานผลิตในประเทศไทย กอนกระจายสินคาไปตามภูมิภาคตางๆทั่วโลก
2.4.3 ภาวะการแขงขัน
1) สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
จากการประเมินภาวะการแขงขันของธุรกิจฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูงโดยผูบริหารของบริษัท
ปจจุบันมูลคาตลาดของธุรกิจนี้ในประเทศไทยมีมูลคาประมาณ 7,938 ลานบาท โดยผูประกอบการในประเทศมี
ทั้งที่เปนผูประกอบการขนาดเล็ก และผูประกอบการขนาดใหญ ดังนี้
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แผนภูมิแทงแสดงสวนแบงตลาด ของบริษัทในกลุมธุรกิจฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูงในป 2556 จัดทําโดยบริษัท สาลี่
พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
* บริษัท A, SLP, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K และ L คือ ผูประกอบการธุรกิจในกลุมธุรกิจฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูง ใน
ประเทศขนาดใหญ โดย SLP คือ บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
** Others คือ กลุมของผูประกอบการธุรกิจฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูงขนาดเล็กในประเทศไทย ซึ่งมาจากการประมาณ
การของบริษัทสาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

(ตอ) แผนภูมภิ าพแสดงสวนแบงตลาด ของบริษัทในกลุมธุรกิจฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูงในป 2556 จัดทําโดยบริษัท สาลี่
พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
* บริษัท A, SLP, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K และ L คือ ผูประกอบการธุรกิจในกลุมธุรกิจฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูง ใน
ประเทศขนาดใหญ โดย SLP คือ บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
** Others คือ กลุมของผูประกอบการธุรกิจในกลุมธุรกิจฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูง ในประเทศขนาดเล็ก ไทย ซึ่งมาจาก
การประมาณการของบริษัทสาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)
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ในปจจุบันมีผูประกอบการขนาดใหญจํานวน 13 รายคิดเปนสวนแบงตลาดประมาณ 58% สวนมากจะเปน
บริษัทขามชาติที่มาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย ซึ่งถือวาเปนคูแขงที่มีศักยภาพสูง มีความรูทางเทคนิคในการ
ผลิตและการควบคุมคุณภาพเปนอยางดีสามารถเขาแขงขันเสนอสินคากับลูกคาขามชาติรายใหญได นอกจาก
ปจจัยในเรื่องของเงินลงทุนและความรูความเชี่ยวชาญในการผลิตตามที่กลาวมา ผูแขงขันรายใหมจะยังมีอุปสรรค
สูงในการจะเขามาประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ ไมวาจะเปน ความเขาใจในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
รวมไปถึงการสรางความสัมพันธและการยอมรับคุณภาพสินคาจากกลุมลูกคาและการสรางความสัมพันธกับผูจัด
จําหนายวัตถุดิบ ดังนั้นการเขามาของคูแขงขันรายใหมจึงทําไดคอนขางยากลําบาก เพราะการเขามาแขงขันใน
อุตสาหกรรมนี้ควรมีฐานลูกคาที่แนชัดกอน
นอกจากนี้ คูแขงขันที่เปนผูประกอบการรายใหญบางรายยังผลิตสินคาหลักอื่นที่นอกเหนือไปจากฉลากสินคา
และสิ่งพิมพ ไดแก ผูประกอบการที่ผลิตบรรจุภัณฑตางๆ เชน บรรจุภัณฑออนตัว (Flexible Packaging) อาทิเชน
ซองพลาสติ ก สํ า หรั บ บรรจุ ข นมขบเคี้ ย ว บะหมี่ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป อาหารแช แ ข็ ง เป น ต น ซึ่ ง บริ ษั ท เหล า นี้ จ ะให
ความสําคัญกับการผลิตสินคาหลักมากกวา ทําใหอาจมีขอจํากัดในเรื่องของการเพิ่มกําลังการผลิตของสินคา
ประเภทฉลากและงานพิมพใหเพียงพอและสามารถรองรับปริมาณความตองการของลูกคาได
สวนผูประกอบการรายเล็กจะมีจํานวนมากรายคิดเปนสวนแบงตลาดประมาณ 42% เพราะใชเงินลงทุนต่ํา
ทําใหมีเทคโนโลยีการผลิตที่จํากัด สงผลใหคูแขงขันของบริษัทที่สามารถผลิตสินคาไดมีคุณภาพระดับเดียวกันมี
นอยราย เนื่องจากตองใชเงินลงทุนจํานวนมากกับเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อใหไดสินคาที่มีรูปแบบการ
พิมพ สี และคุณภาพตามลูกคาที่กําหนด
ทั้งนี้การแขงขันในตลาดฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูง สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 1.การ
แขงขันดานราคา 2.การแขงขันดานคุณภาพ และ3.การแขงขันดานการใหบริการ ทําใหบริษัทตองมีวิธีการบริหาร
ควบคุมตนทุนการผลิตใหมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินคาไดตามมาตรฐานที่ลูกคากําหนดและมีการจัดสง
สินคาไดอยางรวดเร็วทันเวลา ทั้งนี้การไดรับการยอมรับจากลูกคาและสรางความเชื่อมั่นในตัวบริษัทตองใช
ระยะเวลาและการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2) สถานภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท
บริษัทมีลักษณะการดําเนินธุรกิจรับผลิตฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูง จากการประมาณการยอดขาย
และสวนแบงตลาดของธุรกิจนี้ในป 2556 ของผูบริหารของบริษัท บริษัทจัดอยูในผูประกอบการที่มียอดขายเปน
อันดับสองของประเทศ คิดเปนสวนแบงตลาดประมาณ 9% โดยผูบริหารและบุคลากรที่มีประสบการณและมี
ความรูความสามารถในอุตสาหกรรมนี้มายาวนาน เมื่อพิจารณาขนาดธุรกิจและรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ถือ
วาบริษัทอยูในระดับผูนํารายหนึ่งของธุรกิจการผลิตฉลากและงานพิมพคุณภาพสูง โดยบริษัทไดดําเนินธุรกิจ
มาแลวเปนเวลากวา 18 ป จึงมีขอไดเปรียบทางการแขงขัน เนื่องจากประกอบธุรกิจมานาน เขาใจองคประกอบ
ของการดําเนินธุรกิจนี้เปนอยางดี มีความสัมพันธอันดีกับผูจัดจําหนายวัตถุดิบ มีการพัฒนาการผลิตและคุณภาพ
สินคาตลอดระยะเวลาที่ผานมาเพื่อใหทันกับเทคโนโลยีและความตองการของตลาดจนเปนที่รูจักและไดรับการ
ยอมรับจากลูกคาทั้งในและตางประเทศ ประกอบกับบริษัทมีการศึกษาและลงทุนเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมดานการผลิตและการพิมพตามความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทําให
บริษัทจึงมีความสามารถในการแขงขันและการบริหารตนทุนใหมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทไดมีการลงทุนในระบบ
การพิมพดิจิตอล เพื่อใหกาวทันกับเทคโนโลยีการพิมพและรองรับปริมาณความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนไป ทั้ง
ในเรื่องคุณภาพของงานพิมพ ความเร็ว และตนทุนตอหนวยที่ถูกลง โดยที่งานพิมพของระบบดิจิตอลสามารถพิมพ
ใหมีความละเอียดสูง สวยงามทัดเทียมกับงานพิมพระบบอื่นๆ นั่นทําใหตลาดของธุรกิจสิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑ
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เปดกวางขึ้นมาก โดยเฉพาะงานพิมพในปริมาณไมมาก หรือแบบ On Demand ที่ระบบการพิมพดิจิตอลนี้
สามารถตอบโจทย และทดแทนการพิมพระบบออฟเซตไดในอนาคต
3) แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันในอนาคต
ฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูงมีการนําไปใชกับบรรจุภัณฑของสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ เพื่อแสดง
รายละเอียดขอมูลของสินคาและสรางความนาสนใจ ดังนั้นตลาดฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูงจึงมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามภาวะของตลาดสินคาอุปโภคบริโภคและภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ โดย
ปจจัยที่สงผลกระทบตอภาวะของตลาดสินคาอุปโภคบริโภคและภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ คือ ปจจัยทาง
เศรษฐกิจดังนี้
ปจจัยทางเศรษฐกิจระดับมหภาค
ในป 2557 มีอัตราการขยายตัวรอยละ 0.8 ชะลอตัวคอนขางมากจากที่ขยายตัวรอยละ 2.9 ในป 2556 โดย
ในป 2558 มีการประมาณการการขยายตัวอยูที่รอยละ 4.0 ดังนั้นแนวโนมเศรษฐกิจไทย จึงคาดวาจะขยายตัว
รอยละ 4.0 ในป 2558
รอยละตอป
2556*
อัตราการขยายตัวทางศ.ก. 2.9
1.0
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน
2.2
อัตราเงินเฟอทั่วไป

