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8. การจัดการ 

 

8.1 โครงสรางการจัดการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 
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* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประกอบไปดวยบุคลากร 1 ราย ซึ่งดํารงตําแหนงเปนหัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน โดยในป 2554 แผนกตรวจสอบภายในของ 

บริษัทฯ จะทําหนาที่รวมกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ในการดําเนินการตรวจสอบภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษิัท 

คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจัดการ สํานักงานกรรมการผูจัดการ 

ฝายปฏิบัติการ ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ 

ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายบัญชีและการเงิน ฝายการตลาด ฝายสารสนเทศ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

แผนกตรวจสอบภายใน* 
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8.1.1  คณะกรรมการบริษัท 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 ทาน ดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1.      ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย กรรมการและรองประธานกรรมการ 

3.   นายเตชะพิทย แสงสิงแกว  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบรรษัทภิบาล  

4. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายไพรัช เมฆอาภรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

6. นายณรงค แสงสุริยะ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

7.  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเส่ียง  

8.  ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการและกรรมการบริหาร 

9.  นายสุวิช พ่ึงเจริญ กรรมการและกรรมการบริหาร 

10.   นายจุน อะเกตะ กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

11.  นายโทโมโนริ ซูซกุิ  กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเส่ียง 

12.   นายสมโพธ ิศรีภูมิ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ

บรรษัทภิบาล กรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัท 

 

หมายเหตุ  ท่ีประขุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2011 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2554 มีมติแตงต้ังนายจุน อะเกตะ เปนกรรมการ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน แทนนายโคอิชิ วาคานะท่ีไดลาออก 

ขอมูลของกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการ และ 

ประสบการณหลักท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังรายชื่อของกรรมการในบริษัทยอย ตามเอกสารแนบท่ี 1 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ไดแก  

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ  นายประเสริฐ มริตตนะพร             

และนายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการสองในหาคนน้ีลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย หรือ นายณรงค แสงสุริยะ หรือ นายสมบัติ กิจจาลักษณ หรือ นายประเสริฐ         

มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ คนหนึ่งคนใดลงลายมือชื่อรวมกับ นายจุน อะเกตะ หรือ นายโทโมโนริ 

ซูซูกิรวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 

กรรมการผูทําหนาท่ีเปนเลขานุการบริษัทคือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ 

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ

คณะกรรมการบริษัท ไวดังน้ี 

(1) ดูแลและจัดการใหการดําเนินการของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน และรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ บนพ้ืนฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดี 

(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการให

เปนตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแก

กิจการ และความม่ังค่ังสูงสุดใหแกผูถือหุน 

(3) ใหความเห็นชอบวิสัยทัศน พันธกิจ คุณคาขององคกรท่ีบริษัทฯ มุงหวัง และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

(4) จัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

(5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณการลงทุน และงบประมาณในการดําเนินการของบริษัทฯ ประจําป รวมทั้งดูแล

การใชทรัพยากรของบริษัทฯ 

(6) จัดใหมีการรายงานขอมูลทางการเงิน ขอมูล และขอมูลท่ัวไปท่ีสําคัญตอผูถือหุน อยางครบถวน ถูกตองและ

เพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองขอมูลท่ีรายงาน 

(7) จัดใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหาร

ความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพียงพอ รวมท้ังมีการติดตาม การดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

(8) พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร 
คณะอนุกรรมการ และฝายบริหารอยางชัดเจน รวมทั้งมีการส่ือสารบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ

ดังกลาวตอคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ ฝายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ  

อยางสมํ่าเสมอ 

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

คาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของกรรมการผูจัดการ รวมถึงกําหนดแผนสํารองเกี่ยวกับการสรรหา

บุคลากรท่ีจะดํารงตําแหนง  ท่ีสําคัญของฝายบริหาร ในกรณีท่ีฝายบริหารไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

(11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแกไขขอบเขตอํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร 

คณะอนุกรรมการตาง ๆ และฝายบริหาร ตามความเหมาะสม 
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8.1.2  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังน้ี  

รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายณรงค แสงสุริยะ ประธานกรรมการบริหาร 

2.  ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ กรรมการบริหาร 

3.  นายโทโมโนริ ซูซูก ิ กรรมการบริหาร 

4.  นายสุวิช พ่ึงเจริญ กรรมการบริหาร 

5.  นายสมโพธ ิศรีภูมิ กรรมการบริหาร และ เลขานุการ 

  ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ

กรรมการบริหาร ไวดังน้ี 

(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหเปนไปตามมติ นโยบาย(policies) และกลยุทธ 

(strategies) ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกกรรมการผูจัดการ 

(2) กํากับดูแลการศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการใหม รวมท้ังพิจารณาอนุมัติดําเนินโครงการตางๆ ตามท่ี

เห็นสมควรภายในวงเงินตามขอ (3) 

(3) มีอํานาจอนุมัติการเขาทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันตอบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 50 (หาสิบลานบาท)  ท้ังน้ี 

การอนุมัติดังกลาว ตองไมเปนรายการที่มีความขัดแยงหรือมีสวนไดสวนเสียกับ  บริษัทฯ หรือบริษัทยอยของ

บริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังรายการที่ตองขอความ

เห็นชอบจากผูถือหุนตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(4) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการ

ดําเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันตอบริษัทฯ ภายใตกรอบนโยบายและกลยุทธ (policies and strategies) ท่ี

กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

(5) มีอํานาจวาจาง แตงต้ัง ลงโทษทางวินัย เลิกจาง ใหออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ

ผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมท้ังคาใชจายและส่ิงอํานวยความสะดวกของเจาหนาท่ีหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมี

ตําแหนงต้ังแตผูจัดการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป แตไมรวมถึงกรรมการผูจัดการ 

