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	 การบรหิารจดัการธุรกิจโดยมกีารก�ากับดแูลกิจการทีด่เีป็นปัจจยัส�าคัญ	ท่ีแสดงให้เห็นถึงการมรีะบบบรหิารจดัการท่ีมปีระสทิธิภาพ	
เป็นธรรม	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น									
นักลงทุน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	อีกทั้งการก�ากับดูแลที่ดีจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	ทั้งทางการเงิน	การลงทุน
และเกิดความสามารถในการแข่งขัน	
	 คณะกรรมการบรษิทั	ได้มกีารควบคมุดแูลให้บรษิทัฯ	ด�าเนนิธุรกิจ	ภายใต้หลกัเกณฑ์การก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 คณะกรรมการก�ากับ																
ตลาดทุน	และสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับบริษัท	จดทะเบียน	ตามหลักเกณฑ์	ASEAN	Corporate	Governance	
Scorecard	 (ASEAN	CG	Scorecard)	 โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้การก�ากับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่าง									
ต่อเนื่อง	สร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	และการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน	อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	ที่จะเป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศในการด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับน�้า	พลังงาน	และสิ่งแวดล้อม

การจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทางในการด�าเนินการให้แก่																		
คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 โดยยึดหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและแนวปฏิบัติท่ีดีของ	 ตลท.	 ท้ังน้ี															
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะมีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี	 โดยได้ให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการ
ต่างๆ	ทัง้ด้าน	การก�าหนดนโยบายทีใ่ห้ความส�าคญักับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกภาคส่วน	การรกัษาความเชือ่มัน่ของสาธารณชน	การปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ	โดยค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม	การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ	การสร้างเสริมขวัญและ
ก�าลังใจของพนักงาน	รวมทั้งความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน	

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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	 ในปี	2559	คณะกรรมการบริษัท	ได้ปรับปรุงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	และพันธกิจของบริษัทฯ	เพื่อ
เป็นยุทธศาสตร์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	และให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน	นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัท	ได้ให้
ความส�าคญักับประสทิธิภาพในการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อยให้มคีวามเป็นอสิระมากขึน้	โดยได้เพ่ิมจ�านวนกรรมการอสิระ
ในคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ดังปรากฏในโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด									
ค่าตอบแทน	ในหมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การสื่อสารนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
	 คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	www.ttwplc.com	
นอกจากนั้น	บริษัทฯ	 ได้จัดท�าจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 เพ่ือเป็นหลักการและแนวปฏิบัติส�าหรับกรรมการ	 ผู้บริหาร	และพนักงาน	อีกทั้ง											
ได้จัดให้มีสื่อและกิจกรรมต่างๆ	เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานของบริษัทฯ	โดยยึดหลักส�าคัญ
ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	คือ	ธรรมาภิบาลเป็นกรอบ	รับผิดชอบโปร่งใส	พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เติบโตอย่างยั่งยืน	ซึ่งประกอบด้วย

	 โดยในปีที่ผ่านมา	มีกิจกรรมหลัก	ดังนี้	
 	 การเผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 ให้แก่กรรมการและพนักงาน	 รวมถึงข้อมูล	 ข่าวสาร							

ของบริษัทฯ	ที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมการ	และ	ตลท.	ให้พนักงานในกลุ่มบริษัททราบผ่านทางระบบอินทราเน็ตขององค์กร	
 		 การรายงานการปฏิบัติของบริษัทฯ	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ	ตลท.	และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบรรษัท										

ภิบาล	และคณะกรรมการบริษัททราบ	
 		 การจัดอบรมเรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เช่น	การบรรยายและอบรมเรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้แก่พนักงานเข้าใหม	่		

ของบริษัทฯ	

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
	 คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตาม
แผนการด�าเนนิงานอย่างเคร่งครดัและสม�า่เสมอ	โดยในปี	2559	ไม่มสีถานการณ์ใดทีก่ารปฏบิตัไิม่เป็นไปตามนโยบาย	จากความมุง่มัน่
ดังกล่าวส่งผลให้ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลและการรับรองการปฏิบัติตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี	ดังนี้	
 	 บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	โดยได้รับ

คะแนนเต็ม	100	คะแนน	จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	
 	 การก�ากับดูแลกิจการในระดับดีมาก	 ซึ่งคะแนนท่ีได้รับในปีน้ีสูงกว่าปีท่ีผ่านมา	 จากการส�ารวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
	 ในปี	2559	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	ได้ด�าเนินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ�า
ปี	2559	เพ่ือตดิตามการพัฒนาด้านการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัจดทะเบยีนไทย	โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ท่ี	1/2015	
เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2558	ได้มีมติให้บริษัทฯ	เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ	(Collective	Action	Coalition)	ของ



64 รายงานประจำาปี 2559

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 โดยบริษัทฯ	 ได้ท�าการประกาศเจตนารมณ์ในวันท่ี	 23	มีนาคม	2558	และภายในองค์กรเมื่อ								
วันที่	21	ตุลาคม	2559	บริษัทฯ	ได้ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	การให้หรือรับสินบน	ให้พนักงานได้รับทราบและ
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกด้วย	 	บริษัทฯ	ได้จัดท�าแบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์	Corporate	Governance	Report	of	
Thai	 Listed	Companies	 (CGR)	 เพ่ือเป็นการช่วยสอบทานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ	 5	ด้านของบริษัทจดทะเบียน									
โดยบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	5	ด้านในปี	2559	สรุปได้	ดังนี้	

  หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท	 จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพ้ืนฐานทาง
กฎหมาย	 เช่น	การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของกิจการ	การซือ้ขายหรอืการโอนหุ้น	การได้รบัข่าวสารข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ	การเข้าร่วม	
ประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 การแต่งตั้ง																						
ผู้สอบบัญชี	 และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี	 และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	 นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ																				
ขั้นพื้นฐาน	บริษัทฯ	ได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	เช่น	การให้ข้อมูล	ที่ส�าคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์	การเปิดโอกาสให้									
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ	การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ	เข้าร่วมในกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม	และไม่ได้มีการด�าเนินการใดๆ	อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

	 คณะกรรมการได้ให้ความส�าคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 โดยให้มีการจัดประชุมภายใน	 4	 เดือนนับแต่วัน																						
สิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการรับทราบการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และหากมีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้อง
พิจารณาระเบียบวาระพิเศษ	ที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	
คณะกรรมการสามารถเรยีกประชมุวสิามญัผูถื้อหุ้นได้เป็นกรณีไป	ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น	บรษิทัฯ	ได้ปฏิบตัติามคูม่อื	AGM	Check-
list	ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สมาคมบริษัทจดทะเบียน	และ	ก.ล.ต.	ดังนี้	

ก่อนวันประชุม

	 บริษัทฯ	 จัดเตรียมเอกสารการประชุมท่ีมีข้อมูลครบถ้วนในสาระส�าคัญส�าหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของ																	
ผู้ถือหุ้น	 โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 รวมทั้ง
อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	ดังนี้
	 ก.	 แจ้งก�าหนดการประชมุและระเบยีบวาระการประชมุให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการสือ่สารข้อมลูของ	ตลท.	และเว็บไซต์

ของบริษัทฯ	ก่อนการส่งเอกสารตั้งแต่วันที่	7	มีนาคม	2559	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	30	วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
วางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

	 ข.	 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของแต่ละระเบียบวาระการประชุม	 โดยแยกแต่ละระเบียบวาระไว้อย่างชัดเจน	
ซึง่ระเบยีบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี	2559	ประกอบด้วยเรือ่งพิจารณาตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทั																		
หมวดท่ี	4	การประชมุผูถื้อหุ้น	โดยได้แยกเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ	และการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเป็นระเบียบวาระแยกออกจากกัน	 โดยแต่ละระเบียบวาระประกอบด้วย	 ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 ความเห็นของ														
คณะกรรมการ	หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม	และหนังสือมอบฉันทะทั้ง	3	แบบ	(แบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.)	
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	พร้อมแนบรายงานประจ�าปีให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่		22	มีนาคม	
2559	ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า	14	วันและได้ท�าการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน	3	วันเพื่อบอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอส�าหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม	รวมทั้งน�าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ท้ังหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า	 รวมท้ังจัดให้มี
หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อเพ่ือสอบถามรายละเอยีดในกรณทีีม่ข้ีอสงสยัเพ่ิมเตมิ	น�าเสนอข้อมลูท่ีส�าคญัเพ่ือประกอบการพิจารณา
ระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ครบถ้วนในสาระส�าคัญ

