
 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555 (แบบ56-1)        สว่นท่ี 1 หน้าท่ี  84 

8. การจัดการ 

 

1. โครงสร้างการจัดการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้
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* ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบคุลากร 1 ราย ซึง่ดํารงตําแหน่งเป็นหวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยในปี 2555 แผนกตรวจสอบภายในของ 

บริษัทฯ จะทําหน้าท่ีร่วมกบับริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ในการดําเนินการตรวจสอบภายในบริษัทฯ

ฝา่ยวศิวกรรม 
และก่อสรา้ง 

ฝา่ยทรพัยากรบคุคล
และธุรการ 

ฝา่ยพฒันาธุรกจิ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ฝา่ยบรกิารลกูคา้ ฝา่ยสารสนเทศ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

แผนกตรวจสอบภายใน* 
 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการ 
 

ฝา่ยวเิคราะหก์ารลงทุน 
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1.1  คณะกรรมการบริษัท 

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.      ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

2.  นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการและรองประธานกรรมการ 

3.   นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล  

4. นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

6. นายณรงค์ แสงสริุยะ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

7.  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

8.  ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

9.  นายสวิุช พึง่เจริญ กรรมการและกรรมการบริหาร 

10.   นายเรียวทาโร ซมิู กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

11.  นายโทโมโนริ ซซูกิุ  กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

12.    นายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

บรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จดัการ 

หมายเหต ุ  1)  นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์ ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารบริษัทแทนนายสมโพธิ ศรีภมิู 

                      กรรมการผู้จดัการ จากมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2012 เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555                     

2)  นายเรียวทาโร ซูมิ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน แทนนายจนุ อะเกตะท่ีได้ลาออก จากมติ 

     ท่ีประขมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2012 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555  
     

ข้อมลูของกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัวฒิุการศึกษาล่าสดุ ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการ และ 

ประสบการณ์หลกัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้รายช่ือของกรรมการในบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบท่ี2 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ได้แก่  

1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบติั กิจจาลกัษณ์  นายประเสริฐ มริตตนะพร นายสมโพธิ   

ศรีภมิู และนายสวิุช พึง่เจริญ กรรมการสองในหกคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสริุยะ หรือ นายสมบติั กิจจาลกัษณ์ หรือ นายประเสริฐ มริตตนะพร 

หรือ นายสมโพธิ ศรีภมิู หรือนายสวิุช พึง่เจริญ คนหนึ่งคนใดลงลายมือช่ือร่วมกบั นายเรียวทาโร ซูมิ หรือ นายโท

โมโนริ ซซูกิูรวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ

คณะกรรมการบริษัท ไว้ดงันี ้



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555(แบบ56-1)   

 
 สว่นที ่1 หน้าที ่86 

(1) ดูแลและจัดการให้การดําเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 

ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพืน้ฐานของหลกัการกํากบัดแูลกิจการ  ท่ีดี 

(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็น

ตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และ

ความมัง่คัง่สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

(3) ให้ความเหน็ชอบวิสยัทศัน์ พนัธกิจ คณุคา่ขององค์กรที่บริษัทฯ มุง่หวงั และจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจ 

(4) จดัให้มีและกํากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 

(5) พิจารณาอนมุติังบประมาณการลงทนุ และงบประมาณในการดําเนินการของบริษัทฯ ประจําปี รวมทัง้ดแูลการใช้

ทรัพยากรของบริษัทฯ 

(6) จดัให้มีการรายงานข้อมลูทางการเงิน ข้อมลู และข้อมลูทัว่ไปท่ีสําคญัต่อผู้ ถือหุ้น อย่างครบถ้วน ถูกต้องและ

เพียงพอ และยืนยนัการตรวจสอบรับรองข้อมลูที่รายงาน 

(7) จดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหารความ

เสี่ยงท่ีเหมาะสม เพียงพอ รวมทัง้มีการติดตาม การดําเนินการในเร่ืองดงักลา่วอย่างสม่ําเสมอ 

(8) พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร 

คณะอนกุรรมการ และฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน รวมทัง้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดงักล่าว

ตอ่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ ฝ่ายบริหารและพนกังานของบริษัทฯ  อย่างสม่ําเสมอ 

(9) กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ และฝ่ายบริหาร ดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้  

(10) พิจารณาประเมินผลงาน กําหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บําเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้

ค่าใช้จ่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกของกรรมการผู้ จัดการ รวมถึงกําหนดแผนสํารองเก่ียวกับการสรรหา

บคุลากรท่ีจะดํารงตําแหน่ง  ท่ีสําคญัของฝ่ายบริหาร ในกรณีที่ฝ่ายบริหารไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ 

(11) พิจารณาปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร 

คณะอนกุรรมการตา่ง ๆ และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสม 

1.2  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายณรงค์ แสงสริุยะ ประธานกรรมการบริหาร 

2.  ดร. สมบติั กิจจาลกัษณ์ กรรมการบริหาร 

3.  นายโทโมโนริ ซซูกิู กรรมการบริหาร 

4.  นายสวิุช พึง่เจริญ กรรมการบริหาร 

5.  นายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการบริหาร และ เลขานกุาร 

  ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ

กรรมการบริหาร ไว้ดงันี ้

(1) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย(policies) และกลยุทธ์ 

(strategies) ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่กรรมการผู้จดัการ 
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(2) กํากบัดแูลการศกึษาความเป็นไปได้สําหรับโครงการใหม่ รวมทัง้พิจารณาอนมุติัดําเนินโครงการต่างๆ ตามที่

เหน็สมควรภายในวงเงินตามข้อ (3) 

(3) มีอํานาจอนมุติัการเข้าทํานิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผกูพนัต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบล้านบาท)  ทัง้นี ้

การอนมุติัดงักลา่ว ต้องไมเ่ป็นรายการที่มีความขดัแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกบั  บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้รายการที่ต้องขอความ

เห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(4) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการ

ดําเนินการใดๆ อนัมีผลผกูพนัต่อบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายและกลยทุธ์ (policies and strategies) ที่

กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

(5) มีอํานาจว่าจ้าง แต่งตัง้ ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ

ผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีหรือพนกังานของบริษัทฯ ที่มี

ตําแหน่งตัง้แตผู่้ อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเทา่ขึน้ไป แตไ่มร่วมถึงกรรมการผู้จดัการ 

(6) มีอํานาจแตง่ตัง้ กําหนดอํานาจหน้าที่ มอบหมายแนวนโยบาย กํากบัดแูล    กําหนดผลตอบแทน คา่เบีย้เลีย้ง 

ค่าใช้จ่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคณะทํางานพิเศษเพ่ือดําเนินงานเฉพาะเร่ือง รวมถึงอนุมัติ

ข้อเสนอของคณะทํางานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ (3) 

(7) มีอํานาจแต่งตัง้ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความ

เหมาะสม โดยการกําหนดผลตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าใช้จ่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกของประธานที่

ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

(8) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครัง้คราว 

 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจในการที่จะอนมุติัเร่ืองหรือรายการท่ีตนเองหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด จะเข้าทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยาม

ในประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

1.3   คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบทกุทา่นเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบญัชี และการบริหาร  โดยมี

หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555(แบบ56-1)   

 
 สว่นที ่1 หน้าที ่88 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ

คณะกรรมการตรวจสอบและได้ทําการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 25 

กมุภาพนัธ์ 2552 โดยมีรายละเอียดกําหนดไว้ดงันี ้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

(2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ 

โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานการปฏิบติังานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและนโยบายที่เก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาอนมุติัแผนการตรวจสอบภายในประจําปี และบคุลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 

(5) พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(6) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

เสนอขออนมุติัตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี

โดยไมมี่ฝ่ายจดัการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(7) จดัทํารายงานการกํากับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประจําปีของ

บริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

(9) ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.4  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2.  นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นายเรียวทาโร ซมิู กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