(6) มีอํานาจแตงต้ัง กําหนดอํานาจหนาท่ี มอบหมายแนวนโยบาย กํากับดูแล    กําหนดผลตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง 

คาใชจายและส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคณะทํางานพิเศษเพ่ือดําเนินงานเฉพาะเร่ือง รวมถึงอนุมัติ

ขอเสนอของคณะทํางานพิเศษภายในวงเงินตามขอ (3) 

(7) มีอํานาจแตงต้ังประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารไดตามความ

เหมาะสม โดยการกําหนดผลตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายและส่ิงอํานวยความสะดวกของประธานที่

ปรึกษา ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะท่ีปรึกษาดังกลาวใหเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

(8) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคร้ังคราว 
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อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจในการที่จะอนุมัติเร่ืองหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด จะเขาทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ตามนิยาม

ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

8.1.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังน้ี  

รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายไพรัช เมฆอาภรณ กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบทุกทานเปนผูมีความรูความเขาใจและมีประสบการณดานการเงิน การบัญชี และการบริหาร   โดยมี

หัวหนาแผนกตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ

คณะกรรมการตรวจสอบและไดทําการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2552 โดยมีรายละเอียดกําหนดไวดังน้ี 

(1) สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ 

(2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ใหมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในและใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง 

โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําป และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 

(5) พิจารณาสอบทานและเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป

ตามกฏระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

(6) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

เสนอขออนุมัติตอผูถือหุน โดยพิจารณาความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี

โดยไมมีฝายจัดการอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(7) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานการประจําปของ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจําเปนและเหมาะสม 

(9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังน้ี  

รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายไพรัช เมฆอาภรณ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

2.  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3. นายจุน อะเกตะ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 โดยมีผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไวดังน้ี 

(1) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา  ท่ีไดกําหนดไวแลวนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาแตงต้ังหรือเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง แลวแตกรณี ท้ังน้ี ในกระบวนการ

พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมขางตนน้ัน ใหรวมถึงการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถ

เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือกไดดวย 

(2) พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ

ผูจัดการ รวมท้ังดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดกําหนดไวแลว นําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตงต้ัง 

(3) จัดใหมีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สําหรับการดํารงตําแหนงท่ีสําคัญของฝายบริหาร หรือบุคคลท่ี

อยูในเกณฑท่ีจะไดรับพิจารณาดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูง พรอมกับทบทวนแผนดังกลาวอยางสมํ่าเสมอ 

(4) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

(5) พิจารณาเสนอคาตอบแทนของกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหความเห็นชอบแลวนําเสนอตอท่ีประชุม

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 

(6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอัตราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจัดการ แลวนําเสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(7) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8.1.5  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังน้ี  

รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายสมนึก ชยัเดชสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2. นายเตชะพิทย แสงสิงแกว กรรมการบรรษัทภิบาล 

3. นายไพรัช เมฆอาภรณ กรรมการบรรษัทภิบาล 

4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการ 
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 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไวดังน้ี 

(1) เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตอคณะกรรมการบริษัท 

(2) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการตางๆ และฝายบริหาร

เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

(3) ทบทวนแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ

มาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงใหทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ 

(4) มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีใหคณะทํางานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และรายงานผลการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีตอคณะกรรมการบริษัท 

(5) มีอํานาจในการเชิญบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเปนท่ีปรึกษาและเขารวมประชุมไดดวยคาใชจาย

ของบริษัทฯ 

(6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

8.1.6   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังน้ี  

รายชื่อ ตําแหนง 

1.  นายเตชะพิทย แสงสิงแกว ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายโทโมโนริ ซูซกุิ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการ 

 ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง ไวดังน้ี 

(1) กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พรอมท้ังมอบหมายให

ฝายบริหารเปนผูปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตอคณะกรรมการบริหาร     ความ

เสี่ยง 

(2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง

ตอเน่ือง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว

อยางสมํ่าเสมอ 

(3) สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเส่ียงทุกระดับของบริษัทฯ 

(4) จัดใหมีรายงานความเส่ียงและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท 

(5) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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8.1.7  คณะผูบรหิาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจาํนวน 9 ทาน ดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผูจัดการ 

2. นายสหชัย เฮงตระกูล ผูอํานวยการประจําสํานักงานกรรมการผูจัดการ 

3. นายสมเกยีรติ ปทมมงคลชัย ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

4. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

5. นายสมภล กฤษฎาสิมะ ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

6. นายศิวา นาคธารีย  ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ ผูอํานวยการฝายการตลาด 

8. นายธนัช ศิริเจริญ ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

9. นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการผูจัดการ 

 

 หมายเหตุ   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 3/2011 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2554 มีมติแตงต้ังนางสาวสุดารัตน เจียมจันทรเปนผูอํานวยการ

สํานักงานกรรมการผูจัดการ 

 ขอมูลของผูบริหารบริษัทฯ เก่ียวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและทักษะของการเปนกรรมการ และ

ประสบการณหลักท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบท่ี 1 

  ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 และคร้ังท่ี 8/2550 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 

2550 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผูจัดการ ไวดังน้ี 

(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) มีอํานาจท่ีจะมอบอํานาจใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันไดแกผูจัดการฝาย ปฏิบัติหนาท่ีแทนกรรมการ

ผูจัดการในเฉพาะเร่ือง เชน การสั่งซื้อ การจัดจาง    การสั่งจายเงิน ไดตามท่ีเห็นสมควร 

(4) มีอํานาจแตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของกรรมการผูจัดการ 

หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจดําเนินการตามท่ีกรรมการผูจัดการเห็นสมควร และมีอํานาจ

