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12.  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงิน 

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

งบการเงินงวดปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 

ผูสอบบัญชี คือ นายเสถียร เสถียรพาณิชย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2893 สํานักงานบัญชี 
ทนายความ เสถียรและเพ่ือน ไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 
2543 และไดใหความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

งบการเงินงวดปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545  

ผูสอบบัญชี คือ นายพิพัฒน ปุสยานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 56 บริษัท สํานักงานพิพัฒนและ
เพ่ือน จํากัด ไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และไดใหความเห็นวา
งบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ผลการดําเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูถือหุน และกระแสเงินสด ของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ท่ัวไป 

งบการเงินงวดคร่ึงปส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 

ผูสอบบัญชี คือ นายพิพัฒน ปุสยานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 56 บริษัท สํานักงานพิพัฒนและ
เพ่ือน จํากัด ไดสอบทานงบการเงินของบริษัทสําหรับงวดคร่ึงปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 และไดให
ความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ผลการดําเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และกระแสเงินสด ของบริษัท โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 



   บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)                                            สวนที่ 2  รายละเอียดบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
      

สวนที่ 2 หนาท่ี 33 

12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

(1)  งบดุล 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท %
สินทรัพย :
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 17,910.52     14.59% 6,657.74      6.08% 10,989.95   11.50% 10,002.29     7.94%
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน -             0.00% 138.67         0.13% -            0.00% -             0.00%
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ 23,553.12     19.19% 13,923.71     12.71% 29,155.59   30.50% 32,908.40     26.13%
สินคาคงเหลือ 7,491.92      6.10% 8,577.58      7.83% 5,703.44    5.97% 9,471.96      7.52%
เงินใหกูยมืระยะสัน้แกกจิการท่ีเก่ียวของกนั* -             0.00% -             0.00% -            0.00% -             0.00%
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 128.66         0.10% 192.46         0.18% 261.59       0.27% 17,037.35     13.53%
รวมสินทรพัยหมุนเวยีน 49,084.22     39.98% 29,490.17     26.92% 46,110.57   48.24% 69,419.99     55.13%

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูยมืระยะยาวแกกิจการทีเ่กีย่วของกัน* 19,140.98     15.59% 24,949.46     22.78% 299.48       0.31% 304.94         0.24%
เงินฝากธนาคาร-ค้ําประกัน -             0.00% 2,377.68      2.17% 2,407.10    2.52% 2,407.10      1.91%
ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 54,506.82     44.40% 47,043.39     42.95% 46,744.27   48.91% 53,692.54     42.64%
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ 28.20          0.02% 5,679.70      5.19% 18.21         0.02% 100.81         0.08%
รวมสินทรพัยไมหมุนเวียน 73,676.00     60.02% 80,050.23     73.08% 49,469.07   51.76% 56,505.40     44.87%
รวมสินทรพัย 122,760.23   100.00% 109,540.41   100.00% 95,579.64   100.00% 125,925.39   100.00%

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน :
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน -             0.00% 10,897.10     9.95% 10,000.00   10.46% 10,621.70     8.43%
เจาหน้ีและตั๋วเงินจายการคา 7,272.10      5.92% 7,906.18      7.22% 12,488.21   13.07% 17,329.79     13.76%
เจาหน้ีการคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน 490.00         0.40% 1,600.72      1.46% -            0.00% -             0.00%
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 7,840.05      6.39% 3,370.78      3.08% 19,984.88   20.91% 14,930.43     11.86%
หน้ีสนิหมุนเวียนอืน่ 2,497.28      2.03% 2,442.69      2.23% 9,214.37    9.64% 5,382.10      4.27%
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 18,099.44     14.74% 26,217.48     23.93% 51,687.46   54.08% 48,264.02     38.33%

หน้ีสินไมหมุนเวียน
เงินกูยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 10,900.00     8.88% 4,160.87      3.80% -            0.00% -             0.00%
รวมหนีสิ้นไมหมุนเวียน 10,900.00     8.88% 4,160.87       3.80% -              0.00% -                0.00%
รวมหนีสิ้น 28,999.44     23.62% 30,378.35     27.73% 51,687.46   54.08% 48,264.02     38.33%

สวนของผูถอืหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 30,000.00     24.44% 30,000.00     27.39% 30,000.00   31.39% 30,000.00     23.82%

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย
จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 3,000.00      2.44% 3,000.00      2.74% 3,000.00    3.14% 3,000.00      2.38%
ยังไมไดจดัสรร 60,760.79     49.50% 46,162.06     42.14% 10,892.17   11.40% 44,661.37     35.47%
รวมสวนผูถอืหุน 93,760.79     76.38% 79,162.06     72.27% 43,892.17   45.92% 77,661.37     61.67%
รวมหนีสิ้นและสวนผูถือหุน 122,760.23   100.00% 109,540.41   100.00% 95,579.64   100.00% 125,925.39   100.00%

หมายเหตุ: * มีการจัดกลุมเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันเปนเงินใหกูยืมระยะยาว เน่ืองจากเงนิใหกูยมืทีเ่หลืออยูในป 2546 เปนเงนิกูยืมท่ีมอีายเุกิน 1 ป จึงมกีารจัดกลุมเงนิให
                 กูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของทั้งหมดใหอยูในรายการเดียว เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงไดสะดวกข้ึน

