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3. การประกอบธุรกิจ 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ  

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ แบงออกเปนผลิตภัณฑหลัก 3 ประเภท ไดแก ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ประเภท  
L-RING ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตรประเภทฝาเปดกวาง (Open-Top) และถังพลาสติกขนาด 20 และ 30 ลิตร โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

3.1.1  ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ประเภท L-RING 

บริษัทฯ ไดรับลิขสิทธ์ิ (license) จาก MAUSER ผูคิดคนเทคโนโลยีการผลิตถังพลาสติกประเภท L-RING ให
เปนผูผลิตถังพลาสติกประเภทน้ีแตเพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยถังพลาสติกประเภท L-RING เปนถังขึ้น
รูปช้ินเดียว ที่มีฝาเปด/ปดขนาดเล็กสําหรับถายเทสินคา ซ่ึงมีลักษณะพิเศษแตกตางจากถังพลาสติกทั่วไป คือ 
สวนบนของถังมีขอบสําหรับจับยึดโดยอุปกรณสําหรับยกสินคาซ่ึงติดกับรถยกสินคา (Forklift) เพ่ือความ
สะดวกในการเคลื่อนยาย และความลาดชันสวนบนของถังที่ติดกับฝาที่สามารถลดสารตกคางภายในถังให
เหลือนอยที่สุด (Optimally Drainable) อีกทั้งวัตถุดิบที่ใชในการผลิต คือ เม็ดพลาสติกประเภท High 
Molecular-weight High-Density PolyEthylene (HM-HDPE) ที่มีคุณสมบัติในการทนทานตอการปนเปอน
และการกัดกรอนของผลิตภัณฑที่บรรจุในทุกสภาพอากาศ ดังน้ัน ถังประเภทน้ีจึงเหมาะสําหรับใชเปนบรรจุ
ภัณฑสําหรับวัสดุประเภทสารเคมีอันตราย นํ้ายางขน  น้ํามันหลอลื่น นํ้ามันพืช อาหาร หรือวัสดุที่องคการ
สหประชาชาติ (“UN”) กําหนดมาตรฐานของบรรจุภัณฑ เปนตน ทั้งนี้ ถังพลาสติกประเภทน้ี แบงออกตาม
นํ้าหนักและคุณภาพวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเปน 3 ประเภท คือ ประเภทนํ้าหนัก 10 กิโลกรัม ประเภทนํ้าหนัก 
8.5 กิโลกรัม และประเภทนํ้าหนัก 8.5 กิโลกรัมที่ไดรับการรับรองจาก UN เพ่ือตอบสนองความตองการของ 
ลูกคาที่แตกตางกัน ซ่ึงรายไดจากการขายถังประเภทน้ีถือเปนรายไดหลักของบริษัทฯ โดยคิดเปนรอยละ 
79.26 รอยละ 71.87 และรอยละ 74.75 ของรายไดจากการขายจากการขายในป 2544 ป 2545 และคร่ึงแรก
ของป 2546 ตามลําดับ 

3.1.2  ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ประเภทฝาเปดกวาง (Open-Top) 

บริษัทฯ ผลิตถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร นํ้าหนัก 7.5 กิโลกรัม ที่มีปากกวาง และมีฝาปดขนาดใหญ  
ถังพลาสติกประเภทน้ีไดรับความนิยมจากลูกคาเปนอยางมาก เน่ืองจากลักษณะของฝาเปดกวางซ่ึงจะเพ่ิม
ความสะดวกในการถายเทสินคา และการทําความสะอาด ทําใหสามารถนํากลับมาใชใหมได จึงสรางความ
ประหยัดใหแกลูกคา และสงผลดีตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ถังประเภทน้ีเหมาะสําหรับบรรจุวัสดุที่มีลักษณะเปนผง 
เกล็ด เม็ด หรือมีความเหนียวขน เชน ผงกาแฟ จาระบี และแบะแซหรือกลูโคส เปนตน  