เปลี่ยนแปลงแกไข ยกเลิก เพิกถอนอํานาจน้ันๆ ได 

(5) มีอํานาจปรับปรุง โยกยาย ยุบรวม หรือขยายโครงสรางองคกรในระดับตํ่ากวาฝายไดตามความเหมาะสมตราบ

เทาท่ีบริษัทฯ ยังคงมี 4 ฝาย และมีจํานวนพนักงานรวมไมเกิน 143 อัตรา 

(6) มีอํานาจกําหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมท้ังอัตราคาใชจายและส่ิงอํานวยความสะดวกของ

ผูจัดการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป เพ่ือนําเรียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

(7) มีอํานาจกําหนดโครงสรางอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับตํ่ากวาผูจัดการฝายหรือเทียบเทา 

ท้ังน้ี อัตราเงินเดือน (ไมรวมคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ) ท้ังในขอ (6) และ (7) รวมกันท้ังสิ้นตองไมเกิน

รอยละ 3 ของรายไดของบริษัทฯ 
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(8) มีอํานาจวาจาง แตงต้ัง ลงโทษทางวินัย เลิกจาง ใหออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ

ผลตอบแทนอื่นๆ รวมท้ังคาใชจายและส่ิงอํานวยความสะดวกของพนักงานบริษัทฯ ท่ีมีอัตราเงินเดือน (เฉพาะ

อัตราเงินเดือนโดยไมรวมผลประโยชนอื่นๆ ท่ีไดรับ) ไมเกิน 150,000 บาท/เดือน และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 

ท่ีมีตําแหนงตํ่ากวาผูจัดการฝายหรือเทียบเทา นอกน้ันใหกรรมการผูจัดการนําเรียนขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหาร ท้ังน้ี สามารถมอบอํานาจชวงตอการดําเนินการขางตนท้ังหมดหรือบางสวนใหแกคณะทํางาน 

คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบุคคล หรือผูจัดการคนหน่ึงคนใดไดตามความเหมาะสม 

(9) มีหนาท่ีดําเนินการควบคุมดูแลกิจการท้ังปวงของบริษัทฯ ใหเปนไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท 

(10) มีหนาท่ีในการเสนอขออนุมัติงบดุล งบการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท 

(11) มีหนาท่ีนําเสนอเร่ืองท่ีสําคัญตอคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพ่ือ

การอื่นใดตามความเหมาะสม 

(12) มีหนาท่ีศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการใหมๆ และมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการตางๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

(13) ในกรณีกรรมการผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการผูจัดการแตงต้ังผูจัดการฝายหรือบุคคลอื่นเปน

ผูรักษาการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีแทนเปนคร้ังคราวไป โดยผูรักษาการมีอํานาจหนาท่ีเทากับกรรมการผูจัดการ 

(14) ดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนคร้ังคราว 

 อยางไรก็ดี กรรมการผูจัดการและผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจในการที่จะอนุมัติเร่ืองหรือ

รายการท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด จะเขา

ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

8.2.1   การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะรับตําแหนง

กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ัง โดยจะเปนไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ ดังน้ี 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน โดย

จะตองมีสัดสวนกรรมการที่มิไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระไม

นอยกวา 3 คน หรือ มีสัดสวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทฯไดกําหนดวา นอกเหนือจากคุณสมบัติ

ความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตอง 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 (หน่ึง) ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

(2) ไมเปนลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
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8.2.2   การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน แตไมเกิน 5 คน เพ่ือทําหนาท่ีแบงเบา

ภาระของคณะกรรมการบริษัทในสวนท่ีเปนงานบริหารจัดการและงานประจําท่ีเกินอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ ท้ังน้ี 

เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกํากับดูแลฝายบริหาร 

8.2.3   การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยท้ังหมดตองเปนกรรมการอิสระ 

ซึ่งมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามหลักการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ  กรรมการตรวจสอบ อยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชี และ/หรือการเงิน เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบและ

กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชี 

และการพิจารณาขอขัดแยงทางผลประโยชน 

8.2.4   การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท จํานวนอยางนอย  3 คน และอยางนอย 

1 คนตองเปนกรรมการอิสระ ซึ่งตองปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

8.2.5   การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยสวนใหญตองเปนกรรมการ

อิสระ กับตองมีกรรมการอิสระปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

8.2.6   การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอยางนอย 3 คน โดยตองมีกรรมการอิสระ 

ปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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8.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

8.3.1  คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 ในป 2554  บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหกรรมการบริษัท จํานวน 4,829,000 บาท โดยแยกเปนคาตอบแทน เบี้ย

ประชุม เทากับ 1,181,917 บาทและโบนัสจํานวน 10,334,100 บาท ตามลําดับ  

 

คาตอบแทนของกรรมการที่ไดรับเปนรายบุคคลในป 2554 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง คาตอบแทน เบ้ียประชุม รวม 
โบนัส 

รวมท้ังสิ้น 
(2553) 

1 ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการบริษัท 

617,000 154,000 771,000 1,318,825 2,089,825 

2 นายปลิว  ตรีวิศวเวทย กรรมการ/  

รองประธานกรรมการ 
440,000 110,000 550,000 939,956 1,489,956 

3 นายณรงค  แสงสุริยะ กรรมการ /   

ประธานกรรมการบริหาร 
407,000 94,417 504,417 871,399 1,375,816 

4 นายประเสริฐ มะริตตนะพร กรรมการ /  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

/ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

327,000 82,000 409,000 700,005 1,109,005 

5 ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 314,000 79,500 393,500 672,943 1,066,443 

6 นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กรรมการ/ กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการบรรษัทภิบาล / 

กรรมการผูจัดการ /  

เลขานุการ 

427,000 107,500 534,500 914,698 1,449,198 

7 นายโทโมโนริ  ซูซูกิ กรรมการ /  

กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

370,500 93,500 464,000 793,821 1,257,821 

8 นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการ/  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

