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สวนที่ 2 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
ชื่อบริษัท : บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหนายถังพลาสติกเพ่ือบรรจุสินคาตางๆ 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญ : 136-136/1 หมู 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบางเสาธง 

สมทุรปราการ 10540 
ทะเบียนเลขที่ : 40854600025 
โฮมเพจบริษัท :  www.plasticdrum.com  
โทรศัพท : (66) 2315-2289-90 
โทรสาร  : (66) 2315-1293  

 
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการนําเงินท่ีไดจากการเสนอขายหลักทรัพยคร้ังน้ีประมาณ 90 ลานบาท ไปใชดังน้ี 

 
วัตถุประสงคการใชเงิน จํานวนเงิน (ลานบาท) ระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ 

1.  เพ่ือซ้ือเคร่ืองจักรสําหรับเพ่ิมกําลังการผลิต 
ถังพลาสติก ขนาด 20-30 ลิตร ใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

50 ปลายป 2546 

2.  เพ่ือชําระคืนเงินกู 10 ป 2547 

3.  เพ่ือซ้ืออุปกรณประกอบในการผลิต 15 ปลายป 2546 

4.  เพ่ือสํารองใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 15 ป 2547 

1. ปจจัยความเสี่ยง 

ปจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีอาจมีผลกระทบตอผลตอบแทนจากการลงทุนของผูลงทนุอยางมนัียสําคัญ 
สามารถสรุปไดดังน้ี 

1.1 ความเส่ียงจากการมีผูบริหารหลักเพียงรายเดียว  

ถึงแมวาตลอดระยะเวลา16 ปของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คุณธงชัย อําไพกุลวัฒนา ผูรวมกอตั้งบริษัทฯ โดยใน
ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ และผูจัดการฝายการตลาดของบริษัทฯ จะเปนผูดําเนินการบริหารจัดการ
ธุรกิจของบริษัทฯ อยางประสบความสําเร็จดวยดีมาโดยตลอด  แตบริษัทฯ ไดดําเนินการวางระบบการบริหารจัดการ 
โดยกําหนดใหคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่มีประสบการณทางดานการบริหารจัดการธุรกิจไดมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการและแสดงความเห็นในเร่ืองสําคัญของบริษัทฯ นอกจากน้ัน เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบสําคัญ
ทางดานตางๆ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แลวพบวา ในดานการผลิต บริษัทฯ เปนผูผลิตถังพลาสติกรายเดียวใน
ประเทศไทยที่ ได รับลิขสิท ธ์ิการผลิตถังขนาด  200 ลิตรแบบ  L-Ring จากผู คิดคนเทคโนโลยี  MAUSER 
Maschinentechnik GmbH (“MAUSER”) ประเทศเยอรมัน มาเปนระยะเวลานาน อีกทั้งผูจัดการโรงงานของบริษัทฯ ก็
เปนผูที่มีประสบการณและความชํานาญในเทคโนโลยีการผลิต และบริษัทฯ ยังไดมีการจัดฝกอบรมเทคนิคการผลิต
ใหกับพนักงานอยูอยางสมํ่าเสมอ สําหรับในดานการตลาดน้ัน บริษัทฯ มีชื่อเสียงเปนที่รูจักดีในแวดวงธุรกิจผูผลิตและ
สงออกสารเคมีรายใหญในประเทศ ซ่ึงสวนใหญเปนลูกคาที่มีธุรกิจติดตอกันมานาน เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถผลิต
สินคาท่ีมีคุณภาพตามความตองการ และใหบริการลูกคาอยางดีมาโดยตลอด ทําใหบริษัทฯ มีฐานลูกคาที่แข็งแกรง ซ่ึง
จากการดําเนินการตางๆ ขางตน บริษัทฯ เชื่อวาสามารถลดและจํากัดความเสี่ยงจากการมีผูบริหารหลักเพียงรายเดียว
ลงไดระดับหน่ึง    
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1.2 ความเส่ียงจากการมีผูจําหนายวัตถุดิบรายใหญในประเทศรายเดียว  