3.1.3 ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตรและ 30 ลิตร 

บริษัทฯ ผลิตถังขนาด 20 ลิตร นํ้าหนัก 1.2 กิโลกรัม และถังพลาสติกขนาด 30 ลิตร นํ้าหนัก 1.5 กิโลกรัม 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตองการบรรจุภัณฑขนาดเล็ก ที่มีความสะดวกตอการขนยายดวยแรง
คน ทั้งเพ่ือการขนสงภายในประเทศหรือเพ่ือการสงออก ซ่ึงถังประเภทน้ีเหมาะสําหรับบรรจุสินคาที่เปน
สารเคมีอันตราย ที่อาจทําปฏิกิริยาและสามารถสรางแรงดันภายในได เน่ืองจากเปนถังแบบมีฝาเกลียวพรอม 
ลูกยางระบายความดันที่สามารถปรับแรงดันภายในที่เกิดจากสารเคมีที่บรรจุได นอกจากน้ี ยังเหมาะสําหรับ
ใชบรรจุผลิตภัณฑอาหาร เน่ืองจากมีคุณสมบัติพิเศษที่ไมมีกลิ่น ไมมีสารพิษที่จะปนเปอนในอาหารที่บรรจุ 
และทนทานตอการสึกกรอน อีกท้ังยังสามารถนํากลับมาใชงานใหมไดอีกดวย 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเปนผูดําเนินการผลิตฝาถัง สําหรับถังขนาด 20 ลิตรและ 30 ลิตร เพ่ือใชเปนสวนหน่ึงของ
สวนประกอบผลิตภัณฑและจําหนายเปนอะไหลใหกับลูกคาท่ีซ้ือถังจากบริษัทฯ ดวย  
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3.2    การตลาดและสภาพการแขงขัน 

3.2.1  กลยุทธทางการตลาด 

1)  กลยุทธทางดานคุณภาพผลิตภัณฑ 

เน่ืองจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความแตกตางจากผูผลิตรายอื่น สงผลใหมีกลุมลูกคาเฉพาะที่มีความ
ตองการในผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยางแนนอน  แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดคํานึงถึงการรักษามาตรฐาน
ทางดานคุณภาพผลิตภัณฑเปนสําคัญ โดยจัดใหมีการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งการตรวจสอบที่เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยองคการสหประชาชาติ (UN) และมาตรฐาน
อื่นเพ่ิมเติมที่เห็นสมควร นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังจัดใหมีระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน (ISO) 
อีกดวย เพ่ือสรางความมั่นใจในดานคุณภาพของผลิตภัณฑใหแกลูกคา อีกทั้งยังไดมีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงมาตรการและนโยบายตางๆ ที่เก่ียวของกับคุณภาพของผลิตภัณฑสําหรับการขนสง เพ่ือนํามา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว  

2) กลยุทธทางดานการใหบริการ 

บริษัทฯ จัดใหมีบริการที่สะดวก รวดเร็ว และตรงตามความตองการของลูกคา ทั้งทางดานการผลิต และการ
จัดสง  โดยบริษัทฯ ไดมีการวางแผนการผลิต โดยการสอบถามปริมาณความตองการของลูกคาเพ่ือวางแผน 
การผลิตใหมีผลิตภัณฑเพียงพอตอบสนองความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน ยังมี
บริการจัดสงสินคาใหกับลูกคาท่ีอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยคิดอัตราคาบริการในการจัดสง
ที่เหมาะสม รวมทั้งไดจัดใหมีแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคาภายหลังจากการใหบริการ เพ่ือนํามา
ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ คุณภาพผลิตภัณฑ และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาในระยะยาว อีกทั้งยังมี
การจัดทํา WEB SITE เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการตรวจสอบประเภทของสินคา อีกดวย 

 นโยบายการกําหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยยึดหลักการเสนอราคาที่สามารถแขงขันกับคูแขงได โดย
คํานึงถึงตนทุนในการผลิต คาใชจายในการบริการและจัดสง และระดับกําไรท่ีเหมาะสม เปนตน 