135,250 17,000 152,250 579,128 731,378 

9 นายสุวิช  พึ่งเจริญ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 314,000 79,500 393,500 672,943 1,066,443 

10 นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว กรรมการอิสระ / 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง/กรรมการบรรษัทภิบาล 

499,500 125,500 625,000 1,068,049 1,693,049 

11 นายไพรัช  เมฆอาภรณ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิ

บาล 

449,500 109,500 559,000 961,605 1,520,605 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง คาตอบแทน เบ้ียประชุม รวม 
โบนัส 

รวมท้ังสิ้น 
(2553) 

12 นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ /  

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล /        

กรรมการตรวจสอบ 

393,000 99,000 492,000 840,728 1,332,728 

13 นายจุน อะเกตะ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

135,250 30,500 165,750 - 165,750 

รวม 4,829,000 1,181,917 6,013,917 10,334,100 16,348,017 

หมายเหตุ นายโคอิชิ วาคานะ  ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2554 

 นายจุน อะเกตะ ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2554 

 

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการป 2552  2553 และ 2554 

                          ป 2552                                            ป 2553                                         ป 2554  

                             จํานวนราย       จํานวนเงิน               จํานวนราย       จํานวนเงิน               จํานวนราย       จํานวนเงิน 

คาตอบแทน                12             4,117,625             12 4,313,817                     12               4,829,000 

เบี้ยประชุม                 12             1,335,605                      12              1,299,250                     12               1,181,917  

โบนัสรวม                   12             6,105,200                      12              8,279,000                     12             10,334,100 

รวม      11,558,430                                      13,892,067                                      16,345,017 

 

คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีกรรมการกําหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท

ฯ ตามระบบประเมินซึ่งคณะกรรมการบริษัท   กรรมการผูจัดการและผูบริหารรวมกันกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายไวแตละป เพ่ือ

เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ จํานวนรวมท้ังสิ้น 9 ทาน ไดรับคาตอบแทน และโบนัส  ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2554 เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น  23,075,751  บาท 

 

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนผูบริหารป 2552  2553 และ 2554 

                                          ป 2552                                ป 2553                                          ป 2554   

                               จํานวนราย       จํานวนเงิน       จํานวนราย    จํานวนเงิน               จํานวนราย    จํานวนเงิน 

คาตอบแทนรวม           5              9,276,880               7            13,485,562                       9         16,043,381 

โบนัสรวม                    5               3,484,540               7             5,052,808                        9           7,032,370  

รวม 12,761,420                    18,538,370                                   23,075,751 
 

8.3.2  คาตอบแทนอื่น 

 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2549 ไดมีมติใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแก

กรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของวอเตอรโฟลว จํานวน 40,000,000 หุน (มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท) และ 

เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2550 ไดมีมติยืนยันมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2549 เกี่ยวกับ
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การเสนอขายหุนสามัญดังกลาว ซึ่งไดมีการเสนอขายหุนในเดือนธันวาคม 2550 โดยมีรายละเอียดการการถือครองหุนของ

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

การถือหุนของกรรมการและผูบริหาร                    จํานวนหุนที่ถือ 

1. ดร.ทนง พิทยะ    ประธานกรรมการ                342,500 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย    รองประธานกรรมการ          2,997,000       

3. นายณรงค แสงสุริยะ        กรรมการ           2,000,100 

4. นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว      กรรมการอิสระ          1,000,000 

5. นายไพรัช  เมฆอาภรณ        กรรมการอิสระ                         - 

6. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ       กรรมการอิสระ          1,630,000 

7. นายสุวิช  พ่ึงเจริญ        กรรมการ                         - 

8. นายประเสริฐ มริตตนะพร        กรรมการ           1,000,100 

9. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ       กรรมการ           3,000,100 

10. นายจุน อะเกตะ          กรรมการ                          - 

11. นายโทโมโนริ ซูซูก ิ       กรรมการ                  - 

 12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ      กรรมการและกรรมการผูจัดการ        2,425,100 

 13. นายสหชัย เฮงตระกูล   ผูอํานวยการประจําสํานักงานกรรมการผูจัดการ    750,000 

 14. นายสมเกยีรติ ปทมมงคลชัย  ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน        1,379,000 

  15. นางสาวปทิดา ไชยเสน  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ          900,000 

 16. นายธนัช ศิริเจริญ  ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ          - 

 17.นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ  ผูอํานวยการฝายการตลาด          - 

 18.นายศิวา นาคธารีย  ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ         -  

 19.นายสมภล กฤษฎาสิมะ  ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ          - 
 20.นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร  ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการผูจัดการ         - 

 

8.4 การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ป 2549 

โดยเปนไปตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดมาปฏิบัติ โดยเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังตอไปน้ี 

 1.  สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผูถือหุนทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุนอยางเปนอิสระ การเขารวมประชุม

และใชสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถือหุนในเร่ืองเกี่ยวกับการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ การแตงต้ัง

ผูสอบบัญชี จํานวนเงินคาสอบบัญชี การประกาศจายเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณห การลด

ทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมัติกรายการพิเศษท่ีตองใชมติท่ีประชุมผูถือหุนในการอนุมัติ เปนตน 
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 ผูถือหุนจะไดรับขอมูลประกอบวาระการประชุมท่ีเสนอเพ่ือการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนแต

ละคร้ังอยางเพียงพอตามกําหนดเวลา ท้ังน้ี เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อาทิ 

 – ในเร่ืองเก่ียวกับแตงต้ังกรรมการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีขอมูลเบื้องตนของบุคคลท่ีเสนอแตงต้ังซึ่งรวมถึง 

การศึกษา ประสบการณ การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

 – ในเร่ืองเกี่ยวกับการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะไดจัดใหผูถือหุนไดรับขอมูลเกี่ยวกับ