2557
0.8
1.6
1.9

2558
4.0
1.2
1.2

* ขอมูลจริง
(ที่มา: รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2557 โดยธนาคารแหงประเทศไทย)

นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยในป 2556 และป 2557 มีอัตราเงินเฟอทั่วไปอยูที่รอยละ 2.2 และ 1.9 ตามลําดับ
และมีการประมาณการอยูที่รอยละ 1.2 ในป 2558 ในสวนของดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนซึ่งชี้ถึงทิศ
ทางการอุ ป โภคบริ โ ภคของภาคเอกชนและความเชื่ อ มั่ น ของผู บ ริ โ ภค มี ดั ช นี เ ท า กั บ 147.26 จุ ด ในเดื อ น
พฤศจิกายน 2557 โดยเพิ่มขึ้นจากดัชนี 146.55 จุดในป 2556 และ 147.05 จุดในป 2555 ซึ่งวิเคราะหไดวา
 การบริโภคภาคครัวเรือนฟนตัวชากวาทีค่ าดไวเพราะการใชจายในสินคาคงทนโดยเฉพาะการซื้อรถยนต
ทีม่ ีแนวโนมฟนตัวชากวาคาด ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ฟนตัวยังไมชัดเจน แตการใชจายในสินคาไม
คงทนและการบริการมีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่อง โดยในระยะตอไป การฟนตัวของการบริโภคครัวเรือน
มีปจจัยสนับสนุนจากความเชือ่ มั่นทีด่ ีขึ้น การจางงานและรายไดนอกภาคเกษตรที่ คาดวาจะคอยๆ ปรับดี
ขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจประกอบกับกําลังซื้อของครัวเรือนทีจ่ ะเพิ่มขึ้นเพราะราคาพลังงานลดลง
 เศรษฐกิจในป 2558 มีแนวโนมฟนตัวตอเนื่องโดยมีแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคภาคเอกชนที่คอยๆ ฟน
ตัวและการลงทุนภาคเอกชนที่ทยอยลงทุนตามแผน อาทิ โครงการดานโทรคมนาคมประกอบกับการ
ทองเที่ยวที่มีแนวโนมฟนตัวดีขึ้นจากการคลายความกังวลตอสถานการณการเมืองในประเทศในระยะ
ขางหนา
ในสวนภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจโลกโดยรวมฟนตัวอยางชาๆ โดยเศรษฐกิจกลุมประเทศยูโร ญี่ปุน และ
จีน ซึ่งเปนประเทศคูคาของไทยขยายตัวต่ํากวาทีเ่ คยคาดไว มีเพียงเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีย่ ังฟนตัวตอเนือ่ ง
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ทั้งนี้เศรษฐกิจประเทศคูคาของไทยมีแนวโนมฟนตัวชากวาที่เคยประเมินไวโดยเฉพาะกลุมประเทศยูโรที่
เศรษฐกิจประเทศหลักเริ่มมีทิศทางชะลอตัวและเศรษฐกิจญี่ปุนที่ไดรับผลกระทบจากการขึ้นภาษีอุปโภคบริโภค
(Consumption Tax) มากกวาที่เคยคาดไว
(ที่มา : รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2556 และแนวโนมป 2557 โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม และรายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2557 โดยธนาคารแหงประเทศไทย)

อยางไรก็ตาม อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําใหการบริโภคสินคายังคงเพิ่มสูงขึ้น สงผล
ตอความจําเปนในการใชบรรจุภัณฑ ฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูงสําหรับการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค
และยังทําใหความตองการใชนี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยตั้งแตป 2552 – 2557 มูลคาตลาดบรรจุภัณฑประเทศ
ไทยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยในอัตรารอยละ 3.2 ตอป และมีปริมาณการใชงานในป 2557 เพิ่มขึ้นจากป 2552
เทากับ 5,875 ลานหนวย หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 16.55 ซึ่งอัตราการเติบโตของปริมาณการใชบรรจุ
ภัณฑมีความสัมพันธกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงเปนสาเหตุใหฉลากสินคาและงาน
พิมพคุณภาพสูงมีการเติบโตคูขนานไปกับการเติบโตของปริมาณการใชบรรจุภัณฑ
(ที่มา : รายงานทิศทางของบรรจุภัณฑ และภาพรวมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑของไทย โดยสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม
15 มิถุนายน 2556)

