


ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ปริมาณสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและมีจ านวนที่หลากหลายในตลาด ท าให้ปริมาณ
ความต้องการใช้กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งที่ใช้ในการขนส่งพัสดุสิ่งของ หรือ
ใช้เพื่อบรรจุหีบห่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล่องพัสดุไปรษณีย์ กล่องบรรจุภัณฑ์หูหิ้ว
ส าหรับผลไม้ กล่องอาหาร..Food..Delivery..กล่องบรรจุสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือกล่องบรรจุ
เอกสาร เป็นต้น 
 การเติบโตของธุรกิจเป็นไปตามธุรกิจออนไลน์และธุรกิจขนส่ง ที่ต้องใช้เพื่อบรรจุสินค้าและ
ขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค โดยเฉพาะกล่องกระดาษเพื่อการขนส่ง

 ในปี 2561 รายได้จากธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ มีมูลค่าสูงถึง 176,820
ล้านบาท เติบโตกว่าปีที่ผ่านมาถึง 19.58% โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากนิติบุคคลขนาดใหญ่ (L)
69.63% และนิติบุคคลขนาดเล็ก (S) 16.37% สะท้อนความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและ
ความได้เปรียบเชิงขนาดของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนและเครือข่ายธุรกิจ
 ธุรกิจกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เขตภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในหลายธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพื่อจ าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคทั้งการขายแบบมีหน้าร้านหรือการขายแบบออนไลน์ 
ล้วนต้องใช้หีบห่อทั้งสิ้น โดยเฉพาะกล่องกระดาษลูกฟูกที่นิยม
ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งใช้เพื่อการขนส่งเคลื่อนย้าย หรือน าไป
ออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น 
กล่องหูหิ้วส าหรับใส่ผลไม้ เป็นต้น

จากปริมาณการจ าหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกทั้งภายใน
และต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 พบว่า มีปริมาณการจ าหน่าย
ที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีปริมาณการจ าหน่าย
กล่องกระดาษลูกฟูก 1,135,899 ตัน เพิ่มขึ้น 1.51% เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นการจ าหน่ายภายในประเทศมากถึง 
99.90% และมีการส่งออกไปต่างประเทศเพียง 0.10% เท่านั้น 
แสดงให้เห็นถึงตลาดใหญ่ของธุรกิจนี้ยังเป็นตลาดภายในประเทศและ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่มูลค่าการจ าหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก
ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560 ก็มีมูลค่าการเติบโตที่สอดคล้องกับปริมาณ
การจ าหน่าย โดยในปี 2562 มีมูลค่าการจ าหน่าย 32,320 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึน 1.03%

แนวโน้มปริมาณการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกมีความสอดคล้อง
กับสถิ ติ ทา งการค้ า ในภาพรวม e-Commerce ของประ เทศ 
จากรายงานผลการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ปี  2562  ที่ ไ ด้ ค าดการณ์มู ลค่ า  e-Commerce ปี  2562 ไว้ ที่ 
4,027,277.83 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตถึง 6.91%

ทีม่า : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กราฟที่ 1 ปริมาณการจ าหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก

หน่วย : ตัน

กราฟที่ 2 มูลค่าการจ าหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก            

30,123 
31,992 32,320 

23,110 

2560 2561 2562 2563

หน่วย : ล้านบาท

1,080,415 1,118,973 1,135,899 

830,218 

2560 2561 2562 2563

+1.51%

+1.03%

กราฟที่ 3 ภาพรวมมูลค่า  e-Commerce

ทีม่า : รายงานผลการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
ปี 2562  ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

หน่วย : ล้านบาท

(ม.ค.-ก.ย.)

(ม.ค.-ก.ย.)