หมายเหต ุ  ท่ีประขุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2012 เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 มีมติแต่งตัง้นายเรียวทาโร ซูมิ เป็นกรรมการ  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน แทนนายจนุ อะเกตะท่ีได้ลาออก 

 โดยมีผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไว้ดงันี ้
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(1) พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัท รวมทัง้คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหา  ที่ได้กําหนดไว้แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาแต่งตัง้หรือเพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ในกระบวนการ

พิจารณาคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมข้างต้นนัน้ ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ

เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกได้ด้วย 

(2) พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ

ผู้จดัการ รวมทัง้ดําเนินการสรรหาและคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กําหนดไว้แล้ว นําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ 

(3) จดัให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สําหรับการดํารงตําแหน่งท่ีสําคญัของฝ่ายบริหาร หรือบคุคลที่

อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู พร้อมกบัทบทวนแผนดงักลา่วอย่างสม่ําเสมอ 

(4) กําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

(5) พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบแล้วนําเสนอต่อท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั 

(6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอตัราเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการผู้จดัการ แล้วนําเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั 

(7) ปฏิบติัหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

1.5   คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการบรรษัทภิบาล 

3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 

4. นายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานกุาร 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไว้ดงันี ้

(1) เสนอแนวปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(2) กํากับดูแลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหาร

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

มาตรฐานสากลและของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงให้ทนัสมยัอย่างสม่ําเสมอ 

(4) มอบนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดีให้คณะทํางานการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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(5) มีอํานาจในการเชิญบคุคลภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชมุได้ด้วยค่าใช้จ่าย

ของบริษัทฯ 

(6) ปฏิบติัหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

1.6    คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี ้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายโทโมโนริ ซซูกิุ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานกุาร 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ดงันี ้

(1) กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทัง้มอบหมายให้

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบติัต่อคณะกรรมการบริหาร     ความ

เสี่ยง 

(2) พฒันาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กําหนดไว้

อย่างสม่ําเสมอ 

(3) สนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทกุระดบัของบริษัทฯ 

(4) จดัให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(5) ปฏิบติัหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

1.7 เลขานุการบริษัท 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2012 เม่ือวนัที่ 26 กรกฎาคม 2555 มีมติแต่งตัง้นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์ 

ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ เป็นเลขานกุารบริษัท แทนนายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการผู้จดัการโดยให้มีอํานาจหน้าที่

ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  
 

 

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

(1) ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกบักฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบติัตาม  

(2) การให้ข้อมลูสถานการณ์ที่เก่ียวกบัการการกบัดแูลกิจการที่ดี  

(3) ดแูลให้การดําเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกบักฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง การกํากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  

(4) ดแูลการจดัประชมุคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และการประชมุผู้ ถือหุ้น  
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(5) จัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญของบริษัทฯ อาทิ ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการ/

คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง/การประชมุผู้ ถือหุ้น  

(6) จดัทําแบบ 56-1 ทะเบียนกรรมการ รวมทัง้การแจ้งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องตอ่หน่วยงานกํากบัดแูลกิจการ 

(7) จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน 

1.8   คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทา่น ดงันี ้
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสมโพธิ ศรีภมิู กรรมการผู้จดัการ 

2. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3. นางสาวปทิดา ไชยเสน ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธรุการ 

4. นายสมภล กฤษฎาสิมะ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

5. นายศิวา นาคธารีย์  ผู้ อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทนุ 

6. นายชชัวาล เทยีนประเสริฐกิจ ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 

7. นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์ 

8. นายณฐัพนธ์ กลิ่นห้าวหาญ 

9. นายหงษ์ทอง อาทิตย์ 

ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ 

รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง 

รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายบริการลกูค้า 
 

 หมายเหตุ :  ข้อมลูของผู้บริหารบริษัทฯ เก่ียวกบัวฒิุการศกึษาลา่สดุ ประวติัการอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและทกัษะของการเป็นผู้บริหารและ 

  ประสบการณ์หลกัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบท่ี 2 

  ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2549 และครัง้ท่ี 8/2550 เม่ือวนัที่ 5 พฤศจิกายน 

2550 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผู้จดัการ ไว้ดงันี ้

(1) มีอํานาจอนมุติัการทํานิติกรรมใดๆ ซึง่มีผลผกูพนับริษัทฯ ในวงเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

(2) มีอํานาจในการออก แก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสัง่ และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานของบริษัทฯ เช่น 

การบรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน และวินยัพนกังานและลกูจ้าง การกําหนดเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ รวมตลอดถึงการ

สงเคราะห์และสวสัดิการตา่งๆ 

(3) มีอํานาจที่จะมอบอํานาจให้พนักงานระดบับริหารของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้ อํานวยการฝ่าย ปฏิบติัหน้าที่แทน

กรรมการผู้จดัการในเฉพาะเร่ือง เช่น การสัง่ซือ้ การจดัจ้าง    การสัง่จ่ายเงิน ได้ตามที่เหน็สมควร 

(4) มีอํานาจแตง่ตัง้บคุคลหรือคณะบคุคลใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคมุของกรรมการผู้จดัการ 

หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคลดงักลา่วมีอํานาจดําเนินการตามที่กรรมการผู้จดัการเห็นสมควร และมีอํานาจ

เปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอํานาจนัน้ๆ ได้ 

(5) มีอํานาจปรับปรุง โยกย้าย ยบุรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดบัต่ํากว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสมตราบ

เทา่ท่ีบริษัทฯ ยงัคงมี 8 ฝ่าย และมีจํานวนพนกังานรวมไมเ่กิน 134  อตัรา 
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(6) มีอํานาจกําหนดอตัราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้อตัราค่าใช้จ่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกของ

ผู้ อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเทา่ขึน้ไป เพ่ือนําเรียนขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

(7) มีอํานาจกําหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับต่ํากว่าผู้ อํานวยการฝ่ายหรือ

เทียบเท่า ทัง้นี ้อตัราเงินเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ) ทัง้ในข้อ (6) และ (7) รวมกนัทัง้สิน้

ต้องไมเ่กินร้อยละ 3 ของรายได้ของบริษัทฯ 

(8) มีอํานาจว่าจ้าง แต่งตัง้ ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ

ผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและสิ่งอํานวยความสะดวกของพนกังานบริษัทฯ ที่มีอตัราเงินเดือน (เฉพาะ

อตัราเงินเดือนโดยไมร่วมผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีได้รับ) ไม่เกิน 150,000 บาท/เดือน และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ 

ท่ีมีตําแหน่งต่ํากว่าผู้ อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า นอกนัน้ให้กรรมการผู้จดัการนําเรียนขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้สามารถมอบอํานาจช่วงต่อการดําเนินการข้างต้นทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่

คณะทํางาน คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบคุคล หรือผู้จดัการคนหนึง่คนใดได้ตามความเหมาะสม 

(9) มีหน้าท่ีดําเนินการควบคุมดูแลกิจการทัง้ปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ

บริษัท 

(10) มีหน้าท่ีในการเสนอขออนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(11) มีหน้าท่ีนําเสนอเร่ืองท่ีสําคญัตอ่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัเหน็ชอบ หรือเพ่ือ

การอ่ืนใดตามความเหมาะสม 

(12) มีหน้าท่ีศึกษาความเป็นไปได้สําหรับโครงการใหม่ๆ และมีอํานาจพิจารณาอนุมติัโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

(13) ในกรณีกรรมการผู้จดัการไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จดัการแตง่ตัง้ผู้ อํานวยการฝ่ายหรือบคุคลอ่ืน

เป็นผู้ รักษาการเพ่ือปฏิบติัหน้าที่แทนเป็นครัง้คราวไป โดยผู้ รักษาการมีอํานาจหน้าที่เทา่กบักรรมการผู้จดัการ 