ภาวะอุตสาหกรรมฉลากสินคาพรอมพิมพ
ฉลากสินคาพรอมพิมพ (Preprinted Label) คือ ฉลากสินคาที่พิมพลงบนวัสดุพิมพแลวและตัดเปนรูปรางตาม
การออกแบบพรอมที่จะนําไปติดลงบนบรรจุภัณฑ สามารถแบงออกเปน 4 ประเภทตามวิธีการติด ดังนี้
1. ฉลากติดเฉพาะตําแหนง (Spot Label) มีหลายประเภท อาทิเชน
o ฉลากที่มีกาวในตัว (Self Adhesive Label) คือ ฉลากที่มีการทากาวไวกอนดานหลัง เมื่อยังไมใชงานจะ
มีกระดาษปดดานที่ทากาวไวกอน ซึ่งกระดาษชนิดชี้จะมีลักษณะมัน ไมติดกับกาว เมื่อตองการใชฉลาก
ก็จะลอกกระดาษออก และนําไปติดลงบนบรรจุภัณฑ ฉลากประเภทนี้มีแนวโนมและสัดสวนการใชงาน
ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไดถูกคิดคนและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบจุดประสงคและความตองการทางดาน
เทคนิคสําหรับบรรจุภัณฑของลูกคา โดยสามารถพัฒนาขึ้นมาทดแทนการพิมพฉลากบนวัสดุบรรจุภัณฑ
โดยตรง หากลูกคามีการออกแบบโดยตองการไมเห็นขอบของฉลาก และติดแนบไปกับบรรจุภัณ ฑ
เสมือนไมมีฉลาก หรือ Non Label Look ก็สามารถเลือกฉลากกาวชนิดใสที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อไมใหเห็น
คราบกาวเกาะอยูใตฉลาก
o ฉลากกระดาษที่ตองทากาวกอนนําไปติดลงบนบรรจุภัณฑ (Glue Applied Label) คือ ฉลากกระดาษที่
มีการพิมพและตัดขนาดมาเรียบรอยแลว เมื่อตองการใชงานก็จะนํากาวมาทาที่ฉลากหรือบรรจุภัณฑ
เปนฉลากที่มีราคาถูก แตมีขอจํากัดในการพิมพและตกแตง คุณภาพงานพิมพต่ํา ไมทนทานตอน้ําและ
ความชื้น เหมาะกับสินคาที่มีมูลคาไมสูง เชน อาหารกระปอง ขวดน้ําปลา ขวดซอสปรุงรส หรือ ฉลากที่
ติดลงบนขวดแก วที่ต องการนํ ากลับมาใช ใหม (Recycling bottles) โดยผา นกระบวนการแชใ น
สารละลายเคมีเพื่อใหฉลากหลุดรอนออกจากขวดโดยไมทิ้งคราบกาวซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทําใหในปจจุบันการนําไปใชงานมีนอยลงมาก โดยการพัฒนาฉลาก Self Adhesive Labels ที่มี
คุณสมบัติดีกวามาใชทดแทนเพื่อใหเหมาะการใชเปนฉลากบนขวดที่ตองการนํากลับมาใชใหมหรือขวด
Recycle มากยิ่งขึ้น ฉลากสามารถรอนออกจากขวดไดงายเมื่อผานการตมลางซึ่งจะไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
o ฉลากแบบผนึกในแมพิมพบรรจุภัณฑ (In-Mould Label) คือ ฉลากที่ติดกับบรรจุภัณฑขณะขึ้นรูปบรรจุ
ภัณฑนั้นในแมพิมพ ฉลากประเภทนี้จะสามารถติดแนบสนิทเปนเนื้อเดียวไปกับบรรจุภัณฑ ในปจจุบัน
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ผลิตภัณฑหลายชนิดหันมาใชฉลากแบบผนึกในแมพิมพบรรจุภัณฑ (In-Mould Label) มากขึ้น ซึ่ง
ฉลากประเภทนี้สามารถเพิ่มพื้นที่ในการพิมพขอมูลผลิตภัณฑ ทําใหฉลากมีความสวยงามเรียบเนียน
เปนเนื้อเดียวกับตัวบรรจุภัณฑ ปองกันสินคาลอกเลียนแบบได โดยฉลากชนิดนี้สามารถเลือกใชวัสดุที่
เปนพลาสติกชนิดเดียวกับพลาสติกที่ใชทําบรรจุภัณฑเพื่อใหสามารถงายตอการรีไซเคิลได นอกจากนี้
ฉลากยังมีความทนทานสูง ทนทานตอการขีดขวนและไมหลุดลอก จากเหตุผลที่กลาวมาทําใหการใช
ฉลากแบบผนึกในแมพิมพบรรจุภัณฑ (In-Mould Label) มีแนวโนมการใชงานเพิ่มสูงขึ้นและครอบคลุม
ในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคหลายประเภท โดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภทอาหาร เชน อาหารแช
แข็ง, สินคาประเภทสารเคมีที่ใ ชในบานเชน น้ํา ยาลางหองน้ํา น้ํ ายาฟอกผาขาว เปนตน แตฉลาก
ประเภทนี้จะมีขอจํากัดในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตที่มีราคาคอนขางสูง โดยแมพิมพฉีดพลาสติกที่ใช
ขึ้นรูปบรรจุภัณฑตองถูกออกแบบมาเฉพาะสําหรับฉลากประเภทนี้ และตองอาศัยอุปกรณเสริมที่ทํางาน
แบบอัตโนมัติเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทําใหไมคุมกับการลงทุนสําหรับผูประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็ก ราคาฉลากมีราคาสูงจึงไมเหมาะกับสินคาที่ผลิตในปริมาณนอย แตถาผลิตจํานวน
มากจะทําใหราคาตอหนวยที่ถูกลง
2. ฉลากไมมีกาวแบบหอยหรือแขวน (Tag Label)เปนฉลากสินคาที่ไมมีกาว (Non Adhesive Label)
สําหรับหอยแขวน (Tag Label) หรือเปนฉลากแทรกในหีบหอของบรรจุภัณฑ (Insert Label) เพื่อบอก
ขอมูลรายละเอียดของสินคาและวิธีการใชเพิ่มเติม ทั้งนี้ฉลากแบบหอยแขวนพบมากในผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพและความงาม โดยเฉพาะถูกนํามาใชกับผลิตภัณฑชุดของขวัญ (Gift Set) เพื่อบอกขอมูลในชุด
ของขวัญวาประกอบดวยผลิตภัณฑใดบาง ดังนั้นฉลากแบบหอยแขวนนี้จึงไดรับการออกแบบและพิมพ
ออกมาอยางสวยงามเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ แตเนื่องจากผลิตภัณฑชุด
ของขวัญไมไดเปนสินคาที่มีการผลิตครั้งละมากๆ แตจะผลิตสําหรับเปนของขวัญเนื่องในเทศกาลตางๆ
ดังนั้นปริมาณการใชฉลากประเภทนี้จึงไมสูงมากนักและมีแนวโนมการใชที่คอนขางคงตัวในอนาคต
3. ฉลากติดแบบพันรอบ (Wrap around Label) คือ ฉลากที่นํามาพันรอบตัวบรรจุภัณฑ ปลายทั้งสองดาน
ของฉลากเชื่ อ มติ ด กั น ด ว ยกาว ฉลากประเภทนี้ มี ข อ จํ า กั ด คื อ สามารถใช ไ ด กั บ บรรจุ ภั ณ ฑ รู ป
ทรงกระบอกเทานั้น เนื่องจากบรรจุภัณฑรูปรางทรงกระบอกนี้สามารถใชไดกับเครื่องติดฉลากโดยพัน
รอบแนบไปกับบรรจุภัณฑไดพอดีอยางสวยงาม ไมหลวมหลุดออก จากขอจํากัดเรื่องรูปรางของบรรจุ
ภัณฑทําใหฉลากประเภทนี้ไมเปนที่นิยมกับสินคาที่ตองมีการออกแบบใหบรรจุภัณฑมีรูปรางแปลกใหม
จึงพบมาในสินคาที่มีการผลิตเปนจํานวนมากมีรูปรางบรรจุภัณฑที่ไมหลากหลาย เชน ขวดเครื่องดื่ม
ตางๆ เปนตน ทําใหปริมาณการใชฉลากประเภทนี้มีแนวโนมที่คงตัว
4. ฉลากฟลมหดรัด (Shrink Sleeve label) คือ ฉลากพลาสติกที่เมื่อโดนความรอนแลวจะหดรัดแนบไปกับ
ผิวของบรรจุภัณฑ วัสดุที่ทําฉลากตองเปนฟลมพลาสติกที่หดตัวเมื่อไดรับความรอน เปนที่นาสังเกตวา
บรรจุภัณฑประเภทขวดที่ใชบรรจุอ าหารเหลวเชน เครื่องดื่มชาเขี ยว ซอสปรุงรส ฯลฯ, ผลิตภัณ ฑ
อุปโภคบริโภคเชน สบูเหลว แชมพู โลชั่นทาผิว ฯลฯ, และของใชในครัวเรือน เชน น้ํายาลางจาน น้ํายา
ปรับผานุม ฯลฯ นิยมใชฉลากอยู 2 ประเภทหลัก คือ ฉลากที่มีกาวในตัว และ ฉลากฟลมหดรัด ทั้งนี้
ฉลากฟลมหดรัดสามารถหอหุมไดรอบบรรจุภัณฑ ทําใหมีพื้นที่ในการพิมพมากกวา แตบรรจุภัณฑที่ใช
ฉลากฟลมหดรัดหุมจะมีสีที่เงางามดอยกวา เนื่องจากการพิมพบนพื้นของฟลมหดรัด และฉลากฟลมหด
รัดไมสามารถตกแตงดวยการปมฟอยล (Foil Stamping) เฉพาะตําแหนงใหเกิดความมันเงาได
นอกจากนี้ คาใชจายในการประกอบฉลากฟลมหดรัดเขากับบรรจุภัณฑหรือคาใชจายในการสวม
และหดรัดขวดจะสูงกวาคาติดฉลากกาวในตัว เนื่องจากเครื่องจักรอัตโนมัติที่สวมและใหความรอนแก
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ฉลากมีราคาเครื่องที่แพงกวาเครื่องติดฉลากกาว ประกอบกับ ฉลากฟลมหดรัดนิยมพิมพดวยระบบกรา
เวียรซึ่งตองพิมพครั้งละมากๆ หากสั่งซื้อฉลากในปริมาณนอยจะทําใหราคาตอหนวยสูงขึ้นอยางชัดเจน
จากเหตุผลที่กลาวมา สินคาที่วางขายในระดับพรีเมี่ยม เชน กลุมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความ
งามจึงเลือกใชฉลากที่มีกาวในตัว แตสินคาหลายชนิดที่วางขายในระดับปานกลางจะเลือกใชฉลากฟลม
หดรัดและใชกับผลิตภัณฑที่บรรจุในขวดรูปทรงเฉพาะเพื่อสรางจุดเดนและความแตกตางเมื่ออยูบนชั้น
วางขาย จึงทําใหปริมาณการใชฉลากฟลมหดรัดยังคงมีแนวโนมขยายตัวในอนาคต
จากการศึกษาขอมูลพบวา แนวโนมของตลาดฉลากสินคาพรอมพิมพทั่วโลกเมื่อแบงตามประเภทของฉลาก
สินคาพบวา ในป 2556-2558 ฉลากสินคาที่มีกาวในตัวมีสวนแบงตลาดมากที่สุดที่รอยละ 63.49, รอยละ 63.72,
และ รอยละ 64.08 ตามมาดวยฉลากสินคาที่ตองทากาวกอนนําไปติดบนบรรจุภัณฑในสัดสวนรอยละ 23.81,
รอยละ 23.17, และรอยละ 22.13 และฉลากประเภทอื่นๆ เชนฉลากฟลมหดรัด และฉลากแบบผนึกในแมพิมพ
บรรจุภัณฑ (In-Mould Label) รอยละ 12.69, รอยละ13.11 และรอยละ 13.79 ตามลําดับ ดังแสดงไดจากแผนภูมิ
แทงดังนี้