3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

เมื่อพิจารณาถึงบรรจุภัณฑประเภทตางๆ พบวา บรรจุภัณฑทั่วไปแบงออกเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ ประเภท
เซรามิก ประเภทผลิตภัณฑที่ไดจากตนไม ประเภทโลหะ  และประเภทพลาสติก  ซ่ึงจากการวิจัยของศูนยวิจัย
กสิกรไทย พบวา ความตองการใชบรรจุภัณฑพลาสติกในประเทศมีอัตราการเติบโตมากกวาบรรจุภัณฑประเภท
อื่น เ น่ืองจาก บรรจุภัณฑพลาสติกมี คุณสมบัติเดนหลายประการที่สอดคลองกับกระแสการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในปจจุบัน เชน ความสามารถในการปรับสภาพ (Recondition) ความสามารถนํากลับมาใช
ใหม ซ่ึงโดยเฉลี่ยถังพลาสติกมีอายุการใชงานประมาณ 5 ป และมีการใชพลังงานในการผลิตที่ต่ํากวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับการผลิตบรรจุภัณฑประเภทอ่ืน เปนตน อีกทั้งบรรจุภัณฑพลาสติกภายในประเทศสวนใหญเปน
การผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขาบรรจุภัณฑดังกลาวจากตางประเทศท่ีมีคุณภาพดีและราคาสูง  

สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกเพ่ือบรรจุสารเคมีที่เปนอันตรายน้ัน เทคโนโลยีการผลิต และ
เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตถือเปนปจจัยที่สําคัญในการประกอบการ ซ่ึงคาลิขสิทธและคาเคร่ืองจักรดังกลาวมี
ราคาคอนขางสูง ประกอบกับบริษัทที่ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตดังกลาวโดยสวนใหญ ตองการใหแตละ
ประเทศมีผูผลิตที่ใชลิขสิทธ์ิเทคโนโลยีการผลิตของตนเพียงรายเดียวเทาน้ัน ทั้งนี้ MAUSER เปนหน่ึงในผู
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตรายใหญสําหรับการผลิตบรรจุภัณฑดังกลาว อีกทั้งในอดีตผูประกอบการรายอื่นที่
เปนคูแขงของ MAUSER ไมประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย และปจจุบัน กลุมลูกคา
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ผูประกอบการในอุตสาหกรรมสารเคมีรายใหญ ยอมรับในคุณภาพและบริการของบริษัทฯ และมีความสัมพันธ
อันดีกับบริษัทฯ เน่ืองจากไดมีการติดตอซ้ือขายกันมาเปนระยะเวลานาน ดังน้ัน การที่จะมีผูผลิตรายอื่นเขามา
แขงขันในอุตสาหกรรมน้ีจึงไมงายนัก แตสําหรับการแขงขันในบรรจุภัณฑพลาสติกโดยทั่วไป ที่ผูบริโภคหรือ
ลูกคาไมเขมงวดในแงคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑแลว ผูประกอบการรายยอยยังมีโอกาสในการเขาสูตลาด
ได เน่ืองจากตนทุนในการดําเนินงานท่ีตํ่ากวาเม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตโดยใชเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือควบคุม
มาตรฐาน สงผลใหการแขงขันในตลาดบรรจุภัณฑพลาสติกท่ัวไปคอนขางรุนแรง  

เมื่อพิจารณาถึงสินคาทดแทน หรือสินคาที่นับวาเปนคูแขงสําคัญในอุตสาหกรรมถังพลาสติกสําหรับบรรจุ
สารเคมีและ/หรือเคมีภัณฑอันตรายขนาด 200 ลิตร ไดแก ถังเหล็กชนิดเคลือบ Epoxy ซ่ึงมีคุณสมบัติในการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑหรือสินคาทั่วไปยกเวนสารเคมีอันตรายไดใกลเคียงกัน รวมทั้งมีราคาต่ํากวาถังพลาสติก 
แตมีขอจํากัดในการขนสง เน่ืองจากมีนํ้าหนักมาก ไมทนตอแรงกระแทก และไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก ทั้งนี้ 
นอกจากถังเหล็กดังกลาวแลว ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ประเภท L-Ring ไมมีคูแขงโดยตรง เน่ืองจาก
บริษัทฯ เปนผูผลิตภายในประเทศรายเดียวที่มีลิขสิทธ์ิในการผลิตจาก MAUSER ซ่ึงเปนบริษัทชั้นนําในการ
ผลิตถังพลาสติก และสามารถผลิตสินคาไดตามเกณฑมาตรฐานสหประชาชาติ (UN) ตามความตองการของ
ลูกคาท่ีสวนใหญเปนผูผลิตและสงออกสารเคมีรายใหญ 