	 ค.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน�าเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมาย
อเิลก็ทรอนกิส์มาที	่cg@ttwplc.com	หรอืโทรสารหมายเลข	02-420-6064	เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ได้รบัประโยชน์สงูสดุจากการประชมุ	
รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่	
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วันประชุมผู้ถือหุ้น 
	 บริษัทฯ	สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วม
ประชมุและด�าเนนิการประชมุอย่างโปร่งใสและมกีลไกท่ีสามารถตรวจสอบได้	และไม่การกระท�าใดๆ	อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธิ
ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่	ดังนี้	
	 ก.	 กรรมการ	ผู้บริหารระดับสูง	และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพ่ือตอบค�าถามและรับทราบความเห็น

ของผู้ถือหุ้น	ซึ่งในปี	2559	ประธานกรรมการและกรรมการจ�านวน	11	คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ	91	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดได้
เข้าร่วมการประชมุ	โดยกรรมการบรหิาร	1	ท่านไม่ได้เข้าประชมุเนือ่งจากป่วยเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล	ประธานกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม	ซึ่งประธานและกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยได้ร่วมชี้แจงรายละเอียด									
ที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ	รวมถึงตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น

	 ข.	 จัดแสดงนิทรรศการและให้ข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ	์หน่วยงาน
กิจการองค์กร	หน่วยงานบัญชีและการเงิน	 หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ	หน่วยงานปฏิบัติการ	หน่วยงานวิศวกรรมและก่อสร้าง										
ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น	

	 ค.	 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่การประชุมเริ่มแล้ว	มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ	

	 ง.	 ด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระการประชุมท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	 และการน�าเสนอ
ระเบียบวาระจะเริ่มจากความเป็นมา	 เหตุผล	 ความจ�าเป็นและข้อเสนอต่อท่ีประชุมโดยละเอียดของข้อมูลส�าคัญได้แจ้ง																		
ผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว	

	 จ.	 ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นการถามค�าถามต่อท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระอย่างเท่าเทียมกัน	โดยประธาน
ในที่ประชุมได้ให้ความส�าคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น	และมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน

	 ฉ.	 ว่าจ้างส�านักงานกฎหมาย	บริษัท	ออฟฟิศเซส	ออฟ	เอ็น	แอนด์	เค	จ�ากัด	เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของ	
ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	 องค์ประชุม	 ความสอดคล้องของวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนกับ											
ข้อบงัคบัของ	บรษิทัฯ	และท่ีประธานแจ้งการเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและการตรวจสอบผลของมตแิละผลการลงคะแนน	
ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ความเห็นว่าการด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนโปร่งใส	 และเป็นไปตามข้อบังคับ
บริษัทฯ	บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์	เกี่ยวกับเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	อีกทั้ง	บริษัทฯ	
เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	

	 ช.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจ�านวน	2	คนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน
	 ทั้งน้ีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2559	มีจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	ณ	ปิดประชุม	ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองและโดย						
การมอบฉนัทะจ�านวน	497	ราย	และ	695	รายตามล�าดบั	นับจ�านวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้	3,145,604,581	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	78.83	ของจ�านวน
หุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมด	ลดลงจากจ�านวนผูเ้ข้าร่วมประชมุผูถื้อหุ้นในปี	2558	ซึง่มผีูถื้อหุน้ทีม่าประชมุด้วยตนเอง	และโดยการมอบฉนัทะ
จ�านวน	556	 ราย	และ	596	 รายตามล�าดับ	นับจ�านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้	 3,334,209,002	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	83.56	ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

	 ก.	 	หลงัจากการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น	บรษิทัฯ	ได้จดัท�ารายงานการประชมุซึง่ได้บนัทกึรายชือ่กรรมการและผูบ้รหิารพร้อมต�าแหน่ง
ของกรรมการและผูบ้รหิารท่ีเข้าร่วมประชมุ	วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน	การใช้บตัรลงคะแนน	ข้อเสนอของคณะกรรมการ																									
ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	ประเด็นชี้แจงจากผู้บริหาร	อีกทั้งได้บันทึกคะแนนเสียง	ทั้งเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรือ
งดออกเสียง	และมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม	และน�าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่	www.ttwplc.com		
เมื่อวันที่	7	เมษายน	2559	ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์	ที่	ตลท.	ก�าหนดคือภายใน	14	วันนับจากวันประชุม	

	 ข.	 จัดให้มีการบันทึกบรรยากาศการประชุม	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ	บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
	 ค.	 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล	บริษัทฯ	 ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล																	

ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(SET	Portal)	ของ	ตลท.	และประสานงานกับนายทะเบียน	TSD	พร้อมประกาศ
แจ้งการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์	เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
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  หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

	 คณะกรรมการได้ดูแลกรอบโครงสร้างของการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�า	 เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติ	 ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย	
มคีวามเท่าเทยีมกันและยุตธิรรม	รวมท้ังกระบวนการดแูลผูถื้อหุ้นไม่มคีวามยุ่งยาก	ผูถื้อหุ้นมสีทิธิทีจ่ะเข้าร่วมในการตดัสนิใจ	และได้รบั
ทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ	ส�าหรับเหตุการณ์ที่ส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท	ดังนี้	
	 ก.	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย	 ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้	

ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ	 ทั้งนี้	 ผู้ถือหุ้นของ	
บริษัทฯ	ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่	 โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง	และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
ที่เป็นการจ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น	

	 ข.	 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 รวมทั้งเสนอชื่อผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ	 โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ	ตลท.	 และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 โดยม	ี										
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน	 โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย	 ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอชือ่บคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสมเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั	ระหว่างวนัที	่11	กันยายน	2558	
ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2558

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

	 บริษัทฯ	ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณของกรรมการ	และ
จรรยาบรรณของพนักงานเพ่ือป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ	ซึ่งเป็นการเอาเปรียบ
ผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม	ดังนี้	

กรรมการ 
 	 กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ	หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท	
 	 กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ	หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการท�าธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ	
 	 กรรมการ	คูส่มรส	และบตุรทีไ่ม่บรรลนุติภิาวะ	จะต้องไม่ซือ้หรอืขายหุ้นในขณะทีม่ข้ีอมลูภายในของบรษิทัฯ	ซึง่หากเปิดเผยต่อ

สาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น	
 	 กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมลูซึง่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	ให้ผูอ้ืน่อนัอาจน�าไปสูก่ารจองซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ
พนักงาน 
 	 พนักงานจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ	ตลท.	 /	 ก.ล.ต.	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด	 ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อ									

ผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน	
 	 การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการซึ่งจะเป็นผู้ด�าเนินการ

เปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว	
 	 หน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ	ฝ่ายกิจการองค์กร	 ได้แก่	 นักลงทุนสัมพันธ์	 ส่วนเลขานุการ

บริษัท	 เป็นต้น	 โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ก�าหนดห้าม	กรรมการ	ผู้บริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน	ซื้อและ/หรือขายหุ้น	45	วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ	24	ชั่วโมงหลังการ
เปิดเผยข้อมูล	ส�าหรับสารสนเทศที่มีนัยส�าคัญอื่นๆ	ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่รู้ข้อมูลซื้อขายหุ้นนับตั้งแต่วันท่ีทราบ	
ข้อมลูและ	24	ชัว่โมงภายหลงัเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวต่อ	ตลท.	นอกจากน้ันบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้มรีะบบการควบคุมภายในเพ่ือ
ป้องกัน	การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุม	 เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการ
เผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยให้ถือว่า	มาตรการและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการควบคุมความเส่ียงที่ส�าคัญ				
ของบริษัทฯ	รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไป
ตามมาตรการดังกล่าว	การท่ีพนักงานใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป	 เพ่ือประโยชน์ใน											
การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น	ถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