ปริมาณและแนวโนมการใชฉลากสินคาพรอมพิมพของโลก ป 2009-2019
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(ที่มา : Smithers Pira December 2014)

จากแผนภาพขางตนแสดงใหเห็นถึงแนวโนมปริมาณการใชฉลากสินคาที่มีกาวในตัวทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และยังมีสัดสวนการใชงานมากที่สุด เนื่องจากฉลากประเภทนี้ไดมีการพัฒนาจนมีคุณสมบัติและคุณภาพ
ที่ทัดเทียมจนสามารถนําไปใชทดแทนฉลากประเภทอื่นๆได
ทั้งนี้จากการสอบถามทางผูบริหารบริษัท บริษัทไดทําการเก็บรวบรวมและศึกษาขอมูลทั้งจากของบริษัทเอง
และสุมเก็บตัวอยางจากบริษัทที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมฉลากสินคา พบวาภาวะอุตสาหกรรมฉลากสินคาพรอม
พิมพในประเทศไทย ในป 2556-2558 มีมูลคาประมาณ 7,938 ลานบาท, 8,002 ลานบาท และ 8,322.56 ลาน
บาท ตามลําดับ บริษัทไดประมาณการสวนแบงตลาดของฉลากสินคาที่มีกาวในตัวอยูที่สัดสวนประมาณรอยละ
75 ของมูลคาตลาดฉลากสินคาพรอมพิมพของประเทศไทยในป 2556 – 2558 ตามลําดับ โดยฉลากที่มีกาวใน
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ตัวมีมูลคาประมาณ 5,954 ลานบาท, 6,001 ลานบาท และ 6,241 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งการคาดการณดังกลาว
อางอิงจากประมาณการผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยซึ่งประมาณการโดยธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2557
จากการวิเคราะหรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของบริษัทในกลุมผูผลิตฉลากสินคาพรอมพิมพในประเทศไทย
จะเห็นวาแนวโนมตลาดฉลากสินคาคุณภาพสูงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญเนื่องจากกระแสความนิยม
ฉลากสินคาคุณภาพสูงในตางประเทศเริ่มเขามาในประเทศไทย ประกอบกับผูบริโภคใหความสําคัญกับบรรจุ
ภัณฑที่มีความสวยงามมากขึ้น ดังนั้น การทําฉลากสินคาที่มีคุณภาพดี สีสันสดใส จะทําใหสินคามีความโดดเดน
และดึงดูดผูบริโภคไดงาย นอกจากนี้ ยังชวยลดตนทุนการผลิตโดยผูผลิตสินคาไมจําเปนตองผลิตบรรจุภัณฑที่มี
ลักษณะเหมือนกันแตมีลวดลายหรือสีที่แตกตางกันเก็บไวเปนจํานวนมาก
สินคาของบริษัทเกี่ยวของโดยตรงกับสินคาประเภทบรรจุภัณฑโดยบริษัทมีรายไดหลักมาจากกลุมลูกคาใน
ธุรกิจผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม โดยมีสัดสวนการขายมากกวารอยละ 89 ของยอดจําหนายทั้งหมด
ในชวง 3 ปยอนหลังที่ผานมา ซึ่งลูกคาที่เปนผูผลิตผลิตภัณฑในกลุมนี้จะใหความสําคัญตอการเลือกใชและการ
ออกแบบฉลากสินคาใหสวยงามสะดุดตาผูบริโภค ดังนั้นอัตราการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและ
ความงามจะมีผลตอปริมาณการใชฉลากสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งฉลากสินคาประเภทที่มกี าวในตัว ซึ่งเปนฉลาก
ที่สามารถตอบโจทยการใชงานของธุรกิจประเภทนี้
ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
ตลาดฉลากสินคาและงานพิมพคุณภาพสูงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามภาวะของตลาดสินคา
อุปโภคบริโภคและภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ปริมาณการใชฉลากสินคาจึงมีอัตราการเติบโตสอดคลองตาม
ปริมาณการใชบรรจุภัณฑ
ทั้งนีบ้ รรจุภัณฑสามารถแบงตามประเภทของวัสดุไดออกเปน 6 ประเภท คือ
1.บรรจุภัณฑออนตัว (Flexible Packaging) คือ บรรจุภัณฑที่ทําจากพลาสติกกระดาษ ฟลม ฟอยล หรือ
วัสดุเหลานี้รวมกัน (laminate) เชน หลอดยาสีฟน ถุงตั้งได (Stand-up pouch) ถาด เปนตน เปนบรรจุภัณฑ
ทีไ่ มสามารถรักษามิติและรูปทรงได
2.บรรจุภัณฑแกว (Glass Packaging)
3.บรรจุภัณฑคงรูป (Rigid Packaging) บรรจุภัณฑประเภทแข็งตัวที่ทํามาจากพลาสติก บรรจุภัณฑชนิดนี้จะ
มีความแข็งแรง คงรูปไดดี เชน ตลับ ขวดแชมพู กระปองเปนตน
4.บรรจุภัณฑกระปองโลหะ (Metal Packaging)
5.บรรจุภัณฑแบบกลองปลอดเชื้อ (Aseptic Carton) หรือกลองลามิเนต เปนกลองที่ทําจากวัสดุหลายชนิด
เชื่อมประสาน (laminate) กัน ใชสําหรับระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (aseptic packaging system) เชน
กลองนม กลองน้ําผลไม เปนตน
6.บรรจุภัณฑกระดาษ
โดยบรรจุภัณฑขางตนดังกลาวนี้ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตฉลากสินคาเพื่อนํามาติดลงบนบรรจุ
ภัณฑ หรือ ฉลากพรอมพิมพ ( Pre printed label) ซึ่งฉลากประเภทนีส้ ามารถนําไปใชกับบรรจุภัณฑประเภทแกว,
บรรจุภัณฑคงรูป, และบรรจุภัณฑกระปองโลหะ นอกจากนี้บริษัทยังใหบริการงานพิมพฉลากลงบนบรรจุภัณฑ
กระดาษ เพื่อใหสื่อสารขอมูลของสินคาไปยังผูบริโภค ทําใหสินคาดูมีมูลคา ดึงดูดใจผูบริโภค
การพิจารณาเลือกใชฉลากสินคาตองเหมาะสมกับประเภทบรรจุภัณฑ โดยการเลือกใชฉลากสินคาสามารถ
แบงไดออกเปน 2 ประเภทหลักตามลักษณะการพิมพและการนําไปใชกับบรรจุภัณฑ ดังนี้
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / ขอ 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