(14) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครัง้คราว 

 อย่างไรก็ดี กรรมการผู้ จดัการและผู้ ท่ีได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้ จดัการไม่มีอํานาจในการที่จะอนมุติัเร่ืองหรือ

รายการท่ีตนเองหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด จะเข้า

ทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

2.  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

2.1    การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับตําแหน่ง

กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแต่งตัง้ โดยจะเป็นไปตามหลกัการกํากับดแูล

กิจการของบริษัทฯ ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึง่มีจํานวนไมน้่อยกวา่ 5 คน แตไ่มเ่กิน 15 คน โดย

จะต้องมีสดัส่วนกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด และมีกรรมการอิสระไม่

น้อยกวา่ 3 คน หรือ มีสดัสว่นไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด โดยบริษัทฯ ได้กําหนดว่า นอกเหนือจากคณุสมบติั

ความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้อง 

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 (หนึง่) ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย์) 
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(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี

เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ

การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทใน

เครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่าวใน

เวลาไม่น้อยกว่า1ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่าง

รอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้

ความเหน็ท่ีเป็นอิสระของกรรมการอิสระ 

(5) ไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้ ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(6) สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ท่ีได้รับมอบหมาย จาก

คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

7.  สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้างพนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพ

อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9.  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

10.  สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่าง เทา่เทียมกนั 

11.  สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

12.  ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย

ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ ในความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัไม่

เป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

2.2    การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพ่ือทําหน้าที่แบ่งเบา

ภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนท่ีเป็นงานบริหารจัดการและงานประจําที่เกินอํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้ จัดการ ทัง้นี ้

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึน้กบังานในเชิงนโยบายและงานกํากบัดแูลฝ่ายบริหาร 

2.3    การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอสิระ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระ 

ซึ่งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ  กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบญัชี และ/หรือการเงิน เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบและ

กํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกํากบัดแูลรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายใน การคดัเลือกผู้ตรวจสอบบญัชี 

และการพิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555(แบบ56-1)   

 
 สว่นที ่1 หน้าที ่94 

2.4   การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท จํานวนอย่างน้อย  3 คน และอย่างน้อย 

1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึง่ต้องปฏิบติัหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในปี 2556 คณะกรรมการ

บริษัท กําหนดให้มีการแต่งตัง้กรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพ่ิมอีก 1 คนซึ่งจะทําให้

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีกรรมการอิสระจํานวน 2 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 50  

2.5  การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการ

อิสระ กบัต้องมีกรรมการอิสระปฏิบติัหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2.6   การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระ 

ปฏิบติัหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

 ในปี 2555 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท รวมจํานวน 6,318,000 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทน 

จํานวน 5,1100 บาท คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุจํานวน 1,208.000 บาท และโบนสัประจําปี 2554 จํานวน 12,129,600 บาท 

คา่ตอบแทนของกรรมการท่ีได้รับเป็นรายบคุคลในปี 2555 

 

ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ รวม 
โบนสั 

รวมทัง้สิน้ 
(2554) 

1 ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการบริษัท 

648,000 162,000 810,000 1,547,563 2,357,563 

2 นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท 530,000 99,000 629,000 1,103,968 1,732,968 

3 นายณรงค์  แสงสริุยะ กรรมการ และประธาน

คณะกรรมการบริหาร 

428,000 108,000 536,000 1,022,676 1,558,676 

4 นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ / ประธานคณะ 

กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการบรรษัทภิบาล 

524,500 132,000 656,500 1,254,509 1,911,009 

5 นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ 

ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรรษัทภิบาล 

472,000 119,000 591,000 1,129,058 1,720,058 

6 นายสมนกึ  ชยัเดชสริุยะ กรรมการอิสระ / ประธานคณะ 

กรรมการบรรษัทภิบาล และ

กรรมการตรวจสอบ 

413,000 89,750 502,750 987,550 1,490,300 
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ลําดบั ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง คา่ตอบแทน เบีย้ประชมุ รวม 
โบนสั 

รวมทัง้สิน้ 
(2554) 

7 นายสมโพธิ  ศรีภมิู กรรมการ กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการบรรษัทภิบาล 

448,000 114,000 562,000 1,072,856 1,634,856 

8 นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

343,000 87,000 430,000 820,951 1,250,951 

9 นายโทโมโนริ  ซซูกิู กรรมการ / กรรมการบริหาร  และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

389,000 99,000 488,000 931,348 1,419,348 

10 ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 330,000 63,000 393,000 789,839 1,182,839 

11 นายสวิุช  พึง่เจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 330,000 84,000 414,000 789,840 1,203,840 

12 นายเรียวทาโร ซมิู กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

28,125 7,375 35,500 - 35,500 

13 นายจนุ อะเกตะ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

226,375 43,875 270,250 283,101 553,351 

14 นายโคอิชิ วาคานะ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

- - - 396,341 396,341 

รวม 5,110,000 1,208,000 6,318,000 12,129,600 18,447,600 

หมายเหต ุ นายโคอิชิ วาคานะ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2554 

 นายจนุ อะเกตะ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2554 และลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 

พฤศจิกายน 2555 

 นายเรียวทาโร ซมิู ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 

 

สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการปี 2555, 2554 และ 2553 

รายละเอียด 
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 

คา่ตอบแทน 12 5,110,000 12 4,829,000 12 4,313,817 

เบีย้ประชมุ 12 1,208,000 12 1,181,917 12 1,299,250 

โบนสัรวม 12 12,129,600 12 10,334,100 12 8,279,000 

รวม - 18,447,600 - 16,345,017 - 13,892,067 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้ บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีกรรมการกําหนดซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของ   

บริษัทฯ ตามระบบประเมินซึง่คณะกรรมการบริษัท  กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารร่วมกนักําหนดตวัชีว้ดัและเป้าหมายไว้แต่ละปี 

เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน โบนสั และเงิน

สมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ของผู้บริหาร ดงันี ้
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สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทน โบนัส และเงนิสาํรองเลีย้งชีพสาํหรับผู้บริหารระดบัสูง 

รายละเอียด 
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 

คา่ตอบแทนรวม 10 18,338,167 9 16,043,381 7 13,485,562 

โบนสัรวม 9 6,573,400 9 7,032,370 7 5,052,808 

เงินสมทบกองทนุ

สํารองเลีย้งชีพ 

10 1,266,193 9 918,803 7 631,979 

 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

 บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบของพนกังาน โดยความ

เสมอภาคและเท่าเทียมกนั ซึง่มีวิธีปฏิบติัด้านค่าตอบแทนของพนกังาน คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากผลปฏิบติังานของพนกังาน 

จากผลสํารวจคา่ตอบแทนเทียบกบับริษัทสาธารณปูโภคในตลาดหลกัทรัพย์ 

 

ค่าตอบแทนอื่นๆ 

บริษัทฯ ได้จดัสวสัดิการและคา่ตอบแทนอ่ืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน  โบนสัและเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพให้กบั

ผู้บริหารและพนกังานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ  ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชัน้นํา

ประเภทเดียวกนั 
 

4. การกาํกับดูแลกจิการ 
  

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าระบบและกระบวนการกํากับดแูลกิจการที่ดีเป็น

ปัจจัยการนํามาซึ่งความสําร็จในการดําเนินธุกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัท จึงได้บริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนแผนและกลยุทธ์ที่กําหนด กฎหมาย

หลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนอยู่และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยยงัมีความ

มุง่มัน่ที่จะพฒันาเพ่ือยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไปสูแ่นวปฎิบติัอนัเป็นเลิศ 

การปฏบิัตติามหลักเกณฑ์การกาํกับดแูลกจิการ 

สทิธิของผู้ถอืหุ้น  

 บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ ทัง้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรัพย์ และในฐานะเจ้าของ

บริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้ โดยให้สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การ

ได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น การเสนอวาระการประชมุล่วงหน้า การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการ

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชมุอย่างเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัทฯ เช่น การ

เลือกตัง้กรรมการ การอนุมัติธุรกรรมท่ีสําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยแตล่ะหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึง่เสียง  

 นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ดําเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ท่ีเป็นการส่งเสริม และอํานวยความ

สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555(แบบ56-1)   

 
 สว่นที ่1 หน้าที ่97 

1. ให้ข้อมลูท่ีสําคญัและจําเป็นสําหรับผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตกุารณ์ โดยบางเร่ืองแม้ว่า

ตามข้อกําหนดของกฎหมายจะไม่ได้บงัคบัให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทฯ เห็นว่าเร่ืองใดมีความจําเป็นท่ีผู้ ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะ

เปิดเผยข้อมลูนัน้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

2. ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับข้อมลูประกอบวาระการประชมุเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลู

ลว่งหน้าในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจดัสง่เอกสารประชมุ นอกจากนี ้ยงัได้ชีแ้จงสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชมุ และสิทธิออกเสียง

ลงมติของผู้ ถือหุ้น ไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือนดัประชมุที่บริษัทฯ จดัสง่ให้ 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ

หรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบที่ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ โดยบริษัทฯตามแบบที่

กระทรวงพาณิชย์กําหนด และผู้ ถือหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ 

ยงัได้จดัให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ ถือหุ้น สําหรับปิดหนงัสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทยงัให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุ

ภายหลงัจากประธาน ในที่ประชมุเปิดการประชมุแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้มี

การลงมติ และนบัเป็นองค์ประชมุตัง้แตว่าระท่ีได้เข้าประชมุเป็นต้นไป เว้นแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีความเหน็เป็นอย่างอ่ืน 

4. ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีล่วงหน้า

เป็นเวลา 3 เดือน คือ ตัง้แต่วนัที่1 ตลุาคม -30 ธนัวาคม นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือ

พิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้า 

5. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่

ได้จดัพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการ ประชุม และทํ าให้ขั น้ตอนการ

ลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้ วิธีเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น เฉพาะบตัรการ

ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพ่ือคํานวณหกัออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด และสําหรับวิธีการนับ

คะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบ e-Voting ที่สามารถให้ความถกูต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทนัทีหลงัจากจบการพิจารณา

แตล่ะวาระ โดยเม่ือจบการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 

6. ในการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตัง้คําถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลง

มติในวาระใดๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่ว อย่างเพียงพอ ทัง้นีใ้นวาระที่ผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อ

ซกัถามคณะกรรมการบริษัท จะตอบคําถามหรือข้อสงสยักบัผู้ ถือหุ้นในทกุประการ  

7. กําหนดให้มีวาระเก่ียวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพ่ือชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบจํานวนและประเภทของค่าตอบแทนที่

กรรมการแตล่ะคนได้รับ โดยแบง่เป็นเบีย้ประชมุและโบนสักรรมการบริษัทซึง่ได้มีการชีแ้จงอย่าง ละเอียดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ 

8. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี บริษัทฯ พิจารณาตามลําดบัในระเบียบวาระที่ได้กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือ

หุ้นลว่งหน้า โดยไมมี่การเปลี่ยนแปลงลําดบัวาระดงักลา่ว และไมมี่การขอให้ที่ประชมุ พิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากทีกํ่าหนดไว้

ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นแตอ่ย่างใด 

การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน   

 การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อยนักลงทุน

สถาบนัหรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติบริษัทฯ คํานงึถึงและพยายามสร้างความเทา่เทียมกนัอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกบัผู้ ถือหุ้นรายย่อย ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้นรายย่อยสามารถร้องเรียนกรรมการตรวจสอบ 

 ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการตรวจสอบ ผ่านอีเมล์ 

ia@thaitap.com ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน ก็จะ

ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีปฎิบติัอย่างเหมาะสม หรือหากเป็นข้อเสนอแนะที่มีความสําคญัและมีผลต่อผู้ มีส่วนได้
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เสียโดยรวม หรือมีผลตอ่การประกอบธรุกิจของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

-  บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทําให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจําปีอย่าง

ละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน 

- มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ ถือหุ้น จึงทําให้

ปราศจากการก้าวก่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกบัผลประโยชน์ใน

เร่ืองท่ีกําลงัพิจารณา ผู้ มีส่วนได้เสียนัน้ก็จะไม่เข้าร่วมประชมุ หรืองดออกเสียง เพ่ือให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ

ผู้บริหารเป็นไปอย่างยติุธรรม เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

- กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการใช้ข้อมลูภายในไว้ในอํานาจดําเนินการและข้อบงัคบัพนกังานอย่างเป็นลาย 

ลกัษณ์อกัษร ในคู่มือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ข้อมลูภายใน

ในการซือ้ขายหุ้นท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ใน “ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์”  บริษัทฯ ได้จดัทํา “แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมลูภายใน” เพ่ือให้

พนกังานของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในเครือ ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฎิบติัอย่างเคร่งครัด 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดย

คณะกรรมการบริษัทได้กํากบัดแูลให้มีระบบการบริหารจดัการที่เช่ือมัน่ได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ ทัง้ที่ได้

กําหนดไว้ในกฎหมาย และท่ีได้กําหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทัง้รับผิดชอบดแูลให้มัน่ใจได้

ว่าสิทธิดงักล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบติัด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ มี

ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ ดงันี ้

 ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐาน สิทธิท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัทฯ เช่น สิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น

และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่าง

เป็นธรรมแล้ว ยงัได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเหน็ตา่งๆ เก่ียวกบัการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ 

ผ่านกรรมการตรวจสอบ โดยทกุๆ ข้อคิดเหน็จะได้รับการรวบรวมเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 

 พนักงาน บคุลากรของนํา้ประปาไทยทกุคนถือเป็นทรัพยากรที่สําคญัที่สดุในการดําเนินธรุกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญั

กบัพนกังานทกุคนไม่ว่าจะทํางานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบติั  โดยจะสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี 

ปลอดภยั มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับการทํางาน สวสัดิการที่ดีให้กับพนกังาน ปฏิบติังานอย่างสดุความสามารถ ด้วยความ

รวดเร็ว รอบคอบ ขยัน และทํางานด้วยความสุขอีกทัง้บริษัทฯ ได้มีนโยบายปฎิบติัด้านการพฒันาบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรมี

ความรู้ความก้าวหน้าและความสามารถ คือ 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรทกุคน แสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจดั ผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นใน

การทํางาน ทัง้ในรูปของเงินเดือน โบนสัและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ อีกทัง้ให้ 

โอกาสบคุลากรฝึก ศกึษา อบรม เพ่ิมเติมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

- ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและสม่ําเสมอ 
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- การแต่งตัง้ และโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ ต้องกระทําด้วยความสุจริตใจและตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความรู้  ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

- ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานปฏิบติัตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 

 ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ที่จะให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคณุภาพและราคา ตลอดจนมุ่งพฒันาและรักษา

สมัพนัธภาพที่ยัง่ยืน ทัง้นี ้บริษัทฯ จดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัสินค้าและบริการ ให้คําปรึกษา

เก่ียวกบัวิธีการแก้ปัญหาและรับข้อร้องเรียน เพ่ือให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจมากท่ีสดุในสินค้าและบริการ 

 คู่ ค้า บริษัทฯ ปฏิบติัตามกรอบการค้าท่ีสจุริต โดยยดึถือการปฏิบติัตามสญัญา จรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจ และคํามัน่

ที่ให้ไว้กบัคูค้่าอย่างเคร่งครัด  

 เจ้าหนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจ้าหนี ้เช่น เจ้าหนีท้างธุรกิจ และ

