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7. การจัดการ 
 
7.1 โครงสรางการจัดการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี ้
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* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประกอบไปดวยบุคลากร 1 ราย ซึ่งดํารงตําแหนงเปนหัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน โดยในป 2553 แผนกตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ จะทําหนาที่รวมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ในการดําเนินการตรวจสอบภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจัดการ 

ฝายปฏิบัติการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายทรัพยากรบคุคลและ
ธุรการ 

ฝายพัฒนาธุรกจิและ
การตลาด 

ฝายบัญชีและการเงิน 
 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

แผนกตรวจสอบความปลอดภัย 

แผนกตรวจสอบภายใน* 

สํานักงานกรรมการผูจัดการ 
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สวนสงเสริมและเผยแพรกิจกรรมองคกร 

 ต้ังแต วันที่ 1 มกราคม 2553  มีการปรับโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  

7.1.1  คณะกรรมการบริษัท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 ทาน ดังนี ้

รายชื่อ ตําแหนง 
1.      ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย รองประธานกรรมการ 
3.   นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายณรงค แสงสริุยะ กรรมการ 
7.  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ 
8.  ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการ 
9.  นายสุวิช พ่ึงเจรญิ กรรมการ 
10.   นายโคอิจ ิวาคานะ กรรมการ 
11.  นายคาซูชิเกะ คาตามูระ  กรรมการ 
12.   นายสมโพธ ิศรีภูมิ กรรมการ กรรมการผูจัดการ และเลขานุการ 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ 

ฝายปฏิบัติการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายบัญชี
และการเงนิ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ฝายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ 

ฝายการตลาด ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนกตรวจสอบภายใน 

สํานักงานกรรมการ
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หมายเหตุ          ขอมูลของกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการ และ 
ประสบการณหลักท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังรายชื่อของกรรมการในบริษัทยอย ตามเอกสารแนบที่ 1 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ไดแก  

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร             
และนายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย หรือ นายณรงค แสงสุริยะ หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ หรือ นายประเสริฐ         
มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อรวมกับ นายโคอิจิ วาคานะ  หรือ            
นายคาซูชิเกะ คาตามูระ  รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 

กรรมการผูทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัทคือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัท ไวดังนี้ 

(1) ดูแลและจัดการใหการดําเนินการของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน และรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ บนพ้ืนฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี 

(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการให
เปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแก
กิจการ และความมั่งค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน 

(3) ใหความเห็นชอบวิสัยทัศน พันธกิจ คุณคาขององคกรที่บริษัทฯ มุงหวัง และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
(4) จัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณการลงทุน และงบประมาณในการดําเนินการของบริษัทฯ ประจําป รวมทั้งดูแล

การใชทรัพยากรของบริษัทฯ 
(6) จัดใหมีการรายงานขอมูลทางการเงิน ขอมูล และขอมูลทั่วไปที่สําคัญตอผูถือหุน อยางครบถวน ถูกตองและ

เพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองขอมูลที่รายงาน 
(7) จัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหาร

ความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งมีการติดตาม การดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 
(8) พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร 

คณะอนุกรรมการ และฝายบริหารอยางชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ดังกลาวตอคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ ฝายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ  
อยางสม่ําเสมอ 

(9) กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และฝายบริหาร ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว  
(10) พิจารณาประเมินผลงาน กําหนดเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ โบนัส บําเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง

คาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของกรรมการผูจัดการ รวมถึงกําหนดแผนสํารองเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากรที่จะดํารงตําแหนง  ที่สําคัญของฝายบริหาร ในกรณีที่ฝายบริหารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
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(11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแกไขขอบเขตอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร 
คณะอนุกรรมการตาง ๆ และฝายบริหาร ตามความเหมาะสม 

7.1.2  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายณรงค แสงสุริยะ  ประธานกรรมการบริหาร 
2.  ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ  กรรมการบริหาร 
3.  นายคาซูชิเกะ คาตามูระ  กรรมการบริหาร 
4.  นายสุวิช พ่ึงเจริญ  กรรมการบริหาร 
5.  นายสมโพธ ิศรีภูมิ  กรรมการบริหาร และ เลขานุการ 

  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ
กรรมการบริหาร ไวดังนี้ 

(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหเปนไปตามมติ นโยบาย(policies) และกลยุทธ 
(strategies) ที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกกรรมการผูจัดการ 

(2) กํากับดูแลการศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการใหม รวมทั้งพิจารณาอนุมัติดําเนินโครงการตางๆ ตามที่
เห็นสมควรภายในวงเงินตามขอ (3) 

(3) มีอํานาจอนุมัติการเขาทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันตอบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 50 (หาสิบลานบาท)  ทั้งนี้ 
การอนุมัติดังกลาว ตองไมเปนรายการที่มีความขัดแยงหรือมีสวนไดสวนเสียกับ  บริษัทฯ หรือบริษัทยอยของ
บริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งรายการที่ตองขอ
ความเห็นชอบจากผูถือหุนตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(4) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการ
ดําเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันตอบริษัทฯ ภายใตกรอบนโยบายและกลยุทธ (policies and strategies) ที่
กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

(5) มีอํานาจวาจาง แตงต้ัง ลงโทษทางวินัย เลิกจาง ใหออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี
ตําแหนงต้ังแตผูจัดการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป แตไมรวมถึงกรรมการผูจัดการ 

(6) มีอํานาจแตงต้ัง กําหนดอํานาจหนาที่ มอบหมายแนวนโยบาย กํากับดูแล    กําหนดผลตอบแทน คาเบี้ย
เลี้ยง คาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคณะทํางานพิเศษเพื่อดําเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึง
อนุมัติขอเสนอของคณะทํางานพิเศษภายในวงเงินตามขอ (3) 

(7) มีอํานาจแตงต้ังประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารไดตามความ
เหมาะสม โดยการกําหนดผลตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของประธานที่
ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกลาวใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 
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(8) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนครั้งคราว 
 

อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจในการที่จะอนุมัติเร่ืองหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด จะเขาทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ตาม
นิยามในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
7.1.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบทุกทานเปนผูมีความรูความเขาใจและมีประสบการณดานการเงิน การบัญชี และการบริหาร   โดย
มีหัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการตรวจสอบและไดทําการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2552 โดยมีรายละเอียดกําหนดไวดังนี้ 

(1) สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 
(2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ใหมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในและใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง 
โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําป และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 
(5) พิจารณาสอบทานและเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนให

เปนไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวของ 
(6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

เสนอขออนุมัติตอผูถือหุน โดยพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบญัชี
โดยไมมีฝายจัดการอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(7) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานการประจําปของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจําเปนและเหมาะสม 
(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
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7.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายไพรัช เมฆอาภรณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
2.  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
3. นายโคอิจ ิวาคานะ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 โดยมี นางสาวปทิดา ไชยเสน ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไวดังนี้ 

(1) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา  ที่ไดกําหนดไวแลวนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาแตงต้ังหรือเพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง แลวแตกรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมขางตนนั้น ใหรวมถึงการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกไดดวย 

(2) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการ รวมทั้งดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไวแลว นําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตงต้ัง 

(3) จัดใหมีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สําหรับการดํารงตําแหนงที่สําคัญของฝายบริหาร หรือบุคคล
ที่อยูในเกณฑที่จะไดรับพิจารณาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง พรอมกับทบทวนแผนดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

(4) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
(5) พิจารณาเสนอคาตอบแทนของกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบแลวนําเสนอตอที่ประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
(6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจัดการ แลวนําเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.1.5  คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายสมนึก ชยัเดชสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการบรรษัทภิบาล 
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ กรรมการบรรษัทภิบาล 
4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานกุาร 
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 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไวดังนี้ 

(1) เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท 
(2) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการตางๆ และฝายบริหาร

เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
(3) ทบทวนแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

มาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ 

(4) มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท 

(5) มีอํานาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรูความเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาและเขารวมประชุมไดดวย
คาใชจายของบริษัทฯ 

(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

7.1.6   คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 
1.  นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายคาซูชิเกะ คาตามูระ  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ไวดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พรอมทั้งมอบหมาย
ใหฝายบริหารเปนผูปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตอคณะกรรมการบริหาร     
ความเสี่ยง 

(2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองตามนโยบายที่กําหนดไว
อยางสม่ําเสมอ 

(3) สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ 
(4) จัดใหมีรายงานความเสี่ยงและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท 
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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7.1.7  คณะผูบรหิาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจาํนวน 5 ทาน ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผูจัดการ 
2. นายสหชัย เฮงตระกูล ผูจัดการฝายปฏบิัติการ 
3. นายสมเกยีรติ ปทมมงคลชัย ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
4. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธรุการ 
5. นายนทนิ ตงศริิ ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

 หมายเหตุ     ขอมูลของผูบริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการ และ
ประสบการณหลักท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบที่ 1 

  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2550 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผูจัดการ ไวดังนี้ 

(1) มีอํานาจอนุมัติการทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) 
(2) มีอํานาจในการออก แกไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ เชน 

การบรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกําหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการ
สงเคราะหและสวัสดิการตางๆ 

(3) มีอํานาจที่จะมอบอํานาจใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันไดแกผูจัดการฝาย ปฏิบัติหนาที่แทน
กรรมการผูจัดการในเฉพาะเรื่อง เชน การสั่งซื้อ การจัดจาง    การสั่งจายเงิน ไดตามที่เห็นสมควร 