2,560,103.36 2,762,503.22 

3,767,045.45 
4,027,277.83 

2559 2560 2561

+6.91%

2562P

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

17020 : การผลิตกระดาษลอนลูกฟูกและ
กระดาษแข็งลอนลูกฟูกและการผลิตกล่อง
จากกระดาษและกระดาษแข็ง 
การผลิตกระดาษลอนลูกฟูก และกระดาษแข็ง
ลอนลูกฟูก การผลิตกล่องกระดาษลอนลูกฟูก 
หรือกล่องกระดาษแข็ง การผลิตกล่องกระดาษ
แข็ง เพ่ือเป็นกล่องชั้นใน การผลิตกล่องจาก
กระดาษอัดแข็งซ้อนกันหลายชั้น การผลิตกล่อง
ต่าง ๆ จากกระดาษและกระดาษแข็ง การผลิตถุง
กระดาษหลายชั้น หรือถุงกระดาษ การผลิตกล่อง
กระดาษใส่แฟ้ม และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

แต่ไม่รวมถึง
- การผลิตซองจดหมาย ดูหมู่ย่อย 1709
- การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าน้ าเยื่อมา
หล่อเป็นชิ้นผลิตภัณฑ์แล้วน าไปอบแห้ง เช่น ถาด
บรรจุไข่ จานขึ้นรูปจากเยื่อกระดาษ ดูหมู่ย่อย 
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ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2563

ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ ที่ด าเนินกิจการอยู่ 
จ านวน 1,190 ราย คิดเป็น 0.15% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่
ทั้งสิ้น และมีมูลค่าทุน 35,046.52 ล้านบาท คิดเป็น 0.19% ของ
ธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ของประเทศไทย

ธุรกิจส่วนใหญ่ด าเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจ ากัด ซึ่งมีจ านวน 
994 ราย คิดเป็น 83.53% มูลค่าทุน 28,691.89 ล้านบาท 

ธุรกิจนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท 
จ านวน 526 ราย และทุนจดทะเบียน 1.01-5.00 ล้านบาท จ านวน 392 ราย

การเพิ่มทุนของธุรกิจ ในปี 2563 มีการเพิ่มทุน 135.50 ล้านบาท 
ลดลง 0.59% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

การจัดตั้งธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษในปี 2563 
มีจ านวน 40 ราย เพิ่มขึ้น 14.29% ทุนจดทะเบียนมูลค่า 805 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 51.89% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

จากข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจตั้งแต่ปี 2560 –2562 พบว่ามีอัตรา
ผันผวนในการจัดตั้งธุรกิจ โดยแนวโน้มการจัดตั้งในปี 2563 เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน (ปี 2562) เช่นเดียวกับมูลค่าทุนจดทะเบียนที่เพิ่มสูงขึ้น
เช่นกัน

กล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ ไม่ เพียงใช้ แต่ภาค
อุตสาหกรรมเท่านั้น ยังใช้เพื่อการบรรจุสินค้าและเพื่อการขนส่งสินค้า
ไปยังผู้บริโภคของภาคธุรกิจด้วย โดยในปัจจุบันมีความต้องการ
เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ตามการเติบโตของธุรกิจออนไลน์และธุรกิจ
ขนส่งสินค้าท าให้กล่องกระดาษยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก ส่งผลให้
ธุรกิจนี้มีโอกาสขยายตัวและน่าลงทุนส าหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ  
แต่อย่างไรก็ตามสินค้าในธุรกิจนี้ยังไม่มีความแตกต่างกันมากนักท าให้
ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้จากผู้ผลิตรายใดก็ได้ ธุรกิจนี้จึงควรจะต้อง
มีการปรับตัว พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างความแตกต่าง และวางแผน
ทางธุรกิจเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้

การกระจายตัวของธุรกิจ

ทีต้ั่งของ
นิติบุคคล 

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กรุงเทพมหานคร 434 36.47 12,115.35 34.57

กลาง 543 45.63 11,743.56 33.51

ตะวันออก 152 12.77 6,697.09 19.11

ตะวันออกเฉียงเหนือ 15 1.26 43.00 0.12

เหนือ  17 1.43 201.50 0.57

ใต้ 5 0.42 465.00 1.33

ตะวันตก 24 2.02 3,781.01 10.79

รวม 1,190 35,046.52

ตารางท่ี 1 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
ภาคกลาง 543 ราย คิดเป็น 45.63% และมีทุนจดทะเบียนรวม 
11,743.56 ล้านบาท  กรุงเทพมหานครมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น
อันดับ 2 จ านวน 434 ราย คิดเป็น 36.47% โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่
ศูนย์กลางในการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางอากาศ และทางน้ า 
ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบในการผลิต ด้วยทางเลือกในการ
ขนส่งที่หลากหลาย เป็นผลให้ธุรกิจสามารถกระจายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ซื้อได้อย่างสะดวก จึงท าให้ธุรกิจนี้จัดตั้งในพื้นที่
ภาคกลางและกรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก

2

33
41 37 35

40

2560 2561 2562

กราฟที่ 4 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

40

410

624
530

805

2560 2561 2562

กราฟที ่5 จ านวนทุนจดทะเบียนต้ังใหม่ (ล้านบาท)

+51.89%

2562 2563

+14.29%

(ม.ค. – พ.ย.)