หนา 15

บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

1. การพิมพบนฉลากแลวนํามาติดกับบรรจุภัณฑ หรือ ฉลากพรอมพิมพ ( Pre printed label)
ในปจจุบันพบวา ลูกคานิยมเลือกใชฉลากสินคาพรอมพิมพ เนื่องจากมีความคมชัดและคุณภาพในการพิมพ
สูง, สามารถออกแบบและตกแตงใหสวยงามตามที่ตองการ, หากพบความผิดพลาดของฉลากหลังกระบวนการ
พิมพ สามารถลอกฉลากออกจากบรรจุภัณฑและติดฉลากใหมได, และสามารถลดตนทุนสินคาคงคลังของบรรจุ
ภัณฑโดยสินคาที่อยูในสายผลิตภัณฑเดียวกันสามารถใชบรรจุภัณฑเดียวกันแตบงบอกความแตกตางของแตละ
SKU (Stock Keeping Unit) ผานการติดฉลากสินคาพรอมพิมพที่ไดรับการออกแบบมาใหแตกตางกัน
นอกจากนี้ฉลากสินคาพรอมพิมพยังไดถูกคิดคนและปรับปรุงคุณภาพในตัววัตถุดิบของวัสดุพิมพจนสามารถ
ปดสนิทแนบไปกับพื้นผิวของบรรจุภัณฑไดอยางสวยงามเสมือนพิมพลงบนบรรจุภัณฑโดยตรง
2. การพิมพฉลากบนวัสดุบรรจุภัณฑโดยตรง (Direct printed label)
การพิมพฉลากบนวัสดุบรรจุภัณฑโดยตรงเปนกระบวนการพิมพโดยผูผลิตบรรจุภัณฑ โดยผูผลิตบรรจุภัณฑ
มีสวนรวมในออกแบบและเลือกการพิมพที่เหมาะสมกับโครงสรางบรรจุภัณฑและความตองการจากทางลูกคา
เพื่อใหไดออกมาเปนบรรจุภัณฑสําเร็จรูปสําหรับเขาสูกระบวนการบรรจุตอไป ดังนั้นการพิมพฉลากบนวัสดุบรรจุ
ภัณฑโดยตรงจึงจัดเปนสวนหนึ่งของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
การพิมพฉลากบนวัสดุบรรจุภัณฑโดยตรง สามารถประหยัดตนทุนเนื่องจากมีคาใชจายถูกกวาฉลากสินคา
พรอมพิมพ และลดระยะเวลาในการติดฉลากในกระบวนการผลิตของลูกคา แตมีขอจํากัดในการออกแบบและ
การพิมพฉลาก สามารถพิมพจํานวนไดนอยสี คุณภาพการพิมพต่ํา สงผลใหภาพลักษณของสินคาอาจดูดอยคา
ลง มีพื้นที่ในการพิมพจํากัด(Printing Area) นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุนตอการใชงานและตอการบริหาร
คลังสินคาต่ํา ลูกคาตองแบกรับตนทุนสินคาคงคลังของบรรจุภัณฑ เนื่องจากบรรจุภัณฑแตละ SKU ไมสามารถ
ใชรวมกันได
ทั้งนี้ปริมาณการใชบรรจุภัณฑในประเทศไทย สามารถแสดงขอมูลตามประเภทบรรจุภัณฑไดดังนี้

(ที่มา : รายงานทิศทางของบรรจุภัณฑ และภาพรวมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑของไทย
โดยสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม 15 มิถุนายน 2556 )

จากขอมูลดานบน พบวา เมื่อพิจารณาถึงกลุมของประเภทบรรจุภัณฑที่สามารถใชกับฉลากสินคาพรอมพิมพ
ไดแก บรรจุแกว, บรรจุภัณฑคงรูปและบรรจุภัณฑกระปองโลหะ พบวา มีปริมาณการใชงานรวมกันมากที่สุด ทั้งนี้
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คาดการณวาในป 2557 กลุมบรรจุภัณฑทั้ง 3 ประเภทนี้จะมีปริมาณการใชรวมกันอยูที่ 19,125 ลานหนวยในป
2557 เพิ่มขึ้นจาก18,375 ลานหนวยในป 2556 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 4.08 ตามมาดวยบรรจุภัณฑ
ประเภทออนตัว, บรรจุภัณฑแบบกลองปลอดเชื้อและบรรจุภัณฑกระดาษตามลําดับ
ทั้งนี้บริษัทถือวาเปนผูเลนที่มีศักยภาพสําคัญในตลาดอุตสาหกรรมฉลากสินคาพรอมพิมพ ซึ่งผูบริหารของ
บริษัทไดใหความเห็นวา แนวโนมของฉลากสินคาพรอมพิมพมีแนวโนมการใชงานในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องในอนาคตสอดคลองกับการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ เนื่องจากสภาวะการแขงขันและความตองการ
ของลูก คา ซึ่ง เป นผู ผลิ ตสิ นค าที่ พยายามพั ฒนาการออกแบบฉลากสิน คาใหส วยงามเพื่อ ดึง ดูด ผูบ ริโ ภคและ
ยกระดับของสินคาใหดูมีมูลคามากยิ่งขึ้น ทําใหลูกคาเปลี่ยนมาใชฉลากสินคาพรอมพิมพมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
แผนการตลาดและการตัดสินใจดานตนทุนการผลิตของลูกคา
ธุรกิจผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม ไดแก ผลิตภัณฑดูแลรางกาย (Personal Care) ซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ
ดูแลผิวและเสนผม ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑน้ําหอม เปนตน ขอมูลจากสมาคมผูผลิตเครื่องสําอาง
ไทย พบวามูลคารวมของตลาดผลิต ภัณฑเพื่อความงามและสุขภาพในประเทศในป 2555 และ 2556 สูงถึ ง
210,000 ลานบาท และ 268,800 ลานบาท ตามลําดับหรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 28 ดานการสงออก
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามก็มีการเติบโตอยางตอเนื่องตั้งแตป 2551 ซึ่งในป 2555 และ 2556 มูลคาการ
สงออกเทากับ 2,676.82 ลานดอลลารสหรัฐ และ 2,706.94 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับหรือคิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.13 และมีมูลคาสงออกเทากับ 2,289.50 และ 2,221.41 ลานดอลลารสหรัฐ ในงวด 9 เดือนแรก
ของป 2556 และงวด 9 เดือนแรกของป 2557 ตามลําดับ โดยในป 2557 การสงออกของประเทศไทยขยายตัว
ลดลงจากป 2556 รอยละ 2.97 จากผลกระทบอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ประเทศไทยเปนผูสงออก
อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามที่มีตลาดหลักคือ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศญี่ปุน ในงวด 9 เดือนแรกของป 2557 ประเทศไทยสงออกไปยังประเทศสมาชิกใน
กลุมอาเซียนคิดเปน รอยละ 37 ในขณะทีก่ ารสงออกไปยังประเทศญี่ปุนคิดเปนรอยละ 30 การสงออกไปยังยุโรป
และประเทศออสเตรเลียรอยละ 5 และอื่นๆอีกรอยละ 23 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด แสดงใหเห็นวาประเทศ
ไทยเปนผูผลิตผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามรายใหญในอาเซียน ใหกับแบรนดชั้นนําของโลกเนื่องจากมี
ความพรอมในดานการผลิตที่สูงมาก ทั้งดานเทคโนโลยี บุคลากร การลงทุน และการขนสง สงผลใหผูผลิตจาก
ตางประเทศยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑและมาตรฐานการผลิตที่ไดมาตรฐานสากลและใชประเทศไทยเปนฐาน
การผลิตเชนเดียวกับอีกหลายๆประเทศที่ตองการเขามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งบรรจุภัณฑ ฉลากสินคาและงาน
พิ ม พ คุ ณ ภาพสู ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ สุ ข ภาพและความงามถื อ ว า เป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ในการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและการพิมพในเชิงมูลคาโดยฉลากสินคาสามารถทําใหผูบริโภคจดจําตราสินคาได สราง
ความโดดเดน สรางภาพลักษณใหดูทันสมัย ดึงดูดใจ สงผลใหเกิดการตัดสินใจของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น ถึงแม
ประเทศไทยจะปญหาการเมืองที่มีมาตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน แตฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยคอนขาง
แข็งแรง และภาคเอกชนของธุรกิจนีส้ ามารถปรับแผนธุรกิจใหยืดหยุนไปตามสถานการณทางการเมืองได
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ปริมาณการสงออกและนําเขาเครื่องสําอางของประเทศไทย ป 2551-2555