วัตถุดิบสําคัญที่ใชในกระบวนการผลิตถังพลาสติก ไดแก เม็ดพลาสติก ซ่ึงในป 2544 – คร่ึงปแรก 2546 บริษัทฯ มี
ตนทุนเม็ดพลาสติกคิดเปนประมาณรอยละ 75 ของตนทุนการผลิตรวม โดยในปจจุบัน บริษัทฯ สั่งซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชใน
การผลิตสวนใหญจากผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบรายใหญในประเทศเปนหลัก คือ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัล
ไทย จํากัด (มหาชน) (TPI) เน่ืองจาก ผูผลิตและจําหนายวัตถุดิบดังกลาวสามารถผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามที่
บริษัทฯ ตองการไดเปนอยางดีเมื่อเปรียบเทียบกับผูผลิตในประเทศรายอื่นและสามารถสงมอบวัตถุดิบไดตาม
กําหนดเวลามาโดยตลอด โดยในคร่ึงแรกป 2546 สัดสวนการซ้ือวัตถุดิบจาก TPI คิดเปนรอยละ 83% ของยอดสั่งซ้ือ
วัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกรวมท้ังหมด ทั้งนี้ ในการสั่งซ้ือวัตถุดิบประเภทดังกลาว บริษัทฯ ไมมีการทําสัญญาสั่งซ้ือ
วัตถุดิบระยะยาว แตจะดําเนินการสั่งซ้ือวัตถุดิบโดยการออกใบสั่งซ้ือประมาณ 3 เดือนคร้ัง โดยคํานึงถึงราคาวัตถุดิบ
เปนสําคัญ เพ่ือเปนการบริหารจัดการตนทุนวัตถุดิบซ่ึงถือเปนตนทุนการผลิตหลัก ซ่ึงที่ผานมา บริษัทฯ  ไดดําเนินการ
จัดการและปองกันความเสี่ยงดังกลาวโดยการสั่งซ้ือวัตถุดิบที่มีคุณภาพทัดเทียมกันจากผูผลิตในตางประเทศอีกหลาย
ราย รวมทั้งมีการเจรจาสั่งซ้ือวัตถุดิบกอนที่วัตถุดิบจะหมดสต็อกประมาณ 1 เดือน เพ่ือปองกันและลดผลกระทบการ
ขาดแคลนวัตถุดิบสําหรับการผลิต ซ่ึงในปจจุบันราคาวัตถุดิบท่ีนําเขาไมแตกตางราคาท่ีซ้ือภายในประเทศ  

1.3 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติก 

 เน่ืองจากราคาเม็ดพลาสติกซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก  ดังน้ัน  
การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบดังกลาวจึงอาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีการกําหนดราคาสินคาโดยพิจารณาถึงอัตรากําไรที่เหมาะสม ที่สามารถครอบคลุมความผันผวนของการ
เปล่ียนแปลงราคาเม็ดพลาสติกได โดยหากราคาเม็ดพลาสติกอยูในระดับประมาณ 600 – 800 เหรียญสหรัฐตอตันแลว 
บริษัทฯ จะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติกนอยมาก โดยในปจจุบันราคาเม็ดพลาสติกยังคงอยู
ในระดับดังกลาวซ่ึงเปนระดับราคาที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได อยางไรก็ตาม เมื่อราคาวัตถุดิบมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน และมากกวาชวงระดับราคาดังกลาวแลว บริษัทฯ จะพิจารณาการปรับราคาสินคาให
เหมาะสมกับตนทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้น ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบจึงมีผลกระทบนอยมากตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากการนโยบายการกําหนดราคาสินคาของบริษัทฯ รวมทั้งการบริหารจัดการสั่งซ้ือเม็ด
พลาสติก ตามที่ไดกลาวไวแลวในขอ 1.2 จึงถือไดวาเปนการจํากัดความเสี่ยงในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงราคาเม็ด
พลาสติกไดในระดับหน่ึง   

1.4 ความเสีย่งจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยในการขนสงสารเคมีทีเ่ปนอนัตราย 