สําหรับอตุสาหกรรมการผลิตและจําหนายบรรจุภณัฑพลาสติกขนาด 20 ลิตรและ 30 ลิตรน้ัน มีภาวะการแขงขัน
ท่ีสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑพลาสติกขนาด 200 ลิตร โดยเฉพาะการแขงขันทางดานราคา เน่ืองจาก 
บรรจุภัณฑประเภทน้ีไมตองการคุณสมบัติพิเศษ ดังน้ัน จึงมีผูผลิตถังพลาสติกขนาดเล็กในตลาดอยูจํานวนมาก 
แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากความตองการของผูบริโภคสําหรับผลิตภัณฑประเภทน้ียังคงสูง บริษัทฯ จึงมี
เปาหมายที่จะเจาะเขาสูตลาดถังพลาสติกขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น โดยยังคงรักษาขอไดเปรียบทางดานรูปแบบและ
คุณภาพผลิตภัณฑเพ่ือสรางความแตกตางใหกับผูบริโภค ซ่ึงบริษัทฯ เปนผูผลิตถังขนาด 20 ลิตรและ 30 ลิตร
รายเดียวท่ีสามารถผลิตไดตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังมีขอไดเปรียบจาก
การที่บริษัทฯ ดัดแปลงเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตถังขนาด 200 ลิตรใหสามารถใชในการผลิตถังขนาด 20 ลิตร
และ 30 ลิตรไดหากมีความจําเปนตองเพ่ิมกําลังการผลิตถังขนาดเล็ก และในปจจุบันไดสั่งซ้ือเคร่ืองจักรสําหรับ
การผลิตถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร และ 30 ลิตร ซ่ึงคาดวาจะสามารถดําเนินการผลิตไดในปลายป 2546 

 ศักยภาพในการเติบโต 

เน่ืองจากกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและสงออกสารเคมีหรือ
เคมีภัณฑอันตราย ดังน้ัน แนวโนมอัตราการเติบโตของบริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาไดจากอัตราการเติบโตของ
กลุมลูกคาหลักดังกลาว  ซ่ึงจากขอมูลกรมศุลกากร และสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรม
การสงออกเคมีภัณฑมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น โดยมูลคาการสงออกเคมีภัณฑของชวงเดือนมกราคม ถึง 
เดือนกรกฎาคม 2546 เทากับ 35,673 ลานบาท ซ่ึงเม่ือเทียบเปนมูลคาท้ังปจะอยูในระดับประมาณ 61,154 ลาน
บาท ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับมูลคาการสงออกเคมีภัณฑของป 2545 ประมาณรอยละ 40.72  

หนวย : ลานบาท
2543 2544 2545 ม.ค.-ก.ค. 2546

 - สารอนินทรีย 3,771.34         4,308.07         4,514.17          2,743.36          
 - สารอินทรีย 34,130.49       28,000.25       32,643.49        29,064.05         
 - เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด 4,801.13         5,935.58         6,299.00          3,865.84          

42,702.96       38,243.90       43,456.66        35,673.25         รวม

ชนิด/ประเภท

 
 ท่ีมา: กรมศุลกากร 

ทั้งนี้ มูลคาการสงออกเคมีภัณฑประเภทสารเคมีภัณฑขั้นพ้ืนฐาน ประเภทอนินทรีย อินทรีย และเคมีเบ็ดเตล็ด 
ตั้งแตป 2541 – 2545 จากกรมศุลกากร ปรากฏตามแผนภาพดังตอไปน้ี 
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มูลคาการสงออกเคมีภัณฑขัน้พืน้ฐาน
 