เจ้าหนีท้างการเงิน เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยังจัดให้มีโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างความสมัพันธ์กับเจ้าหนี ้อาทิ กิจกรรมหุ้นกู้

สมัพนัธ์ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีแนวปฎิบติัตอ่เจ้าหนี ้คือ 

- ปฎิบติัตอ่คูค้่าและเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ตอ่ทัง้สอง 

ฝ่าย 

-   ปฏิบติัตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดข้อ หนึง่ได้    

  ต้องรีบแจ้งให้คูค้่า และ/หรือเจ้าหนีใ้ห้ทราบลว่งหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

-   ในการเจรจาตอ่รองธรุกิจ พงึระเว้นการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้

-  หากมีข้อมลูว่าการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สจุริตเกิดขึน้ พงึเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้

และร่วมกนัแก้ไขโดยยติุธรรมและรวดเร็ว 

- รายงานข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้กบัเจ้าหนีอ้ย่างสม่ําเสมอ 

 ส่ือมวลชน บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพ่ือให้สามารถสื่อสารต่อไปยงัสาธารณชนได้

อย่างถกูต้องและรวดเร็วทนัต่อเหตกุารณ์ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัจดัให้มีโครงการต่างๆ เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัสื่อมวลชน อาทิ 

กิจกรรมเย่ียมชมกิจการและโรงงาน และการแลกเปลี่ยนความเหน็ระหวา่งกนั 

 อย่างไรก็ตามนอกจากบริษัทฯ จะดําเนินการทีไ่ด้คํานงึถึงบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสียแล้วก็ตาม บริษัทฯยงัได้ให้ความสําคญัใน

เร่ืองตา่งที่อาจจะมีผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียในด้านตา่ง อาทิ  

 การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดย บริษัทฯ ไม่สนบัสนนุ

การดําเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดําเนิน

ธรุกิจด้วยความเป็นธรรมและปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

-    ผลงานที่เกิดจากการปฏิบติัตามหน้าท่ีถือ  เป็นทรัพย์สินทางปญ ัญาของบริษัทฯ 

 -    ผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนํามาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพ่ือให้

มนัใจวา่จะไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทางปญญัาหริอลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน 

 - . การตรวจสอบ ตัง้แต่กระบวนการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงการติดตัง้เพ่ือการใช้งาน และจดัทําฐานข้อมลูของ

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการดําเนินการ

สอดคล้องกบั พรบ.วา่ด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ปี 2550 

 ด้านสังคมและชุมชน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่ายและยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจที่

รับผิดชอบต่อสงัคม โดยเปิดเผยข้อมลูท่ีครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ พื่อให้เกิด

แนวทางร่วมกนัในการดําเนินธุรกิจที่ยัง่ยืน เคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

คณุภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สขุของชมุชนและสงัคมที่บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธรุกิจ ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสงัคม
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ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของเยาวชน และได้ส่งเสริมให้พนกังานและผู้ เก่ียวข้องมีส่วน

ร่วมในการปฏิบติั เพ่ือให้เกิดประโยชน์กบัชมุชนและสงัคม ให้เติบโตเคียงคูก่นัไปอย่างยัง่ยืน 

 ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จดัทําแนวปฏิบติัการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้านการอนรัุกษ์และจดัการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนฟืน้ฟู

และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างความรู้ ปลกูจิตสํานึก และส่งเสริมให้พนกังานตลอดจนเยาวชนชุมชนและผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีส่วนร่วมในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจดัทําโครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสิ่งแวดล้อมและ

ชมุชน 

 ด้วยความมุง่มัน่ดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคม โครงการหนึ่งล้านกล้าสร้างป่าต้นนํา้ท่ีบริษัทฯ ได้

ดําเนินการร่วมกบัชมุชน จะสง่ผลลพัธ์ในระยะยาวกบัการพลิกฟืน้พืน้ป่าอนัจะเป็นแหลง่ต้นนํา้สําคญัที่จะหล่อหลอมให้คนในชมุ

ชมุได้รักและหวงแหนในการร่วมกนัดแูลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยงัช่วยพฒันาชมุชนให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยพืน้ป่าซึง่

จะได้รับการปลกูและดแูลร่วมกบัชมุชนไปจนถืงปี 2560 

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีนโยบายและแนวปฏิบติัด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้พนกังานลด

การใช้ทรัพยากรอย่างสญูเปล่า เพ่ิมขีดความสามารถการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปลกูฝังการมีส่วนร่วมในการดแูล

รักษาและรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อมให้กบัพนกังาน  โดยตระหนกัดีวา่การปฎิบติังานของพนกังานล้วนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทัง้สิน้ โดยให้พนกังานได้ยดึถือปฏิบติั ดงันี ้

- ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 

- สง่เสริมให้พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการรักษาสิ่งแวดล้อม ทัง้ด้านการฝึก ศกึษา อบรม 

- แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กบัหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

- มีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้พนกังานปฎิบติัได้อย่างต่อเน่ืองและสามารถ

ติดตามความก้าวหน้าได้อย่างสม่ําเสมอ 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วน

ได้เสีย จงึมีความจําเป็นท่ีต้องมีการควบคมุ และกําหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่

ไม่ใช่ทางการเงินให้ถกูต้องตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคญัครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ซึง่

ยดึถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัตา่งๆ ที่กําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ําเสมอ 

เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัที่บริษัทฯ ถือปฏิบติันัน้มีความถูกต้อง และเป็นหลกัประกันให้ผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่ใน

การดําเนินธรุกิจที่โปร่งใส ถกูต้อง ตรงไปตรงมา เช่น  

 1. เปิดเผยข้อมลูการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

 2. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้ สอบบัญชีใน

รายงานประจําปี 

 3. กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีสว่นได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นได้เสียที่เก่ียวข้อง

กบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดงันี ้

 - รายงานเม่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครัง้แรก 

 - รายงานทกุครัง้เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสีย 

 - รายงานเป็นประจําทกุสิน้ปี 
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 -     ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง และได้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง กรรมการท่านนัน้ไม่ต้องย่ืน

แบบรายงานใหมห่ากไมมี่การเปลี่ยนแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสีย 

 - ให้กรรมการและผู้บริหารสง่แบบรายงานการมีสว่นได้เสียแก่เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารบริษัท จะต้องส่งสําเนา

รายงานการมีส่วนได้เสียนีใ้ห้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแต่

วนัที่ได้รับรายงาน 

4.  ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษัทให้ที่ประชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

5. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

6. เปิดเผยข้อมลูการปฏิบติัหน้าที่ในคณะอนกุรรมการ  และจํานวนครัง้การเข้าประชมุเป็นรายบคุคล 

7. เปิดเผยโครงสร้างการดําเนินงานและการลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชดัเจน 

8. เปิดเผยข้อมลูคา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการเป็นรายบคุคล 

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และจํานวน 

คา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 

10. เปิดเผยนโยบายการดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคม และผลการปฏิบติัตามนโยบาย 

11. รายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบติังานตามนโยบาย 

12. เปิดเผยโครงการลงทนุที่สําคญัตา่งๆ และผลกระทบที่มีตอ่โครงการลงทนุ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ  SET 

Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ   

หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทําหน้าที่ติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนสถาบนั ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นักวิเคราะห์และ

หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องอย่างเทา่เทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ ถือหุ้นต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม สามารถติดต่อโดยตรงท่ีหน่วยงานนกั

ลงทนุสมัพนัธ์ Ir@thaitap.com โดยได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่าย

จดัการ ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต สรุปได้ดงันี ้ 

- จดั Analyst Meeting ทกุ 6 เดือน  

- จดั Roadshow ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ   

- Company Visit ตา่งๆ ตลอดจนการตอบข้อซกัถามจากนกัลงทนุโดยตรงผ่านทางอีเมล์และโทรศพัท์อย่างสม่ําเสมอ  

