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KPC CARTON CO.,LTD.
ประวัติความเป็นมา
บริษทั เคพีซี คาร์ตนั จากัด ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจาหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกทุกชนิด ทุกขนาด ตาม
ความต้องการของลูกค้าทั้งแบบ RSC, ฝาเกย, กล่องไดคัท และไส้ในกล่อง รวมถึง กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น พาเลทกระดาษ
กระดาษฉาก วัสดุหีบห่อต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์กันกระแทกต่าง ๆ เป็นต้น
เริ่มเปิดดาเนินกิจการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดย คุณชนพล พูลประเสริฐ
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 529/1 หมู่ 4 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

โรงงานเมื่อปี พ.ศ. 2552

คุณชนพล พูลประเสริฐ ประธานบริษทั เคพีซี คาร์ตนั จากัด

ด้วยความมุ่งมั่นและปณิธานที่แน่วแน่ว่า บริษัท เคพีซี คาร์ตัน จากัด จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นาด้านการผลิตกล่อง
กระดาษลูกฟูกให้ได้ จึงทาให้ผลประกอบการของธุรกิจมีการขยายและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนต้องทาการขยายกาลัง
การผลิตและทาการย้ายที่ตั้งโรงงานใหม่จากเดิมอยู่ที่ ณ ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี มาตัง้ โรงงานใหม่ในพื้นที่ 8 ไร่
1 งาน ณ เลขที่ 5/1 หมู่ 6 ต. เขาคันทรง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110 เริ่มทาการก่อสร้างโรงงานใหม่ในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จนแล้วเสร็จและเปิดดาเนินกิจการในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 จวบจนปัจจุบนั
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บริษัท เคพีซี คาร์ตัน จากัด ใน ปัจจุบัน

KPC CARTON CO.,LTD.

บริษทั เคพีซี คาร์ตนั จากัด ได้ทุ่มเท ค้นคว้า ปรับปรุง ตลอดจนการจัดสรร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่
ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ความสาคัญและทุ่มเทเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เรา
ตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกชิ้นงาน มีมาตรฐานคุณภาพเดียวกับระดับสากล บริษทั จึงเอา
ใจในการตรวจสอบคุณภาพ ทุก ๆ ขบวนการผลิต นับตั้งแต่
 การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 การตรวจสอบคุณภาพในขบวนการผลิต
 และ การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ก่อนจัดส่งให้กบั ลูกค้า

ภายใต้นโยบายคุณภาพ

“เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

ในปี พ.ศ. 2553 บริษทั เคพีซี คาร์ตัน จากัด จึงได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO : 9001
จากสถาบัน INTERTEK MOODY INTERNATIONAL
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KPC CARTON CO.,LTD.
ด้านเทคโนโลยีการผลิต
บริษทั เคพีซี คาร์ตนั จากัด มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องจักร ทีท่ ันสมัยเพื่อรองรับการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
ตามความต้องการของลูกค้าได้ในทุกรูปแบบ

เครื่องจักร
MANUAL MACHINE

SEMI AUTO MACHINE

AUTO MACHINE
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KPC CARTON CO.,LTD.
แนะนาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก
RSC (Regular Slotted Container)
กล่องธรรมดา, กล่องฝาชน
=> เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เปิดใส่ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและด้านล่างชนกันสนิท
=> ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่ว ๆ ไป มีความแข็งแรงพอประมาณ

Regular Slotted Containers หรือ กล่องฝาชน มักเรียกว่า กล่อง RSC
เป็นกล่องกระดาษที่นิยมใช้มากที่สุด เป็นกล่อง 4 เหลี่ยมแบบเปิดด้านบน
หรือด้านล่างก็ได้หรือเปิดทั้งสองด้าน ส่วนใหญ่มักจะผลิตมาเป็นทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า เหมาะกับการบรรจุทั่วไปที่ไม่เน้นความแข็งแรงนัก
OSC (Overlap Slotted Container)
กล่องฝาเกย
=> เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เปิดได้ดา้ นบนและด้านล่าง ฝาด้านบนและ
ด้านล่างมีลักษณะเกยกัน
=> ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทั่วไป มีความแข็งแรง มากสามารถป้องกัน
การสูญหายของสินค้า ที่ถูกบรรจุได้
Full Over Lap กล่องเกยฝาครอบ กล่องแบบนี้จะคล้ายกล่อง แบบ Half
Slotted Containers ซึ่งใช้ในการบรรจุของหนักเช่นกัน แต่จะมีฝาปิด
ด้านบนล่างทีแ่ น่นสนิท