จากแผนภาพขางตน แสดงใหเห็นวา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑพ้ืนฐานมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง แตในป 
2544 มีอัตราการเติบโตที่ลดลงเน่ืองจากภาวะการสงออกที่ซบเซาอันเปนผลจากเหตุการณ 11 กันยายน 2544 
ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 

บริษัทฯ มีโรงงานที่ใชในการผลิตถังพลาสติกจํานวน 1 โรงงาน บนพ้ืนที่ 6 ไร ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ซ่ึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ มีเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิต และกําลังการผลิตถังพลาสติก
ประเภทตางๆ ดังน้ี 

เคร่ืองจักร จํานวน  
(เคร่ือง) 

กําลังการผลิตสูงสุดตอป  
(ถัง) 

1.  ผลิตถังขนาด  200 ลิตร 2 360,000 
2.  ผลิตถังขนาด 20 และ 30 ลิตร 1 360,000 

โดยในปจจุบัน บริษัทฯ ดําเนินการผลิตสัปดาหละ 6 วัน ซ่ึงคิดเปนกําลังการผลิตทั้งสิ้นรอยละ 80 ของกําลังการผลิต
ทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากการประมาณการยอดขายแลวพบวา ลูกคามีความตองการถังพลาสติกขนาด 20 และ 
30 ลิตร จํานวนมากข้ึน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไดดําเนินการสั่งซ้ือเคร่ืองจักรประเภท Automatic Blow Molding ที่สามารถ
ดําเนินการผลิตไดคร้ังละ 2 ถัง (Double Station) โดยมีกําลังการผลิตโดยเฉลี่ยที่ 140 ถังตอชั่วโมง สําหรับผลิตถัง
ขนาด 20 และ 30 ลิตร ที่มีกําลังการผลิตประมาณปละ 900,000 ถัง สงผลใหบริษัทฯ มีกําลังการผลิตสําหรับผลิตถัง
พลาสติกขนาด 20 ลิตรและ 30 ลิตรรวมปละประมาณ 1,260,000 ถัง โดยบริษัทฯ คาดวาจะไดรับเคร่ืองจักรดังกลาว
ในไตรมาส 4 ป 2546 และดําเนินการผลิตไดภายในไตรมาส 1 ของป 2547 

3.4 ผูจัดจําหนายวัตถุดิบ (Supplier) 

วัตถุดิบหลักในการผลิต แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก เม็ดพลาสติก และ สีผสมเม็ดพลาสติก ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่ังซ้ือ
วัตถุดิบในการผลิตประเภทเม็ดพลาสติกสวนใหญจากผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบรายใหญภายในประเทศเปนหลัก  
ไดแก บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) โดยคร่ึงแรกป 2546 บริษัทฯ มียอดสั่งซ้ือวัตถุดิบ
จาก TPI คิดเปนสัดสวนรอยละ 83 ของยอดสั่งซ้ือเม็ดพลาสติกทั้งหมด เน่ืองจากผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบ 
ดังกลาว สามารถผลิตวัตถุดิบไดตรงตามมาตรฐานความตองการของบริษัทฯ แตอยางไรก็ตาม เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การขาดแคลนวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก บริษัทฯ จึงไดจัดใหมีการสั่งซ้ือวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกจากผูผลิต
ตางประเทศหลายราย ซ่ึงในปจจุบันราคาไมแตกตางจากผูผลิตรายใหญภายในประเทศดังกลาว สําหรับสีผสมเม็ด
พลาสติกน้ัน บริษัทฯ ไดดําเนินการสั่งซ้ือวัตถุดิบดังกลาวจากผูจําหนายหลายรายภายในประเทศ ทั้งนี้ ความสัมพันธ
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ระหวางบริษัทฯ กับผูจัดจําหนายวัตถุดิบ เปนความสัมพันธที่ดี พิจารณาไดจากเงื่อนไขทางการคาและระยะเวลาการ
ชําระคาสินคา ที่บริษัทฯ ไดรับจากผูจําหนายวัตถุดิบ ท่ีอยูในระยะเวลานานประมาณ 1-3 เดือน  

