บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

7. การจัดการ
7.1 โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกํ
. าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจ ัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แผนกตรวจสอบภายใน*

สํานักงานกรรมการผูจัดการ

ฝายปฏิบัติการ

ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ฝายการตลาด

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายเทคโนโลยี่
สารสนเทศ

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

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ56-1)

สวนที่ 2 หนาที่ 104

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

7.1.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 ทาน ดังนี้
รายชื่อ

1.
2.
3.

ดร.ทนง พิทยะ
นายปลิว ตรีวิศวเวทย
นายเตชะพิทย แสงสิงแกว

4.

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

5.

นายไพรัช เมฆอาภรณ

6.
7.

นายณรงค แสงสุริยะ
นายประเสริฐ มริตตนะพร

8.
9.
10.
11.
12.

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ
นายสุวิช พึ่งเจริญ
นายโคอิจิ วาคานะ
นายโทโมโนริ ซูซกุ ิ
นายสมโพธิ ศรีภูมิ

หมายเหตุ

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการและรองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและเลขานุการ

ขอมูลของกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ และ
ประสบการณหลักที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรายชื่อของกรรมการในบริษัทยอย ตามเอกสารแนบที่ 1

กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ไดแก
1. นายปลิ ว ตรี วิ ศ วเวทย นายณรงค แสงสุ ริ ย ะ นายสมบั ติ กิ จ จาลั ก ษณ นายประเสริ ฐ มริ ต ตนะพร
และนายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ
2. นายปลิ ว ตรี วิ ศ วเวทย หรื อ นายณรงค แสงสุ ริ ย ะ หรื อ นายสมบั ติ กิ จ จาลั ก ษณ หรื อ นายประเสริ ฐ
มริ ต ตนะพร หรื อ นายสมโพธิ ศรี ภู มิ คนหนึ่ ง คนใดลงลายมื อ ชื่ อ ร ว มกั บ นายโคอิ จิ วาคานะ หรื อ
นายโทโมโนริ ซูซูกิรวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
กรรมการผูทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัทคือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัท ไวดังนี้
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ56-1)

สวนที่ 2 หนาที่ 105

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

(1) ดูแลและจัดการใหการดําเนินการของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน และรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี
(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการให
เปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแก
กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน
(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
(11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแกไขขอบเขตอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการตาง ๆ และฝายบริหาร ตามความเหมาะสม
7.1.2

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังนี้
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.

นายณรงค แสงสุริยะ
ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ
นายโทโมโนริ ซูซูกิ
นายสุวิช พึ่งเจริญ
นายสมโพธิ ศรีภูมิ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และ เลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ
กรรมการบริหาร ไวดังนี้
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ56-1)

สวนที่ 2 หนาที่ 106

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

(1) กํากั บดู แ ลการปฏิบัติ งานของกรรมการผูจั ดการใหเ ปน ไปตามมติ นโยบาย(policies) และกลยุท ธ
(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 แตงตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจาง ใหออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี
ตําแหนงตั้งแตผูจัดการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป แตไมรวมถึงกรรมการผูจัดการ
(6) มีอํานาจแตงตั้ง กําหนดอํานาจหนาที่ มอบหมายแนวนโยบาย กํากับดูแล กําหนดผลตอบแทน คาเบี้ย
เลี้ยง คาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคณะทํางานพิเศษเพื่อดําเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึง
อนุมัติขอเสนอของคณะทํางานพิเศษภายในวงเงินตามขอ (3)
(7) มีอํานาจแตงตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารไดตามความ
เหมาะสม โดยการกําหนดผลตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของประธานที่
ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกลาวใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
(8) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนครั้งคราว
อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด จะเขาทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ตาม
นิยามในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
7.1.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้

รายชื่อ
1. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว
2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ56-1)