(ที่มา : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 7 พฤศิกายน 2557)

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามมีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูบริโภค
ทุกเพศทุกวัย เพราะฉะนั้นไมวาเศรษฐกิจ จะมีการเติบโตหรืออยูภาวะที่ชะลอตัวลง แตตลาดผลิตภัณฑเพื่ อ
สุขภาพและความงามก็ยังคงมีการเติบโต เนื่องจากแนวคิดของสังคมในปจจุบันที่สงเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดี ทํา
ใหผูบริโภคใหความสําคัญกับรายจายสวนนี้
ทั้งนีบ้ ริษัทไดวางตําแหนงทางการตลาดของผลิตภัณฑฉลากใหอยูในระดับผลิตภัณฑฉลากที่มีคุณภาพและ
ความละเอี ย ดสู ง โดยบริ ษัท มี เทคโนโลยี ก ารพิ มพ ที่ ทั นสมั ยสามารถพิ ม พม ากถึ ง 12 สี ใ นเครื่อ งเดี ย วและมี
เทคโนโลยีงานตกแตงที่สามารถรองรับไดทุกความตองการในการออกแบบฉลากจากลูกคา โดยเฉพาะลูกคาใน
กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามที่เปนกลุมลูกคาหลักของบริษัท ซึ่งสินคาของกลุมธุรกิจนี้
จะตองอาศัยความโดดเดนจากฉลากสินคาอยางสูง เพื่อเพิ่มยอดขาย และ สวนแบงทางการตลาด (Market
Share) รวมถึงสรางการจดจําของผูบริโภค
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2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ
2.5.1 การผลิตและกําลังการผลิต
ปจจุบัน บริษัทมีโรงงานผลิตฉลากสินคาและงานพิมพ 1 แหง อยูเลขที่ 19 หมูที่ 10 ตําบลคลองสี่ อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดของอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงงานดังนี้

กําลังการผลิต

2555

2556

2557

6,208

6,750

7,182

ปริมาณการผลิตจริง (พัน ตร.ม.)

5,237

5,543

6,182

อัตราการใชกําลังการผลิต(%)

84.36%

82.12%

86.07%

ปริมาณการผลิตปนี้เทียบกับปกอน
(+,-%)

+63.30%

+5.84%

+11.53%

กําลังการผลิตเต็มที่ 1)
(หนวย : พัน ตร.ม.)
(เวลาทํางาน 16 และ 24 ชม.ตอวัน,
6 วันตอสัปดาหรวม 312 วัน/ป)

หมายเหตุ :
1) คํานวณกําลังการผลิตจากระยะเวลาการทํางาน 16 ชม.ตอวันและ 24 ชม.ตอวันตามแผนการจัดกําลังการผลิตประจําปในแต
ละป (1 กะ มี 8 ชั่วโมง)

2.5.2 กระบวนการผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
บริษัทมีการบริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญในทุกขั้นตอน เพื่อสายการผลิตที่
มีประสิ ทธิ ภาพใหไ ดม าซึ่ งผลิต ภัณ ฑที่ มีคุณ ภาพ ลดปริ มาณของเสี ยจากกระบวนการผลิ ตใหน อยที่สุ ด โดยบริ ษัท มี
กระบวนการผลิตดังนี้
กระบวนการผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ

กระบวนการกอนพิมพ (Prepress)

กระบวนการพิมพ (Printing)

กระบวนการหลังพิมพ (Postpress)
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1) กระบวนการกอนพิมพ (Prepress)
เปนกระบวนการเตรียมงานกอนกระบวนการพิมพ เริ่มจากการติดตอประสานงาน รับแบบมาจากลูกคา
จัดแบบ ตกแตงภาพ พิสูจนอักษร การแยกสีเพื่อจัดเตรียมหมึกพิมพ การทําแมพิมพ รวมถึงการตรวจสอบ
รูปแบบและสีพิมพ (Proof) โดยเมื่อบริษัทไดรับไฟลงานที่ออกแบบจากลูกคา บริษัทจะจัดทําตัวอยางงาน
พิมพจากไฟลงานที่ไดรับมาใหลูกคาตรวจสอบกอนการทําแมพิมพจริง เพื่อปองกันไมใหแมพิมพที่ทําออกมา
มีความผิดพลาดไมเปนไปตามตองการของลูกคา และใหลูกคาตรวจสอบรูปแบบและสีของงานพิมพจริงกอน
ดําเนินการผลิต(Print Proof) ซึ่งลูกคาจะตองมีการลงนามยอมรับ เพื่อปองกันในประเด็นเรื่องสินคาที่ผลิต
ออกมาไมเปนไปตามขอกําหนด เปนการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไดใหกับทั้งบริษัทและลูกคา
ปจจัยสําคัญที่สงผลใหงานพิมพออกมามีคุณภาพ คือ คุณภาพของแมพิมพ โดยบริษัทมีระบบการผลิต
แมพิมพแบบ CTP (Computer to Plate ) คือ การทําแมพิมพเพลทโดยตรงจากการปอนไฟลขอมูลเขาสู
คอมพิวเตอร ซึ่งระบบการผลิตแมพิมพแบบ CTP นี้ชวยลดขั้นตอนและปญหาตางๆของการทําเพลทดวย
ระบบเดิม เป นการทํางานด วยระบบดิ จิตอลทั้งระบบ ตัดขั้ นตอนการทําฟล มทั้ง หมด แมพิ มพที่ไ ดจะมี
คุณภาพสูงและคงที่สม่ําเสมอ
2) กระบวนการพิมพ (Printing)
เป นขั้ น ตอนของการพิ มพ บริ ษัท มีเ ทคโนโลยีก ารพิ มพ แ ละเทคโนโลยี ตกแต ง พื้น ผิว ของงานพิม พ ที่
ทันสมัย มีเครื่องจักรทั้งระบบปอนแผน(Sheet) และปอนมวน(Roll) ที่ครบวงจรสามารถผสมผสานระบบการ
พิมพและการตกแตงพื้นผิวหลายๆระบบไดในเครื่องเดียว ( All-in-One) พรอมทั้งมีหนวยลบกาว(Glue Killer)
ภายในเครื่องเพื่อลบกาวในพื้นที่สวนที่ไมตองการออก สงผลใหสินคาที่ผลิตออกมามีคุณภาพ มีความ
ละเอียดและความสวยงาม ตรงตามความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน
1.

2.

3.

4.