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ       

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ ที่เก่ียวข้องท่ีจะช่วยพัฒนาและกําหนด 

ทิศทางธุรกิจ นโยบาย กลยทุธ์ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง และกระบวนการสอบทาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ และการตัดสินใจที่

สมเหตสุมผล 

(ก) กรรมการ  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการของบริษัทฯ  มีจํานวน 12 ทา่นประกอบด้วย 

– กรรมการท่ีไม เป็นผู้บริหาร จํานวน 11 ทา่น ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ 4 ทา่น 

– กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ทา่น คือกรรมการผู้จดัการ 

 บริษัทฯ ได จดัให้มีเลขานกุารบริษัท  โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการในการจดัการประชมุคณะกรรมการ การจดัส่ง

หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ การจดบนัทึกรายงานการประชมุ และหน้าที่อ่ืน ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามปกติของเลขานกุารบริษัท 

รวมถึงการจดัเก็บข้อมลูสว่นได เสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว 



 
บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2555(แบบ56-1)   

 
 สว่นที ่1 หน้าที ่102 

(ข) คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบติัตามที่กําหนดไว ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะอนกุรรมการต่าง ๆ อีก 

ได้แก่ คณะกรรมการสนนหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือทํา

หน้าที่ในการสนบัสนนุงานเฉพาะดนัแก่คณะกรรมการบริษัท 

(ค) บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดตามที่กําหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยทําหน้าที่พิจารณาและให้

ความเหน็ชอบในเร่ืองที่สําคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้ให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการที่ดีและเช่ือมัน่ใน

หลกัการสําคญั ดงันี ้
 

– การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความสามารถเพ่ือให้เกิดมลูค่าเพ่ิมแก ธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบ

และระมดัระวงั และมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน  (Conflict of Interest) 

– การดําเนินธรุกิจด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยท่ีเพียงพอตอ่บคุคลที่เก่ียวข้อง 

– การดําเนินธรุกิจโดยคํานงึถึงระบบการควบคมุ และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

– กําหนดแนวทางปฏิบติั ตามมาตรฐานในการดําเนินธรุกิจที่เหมาะสมสําหรับกรรมการ และพนกังานได ถือปฏิบติั 
 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ จดัทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจกรรมและผลประกอบการทางการเงิน

ของบริษัทฯ  เพ่ือเสนอให้ที่ประชมุผ ูถือหุ้นตรวจสอบ 

 บริษัทฯ จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกบัธุรกรรมท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กําหนดให้มี

การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการระหว่างกัน รายการที่เก่ียวโยงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล       

ประโยชน  เป็นต้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพ่ือให้

มัน่ใจว่าการเข้าทํารายการตามท่ีเสนอนัน้เป็นไปเพ่ือประโยชน สงูสดุของบริษัทฯ  และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการทํา

รายการดงักลา่วในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รวมทัง้ในหมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะ

การเงินของบริษัทฯ  

 (ง) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีการกําหนดประชุมโดยปกติเป็นประจําทุก 3 เดือน  และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเป็น  

โดยมีการกําหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา  สํานกังานกรรมการผู้จดัการได้

ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน  และมีการส่งเอกสาร

ประกอบการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั  เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ โดย

ในปี 2555 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ตลอดจนการประชมุสามญัผู้ ถือห้น รวมทัง้สิน้จํานวน 24 

ครัง้ ดงันี ้

 คณะกรรมการบริษัท มีการประชมุตามวาระปกติและวาระพิเศษ  จํานวน 5 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหาร มีการประชมุตามวาระปกติและวาระพิเศษ จํานวน 6 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุตามวาระปกติและวาระพิเศษ จํานวน 4 ครัง้ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชมุตามวาระปกติและวาระพิเศษ  จํานวน 4 ครัง้ 
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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชมุตามวาระปกติ  จํานวน 2 ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุตามวาระปกติ  จํานวน  2 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี จํานวน 1 ครัง้ 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 
สามญั 

ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ 

กําหนด 

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

ความเสี่ยง 

1. ดร.ทนง พิทยะ 1/1 5/5 -  - -  

2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ 1/1 4/5 -  - -  

3. นายณรงค์  แสงสริุยะ 1/1 5/5 6/6  - -  

4. นายประเสริฐ  มริตตนะพร 1/1 5/5 -  2/2 - 4/4 
5. ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ 1/1 4/5 5/6  - -  

6. นายสมโพธิ  ศรีภมิู 1/1 5/5 6/6  - 2/2 4/4 
7. นายจนุ อะเกตะ * 1/1 1/4 -  1/2 -  

8. นายเรียวทาโร ซูมิ ** - 0/1 -  - -  

9. นายโทโมโนริ  ซซูกิู 1/1 5/5 6/6  - - 4/4 
10. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 1/1 5/5 - 4/4 - 2/2 4/4 
11. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ 1/1 5/5 - 4/4 2/2 2/2  

12. นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ 1/1 4/5 - 4/4 - 2/2  

13. นายสวิุช  พึง่เจริญ 1/1 5/5 6/6  - -  

 
หมายเหต ุ * นายจนุ อะเกตะ ลาออกจากการเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2555 

 ** นายเรียวทาโร ซูมิ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 

นอกจากการประชุมคณะกรรมการแล  ว กรรมการอิสระจะมีการประชุมกันเองโดยท่ีไม่ มี ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ  

เข าร่วมประชมุด้วย เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ และจะแจ งให้คณะกรรมการบริษัททราบผล

การประชมุด้วย        
 

(จ) ค าตอบแทน  

 บริษัทฯ ได กําหนดนโยบายค าตอบแทนกรรมการในระดบัที่เหมาะสมและเป นอตัราที่เพียงพอสําหรับการรักษากรรมการ

ที่มีคณุภาพไว โดยไม มีการจ ายค าตอบแทนท่ีมากเกินควร การพิจารณาค าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพืน้ฐานของความ   

เป นธรรมและสมเหตสุมผล เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยู ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล เคียงกนั รวมถึงประสบการณ  

ภาระหน าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต ละคน ตลอดจนหน าที่และความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้จาก

การเข าเป นสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อยด วย บริษัทฯ จะนําค าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเสนอขอรับการอนมุติัต อที่

ประชุมผู ถือห ุน และกําหนดให เป ดเผยค าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู บริหารระดบัสงูไว ในรายงานประจําป และงบ

การเงินของบริษัทฯ โดยมีหลกัเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เพียงพอท่ีจะจูงใจ และรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพตามต้องการ โดย

หลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร 

2. กําหนดองค์ประกอบของคา่ตอบแทนเป็น 3 สว่นดงันี ้

1) คา่ตอบแทนประจํา พิจารณาจากผลประกอบการและความสามารถในการดําเนินงานตามเป้าหมาย 
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2) คา่เบีย้ประชมุ จ่ายให้เฉพาะกรณีที่เข้าร่วมประชมุ 

3) ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน เช่ือมโยงกบัมลูค่าที่สร้างให้กบัผู้ ถือหุ้น เช่น ผลกําไรของ  บริษัทฯ หลงัเงิน

ปันผลที่จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นโดยมีข้อมลู 

 

(ฉ) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ จะชีช้่องทางและสนบัสนนุให้กรรมการเข้าร่วมหลกัสตูรการอบรม ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีความตระหนกัในหน้าที่

และความรับผิดต่างๆ เช่น หลกัสูตรต่างๆของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(Thai Institute of Directors 

Association (“IOD”) 

 

5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

5.1  การดแูลการใช้ข้อมูลภายใน         

  บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ พงึรักษาข้อมลูและเอกสาร

ที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมลูภายในร่วมกนัของพนกังานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และ

ความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานผู้นัน้ได้รับมอบหมายเท่านัน้ โดยบริษัทฯได้จัดทํา แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

(Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผ่านการอนมุติัจากที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทครัง้ที่ 1/2549 เม่ือวนัที่ 28 กรกฎาคม 2549  และ  บริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนกังานและผู้บริหารเพ่ือได้รับทราบ

โดยทัว่กนั และปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

 แนวทางการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดงักล่าวมี

รายละเอียดดงันี ้ 

 หลักการทั่วไป 

 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดําเนินธุรกิจตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ว่าดวัยการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กระทําโดยกรรมการ ผู้บริหาร 

พนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อย ห้ามมิให้อาศยัข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด

ของหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่ประชาชนโดยทัว่ไป ที่รู้มาจากการปฏิบติัหน้าท่ีหรือมีตําแหน่งในบริษัทฯ อาจทําให้ต้อง

รับผิดตามกฎหมายซึง่มีโทษทางอาญา 
 

 ดงันัน้ เพ่ือเป็นการป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทฯ เอง 

ต้องเผชิญกบัการกระทําที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดงักลา่ว ตลอดจนเพ่ือเป็นการดําเนินการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจงึได้กําหนดแนวทางการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในขึน้ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ 

และพนกังานของบริษัทย่อยทกุคน จะต้องปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ใช้สามญัสํานึก  เหตแุละผลที่พึง

ปฏิบติัแต่ละกรณีประกอบด้วย   ทัง้นี ้ แนวทางหรือแนวนโยบายข้างต้นมีความเข้มงวดกว่าบทบญัญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง

และจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะตอ่ไป 

 

5.2 การซือ้ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 

บุคคลต้องห้าม   

บคุคลที่ไมค่วรซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน ได้แก่ 

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
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(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ 

(3) พนกังานทกุคนของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย 

(4) คูส่มรสและบตุรของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อย 

(5) เครือญาติท่ีอาศยัร่วมชายคาเดียวกนั 

หลักทรัพย์ต้องห้าม 

 หลกัทรัพย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้ แปลงสภาพ 

(convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดย

บริษัทฯ 

แนวทางการปฏบิัตทิั่วไป 

(1) บคุคลต้องห้ามตามข้อ 2.1 ไมค่วรซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ในขณะใด ๆ ก็ตาม หากบคุคลดงักลา่วรู้ หรือควรรู้ข้อมลู

ท่ีเป็นสาระสําคญัอนัอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยงัมิได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

(2) บคุคลต้องห้ามท่ีได้รู้ข้อมลูซึง่มีสาระสําคญัดงักล่าวตามวรรค (1) ข้างต้น จากการปฏิบติัหน้าที่ในตําแหน่งและ/

หรือฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมลูดังกล่าวให้ผู้ อ่ืนทราบ   ในขณะที่ข้อมูลดงักล่าวยังไม่ได้

เปิดเผยตอ่สาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบติัหน้าท่ีของตน ในบริษัทฯ 

แนวทางปฏบิัตเิฉพาะเร่ือง 

นอกจากแนวทางการปฏิบติัโดยทัว่ไปในเร่ืองการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในแล้ว กรณีเฉพาะเร่ืองดงัต่อไปนี ้บุคคล

ต้องห้ามพงึปฏิบติัตามแนวทางดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ห้ามบคุคลต้องห้ามท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัทํางบการเงินบริษัทฯ ทําการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

นบัแตเ่ร่ิมจดัเตรียมจนถึงวนัสิน้สดุวนัถดัจากวนัท่ีได้มีการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่วแล้ว 

(2) ห้ามกรรมการ   ผู้บริหาร   หรือพนกังานผู้ ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ตามข้อ 2.4(1) ทําการซือ้หรือขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ นบัแตว่นัท่ีตนได้รับร่างงบการเงินดงักล่าว จนถึงสิน้สดุวนัท่ีได้มีการเผยแพร่ข้อมลูตามงบ

การเงินนัน้แล้ว 

(3) ห้ามบุคคลต้องห้ามท่ีรู้หรือควรรู้ว่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมลูซึ่งมีสาระสําคญั ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ทําการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์นบัแต่วนัรู้หรือควรรู้ดงักล่าว 

จนถึงสิน้สดุวนัถดัจากวนัที่ได้ทําการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วแล้ว 
 

5.3 การรายงานของบุคคลต้องห้าม 

หน้าที่การจดัทาํรายงาน 

(1) กรรมการผู้ จัดการ  หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กําหนดต้องจดัทํารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ครัง้แรก และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของตน

ตามที่กฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกําหนด และรายงานในเร่ืองดงักลา่วตอ่บริษัทฯ พร้อมกนัด้วย 

(2) พนกังานระดบัหวัหน้าแผนกขึน้ไป จะต้องทําการรายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ที่

ตนถืออยู่ ตัง้แตร้่อยละ 5 ขึน้ไปของจํานวนหลกัทรัพย์ที่จําหน่ายได้ทัง้หมด 
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วธีิการรายงาน 

(1) กรรมการผู้จดัการ   หรือผู้ ดํารงตําแหน่งระดบับริหารตามข้อ 3.1 (1) ข้างต้นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจดัทํา

และส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ มีหน้าท่ีต้องส่ง

สําเนารายงานที่สง่ให้กบัหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกํากบัดแูล ตอ่บริษัทฯ ในวนัท่ีสง่รายงานดงักลา่ว 

(2) พนกังานตามข้อ 3.1 (2) ให้จดัทํารายงานการถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ ตาม 3.2 (1) 

ของตน คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัทฯ ภายใน 7 วันทําการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

 

6 บุคลากร 
 

1. ทรัพยากรบุคคล 

 พนกังานจะได้รับการดแูลทัง้ในเร่ืองของการพฒันาตนเอง การวางแผนสายอาชีพ การจดัการด้านสวสัดิการและสิทธิ

ประโยชน์ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะทําหน้าที่กําหนดทิศทาง หลกัเกณฑ์การพฒันาพนกังานให้

สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจขององค์กร เพ่ือให้เกิดการพฒันาพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีย้งัส่งเสริมให้พนกังาน

มีการพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะในงานอาชีพของตนเองให้มีความสอดคล้องกบักลยทุธ์ทางธุรกิจจากเป้าหมายของบริษัทฯ  

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรในธุรกิจใหม่ด้านพลงังานทางเลือก เพ่ือสร้างความแตกต่างและเพ่ิมมลูค่าให้กบัองค์กร ด้วยการยกระดบั

จากบริษัทฯ ที่ดําเนินธรุกิจด้านนํา้ไปสูธ่รุกิจด้านพลงังาน และสิ่งแวดล้อม 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ทุ่มเทที่จะพฒันาองค์กรให้มีสมรรถนะสงูขึน้ไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถบรรลุ

เป้าหมาย การพฒันาพนกังานให้มีความรู้ความสามารถ และคณุลกัษณะครบถ้วนจึงนบัเป็นความท้าทายของงานทรัพยากร

บคุคล บริษัทฯ ยงัมุ่งเสริมสร้างความผูกพนักับพนกังานเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ยืน และการเตรียมการบริหาร

ทรัพยากรบคุคลเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และรองรับการดําเนินธรุกิจใหมท่ี่บริษัทฯ จะลงทนุ 

 จํานวนพนกังาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สิน้ปี 2555 มีรายละเอียด ดงันี ้ 

 จํานวนพนกังานของบริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  111   คน 

 จําวนพนกังานของบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั     40   คน 

 จํานวนพนกังานของบริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอร์เรชัน่ส์ จํากดั  142   คน 

        รวม  293   คน 

ทัง้นี ้จํานวนพนกังาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 สามารถแยกตามสายงาน

หลกัได้ ดงันี ้
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สายงานหลัก บริษัทฯ ประปาปทุมธานี ไทยวอเตอร์ รวม 