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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กรรมการตรวจสอบทุกทานเปนผูมีความรูความเขาใจและมีประสบการณดานการเงิน การบัญชี และการบริหาร โดย
มีหัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการตรวจสอบและไดทําการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ 2552 โดยมีรายละเอียดกําหนดไวดังนี้
(1) สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ
(2) สอบทานระบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ฯ ให มี ค วามเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในและใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง
โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําป และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน
(5) พิจารณาสอบทานและเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนให
เปนไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวของ
(6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
เสนอขออนุมัติตอผูถือหุน โดยพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี
โดยไมมีฝายจัดการอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(7) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานการประจําปของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจําเปนและเหมาะสม
(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1.4

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้

รายชื่อ
1. นายไพรัช เมฆอาภรณ
2. นายประเสริฐ มริตตนะพร
3. นายโคอิจิ วาคานะ

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

โดยมี นางสาวปทิดา ไชยเสน ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไวดังนี้
(1) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา ที่ไดกําหนดไวแลวนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาแตงตั้งหรือเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแตงตั้ง แลวแตกรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการ
พิจ ารณาคัดเลื อ กบุคคลที่ มีคุ ณสมบั ติเ หมาะสมข างตน นั้น ใหรวมถึ งการเป ดโอกาสใหผู ถือ หุน สวนน อ ย
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกไดดวย
(2) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการ รวมทั้งดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไวแลว นําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
(3) จัดใหมีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สําหรับการดํารงตําแหนงที่สําคัญของฝายบริหาร หรือบุคคล
ที่อยูในเกณฑที่จะไดรับพิจารณาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง พรอมกับทบทวนแผนดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
(4) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการผูจัดการ
(5) พิจารณาเสนอคาตอบแทนของกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบแลวนําเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
(6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจัดการ แลวนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
2. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ
4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไวดังนี้
(1) เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท
(2) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการตางๆ และฝายบริหาร
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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(3)

(4)
(5)
(6)
7.1.6

ทบทวนแนวปฏิ บั ติ ด า นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยเปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
มาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ
มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท
มี อํ า นาจในการเชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญเป น ที่ ป รึ ก ษาและเข า ร ว มประชุ ม ได ด ว ย
คาใชจายของบริษัทฯ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้

รายชื่อ
1. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว
2. นายประเสริฐ มริตตนะพร
3. นายโทโมโนริ ซูซกุ ิ
4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ไวดังนี้
(1) กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พรอมทั้งมอบหมาย
ให ฝ า ยบริ ห ารเป น ผู ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายดั ง กล า ว รวมถึ ง รายงานผลการปฏิ บั ติ ต อ คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง
(2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองตามนโยบายที่กําหนดไว
อยางสม่ําเสมอ
(3) สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ
(4) จัดใหมีรายงานความเสี่ยงและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.1.7

คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจาํ นวน 7 ทาน ดังนี้

รายชื่อ
1. นายสมโพธิ ศรีภูมิ
2. นายสหชัย เฮงตระกูล
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3. นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย
4. นางสาวปทิดา ไชยเสน
5. นายสมภล กฤษฎาสิมะ
6. นายศิวา นาคธารีย
7. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ
หมายเหตุ

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการฝายการตลาด

ขอมูลของผูบริหารบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และทักษะของการเปนกรรมการ และ
ประสบการณหลักที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบที่ 1

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 และครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2550 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผูจัดการ ไวดังนี้
(1)
(2)

มีอํานาจอนุมัติการทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน)
มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ เชน
การบรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจาง การกําหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการ
สงเคราะหและสวัสดิการตางๆ
(3) มี อํ า นาจที่ จ ะมอบอํ า นาจให พ นั ก งานระดั บ บริ ห ารของบริ ษั ท ฯ อั น ได แ ก ผู จั ด การฝ า ย ปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทน
กรรมการผูจัดการในเฉพาะเรื่อง เชน การสั่งซื้อ การจัดจาง การสั่งจายเงิน ไดตามที่เห็นสมควร
(4) มีอํ า นาจแตง ตั้ ง บุ คคลหรื อ คณะบุ คคลใดให ดํ าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ภายใต ก ารควบคุ ม ของกรรมการ
ผูจัดการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร
และมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแกไข ยกเลิก เพิกถอนอํานาจนั้นๆ ได
(5) มีอํานาจปรับปรุง โยกยาย ยุบรวม หรือขยายโครงสรางองคกรในระดับต่ํากวาฝายไดตามความเหมาะสมตราบ
เทาที่บริษัทฯ ยังคงมี 4 ฝาย และมีจํานวนพนักงานรวมไมเกิน 143 อัตรา
(6) มีอํานาจกําหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ผูจัดการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป เพื่อนําเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
(7) มีอํานาจกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับต่ํากวาผูจัดการฝายหรือเทียบเทา
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือน (ไมรวมคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ) ทั้งในขอ (6) และ (7) รวมกันทั้งสิ้นตองไมเกิน
รอยละ 3 ของรายไดของบริษัทฯ
(8) มี อํ า นาจว า จ า ง แต ง ตั้ ง ลงโทษทางวิ นั ย เลิ ก จ า ง ให อ อก ปลด กํ า หนดเงิ น เดื อ น โบนั ส สวั ส ดิ ก าร และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ ที่มีอัตราเงินเดือน (เฉพาะ
อัตราเงินเดือนโดยไมรวมผลประโยชนอ่นื ๆ ที่ไดรับ) ไมเกิน 150,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ
ที่มีตําแหนงต่ํากวาผูจัดการฝายหรือเทียบเทา นอกนั้นใหกรรมการผูจัดการนําเรียนขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร ทั้งนี้ สามารถมอบอํานาจชวงตอการดําเนินการขางตนทั้งหมดหรือบางสวนใหแกคณะทํางาน
คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผูจัดการคนหนึ่งคนใดไดตามความเหมาะสม
(9) มีหนาที่ดําเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ ใหเปนไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท
(10) มีหนาที่ในการเสนอขออนุมัติงบดุล งบการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท
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(11) มีหนาที่นําเสนอเรื่องที่สําคัญตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือ
เพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
(12) มีหนาที่ศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการใหมๆ และมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการตางๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
(13) ในกรณีกรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการผูจัดการแตงตั้งผูจัดการฝายหรือบุคคลอื่น
เปนผูรักษาการเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนเปนครั้งคราวไป โดยผูรักษาการมีอํานาจหนาที่เทากับกรรมการผูจัดการ
(14) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนครั้งคราว
อยางไรก็ดี กรรมการผูจัดการและผูที่ไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือ
รายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด จะ
เขาทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

7.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
7.2.1

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับตําแหนง
กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้ง 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 แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน เพื่อทําหนาที่แบงเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษัทในสวนที่เปนงานบริหารจัดการและงานประจําที่เกินอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกํากับดูแลฝายบริหาร

7.2.3

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยทั้งหมดตองเปนกรรมการอิสระ
ซึ่งมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามหลักการกํากับดูแล
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กิจการของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ อยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและ
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชี
และการพิจารณาขอขัดแยงทางผลประโยชน
7.2.4

การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จํานวนอยางนอย 3 คน และอยาง
นอย 1 คนตองเปนกรรมการอิสระ ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่เปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

7.2.5

การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยสวนใหญตองเปนกรรมการ
อิสระ กับตองมีกรรมการอิสระปฏิบัติหนาที่เปนประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

7.2.6

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยตองมีกรรมการอิสระ
ปฏิบัติหนาที่เปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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7.3 คาตอบแทนผูบริหาร
7.3.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

ในป 2553 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหกรรมการบริษัท จํานวน 13,892,067 บาท โดยแยกเปนคาตอบแทน เบี้ย
ประชุม เทากับ 5,613,067 บาทและโบนัสจํานวน 8,279,000 บาท ตามลําดับ
คาตอบแทนของกรรมการที่ไดรับเปนรายบุคคลในป 2553