30 มิ.ย. 2546
รายการ

2543 2544 2545
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(2)  งบกําไรขาดทุน 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท %
รายได
รายไดจากการขายสนิคา 164,853.87     97.54% 142,719.95   97.84% 200,174.95   98.44% 113,867.65     98.47%
รายไดเงินชดเชยภาษีอากร 2,411.87       1.43% 1,976.50      1.35% 896.73        0.44% -               0.00%
ดอกเบี้ยรับ 1,307.57       0.77% 1,055.54      0.72% 1,214.70      0.60% 26.24            0.02%
รายไดอื่น 442.64         0.26% 126.07        0.09% 1,052.00      0.52% 1,747.56        1.51%

รวมรายได 169,015.94     100.00% 145,878.06   100.00% 203,338.37   100.00% 115,641.46     100.00%
คาใชจาย
ตนทนุขาย 107,843.20     63.81% 103,010.72   70.61% 107,090.91   52.67% 57,351.24      49.59%
คาใชจายในการขายและบริหาร 10,855.35     6.42% 11,331.07    7.77% 12,674.55    6.23% 9,343.81        8.08%

รวมคาใชจาย 118,698.55     70.23% 114,341.78   78.38% 119,765.46   58.90% 66,695.06       57.67%
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 50,317.39     29.77% 31,536.28    21.62% 83,572.91    41.10% 48,946.40      42.33%
ดอกเบี้ยจาย 1,012.60       (0.60%) 838.13        (0.57%) 795.11        (0.39%) 224.43          (0.19%)
ภาษีเงินได 14,895.28     (8.81%) 9,296.88      (6.37%) 25,047.68    (12.32%) 14,952.78      (12.93%)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 34,409.50      20.36% 21,401.27     14.67% 57,730.12     28.39% 33,769.20       29.20%

กําไรขั้นตนตอหุนพื้นฐาน (บาท)(มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท) 114.70          71.34            192.43          112.56          
กําไรขั้นตนตอหุนพื้นฐาน (บาท)(มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท) 1.15              0.71              1.92              1.13              

1 ม.ค. - 30 ม.ิย. 2546
รายการ

2543 2544 2545

 
(3)  อัตราสวนทางการเงิน 

2543 2544 2545 มิ.ย. 2546*
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง 2.71          1.12          0.89            1.44           
อัตราสวนสภาพคลองหมนุเรว็ 2.29          0.79          0.78            0.89           
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด 1.75          1.35          2.18            0.33           
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา 6.39          7.59          9.26            7.34           
ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉลี่ย 56.33        47.44        38.86          49.05         
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ 13.45        12.82        15.00          15.12         
ระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ย 26.77        28.08        24.00          23.81         
อัตราการหมุนเวียนเจาหนี้ 10.48        11.93        9.74            7.69           
ระยะเวลาการชําระหนี้ 34.34        30.18        36.97          46.79         
Cash Cycle 48.76        45.35        25.90          26.08         

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากาํไรขั้นตน 34.58% 27.82% 46.50% 49.63%
อัตรากาํไรจากการดําเนินงาน (EBIT Margin) 30.52% 22.10% 41.75% 42.99%
อัตรากาํไรอื่น 2.46% 2.16% 1.56% 1.53%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร 83.05% 94.97% 101.43% 16.92%
อัตราสวนกําไรสุทธิ 20.36% 14.67% 28.39% 29.20%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 37.28% 24.75% 93.83% 86.97%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 26.61% 18.43% 56.29% 60.98%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร 72.33% 54.80% 124.72% 139.35%
อัตราการหมุนของสินทรัพย 1.31          1.26          1.98            2.09           

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 0.31          0.38          1.18            0.62           
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย 56.98        47.83        139.11         104.53        
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน 1.43          0.70          1.13            0.84           
อัตราการจายเงินปนผล 92% 168% 161% 0%

หมายเหตุ: * อัตราผลตอบแทน เปนการคาํนวณแบบ Annualized  
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายถังพลาสติกเพ่ือใชเปนบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุสินคาตางๆ เชน สินคาประเภท
เคมีภัณฑ ทั้งที่เปนสารเคมีชนิดออนและชนิดอันตราย สินคาประเภทอาหาร หรือสินคาที่ไมตองการใหมีสิ่งปนเปอน
จากบรรจุภัณฑท่ีใชบรรจุ ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนบริษัทเด่ียว ไมมีบริษัทยอย ดังน้ัน การรายงานทางการเงินจึงมีงบการเงิน
ของบริษัทฯ ฉบับเดียวเทาน้ัน 

12.2.1 ผลการดําเนินงานของบริษัท 

เน่ืองจากรายไดหลักของบริษัทฯ มาจากการผลิตและจําหนายถังพลาสติก เพ่ือใชเปนบรรจุภัณฑในการขนสงสินคา 
ซ่ึงสวนมากเปนสินคาเคมีภัณฑประเภทตางๆ ทั้งที่เปนชนิดออนและชนิดอันตราย ดังน้ัน ผลการดําเนินงานและการ
ขยายตัวของบริษัทฯ จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับอุตสาหกรรมการผลิตและสงออกเคมีภัณฑของประเทศ โดยลูกคา
สวนใหญของบริษัทฯ ประกอบดวยบริษัทขนาดใหญทั้งบริษัทสัญชาติไทยและบริษัทขามชาติที่เขามาตั้งฐานการผลิต
ในประเทศไทย ที่เปนผูผลิตและสงออกเคมีภัณฑประเภทตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป และมีความตองการใชถัง
พลาสติกสําหรับบรรจุสินคา หรือสารเคมีท่ีผลิต เพ่ือการขนสง ทั้งภายในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ ทั้งทาง
บกและทางนํ้า โดยในปจจุบันประเทศตางๆ ไดมีการกําหนดกฎเกณฑในการควบคุมความปลอดภัยในการขนสง
สารเคมีที่เขมงวดขึ้น สงผลใหผูประกอบการดังกลาวมีความจําเปนตองใชบรรจุภัณฑที่ไดคุณภาพตามที่มาตรฐาน
กําหนด  

บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคาขายถังพลาสติกประเภท L-Ring ขนาด 200 ลิตร ใหอยูในระดับเดียวกับราคาใน
ตลาดโลก เน่ืองจากลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ เปนบริษัทที่มีสาขา และฐานการผลิตอยูทั่วโลก จึงมีขอมูลราคาบรรจุ
ภัณฑที่ใชในทั่วโลก บริษัทเหลาน้ีจะใชราคากลางของตลาดโลกเปนเกณฑในการคัดเลือกบรรจุภัณฑที่ใช ดังน้ัน
บริษัทฯ จึงมีการกําหนดราคาถังพลาสติกประเภท L-Ring ขนาด 200 ลิตรเปนราคาสากล ซ่ึงจะเห็นไดวาผลิตภัณฑ
ประเภทน้ีมีอัตราสวนกําไรขั้นตนในระดับสูง อยางไรก็ตามการมีอัตราสวนกําไรขั้นตนในระดับสูงทําใหบริษัทฯ 
สามารถรับความผันผวนของราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกไดในระดับหน่ึง ทําใหบริษัทฯ ไมตองปรับขึ้นราคาสินคาทุก
คร้ังที่มีการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ อยางไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกมีการปรับตัวสูงเกินกวาระดับที่
บริษัทฯ รับได บริษัทฯ ก็มีความจําเปนท่ีจะตองปรับราคาขายในท่ีสุด 

 รายได 

จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตและสงออกเคมีภัณฑ สงผลใหความตองการบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพทนตอ
สารเคมีชนิดตางๆ และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑขององคการสหประชาชาติที่กําหนดสําหรับการขนสงสินคาประเภท
สารเคมีอันตรายมีสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ สามารถผลิตบรรจุภัณฑถังพลาสติกที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑของ
องคการสหประชาชาติและเปนที่ยอมรับของผูประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑอยูแลว ทําใหบริษัทฯ มีรายได
จากการผลิตและขายสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนมาโดยตลอด  

อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในชวงป 2544 รายไดจากการขายลดลงเมื่อเทียบกับป 2543 ซ่ึงเปนผล
มาจากสาเหตุดังตอไปน้ี 

� สัดสวนประเภทของถังพลาสติกท่ีผลิตและจําหนายแตกตางกัน 

 ถึงแมวาป 2544 บริษัทฯ จะผลิตถังพลาสติกไดจํานวนใกลเคียงกับในป 2543 แตสัดสวนของประเภทของ
ถังพลาสติกท่ีผลิตและจําหนายแตกตางกัน โดยในป 2544 บริษัทฯ ผลิตและจําหนายถังพลาสติกประเภท 
200 ลิตร และประเภท 30 ลิตร ในสัดสวนรอยละ  47.69 และ 43.59 ตามลําดับ ซ่ึงเมื่อเทียบกับป 2543 
บริษัทฯ ผลิตและจําหนายถังพลาสติกประเภท 200 ลิตร และ 30 ลิตร ในสัดสวนรอยละ 61.28 และ 
32.33 จะเห็นไดวาป 2544 บริษัทฯ ผลิตถังพลาสติกประเภท 200 ลิตรลดลงและประเภท 30 ลิตรเพ่ิมขึ้น 
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เมื่อเทียบกับที่ผลิตในป 2543 เปนผลใหรายไดจากการขายในป 2544 ลดลงจากป 2543 เน่ืองจากถัง
ประเภท 200 ลิตรมีราคาขายตอหนวยท่ีสูงกวา และมีกําไรข้ันตนท่ีสูงกวาถังประเภท 30 ลิตร  

� ผลกระทบจากการเกิดเหตุการณกอการรายในสหรัฐอเมริกา 

 จากเหตุการณกอการรายในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 ทําใหเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาหยุดชะงักชั่วคราว และสงผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในชวง 4 เดือนสุดทายของป 
2544 จากผลกระทบดังกลาวสงผลใหการสงออกสินคาที่มีความจําเปนตองใชบรรจุภัณฑขนาด 200 ลิตร
เพ่ือการขนสงลดลง บริษัทฯ จึงเปล่ียนมามุงเนนตลาดผูผลิตสินคาภายในประเทศซ่ึงมีความตองการใชถัง
พลาสติกขนาด 20 ลิตร และ 30 ลิตร มากกวาถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ดังน้ัน การผลิตและจําหนาย
ถังพลาสติกประเภทตางๆ ของบริษัทในป 2544 จึงมีสัดสวนของถังขนาดเล็กมากกวา 

ปริมาณขาย (ถัง)
ถัง 200 ลิตร (L-Ring) 190,962    57.86% 147,445     42.85% 175,718    33.87% 103,146    28.33%
ถัง 200 ลิตร (Open Top) 11,283     3.42% 16,667       4.84% 38,074      7.34% 5,999        1.65%
ถัง 30 ลิตร 106,708    32.33% 149,976     43.59% 249,024    47.99% 214,944    59.04%
ถัง 20 ลิตร 21,080     6.39% 29,997       8.72% 56,054      10.80% 39,975      10.98%

330,033    100.00% 344,085     100.00% 518,870    100.00% 364,064    100.00%

2546 (6 เดือน)254525442543

 