(4) มีอํานาจแตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของกรรมการ
ผูจัดการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร 
และมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแกไข ยกเลิก เพิกถอนอํานาจนั้นๆ ได 

(5) มีอํานาจปรับปรุง โยกยาย ยุบรวม หรือขยายโครงสรางองคกรในระดับตํ่ากวาฝายไดตามความเหมาะสมตราบ
เทาที่บริษัทฯ ยังคงมี 4 ฝาย และมีจํานวนพนักงานรวมไมเกิน 143 อัตรา 

(6) มีอํานาจกําหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ผูจัดการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป เพ่ือนําเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

(7) มีอํานาจกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับตํ่ากวาผูจัดการฝายหรือเทียบเทา 
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน (ไมรวมคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ) ทั้งในขอ (6) และ (7) รวมกันทั้งสิ้นตองไมเกิน
รอยละ 3 ของรายไดของบริษัทฯ 

(8) มีอํานาจวาจาง แตงต้ัง ลงโทษทางวินัย เลิกจาง ใหออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ ที่มีอัตราเงินเดือน (เฉพาะ
อัตราเงินเดือนโดยไมรวมผลประโยชนอื่นๆ ที่ไดรับ) ไมเกิน 150,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 
ที่มีตําแหนงตํ่ากวาผูจัดการฝายหรือเทียบเทา นอกนั้นใหกรรมการผูจัดการนําเรียนขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร ทั้งนี้ สามารถมอบอํานาจชวงตอการดําเนินการขางตนทั้งหมดหรือบางสวนใหแกคณะทํางาน 
คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผูจัดการคนหนึ่งคนใดไดตามความเหมาะสม 
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(9) มีหนาที่ดําเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ใหเปนไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท 

(10) มีหนาที่ในการเสนอขออนุมัติงบดุล งบการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท 
(11) มีหนาที่นําเสนอเรื่องที่สําคัญตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือ

เพ่ือการอื่นใดตามความเหมาะสม 
(12) มีหนาที่ศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการใหมๆ และมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการตางๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
(13) ในกรณีกรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการผูจัดการแตงตั้งผูจัดการฝายหรือบุคคลอื่น

เปนผูรักษาการเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนเปนครั้งคราวไป โดยผูรักษาการมีอํานาจหนาที่เทากับกรรมการผูจัดการ 
(14) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนครั้งคราว 

 อยางไรก็ดี กรรมการผูจัดการและผูที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการที่จะอนุมัติเร่ืองหรือ
รายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด จะ
เขาทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
7.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

7.2.1   การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับตําแหนง
กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ัง โดยจะเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน 
โดยจะตองมีสัดสวนกรรมการที่มิไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการ
อิสระไมนอยกวา 3 คน หรือ มีสัดสวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯไดกําหนดวา นอกเหนือจาก
คุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
จะตอง 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หนึ่ง) ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(2) ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

7.2.2   การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน เพ่ือทําหนาที่แบงเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษัทในสวนที่เปนงานบริหารจัดการและงานประจําที่เกินอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้ 
เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกํากับดูแลฝายบริหาร 
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7.2.3   การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยทั้งหมดตองเปนกรรมการอิสระ 
ซึ่งมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามหลักการกํากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ  กรรมการตรวจสอบ อยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชี และ/หรือการเงิน เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบและ
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชี 
และการพิจารณาขอขัดแยงทางผลประโยชน 

7.2.4   การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท จํานวนอยางนอย  3 คน และอยาง
นอย 1 คนตองเปนกรรมการอิสระ ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่เปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

7.2.5   การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยสวนใหญตองเปนกรรมการ
อิสระ กับตองมีกรรมการอิสระปฏิบัติหนาที่เปนประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 

7.2.6   การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยตองมีกรรมการอิสระ 
ปฏิบัติหนาที่เปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
7.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

7.3.1  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
   
 ในป 2551 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหกรรมการบริษัท จํานวน 10,202,250 บาท โดยเปนคาตอบแทน เบี้ย
ประชุม และไดจายคาตอบแทนใหแกผูบริหารรวม 5 ราย จํานวน 12,005,970 บาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส 
 
 ในป 2552 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหกรรมการบริษัท จํานวน 11,558,430 บาท โดยเปนคาตอบแทน เบี้ย
ประชุม และไดจายคาตอบแทนใหแกผูบริหารรวม 5 ราย จํานวน 12,761,420 บาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส 
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คาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 
                 (หนวย: บาท) 