FTHS & HSC (Full Telescope Half Slotted)
กล่องผลไม้
=> เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม สามารถเปิดได้โดยแยกกล่อง ที่สวมกันอยู่ หรือเปิดจากฝา
ด้านบนและด้านล่าง โดยใช้ลักษณะของกล่อง FTD กับ RSC มาผสมกัน มี 2 ชั้น
แต่ละชั้นสามารถเปิดด้านบน และด้านล่างได้ โดยมีฝาแบบฝาชน หรือกล่องผลไม้
ประกอบตัวกล่องได้ง่าย
Half Slotted Containers หรือกล่องฝาเปิด กล่องแบบนี้ส่วนใหญ่มักผลิตมาเพื่อสินค้า
เฉพาะอย่างที่ต้องการความแข็งแรงเช่นใช้สวมตู้เย็นขนาดใหญ่ โดยจะมีด้านเปิด
หนึ่งด้าน และด้านปิดหนึ่งด้าน ลอนลูกฟูกที่ใช้ส่วนใหญ่จงึ เป็น กระดาษลูกฟูกชนิด
ห้าชั้น ( Double wall )
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KPC CARTON CO.,LTD.
แนะนาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก
FTD ((Full Telescope Design Style Box)
กล่องฝาครอบ
=> เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เปิดโดยยกกล่องที่สวมกันอยู่ 2 กล่อง เปิดด้านล่าง 1 กล่อง
และ เปิดด้านบนอีก 1 กล่อง สามารถครอบกันได้สนิท
=> ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ แสดงสินค้าให้เห็นได้ชัดเจน ในขณะที่เปิด กล่อง หรือต้องการระบายอากาศ
Corrugated Trays กล่องฝาเปิด หรือกล่องฝาครอบกล่องแบบนี้มักใช้ในการบรรจุ –
อาหาร อาจจะทาเป็นฝาเดียว หรือ สองฝาประกบกัน ช่วยในการโชว์สินค้า
เช่น บรรจุน้าอัดลม, อาหารแปรรูป

Die-Cut
กล่อง “ไดคัท”
=> ขึ้นอยู่กับความต้องการ และลักษณะของสินค้า มีความแข็งแรง
สวยงาม สามารถทาตามรูปร่าง ของสินค้าได้
=> รูปแบบที่สวยงาม สามารถออกแบบใช้งานได้ตามประสงค์
Die Cut Custom กล่องชนิดพิเศษที่สั่งผลิตเพื่อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่ง
จะเน้นความสวยงามของกล่องและผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะใช้ ลอนลูกฟูก
ลอนเล็กในการผลิต

Partitions and Pads
ส่วนประกอบต่างๆ ภายในกล่อง
=> ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ภายในกล่อง ใช้สาหรับแบ่งกัน้ และลดแรงกระแทกระว่างวัตถุ
อีกทั้งยังช่วยลดช่องว่างระหว่างสิ่งของที่บรรจุอยู่ในกล่อง แผ่นรองทาจากแผ่น
กระดาษลูกฟูกแผ่นเดียวตามความต้องการใช้งาน สามารถนามาทาเป็นแผ่นกั้นสิ่งของ
หรือใช้รองสิ่งของในแต่ละชั้น ทาให้สิ่งของได้รับการปกป้องมากยิ่งขึ้นระหว่างการขนส่ง
ไส้ในกล่องผลิตขึน้ จากการวางสับกันของแผ่นกระดาษลูกฟูก นิยมใช้มากสาหรับสิ่งของ
ที่บอบบาง แตกง่าย เช่น เครื่องแก้ว ขวด แจกัน ต่างๆ เมื่อขึน้ รูป ไส้ในจะช่วยเสริม
ให้กล่องมีความแข็งและอยู่ทรงมากขึ้นอีกด้วย
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KPC CARTON CO.,LTD.
แนะนาผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก
Tray
กล่องถาด
มีลักษณะคล้ายถาด มีผนังทั้ง 4 ด้านเตี้ยๆ มีทงั้ แบบทากาว และเย็บลวดด้านข้าง
เหมาะสาหรับสินค้าทีต่ ้องการโชว์ผลิตภัณฑ์ด้านใน

Paper Pallet
พาเลทกระดาษ
- น้าหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน และลดน้าหนักในการขนส่งสินค้า
เหมาะต่อการขนส่งทางอากาศ
- สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ทั่วโลก ไม่ต้องประทับตรา IPPC

Big Box
กล่องชนิดพิเศษ
ออกแบบตามความต้องการของลูกค้านอกเหนือจากกล่องแบบทั่วไป

Other

วัสดุที่ใช้ในการบรรจุหบี ห่อ และ
วัสดุอุปกรณ์กันกระแทกต่าง ๆ

www.kpccartons.com
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ชนิดของกระดาษคราฟท์
มีให้เลือกหลายชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานของลูกค้า
นาหนักมาตรฐาน (g/m2)