	 คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะมิให้มีการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 โดยได้ก�าหนดเป็น															
หลักการไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจส�าหรับกรรมการและพนักงาน	 โดยจะกล่าวถึงในรายละเอียดในหมวดท่ี	 5	ความรับผิดชอบของ		
คณะกรรมการ	
	 ในปี	2559	คณะกรรมการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ	เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	หรือการกระท�าความผิดของ
กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน	อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคณะกรรมการในการดูแลเรื่องดังกล่าว

  หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

	 นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว	 คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม													
โดยให้ความส�าคัญกับเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง	 และเรื่องที่ถือเป็นหน้าที่ท่ีพึงกระท�าต่อสังคมส่วนรวมด้วย																
คณะกรรมการจึงได้ก�าหนดแนวทางการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่างชัดเจน	 ในนโยบาย											
การก�ากับดแูลกิจการทีดี่ของบรษิทัฯ	และจรรยาบรรณทางธุรกิจ	เพ่ือให้กรรมการ	ฝ่ายบรหิาร	และพนกังานยึดถือปฏิบตัใินการด�าเนนิงาน	
สรุปได้ดังนี้	

พนักงาน 
	 บรษิทัฯ	ปฏิบตัต่ิอพนักงานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม	ไม่มข้ีอยกเว้นในเรือ่งถ่ินก�าเนิด	เชือ้ชาต	ิศาสนา	เพศ	สถานภาพการสมรส	
ภาษาหรอืต�าแหน่ง	ไม่มกีารใช้หรอืสนับสนุนการใช้แรงงานเดก็	การค้ามนุษย์	และไม่สนับสนุนแนวทางการทจุรติและคอร์รปัชนัทกุรปูแบบ	
โดยจดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้ความรูเ้ก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัใินการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั	บรษิทัฯ	มนีโยบาย
และแนวปฏิบัติ	 เก่ียวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน	 โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	
การจ่ายค่าตอบแทนพนกังานของบรษิทัฯ	อยู่ในระดบัทีส่ามารถแข่งขนักับอตุสาหกรรมเดยีวกัน	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	ยังได้ประสานด้านนโยบาย
การจัดสวัสดิการไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ	จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ	ที่มากกว่ากฎหมายก�าหนด	เช่น	การจัดตั้งกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ	ในอัตราที่เหมาะสมตามอายุการท�างานระหว่าง	5%	-	7.5%	การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจ�าปี	การรักษาพยาบาล
ฟรีตามโครงการประกันสุขภาพ	การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ		
เก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีท�างาน	 รวมถึงการจัดพาหนะประจ�าต�าแหน่งให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป																				
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว	บริษัทฯ	ยังให้	การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ	ให้กับพนักงาน	อาทิ	การจัดตั้งชมรมนักวิ่งเพื่อสุขภาพ	
การจัดตั้งชมรมแบดมินตัน	การจัดตั้งชมรมกีฬาฟุตบอล	เป็นต้น		รวมถึงยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว	การสร้าง
โอกาสในการเรยีนรูแ้ละพัฒนาศกัยภาพของพนกังานเพ่ือความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและมคุีณภาพชวิีตท่ีดีในอนาคต	โดยน�าระบบ
บรหิารวชิาชีพทางการบริหารทรัพยากรบคุคล	เพือ่เพิ่มศกัยภาพและความสามารถของพนกังานให้เกดิประโยชน์สูงสดุ	และการส่งเสรมิ
ให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และเพ่ิมเติมทักษะใหม่ๆ	ด้วยการสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นน�าต่างๆ	บริษัทฯ	ม	ี						
การจดัท�าคูม่อืพนกังานส�าหรบัให้พนักงานทกุคนได้ทราบถึงนโยบายและสวัสดกิารทีพ่นกังานพึงได้รบัอย่างชดัเจน	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ม	ี
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาความรู้	 ศักยภาพของพนักงานรวมถึงจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม	 เพราะเชื่อว่าบุคลากรคือ
ทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายร่วมกัน	จึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	 ความสามารถ	และ															
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	ส�าหรับเส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน	บริษัทฯ	ได้จัดโปรแกรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม	ตั้งแต่พนักงาน
เริ่มเข้ามาท�างานกับบริษัทฯ	 วันแรกจนถึง	ณ	 วันที่เกษียณอายุ	 และบริษัทฯ	 ยังได้พัฒนาการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง														
โดยการส�ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการท�างาน	(Employee	Satisfaction	Survey)	การประเมินระดับความผูกพันที่มีต่อ
องค์กร	 (Employee	 Engagement	 Survey)	 การมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการดูแลสวัสดิการ	 อาชีวอนามัยและ																				
ความปลอดภัย	ผ่านทางคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชวีอนามยั	บรษิทัฯ	ได้ให้การส่งเสรมิและสนับสนุนการเรยีนรูข้องพนกังาน
มาโดยตลอด	ทั้งด้านเวลา	งบประมาณ	การเติบโตในสายอาชีพ	
	 เพื่อให้มั่นใจไดว่้าบริษัทฯ	จะมีบุคลากรทีม่ีคุณสมบัติ	และอัตราก�าลังที่เพยีงพอต่อทัง้ธรุกิจปัจจุบันคือ	การผลติและจ่ายน�า้ประปา	
การบริหารจัดการน�้าประปาและน�้าเสียได้อย่างราบรื่นนั้น	ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งได้แก่	การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ	ให้มีความรู้
ความสามารถและมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ	 ด้าน	บริษัทฯ	 จึงได้ก�าหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรเป็นรายต�าแหน่ง														
โดยการก�าหนดแผนการพัฒนา	การเตรียมการ	และด�าเนินงาน	ซึ่งบริษัทฯ	ได้วิเคราะห์และจัดท�าสมรรถนะหลัก	(Core	Competency)	
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สมรรถนะทางด้านการบริหาร	(Managerial	Competency)	และสมรรถนะในงาน	(Functional	Competency)	และน�ามาใช้เป็นกรอบ
การพัฒนา	
	 ส�าหรับพนักงานที่ได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท	ทีทีดับบลิว	จ�ากัด	(มหาชน)	ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ	เพื่อให้รับทราบ
ถึงข้อปฏิบัติ	นโยบายองค์กร	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	การอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	การไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน	การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงานกับพนักงานใหม่	นอกจากนี้	ในระหว่างร่วมงานกับบริษัทฯ		พนักงานจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ในหลายรปูแบบ	แตกต่างกันตามลกัษณะงานและระดบังาน	ทัง้การฝึกปฏิบตัใินงาน	การอบรมความรูท้ัง้ในและนอกองค์กร	การหมนุเวียน
พนกังานให้สามารถเรยีนรูง้านได้อย่างหลากหลายและการสร้างประสบการณ์	เป็นต้น	การเรยีนรูด้้วยตนเอง	บรษิทัฯ	ได้จดัให้มห้ีองแห่ง
การเรยีนรู	้“Edutainment”	ทีป่ระกอบด้วย	ต�ารา	และความบนัเทิงอย่างครบถ้วน	เมือ่พนักงานก้าวสู่ระดับงานท่ีสูงข้ึน	บรษิทัฯ	มหีลกัสตูร
เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเปลีย่นบทบาทจากพนกังานไปสูบ่ทบาทผูน้�า	ในปี	2558	พนักงานได้เข้ารบัการอบรมเพ่ือเสรมิสร้างทกัษะ
มีจ�านวน	259	หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม	11,388	ชั่วโมง	และในปี	2559	พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมี
จ�านวน	 220	หลักสูตรและมีชั่วโมงการอบรมรวม	 8,396	 ชั่วโมง	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 จ�านวนชั่วโมงอบรมของพนักงานทุกระดับได้รับ															
การพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น

การประเมินผลการท�างานและการพัฒนาอาชีพ

	 ส�าหรับพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนทุกระดับ	 ในทุกๆ	สิ้นปีจะมีเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความส�าเร็จรายบุคคล	 โดย
ก�าหนดบนพ้ืนฐานของความคาดหวังต่อความส�าเรจ็ในงาน	สมรรถนะความสามารถ	และการพัฒนา	เพ่ือก�าหนดล�าดับความส�าคญัและ
เป้าหมายของการพัฒนา	 โดยอ้างอิงจากผลการประเมินสมรรถนะความสามารถทั้งสามด้านที่ประกอบด้วย	ความสามารถหลักองค์กร	
ความสามารถในการบรหิาร	และความสามารถตามสายงานตามแบบแผนของการพัฒนาทัว่ไปของบรษิทัฯ	แผนพัฒนารายบคุคลจะให้
ความส�าคญักับการเรยีนรูแ้ละพัฒนาจากประสบการณ์จรงิ	การเรยีนรูแ้ละพัฒนาจากความสมัพันธ์กบัผูอ้ืน่	และการฝึกอบรมอย่างเป็น
ทางการ	