ป 2551   ป 2552 

รายชื่อ คาตอบแทน
และเบี้ย
ประชุม 

โบนัส1 คาตอบแทน
และเบี้ย
ประชุม 

โบนัส2 

1. ดร.ทนง พิทยะ1 -- -- 700,000 13,000 
2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย  682,000 468,000 500,000 955,000 
3. นายณรงค แสงสริุยะ 448,000 466,000 465,000 627,000 
4.  นายประเสริฐ มริตตนะพร 333,750 462,000 375,000 480,000 
5.  ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ 336,500 466,000 360,000 480,000 
6.    นายสมโพธิ ศรีภูมิ  452,000 614,000 490,000 633,000 
7.   นายโยชโิอะ โคเมตานิ  254,000 388,000 116,916 402,000 
8.  นายโตโมอะกิ มัตสุโมโต 397,000 540,000 109,793 40,200 
9.  นายสุวิช พ่ึงเจรญิ  342,000 466,000 360,000 479,000 
10.   นายเตชะพิทย แสงสิงแกว  504,000 582,000 570,000 721,000 
11. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ  428,000 508,000 449,000 599,000 
12. นายไพรัช เมฆอาภรณ      483,000 582,000 514,000 676,000 
13.    นายคาซูชิเกะ คาตามูระ - - 262,770 - 
14.    นายโคอิชิ วาคานะ - - 180,751 - 

รวม 4,660,250 5,542,000 5,453,230 6,105,200 
โบนัส1  = ประจําป 2550 
โบนัส2 = ประจําป 2551 
 

คาตอบแทนผูบริหาร 
                 (หนวย: บาท) 

ป 2551  ป 2552 
ประเภท จํานวน 

(ราย) 
คาตอบแทน 

(บาท) 
จํานวน 
(ราย) 

คาตอบแทน 
(บาท) 

เงินเดือน 5 12,005,970 5 9,276,880 
โบนัส - - 5 3,484,540 
คาตอบแทนอื่น* - - - - 

รวม 5 12,005,970 5 12,761,420 
 * เงินชดเชยการลาออกของผูบริหาร 

7.3.2  คาตอบแทนอื่น 

 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ไดมีมติใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
กรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของวอเตอรโฟลว จํานวน 40,000,000 หุน (มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท) 
และ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 ไดมีมติยืนยันมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 
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เกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญดังกลาว ซึ่งไดมีการเสนอขายหุนในเดือนธันวาคม 2550 โดยมีรายละเอียดการการถือครองหุน
ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

การถือหุนของกรรมการและผูบริหาร           จํานวนหุนที่ถือ 

1. ดร.ทนง พิทยะ    ประธานกรรมการ            342,000 
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย    กรรมการ          2,997,000  
3. นายณรงค แสงสุริยะ        กรรมการ          2,000,100 
4. นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว      กรรมการอิสระ         2,000,000 
5. นายไพรัช  เมฆอาภรณ        กรรมการอิสระ          2,000,000 
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ       กรรมการอิสระ         2,000,000 
7. นายสุวิช  พ่ึงเจริญ        กรรมการ             550,000 
8. นายประเสริฐ มริตตนะพร        กรรมการ          2,000,100 
9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ       กรรมการ          3,000,100 
10. นายโคอิจ ิวาคานะ         กรรมการ          1,000,000 
11. นายคาซูชเิกะ คาตามูระ      กรรมการ          1,000,000 

 12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ      กรรมการและกรรมการผูจัดการ       2,675,100 
 13. นายสหชัย เฮงตระกูล   ผูจัดการฝายปฏบิัติการ        1,187,000 
 14. นายสมเกยีรติ ปทมมงคลชัย  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน        1,500,000 
  15. นางสาวปทิดา ไชยเสน  ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธรุการ       1,500,000 

 
 

7.4 การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ป 
2549 โดยเปนไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดมาปฏิบัติ โดยเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้ 

 1.  สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผูถือหุนทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุนอยางเปนอิสระ การเขา
รวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องเกี่ยวกับการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ คาตอบแทน
กรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชี จํานวนเงินคาสอบบัญชี การประกาศจายเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไข
ขอบังคับและหนังสือบริคณห การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมัติกรายการพิเศษที่ตองใชมติที่ประชุมผูถือหุนในการ
อนุมัติ เปนตน 

 ผูถือหุนจะไดรับขอมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอเพื่อการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนแต
ละคร้ังอยางเพียงพอตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อาทิ 
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 – ในเร่ืองเกี่ยวกับแตงต้ังกรรมการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอแตงต้ังซึ่งรวมถึง 
การศึกษา ประสบการณ การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

 – ในเร่ืองเกี่ยวกับการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะไดจัดใหผูถือหุนไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
องคประกอบและจํานวนคาตอบแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผูถือหุน 

 – ในเร่ืองเกี่ยวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี บริษัทฯ จะไดจัดใหผูถือหุน
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชีที่นําเสนอและชื่อสํานักงานสอบบัญชี คาสอบบัญชีที่เสนอ จํานวนปที่ทําหนาที่ให
บริษัทฯ  (ในกรณีที่เปนการแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิม) 