657,000

74,000

731,000

นายปลิว ตรีวิศวเวทย

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการ

โบนัส
(2552)
1,050,000

447,000

74,000

521,000

750,000

1,271,000

3

นายณรงค แสงสุริยะ

ประธานกรรมการบริหาร

374,000

109,000

483,000

698,000

1,181,000

4

นายประเสริฐ มะริตตนะพร

274,000

114,000

388,000

563,000

951,000

5

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ

กรรมการ / กรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/ กรรมการบริหาร

264,000

100,250

364,250

540,000

904,250

6

นายสมโพธิ ศรีภูมิ

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

358,000

149,000

507,000

735,000

1,242,000

7

นายคาซูชิเกะ คาตามูระ

132,505

64,500

197,005

638,000

835,005

8

นายโคอิชิ วาคานะ

227,000

70,500

297,500

465,000

762,500

9

นายสุวิช พึ่งเจริญ

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร

264,000

109,000

373,000

540,000

913,000

10

นายเตชะพิทย แสงสิงแกว

450,000

106,500

556,500

855,000

1,411,500

11

นายไพรัช เมฆอาภรณ

391,000

142,000

533,000

771,000

1,304,000

12

นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ

344,000

122,000

466,000

674,000

1,140,000

13

นายโทโมโนริ ซูซูกิ

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
บรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล/กรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

131,312

64,500

195,812

-

195,812

ลําดับ

ชื่อ-สกุล

1

ดร.ทนง พิทยะ

2

ตําแหนง

รวม
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หมายเหตุ นายคาซูชิเกะ คาตามูระ ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2553 นายโทโมโนริ ซูซกู ิ ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
โบนัสรวม
รวม

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการป 2551 2552 และ 2553
ป 2551
ป 2552
ป 2553
จํานวนราย จํานวนเงิน
จํานวนราย จํานวนเงิน
จํานวนราย จํานวนเงิน
12 2,539,000
12
4,117,625
12
4,313,817
12 2,121,250
12
1,335,605
12
1,299,250
12 5,542,000
12
6,105,200
12
8,279,000
10,202,250
11,558,430
13,892,067

คาตอบแทนผูบ ริหาร
คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่กรรมการกําหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ฯ ตามระบบประเมินซึ่งคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการและผูบริหารรวมกันกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายไวแตละป เพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ จํานวนรวมทั้งสิ้น 7 ทาน ไดรับคาตอบแทน และโบนัส ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,538,370 บาท

คาตอบแทนรวม
โบนัสรวม
รวม
7.3.2

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนผูบ ริหารป 2551 2552 และ 2553
ป 2551
ป 2552
ป 2553
จํานวนราย จํานวนเงิน
จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน
5
8,597,880
5
9,276,880
7
13,485,562
5
3,324,340
5
3,484,540
7
5,052,808
11,922,220
12,761,420
18,538,370

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
เกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญดังกลาว ซึ่งไดมีการเสนอขายหุนในเดือนธันวาคม 2550 โดยมีรายละเอียดการการถือครองหุน
ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
การถือหุน ของกรรมการและผูบ ริหาร
1. ดร.ทนง พิทยะ
2. นายปลิว ตรีวศิ วเวทย
3. นายณรงค แสงสุริยะ
4. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ56-1)

จํานวนหุน ที่ถือ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

342,500
2,997,000
2,000,100
1,000,000
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5. นายไพรัช เมฆอาภรณ
6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
7. นายสุวิช พึ่งเจริญ
8. นายประเสริฐ มริตตนะพร
9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ
10. นายโคอิจิ วาคานะ
11. นายโทโมโนริ ซูซูกิ
12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ
13. นายสหชัย เฮงตระกูล
14. นายสมเกียรติ ปทมมงคลชัย
15. นางสาวปทิดา ไชยเสน
16.นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ
17.นายศิวา นาคธารีย
18.นายสมภล กฤษฎาสิมะ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผูอํานวยการฝายการตลาด
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

1,630,000
1,000,100
3,000,100
2,425,100
750,000
1,390,000
900,000
-

7.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ป
2549 โดยเปนไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดมาปฏิบัติ โดยเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังตอไปนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผูถือหุนทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุนอยางเปนอิสระ การเขา
รวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องเกี่ยวกับการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ คาตอบแทน
กรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี จํานวนเงินคาสอบบัญชี การประกาศจายเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไข
ขอบังคับและหนังสือบริคณห การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติกรายการพิเศษที่ตองใชมติที่ประชุมผูถือหุนในการ
อนุมัติ เปนตน
ผูถือหุนจะไดรับขอมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอเพื่อการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนแต
ละครั้งอยางเพียงพอตามกําหนดเวลา ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อาทิ
– ในเรื่องเกี่ยวกับแตงตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอแตงตั้งซึ่งรวมถึง
การศึกษา ประสบการณ การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น
– ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะไดจัดใหผูถือหุนไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
องคประกอบและจํานวนคาตอบแทนที่เสนอเพื่อขอมติที่ประชุมผูถือหุน
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– ในเรื่องเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี บริษัทฯ จะไดจัดใหผูถือหุน
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชีที่นําเสนอและชื่อสํานักงานสอบบัญชี คาสอบบัญชีที่เสนอ จํานวนปที่ทําหนาที่ให
บริษัทฯ (ในกรณีที่เปนการแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิม)
– ในเรื่องเกี่ยวกับการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะไดจัดใหมีคําอธิบายโดยยอเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่อง
การจายเงินปนผลที่เสนอ
– ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสําคัญ ๆ ของบริษัทฯ ตัวอยางเชน การเพิ่มทุน การลดทุน การแกไข
ขอบังคับ การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลักของบริษัทฯ การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีขอมูลที่เพียงพอ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของเรื่องที่เสนอ รวมถึงผลกระทบตอบริษัทฯ และผูถือหุนดวย
ทั้งนี้ นอกจากขอมูลขางตนแลว บริษัทฯ จะสนับสนุนการจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการเพื่อนําไปใช
ประกอบกับวาระที่สําคัญแตละวาระ เพื่อชวยใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได
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 รวมทั้งบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงมิใหเกิดการขัดกันระหวางผลประ
โยชนสวนตัวของบุคคลดังกลาวกับผลประโยชนของบริษัทฯ โดยการขัดกันนี้อาจจะเกิดขึ้นไดเมื่อกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนั กงานกระทํ าการอยางใด ๆ หรื อมี ผลประโยชน ส วนตั วอันขัดหรือแย งกับวัตถุ ประสงค และการปฏิ บัติ หน าที่เพื่อบริษั ทฯ
ตัวอยางเชน การที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการขัดกันแหงผลประโยชนในการทําธุรกิจกับลูกคา
ผูผลิต/จัดจําหนายสินคา คูแขง หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานยังถูกคาดหมายใหละเวนจากการหา
ผลประโยชนใหตนเอง โดยใชโอกาสที่ไดมาจากทรัพยสินของบริษัทฯ หรือจากการดํารงตําแหนงภายในบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานยังถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพยโดยการอาศัยขอมูลภายในซึ่งมิไดเปนขอมูลสาธารณะ
ที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาวไดมาโดยการอาศัยตําแหนงหนาที่ในบริษัทฯ ดวย
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในอันไดแก ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอกอันไดแก คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ โดย
จะพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง ความมั่นคง
ทางการเงิน และความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริ ษั ท ฯ มีน โยบายที่ต อ งการให ข อ มู ล ที่เ ป ด เผยในรายงานหรื อ เอกสารที่ บ ริษั ท ฯ ส งให แ ก ห นว ยงานของรั ฐ หรื อ
หนวยงานที่มีอํานาจควบคุมและในการสื่อสารกับสาธารณชนเปนไปอยางสมบูรณ ถูกตอง เหมาะสม ตรงตามเวลาและสามารถ
เขาใจได พนักงานทุกคนมีหนาที่ที่จะตองรายงานขอมูลที่มีสาระสําคัญซึ่งตนไดทราบมาตอผูบริหารเพื่อใหผูบริหารสามารถใชใน
การพิจารณาตัดสินใจในการเปดเผยขอมูลได