ป 2545 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนจากป 2544 เทากับรอยละ 40.26 และมีรายไดรวมทั้งสิ้นเพ่ิมขึ้น
จากป 2544 เทากับรอยละ 39.39 และมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนในป 2546 อันเปนผลมาจากภาวะการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจตั้งแตป 2544 มีการขยายตัวอยางตอเน่ืองของธุรกิจโดยรวม รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตและ
สงออกเคมีภัณฑ ซ่ึงสงผลใหความตองการสินคาประเภทบรรจุภัณฑสูงขึ้น ทั้งถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร 
เพ่ือการสงออก และถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร และ 30 ลิตร เพ่ือใชในประเทศ โดยในป 2545 บริษัทฯ ได
ดัดแปลงเคร่ืองจักรสําหรับใชในการผลิตถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ใหสามารถผลิตถังพลาสติกขนาด 30 
ลิตรได  

ป 2545 การบันทึกรายไดของบริษัทฯ จะบันทึกตามราคาขาย โดยจะแบงการขายเปน การขายสําหรับสงออก 
และการขายสําหรับใชในประเทศ ซ่ึงราคาสําหรับสงออกจะต่ํากวาราคาขายสําหรับใชในประเทศ เน่ืองจาก
หากลูกคานําผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไปเพ่ือใชในการบรรจุสินคาเพ่ือการสงออก บริษัทฯ จะสามารถนํา
เอกสารการสงออกที่ลูกคาจัดสงมายังบริษัทฯ ไปดําเนินการขอคืนอากร 19 ทวิได ซ่ึงสิทธิในการขอคืนอากร 
19 ทวิน้ีจะตองย่ืนเร่ืองขอคืนภายใน 6 เดือนนับแตวันที่สงออก การบันทึกรายไดในสวนน้ี บริษัทฯ จะบันทึก
รายไดจากการขาย ณ วันที่ออกใบสงมอบสินคา และบันทึกเปนรายไดชดเชยภาษีอากร 19 ทวิ อีกครั้งเมื่อ
ไดรับคืนอากรสวนน้ี ในป 2545 บริษัทฯ มีรายไดเงินชดเชยภาษีอากร 19 ทวิ เทากับ 896,726.87 บาท 

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเทากับ 113.87 ลานบาท มีอัตราการเพ่ิมขึ้น
จากชวง 6 เดือนแรกของป 2545 ประมาณรอยละ 13.22 อันเปนผลจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการ
ผลิตและสงออกเคมีภัณฑ และอุตสาหกรรมอื่นที่เปนลูกคาของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงเคร่ืองจักรที่ใชใน
การผลิตเพื่อรองรับความตองการของตลาดสวนตางๆ และจากการที่ความตองการสินคาประเภทถังพลาสติก
ขนาด 30 ลิตรภายในประเทศมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง บริษัทฯ ไดดําเนินการสั่งซ้ือเคร่ืองจักรและแมพิมพ
ที่ใชการผลิตถังพลาสติกขนาด 30 ลิตรเพ่ิมขึ้น เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตถังขนาด 30 ลิตรสําหรับรองรับความ
ตองการของตลาดได ซ่ึงจะสามารถติดตั้งไดภายในปลายป 2546 และจะสามารถเร่ิมผลิตไดภายในเดือน
มกราคม 2547 
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ป 2546 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงการตั้งราคาขาย โดยกําหนดราคาขายเทากับราคาสําหรับใชในประเทศ 
ดังนั้นเมื่อมีการออกใบสงมอบสินคา บริษัทฯ จะบันทึกรายไดเปนราคาเดียว และภายใน 3 เดือนหลังจากการ
สงมอบสินคา หากลูกคานําผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไปใชเพ่ือบรรจุสินคาเพ่ือการสงออก และมีเอกสารการ
สงออกมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะทําการคืนเงินสวนที่เปนราคาสวนตางของสินคาสําหรับเพ่ือการสงออก กับ
ราคาที่บันทึกเปนรายไดเมื่อตอนสงมอบ โดยจะบันทึกเปนสวนลดรายไดจากการขาย และนําเอกสารการ
สงออกดังกลาวไปย่ืนขอคืนอากร 19 ทวิ และจะทําการบันทึกรายไดเงินชดเชยภาษีอากร 19 ทวิอีกคร้ัง เมื่อ
ไดรับคืนอากรสวนน้ี ในงวด 6 เดือนแรกของป 2546 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายทั้งหมด 113.87 ลานบาท 
หลังหักสวนลดรายไดจากการขายเทากับ 1.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.9 ของรายไดจากการขายทั้งหมด 
เห็นไดวา สวนลดรายไดจากการขาย คิดเปนสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับรายไดจริงของบริษัทฯ ดังน้ัน 
การบันทึกรายไดขางตนจึงไมมีผลกระทบตอการวิเคราะหสถานะทางการเงินของบริษัทฯ  

 ตนทนุขายและคาใชจายในการขายและบริหาร 

ในชวงป 2544 บริษัทฯ มีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดรวมอยูในระดับที่สูงถึงรอยละ 70.61 เมื่อเทียบกับ
สัดสวนตนทุนขายตอรายไดรวมของป 2543 ซ่ึงเทากับรอยละ 63.81 เปนผลจากการที่ชวงปลายป 2544 เปน
ชวงท่ีตนทุนวัตถุดิบเม็ดพลาสติกท่ีใชในการผลิตมีราคาสูง  