ชนิดกระดาษ
KL

ลักษณะ
กระดาษคราฟท์ผิวสีน้าตาลอ่อนๆ

KK

กระดาษคราฟท์ผิวสีน้าตาลเข้ม

175, 250

KA

กระดาษคราฟท์ผิวสีเหลืองทอง

125, 150, 185, 230

KI

กระดาษคราฟท์ผิวสีขาว – เหลือง

125, 150, 185

การนาไปใช้งาน
มีความแข็งแรงมากกันความชื้นได้ดี เหมาะสาหรับการผลิตกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ทุกชนิด
เหมาะสาหรับการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าความแข็งแรงพิเศษ กันน้า
ได้ดี
เหมาะสาหรับการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์สินค้าทุกชนิดและกล่องเพื่อการ
ส่งออก
มีความแข็งแรงรองลงมา เหมาะสาหรับบรรจุสินค้าทุกชนิด

KS

กระดาษคราฟท์ผิวสีขาว

170

มีความแข็งแรงและสวยงามเป็นพิเศษ

CA, M

สีน้าตาล ผิวหยาบ

105, 115, 125

สาหรับทาลอนลูกฟูกและผิวกล่องด้านในสามารถใช้ในการรองพื้นพา
เลทหรือห่อหุ้มสินค้าได้

150, 205, 250

KL

KL กระดาษสีน้าตาลสาหรับทาผิวกล่อง มีโทนสีใกล้เคียงกับกระดาษต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับกันใน
สากลสีกระดาษจะใกล้เคียงกับเกรดกระดาษ KI และเกรดกระดาษ KK
การใช้งาน เหมาะกับการใช้ผลิตกล่องสาหรับสินค้าส่งออกทุกชนิด
นาหนักมาตรฐาน : 125, 150,175,205,230 แกรม (หน่วยความหนาของกระดาษเรียกว่า แกรม)

KK

KK : เกรดดี-ปานกลาง : น้าตาลเข้มเป็นเกรดที่มีราคาต่า เกรดต่าสุดในการขึน้ รูปกล่อง เหมาะกับสินค้า
ที่ต้องการลดต้นทุนหรือใช้เเล้วทิง้ เช่น กล่องลังเบียร์ กล่องมาม่า
น้าหนักมาตราฐาน : 175, 250 กรัม/ตารางเมตร
KA - กระดาษคราฟท์สีเหลืองทองสาหรับทาผิวกล่อง มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ สามารถ
รองรับน้าหนักได้ดเี ยี่ยม และเป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศ เหมาะสาหรับ สินค้าอะไหล่ยนต์
น้าหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร
KI - กระดาษคราฟท์สีน้าตาลอ่อนสาหรับทาผิวกล่อง สีอ่อนสบายตา เหมาะกับงานพิมพ์ภาพหรือ
ตัวหนังสือ ให้มีสีสวยงามด้านการพิมพ์เป็นรองเพียงกระดาษ KS เท่านั้น นิยมใช้กับสินค้าที่ไม่ต้องการ
ความแข็งแรงมากเท่า KA เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป เช่น กล่องอาหารสาเร็จรูป กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่มีการพิมพ์เป็นภาพสี เป็นต้น
น้าหนักมาตรฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร
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KS - กระดาษคราฟท์สีขาวสาหรับทาผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาด เหมาะสาหรับกล่องทีเ่ น้น ความ
สวยงาม และ ช่วยให้การพิมพ์ทมี่ ีสีสันชัดเจนดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่าให้สินค้าที่บรรจุภายใน นอกจากนี้
กระดาษ KS ยังมีความแข็งแรงสูง สามารถปกป้องสินค้าได้ดี นิยมใช้สาหรับ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า
สินค้าเพื่อการส่งออก และกล่องอุปโภคบริโภค ที่ต้องการบ่งบอกถึงความมีระดับของสินค้า เป็นต้น
น้าหนักมาตรฐาน : 170 กรัม/ตารางเมตร
CA, M - กระดาษคราฟท์สาหรับทาลอนลูกฟูก มีคุณสมบัติความแข็งแรงในการป้องกันแรงกระแทก
สาหรับทาลอนลูกฟูกขนาดต่าง ๆ ได้ทุกลอนให้ได้คุณภาพสูง ความแข็งแรงสัมพันธ์กับน้าหนัก
มาตราฐานของกระดาษ นอกจากนี้ กระดาษ CA ยังนิยมนามาใช้ทาเป็นกระดาษทาผิวกล่องด้านหลัง
เพื่อลดต้นทุนอีกด้วย
น้าหนักมาตราฐาน : 105, 125 กรัม/ตารางเมตร