ลูกค้า 
	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีมีต่อลูกค้าทั้งในฐานะผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	 โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อลูกค้าทุกราย													
ด้วยการส่งมอบสนิค้าและบรกิารทีม่คีวามสะอาด	เพียงพอ	ต่อเนือ่ง	บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม	และสร้างเสรมิความสมัพันธ์ท่ีย่ังยืน
ระหว่างกัน	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดไว้เป็นนโยบายและแนวปฏิบัติกับลูกค้า	เกี่ยวกับการปฏิบัติและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม
	 ในปี	 2559	 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ	 กับลูกค้า	 ท้ังนี้	 ในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา	บริษัทฯ	 สามารถผลิต																	
น�้าประปาให้แก่ลูกค้าได้ตามสัญญา	 โดยรวมมีความพร้อมจ่ายน�้าประปาสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก�าหนดตามสัญญาซื้อขายน�้าประปา	และ
สามารถผลิตน�้าประปาเป็นไปตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	บริษัทฯ	 ได้จัดท�าแบบสอบถามค่าความพึงพอใจจากลูกค้า	
กปภ.	โดยได้รับค่าความพึงพอใจในอัตราร้อยละ	82

เจ้าหนี้ 
	 บรษิทัฯ	ปฏิบตัติามพันธกรณีทีม่ต่ีอเจ้าหนีท้กุราย	โดยปฏบิติัตามเงือ่นไขในสญัญาเงนิกู้อย่างเคร่งครดั	และไม่ปกปิดสถานะทางการ
เงนิท่ีแท้จรงิ	มกีารให้ข้อมลูสาระทางการเงนิกับเจ้าหนีเ้ป็นระยะบรษิทัฯ	ยึดมัน่ในการด�าเนินธุรกจิอย่างมหีลักการและวินัย	มสัีดส่วนการ
บริหารเงินทุนตามสัดส่วนของหน้ี	บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้ี	 เพ่ือสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี	้								
โดยบริษัทฯ	ได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
	 1.	 ในการช�าระคืนหนี้	เงินกู้ยืม	ดอกเบี้ย	และความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ	บริษัทฯ	ยึดมั่นในสัญญา	หรือเงื่อนไขต่างๆ	ที่

ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
	 2.	 หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขแห่งสัญญาท่ีตกลงกันไว้ได้	 บริษัทฯ	จะแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกัน

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
	 ในปี	2559	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วน	และไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดการช�าระหนี้ใดๆ
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คู่ค้า 
	 ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคญัของบรษิทัฯ	คอื	พันธมติรผูใ้ห้บรกิารจากภายนอก	บรษิทัฯ	มหีลกัการคดัเลอืกคู่ค้าโดยเน้นการพิจารณา
จากการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ให้บริการ	ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ	 เช่น	ความสามารถในการแข่งขัน	ความต่อ
เนื่องทางธุรกิจ	การป้องกันและดูแลลูกค้า	วิธีการบริหารความเสี่ยง	และได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า	ซึ่งบริษัทฯ	
มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อบริษัทผู้ให้บริการจากภายนอก	ภายใต้การก�ากับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัทฯ	ทั้งนี้บริษัทฯ	มีหลัก
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอกครอบคลุม	7	ด้าน	ดังนี้
	 1.	 ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
	 2.	 ความสามารถทางเทคนิค
	 3.	 สถานภาพทางการเงิน
	 4.	 ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการด�าเนินคดี
	 5.	 ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
	 6.	 ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย
	 7.	 นโยบายด้านการให้บริการ
	 ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว	 ท�าให้บริษัทฯ	 ด�ารงไว้ในความสามารถรักษาคุณภาพในการผลิตและจ่ายน�้าประปา																							
ให้เป็นเลิศ	ปราศจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า
	 ในปี	2559	ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	กับคู่ค้า/คู่สัญญา

คู่แข่งขัน
	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี	 และไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 รวมทั้ง							
การด�าเนนิงานอนัเป็นประโยชน์ในด้านกฎเกณฑ์	และมาตรฐานในการปฏบิตังิานร่วมกัน	โดยไม่แสวงหาข้อมลูของคูค้่าและคู่แข่งอย่าง
ไม่สุจริต	 รวมท้ังไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวในทางร้าย	 โดยบริษัทฯ	 มีนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและ																						
รับผิดชอบต่อคู่แข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม
	 ในปี	2559	ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	กับคู่แข่งขัน

ชุมชนและสังคม 
	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงชุมชนและสังคม	โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ตั้งกิจการ	ทั้งนี้	 ได้ก�าหนดไว้เป็นพันธกิจขององค์กร	
ที่จะต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน	จึงถือเป็นหนึ่งในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน	ที่จะ
ต้องยึดถือปฏิบตั	ินบัตัง้แต่การให้ข้อมลูท่ีไม่เป็นข้อเทจ็จรงิและเป็นปัจจบุนั	การอยู่ร่วมกันอย่างเก้ือกลู	ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนยีม	
ประเพณี	 และวัฒนธรรมของชุมชน	ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับคนในชุมชน	 รวมท้ังการร่วมมือกับชุมชน
สร้างสรรค์ท้องถ่ินและสงัคมให้ร่มเย็นน่าอยู่	อนัจะน�าไปสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืนของสงัคมส่วนรวม	โดยบรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิงานเป็นโครงการ
และกิจกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง	ได้แบ่งตามประเภทโครงการไว้	3	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านการพัฒนาคณุภาพชวิีตชมุชน
ในพื้นที่รอบโรงกรองน�้า	ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์น�้า	และด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าและสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินโครงการในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง	 ตลอดจนการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าเพ่ือคง														
ความสมบรูณ์อย่างย่ังยืนและการสร้างงานให้กับชุมชนในพ้ืนทีโ่ครงการ	โดยร่วมกับกรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพันธ์ุพืช	ในการจดัท�า
โครงการ	“1	ล้านกล้า	สร้างป่าต้นน�้า”	ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการปลูกป่าในพื้นที่ต้นน�้า	จ�านวน	1	ล้านกล้าในพื้นที่	5	พันไร่เป็นระยะ
เวลา	5	ปี	(2554-2558)	โดยจะท�าการปลูกต้นกล้าปีละ	1	พันไร่	ไร่ละ	2	แสนต้น	และดูแลบ�ารุงรักษาต้นกล้าในแปลงปลูกต่อไปอีก	2	ปี	
โดยมอีตัราการอยู่รอดไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	จากนัน้จงึท�าการส่งมอบให้กับกรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพันธ์ุพืชดแูลต่อไป	ปัจจบัุน
บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในปี	2558	และจะท�าการส่งมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแล
ภายในปี	2560	ต่อไป		
	 ในปี	2559	บริษัทฯ	มีการลงทุนก่อสร้างโรงผลิตน�้าประปาแห่งที่	2	(กระทุ่มแบน)	ซึ่งในการวางท่อส่งน�้าดิบไปยังโรงผลิตน�้าประปา	
ได้มีการท�าสัญญาเช่าที่ดินบางส่วน	ประมาณ	9	ตารางวา	เพื่อขุดท�าบ่อประสานท่อ	(ประมาณ	3	ตารางวา)	เมื่อก่อสร้างพบว่าใต้พื้นที่
ดังกล่าวตรงกับแนวท่อเดิมของการประปาส่วนภูมิภาค	บริษัทฯ	จึงแจ้งกับเจ้าของที่ดินเพื่อขยับบ่อประสานท่อออกไปเล็กน้อยซึ่งยังอยู่
ในพ้ืนทีที่ข่อใช้อยู่เดมิ	เมือ่ก่อสร้างใกล้แล้วเสรจ็	เจ้าของท่ีดินแจ้งว่าแนวท่ีดินไม่ใช่พ้ืนท่ีตามสัญญา	บรษิทัฯ	ได้ท�าหนังสือชีแ้จงประกอบ
ภาพพิกัดพื้นที่เช่าตามหลักวิศวกรรม	แต่ไม่สามารถตกลงกันได้	เจ้าของที่ดินจึงฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครว่าบริษัทฯ	ท�าผิดสัญญา
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และให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง	บริษัทฯ	ท�าค�าให้การโดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา	ปัจจุบันศาลมีหนังสือถึงส�านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร	ให้
ท�าการรังวัดสอบเขตที่ดินตามข้อพิพาทเพื่อชี้สองสถานและด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