ในปจจุบัน ประเทศตางๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย
บางประเทศ รวมถึงประเทศไทย ไดกําหนดมาตรฐานบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสงใหสอดคลองกับมาตรฐานขององคการ 
สหประชาชาติ (UN) เพ่ือสรางความปลอดภัยในการขนสงสินคา โดยเฉพาะสารเคมีที่เปนอันตราย ซ่ึงตลอดระยะเวลา
ที่ผานมา ประเทศตางๆ ท่ัวโลกและ UN ตางไดกําหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยสําหรับการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศที่มีความเขมงวดมากขึ้น ดังน้ัน ผูผลิตบรรจุภัณฑโดยเฉพาะเพ่ือการขนสงระหวางประเทศ จึงจําเปนตองมี
ความไวตอการรับรูขอมูลการเปล่ียนแปลงมาตรการการควบคุมและมาตรฐานตางๆ รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตใหสอดคลองกับมาตรฐานดังกลาว ทั้งนี้ MAUSER ซ่ึงเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการผลิตถังพลาสติก และเปนผู
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหกับบริษัทฯ ไดติดตามการเปล่ียนแปลงของมาตรการตางๆ อยางสม่ําเสมอ และมีหนวย
วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะนํามาปรับปรุงการผลิตใหสอดคลองตามเกณฑและ
มาตรฐานใหมๆ  พรอมท้ังจัดใหมีการฝกอบรมแกผูท่ีไดรับลิขสิทธ์ิของ MAUSER ท่ัวโลก  
 
 
 
 



   บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)                                            สวนที่ 2  รายละเอียดบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
      

สวนที่ 2 หนาท่ี 3 

1.5 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีการผลิต 

ในปจจุบัน การผลิตบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุสารเคมีอันตรายประเภทตางๆ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑขนาดบรรจุ 200 
ลิตร สําหรับการขนสงทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีการควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑโดยใชเกณฑตาม
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติ (UN) ดังน้ัน หากมาตรการควบคุมคุณภาพมีความเขมงวดเพ่ิมขึ้น ผูผลิตและ
จําหนายบรรจุภัณฑประเภทดังกลาวจะตองมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงข้ันตอนและเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งวัตถุดิบ
ที่ใชในการผลิต เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพบรรจุภัณฑที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม ในอดีตที่ผานมา 
ทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิต MAUSER จะจัดสัมมนา และจัดฝกอบรมใหแกผูที่ไดรับลิขสิทธ์ิของ 
MAUSER ท่ัวโลก ซ่ึงรวมถึงบริษัทฯ ดวย บริษัทฯ จึงไมมีคาใชจายในการคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว  แตบริษัทฯ จะมีเพียงคาใชจายในการเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักรสําหรับการผลิตเทาน้ัน ดังน้ัน การ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตดังกลาว จึงไมถือเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอการผลิตของบริษัทฯ  

1.6 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการใหลิขสิทธการผลิตจากผูคิดคนเทคโนโลยี 

บริษัทฯ มีรายไดหลักประมาณรอยละ 70 ของรายไดจากการขายรวม จากการผลิตและจําหนายถังพลาสติก ขนาด 
200 ลิตร ประเภท L-Ring ที่ไดรับการถายทอดเทคโลยีจาก MAUSER ซ่ึงไดรับความนิยมจากผูบริโภคทั่วโลกอยาง
กวางขวาง ทั้งนี้ ในประเทศไทย MAUSER ไดใหลิขสิทธ์ิในเทคโนโลยีการผลิตถังพลาสติกประเภทดังกลาวแกบริษัทฯ 
เพียงรายเดียว ซ่ึงมีการทําสัญญา Know-How Agreement เปนระยะเวลา 5 ป และสัญญาดังกลาวจะหมดอายุใน
ปลายป 2547 ดังน้ัน หากในอนาคต MAUSER มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใหลิขสิทธ์ิการผลิต อาจสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ได แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับ MAUSER 
แลว พบวามีความสัมพันธอันดีตลอดระยะเวลาที่ผานมา รวมทั้งในปจจุบันบริษัทฯ ไดเจรจาตอสัญญาเรียบรอยแลว 
ซึ่งสัญญาใหมนี้มีอายุ 8 ป โดยเร่ิมมีผลใชบังคับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2546 และสิ้นสุดลงในปลายป 2554  ทั้งนี้ 
อายุของสัญญาดังกลาวไดครอบคลุมระยะเวลาสิทธิบัตรที่เหลืออยูทั้งหมดของ MAUSER ซ่ึงสิทธิบัตรสําหรับการผลิต
ถังลักษณะ L-Ring จะหมดลงในป 2551 และสิทธิบัตรสําหรับการผลิตสวนบนของถังที่มีลักษณะลาดเอียงเพ่ือลดสาร
ตกคางภายใน จะหมดลงในป 2554 (รายละเอียดเก่ียวกับสิทธิบัตร MAUSER ปรากฏในสวนที่ 2 ขอ 5) นอกจากน้ัน 
ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีนโยบายในการขยายตลาดไปสูผูบริโภคกลุมท่ีมีความตองการถังพลาสติกขนาดเล็ก คือ ขนาด 
20 ลิตรและ 30 ลิตร โดยบริษัทฯ อยูระหวางการรอเคร่ืองจักรเพ่ือขยายกําลังการผลิตถังประเภทดังกลาว  