2562 2563

305.65

1,075.28

361.15 333.85
135.50

2560 2561 2562

กราฟที่ 6 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ.994 ราย 189 ราย

จ านวน 1,190 ราย

28,691.89 ลบ. 275.77 ลบ.

มูลค่าทุน 35,046.52 ลบ.

กราฟที่ 7 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

83.53%

15.88%

81.87%

0.79%

(ม.ค. - พ.ย.)

2562 2563
(ม.ค. - พ.ย.)

-59.41%

บมจ. 7 ราย
6,078.85 ลบ.

0.59%

17.35%



6,972.09

3,879.55
7,232.67 7,177.62 7,330.09

2560 2561 2562

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยที่ประกอบกิจการ
กล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษในปี 2563 มีจ านวน 
7,330.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน คิดเป็น 
2.12%

ต่างชาติที่ลงทุนในนิติบุคคลไทย อันดับ 1 ได้แก่ เยอรมัน 
3,090.43 ล้านบาท คิดเป็น 8.82% รองลงมาญี่ปุ่น 2,256.60 ล้านบาท 
คิดเป็น 6.44% และจีน 853.80 ล้านบาท คิดเป็น 2.44% ตามล าดับ 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสูง โดยมีปัจจัยไม่ว่าจะเป็น
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักร แรงงานและการขนส่งเป็นส าคัญ 
อีกทั้งมีความต้องการใช้ภายในประเทศเป็นพื้นฐานการจ าหน่าย 
ส่งผลให้นักลงทุนชาวต่างชาติเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจและ
เลือกลงทุนในธุรกิจนี้

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางท่ี 2 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

กราฟที่ 8 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย (ล้านบาท) 

3

2562 2563
(พ.ย.)

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 27,716.43 79.08

เยอรมัน 3,090.43 8.82

ญี่ปุ่น 2,256.60 6.44

จีน 853.80 2.44

สัญชาติอ่ืนๆ 1,129.26 3.22

รวม 35,046.52 100

ผลประกอบการกลุ่มธุรกิจ (ปี 2559 - 2561)

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 27,014.65 29,157.95 28,949.45

ขนาดกลาง (M) 21,501.57 20,143.91 24,742.10

ขนาดใหญ่ (L) 97,728.77 98,559.99 123,128.81

รวมทุกขนาด 146,244.98 147,861.85 176,820.36

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม       หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 462.81 450.12 480.09

ขนาดกลาง (M) 551.46 429.02 644.26

ขนาดใหญ่ (L) 6,351.79 4,560.04 8,254.43

รวมทุกขนาด 7,366.06 5,439.18 9,378.78

กราฟที่ 9 ผลประกอบการ (ปี 2559 - 2561)

ตารางท่ี 3 ผลประกอบการแยกขนาดของธุรกิจ

146,244.98 147,861.85

176,820.36

+3% +1%
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รายได้รวม อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม

หน่วย:ล้านบาท

+20%

รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ปี 2559-2561 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในปี 2561 มีอัตราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นถึง 19.58%
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้แยกตามขนาดธุรกิจ พบว่าในปี 2560
ธุรกิจขนาดใหญ่ (L) มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 66.66% ขนาดกลาง (M) 
13.62% และขนาดเล็ก (S) 19.72% ตามล าดับ ในขณะที่ปี 2561 
สัดส่วนรายได้ เปลี่ยนเป็น 69.63% : 14.00% : 16.37% สะท้อน
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นส าหรับธุรกิจขนาดใหญ่
ที่มีความสามารถในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากธุรกิจ
ขนาดเล็ ก ได้ เพิ่ มขึ้ น  ส่ วนธุ รกิ จขนาดกลางยั ง รั กษาส่ วนแบ่ ง
ทางการตลาด (Market Share) ได้อย่างมั่นคง 