การด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

	 บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจท่ีขาดความรับผิดชอบน้ัน	จะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีรุนแรง	 โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในชุมชนท่ีบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินธุรกิจ	ดังนั้น	บริษัทฯ	 จึงมีความมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยให้ความส�าคัญ									
เทยีบเท่ากับปัจจยัทางด้านการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ	อย่างไรก็ตามจากการด�าเนินธุรกิจตลอดหลายปีท่ีผ่านมาท�าให้บรษิทัฯ	เข้าใจดี
ว่าแค่การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ	นั้น	 ยังไม่เพียงพอท่ีจะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ยังมีสิ่งอื่นท่ีส�าคัญท่ีจะต้องปฏิบัติ	
นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้นั่นคือ	 การพัฒนาแผนงานภายในเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	และระบบการควบคุมคุณภาพ								
รวมทั้งการค้นหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	เพื่อน�ามาใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และสิ่งที่บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการเพื่อ
ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับที่เก่ียวกับสถานการณ์ฉุกเฉินและระบบการควบคุมคุณภาพ	 ซึ่งบริษัทฯ	มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจภายใต้
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

ผลการด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม

	 1.	 การประชุมประจ�าปีที่จัดขึ้นทุกๆ	ปีมีการพิจารณาและหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างๆ
	 2.	 นโยบายในการป้องกันสิ่งแวดล้อม	 ได้ถูกจัดท�าขึ้นตามมาตรฐาน	มอก.	 14001	 ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ	 ในการรักษา															

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 ในการท่ีจะป้องกันสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	 (รายละเอียด	 “มาตรฐานระบบการจัดการ												
สิ่งแวดล้อม	มอก.	14001	(ISO	14001)”)

	 3.	 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ถูกก�าหนด	 และน�ามาใช้กับพนักงานท้ังในองค์กรและพนักงานสังกัด
หน่วยงานในสถานที่ต่างๆ	 โดยได้ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินการและการปฏิบัติ	บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการอบรม	และ
ปรับปรุงความคิดของพนักงานทุกระดับ	จะเป็นสิ่งที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในนโยบายสิ่งแวดล้อม	

	 4.	 บริษัทฯ	 มีการประเมินผลกระทบที่ส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อมส�าหรับกิจกรรมต่างๆ	ภายในองค์กรพบว่าระเบียบและขั้นตอน																
การด�าเนินการต่างๆ	ที่มีอยู่ปัจจุบัน	สามารถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

	 5.	 โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร	 ท่ีจัดข้ึนเพ่ือพนักงานทุกคน	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ท่ีมี
วัตถปุระสงค์ในการจดัต้ังและปลกูจติส�านกึเก่ียวกับสิง่แวดล้อม	โดยโครงการฝึกอบรมนีไ้ด้จดัฝึกการอบรมท้ังทีส่�านกังานใหญ่
และหน่วยงานสาขา

	 6.	 บริษัทฯ	ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อชักจูง	และสนับสนุนผู้ค้าทุกรายของบริษัทฯ	ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

	 บรษิทัฯ	สนบัสนนุการน�าวสัดกุลบัมาใช้ใหม่	เพ่ือรณรงค์ให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า	เช่นการใช้กระดาษสองหน้า	การปิดเครือ่ง
ท�าความเย็นและปิดไฟ	 ในช่วงพักงานหรือช่วงท่ีพนักงานผู้บริหารมิได้อยู่ในห้องท�างานเป็นเวลานาน	การใช้รถร่วมกันในกิจการหรือ							
เดนิทางเดยีวกนั	การท�าโครงการดงักล่าวแม้จะไมส่่งผลชดัเจนในเชิงตวัเลขค่าพลงังาน	หรอืตวัเลขค่าใชจ่้ายทีล่ดลง	แต่เป็นการปลูกฝัง
ให้เป็นความส�านึกส่วนตัว	และน�ากลับไปใช้ในชีวิตประจ�าวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

	 บรษิทัฯ	สนับสนนุการปฏิบตัติาม	“ปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน”	และมาตรฐานสากลด้านสทิธิมนุษยชนอืน่ๆ	และได้ก�าหนด
นโยบายท่ีไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดยการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	
นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานใหม่	 ในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ	และนโยบายด้านสิทธิมนุษย์	 ในปี	 2559												
บริษัทฯ	ได้จัดท�านโยบายและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส	(Whistle	Blower)	ในการกระท�าผิด	เพื่อน�ามาปฏิบัติ
โดยการสร้างช่องทางให้พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียน	 เรื่องราวการทุจริต	 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	หรือการได้รับการปฏิบัต	ิ									
อย่างไม่เป็นธรรม	มายังหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้	 กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ	 ท่ีบริษัทฯ	 ก�าหนดเพ่ือแสดงถึงการท่ีบริษัทฯ	 ให้														
ความส�าคญักับความโปร่งใสและหลกับรรษทัภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างด	ีในปี	2559	บรษิทัฯ	 ไม่ได้รบัการร้องเรยีนเรือ่งการละเมดิสทิธิ																
มนุษยชนแต่อย่างใด	 จากพนักงาน	 คู่ค้า	 และคนในท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ	 ด�าเนินงานอยู่	 ถือเป็นการสร้างความมั่นใจในระดับหน่ึงว่า																			
การด�าเนินงานของบรษิทัฯ	ไม่ได้สร้างผลกระทบหรอืมแีนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชมุชนในท้องถ่ิน	ทัง้นี	้นโยบายท่ีคณะกรรมการได้ก�าหนด
ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	ในการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนพึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล	ดังนี้	
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 	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี	
 	 บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้พนกังานมช่ีองทางสือ่สาร	เสนอแนะและร้องทกุข์	ในเรือ่งคบัข้องใจเก่ียวกับการท�างาน	ซึง่ข้อเสนอต่างๆ	

จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและก�าหนดวิธีการแก้ไข	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย	และสร้างความสัมพันธ์อันดีใน								
การท�างานร่วมกัน	

 	 บริษัทฯ	สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ	และตามกฎหมาย	
 	 บริษัทฯ	 รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน	 เช่น	 ชีวประวัติ	 ประวัติสุขภาพ	ประวัติการท�างาน	 ฯลฯ	 การเปิดเผย	 หรือ																							

การถ่ายโอนข้อมลูส่วนตวัของพนักงานสูส่าธารณะ	จะท�าได้ต่อเมือ่ได้รบัความเหน็ชอบจากพนักงานผูน้ั้น	ทัง้น้ี	การล่วงละเมดิ
ถือเป็นความผิดทางวินัย	เว้นแต่ได้กระท�าไปตามระเบียบบริษัท	หรือตามกฎหมาย	

 	 บริษัทฯ	ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล	และการทุจริต	
 	 พนักงานทุกคนต้องไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา	หรือการกระท�าต่อผู้อื่นบนพ้ืนฐาน	

ของเชื้อชาติ	ศาสนา	เพศ	อายุ	ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ	 โดยบริษัทฯ	มีคณะเจ้าหน้าที่
บริหารความเสี่ยงที่มีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน	รายงานการด�าเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้พิจารณา	ทั้งใน						
การด�าเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	อาทิ	พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระท�าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
การไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา	บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบรษิทัฯ	และบรษัิทย่อย	
และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การท�างานของพนักงาน	 เพ่ือป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ	 หรือ															
ไม่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน 