องคประกอบและจํานวนคาตอบแทนท่ีเสนอเพ่ือขอมติท่ีประชุมผูถือหุน 

 – ในเร่ืองเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี บริษัทฯ จะไดจัดใหผูถือหุน

ไดรับขอมูลเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชีท่ีนําเสนอและชื่อสํานักงานสอบบัญชี คาสอบบัญชีท่ีเสนอ จํานวนปท่ีทําหนาท่ีใหบริษัทฯ  (ใน

กรณีท่ีเปนการแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิม) 

 – ในเร่ืองเกี่ยวกับการจายเงินปนผล บริษัทฯ จะไดจัดใหมีคําอธิบายโดยยอเพ่ือประกอบการตัดสินใจในเร่ือง

การจายเงินปนผลท่ีเสนอ 

 – ในเร่ืองเก่ียวกับการพิจารณาเร่ืองสําคัญ ๆ ของบริษัทฯ  ตัวอยางเชน การเพ่ิมทุน การลดทุน การแกไข

ขอบังคับ การขาย เลิก หรือโอนกิจการหลักของบริษัทฯ  การควบรวมกิจการ บริษัทฯ จะไดจัดใหมีขอมูลท่ีเพียงพอเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคของเร่ืองท่ีเสนอ รวมถึงผลกระทบตอบริษัทฯ และผูถือหุนดวย 

 ท้ังน้ี นอกจากขอมูลขางตนแลว บริษัทฯ จะสนับสนุนการจัดใหมีความเห็นของคณะกรรมการเพ่ือนําไปใช

ประกอบกับวาระท่ีสําคัญแตละวาระ เพ่ือชวยใหผูถือหุนตัดสินใจลงมติได 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในการเขาประชุม และจัดเวลาการประชุมให

เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม พรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผู

ถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน (หรือเปนไปตามท่ี สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด) โดยในแตละ

วาระจะมีระบุความเห็นของคณะกรรมการเพ่ือเปนขอมูลประกอบการเขารวมประชุมและการตัดสินใจลงมติของผูถือหุน ในการ

ประชุมบริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และต้ังคําถามในท่ีประชุม โดย

กรรมการทุกทานและผูบริหารท่ีเกี่ยวของจะเขารวมประชุมผูถือหุนเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชุม รวมท้ังบันทึกประเด็นซักถามและ

ขอคิดเห็นท่ีสําคัญไวในรายงานการประชุมเพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  หลีกเลี่ยงมิใหเกิดการขัดกันระหวางผลประ

โยชนสวนตัวของบุคคลดังกลาวกับผลประโยชนของบริษัทฯ  โดยการขัดกันน้ีอาจจะเกิดขึ้นไดเม่ือกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน

กระทําการอยางใด ๆ หรือมีผลประโยชนสวนตัวอันขัดหรือแยงกับวัตถุประสงค และการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือบริษัทฯ  ตัวอยางเชน การ

ท่ีกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการขัดกันแหงผลประโยชนในการทําธุรกิจกับลูกคา ผูผลิต/จัด

จําหนายสินคา คูแขง หรือบุคคลอื่น นอกจากน้ี กรรมการ ผูบริหารและพนักงานยังถูกคาดหมายใหละเวนจากการหาผลประโยชน

ใหตนเอง โดยใชโอกาสท่ีไดมาจากทรัพยสินของบริษัทฯ  หรือจากการดํารงตําแหนงภายในบริษัทฯ  อีกท้ัง กรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานยังถูกคาดหมายใหหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพยโดยการอาศัยขอมูลภายในซึ่งมิไดเปนขอมูลสาธารณะท่ีกรรมการ 

ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาวไดมาโดยการอาศัยตําแหนงหนาท่ีในบริษัทฯ ดวย 
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3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในอันไดแก ผูบริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอกอันไดแก คูแขง เจาหน้ี ภาครัฐ และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ โดย

จะพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียในการสรางความม่ังค่ัง ความม่ันคง

ทางการเงิน และความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีตองการใหขอมูลท่ีเปดเผยในรายงานหรือเอกสารที่บริษัทฯ สงใหแกหนวยงานของรัฐหรือหนวยงาน

ท่ีมีอํานาจควบคุมและในการส่ือสารกับสาธารณชนเปนไปอยางสมบูรณ ถูกตอง เหมาะสม ตรงตามเวลาและสามารถเขาใจได 

พนักงานทุกคนมีหนาท่ีท่ีจะตองรายงานขอมูลท่ีมีสาระสําคัญซึ่งตนไดทราบมาตอผูบริหารเพ่ือใหผูบริหารสามารถใชในการ

พิจารณาตัดสินใจในการเปดเผยขอมูลได 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผูลงทุนตามท่ีกฎหมายท่ีใชบังคับไดกําหนดไว ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูล

ในรายงานประจําปของบริษัทฯ  โดยมีขอมูลเพ่ิมเติมดังตอไปน้ี 

 – การทําหนาท่ีในปท่ีผานมาของคณะกรรมการ 

 – การทําหนาท่ีในปท่ีผานมาของคณะอนุกรรมการ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 

 – นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

– คาตอบแทนกรรมการที่เปดเผยรวมถึงสวนท่ีกรรมการไดรับจากการทําหนาท่ีอื่นใหบริษัทฯ  เชน ท่ีปรึกษา             

และรวมถึงสวนท่ีไดรับจากการเปนกรรมการและการทําหนาท่ีอื่น เชน ท่ีปรึกษาในบริษัทยอย 

 – นโยบายการกํากับดูแลกิจการโดยสรุป 

 – จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป 

 – ประวัติการอบรมของกรรมการ 

 – รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการและ

กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ  โดยรับรองวารายงานทางการเงินดังกลาวมีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี

โดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป เหมาะสมกับธุรกิจ และใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและประสบการณท่ีเกี่ยวของท่ีจะชวยพัฒนาและกําหนด 

ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพ่ือใหม่ันใจวาการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายท่ีใชบังคับ และการตัดสินใจท่ี

สมเหตุสมผล 

(ก) กรรมการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการของบริษัทฯ  มีจํานวน 12 ทานประกอบดวย 

 – กรรมการที่เปนกรรมการบริหารหรือผูบริหาร จํานวน 5 ทาน 

– กรรมการที่ไมเปนกรรมการบริหารหรือผูบริหาร จํานวน 7 ทาน  

– กรรมการอิสระ จํานวน 4 ทาน 
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 – กรรมการอิสระซ่ึงดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบดวย จํานวน 3 ทาน 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัท  โดยมีหนาท่ีชวยเหลือคณะกรรมการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ การจัดสง

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบันทึกรายงานการประชุม และหนาท่ีอื่น ๆ ซึ่งเปนหนาท่ีตามปกติของเลขานุการบริษัท 

รวมถึงการจัดเก็บขอมูลสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารและผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาว 

(ข) คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ัน บริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการตาง ๆ อีก 

ไดแก คณะกรรมการสนนหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือทํา

หนาท่ีในการสนับสนุนงานเฉพาะดันแกคณะกรรมการบริษัท 

(ค) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษัทมีหนาท่ีและความรับผิดตามท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยทําหนาท่ีพิจารณาและให

ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและเชื่อม่ันใน

หลักการสําคัญ ดังน้ี 

 – การปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามารถเพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมแกธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานดวย

ความรอบคอบและระมัดระวัง และมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 

 – การดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส โดยมีการเปดเผยท่ีเพียงพอตอบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

 – การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงระบบการควบคุม และบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 – กําหนดแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสมสําหรับกรรมการ และพนักงานไดถือ

ปฏิบัติ 

 คณะกรรมการของบริษัทจะจัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงิน

ของบริษัทฯ  เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนตรวจสอบ 

 บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของ กําหนดให

มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เชน รายการระหวางกัน รายการท่ีเกี่ยวโยงรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประ

โยชน เปนตน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอคณะกรรมการหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพ่ือใหม่ันใจ

วาการเขาทํารายการตามท่ีเสนอน้ันเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  และบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการทํารายการ

ดังกลาวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รวมท้ังในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ  

(ง) การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการประชุมโดยปกติอยางนอยทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุม

พิเศษเพ่ิมเติมตามความจําเปน และมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมใหแกกรรมการลวงหนาไม

นอยกวา 10 วันกอนวันประชุม และจัดสงเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพ่ือให
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คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในการประชุม กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและ

แสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย 

ในป 2554 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย มีการประชุม รวมท้ังสิ้น 32  คร้ัง ดังน้ี 

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ  จํานวน 7 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ จํานวน 7 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ จํานวน 7 คร้ัง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมตามวาระปกติและวาระพิเศษ  จํานวน 6 คร้ัง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมตามวาระปกติ  จํานวน 2 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีการประชุมตามวาระปกติ  จํานวน  3 คร้ัง 

 

การเขารวมประชุมของกรรมการในป 2554 

รายช่ือคณะกรรมการ 
สามัญ 

ผูถือหุน 

วิสามัญ 

ผูถือหุน 

คณะกรรม

การบริษัท 

คณะกรรม 

การบริหาร 

คณะกรรม

การ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ 

กําหนด 

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล 

คณะกรรม

การ 

บริหาร 

ความ

เส่ียง 

1. ดร.ทนง พิทยะ 1/1 1/1 7/7 - - - - - 

2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย 1/1 1/1 7/7 - - - - - 

3. นายณรงค  แสงสุริยะ 1/1 1/1 7/7 6/7 - - - - 

4. นายประเสริฐ  มริตตนะพร 1/1 1/1 7/7 - - 3/3 - 6/6 

5. ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ 1/1 1/1 6/7 6/7 - - - - 

6. นายสมโพธิ  ศรีภูมิ 1/1 1/1 7/7 7/7 - - 2/2 6/6 

7. นายโคอิช ิวาคานะ 1/1 - 3/4 - - 2/2 - - 

8. นายจุน อะเกตะ - 1/1 2/3 - - -/1 - - 

9. นายโทโมโนริ  ซูซูก ิ 1/1 1/1 7/7 7/7 - - - 6/6 

10. นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว 1/1 1/1 7/7 - 8/8 - 2/2 6/6 

11. นายไพรัช  เมฆอาภรณ 1/1 1/1 7/7 - 8/8 3/3 1/2 - 

12. นายสมนึก ชยัเดชสุริยะ 1/1 1/1 7/7 - 8/8 - 2/2 - 

13. นายสุวิช  พ่ึงเจริญ 1/1 1/1 7/7 7/7 - - - - 

 

หมายเหตุ นายโคอิชิ วาคานะ ลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 

 นายจุน อะเกตะ ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 

 นอกจากการประชุมคณะกรรมการแลว กรรมการอิสระจะมีการประชุมกันเองโดยท่ีไมมีฝายจัดการของบริษัทฯ  

เขารวมประชุมดวย เพ่ืออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจ และจะแจงใหคณะกรรมการบริษัททราบผล

การประชุมดวย 
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(จ) คาตอบแทน 

 บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการในระดับท่ีเหมาะสมและเปนอัตราท่ีเพียงพอสําหรับการรักษากรรมการ

ท่ีมีคุณภาพไวโดยไมมีการจายคาตอบแทนท่ีมากเกินควร การพิจารณาคาตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพื้นฐานของความ   

