
บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน) 
รายงานการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

หลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ 
1.  นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความสําคัญตอ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และมุงเนนการกํากับดูแลฝายบริหารให
ดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน 
รวมท้ังมุงเนนในเร่ืองความโปรงใสในการดําเนินกิจการ การเปดเผยขอมูล และการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

2.  สิทธิของผูถือหุน ในป 2545 บริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทเอกชน โดยในการจัดการประชุมผูถือหุนแต
ละคร้ังบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตาม
วาระตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน และไดมีการ
บันทึกการประชุมอยางถูกตอง ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ 
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยแลว บริษัทฯ ไดมีนโยบายที่จะเพ่ิมทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยใหกรรมการ
อิสระเปนผูรับมอบอาํนาจจากผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

3.  สิทธิของผูมีสวนไดเสีย บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนได
เสียภายใน ไดแก พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก 
ไดแก คูแขง เจาหน้ีภาครัฐและหนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ เน่ืองจากบริษัทฯ 
ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนและสังคม 
ตัวอยางเชน บริษัทฯ ไดเขารวมเปนสมาชิกในกลุมพลาสติกของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เพ่ือทํากิจกรรมตาง ๆ เปนตน 

4.  การประชุมผูถือหุน ภายหลังจากการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดโอกาสให
ผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 
สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ โดยประเด็นซักถามและ
ขอคิดเห็นท่ีสําคัญจะถูกบันทึกไวในรายงานการประชุม 

5.  ภาวะผูนําและวิสัยทัศน คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผน
ธุรกิจ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการ
ติดตามการดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท นอกจากน้ีคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการ และกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน 

6.  ความขัดแยงทางผลประโยชน กรุณาดูแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย สวนที่ 2 ขอ 9 – ขอ 11 
7.  จริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ไดจัดใหมีระเบียบและแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรรวมถังกําหนด

บทลงโทษทางวินัยไวดวย เพ่ือใหผูที่เก่ียวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

8.  การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย 
- กรรมการ จํานวน 7 ทาน 
- กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน คิดเปนรอยละ 30 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 
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หลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ 
9.  การรวมหรือแยกตําแหนง ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ แตทั้งสองทานเปน

ตัวแทนจากกลุมผูถือหุนใหญ อยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ 
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซ่ึงจะกอใหเกิดการถวงดุลและการสอบ
ทานการบริหารงาน 

10.  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจนและ
โปรงใส โดยในการประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 3/2546 ไดพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซ่ึงสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
กรุณาดูแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย สวนที่ 2 ขอ 9.3 

11.  การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการมีกําหนดประชุมโดยปกติอยางนอยปละ 4 คร้ัง และมีการประชุม
พิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนาและมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 
7 วัน เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม 
โดยภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน คณะกรรมการบริษัทได
มีการประชุมทั้งสิ้น 2 คร้ัง โดยมีกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวม
ประชุมทั้ง 2 คร้ัง 

12.  คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคุณอนุกรรมการเพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ ดังน้ี 
- กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวย
กรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอ 9.1.2 และหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบกรุณาดูรายละเอียดในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย สวนที่ 2 ขอ 9 

- บริษัทฯ ยังไมมีอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนแตมีกระบวนการพิจารณา
คาตอบแทนเบื้องตนที่ เหมาะสม โดยใหขอมูลคาตอบแทนของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของ
บริษัทฯ ประกอบการพิจารณากําหนด 

13.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยไดมีการกําหนดภาระหนาที่อํานาจการดําเนินการ
ของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารไวอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน และมี
การแบงแยกหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพ่ือให
เกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากน้ียังมีการควบคุม
ภายในที่เก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงิน
เสนอผูบริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 
บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายใน 1 ทาน โดยวาจางพนักงานจากบริษัทที่เก่ียวของ 
เ พ่ือทําหน าที่ เปนฝ าย เลขานุการ  ประสานงาน  และติดตามขอมูลให กับ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูดูแลและตรวจสอบ
กิจการของบริษัทฯ อยางเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานการ
ตรวจสอบตรงตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและ
กิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมี
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ (Compliance Control) 



 -3-

หลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี แนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ 
14.  รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ ซ่ึงจัดทําขึ้น

ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดใน
การจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2546 และคร้ังที่ 3/2546 ไดมีมติ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปน
ผูดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 

15.  ความสัมพันธกับผูลงทุน ภายหลังบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดให
มีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธเพ่ือดูแลเร่ืองการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอ
ความเปนจริง เช่ือถือได และทันเวลา 

 