ตั้งแตป 2545 เปนตนมา บริษัทฯ มีตนทุนขายเปนสัดสวนตอรายไดรวมที่ลดลง เน่ืองจากเปนชวงที่ราคา
วัตถุดิบเม็ดพลาสติกมีราคาลดลง ประกอบกับมีคําสั่งซ้ือจากลูกคาเพ่ิมขึ้น ทําใหบริษัทฯ มีการเดินเคร่ืองจักร
ในการผลิตอยางตอเน่ือง สงผลใหคาใชจายสําหรับการเดินเคร่ืองจักรในการผลิต (Overhead expenses) 
เฉลี่ยตอชิ้นลดลง ในป 2545 ตนทุนขายคิดเปนรอยละ 52.67 ของรายไดรวม เทียบกับป 2544 ซ่ึงเทากับรอย
ละ 70.61  

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 บริษัทฯ มีตนทุนขายคิดเปนรอยละ 49.59 ของรายไดรวม ตนทุนขายของ
บริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปกอน แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ของบริษัทฯ อัตรากําไรข้ันตนเทากับรอยละ 49.63 ซ่ึงนับไดวาเปนอัตรากําไรข้ันตนในระดับสูง 

ในชวงป 2543 – 2545 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารคิดเปนอัตราสวนของรายไดรวม อยูในระดับ
รอยละ 6.20 – 7.80 แตหากคิดเปนมูลคาแลว คาใชจายในการขายและบริหาร 3 ปที่ผานมาอยูในระดับ
เดียวกันมาโดยตลอด ไมมีการเปล่ียนแปลงมากนัก 

สําหรับในชวง 6 เดือนแรกของป 2546 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 9.34 ลานบาท คิด
เปนสัดสวนของรายไดรวมเทากับรอยละ 8.08 เปนสัดสวนที่สูงขึ้นกวาป 2545 อันเปนผลจากการปรับขึ้น
เงินเดือนพนักงาน รวมถึงการกันสวนสํารองการจายโบนัสใหพนักงานประจําป 2546 และคาใชจายสําหรับ
คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ิมข้ึน 

 กําไรสุทธิ 

ในป 2544 เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายไดจากการขายลดลง อันเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับ
ตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากป 2543 ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลงจากป 2543 โดยในป 2544 กําไรสุทธิมี
มูลคา 21.40 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนกําไรสุทธิเทากับรอยละ 14.67 กําไรสุทธิตอหุนเทากับ 71.34 บาท 
เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิป 2543 ซ่ึงเทากับ 34.41 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนกําไรสุทธิเทากับรอยละ 20.36 
และเปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 114.70 บาท 

ในป 2545 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเพ่ิมสูงขึ้นมากประมาณรอยละ 40.26 จากป 2544 ซ่ึงเปนการ
ขยายตัวของความตองการของตลาดทั้งประเภทถังขนาดใหญ และถังขนาดเล็ก รวมทั้งมีการปรับลดลงของ
ราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกจากป 2544 คาใชจายในการผลิตตอหนวยที่ลดลง อัตราสวนตนทุนขายและ
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คาใชจายในการขายและบริหารท่ีลดลง ทําใหบริษัทฯ มีกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดป 2545 เทากับ 
83.57 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ 41.10 เทียบกับป 2544 ซ่ึงเทากับ 31.54 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมเทากับรอยละ 21.62 และหลังจากหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได บริษัทฯ 
มีกําไรสุทธิป 2545 เทากับ 57.73 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนกําไรสุทธิเทากับรอยละ 28.39 เปนกําไรสุทธิตอ
หุนเทากับ 192.43 บาท เทียบกับป 2544 ซ่ึงเทากับ 21.40 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนกําไรสุทธิเทากับรอย
ละ 14.67 เปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 71.34 บาท โดยสรุปบริษัทฯ มีอัตราสวนกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นในป 2545 
จากป 2544 เปนผลจากมูลคาการสั่งซ้ือเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสวนหน่ึงเปนผลจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ ประกอบกับตนทุนและคาใชจายในการผลิต (Overhead expenses) ที่ลดลง อันเปนผลจากการ
ผลิตสินคาจํานวนมากอยางตอเน่ือง  

กําไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรกของป 2546 เทากับ 33.77 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 29.20 เมื่อ
เทียบกับงวด 6 เดือนแรกของป 2545  จะเห็นไดวามีกําไรสุทธิสูงขึ้นเล็กนอยจากงวด 6 เดือนแรกของป 
2545 ซ่ึงเทากับ 26.86 ลานบาท คิดเปนอตัรากําไรสุทธิรอยละ 26.02 และคาดวาบริษัทฯ จะสามารถทํากําไร
ในระดับดังกลาวไดตลอดป 2546 

