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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ความเปนมา  

บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมถังพลาสติก จํากัด กอตั้งเม่ือวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2531 โดยนายสรสินธุ  ไตรจักรภพ และนายธงชัย  อําไพกุลวัฒนา ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกที่ 20 ลาน
บาท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกขนาด 200 ลิตรที่มีคุณภาพสูงระดับมาตรฐานสากล สําหรับใช
เปนบรรจุภัณฑที่เหมาะสมและปลอดภัยในการบรรจุและขนสงสินคา โดยเฉพาะสินคาประเภทสารเคมีอันตราย  
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนผูผลิตถังพลาสติกรายเดียวในประเทศไทยที่ไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีและลิขสิทธ์ิ (License) การผลิตถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ประเภท L-RING จาก “MAUSER 
Maschinentechnik GmbH” (“MAUSER”) ประเทศเยอรมัน ซ่ึงเปนถังขึ้นรูปชิ้นเดียว มีขอบจับยึดเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการขนยาย มีรูสําหรับถายเทผลิตภัณฑหรือสินคาที่บรรจุภายใน และมีลักษณะพิเศษของความลาดชัน
สวนบนของถังท่ีติดกับฝาท่ีสามารถลดการตกคางของผลิตภัณฑ/สินคาภายในบรรจุภัณฑ  

ประวัติความเปนมาท่ีสําคัญของบริษัทฯ  

ป เหตุการณสําคัญ 
2532 บริษัทฯ เร่ิมผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตรแบบ L-Ring ภายใตลิขสิทธ์ิ

เทคโนโลยีการผลิตของ MAUSER ประเทศเยอรมัน ออกจําหนาย และไดรับการตอบสนอง
จากลูกคาโดยเฉพาะอยางย่ิงลูกคาที่ใชบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุสารเคมี น้ํามันหลอลื่น 
อาหาร และตอมาลูกคามีความตองการบรรจุภัณฑที่มีขนาดหลากหลายมากขึ้น บริษัทฯ จึง
ไดดําเนินการจัดหาเคร่ืองจักร และแมพิมพมาเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ลูกคาดังกลาว  

2533 บริษัทฯ เร่ิมดําเนินการผลิตบรรจุภัณฑขนาด 30 ลิตร แบบหูห้ิว รุน ซี 2 เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของลูกคา ที่ตองการบรรจุภัณฑขนาดเล็ก  เพ่ือความสะดวกปลอดภัยในการ
ขนยายโดยไมตองใชเคร่ืองจักร 

2535 บริษัทฯ เร่ิมดําเนินการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตรแบบ L-Ring รุนใหม 
ที่ลดปริมาณสารตกคางภายในบรรจุภัณฑไดมากกวาปริมาณที่มาตรฐานสากลกําหนด  
นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดดําเนินการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตรแบบ 
Open-Top เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีตองการบรรจุภัณฑชนิดฝาเปดกวาง 

2541 บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 20 ลานบาทเปน 30 ลานบาท และเร่ิมดําเนินการผลิตถัง
พลาสติกขนาด 20 ลิตรแบบหูห้ิว เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตองการบรรจุ
ภัณฑท่ีมีนํ้าหนักเบา 

2542 บริษัทฯ ไดรับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขท่ี มอก./ISO 9002 โดย
สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 

2546 - บริษัทฯ ได รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. / ISO 
9001:2000 โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2546 

 - เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2546 ไดมีมติใหบริษัทฯ 
เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท อุตสาหกรรมถังพลาสติก จํากัด” เปน “บริษัท แพค เดลตา จํากัด 
(มหาชน)” และไดดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 30 ลานบาท เปน 40 ลานบาท และ
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว (PAR) จากราคาหุนละ 100 บาทเปนราคาหุนละ 1 บาท ดังน้ัน จึง
มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนจาก 3 แสนหุนเปน 4 ลานหุน โดยกําหนดใหมีการเสนอขายหุน
เพ่ิมทุนที่ออกใหมจํานวน 10 ลานหุนใหแกประชาชนทัว่ไปในตลาดหลกัทรัพยใหม (MAI) 
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2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายถังพลาสติก 3 ประเภท ไดแก 1) ถัง
พลาสติกขนาด 200 ลิตรประเภท L-Ring ทีใ่ชสําหรับบรรจุสารเคมีอันตราย หรือสินคาที่กําหนดใหตองใชบรรจุภัณฑที่
มีคุณสมบัติตามที่องคการสหประชาชาติ (UN) กําหนด 2)  ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตรประเภทฝาเปดกวาง (Open-
Top) สําหรับบรรจุวัสดุท่ีมีลักษณะเปนผง เกล็ด เม็ด หรือมีลักษณะเหนียวขน 3) ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร และขนาด 
30 ลิตร ซ่ึงนิยมใชเปนถังสําหรับบรรจุผลิตภัณฑที่ไมตองการการปนเปอนจากบรรจุภัณฑหรือสําหรับใชเปนบรรจุ
ภัณฑที่มีคุณภาพเหมาะกับการบรรจุผลิตภัณฑอาหาร (Food Grade) และสามารถขนยายไดดวยแรงคน โดยไมตอง
ใชเคร่ืองจักร ทั้งนี้ รายไดจากการผลิตและจําหนายถังพลาสติกตั้งแตป 2543 – คร่ึงแรกป 2546 โดยเฉลี่ยคิดเปน
ประมาณรอยละ 98 ของรายไดรวม ซ่ึงบริษัทฯ เปนผูประกอบการรายเดียวในประเทศไทยที่ไดลิขสิทธ์ิ (License) ใน
การผลิตถังประเภท L-RING ซ่ึงเปนถังสําหรับบรรจุสารเคมีที่ไดรับการยอมรับและไดรับความนิยมอยางมากใน
อุตสาหกรรมผูผลิตและสงออกสารเคมี จาก MAUSER 

นอกจากถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร 20 ลิตรและ 30 ลิตรท่ีบริษัทฯ ดําเนินการผลิตอยูแลวในปจจุบัน บริษัทฯ ยังได
เล็งเห็นถึงการเติบโตในบรรจุภัณฑขนาดตางๆ ไดแก ถังพลาสติกประเภท Open-Top ขนาด 120 ลิตร และถังขนาด 
1,000 ลิตร หรือ Intermediate Bulk Container (IBC) โดยในปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการจัดทําแมพิมพสําหรับการ
ผลิตถังพลาสติกประเภท Open-Top ขนาด 120 ลิตร ที่สามารถใชไดกับเคร่ืองจักรเดิม ซ่ึงคาดวาจะสามารถ
ดําเนินการผลิตถังขนาดดังกลาวไดในป 2547 และบริษัทฯ อยูระหวางการศึกษาถึงแนวโนมการใชบรรจุภัณฑขนาด 
1,000 ลิตร ในประเทศไทย เน่ืองจากบรรจุภัณฑดังกลาวไดรับความนิยมจากลูกคาในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑใน
ประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพราะมีขนาดใหญทําใหขนยายสินคาไดคราวละมากๆ เพ่ิมความรวดเร็วในการ
ขนยาย สงผลใหมีตนทุนการขนยายต่ํา อยางไรก็ตาม การลงทุนในการผลิตถังขนาด 1,000 ลิตรน้ัน มีการลงทุน
คอนขางสูง ดังน้ัน จึงตองมีความตองการท่ีมากพอท่ีจะรองรับปริมาณการผลิตท่ีคุมกับตนทุนการผลิตดังกลาว  

ทั้งนี้ นอกจากการจัดหาบรรจุภัณฑขนาดตางๆ เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาดังที่กลาวแลวขางตน บริษัทฯ  
ยังไดเห็นถึงศักยภาพของตลาดบรรจุภัณฑ 200 ลิตรประเภท L-Ring ในตางประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก ที่ยังไมไดรับสิทธิบัตรการผลิตถังประเภทดังกลาวจาก MAUSER เชน อินโดนิเชีย ฟลิปปนส และ
เวียดนาม เปนตน โดยในปจจุบัน บริษัทฯ อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนในประเทศดังกลาว  
ซ่ึงบริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในลักษณะของการรวมทุนมากกวาการเขาไปดําเนินการผลิตเองอยางเต็มรูปแบบ 
เพ่ือลดความเส่ียงในการดําเนินงาน 

2.3 โครงสรางรายได 

บริษัทฯ มีโครงสรางรายไดหลักจากการผลิตและจําหนายถังพลาสติก โดยโครงสรางรายไดแบงแยกตามสาย
ผลิตภัณฑสรุปไดดังน้ี 

2543 2544 2545 6 เดือนแรก        
ป 2546 ผลิตภัณฑ 

พันบาท % พันบาท % พันบาท % พันบาท % 
รายไดจากการขาย               
ถัง 200 ลิตร (L-Ring) 144,024 87.36 113,122 79.26 143,856 71.87 85,114 74.75 

  ถัง 200 ลิตร (Open-Top) 9,334 5.66 13,038 9.14 29,714 14.84 6,079 5.34 
  ถัง 30 ลิตร  9,488 5.76 13,387 9.38 21,537 10.76 19,307 16.96 
  ถัง 20 ลิตร  1,454 0.88 2,183 1.53 3,782 1.89 2,832 2.49 
  รายไดจากการขายฝา 554 0.34 991 0.69 1,286 0.64 536 0.46 
รวมทั้งสิ้น 164,854 100.00 142,720 100.00 200,175 100.00 113,868 100.00 
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บริษัทฯ มีรายไดหลักจากการผลิตและจําหนายถังพลาสติกประเภท L-RING ขนาด 200 ลิตร โดยในชวงตั้งแตป  
2543 ถึงคร่ึงแรกของป 2546 พบวา บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการผลิตถังประเภทดังกลาว เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 
78.20 ของรายไดจากการขายรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะคงสัดสวนรายไดหลักจากการผลิตถังประเภท L-RING 
ขนาด 200 ลิตรตอไป เน่ืองจาก บริษัทฯ เปนผูผลิตถังพลาสติกประเภทดังกลาวรายเดียวในประเทศไทย และมีกลุม
ลูกคาที่มีความตองการใชถังประเภทนี้อยางแนนอน  

2.4 เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มุงเนนที่จะเปนผูนําในการผลิตถังพลาสติกขนาด 200 ลิตรประเภท L-Ring ที่มีคุณภาพสูง ทั้งทางดาน
คุณภาพวัตถุดิบที่ใชในการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุและการขนยายในระดับมาตรฐานสากล เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีความไดเปรียบจากการไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตดังกลาวจากผูผลิตและคิดคนเทคโนโลยี
โดยตรง ท่ีผานมาในป 2545 มีอัตราการขยายตัวของยอดการจําหนายถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร ประเภท L-Ring ที่
รอยละ 27 จากป 2544 และคาดวาจะขยายตัวอยางตอเน่ือง นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังไดพิจารณาถึงแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงการใชบรรจุภัณฑของผูบริโภค ที่มีความตองการใชบรรจุภัณฑที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เพ่ิมมากขึ้นตามขอกําหนดและระเบียบการขนสงสินคาทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือดําเนินการจัดหาและผลิต
ผลิตภัณฑดังกลาวเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตอง  

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีเปาหมายที่จะขยายตลาดไปสูกลุมลูกคาที่ตองการใชถังพลาสติกขนาดเล็ก ที่มีความสะดวกในการ
ขนยายดวยแรงคน และไมตองใชเคร่ืองจักร เพ่ือบรรจุผลิตภัณฑประเภทอาหาร และ/หรือ สารเคมีที่ไมเปนอันตราย
ขนาดเล็ก โดยจะเพ่ิมกําลังการผลิตในสวนการผลิตถังพลาสติกขนาด 20 ลิตรและ 30 ลิตร ใหมากขึ้น เน่ืองจาก
ผูบริโภคภายในประเทศยังคงมีความตองการถังพลาสติกขนาดดังกลาวอยูเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม การเพ่ิม
กําลังการผลิตถังพลาสติกขนาด 20 ลิตรและ 30 ลิตร น้ัน บริษัทฯ มีความจําเปนตองลงทุนเพ่ือซ้ือเคร่ืองจักรสําหรับ
การผลิตเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังอยูระหวางการส่ังแมพิมพสําหรับผลิตถังประเภท Open-Top ขนาด 120 ลิตร 
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาที่มีความตองการบรรจุภัณฑขนาดดังกลาว ซ่ึงบริษัทคาดวาจะดําเนินการผลิต
ถังประเภท Open-Top 120 ลิตรไดภายในป 2547 