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับผูลงทุนตามที่กฎหมายที่ใชบังคับไดกําหนดไว ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูล
ในรายงานประจําปของบริษัทฯ โดยมีขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปนี้
– การทําหนาที่ในปที่ผานมาของคณะกรรมการ
– การทําหนาที่ในปที่ผานมาของคณะอนุกรรมการ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
– นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
– คาตอบแทนกรรมการที่เปดเผยรวมถึงสวนที่กรรมการไดรับจากการทําหนาที่อื่นใหบริษัทฯ เชน ที่ปรึกษา
และรวมถึงสวนที่ไดรับจากการเปนกรรมการและการทําหนาที่อื่น เชน ที่ปรึกษาในบริษัทยอย
– นโยบายการกํากับดูแลกิจการโดยสรุป
– จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป
– ประวัติการอบรมของกรรมการ
– รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ โดยรับรองวารายงานทางการเงินดังกลาวมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี โ ดยปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ ว ไป เหมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ และใช น โยบายบั ญ ชี ที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณที่เกี่ยวของที่จะชวยพัฒนาและกําหนด
ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ ย ง และกระบวนการสอบทาน เพื่ อ ให มั่ น ใจว า การดํ าเนิ น งานเป น ไปตามกฎหมายที่ ใ ชบั ง คั บ และการตั ดสิ น ใจที่
สมเหตุสมผล
(ก) กรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 12 ทานประกอบดวย
– กรรมการที่เปนกรรมการบริหารหรือผูบริหาร จํานวน 5 ทาน
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– 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
คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการตาง ๆ อีก
ไดแก คณะกรรมการสนนหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทํา
หนาที่ในการสนับสนุนงานเฉพาะดันแกคณะกรรมการบริษัท
(ค) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทมีหนาที่และความรับผิดตามที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยทําหนาที่พิจารณาและให
ความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเชื่อมั่น
ในหลักการสําคัญ ดังนี้
– การปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มแกธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานดวย
ความรอบคอบและระมัดระวัง และมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest)
– การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส โดยมีการเปดเผยที่เพียงพอตอบุคคลที่เกี่ยวของ
– การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
– กําหนดแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับกรรมการ และพนักงานไดถือ
ปฏิบัติ
คณะกรรมการของบริษัทจะจัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงิน
ของบริษัทฯ เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนตรวจสอบ
บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่กฎหมายที่เกี่ยวของ กําหนดให
มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เชน รายการระหวางกัน รายการที่เกี่ยวโยงรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประ
โยชน เปนตน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหมั่นใจ
วาการเขาทํารายการตามที่เสนอนั้นเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการ
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ดังกลาวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัทฯ
(ง) การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการประชุมโดยปกติอยางนอยทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน และมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมใหแกกรรมการลวงหนาไม
นอยกวา 10 วันกอนวันประชุม และจัดสงเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในการประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย
ในป 2553 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ จํานวน 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน 4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน 2 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน 2 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ จํานวน 3 ครั้ง
การเขารวมประชุมของกรรมการในป 2553
รายชื่อคณะกรรมการ
1. ดร.ทนง พิทยะ
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย
3. นายณรงค แสงสุริยะ
4. นายประเสริฐ มริตตนะ
พร
5. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ
6. นายสมโพธิ ศรีภูมิ
7. นายโคอิชิ วาคานะ
8. นายคาซูชเิ กะ คาตามูระ
9. นายโทโมโนริ ซูซูกิ
10. นายเตชะพิทย แสงสิง
แกว
11. นายไพรัช เมฆอาภรณ
12. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
13. นายสุวิช พึ่งเจริญ