3.5 กระบวนการผลิต 

การผลิตถังพลาสติกประเภทตางๆ มีข้ันตอนพ้ืนฐานท่ีเหมือนกัน ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

  

 

ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบสําคัญท่ีใชในการผลิต ไดแก เม็ดพลาสติกประเภท High Molecular-weight High Density 
PolyEthylene (HM-HDPE) และเม็ดสี ซ่ึงบริษัทฯ ไดดําเนินการสั่งซ้ือวัตถุดิบดังกลาวสวนใหญมากกวารอยละ 50 
จากผูผลิตภายในประเทศ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผูจําหนายวัตถุดิบดังกลาว บริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบเปน
สําคัญ 

เมื่อผานกระบวนการผสมเม็ดสีพลาสติกแลว จึงนําสวนผสมวัตถุดิบดังกลาวเขาสูกระบวนการเปาขึ้นรูปตามขนาด 
และชนิดของถังพลาสติก โดยมีแมพิมพของแตละผลิตภัณฑอยูแลว จากน้ันจึงนําเขาสูกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 
ซ่ึงประกอบดวยการตรวจสอบคุณภาพทางดานตางๆ ตามมาตรฐานสหประชาชาติ ดังน้ี 

- การทดสอบความทนทานตอนํ้าหนัก (Stacking Test) โดยการนํานํ้าหนักขนาด 779 กิโลกรัมวางบนถัง 
ที่อุณหภูมิ +40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 28 วัน 

- การทดสอบการกระแทก (Drop Test) โดยการบรรจุนํ้าที่มีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียสลงในบรรจุภัณฑ 
แลวปลอยจากที่ระดับความสูง 1.5 เมตร  

- การทดสอบรอยร่ัวของถัง (Leak Test) โดยการใสความดัน 0.2 – 0.3 บาร ในถังพลาสติกเพ่ือตรวจสอบ
รอยร่ัวของผลิตภัณฑ 

- การทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑตอการบรรจุสารเคมีที่มีความดันในตัว โดยบรรจุแรงดันขนาด 2 
บารในถัง เปนเวลา 30 นาที เพ่ือตรวจสภาพความทนทานดังกลาว (Internal Hydraulic Pressure test) 
ซ่ึงการทดสอบประเภทน้ีจะทดสอบกับผลิตภัณฑทุกประเภทของบริษัทฯ ยกเวนถังขนาด 200 ลิตร  
ฝาเปดกวาง 

นอกจากการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานสหประชาชาติดังกลาวแลว บริษัทฯ ยังจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของถังดานอ่ืนๆ อีก ไดแก 

- การช่ังนํ้าหนักและการตรวจวัดความหนาบางของผิวถัง  
- การตรวจสอบยอนกลับไปยังรอบการผลิตตางๆ เมื่อผลิตภัณฑมีปญหา (Re-traceability) คือ การระบุ

วัน เวลาท่ีผลิตลงบนถัง เพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดเม่ือผลิตภัณฑมีปญหา 

ตรวจสอบคุณภาพขณะผลติ 
ความเรียบรอยผลติภัณฑ 

 
ผ่ึงเย็น 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพขั้นสุดทาย  
ตามมาตรฐาน UN 

กระบวนการเปาขึ้นรูป
( ฺBlow Molding) 
โดยใชน้ําหลอเยน็ 

ผสมเม็ดพลาสตกิประเภท High 
Molecular-weight-High Density 

Polyethylene (HM-HDPE) กับเม็ดสี 

สวนท่ีเหลือจากการเปา 
(Regrind) 
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- การทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ (Compression Loading Test) โดยการกดนํ้าหนัก 1 ตันลงบน
ผลิตภัณฑ  เพ่ือทดสอบการเปลี่ยนสภาพของถัง (Deformation) 

- การทดสอบความสามารถในการระบายแรงดันของฝาปด (Venting Pressure Test) โดยการอัดลมดันฝา
จากดานลาง  