สํานกังานกรรมการผู้จดัการ 9 1 - 10 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธรุการ 15 7 20 42 

ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง 5 - - 5 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 7 3 - 10 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 6 - - 6 

ฝ่ายบริการลกูค้า 57 - - 57 

ฝ่ายสารสนเทศ 9 - - 9 

ฝ่ายวิเคราะห์การลงทนุ 2 - - 2 

ฝ่ายปฎิบติัการ - 29 122 151 

แผนกตรวจสอบภายใน 1 - - 1 

รวม 111 40 142 295 
          

2.   ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีค่าจ้างและผลตอบแทนเทียบเคียงกบักลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกัน 

เพ่ือให้มีการบริหารจดัการมีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ด้านค่าจ้างแรงงาน บริษัทฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการ

บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนให้กบัพนกังานเป็นประจําทกุปี มีการบริหารค่าจ้างโดยยึดหลกัความเป็นธรรม คํานึงถึงขอบเขต

ความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน และความสามารถในการปฏิบติังานเป็นสําคญั อีกทัง้การให้รางวลัการยกย่องชมเชย การเลื่อน

ระดบัเม่ือพนกังานมีผลงานที่ดี เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ 

 ด้วยความตระหนกัและเห็นความสําคญัของการพฒันาบุคคลากร จึงได้กําหนดนโยบายการปฏิบติังานเก่ียวกับการ

พฒันาทรัพยากรบคุคลไว้ข้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ พร้อมกบักําหนดเป้าหมายที่จะยกระดบัผลตอบแทนให้กบัพนกังานของบริษัทฯ 

จากเดิมท่ีประมาณ 50 percentile เป็น 75 percentile ของผลตอบแทนของบริษัทสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี เพ่ือเสริมสร้างแรงจงูใจและสร้างความผกูพนัต่อองค์กร  ดงันัน้ การยกระดบัผลตอบแทนของพนกังานให้สงูขึน้ จึง

ได้ดําเนินการควบคูไ่ปกบัการพฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถของพนกังาน เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้

สงูขึน้ตามไปด้วย  

นอกจากนี ้  บริษัทฯ ยงัจดัสรรงบประมาณตามผลประกอบการในแต่ละปี ให้แก่พนกังานทกุคน สําหรับผู้บริหาร

ระดบัสงูและระดบักลางกําหนดให้มี Variable Bonus ซึง่พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบติังาน KPIs ของแต่ละบคุคลในแต่

ละปี ดงันัน้พนกังานใน ทกุระดบั จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานของพนกังาน โดยกําหนดโครงสร้าง

เงินเดือนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มบริษัทชัน้นําในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงการกําหนดอตัราแรกเข้าตาม

วฒิุการศกึษา  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจ่ายคา่ตอบแทนรวมของพนกังานในรูปของเงินเดือนและโบนสั ใน ปี 2551ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

และปี 2555 จํานวนรวม 27.7 ล้านบาท 30.0  ล้านบาท 44.5 ล้านบาทและ 58.1 ล้านบาทและ 61.8 ล้านบาท ตามลําดบั  

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั จ่ายคา่ตอบแทนรวมของพนกังานในรูปของเงินเดือนและโบนสั ปี 2551ปี 2552 ปี 2553 

ปี 2554 และปี 2555  จํานวนรวม 16.3 ล้านบาท 25.9  ล้านบาท 20.57 ล้านบาทและ 19.32 ล้านบาท และ 21.6 ล้านบาท 

ตามลําดบั 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนกังานในรูปของเงินเดือนและโบนสั ปี 2553 ปี 

2554 และปี 2555 จํานวนรวม 44.0 ล้านบาท  48.9  ล้านบาทและ 49.6 .ล้านบาท ตามลําดบั 
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3.  นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

การพฒันาพนกังานเป็นการลงทนุในระยะยาวท่ีจะสง่ผลสมัฤทธ์ิให้กบัองค์กรและตวัพนกังาน โดยบริษัทฯ มุง่มัน่พฒันา

พนกังานในทกุสายชีพทกุระดบัและทกุคนอย่างต่อเน่ือง มีระบบการจดัการ และการกําหนดคณุลกัษณะของตําแหน่งงานท่ี

สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธรุกิจของบริษัทฯ  

 เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ จะมีบคุลากรที่มีคณุสมบติั และอตัรากําลงัที่เพียงพอตอ่ทัง้ธรุกิจปัจจบุนัคือ การผลิตและจ่าย

นํา้ประปา การบริหารจดัการนํา้ประปา และนํา้เสีย และจะสามารถขยายการดําเนินกิจการจากธุรกิจนํา้ประปาไปสู่ธุรกิจบริหาร

จดัการนํา้เสีย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน หรือแม้แต่ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างราบร่ืนนัน้  ปัจจยัสําคญัประการ

หนึ่งได้แก่การพฒันาบคุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทกุๆ ด้าน บริษัทฯ 

จึงได้กําหนดกรอบการพฒันาบคุลากรเป็นรายตําแหน่ง โดยการกําหนดแผนการพฒันา การเตรียมการ และดําเนินงานได้ปฏิบติั

มาตัง้แต่ปี 2553 ซึ่งบริษัทฯได้วิเคราะห์ และจัดทํา สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางด้านการบริหาร 

(Managerial Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และนํามาใช้เป็นกรอบการพฒันา โดยในปี 2554 

ได้ทําการประเมินเพ่ือหาช่องว่าง (gap) ในการพฒันา ตลอดจนจดัทําเป็นแผนพฒันารายตําแหน่ง (Individual Development 

Plan : IDP) และได้ใช้แผนดงักลา่วพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ 

สําหรับพนกังานท่ีได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กบับริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) ทกุคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ 

เพ่ือให้รับทราบถึงข้อปฏิบติั นโยบายองค์กร ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ หลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดี รวมถึงการสร้างความสมัพนัธ์อนั

ดีระหวา่งพนกังานกบัพนกังานใหม ่นอกจากนี ้ในระหวา่งร่วมงานกบั บริษัทฯ  พนกังานจะได้รับการพฒันาและสง่เสริมให้เกิดการ

เรียนรู้ในหลายรูปแบบ แตกต่างกนัตามลกัษณะงาน และระดบังาน ทัง้การฝึกปฏิบติัในงาน การอบรมความรู้ทัง้ในและนอก

องค์กร การหมนุเวียนพนกังานให้สามารถเรียนรู้งานได้อย่างหลากหลาย และการสร้างประสบการณ์ เป็นต้น การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง บริษัทฯ ได้จดัให้มีห้องแหง่การเรียนรู้ “ Edutainment “ที่ประกอบด้วย ตํารา และความบนัเทิงอย่างครบถ้วน เม่ือพนกังาน

ก้าวสูร่ะดบังานที่สงูขึน้ บริษัทฯ มีหลกัสตูรเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนบทบาทจากพนกังานไปสู่บทบาทผู้ นํา ในปี 2554 

หลกัสตูรท่ีพนกังานเข้ารับการอบรมเพ่ือเสริมสร้างทกัษะมีจํานวน 133 หลกัสตูร เป็นชัว่โมงการอบรมจํานวน 3,316 ชัว่โมง ในปี 

2555 พนกังานได้เข้ารับการอบรมเพ่ือเสริมสร้างทกัษะมีจํานวน 244 หลกัสตูรและมีชัว่โมงการอบรมรวม 3,799 ชัว่โมงซึง่แสดงให้

เห็นว่า จํานวนชัว่โมงอบรมของพนกังานทกุระดบัได้รับการพฒันาเพ่ิมสงูขึน้ และพบว่าพฤติกรรมหลงัการฝึกอบรมมีแนวโน้มใน

การพฒันาความสามารถการทํางานในภาพรวมดีขึน้ ส่งผลให้ระดบัการประเมินความพึงพอใจต่องานและต่อบริษัทