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บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ “บริษัท อุตสาหกรรมถังพลาสติก จํากัด” กอตั้งเม่ือวันที่  
23 กุมภาพันธ 2531 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกที่ 20 ลานบาท ดําเนินการประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนาย 
ถังพลาสติก3 ประเภท ไดแก 1) ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ประเภท L-Ring ซ่ึงบริษัทฯ เปนผูผลิตรายเดียวในประเทศไทย
ที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและลิขสิทธ์ิการผลิตจาก MAUSER Maschinentechnik GmbH (“MAUSER”) ประเทศเยอรมัน  
ผูคิดคนเทคโนโลยีการผลิตถังดังกลาว โดยถังประเภทน้ีมีลักษณะเปนถังขึ้นรูปชิ้นเดียว ที่มีฝาเปด/ปดขนาดเล็กสําหรับถายเท
สินคา ซ่ึงมีลักษณะพิเศษแตกตางจากถังพลาสติกโดยทั่วไป คือ สวนบนของถังมีขอบสําหรับจับยึดโดยอุปกรณสําหรับยกสินคา
ซ่ึงติดกับรถยกสินคา (Forklift) เพ่ือความสะดวกในการขนยาย และความลาดชันสวนบนของถังซ่ึงติดกับฝาที่สามารถลดสาร
ตกคางภายในใหเหลือนอยที่สุด (Optimally Drainable) อีกทั้งยังมีมาตรฐานคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานบรรจุภัณฑในการ
ขนสงสินคาขององคการสหประชาชาติ (UN) อีกดวย 2) ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตรประเภท Open-Top เปนถังพลาสติกที่มี
ฝาเปดกวาง เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการถายเทสินคา และความสะดวกในการทําความสะอาด สําหรับนํากลับมาใชใหมได  
3) ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร และ 30 ลิตร  ซ่ึงเหมาะสําหรับการบรรจุสินคาท่ีตองการความสะดวกในการขนยายดวยแรงคน 

ณ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีสินทรัพยทั้งสิ้นจํานวน 95.58 ลานบาท โดยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณจํานวน 46.74  
ลานบา ท หรือรอยละ 48.91 ของสินทรัพยรวม และลูกหน้ีการคาจํานวน 29.16 ลานบาท หรือรอยละ 30.50 ของสินทรัพยรวม 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มี หน้ีสินจํานวน 51.69 ลานบาท ซ่ึงเปนหน้ีสินหมุนเวียนทั้งจํานวน และมีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้นจํานวน 43.87 
บาท แบงออกเปนทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 30 ลานบาท และกําไรสะสมจํานวน 13.89 ลานบาท และสําหรับ ณ 30 
มิถุนายน 2546 บริษัทฯ มีสินทรัพยท้ังส้ินจํานวน 95.58 บาท โดยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณจํานวน 53.69 ลานบาทหรือรอยละ 
42.64 ของสินทรัพยรวม และลูกหน้ีการคาจํานวน 32.91 ลานบาท หรือรอยละ 26.13 ของสินทรัพยรวม และ บริษัทฯ มี หนี้สิน
จํานวน 48.26 ลานบาท ซ่ึงเปนหน้ีสินหมุนเวียนทั้งจํานวน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้นจํานวน 77.66 บาท  
แบงออกเปนทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวจํานวน 30 ลานบาท และกําไรสะสมจํานวน 47.66 ลานบาท  

ในชวงตั้งแตป 2543 – คร่ึงแรกป 2546 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนจากการดําเนินงานโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 39.64 
และมีอัตรากําไรสุทธิโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 23.16 ของรายไดรวม  โดยมีรายไดจากการผลิตและจําหนายถังพลาสติกขนาด 
200 ลิตร ประเภท L-Ring เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 78.20 ของรายไดจากการขายรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะคงสัดสวนรายได
ดังกลาวเปนรายไดหลักตอไป เน่ืองจากบริษัทฯ เปนผูผลิตถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ประเภท L-Ring รายเดียวในประเทศไทย
ที่ไดลิขสิทธิในการผลิตจาก MAUSER และมีกลุมลูกคาที่มีความตองการใชถังประเภทน้ีอยางแนนอน โดยกลุมลูกคาหลักของ
บริษัทฯ เปนผูผลิตและสงออกสารเคมีอันตรายรายใหญภายในประเทศ อยางไรก็ตาม นอกจากการรักษากลุมลูกคาดังกลาว 
โดยการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและบริการแลว บริษัทฯ ยังไดคํานึงถึงโอกาสในการขยายตลาดสูกลุมลูกคาที่ตองการบรรจุ
ภัณฑขนาดเล็ก (20 ลิตรและ 30 ลิตร) และถังประเภท Open-Top ขนาด 120 ลิตร ที่มีคุณภาพเทียบเทากับบรรจุภัณฑขนาด 
200 ลิตรอีกดวย บริษัทฯ จึงไดดําเนินการส่ังซ้ือเคร่ืองจักรสําหรับผลิตถังขนาด 20 ลิตรและ 30 ลิตรจํานวน 1 เคร่ือง โดยคาดวา
จะไดรับเคร่ืองจักรปลายป 2546 และสามารถดําเนินการผลิตไดในไตรมาสแรกป 2547 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดสั่งซ้ือแมพิมพ
สําหรับการผลิตถังพลาสติกประเภท Open-Top ขนาด 120 ลิตรที่สามารถใชกับเคร่ืองจักรสําหรับผลิตถังขนาด 200 ลิตรเดิมได 
โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการผลิตถังประเภท Open-Top ขนาด 120 ลิตรไดในป 2547 จากผลการดําเนินงานที่ผานมา 
บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานมาโดยตลอด และไดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตลอดระยะเวลาที่ผานมา โดยบริษัทฯ  
ไดกําหนดนโยบายในการจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุนไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแลว  

ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 40 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 40 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  
1 บาท เปนทุนชําระแลวจํานวน 30 ลานบาท การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ตอประชาชนทั่วไปในคร้ังน้ีรวมทั้งสิ้นจํานวน 
10 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 1 บาท คิดเปนรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวภายหลังการเพ่ิมทุน ในราคาหุนละ 9 บาท 
บริษัทฯ มีความประสงคที่จะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังน้ี เพ่ือชําระคาเคร่ืองจักรและแมพิมพ สําหรับ 
เพ่ิมกําลังการผลิตถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร และ 30 ลิตร เพ่ือชําระคืนเงินกู และเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) 

 (ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย) 