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	 (zero	 tolerance	 policy)	 บริษัทฯ	 ห้าม																					
คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	ผู้บังคับบัญชา	พนักงานทุกคนทุกระดับ	หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 เข้าไปเก่ียวข้องกับ	
การทุจริตในทุกรูปแบบ	 ในการท�าธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ	 และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุกๆ	 ประเทศท่ีบริษัทฯ	
ด�าเนินธุรกิจด้วย	นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือท่ีจะปรับปรุงให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย	กฎระเบียบ	
มาตรฐาน	และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ
	 บริษัทฯ	ได้จัดท�านโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน	ทั้งนี้ได้ก�าหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจห้ามมิให้พนักงาน
เรียก	หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ	หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในทางท่ีมิชอบ	หรืออาจท�าให้บริษัทฯ	
เสียประโยชน์อันชอบธรรม	 รวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์	หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอก	 เพ่ือจูงใจให้ผู้นั้น
กระท�าหรือละเว้นการกระท�าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต�าแหน่งหน้าที่ของตน	
	 ทั้งน้ี	 นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	 การให้หรือรับสินบนและแนวปฏิบัติ	 บริษัทฯ	 ได้ประกาศใช้เมื่อวันท่ี	 21	ตุลาคม	
2559

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

	 คู่แข่งทางการค้าเป็นบุคคลภายนอกที	่ บริษัทฯ	ต้องแข่งขันตามวิถีการด�าเนินธุรกิจ	การแข่งขันย่อมต้องด�าเนินไปอย่างเป็นธรรม	
ไม่บิดเบือนข้อมูล	 หลอกลวง	หรือใช้วิธีอ่ืนใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันท่ีดี	 ท้ังน้ี	 บริษัทฯ	 เป็นผู้ผลิตและจ่ายน�้าประปา										
รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย	โดยผลิตและจ่ายน�้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคที่เป็นคู่ค้า	โดยไม่มีคู่แข่งทางการค้าในทางตรง	
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ยังได้ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

  หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน	 ข้อมูลทั่วไป	และสารสนเทศท่ีส�าคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้อง								
ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้	
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รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

1.			นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล ประธาน - - - - กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

2.			ดร.สมบัติ		กิจจาลักษณ์ กรรมการ - - - - กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

3.			นายโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ กรรมการ - - - กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

	 1.	 การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์	
	 	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว	บริษัทฯ	ได้น�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญซึ่ง
มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ที่	www.ttwplc.com	เป็นภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ดังนี้	
  	 ประวัติความเป็นมา	วิสัยทัศน์และพันธกิจ	โครงสร้างองค์กร	
  	 การก�ากับดูแลกิจการ	ประกอบด้วยหลักการก�ากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการชุดย่อย	ผู้บริหาร	ระดับสูง	
  	 ข้อมูลส�าหรับนักลงทุน	ประกอบด้วย	ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน	โครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น	ปฏิทินนักลงทุน	
  	 ข่าวสารและความเคลือ่นไหวขององค์กร	ประกอบด้วย	ข่าวสารเก่ียวกับธุรกิจ	และข่าวสารเก่ียวกับโครงการเพ่ือชมุชน	และ

สังคม	
  	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	ประกอบด้วย	แนวคิดและทิศทางการด�าเนินงาน	ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อชุมชน	และสังคม		

ที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน
	 2.	 การให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ
	 3.	 การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
	 4.	 การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
	 5.	 การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ	ได้แก่	หนังสือพิมพ์	นิตยสารและวารสาร	โทรทัศน์

  หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
		 	 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	การเปลี่ยนแปลงจ�านวนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหุ้น	โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด	12	คน	เป็นกรรมการภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารของ	
บริษัทฯ	จ�านวน	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	92	ของคณะกรรมการทั้งคณะ	และในจ�านวนกรรมการภายนอกนี้มีกรรมการอิสระ	 4	คนหรือ					
ร้อยละ	33.3	ของคณะกรรมการทั้งคณะโดยมีกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี	1	คน	
	 	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองบุคคลท่ีจะได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการทุกราย	 ไม่ว่าจะ
เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ	 โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์	 ที่จ�าเป็นเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการในการก�ากับดูแลบริษัท	 รวมท้ังประวัติการท�างานท่ีโปร่งใส	 มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ														
วุฒิภาวะและความเป็นมืออาชีพโดยจะมีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจ�าทุกปี	คณะกรรมการมีความเห็นว่าโครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการเพศชาย	11	คนเพศหญิง	1	คน	โดยมผีูเ้ชีย่วชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์	
เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ	 	บัญชีการเงิน	 	และกฎหมายในสัดส่วนร้อยละ	50	 ร้อยละ	33.3	 ร้อยละ	8.3	และร้อยละ	8.3	ตามล�าดับ															
มีความหลากหลายของวิชาชีพ	และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญซึ่งจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	และม	ี													
การถ่วงดุลของกรรมการอย่างเหมาะสม

ตารางแสดงการด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
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รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

หมายเหตุ

4.			นายสุวิช		พึ่งเจริญ กรรมการ - - - - กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

5.			นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์ กรรมการ - - กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

6.			นายเตชะพิทย์		แสงสิงแก้ว - ประธาน - กรรมการ ประธาน กรรมการอิสระ

7.			นายไพรัช		เมฆอาภรณ์ - กรรมการ ประธาน กรรมการ - กรรมการอิสระ

8.			นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ - กรรมการ กรรมการ ประธาน - กรรมการอิสระ

9.			นางพเยาว์	มริตตนะพร - - กรรมการ - กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

10.	นายยาสุทากะ	ซูซูกิ - - กรรมการ - - กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร

 2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 	 คณะกรรมการมีก�าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุก	 3	 เดือน	 และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ�าเป็น	 โดยม	ี															
การก�าหนดวาระทีช่ดัเจนล่วงหน้า	และมวีาระพิจารณาตดิตามผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	ฝ่ายกิจการองค์กรได้ส่งหนงัสอืเชญิประชมุ
พร้อมระเบยีบวาระการประชมุก่อนการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	10	วัน	และมกีารส่งเอกสารประกอบการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	
7	วัน	 	 เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม	โดยในปี	2559	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	
และคณะกรรมการชุดย่อย	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	24	ครั้ง	ดังนี้

ตารางแสดงจ�านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (ครั้ง)

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหา
และก�าหนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง

1.			ดร.ทนง	พิทยะ

2.			นายปลิว		ตรีวิศวเวทย์

3.			นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล(1)

4.			นายเตชะพิทย์		แสงสิงแก้ว

5.			นายไพรัช		เมฆอาภรณ์

6.			นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ

7.			ดร.สมบัติ		กิจจาลักษณ์

8.			นายสุวิช		พึ่งเจริญ

9.			นางพเยาว์		มริตตนะพร

10.	นายโทโมอะกิ	มัทซึโมโตะ

11.	นายยาสุทากะ	ซูซูกิ

12.	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

0/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

4/4

4/4

4/4

3/4

4/4

4/4

2/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

-

-

3/4

-

-

-

4/4

4/4

-

4/4

-

4/4

-

-

-

4/5

5/5

4/5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/4

4/4

-

-

4/4

-

4/4

-

-

-

-

1/2

2/2

2/2

-

-

-

-

-

2/2

-

-

-

3/4

-

-

-

-

4/4

4/4

-

4/4

หมายเหตุ		(1)	นายพงษ์สฤษดิ์	ตันติสุวณิชย์กุล	ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร	จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2016	

	 	 เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2559	แทนนายณรงค์	แสงสุริยะ	ที่ได้ลาออก	
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การประเมิน คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย

ปี 2559 ปี 2558

1.	โครงสร้างและคุณสมบัติคณะกรรมการ
2.	ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบคณะกรรมการ
3.	การประชุมคณะกรรมการ
4.	หน้าที่คณะกรรมการ
5.	ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	
6.	การพัฒนาและการฝึกอบรม

4
4
4
4
4
4

3.8
3.7
3.8
3.9
3.9
3.8

3.8
3.6
3.7
3.7
3.7
3.8

ประเมินโดยรวม 3.8 3.7

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่4/2016	เมือ่วันท่ี	22	พฤศจกิายน	2559	มมีติรบัทราบการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทประจ�าปี	2559	ประกอบด้วย	6	หัวข้อ	ดังนี้	

	 สรุปการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ	 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐาน	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.8									
จาก	4	คะแนนในแต่ละหัวข้อ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน)

	 บริษัท	 ทีทีดับบลิว	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่าข้อก�าหนดขั้นต�่าของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือท่ี	ก.ล.ต.จ.	 (ว.)	 59								
ลงวันที่	1	ธันวาคม	2547	เรื่อง	การก�าหนดนิยามส�าหรับกรรมการอิสระ	
	 1.		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา	258	ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
	 2.	 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทั้ง						

ไม่เป็นลูกจ้าง	พนักงาน	หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�าจากบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เก่ียวข้อง	หรือ												
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา	 คู่สมรส														
พี่น้องและบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

	 4.	 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ	 บริษัทในเครือ											
บริษัทร่วม	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	 และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา																								
ไม่น้อยกว่า	 1	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัท	 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว									
เห็นว่า	 การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระของ
กรรมการอิสระ

	 5.	 ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 6.	 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 จากคณะกรรมการของ
บริษัทได้โดยอิสระ	 โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	 รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติ
สนิทของบุคคลดังกล่าว

	 7.		 สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	ได้โดยอิสระ
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	 8.		 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้างพนักงาน	 ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกิน								
ร้อยละ	1	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอืน่	ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
	 10.		สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
	 11.		สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 12.		ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงิน	กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต	กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม						
การฟอกเงิน	หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�านองเดียวกัน	ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดย
หน่วยงานท่ีมอี�านาจตามกฎหมายน้ัน	ทัง้นี	้ในความผดิเก่ียวกับการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรพัย์	หรอื
การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง	ฉ้อฉล	หรือทุจริต

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะรับต�าแหน่งกรรมการ	และ						
น�าเสนอคณะกรรมการบริษัท	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง	โดยจะเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ดังนี้
	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยประธานกรรมการ	และกรรมการ	ซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	5	คน	แต่ไม่เกิน	15	คน	โดยจะต้องมี
สัดส่วนกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	3	คน	
หรือมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดว่า	นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว	กรรมการอิสระของบริษัทฯ	จะต้อง
	 (1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5		ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	(นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา	258	ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
	 (2)	 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัททีเ่กีย่วข้อง	หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทัง้

ไม่เป็นลูกจ้าง	พนักงาน	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าจากบริษัทฯ	 บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัทที่เก่ียวข้อง	หรือ														
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 (3)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา	 คู่สมรส														
พี่น้องและบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 (4)	 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ	 บริษัทในเครือ														
บริษัทร่วม	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	 และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา																									
ไม่น้อยกว่า	 1	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว									
เห็นว่า	 การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระของ
กรรมการอิสระ

	 (5)	 ไม่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	 ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 (6)	 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 จากคณะกรรมการของ	
บริษัทฯ	ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
สนิทของบุคคลดังกล่าว

	 (7)	 สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	ได้โดยอิสระ
	 (8)		ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี

นัยในห้างหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้างพนักงาน	 ท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกิน							
ร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการทีม่ีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย
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	 (9)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
	 (10)	สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
	 (11)	สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 (12)	ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนั

การเงิน	กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต	กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม						
การฟอกเงิน	หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท�านองเดียวกัน	ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดย
หน่วยงานท่ีมอี�านาจตามกฎหมายนัน้	ทัง้น้ี	ในความผดิเกีย่วกับการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมทีเ่ก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรพัย์	หรอื
การบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง	ฉ้อฉล	หรือทุจริต

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบริหารมีจ�านวน	 5	คน	แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ�านวนอย่างน้อย	 3	คน	แต่ไม่เกิน	 5	คน	 เพ่ือท�าหน้าที	่													
กลัน่กรองแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบรษิทัในส่วนท่ีเป็นงานบรหิารจดัการและงานประจ�าทีเ่กินอ�านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ	
ทั้งนี้	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานก�ากับดูแลฝ่ายบริหาร

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมจี�านวน	3	คน	แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัจ�านวนอย่างน้อย	3	คน	โดยทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอสิระ	
ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ							
ของบริษัทฯ	 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	 1	 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี	 และ/หรือการเงิน	 เพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบและก�ากับดูแล														
การด�าเนินงานของบริษัทฯ	รวมถึงก�ากับดูแลรายงานทางการเงิน	ระบบควบคุมภายใน	การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี	และการพิจารณา
ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีจ�านวน	 4	คน	แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	 จ�านวนอย่างน้อย	 	 3	คน	และ											
อย่างน้อย	 1	 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ	 ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ในปี	 2559																						
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีกรรมการอิสระจ�านวน	2	คนหรือคิดเป็นร้อยละ	50

การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

	 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลมจี�านวน	4	คน	แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัจ�านวนอย่างน้อย	3	คน	โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการ
อิสระกับต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�านวน	4	คน	แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ�านวนอย่างน้อย	3	คน	โดยต้องมีกรรมการอิสระ	
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน                 
	 บรษิทัฯ	มมีาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน	พนักงานทกุระดบัของบรษิทัฯ	พึงรกัษาข้อมลูและเอกสารทีไ่ม่สามารถ
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้	 ในการใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานของบริษัทฯ	 จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ									
เท่าที่พนักงานผู้นั้นได้รับมอบหมายเท่านั้น	โดยบริษัทฯ	ได้จัดท�าแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	(Guideline	for	Prevention	of	
Use	of	 Inside	 Information)	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี	1/2549	 เมื่อวันท่ี	 28	
กรกฎาคม	2549		และบริษัทฯ	ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารเพื่อได้รับทราบโดยทั่วกัน	และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
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แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
(Guideline for Prevention of Use of Inside Information) 

หลักการทั่วไป

	 บริษัทฯ	 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ได้ด�าเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด																	
พ.ศ.	2535	ว่าดัวยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์	และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 ท่ีกระท�าโดยกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	และพนักงานของบริษัทย่อย	ห้ามมิให้อาศัยข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ท่ียังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยท่ัวไป	 ท่ีรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือมีต�าแหน่งในบริษัทฯ	 อาจท�าให้ต้องรับผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา	 ท้ังน้ี	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559	ได้มีการแก้ไขและประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2559	ซึ่งบริษัทฯ	ได้ท�าหนังสือเวียนให้กับ
กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	และพนักงานของบริษัทย่อย	ได้ทราบและน�าไปปฏิบัติ
	 ดังนั้น	เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานของบริษัทฯ	และพนักงานของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทฯ	เอง	ต้องเผชิญ
กับการกระท�าที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว	 ตลอดจนเพ่ือเป็นการด�าเนินการตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ																	
คณะกรรมการบรษิทัจงึได้ก�าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในขึน้	โดยกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนักงานของบรษิทัฯ	และพนกังาน
ของบรษิทัย่อยทุกคน	จะต้องปฏิบตัติามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครดั	เป็นไปตามบทบญัญัติของท้ังน้ี	พระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559	พร้อมทั้งใช้สามัญส�านึก	เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนด
แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้	ดังนี้

กรรมการ 

	 (1)	 กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ	หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ	
	 (2)	 กรรมการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ	หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการท�าธุรกิจให้บุคคลภายนอกทราบ	
	 (3)	 กรรมการ	คูส่มรส	และบตุรทีไ่ม่บรรลนุติภิาวะ	จะต้องไม่ซือ้หรอืขายหุ้นในขณะทีม่ข้ีอมลูภายในของบรษิทัฯ	ซึง่หากเปิดเผยต่อ

สาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น	
	 (4)	 กรรมการจะต้องไม่แจ้งข้อมลูซึง่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	ให้ผูอ้ืน่อนัอาจน�าไปสูก่ารจองซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ

พนักงาน 
	 (1)	 พนักงานจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ	ตลท.	 /	 ก.ล.ต.	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด	 ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อ										

ผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน	
	 (2)	 การเปิดเผยข้อมลูท่ีมผีลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากกรรมการผูจ้ดัการ	ซึง่จะเป็นผูด้�าเนนิการ

เปิดเผยข้อมูลเอง	หรือมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว	
	 (3)	 หน่วยงานกลางท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ	ฝ่ายกิจการองค์กร	 ได้แก่	 นักลงทุนสัมพันธ์	 ส่วนเลขานุการ