1.7 ความเส่ียงจากการเขามาเปนคูแขงจากผูคิดคนเทคโนโลยีการผลิตรายอ่ืน 

ในปจจุบัน มีผูคิดคนเทคโนโลยีการผลิตถังที่มีคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ นอกเหนือจากถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร 
ประเภท L-Ring ของ MAUSER อีกหลายราย ที่ยังมิไดมอบเทคโนโลยีการผลิตดังกลาวใหแกผูผลิตรายใดรายหน่ึงใน
ประเทศไทย ดังน้ัน ในอนาคต หากผูคิดคนเทคโนโลยีดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใหลิขสิทธ์ิทางดาน
เทคโนโลยีการผลิตกับผูผลิตในประเทศ อาจสงผลกระทบตอสวนแบงทางการตลาดในสวนของถังพลาสติกที่มี
ลักษณะเฉพาะ 200 ลิตรประเภท L-Ring ของบริษัทฯ ได แตอยางไรก็ตาม ในอดีตที่ผานมา ไดมีผูคิดคนเทคโนโลยี
การผลิตถังที่มีคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ หลายรายเขามารวมดําเนินการกับผูประกอบการภายในประเทศแลว แตไม
ประสบความสําเร็จ และถอนตัวออกไปในที่สุด ในขณะที่ MAUSER ก็เปนบริษัทชั้นนําในการคิดคนและพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตถังพลาสติกท่ีมีลักษณะเฉพาะ ขนาด 200 ลิตรประเภท L-Ring ที่ไดรับความเชื่อถือและความนิยม
จากผูประกอบการท่ีเปนผูผลิตและสงออกสารเคมีอันตรายท่ัวโลก  
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1.8 ความเส่ียงจากการมีผูถือหุนรายใหญท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในคร้ังน้ี กลุมผูถือหุนใหญ คือ กลุมไตรจักรภพ, กลุมอําไพกุลวัฒนา และบริษัท
ท่ีเก่ียวของ (รายละเอียดในสวนท่ี 2 ขอ 8.2 ผูถือหุน) จะถือหุนในสัดสวนรวมกันมากกวารอยละ 50 ของหุนที่จําหนาย
แลวท้ังหมดของบริษัทฯ จึงทําใหผูถือหุนใหญเหลาน้ี สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปน
เร่ืองการแตงต้ังกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร่ืองที่กฎหมาย
หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน เชน การแกไขขอบังคับ การเพ่ิมทุน 
และการลดทุน เปนตน ดังน้ัน ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบถวงดุลเร่ืองที่ผูถือ
หุนเสนอได  

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว พบวา บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางการบริหารจัดการโดยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีการกําหนด
ขอบเขตการดําเนินงานและการมอบอํานาจใหแกกรรมการ และผูบริหารของบริษัทอยางชัดเจน มีการกําหนด
มาตรการการทํารายการที่เก่ียวโยงกับกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมกิจการ รวมถึงบุคคลที่มีความ
ขัดแยง โดยจํากัดการออกเสียงของผูท่ีมีความเก่ียวของ และมีบุคคลภายนอกท่ีเปนอิสระเขารวมตรวจสอบ ถวงดุลการ
ตัดสินใจ  ทั้งนี้ เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูถือหุนถึงความโปรงใสและถวงดุลอํานาจในการบริหารงานของบริษัทฯ  

 
 