เมื่อพิจารณาอัตราก าไร ธุรกิจทุกขนาดมีก าไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากสัดส่วนก าไรโดยเฉลี่ยแยกตามขนาดธุรกิจในระหว่างปี 2559-2561 
พบว่าธุรกิจขนาดใหญ่ (L) มีสัดส่วนก าไร 87.00% ขนาดกลาง (M) 6.88%
และ ขนาดเล็ก (S) 6.12% ตามล าดับ สะท้อนสภาวะการแข่งขันที่ธุรกิจ
กล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษรายใหญ่มีความสามารถในการ
แข่งขันสูงจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและการได้เปรียบ
เชิ งขนาด (Economy of Scale) เป็นส าคัญ ประกอบกับการเข้ าถึ ง
และผูกขาดกับลูกค้ า สร้างความน่าเชื่ อถือให้แก่ลูกค้ า ในขณะที่
ผู้ประกอบการรายเล็กมีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกัน 32.12% และมี
ส่วนแบ่งก าไรเพียง 13.00% เท่านั้น 

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบขนาดเล็กสามารถปรับตัวให้เข้าถึงลูกค้า
ม า ก ขึ้ น  ส ร้ า ง พั น ธ มิ ต ร ท า ง ก า ร ค้ า  ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ซื้ อ ซ้ า 
หาช่องทางการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
และเพิ่ม Market Share ในตลาดธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์
กระดาษ

+2.12%

ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563



อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ

4

กา รบริ ห า ร จั ดก า รผลตอบแทนจากสิ นท รั พย์  (ROA)
ในภาพรวมเติบโตขึ้นส าหรับธุรกิจทุกขนาด โดยสินทรัพย์ของธุรกิจ
ขนาดใหญ่.(L) อาทิเช่น หน้าร้าน เครื่องจักร และสินค้ากล่องกระดาษ
และบรรจุภัณฑ์กระดาษสามารถสร้างผลตอบแทนในปี 2561 ได้เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ถึง 59.60% สะท้อนศักยภาพและการใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็ก . (S)
และขนาดกลาง (M) ก็มีอัตราส่วน ROA ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

เมื่อพิจารณาถึงอัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio) พบว่า
ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก (S) และขนาดกลาง (M) มีอัตราก าไรลดลง ในขณะที่
อัตราก าไรสุทธิของธุรกิจขนาดใหญ่.(L) ในปี 2561 อยู่ที่ 5.53 เพิ่มขึ้น
ถึง 18.16%.จากปี 2560 ที่อยู่ที่ 4.68 สะท้อนการแข่งขันของตลาด
ที่เข้มข้น (Highly Competitive Market) และธุรกิจขนาดใหญ่ (L) 
มีความสามารถในการเข้าถึงลูกค้า มีความสามารถในการท าก าไรได้
มากกว่า ดังนั้นผู้ประกอบการรายใหม่หรือธุรกิจขนาดเล็ก (S).และขนาด
กลาง (M) ควรปรับตัวหาช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า หรือการจัดกลยุทธ์
ทางการตลาดต่ างๆ  เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการเข้ าถึ งกลุ่ มลู กค้ า 
สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการท าก าไร
เพิ่มข้ึน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ในภาพรวมมีค่าน้อยกว่า 
1 ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก แสดงว่าเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ
พึ่งพาเงินกู้ยืมต่ า ท าให้ภาระต้นทุนทางการเงินและความเสี่ยง
ทางการเงินต่ าไปด้วย 

ทั้งนี้ D/E Ratio ของธุรกิจขนาดเล็ก.(S).ยังมีค่าสูงกว่าธุรกิจ
ขนาดใหญ่  (L) .ดังนั้น เพื่ อลดความเสี่ ยงและภาระทางการเงิน 
ผู้ประกอบการรายย่อยจึงควรเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายโดยการใช้
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาและลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ จึงจะสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

88.66%

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA : Return on Asset)

ขนาดเล็ก (S) 3.14 2.92 3.14

ขนาดกลาง (M) 3.46 2.96 3.74

ขนาดใหญ่ (L) 6.81 5.05 8.06

รวมทุกขนาด 5.94 4.52 6.95

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE : Return on Equity)