3.6 กลุมลูกคาของบริษัท 

กลุมลูกคาหลักของบริษัท ไดแก ผูผลิตและสงออกสารเคมี ทั้งที่เปนสารเคมีที่เปนอันตราย และไมเปนอันตราย โดย
สวนใหญเปนบริษัทตางชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และตองการบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน
บรรจุภัณฑในการขนสงขององคการสหประชาชาติสําหรับสงออกสารเคมี เน่ืองจากบริษัทแมที่อยูในตางประเทศของ
ผูผลิตและสงออกสารเคมีดังกลาว ไดใชผลิตภัณฑของ MAUSER อยูแลว จึงมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑและตองการ
ใหบริษัทลูกที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยใชผลิตภัณฑของ MAUSER ดวย ทั้งนี้ ในชวงคร่ึงแรกป 2546 ลูกคาราย
สําคัญของบริษัทฯ ที่มีสัดสวนการคากับบริษัทฯ ในระดับประมาณรอยละ 10 ของรายไดรวมมีจํานวน 3 รายซ่ึง
ประกอบธุรกิจเปนผูผลิตและสงออกสินคาเคมีภัณฑ ผลิตสินคาอุปโภค เชน ผงซักฟอก ยาสระผม ผาอนามัย และผลิต
และจําหนายสินคาเคมีไฮโดรเจนเปอรออกไซด เปนตน โดยในป 2545 และคร่ึงแรกป 2546 สัดสวนรายไดจากลูกคาที่
เปนผูผลิตและสงออกสารเคมีคิดเปนรอยละ 84 และรอยละ 96.28 ของรายไดจากการขายรวม ตามลําดับ นอกจาก
กลุมลูกคาที่เปนผูผลิตและสงออกสารเคมีแลว ลูกคาอีกกลุมที่ถือวาเปนลูกคาที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก กลุมลูกคา
ผูผลิตผลิตภัณฑอาหารที่มีความตองการบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพและไมมีการปนเปอน  

ลักษณะลูกคาและความสัมพันธกับลูกคา 

บริษัทฯ เปนผูผลิตบรรจุภัณฑรายเดียวในประเทศไทยที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก MAUSER ซ่ึงเปน
ผูคิดคนบรรจุภัณฑท่ีไดรับการยอมรับการผูผลิตและสงออกสารเคมีช้ันนําท่ัวโลก ประกอบกับบริษัทฯ ไดดําเนินการใน
ธุรกิจน้ีมาเปนระยะเวลานานกวา 16 ป ดังน้ัน ลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ จึงเปนผูผลิตและสงออกสารเคมีขามชาติ
รายใหญหลายรายท่ีมีฐานการผลิตในประเทศไทย ทั้งนี้ จากคุณภาพผลิตภัณฑและคุณภาพการใหบริการของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงไดรับการยอมรับจากลูกคาเปนอยางดี ซ่ึงเห็นไดจากขอมูลทางการคาที่ตอเน่ืองมาเปนระยะเวลานาน 
ประกอบกับระยะเวลาการเก็บคาสินคาท่ีส้ัน บริษัทฯ จึงไมมีการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

3.7 ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมผลิตถังพลาสติกเปนอุตสาหกรรมสะอาด (Clean Industry) ที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ท้ังผลกระทบทางดานเสียง อากาศ และนํ้า อยางไรก็ตาม ตั้งแตเร่ิมกอตั้งโรงงาน บริษัทฯ ไดจัดการใหมีการวางระบบ
ระบายนํ้า การกําจัดฝุนภายในโรงงาน และการตรวจเช็คเร่ืองคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานและระเบียบ
ที่กําหนดไว โดยที่ผานมาบริษัทฯ มีคาใชจายสําหรับการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ซ่ึงเปน
คาใชจายท่ีมุงเนนไปในเร่ืองของการจัดการความสะอาดเรียบรอยภายในโรงงาน ทั้งนี้ ตั้งแตเปดโรงงานมา บริษัทฯ ไม
มีขอพิพาทหรือถูกฟองรองเก่ียวกับส่ิงแวดลอม และไมเคยไดรับการตักเตือนหรือปรับจากหนวยงานของรัฐ 

3.8 งานท่ียังไมไดสงมอบ 

-ไมมี- 