ลอนลูกฟูก ( Corrugated Medium ) คือ กระดาษที่มีลักษณะเป็นคลื่น

มีอยู่ 5 ชนิด
1.ลอน A เป็นลอนขนาดใหญ่

105 – 125 ลอน / 1 เมตร

2.ลอน

150 – 185 ลอน / 1 เมตร

3.ลอน
4.ลอน
5.ลอน

ลอนลูกฟูกมีขนาดความสูง 4.5 -4.7 mm. มีจานวนลอน
B เป็นลอนขนาดเล็ก
ลอนลูกฟูกมีขนาดความสูง 2.1 – 2.9mm. มีจานวนลอน
C เป็นลอนขนาดกลาง
ลอนลูกฟูกมีขนาดความสูง 3.5 – 3.7 mm. มีจานวนลอน
E เป็นลอนขนาดจิ๋ว
ลอนลูกฟูกมีขนาดความสูง 1.1 – 1.2 mm. มีจานวนลอน
F เป็นลอนขนาดไมโคร ลอนลูกฟูกมีขนาดความสูง 0.7 – 0.8 mm. มีจานวนลอน

120 – 145 ลอน / 1 เมตร
290 – 320 ลอน / 1 เมตร
400 – 440 ลอน / 1 เมตร

KPC CARTON CO.,LTD.
www.kpccartons.com
Tel: 038-067492-3
GPS.Lat:N13.12288,Lon:E101.11292
ประเภทของกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูกสองชัน้ ( Single Face ) จะประกอบด้วย กระดาษคราฟท์ 2 แผ่น คือแบบเรียบ ประกบกับ แผ่น
ลูกฟูก โดยส่วนใหญ่มักใช้กับสินค้าที่ต้องการรับน้าหนักไม่มาก ชนิดของลอนลูกฟูกจะใช้ลอน B , C และ E

กระดาษลูกฟูกสามชั้น ( Single wall ) ลักษณะจะคล้ายกับกระดาษลูกฟูกสองชั้น เพียงแต่ จะมีกระดาษคราฟท์
แบบเรียบ 2 แผ่นมาประกบลอนลูกฟูกเพื่อความแข็งแรงอีกที ส่วนใหญ่มักใช้กับสินค้าที่ไม่เน้นความแข็งแรงมากนัก ชนิด
ของลอนลูกฟูกจะใช้ลอน B , C และ E

กระดาษลูกฟูกห้าชัน้ ( Double wall )ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 2 แผ่น
โดยกระดาษลอนลูกฟูกทัง้ สองแผ่นมักจะแตกต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานจริง ๆ เช่น ลอน BC ที่
ใช้ลอน B ในการพิมพ์แบรนด์ หรือชื่อสินค้า ส่วนลอน C ใช้ในการรับแรง หรืออาจจะเป็นลอน EC แทนก็ได้แล้วแต่การสั่ง
ผลิต

กระดาษลูกฟูกเจ็ดชัน้ ( Triple Wall ) ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 4 แผ่น ประกบกับ ลอนลูกฟูก 3 แผ่น
โดยทั่วไปเรามักไม่ใคร่เห็นกระดาษแบบนีเ้ นื่องจากใช้ในการใส่สนิ ค้าอุตสหกรรมเป็นหลัก
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ลูกค้าบางส่วนของเรา

ลูกค้า
บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
โทรศัพท์ 038-891352-4
บริษัท เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ 038-493400
บจก ฟาเกอดาลา
Tel: 038491530
THAI METAL PART ENGINEERING CO.,LTD.
Tel : 038-650-739-41
FURUKAWA UNIC THAILAND CO.LTD.
Tel: 038-955074-7
MSM (THAILAND) CO.,LTD.
Tel: 038-491960BRIDGSTONE NCR CO.,LTD.
Tel: 038-893-588-93
ASAHI TEC METAL (THAILAND) CO.,LTD.
Tel: 038-493590-99
TOPY FASTENERS (THAILAND) LIMITED
Tel:038-458128-9
AEROKLAS CO.LTD.
Tel: 038-893-599
บจก. มิโน่ (ไทยแลนด์)
Tel: 038-213380-1
บจก. เอสเซนทรา อีสเทิร์น จากัด
Tel: 038-893833-7
บจก. อีทีเค อีเอ็มเอส เอเชีย โปรดักชั่น

ประเภทอุตสาหกรรม
PolyesterFilm,Thermal
Lamination Film
ผลิตและเชื่อมประกอบชิ้นส่วนอะไหล่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
PIPE COPPER
Steel Part
Magnet
AUTO PART
AUTO PART
Fasteners.
Auto Part.
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Tel: 038-955839-41
14. PARKER HENNIFIN (THAILAND) CO.,LTD
อุปกรณ์ควบคุม เครื่องจักร
Tel: 038-926300
แผนที่ บริษัท เคพีซี คาร์ตัน จากัด
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