เทคโนโลยีการพิมพของบริษัท
ระบบการพิมพเลตเตอรเพรส (Letter Press) เปนระบบการพิมพพื้นนูน คือ แมพิมพสวนที่เปน
ภาพหรือขอความจะนูนสูงขึ้นมาจากพื้นสวนอื่นๆของแมพิมพคลายตรายางประทับ สวนที่นูน
สูงขึ้นมานี้เมื่อไดรับหมึกแลวก็จะสามารถพิมพลงบนวัสดุพิมพไดโดยตรงทันที เทคโนโลยีการ
พิมพนี้เปนเทคโนโลยีระบบแรกที่บริษัทไดลงทุนติดตั้งเครื่องจักรสําหรับการพิมพฉลากสติก
เกอรและยังคงมีการใชระบบนี้ในการผลิตมาจนถึงปจจุบัน
ระบบการพิมพเฟล็กโซกราฟ (Flexography) เปนระบบการพิมพพื้นนูนที่พัฒนามาจากระบบ
การพิมพเลตเตอรเพรส สามารถพิมพลงบนวัสดุไดหลากหลาย สามารถเลือกสีพิมพพิเศษได
ตามความตองการ เชน สีเฉดตางๆ ตามแพนโทน (Pantone) หรือสีเมทาลิค เปนตน
ระบบการพิมพกราเวียร (Gravure) เปนระบบการพิมพแบบพื้นลึก คือ แมพิมพในสวนที่เปน
ภาพจะเปน รอ งลึก ลง ไปจากพื้ นผิ วของแม พิ มพ ทั้ งนี้ แม พิ มพ ระบบดัง กล า วจะมี ราคาสู ง
มากกวาระบบอื่น แตใหงานพิมพที่มีคุณภาพสูง
ระบบการพิมพออฟเซต (Offset) เปนระบบการพิมพพื้นราบ แมพิมพเปนแบบผิวระนาบ โดย
แมพิมพจะรับหมึก แลวถายทอดภาพไปยังตัวกลาง คือผายาง แลวจึงถายหมึกลงไปบนวัสดุ
พิมพอกี ที โดยมีลูกกลิ้งยางอีกหนึ่งลูกคอยกดทําใหเกิดภาพ ทําใหสามารถพิมพไดเรียบเนียน
และติดสีไดแนน เหมาะสําหรับงานพิมพที่มีความละเอียดสูงมาก หากมีการควบคุมคุณภาพที่
ดี จะไดงานพิมพที่เหมือนจริงมาก
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5. ระบบการพิมพซิลค สกรีน (Silk screen) เปนการพิมพโดยใชแมพิมพพื้นฉลุ เหมาะสําหรับ
ภาพหรือตัวอักษรที่ตองการเนนใหนูนเดนขึ้นมาไดอยางมีมิติ
6. ระบบการพิมพดิจิตอล (Digital printing) เปนเทคโนโลยีการพิมพที่ไมตองใชแมพิมพ โดย
เครื่องพิมพจะรับไฟลงานจากคอมพิวเตอรมาพิมพไดเลยโดยตรง ทําใหสามารถลดตนทุนจาก
การทําแมพิมพ เปนผลใหบริษัทสามารถเพิม่ ศักยภาพในการแขงขันในดานราคาสําหรับลูกคา
ที่มีปริมาณการสั่งซื้อไมมากนัก
3) กระบวนการหลังการพิมพ (Post Press)
งานพิมพที่พิมพเสร็จสิ้นแลว โดยทั่วไปยังไมสมบูรณเปนชิ้นงานตามที่ตองการ จึงตองผานกระบวนการหลัง
การพิมพตกแตงเพื่อใหมีพื้นผิวสวยงามตามที่ตองการ เมื่อไดผลิตภัณฑสําเร็จตามที่ตองการ จะทําการตรวจสอบ
คุณภาพ แลวแบงบรรจุหีบหอพรอมสงไปยังจุดหมายปลายทางตอไป
เทคโนโลยีงานตกแตงพื้นผิวของงานพิมพ
1. งานเคลือบผิว (Coating) เปนการเคลือบเพื่อใหพื้นผิวของแผนพิมพมีความมันเงา สามารถ
เคลือบไดทั้งแผนโดยเคลือบผิวกระดาษดวยฟลมพลาสติกใสที่มีความมันวาวหรือมีผิวดาน
(Laminating) หรือเคลือบเฉพาะบริเวณที่ตองการโดยน้ํายาเคมี เชน เคลือบเงาตัวอักษรที่
สําคัญหรือภาพที่ตองการเนนซึ่งจะชวยใหงานพิมพนั้นดูโดดเดน มีสีสดใสอยูตลอดเวลาและ
ปองกันละอองน้ําและรอยทีเ่ กิดจากการขีดขวน
2. การรีด/ปมแผนฟอยล (Hot/Cold Stamping) เปนการปมแผนฟอยลไปติดลงบนชิ้นงานตาม
รูปแบบทีป่ ม มีทั้งการปมฟอลยเงิน/ทอง, ฟอลยสีตาง ๆ, ฟอลยลวดลายตาง ๆ และฟอลยฮาโล
แกรม เปนตน ทั้งนี้บริษัทมีเทคโนโลยีในการตกแตงแบบการรีด/ปมแผนฟอยลทั้งแบบ Hot
Stamping และ Cold Stamping เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดย Hot Stamping
จะตองใหความรอนแกแมพิมพโลหะเพื่อกดทับและปมแผนฟอยลเงิน/ทองลงใหติดผิววัสดุ
พิมพเชน กระดาษ เพื่อเกิดภาพตามแมพิมพ ฟอยลที่ใชจึงตองมีคุณสมบัติที่สามารถติดยึดบน
วัสดุพิมพไดโดยความรอนสูง สวน Cold Stamping ไมตองอาศัยความรอนและไมตองใช
แมพิมพโลหะ แตจะใชระบบพิมพลายภาพที่ตองการดวยหมึกใสที่แหงตัวดวยยูวีซึ่งจะทํา
หนาที่เปนกาวยึดติดกับฟอยล จากนั้นจึงผานกระบวนการกดทับฟอยล เพื่อใหฟอยลยึดเกาะ
พื้นผิวของกระดาษไดตามลายภาพที่พิมพดวยหมึกยูวีใส ซึ่งCold Stamping จะใหภาพที่มี
คุณภาพความคมชัดดอยกวา Hot Stamping แต Cold Stamping มีราคาที่ถูกกวา และ
สามารถตกแตงลงบนวัสดุไดหลากหลายกวา เนื่องจาก Cold Stamping ไมใชความรอนจึงไม
มีปญหากับบรรจุภัณฑทที่ ําจากพลาสติกซึ่งไวตอความรอน
3. การปมนูน/ปมลึก (Embossing/Debossing) เปนการปมใหชิ้นงานบริเวณที่ตองการนูนขึ้น
หรือลึกลงจากผิวเปนรูปรางตามแบบปม เชนการปมนูนตัวอักษร สัญลักษณ เปนตน
2.5.3 มาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 : 2008 มาตรฐานสําหรับระบบบริหาร
คุณภาพ (Quality Management System, QMS) และ ISO 14001 : 2004 มาตรฐานสําหรับระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม โดยไดรับการรับรองจาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited สงผลให
ลูกคาเชื่อมั่นไดวาบริษัทจะผลิตสินคาที่มีคุณภาพเปนไปตามระบบบริหารคุณภาพและมีระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ
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-