เปนธรรมและสมเหตุสมผล เม่ือเปรียบเทียบกับระดับท่ีปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน รวมถึงประสบการณ 

ภาระหนาท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน ตลอดจนหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึ้นจาก

การเขาเปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยดวย บริษัทฯ จะนําคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเสนอขอรับการอนุมัติตอท่ี

ประชุมผูถือหุน และกําหนดใหเปดเผยคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงไวในรายงานประจําปและงบ

การเงินของบริษัทฯ  

(ฉ) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทฯ จะชี้ชองทางและสนับสนุนใหกรรมการเขารวมหลักสูตรการอบรมที่เกีย่วของเพ่ือใหมีความตระหนักในหนาท่ี

และความรับผิดตางๆเชน หลักสูตรตางๆของสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(Thai Institute of Directors Association 

(“IOD”) 

 

8.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทฯ มีมาตรการปองกันการใชประโยชนจากขอมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาขอมูลและเอกสาร

ท่ีไมสามารถเปดเผยตอบุคคลภายนอกได ในการใชขอมูลภายในรวมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะตองอยูในกรอบหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบเทาท่ีพนักงานผูน้ันไดรับมอบหมายเทาน้ัน โดยบริษัทฯไดจัดทํา แนวทางการปองกันการใชขอมูลภายใน 

(Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เปนลายลักษณอักษร โดยผานการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549  และ  บริษัทฯ ไดสงเปนจดหมายเวียนใหพนักงานและผูบริหารเพ่ือไดรับทราบ

โดยท่ัวกัน และปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

 แนวทางการปองกันการใชขอมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดังกลาวมี

รายละเอียดดังน้ี  

ขอ (1) หลักการทั่วไป 

 เน่ืองจาก บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 โดยมีความประสงคท่ีจะดําเนินการเสนอขายหลักทรัพยใหแกประชาชนเปนคร้ังแรกและเม่ือนําบริษัทฯ เขาจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว การซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ท่ีกระทําโดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน

ของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยอย ในลักษณะท่ีนาจะเปนการไดเปรียบมากกวาบุคคลภายนอก โดยอาศัยขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุนหรือหลักทรัพยท่ียังมิไดเปดเผยตอประชาชนโดยท่ัวไป ท่ีรูมาจากการปฏิบัติ

หนาท่ีหรือมีตําแหนงในบริษัทฯ อาจทําใหตองรับผิดตามกฎหมายซ่ึงมีโทษทางอาญา 

 ดังน้ัน เพ่ือเปนการปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยอยรวมถึงบริษัทฯ เอง 

ตองเผชิญกับการกระทําท่ีอาจฝาฝนกฎหมายดังกลาว ตลอดจนเพ่ือเปนการดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางการปองกันการใชขอมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ 

และพนักงานของบริษัทยอยทุกคน จะตองปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด พรอมท้ังใชสามัญสํานึก  เหตุและผลท่ีพึง
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ปฏิบัติแตละกรณีประกอบดวย   ท้ังน้ี  แนวทางหรือแนวนโยบายขางตนมีความเขมงวดกวาบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

และจะไดมีการปรับปรุงแกไขตามความเหมาะสมเปนระยะตอไป   

ขอ (2) การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน 

 2.1   บุคคลตองหาม 

 บุคคลท่ีไมควรซื้อขายหลักทรัพยตามแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน ไดแก 

(1) กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

(2) กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ 

(3) พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และของบริษัทยอย 

(4) คูสมรสและบุตรของกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทยอย 

(5) เครือญาติท่ีอาศัยรวมชายคาเดียวกัน 

2.2  หลักทรัพยตองหาม 

 หลักทรัพย หมายถึง หุน (shares) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัทฯ (share warrants) หุนกูแปลงสภาพ 

(convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได (transferable subscription rights) ท่ีออกโดย

บริษัทฯ 

2.3  แนวทางการปฏิบัติท่ัวไป 

(1) บุคคลตองหามตามขอ 2.1 ไมควรซื้อหรือขายหลักทรัพยในขณะใด ๆ ก็ตาม หากบุคคลดังกลาวรู หรือ

ควรรูขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญอันอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพยของบริษัทฯ ท่ี

ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน 

(2) บุคคลตองหามท่ีไดรูขอมูลซึ่งมีสาระสําคัญดังกลาวตามวรรค (1) ขางตน จากการปฏิบัติหนาท่ีใน

ตําแหนงและ/หรือฐานะเจาหนาท่ีในบริษัทฯ ตองไมเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูอื่นทราบ   ในขณะท่ี

ขอมูลดังกลาวยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน นอกจากเปนไปตามการปฏิบัติหนาท่ีของตน ในบริษัทฯ 

2.4  แนวทางปฏิบัติเฉพาะเร่ือง 

นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยท่ัวไปในเร่ืองการปองกันการใชขอมูลภายในแลว กรณีเฉพาะเร่ืองดังตอไปน้ี บุคคล

ตองหามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปน้ีดวย 

(1) หามบุคคลตองหามท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดทํางบการเงินบริษัทฯ ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ของบริษัทฯ นับแตเร่ิมจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจากวันท่ีไดมีการเปดเผยงบการเงินดังกลาวแลว 

(2) หามกรรมการ   ผูบริหาร   หรือพนักงานผูใดที่ไดรับรางงบการเงินของบริษัทฯ ตามขอ 2.4(1) ทําการซื้อ

หรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ นับแตวันท่ีตนไดรับรางงบการเงินดังกลาว จนถึงสิ้นสุดวันท่ีไดมีการ

เผยแพรขอมูลตามงบการเงินน้ันแลว 

(3) หามบุคคลตองหามท่ีรูหรือควรรูวาบริษัทฯ จะมีการเผยแพรขอมูลซึ่งมีสาระสําคัญ ท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพยของบริษัทฯ ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยนับแตวันรูหรือ

ควรรูดังกลาว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันท่ีไดทําการเปดเผยและเผยแพรขอมูลดังกลาวแลว 

ขอ (3)  การรายงานของบุคคลตองหาม 

 

3.1 หนาท่ีการจัดทํารายงาน 

(1) กรรมการผูจัดการ  หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนดตองจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพยคร้ังแรก และการเปล่ียนแปลงการถือครอง
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หลักทรัพยของตนตามท่ีกฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกําหนด และรายงานในเร่ืองดังกลาวตอบริษัท

ฯ พรอมกันดวย 

(2) พนักงานระดับหัวหนาแผนกขึ้นไป จะตองทําการรายงานการไดมาหรือจําหนายไปของหลักทรัพยของ

บริษัทฯ ท่ีตนถืออยู ต้ังแตรอยละ 5 ขึ้นไปของจํานวนหลักทรัพยท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

 

3.2 วิธีการรายงาน 

(1) กรรมการผูจัดการ   หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารตามขอ 3.1 (1) ขางตนซึ่งมีหนาท่ีตามกฎหมาย

ตองจัดทําและสงรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ของตน คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติ

ภาวะ มีหนาท่ีตองสงสําเนารายงานท่ีสงใหกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานกํากับดูแล ตอบริษัทฯ ใน

วันที่สงรายงานดังกลาว 

(2) พนักงานตามขอ 3.1 (2) ใหจัดทํารายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย 

ตาม 3.2 (1) ของตน คูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะตอบริษัทฯ ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีมี

การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพยดังกลาว 

8.6 บุคลากร 

8.6.1   จํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทยอย สิ้นป 2554 มีรายละเอียด ดังน้ี  

 จํานวนพนักงานของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)  110   คน 

 จําวนพนักงานของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด     40   คน 

 จํานวนพนักงานของบริษัท ไทยวอเตอรโอเปอรเรชั่นส จํากัด  145   คน 

        รวม  295   คน 

ท้ังน้ี จํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สามารถแยกตามสายงาน

หลักได ดังน้ี 

สายงานหลัก บริษัทฯ ประปาปทุมธานี ไทยวอเตอร รวม 

สํานักงานกรรมการผูจัดการ 12 - - 12 

ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 15 8 12 35 

ฝายปฏิบัติการ 55 29 129 213 

ฝายบัญชแีละการเงิน 7 3 3 13 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 6 - - 6 

ฝายการตลาด 8 - - 8 

ฝายสารสนเทศ 6 - - 6 

แผนกตรวจสอบภายใน 1 - - 1 

แผนกตรวจสอบความปลอดภัย - - 1 1 

รวม 110 40 145 295 

             หมายเหตุ : บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอรเรช่ันส จํากัด ไดควบรวบรวมกิจการบริษัท วอเตอรโฟลว จํากัด และบริษัท บีเจที วอเตอร 

                              จํากัด และจัดต้ังบริษัทเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553  

 



 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ56-1)   

 
 สวนที่ 1 หนาที่ 131 

8.6.2   คาตอบแทนพนกังาน 

บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในป 2550  ป 2551ป 2552 ป 2553 และ

ป 2554 จํานวนรวม 24.4 ลานบาท  27.7 ลานบาท 30.0  ลานบาท 44.5 ลานบาทและ 58.1 ลานบาท ตามลําดับ  

ประปาปทุมธานี จายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ป 2550 ป 2551ป 2552 ป 2553 และ

ป 2554 จํานวนรวม 12.6 ลานบาท 16.3 ลานบาท 25.9  ลานบาท 20.57 ลานบาทและ 19.32 ลานบาท ตามลําดับ 

ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส จายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือนและโบนัส ป 2553 และป 2554 

จํานวนรวม 44.0 ลานบาท  48.9  ลานบาท ตามลําดับ 

8.6.3  นโยบายในการพัฒนาบคุลากร 

บริษัทฯ ใหความสําคัญแกพนักงานของบริษัทฯ โดยถือวา พนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของบริษัทฯ และมี

ความสําคัญอยางมากในการที่จะนําพาบริษัทฯ ใหพัฒนากาวหนาตอไป บริษัทฯ จึงใหความสําคัญอยางมากกับ ขั้นตอนการ

คัดเลือกพนักงานเพ่ือเขารวมงานกับบริษัทฯ และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีความรูความสามารถ และเพ่ิมศักยภาพของ

พนักงานในการทํางานในหนาท่ีงานตางๆ โดยบริษัทฯ จะจัดทําแผนงานฝกอบรมประจําป โดยต้ังนโยบายใหงบประมาณการ

พัฒนาบุคลากรในแตละปไมตํ่ากวา รอยละ 0.5 ของคาใชจายท้ังหมด (รวมตนทุนขาย) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จัดใหมีการ

ฝกอบรมตามแผนงานท่ีไดรับอนุมัติ และจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทฯ ปละ 2 คร้ัง เพ่ือใหพนักงาน

ไดรับรูถึงจุดแข็ง จุดออนของตนเอง และนําผลลัพธจากการประเมินผลปฏิบัติงาน กลับไปปรับปรุงพัฒนาตนเองใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ในป 2554 บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยใหพนักงานไดรับการฝกอบรมเฉล่ียไมนอยกวา

คนละ 80 ชม./ป 

 นอกจากการใหความสําคัญแกการพัฒนาบุคลากรแลว บริษัทฯ ยังมีนโยบายท่ีจะสรางขวัญ กําลังใจใหแกพนักงาน 

โดยการกําหนดระบบผลตอบแทน และความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานใหแกพนักงาน รวมท้ังจัดใหมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไวเพ่ือสรางความเจริญกาวหนาแกบริษัทฯ ตอไป 