 – ในเร่ืองเกี่ยวกับการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะไดจัดใหมีคําอธิบายโดยยอเพ่ือประกอบการตัดสินใจในเรื่อง
การจายเงินปนผลที่เสนอ 

 – ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสําคัญ ๆ ของบริษัทฯ  ตัวอยางเชน การเพิ่มทุน การลดทุน การแกไข
ขอบังคับ การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลักของบริษัทฯ  การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีขอมูลที่เพียงพอ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบตอบริษัทฯ และผูถือหุนดวย 

 ทั้งนี้ นอกจากขอมูลขางตนแลว บริษัทฯ จะสนับสนุนการจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการเพื่อนําไปใช
ประกอบกับวาระที่สําคัญแตละวาระ เพ่ือชวยใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการเขาประชุม และจัดเวลาการประชุมให
เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระ
ตาง ๆ ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน (หรือเปนไปตามที่ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ 
กําหนด) โดยในแตละวาระจะมีระบุความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเปนขอมูลประกอบการเขารวมประชุมและการ
ตัดสินใจลงมติของผูถือหุน ในการประชุมบริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความ
คิดเห็น และตั้งคําถามในที่ประชุม โดยกรรมการทุกทานและผูบริหารที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบ
คําถามในที่ประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมเพ่ือใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  หลีกเลี่ยงมิใหเกิดการขัดกันระหวางผลประ
โยชนสวนตัวของบุคคลดังกลาวกับผลประโยชนของบริษัทฯ  โดยการขัดกันนี้อาจจะเกิดขึ้นไดเมื่อกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานกระทําการอยางใด ๆ หรือมีผลประโยชนสวนตัวอันขัดหรือแยงกับวัตถุประสงค และการปฏิบัติหนาที่เพ่ือบริษัทฯ  
ตัวอยางเชน การที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการขัดกันแหงผลประโยชนในการทําธุรกิจกับลูกคา 
ผูผลิต/จัดจําหนายสินคา คูแขง หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานยังถูกคาดหมายใหละเวนจากการหา
ผลประโยชนใหตนเอง โดยใชโอกาสที่ไดมาจากทรัพยสินของบริษัทฯ  หรือจากการดํารงตําแหนงภายในบริษัทฯ  อีกทั้ง กรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงานยังถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพยโดยการอาศัยขอมูลภายในซึ่งมิไดเปนขอมูลสาธารณะ
ที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาวไดมาโดยการอาศัยตําแหนงหนาที่ในบริษัทฯ ดวย 
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในอันไดแก ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอกอันไดแก คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ โดย
จะพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งค่ัง ความมั่นคง
ทางการเงิน และความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่ตองการใหขอมูลที่เปดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ สงใหแกหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานที่มีอํานาจควบคุมและในการสื่อสารกับสาธารณชนเปนไปอยางสมบูรณ ถูกตอง เหมาะสม ตรงตามเวลาและสามารถ
เขาใจได พนักงานทุกคนมีหนาที่ที่จะตองรายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญซึ่งตนไดทราบมาตอผูบริหารเพื่อใหผูบริหารสามารถใชใน
การพิจารณาตัดสินใจในการเปดเผยขอมูลได 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับผูลงทุนตามที่กฎหมายที่ใชบังคับไดกําหนดไว ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูล
ในรายงานประจําปของบริษัทฯ  โดยมีขอมูลเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 

 – การทําหนาที่ในปที่ผานมาของคณะกรรมการ 

 – การทําหนาที่ในปที่ผานมาของคณะอนุกรรมการ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 

 – นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

– คาตอบแทนกรรมการที่เปดเผยรวมถึงสวนที่กรรมการไดรับจากการทําหนาที่อื่นใหบริษัทฯ  เชน ที่ปรึกษา             
และรวมถึงสวนที่ไดรับจากการเปนกรรมการและการทําหนาที่อื่น เชน ที่ปรึกษาในบริษัทยอย 

 – นโยบายการกํากับดูแลกิจการโดยสรุป 

 – จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป 

 – ประวัติการอบรมของกรรมการ 

 – รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ  โดยรับรองวารายงานทางการเงินดังกลาวมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตาม
มาตรฐานการบัญชีโดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เหมาะสมกับธุรกิจ และใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เกี่ยวของที่จะชวยพัฒนาและกําหนด 
ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายที่ใชบังคับ และการตัดสินใจที่
สมเหตุสมผล 
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(ก) กรรมการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการของบริษัทฯ  มีจํานวน 12 ทานประกอบดวย 

 – กรรมการที่เปนกรรมการบริหารหรือผูบริหาร จํานวน 5 ทาน 

– กรรมการที่ไมเปนกรรมการบริหารหรือผูบริหาร จํานวน 7 ทาน  

– กรรมการอิสระ จํานวน 4 ทาน 

 – กรรมการอิสระซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบดวย จํานวน 3 ทาน 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท  โดยมีหนาที่ชวยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ การ
จัดสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหนาที่อื่น ๆ ซึ่งเปนหนาที่ตามปกติของเลขานุการ
บริษัท รวมถึงการจัดเก็บขอมูลสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารและผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาว 

(ข) คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการตาง ๆ อีก 
ไดแก คณะกรรมการสนนหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทํา
หนาที่ในการสนับสนุนงานเฉพาะดันแกคณะกรรมการบริษัท 

(ค) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษัทมีหนาที่และความรับผิดตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยทําหนาที่พิจารณาและให
ความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อม่ัน
ในหลักการสําคัญ ดังนี้ 

 – การปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานดวย
ความรอบคอบและระมัดระวัง และมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 

 – การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส โดยมีการเปดเผยที่เพียงพอตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

 – การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 – กําหนดแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับกรรมการ และพนักงานไดถือ
ปฏิบัติ 

 คณะกรรมการของบริษัทจะจัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงิน
ของบริษัทฯ  เพ่ือเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนตรวจสอบ 
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 บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่กฎหมายที่เกี่ยวของ กําหนดให
มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เชน รายการระหวางกัน รายการที่เกี่ยวโยงรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประ
โยชน เปนตน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพ่ือใหม่ันใจ
วาการเขาทํารายการตามที่เสนอนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  และบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการ
ดังกลาวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ 
บริษัทฯ  

(ง) การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการประชุมโดยปกติอยางนอยทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน และมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมใหแกกรรมการลวงหนาไม
นอยกวา 10 วันกอนวันประชุม และจัดสงเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพ่ือให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในการประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย 

ในป 2550 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 8 คร้ัง และในป 2551 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 
10 คร้ัง  โดยรายละเอียดการเขาประชุมของกรรมการแตละทานสรุปไดดังนี้ 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวน

คร้ังที่ประชุมทั้งหมด 
ป 2551 (คร้ัง) 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวน
คร้ังที่ประชุมทั้งหมด 
ป 2552 (คร้ัง) 

1. ดร. ทนง พิทยะ 1 -/--/- 10/10 
2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย  10/10 10/10 
3.   นายเตชะพิทย แสงสิงแกว  8/10 10/10 
4. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ  10/10 10/10 
5. นายไพรัช เมฆอาภรณ  10/10 10/10 
6. นายณรงค แสงสริุยะ 10/10 10/10 
7.  นายประเสริฐ มริตตนะพร 9/10 10/10 
8.  ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ 9/10 9/10 
9.  นายสุวิช พ่ึงเจรญิ  10/10 10/10 
10   นายโยชโิอะ โคเมตานิ 2 5/10 5/10 
         นายโคอิช ิวาคานะ 2 - 5/10 
11.  นายคาซูซิเกะ คาตามูระ 3 - 7/10 
 นายโตโมอะกิ มัตสุโมโต 3 10/10 3/10 
12.    นายสมโพธิ ศรีภูมิ  10/10 10/10 

 1 เริ่มเปนกรรมการตั้งแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2551 
 2 คุณโคอิชิ วาคานะ เขาเปนกรรมการ ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2552 แทนคุณโยชิโอะ โคเมตานิ 
 3 คุณคาซูซิเกะ คาตามูระ เขาเปนกรรมการ ต้ังแตวันท่ี 4 เมษายน 2552 แทนคุณโตโมอะกิ มัตสุโมโต 
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 นอกจากการประชุมคณะกรรมการแลว กรรมการอิสระจะมีการประชุมกันเองโดยที่ไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ  
เขารวมประชุมดวย เพ่ืออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ และจะแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ผลการประชุมดวย 

(จ) คาตอบแทน 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมและเปนอัตราที่เพียงพอสําหรับการรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพื้นฐาน
ของความเปนธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน รวมถึง
ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน ตลอดจนหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่เพ่ิมขึ้นจากการเขาเปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยดวย บริษัทฯ จะนําคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเสนอขอรับ
การอนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน และกําหนดใหเปดเผยคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงไวในรายงาน
ประจําปและงบการเงินของบริษัทฯ  

(ฉ) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทฯ จะชี้ชองทางและสนับสนนุใหกรรมการเขารวมหลักสูตรการอบรมที่เกีย่วของเพื่อใหมีความตระหนักในหนาที่
และความรับผิดตาง ๆ เชน หลกัสูตรตาง ๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors 
Association (“IOD”) 

 
7.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีมาตรการปองกันการใชประโยชนจากขอมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาขอมูลและ
เอกสารที่ไมสามารถเปดเผยตอบุคคลภายนอกได ในการใชขอมูลภายในรวมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะตองอยูในกรอบ
หนาที่และความรับผิดชอบเทาที่พนักงานผูนั้นไดรับมอบหมายเทานั้น โดยบริษัทฯไดจัดทํา แนวทางการปองกันการใชขอมูล
ภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เปนลายลักษณอักษร โดยผานการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549  และ  บริษัทฯ ไดสงเปนจดหมายเวียนใหพนักงานและผูบริหาร
เพ่ือไดรับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

 แนวทางการปองกันการใชขอมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดังกลาวมี
รายละเอียดดังนี้  
ขอ (1) หลักการทั่วไป 
 เนื่องจาก บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 โดยมีความประสงคที่จะดําเนินการเสนอขายหลักทรัพยใหแกประชาชนเปนครั้งแรกและเมื่อนําบริษัทฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว การซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่กระทําโดยกรรมการ ผูบริหาร พนกังาน
ของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยอย ในลักษณะที่นาจะเปนการไดเปรียบมากกวาบุคคลภายนอก โดยอาศัยขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุนหรือหลักทรัพยที่ยังมิไดเปดเผยตอประชาชนโดยทั่วไป ที่รูมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่หรือมีตําแหนงในบริษัทฯ อาจทําใหตองรับผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา 
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 ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยอยรวมถึงบริษัทฯ เอง 
ตองเผชิญกับการกระทําที่อาจฝาฝนกฎหมายดังกลาว ตลอดจนเพื่อเปนการดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางการปองกันการใชขอมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท
ฯ และพนักงานของบริษัทยอยทุกคน จะตองปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด พรอมทั้งใชสามัญสํานึก  เหตุและผลที่
พึงปฏิบัติแตละกรณีประกอบดวย   ทั้งนี้  แนวทางหรือแนวนโยบายขางตนมีความเขมงวดกวาบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวของและจะไดมีการปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมเปนระยะตอไป   
ขอ (2) การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน 
 2.1   บุคคลตองหาม 

 บุคคลที่ไมควรซื้อขายหลักทรัพยตามแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน ไดแก 
(1) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 
(2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ 
(3) พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และของบริษัทยอย 
(4) คูสมรสและบุตรของกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยอย 
(5) เครือญาติที่อาศัยรวมชายคาเดียวกัน 

2.2  หลักทรัพยตองหาม 
 หลักทรัพย หมายถึง หุน (shares) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทฯ (share warrants) หุนกูแปลง

สภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (transferable subscription rights) ที่
ออกโดยบริษัทฯ 

2.3  แนวทางการปฏิบัติทั่วไป 
(1) บุคคลตองหามตามขอ 2.1 ไมควรซื้อหรือขายหลักทรัพยในขณะใด ๆ ก็ตาม หากบุคคลดังกลาวรู หรือ

ควรรูขอมูลที่เปนสาระสําคัญอันอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพยของบริษัทฯ ที่
ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน 

(2) บุคคลตองหามที่ไดรูขอมูลซึ่งมีสาระสําคัญดังกลาวตามวรรค (1) ขางตน จากการปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงและ/หรือฐานะเจาหนาที่ในบริษัทฯ ตองไมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูอื่นทราบ   ในขณะที่
ขอมูลดังกลาวยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน นอกจากเปนไปตามการปฏิบัติหนาที่ของตน ในบริษัทฯ 

2.4  แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง 
นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการปองกันการใชขอมูลภายในแลว กรณีเฉพาะเรื่องดังตอไปน้ี บุคคล

ตองหามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้ดวย 
(1) หามบุคคลตองหามที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดทํางบการเงินบริษัทฯ ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ของบริษัทฯ นับแตเร่ิมจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ไดมีการเปดเผยงบการเงินดังกลาวแลว 
(2) หามกรรมการ   ผูบริหาร   หรือพนักงานผูใดที่ไดรับรางงบการเงินของบริษัทฯ ตามขอ 2.4(1) ทําการ

ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ นับแตวันที่ตนไดรับรางงบการเงินดังกลาว จนถึงสิ้นสุดวันที่ไดมีการ
เผยแพรขอมูลตามงบการเงินนั้นแลว 

(3) หามบุคคลตองหามที่รูหรือควรรูวาบริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลซึ่งมีสาระสําคัญ ที่อาจมีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพยของบริษัทฯ ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยนับแตวันรูหรือ
ควรรูดังกลาว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ไดทําการเปดเผยและเผยแพรขอมูลดังกลาวแลว 
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ขอ (3)  การรายงานของบุคคลตองหาม 
3.1 หนาที่การจัดทํารายงาน 

(1) กรรมการผูจัดการ  หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนดตองจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยคร้ังแรก และการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยของตนตามที่กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกําหนด และรายงานในเรื่องดังกลาวตอ
บริษัทฯ พรอมกันดวย 