นอกจากนี้บริษัทยังผลิตสินคาที่สอดคลองและไดรับการรับรองตามมาตรฐานขอกําหนดตางๆตามที่
ลูกคากําหนดยกตัวอยาง เชน
RoHs (Restriction on Hazardous Substances) คือ ขอกําหนดการจํากัดการใชสารอันตรายของสหภาพ
ยุโรป (EU) ซึ่งบังคับใชกับสินคาเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดที่ซื้อขายกันในสหภาพยุโรป (EU)
REACH Regulation (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) คือ
กฎหมายที่ใชควบคุมการใชสารเคมีในสหภาพยุโรป โดยผูป ระกอบการ ไดแก ผูผลิต ผูนําเขา ผูจําหนาย และ
ผูใชปลายน้ํา ตองรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชสารเคมีที่มีการผลิต จําหนาย หรือนําไปใชใน
ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ผลิตและจําหนายในสหภาพยุโรป โดยจะตองมีการศึกษาประเมินคุณสมบัติของสารเคมีที่
มีผลกระทบตอสุขภาพและ สิ่งแวดลอม รวมทั้งตองมีการสื่อสารขอมูลและคําแนะนําการใชสารเคมีอยาง
ปลอดภัย (Chemical Safety Data) ใหกับผูใช
ดังนั้นผลิตภัณฑของบริษัทที่ถูกนําไปวางจําหนายในตลาดสหภาพยุโรป ตองอยูภายใตขอกําหนดนี้ดวย
บริษัทจึงมีการเลือกใชหมึกพิมพและวัสดุที่ผานมาตรฐาน RoHS และรวมทั้งมีการแจงขอมูลของสารเคมีที่ใช
เพื่อใหผานเกณฑการนําเขาและวางจําหนายในตลาดสหภาพยุโรป

2.5.4 การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตสินคา คือ ฉลากกาว กระดาษไมมีกาวและ หมึกพิมพ โดยสามารถแสดงจํานวน
ผูจําหนายวัตถุดิบหลักและสัดสวนการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศไดดังนี้
-

จํานวนผูจําหนายวัตถุดิบหลัก
จํานวนราย

วัตถุดิบ

ฉลากกาว กระดาษไมมีกาว หมึกพิมพ
-

2555

2556

2557

31

30

27

สัดสวนรอยละการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
วัตถุดิบ

ฉลากกาว กระดาษไมมีกาว หมึกพิมพ

สัดสวนรอยละการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศและตางประเทศ
2555

2556

2557

99.05 : 0.95

99.64 : 0.36

99.45 : 0.55

ในป 2555 - 2557 บริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูจําหนายหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบ 10 รายแรก รอยละ
89.83, รอยละ 89.36, และ รอยละ 91.45 ของมูลคาการสั่งซื้อทั้งหมด ตามลําดับ โดยเปนผูจัดจําหนายรายใหญ
ที่มีสัดสวนการจําหนายใหแกบริษัทเกินรอยละ 10 ของมูลคาการสั่งซื้อทั้งหมดจํานวน 2 ราย และกวารอยละ 30
ของมูลคาการสั่งซื้อสินคารวมจํานวน 1 รายโดยบริษัทไดสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทฉลากกาวและกระดาษกาวจากผู
จัดจําหนายเจาหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของยอดซื้อรวมทั้งหมด ผูจัดจําหนายรายดังกลาวเปนผูจัดจําหนาย
วัตถุดิบเพื่อการผลิตฉลากและบรรจุภัณฑรายใหญที่มีสาขาทั่วโลก จึงสามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคา
ไดทันตอความตองการของบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผูจ ัดจําหนายที่มสี ภาพการดําเนินธุรกิจที่ดีและมั่นคง มีความสามารถในการ
จัดหาวั ตถุดิบในคุณภาพกับราคาที่เ หมาะสม สง มอบไดอยางสม่ําเสมอและตรงต อเวลา รวมไปถึงสามารถ
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ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงธุรกิจตามอุปสงคและอุปทานของตลาดในปจจุบันไดอยางยืดหยุน โดยบริษัทจะมี
การเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบที่มีระดับคุณภาพ มาตรฐานใกลเคียงกัน หรือเทาเทียมกันจากผูจัดจําหนายไมนอย
กวา 2 ราย และวัตถุดิบจะตองผานการทดสอบสินคาตัวอยางจากแผนก กอนทําการสั่งซื้อทุกครั้ง เพี่อที่บริษัทจะ
สามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบราคาและลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงผูขายเพียงรายเดียว
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทสามารถรักษาความสัมพันธอันดีกับผูจัดจําหนายวัตถุดิบได และบริษัทมี
แหลงวัตถุดิบที่เพียงพอสําหรับใชในกระบวนการผลิตมาโดยตลอดและยังไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
แตอยางใดในรอบ 3 ปที่ผานมา
2.6 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
บริษัทใชวัตถุดิบประเภทฉลากกาวและหมึกพิมพที่สําเร็จรูปพรอมใชงานได ไมไดเปนผูผลิตวัตถุดิบเองโดยตรง แต
เปนผูนําวัตถุดิบนั้นมาเขาสูกระบวนการพิมพ ดังนั้นจึงสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาโรงงานผูผลิตวัตถุดิบ ทั้งนี้
ในทุกๆปที่ผานมา บริษัทไดมีการวาจางบริษัทภายนอก คือ บริษัท เฮลธ แอนด เอ็นไวเทค จํากัด ซึ่งเปนหองปฏิบัติการ
วิเคราะหเอกชน เลขทะเบียน ว – 152 อนุญาตโดยกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เขามาตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งมี
การตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง แสงสวาง คาควันดําและระดับความดังของเสียงจากทอไอเสียรถยนต รวมไปถึงมี
การตรวจวัดปริมาณความเขมขนของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศที่ทํางานและสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย พบวา
ผลการตรวจวัดในทุกประเด็นมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้บริษัทยังไดผานการรับรองมาตรฐานสําหรับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 : 2004 จาก
Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited และไดเขารวมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนโรงงานสี
เขียวประจําป 2556 สงผลใหลูกคาทั้งในและตางประเทศเชื่อมั่นไดวาบริษัทมีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานสากล
ผลของการปฏิบัติจริงในชวง 3 ปที่ผานมา
สําหรับสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย ตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 บริษัทไดมีการทําสัญญาวาจางบริษัทผูใหการ
บริการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว เปนผูดําเนินการใหดังตอไปนี้
1.เนื่องจากหนึ่งในวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต คือ ฉลากกาว ซึ่งมีสารเคมีที่เปนกาวติดอยู เมื่อวัตถุดิบใน
สวนนี้เกิดเปนของเสียจึงไมสามารถนํากลับไปใชใหมได ตองนําของเสียไปทําลายเทานั้น
บริษัทจึงไดวาจาง บริษัท พีเอสที เอนไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการใหเปน
ตัวแทนในการจัดหารวบรวม ขนสงวัสดุที่ไมใชแลวจากอุตสาหกรรม ไปกําจัดที่ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด
(มหาชน) ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับฝงกลบวัสดุที่ไมใชแลวที่ไมเปนอันตรายและอันตรายพรอมปรับ
คุณภาพวัสดุที่ไมใชแลว โดยสัญญาวาจางมีระยะเวลาระหวาง 3 กันยายน 2556 ถึง 3 กันยายน 2558
2. บริษัท ซานเหอ รีไซคลิ่ง จํากัด ไดเปนผูใหบริการแกบริษัท ในการคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวเพื่อ
จําหนายตอสําหรับการรีไซเคิลไดแก เศษกระดาษและกลองกระดาษที่ไมมีกาว เปนตน โดยระยะเวลาการใหบริการ
ระหวาง 2 เมษายน 2557 ถึง 6 มีนาคม 2558
ขอพิพาทหรือการถูกฟองรองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และแนวทางการแกไขขอพิพาทดังกลาว
-ไมมี –
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บริษัท สาลี่ พริ้นทติ้ง จํากัด (มหาชน)

2.7 งานที่ยังไมไดสงมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีงานที่ยังไมไดสงมอบซึ่งเปนสินคาประเภทฉลากที่มีกาวในตัวจํานวน 40
รายการโดยมีมูลคารวมตามใบสั่งซื้อ (Purchase order) เทากับ 0.81 ลานบาท และมีมูลคาคงคางเทากับ 0.81 ลาน บาท
โดยมีการสงมอบสินคาในวันที่ 14 มกราคม 2558
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