บริษัท	 เป็นต้น	 โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ก�าหนดห้าม	กรรมการ	ผู้บริหารและ
พนักงานที่เก่ียวข้องและรู้ข้อมูลเก่ียวกับงบการเงิน	 ซื้อและ/หรือขายหุ้น	 45	 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลและ	24	 ชั่วโมงหลัง												
การเปิดเผยข้อมลู	ส�าหรบัสารสนเทศท่ีมนียัส�าคญัอืน่ๆ	ห้ามมใิห้ผูบ้รหิารและพนกังานท่ีรูข้้อมลูซือ้ขายหุน้นับตัง้แต่วันทีท่ราบข้อมลู
และ	24	ชั่วโมงภายหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ	 ตลท.	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเพ่ือ
ป้องกัน	 การรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรัดกุมเพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลภายในเปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อน															
การเผยแพร่อย่างเป็นทางการ	โดยให้ถือว่า	มาตรการและระบบควบคมุนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของมาตรการควบคมุความเสีย่งท่ีส�าคัญ
ของบริษัทฯ	รวมทั้งให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลให้การรักษาข้อมูลภายในเป็นไป			
ตามมาตรการดังกล่าว	การท่ีพนักงานใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป	 เพ่ือประโยชน์ใน											
การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น	ถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ
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การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
บุคคลต้องห้าม  
	 บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	ได้แก่
	 (1)	 กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ		
	 (2)	 พนักงาน	หรือลูกจ้างบริษัท	บริษัทในเครือ	ที่อยู่ในต�าแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายในหรือเข้าถึงข้อมูลภายใน
	 (3)	 บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรู้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่	เป็นผู้สอบบัญชี	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ที่ปรึกษา

กฎหมาย	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	หรือบุคคลใดที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลภายใน
	 (4)	 บุพการี	ผู้สืบสันดาน	ผู้รับบุตรบุญธรรม	หรือบุตรบุญธรรมตามบุคคลข้อ	(1)	(2)	(3)
	 (5)	 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน	หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันตามบุคคลข้อ	(1)	(2)	(3)
	 (6)	 คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันด้วยฉันสามีภรรยาของบุคคลตามข้อ	(1)	(2)	(3)

หลักทรัพย์ต้องห้าม
	 หลักทรัพย์	หมายถึง	หุ้น	(shares)	ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ	(share	warrants)	หุ้นกู้แปลงสภาพ	(convertible	
debentures)	และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	(transferable	subscription	rights)	ที่ออกโดยบริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป
	 (1)	 บุคคลต้องห้าม	 ไม่ควรซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใดๆ	 ก็ตามหากบุคคลดังกล่าว	 รู้	 หรือควรรู้ข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญ																

อันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
	 (2)	 บคุคลต้องห้ามท่ีได้รูข้้อมลูซึง่มสีาระส�าคญัดงักล่าวข้างต้น	จากการปฏบิติัหน้าท่ีในต�าแหน่งและ/หรอืฐานะเจ้าหน้าท่ีในบรษิทัฯ	

บรษิทัในเครอื	ต้องไม่เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้ผูอ้ืน่ทราบ	ในขณะท่ีข้อมลูดงักล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	นอกจากเป็น
ไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง
	 นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้ว	 กรณีเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้	 บุคคลต้องห้าม												
พึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย
	 (1)	 ห้ามบุคคลต้องห้ามท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดท�างบการเงินบริษัทฯ	 ท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 นับแต่เริ่ม								

จัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว
	 (2)	 ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานผู้ใดท่ีได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ	ท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 นับแต	่

วันที่ตนได้รับร่างงบการเงินดังกล่าว	จนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว
	 (3)	 ห้ามบคุคลต้องห้ามท่ีรูห้รอืควรรูว่้าบรษิทัฯ	จะมกีารเผยแพร่ข้อมลูซึง่มสีาระส�าคญั	ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคา

ตลาดของหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ท�าการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์นบัแต่วันรูห้รอืควรรูด้งักล่าว	จนถึงสิน้สดุวันถัดจากวนัทีไ่ด้ท�าการ
เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

การรายงานของบุคคลต้องห้าม
หน้าที่การจัดท�ารายงาน
	 (1)	 กรรมการผู้จัดการ	 	หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดต้องจัดท�า

รายงานการถือครองหลักทรัพย์คร้ังแรก	และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามท่ีกฎหมายและข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องก�าหนด	และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ	พร้อมกันด้วย

	 (2)	 ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่ายข้ึนไป	จะต้องท�าการรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายไปของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ท่ีตนถืออยู่	
ตั้งแต่ร้อยละ	5	ขึ้นไปของจ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

วิธีการรายงาน
	 (1)	 กรรมการผู้จัดการ	หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร	ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจัดท�าและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ	 ของตน	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	มีหน้าที่ต้องส่งส�าเนารายงานท่ีส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ	หรือ									
หน่วยงานก�ากับดูแล	ต่อบริษัทฯ	ในวันที่ส่งรายงานดังกล่าว
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	 (2)	 ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป	 ให้จัดท�ารายงานการถือครอง	 และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน															
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัทฯ	ภายใน	7	 วันท�าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์							
ดังกล่าว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ท่ีได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากผล																
การปฏิบัติงาน	ประสบการณ์	ความพร้อมของบุคลากรและความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับ	และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ														
การรบัรองจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	โดยบรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากัด	(ชือ่เดมิบรษิทั	
ส�านักงานเอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จ�ากัด)	ที่มีนางสาวมณี	 รัตนบรรณกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 5313	 	นางสาวสุมาลี	 รีวราบัณฑิต																
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3970	และนางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5238	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
	 ท้ังนี้	 ผู้สอบบัญชีที่ได้การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทน้ัน	 ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย	 คือ	 PTW	และ	 TWO	ซึ่งไม่มี													
ความสมัพันธ์และส่วนได้ส่วนเสยีกับบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อย	ผูบ้รหิาร	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าว	ในลกัษณะท่ีจะ						
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด	 อีกท้ังบริษัทฯ	 ไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี	 ข้อมูลเปรียบ
เทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ	3	ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

1.	ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี

2.	ค่าสอบทานงบการเงิน	3	ไตรมาสแรก

3.	ค่าตรวจสอบข้อบังคับ	BOI

4.	ค่าบริการอื่นๆ

625,000

600,000

75,000

-ไม่มี-

600,000

600,000

150,000

-ไม่มี-

525,000

570,000

140,000

-ไม่มี-

รวม 1,300,000 1,350,000 1,235,000

ค�านิยาม “มาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นผู้จัดท�างบการเงิน							
	 1.		 บุคคลหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลนั้น	เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน	ถ้าบุคคลนั้น	
	 	 1.1			มีอ�านาจควบคุมกิจการ	หรืออ�านาจควบคุมร่วมของกิจการผู้เสนอรายงาน	
	 	 1.2			มีอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อกิจการที่เสนอรายงาน	หรือ	
		 	 1.3			เป็นสมาชิกของผู้บริหารส�าคัญของกิจการที่เสนอรายงาน	หรือบริษัทใหญ่ของกิจการที่เสนอรายงาน	
	 2.		 เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงานหากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้	
	 	 2.1			กิจการและกิจการที่เสนอรายงานเป็นสมาชิกในกลุ่มกิจการเดียวกัน	(ซึ่งหมายถึง	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	และบริษัทย่อย

ในกลุ่มเดียวกัน	ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)	
	 	 2.2	 กิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของอีกกิจการหนึ่ง	(หรือเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของสมาชิกในกลุ่ม

บริษัทซึ่งกิจการอื่นๆ	เป็นสมาชิก)	
	 	 2.3			กิจการทั้งสองเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามคนเดียวกัน	
	 	 2.4	 กิจการหนึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบุคคลที่สามและอีกกิจการหนึ่งเป็นบริษัทร่วมของบุคคลที่สาม	
	 	 2.5			เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานส�าหรับผลประโยชน์ของพนักงาน	กิจการผู้เสนอรายงานหรือกิจการ

ที่เก่ียวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน	หากกิจการที่เสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์ของนายจ้างซึ่งเป็นผู้ให	้																
การสนับสนุนเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เสนอรายงาน