12.2.2 ฐานะการเงิน 

� สินทรัพย 

 ลูกหน้ีการคา 

เน่ืองจากลูกคาของบริษัทฯ สวนใหญเปนบริษัทผูผลิตสารเคมีขนาดใหญในประเทศ ทั้งบริษัทไทยและ
ตางชาติ ซ่ึงมีฐานะทางการเงินอยูในระดับดี บริษัทฯ มีลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เทากับ 
29.16 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.50 ของสินทรัพยหมุนเวียนทั้งหมด ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย
ประมาณ 40 วัน ซ่ึงในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉลี่ยของบริษัทฯ มีระยะเวลาที่สั้นลง  
อันเปนผลเน่ืองมาจากระยะหลัง บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกบริษัทคูคาที่มีความนาเช่ือถือที่เขมงวดขึ้น 
เพ่ือลดโอกาสของการสูญเสียทางการเงิน โดยใชประสบการณจากการคาที่ผานมา และหากเปนลูกคาใหมจะ
กําหนดใหชําระคาสินคาเปนเงินสด หรือใหเครดิตเทอมที่สั้นมาก ปจจุบันบริษัทฯ มีนโยบายใหเครดิตเทอม 
30 วันสําหรับลูกคาในประเทศ และ 90 วันสําหรับลูกคาตางประเทศ  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเก็บหน้ี
เฉลี่ยที่บริษัทฯ ทําได นับวาบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารการเก็บหน้ี และการคัดเลือกลูกคาไดเปน
อยางดี ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไมมีนโยบายการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 (งบการเงินงวดคร่ึงป) บริษัทฯ มีลูกหนี้การคา เทากับ 32.91 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 26.13 ของสินทรัพยหมุนเวียนทั้งหมด ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย เทากับ 49.05 วัน เปนระดับที่
สูงกวาท่ีผานมาและสูงกวานโยบายของบริษัทฯ ซ่ึงถือเปนปกติของบริษัทฯ เน่ืองจากตามปกติลูกคารายใหญ
ของบริษัทฯ จะมีกําหนดการส่ังจายเช็คเพ่ือชําระคาสินคาเดือนละคร้ังเทาน้ัน โดยสวนใหญจะกําหนดเปนวันที่ 
25 ของทุกเดือน และหากชวงระยะเวลาการใหเครดิตลูกคาอยูหลังวันที่ 25 ของเดือนน้ัน ลูกคาจะเลื่อนการ
จายเช็คออกไปอีก 1 เดือนเปนวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 ซ่ึงเปนวันปดงบการ
เงินงวดคร่ึงป บริษัทฯ มีคําสั่งซ้ือบางสวนที่มาจากลูกคารายใหญที่ยังไมถึงกําหนดชําระเงินซ่ึงเปนไปตาม
ลักษณะที่อธิบายขางตน ทําใหมีจํานวนของลูกหน้ีการคาสูง และระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยอยูในระดับสูงกวาที่
ผานมา อยางไรก็ตาม ระดับดังกลาวก็ยังอยูในระดับที่เปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการใหเครดิตเทอม
กับลูกคา จึงแสดงใหเห็นไดวาบริษัทฯ ยังสามารถบริหารการเก็บหน้ีและลูกหน้ีการคาไดเปนอยางดี 
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สินคาคงเหลือ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมปริมาณสินคาคงเหลือ ที่เปนสินคาสําเร็จรูป และวัตถุดิบในการผลิต ดังน้ีคือ 
บริษัทฯ จะประมาณการจํานวนสินคาที่จะผลิตในแตละสัปดาห และจํานวนวัตถุดิบที่ตองสั่งซ้ือมาใชในการ
ผลิต จากการสอบถามความตองการของลูกคา และประมาณการจากสถิติการสั่งซ้ือสินคาในอดีต อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ ไมมีนโยบายผลิตสินคา และสั่งซ้ือวัตถุดิบเกินความจําเปน เน่ืองจากตองใชพ้ืนที่ขนาดใหญใน
การเก็บสินคาจํานวนมาก  

ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีอัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือในระดับ 13 – 15 รอบตอป และมีระยะเวลา
การขายสินคาเฉลี่ย อยูที่ระดับ 26 วัน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 มีอัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ
เทากับ 15.12 รอบตอป และมีระยะเวลาการขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 23.81 วัน ซ่ึงนับวาอยูในระดับที่ดีมาก 
สําหรับการบริหารปริมาณสินคาคงเหลือ 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น จํานวนไมมากนัก แต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 
บริษัทฯ บันทึกคามัดจําตางๆ และมีสวนของคามัดจําตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจักรใหมที่จะนํามาติดต้ังเพ่ือผลิตถัง
ขนาดเล็กจากตางประเทศ จํานวน EUR 300,000 หรือเทากับ 14.10 ลานบาท เปนสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
ทําใหสินทรัพยหมุนเวียนสูงข้ึนมากเทียบกับปกอน 

 สภาพคลอง 

ในชวง 3 ปที่ผานมาบริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองลดลง โดยเฉพาะในป 2545 อยูที่ระดับ 0.89 เทา เปนผล
มาจาก ณ สิ้นป 2545 บริษัทฯ มีหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเปนภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายจํานวนมาก ซ่ึงก็ไดมีการ
ชําระแลวบางสวนในชวงป 2546 อยางไรก็ตามหากดูที่ระยะเวลาในการเก็บหน้ี เทียบกับระยะเวลาชําระหน้ี 
ในปชวง 3 ปที่ผานมาบริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเร็วข้ึน และมีระยะเวลาในการชําระหน้ียาวขึ้น เปนผล
ใหบริษัทฯ สามารถบริหารหมุนเงินในการทําธุรกิจคลองมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทฯ สามารถขยายการ
ประกอบธุรกิจไดมากข้ึนอีกดวย 

ณ วันที ่30 มิถุนายน 2546 (งบการเงินงวดคร่ึงป) บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองที่ระดับ 1.44 เทา แสดงให
เห็นถึงการปรับตัวของบริษัทฯ ในการบริหารสภาพคลองโดยมีสินทรัพยหมุนเวียนสูงขึ้น และมีหน้ีสิน
หมุนเวียนตํ่าลง 

� แหลงที่มาของเงินทุน 

 หนี้สิน 

  หนี้สินหมุนเวียน 

ที่ผานมาบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการทําธุรกิจจากการใชวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประเภทเงินเบิกเกิน
บัญชี ตั๋วสัญญาใชเงิน วงเงินเลตเตอรออฟเครดิต และวงเงินหนังสือคํ้าประกัน ซ่ึงเปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 
52,340,000 บาท ซ่ึงเปนวงเงินที่บริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคลองในการประกอบธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจไดเปนอยางดี  อยางไรก็ตาม ปจจุบันบริษัทฯ ใชวงเงิน
ทุนหมุนเวียนดังกลาวไมเต็มวงเงิน 