สามัญ
ผูถือหุน

คณะกรรม คณะกรรม
คณะกรรมการ
การ
การ
ตรวจสอบ
บริษัท
บริหาร

คณะกรรมการ คณะกรรม คณะกรรม
สรรหาและ
การ
การ
กําหนด
บรรษัทภิ
บริหาร
คาตอบแทน
บาล
ความเสี่ยง
-

1/1
1/1
1/1

4/4
4/4
4/4

5/5

-

1/1

4/4

-

-

3/3

-

2/2

1/1
1/1
1/1
1/1
-

4/4
4/4
3/4
2/4
1/4

4/5
5/5
2/5
2/5

2/3
-

2/2
-

2/2
1/2
1/2

1/1

3/4

-

3/4

-

2/2

1/2

1/1
1/1
1/1

4/4
4/4
4/4

5/5

4/4
4/4
-

3/3
-

2/2
2/2
-

-
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หมายเหตุ นายคาซูซิเกะ คาตามูระ ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 นายโทโมโนริ ซูซกู ิ ไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
นอกจากการประชุมคณะกรรมการแลว กรรมการอิสระจะมีการประชุมกั นเองโดยที่ไมมีฝายจัดการของบริษัท ฯ
เขารวมประชุมดวย เพื่ออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ และจะแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ผลการประชุมดวย
(จ) คาตอบแทน
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมและเปน อัตราที่เพียงพอสําหรับการรัก ษา
กรรมการที่มีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มากเกินควร การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพื้นฐาน
ของความเปนธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน รวมถึง
ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน ตลอดจนหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่เพิ่มขึ้นจากการเขาเปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยดวย บริษัทฯ จะนําคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเสนอขอรับ
การอนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน และกําหนดใหเปดเผยคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงไวในรายงาน
ประจําปและงบการเงินของบริษัทฯ
(ฉ) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ จะชี้ชอ งทางและสนับสนุนใหกรรมการเขารวมหลักสูตรการอบรมที่เกีย่ วของเพื่อใหมีความตระหนักในหนาที่
และความรับผิดตาง ๆ เชน หลักสูตรตาง 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
เพื่อไดรับทราบโดยทั่วกัน 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 พนักงาน
ของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยอย ในลักษณะที่นาจะเปนการไดเปรียบมากกวาบุคคลภายนอก โดยอาศัยขอเท็จจริงอัน
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เปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุนหรือหลักทรัพยที่ยังมิไดเปดเผยตอประชาชนโดยทั่วไป ที่รูมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่หรือมีตําแหนงในบริษัทฯ อาจทําใหตองรับผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา
ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันมิใหกรรมการ 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 กรณีเฉพาะเรื่องดังตอไปนี้ บุคคล
ตองหามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้ดวย
(1) หามบุคคลตองหามที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดทํางบการเงินบริษัทฯ ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ นับแตเริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ไดมีการเปดเผยงบการเงินดังกลาวแลว
(2) หามกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานผูใดที่ไดรับรางงบการเงินของบริษัทฯ ตามขอ 2.4(1) ทําการ
ซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ นับแตวันที่ตนไดรับรางงบการเงินดังกลาว จนถึงสิ้นสุดวันที่ไดมีการ
เผยแพรขอมูลตามงบการเงินนั้นแลว
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(3) หามบุคคลตองหามที่รูหรือควรรูวาบริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลซึ่งมีสาระสําคัญ ที่อาจมีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพยของบริษัทฯ ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยนับแตวันรูหรือ
ควรรูดังกลาว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ไดทําการเปดเผยและเผยแพรขอมูลดังกลาวแลว
ขอ (3) การรายงานของบุคคลตองหาม
3.1 หนาที่การจัดทํารายงาน
(1) กรรมการผู จั ดการ หรือ ผู ดํารงตํ าแหน ง ระดั บ บริ หารตามที่ พระราชบัญ ญั ติ หลั ก ทรั พ ยแ ละตลาด
หลักทรัพยกําหนดตองจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยครั้งแรก และการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยของตนตามที่กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกําหนด และรายงานในเรื่องดังกลาวตอ
บริษัทฯ พรอมกันดวย
(2) พนักงานระดับหัวหนาแผนกขึ้นไป จะตองทําการรายงานการไดมาหรือจําหนายไปของหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ที่ตนถืออยู ตั้งแตรอยละ 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

จํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทยอย สิ้นป 2553 มีรายละเอียด ดังนี้
จํานวนพนักงานของบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)

93 คน

จําวนพนักงานของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด

43 คน

จํานวนพนักงานของบริษัท ไทยวอเตอรโอเปอรเรชั่นส จํากัด

138 คน

รวม

274 คน

ทั้งนี้ จํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถแยกตามสาย
งานหลักได ดังนี้
สายงานหลัก
สํานักงานกรรมการผูจัดการ
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัทฯ
6
13
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ประปาปทุมธานี
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ไทยวอเตอร
1
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รวม
7
35
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ฝายปฏิบัติการ
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายการตลาด
แผนกตรวจสอบภายใน
แผนกพัฒนาธุรกิจ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกตรวจสอบความปลอดภัย
รวม
7.6.2

52
7
7
1
4
3
93

30
3
43

121
3
1
138

203
13
7
1
4
3
1
274

คาตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในป 2549 ป 2550 ป 2551ป 2552
และป 2553 จํานวนรวม 19.0 ลานบาท 24.4 ลานบาท 27.7 ลานบาท 30.0 ลานบาท และ 44.5 ลานบาท ตามลําดับ
ประปาปทุมธานี จายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ป 2549 ป 2550 ป 2551ป 2552และ
ป 2553 จํานวนรวม 10.4 ลานบาท 12.6 ลานบาท 16.3 ลานบาท 25.9 ลานบาท และ 20.57 ลานบาท ตามลําดับ

7.6.3

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษั ทฯ ให ความสําคั ญแกพ นักงานของบริ ษัท ฯ โดยถือ วา พนั กงานเปนทรั พยากรที่มี คุณ คาของบริ ษัทฯ และมี
ความสําคัญอยางมากในการที่จะนําพาบริษัทฯ ใหพัฒนากาวหนาตอไป บริษัทฯ จึงใหความสําคัญอยางมากกับ ขั้นตอนการ
คัดเลือกพนักงานเพื่อเขารวมงานกับบริษัทฯ และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีความรูความสามารถ และเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงานในการทํางานในหนาที่งานตางๆ โดยบริษัทฯ จะจัดทําแผนงานฝกอบรมประจําป โดยตั้งนโยบายใหงบประมาณการ
พัฒนาบุคลากรในแตละปไมต่ํากวา รอยละ 0.5 ของคาใชจายทั้งหมด (รวมตนทุนขาย) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จัดใหมีการ
ฝกอบรมตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติ และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ ปละ 2 ครั้ง เพื่อให
พนักงานไดรับรูถึงจุดแข็ง จุดออนของตนเอง และนําผลลัพธจากการประเมินผลปฏิบัติงาน กลับไปปรับปรุงพัฒนาตนเองใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ในป 2552 บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยใหพนักงานไดรับการฝกอบรมเฉลี่ย
ไมนอยกวาคนละ 80 ชม./ป
นอกจากการใหความสําคัญแกการพัฒนาบุคลากรแลว บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสรางขวัญ กําลังใจใหแกพนักงาน
โดยการกําหนดระบบผลตอบแทน และความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานใหแกพนักงาน รวมทั้งจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม
เพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไวเพื่อสรางความเจริญกาวหนาแกบริษัทฯ ตอไป
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