ขนาดเล็ก (S) 7.40 6.73 6.90

ขนาดกลาง (M) 9.13 7.01 8.55

ขนาดใหญ่ (L) 11.68 8.77 14.57

รวมทุกขนาด 11.05 8.39 13.18

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 1.72 1.55 1.10

ขนาดกลาง (M) 2.60 2.15 1.79

ขนาดใหญ่ (L) 6.58 4.68 5.53

รวมทุกขนาด 5.10 3.72 4.10

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 1.09 1.09 1.03

ขนาดกลาง (M) 1.18 1.00 0.95

ขนาดใหญ่ (L) 0.43 0.44 0.52

รวมทุกขนาด 0.56 0.56 0.62

ตารางท่ี 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจกล่องกระดาษและ
บรรจุภัณฑ์กระดาษ

ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ

บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563



แนวโน้มธุรกิจและบทสรุป

ในโลกปัจจุบันที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งของประเทศและของโลก ล้วนเอื้ออ านวยให้เกิดการค้าอย่างเสรี ที่มีผู้ค้า
และผู้ขายเพิ่มมากขึ้นตามอุปสงค์และอุปทานในการใช้จ่ายและบริโภค โดยผู้ที่เข้าถึงช่องทางการค้า แหล่งวัตถุดิบ หรือ
แนวความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ล้วนได้เปรียบในการแข่งขัน ท าให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจในการประกอบธุรกิจ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ขณะที่การแข่งขันในธุรกิจที่สินค้ามีความคล้ายคลึงกัน สิ่งหนึ่งที่จะช่วยดึงดูด
ให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการซ้ า คือ การสร้างเอกลักษณ์ และการสร้างคุณภาพในการให้บริการเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้า
เช่น คุณภาพในการบรรจุหีบห่อ การสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง หรือการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย
ไม่ช ารุดเสียหาย

จากปริมาณสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและมีจ านวนที่หลากหลายในตลาด ท าให้ปริมาณความต้องการใช้กล่อง
กระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะกล่องที่ท าจากกระดาษลูกฟูกและกระดาษแข็งได้รับความนิยม
อย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเลือกใช้งานได้ในหลายรูปแบบตามความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น กล่องพัสดุไปรษณีย์ 
กล่องส าหรับการขนส่งสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์หูหิ้วส าหรับผลไม้ กล่องรองเท้า กล่องอาหาร Food Delivery กล่องบรรจุสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ หรือกล่องบรรจุเอกสาร เป็นต้น 

ในปี 2563 (ม.ค.- พ.ย.) ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ มีการจัดตั้งใหม่จ านวน 40 ราย เพิ่มขึ้น 14.29%
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 และมีทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 805 ล้านบาท หากพิจารณาถึงผลประกอบการย้อนหลัง
ในช่วงปี 2559-2561 จะพบว่ารายได้รวมของกลุ่มธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัย
ที่ส่งเสริมให้การใช้กล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นที่นิยม ทั้งจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตแนวใหม่
New Normal นิยมซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และระบบการขนส่งสินค้าที่พัฒนาขึ้น ท าให้กล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์
กระดาษเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มของธุรกิจคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค โดยเฉพาะในยุค New Normal 
ที่ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอาหารแห้ง
และอาหารเดลิเวอรี่ต่างๆ รวมถึงผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจที่ให้ความส าคัญกับการสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์
สินค้าเป็นส าคัญ จึงมีความต้องการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย สวยงาม อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการธุรกิจ
กล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ อาจต้องปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เช่น อาจต้องเพิ่มเติมการให้บริการที่เน้นการออกแบบ ดีไซน์รูปลักษณ์ของหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค เนื่องด้วยปัจจุบันกล่องกระดาษไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงสิ่งของเพื่อใช้บรรจุสินค้าเท่านั้น 
แต่หมายถึงตัวแทนและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย และในอนาคตเมื่อมีการใช้กล่องกระดาษมากขึ้น ควรค าถึงถึงประเด็น
ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา เช่น การรณรงค์สร้างจิตส านึกให้สังคมน ากล่องกระดาษกลับมาใช้ซ้ า (Reuse) รวมถึง
น ากล่องกระดาษเข้าสู่ระบบรีไซเคิล (Recycle) เพื่อหมุนเวียนผลิตเป็นกล่องกระดาษ หรือสิ่งของอื่นๆ เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563
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