  หนี้สินระยะยาว 

ปจจุบันบริษัทฯ ไมมีภาระหนี้สินที่เปนเงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน แตมีวงเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 50 
ลานบาทอยูกับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง ซ่ึงยังไมไดมีการใชวงเงินดังกลาว แตยังคงสถานะวงเงินอยู บริษัทฯ 
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มีวัตถุประสงคในการใชวงเงินดังกลาวเพ่ือชําระคาสั่งซ้ือเคร่ืองจักรสําหรับการผลิตถังขนาด 30 ลิตร ที่จะสง
มาในประมาณชวงปลายป 2546     

  สวนของผูถือหุน 

ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวคงท่ีเทากับ 30 ลาน
บาท ซ่ึงบริษัทฯ มีผลกําไรจากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 36 
ลานบาท และ 93 ลานบาท สําหรับป 2544 และ 2545 ตามลําดับ 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 (งบการเงินคร่ึงปแรก) เทากับ 77.66 ลานบาท เกิดจากการมี
กําไรสะสมเพ่ิมข้ึนจากการดําเนินธุรกิจในชวงคร่ึงปแรกของป 2546 จํานวน 33.77 ลานบาท 

หลังจากวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ ไดมีการจายปนผลแกผูถือหุนอีก 2 คร้ังๆ ละ จํานวน 18 ลานบาท 
เม่ือเดือนสิงหาคม 2546 และเดือนกันยายน 2546 ตามลําดับ 

  โครงสรางเงินทุน 

บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.38 เทา และ 1.18 เทา สําหรับป 2544 และ 2545 
ตามลําดับ การท่ีป 2545 มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในระดับสูงกวา 1 เทา เปนผลจากการที่บริษัท
มีหน้ีสินระยะสั้นประเภทภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายจํานวนมาก และสวนของผูถือหุนลดลง เน่ืองจากมีการ
จายเงินปนผลออกไปจํานวนถึง 93 ลานบาท อยางไรก็ตาม หากพิจารณาดูอัตราสวนหน้ีระยะยาวตอสวนของ
ผูถือหุน จะเห็นไดวาบริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีระยะยาวตอสวนของผูถือหุนเทากับ 0.05 เทา และ 0 เทา ในป 
2544 และ 2545 ตามลําดับ ซ่ึงนับวาเปนระดับท่ีตํ่ามาก 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 (งบการเงินคร่ึงป) บริษัทฯ มีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 0.62 
เทา ซ่ึงเปนหน้ีสินหมุนเวียนระยะสั้นตอสวนผูถือหุน หากพิจารณาอัตราสวนหน้ีสินระยะยาวตอสวนของผูถือ
หุน เทากับ 0 เทา เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมีภาระหน้ีสินระยะยาว 

12.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เปนธุรกิจสนับสนุน และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรม ดังน้ันการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการสงออกเคมีภัณฑ จึงเปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอรายได
ของบริษัทฯ ซ่ึงในปจจุบันประเทศสวนใหญในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และแถบเอเชีย ไดมีการกําหนด
มาตรฐานบรรจุภัณฑสําหรับใชในการบรรจุสินคานําเขา โดยสวนใหญใชมาตรฐานเดียวกับขององคการสหประชาชาติ 
ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของมาตรการการควบคุมความปลอดภัยในการขนสงสินคาประเภทสารเคมีอันตราย เพ่ือไมใหเกิดการ
ร่ัวไหลของสารเคมีในกรณีตกกระแทก  ตั้งแตตนป 2546 มูลคาการสงออกของเคมีภัณฑทั้งประเภทเคมีภัณฑพ้ืนฐาน
และเคมีภัณฑขั้นปลายของผูผลิตในประเทศไปยังกลุมประเทศดังกลาว ยังมีการขยายเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ืองในทุก
ไตรมาส สงผลใหมีความตองการใชบรรจุภัณฑสําหรับขนสงเคมีภัณฑที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนดสูงขึ้นตามไปดวย 
โดยเฉพาะถังขนาด 200 ลิตร ประเภท L-Ring ซ่ึงเปนที่นิยมใชในการบรรจุสารเคมีอันตราย นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมี
การขยายธุรกิจสูกลุมลูกคาท่ีเปนผูผลิตสินคาประเภทอาหาร ท้ังเพ่ือการสงออกและใชในประเทศมากขึ้น ซ่ึงกลุมลูกคา
กลุมนี้มีความตองการบรรจุภัณฑที่ไมมีสารปนเปอน จะไมใชบรรจุภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน และสวนใหญจะไมใชบรรจุ
ภัณฑเกานํากลับมาใชอีก เน่ืองจากอาจมีสารปนเปอนจากการลางที่ไมสะอาด ทําใหเปนอันตรายตอผูบริโภคได 
นอกจากน้ี ลูกคากลุมน้ี ยังมีความตองการผลิตภัณฑที่หลายหลาย คือ ทั้งที่เปนถังขนาดเล็ก และขนาดใหญ บริษัทฯ 
ไดเปรียบผูประกอบการรายอื่น ตรงที่คุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐาน สามารถใชบรรจุอาหารได โดยไมมีสาร
ปนเปอน ดังน้ันลูกคากลุมผูผลิตอาหารจึงเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ อีกกลุมหน่ึง  
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ผูประกอบการภายในประเทศที่สามารถผลิตถังพลาสติกเพ่ือบรรจุสินคาไดตรงตามมาตรฐานบรรจุภัณฑขององคการ
สหประชาชาติมีจํานวนนอยราย ซ่ึงบริษัทฯ ถือเปนหน่ึงในบริษัทเหลาน้ันดวย นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดรับใบ
ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสินคาที่ไดตามมาตรฐานองคการสหประชาชาติ ซ่ึงออกโดย กรมการขนสงทางนํ้าและ
พาณิชยนาวี ทําใหเปนที่เชื่อถือของผูผลิตและสงออกเคมีภัณฑ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ประเภท L-Ring จาก MAUSER แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ซ่ึง MAUSER เปน
บริษัทช้ันแนวหนาของโลกในการคิดคนเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑถังพลาสติก  

อุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศไมใชเฉพาะอุตสาหกรรมเคมีภัณฑและอาหาร กําลังอยูในชวงการขยายตัว ตามการ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทําใหมีความตองการในบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยจะเห็นไดจาก
ความตองการถังขนาดเล็กภายในประเทศที่มีการขยายตัวอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2545 ซ่ึงเปนถังที่สะดวกในการ
นําไปใชและมีคุณสมบัติที่สามารถใชไดกับทุกอุตสาหกรรม บริษัทฯ เล็งเห็นชองทางในการเขาไปชิงสวนแบงตลาดใน
ตลาดถังขนาดเล็กน้ี ซึ่งยังมีความตองการอยูอีกมาก โดยบริษัทฯ ไดเพ่ิมการลงทุนในการสั่งซ้ือเคร่ืองจักรสําหรับผลิต
ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตรและ 30 ลิตร ซ่ึงจะนํามาติดต้ังในปลายป 2546 น้ีและสามารถเดินเคร่ืองผลิตไดภายในเดือน
มกราคม 2547 จะทําใหบริษัทฯ มีกําลังการผลิตถังขนาด 20 ลิตร และ 30 ลิตร ไดสูงสุดถึงปละ 1,260,000 ถัง  

การขยายตัวอยางรวดเร็วและตอเน่ืองของตลาดถังขนาดเล็กน้ี เปนผลทําใหภาวะการแขงขันสูงขึ้น เน่ืองจากเปนถังที่
ไมมีการจดสิทธิบัตร และผลิตไดโดยไมมีตองมีลิขสิทธ์ิในการผลิตแตอยางใด ในจุดน้ี บริษัทฯ มีจุดแข็งและขอ
ไดเปรียบผูประกอบการรายอื่น ตรงที่คุณภาพของผลิตภัณฑที่สามารถใชไดกับสินคาที่จะบรรจุไดหลายหลาย และมี
ความปลอดภัยสูง 

จากภาวะการแขงขันที่รุนแรงในตลาดถังขนาดเล็ก อาจสงผลกระทบตออัตราสวนกําไรของถังขนาดเล็กใหลดลง 
อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ สามารถครองสวนแบงตลาดไดมาก ทําใหมีคําสั่งซ้ือถังขนาดเล็ก จํานวนมากขึ้น ก็จะทําให
บริษัทฯ มีผลกําไรจากการดําเนินงาน ท่ีสูงข้ึนได ถึงแมวาอัตราสวนกําไรจะลดลงก็ตาม 

นอกจากน้ี ถึงแมวา ถังขนาด 200 ลิตร 20 ลิตร และ 30 ลิตร มีแนวโนมการขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่
ปรับตัวดีข้ึน ประกอบกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ ตามที่ไดกลาวแลวขางตน บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึง
โอกาสความเปนไปไดของการขยายตลาดถังพลาสติกประเภท Open-Top ขนาด 120 ลิตร เพ่ือครอบคลุมความ
ตองการของลูกคาที่มีความตองการบรรจุภัณฑขนาดตาง ๆ กัน เพ่ือความหลากหลายในการเลือกบรรจุสินคา โดยใน
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดดําเนินการเตรียมการผลิตถังประเภท Open-Top ขนาด 120 ลิตรแลว โดยการจัดทําแมพิมพ
สําหรับผลิตถังขนาดดงกลาว ซ่ึงสามารถใชไดกับเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตถังขนาด 200 ลิตร ดังน้ัน สําหรับการเพ่ิม
การผลิตถังประเภท Open-Top ขนาด 120 ลิตร บริษัทฯ จึงไมคาใชจายในการลงทุนอ่ืนใด นอกเหนือจากคาใชจายใน
การจัดทําแมพิมพเทานั้น ดังน้ัน บริษัทฯ จึงสามารถผลิตถังประเภท Open-Top ขนาด 120 ลิตรไดภายในป 2547
หากลูกคาตองการ 

 อน่ึง เมื่อพิจารณาถึงผลของการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจาก 30 ลานบาท เปน 40 ลานบาทแลว อัตรา
กําไรตอหุนพ้ืนฐานปรับปรุง ณ มิถุนายน 2546 เทากับ 0.84 บาท อยางไรก็ตาม หากภาวะเศรษฐกิจยังเติบโตอยาง
ตอเนื่องเชนที่ผานมา บริษัทฯ คาดวาจะมีผลการดําเนินการที่ดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ดังน้ัน หากพิจารณาผล
ประกอบการในคร่ึงปแรกรวมกับผลประกอบการในคร่ึงปหลังแลว บริษัทฯ คาดวาอัตรากําไรตอหุนพ้ืนฐานหลังจาก
การเพ่ิมทุนคร้ังน้ี จะมีคาไมตํ่ากวาอัตรากําไรตอหุนพ้ืนฐานกอนการกระจายหุนเพ่ิมทุน  

 