(2) พนักงานระดับหัวหนาแผนกขึ้นไป จะตองทําการรายงานการไดมาหรือจําหนายไปของหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ที่ตนถืออยู ต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไปของจํานวนหลักทรัพยที่จําหนายไดทั้งหมด 

 
3.2 วิธีการรายงาน 

(1) กรรมการผูจัดการ   หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารตามขอ 3.1 (1) ขางตนซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมาย
ตองจัดทําและสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ของตน คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ มีหนาที่ตองสงสําเนารายงานที่สงใหกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานกํากับดูแล ตอบริษัทฯ 
ในวันที่สงรายงานดังกลาว 

(2) พนักงานตามขอ 3.1 (2) ใหจัดทํารายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย 
ตาม 3.2 (1) ของตน คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอบริษัทฯ ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันที่
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยดังกลาว 

 

 

7.6 บุคลากร 

7.6.1  บุคลากร 

 การเปลี่ยนแปลงของจํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทยอย ต้ังแต สิ้นป 2549 มีรายละเอียด 
ดังนี้  

จํานวนพนักงาน ณ วันที ่ บริษัทฯ วอเตอรโฟลว ประปา
ปทุมธาน ี

บีเจท ี

31 ธันวาคม 2549 36 77 12 102 
31 ธันวาคม 2550 43 69 14 98 
31 ธันวาคม 2551 47 70 17 104 
31 ธันวาคม 2552 49 87 43 80 

 

 

จํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวม 234 คน โดยแยกตาม
สายงานหลักได ดังนี้ 
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สายงานหลัก บริษัทฯ วอเตอรโฟลว ประปาปทุมธานี บีเจท ี รวม 
สํานักงานกรรมการผูจัดการ 5 - - 1 6 
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 16 - 10 12 38 
ฝายปฏิบัติการ 6 87 30 61 184 
ฝายบัญชแีละการเงิน 8 - 3 4 15 
ฝายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 12 - - 2 14 
แผนกตรวจสอบภายใน 1 - - - 1 
แผนกตรวจสอบความปลอดภัย 1 - - - 1 

รวม 49 87 43 80 259 

7.6.2   คาตอบแทนพนกังาน 

บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในป 2549 ป 2550  ป 2551และป 2552 
จํานวนรวม 19.0 ลานบาท 24.4 ลานบาท  27.7 ลานบาทและ 30.0  ลานบาท ตามลําดับ  

วอเตอรโฟลว จายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในป 2549 ป 2550 ป 2551และป 2552 
จํานวนรวม 17.7 ลานบาท 19.0 ลานบาท 17.5 ลานบาท และ   19.9  ลานบาท ตามลําดับ 

ประปาปทุมธานี จายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ป 2549 ป 2550 ป 2551และป 2552 
จํานวนรวม 10.4 ลานบาท 12.6 ลานบาท 16.3 ลานบาท และ 25.9  ลานบาท  ตามลําดับ 

บีเจที จายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ป 2549 ป 2550 ป 2551และป 2552 จํานวน
รวม 25.6 ลานบาท 28.4 ลานบาท 27.0 ลานบาท และ 16.1 ลานบาท ตามลําดับ 

7.6.3  นโยบายในการพัฒนาบคุลากร 

บริษัทฯ ใหความสําคัญแกพนักงานของบริษัทฯ โดยถือวา พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของบริษัทฯ และมี
ความสําคัญอยางมากในการที่จะนําพาบริษัทฯ ใหพัฒนากาวหนาตอไป บริษัทฯ จึงใหความสําคัญอยางมากกับ ขั้นตอนการ
คัดเลือกพนักงานเพื่อเขารวมงานกับบริษัทฯ และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีความรูความสามารถ และเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงานในการทํางานในหนาที่งานตางๆ โดยบริษัทฯ จะจัดทําแผนงานฝกอบรมประจําป โดยตั้งนโยบายใหงบประมาณการ
พัฒนาบุคลากรในแตละปไมตํ่ากวา รอยละ 0.5 ของคาใชจายทั้งหมด (รวมตนทุนขาย) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จัดใหมีการ
ฝกอบรมตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติ และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ ปละ 2 คร้ัง เพ่ือให
พนักงานไดรับรูถึงจุดแข็ง จุดออนของตนเอง และนําผลลัพธจากการประเมินผลปฏิบัติงาน กลับไปปรับปรุงพัฒนาตนเองใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ในป 2552 บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยใหพนักงานไดรับการฝกอบรมเฉลี่ย
ไมนอยกวาคนละ 80 ชม./ป 

 นอกจากการใหความสําคัญแกการพัฒนาบุคลากรแลว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสรางขวัญ กําลังใจใหแกพนักงาน 
โดยการกําหนดระบบผลตอบแทน และความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานใหแกพนักงาน รวมทั้งจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม 
เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไวเพ่ือสรางความเจริญกาวหนาแกบริษัทฯ ตอไป 


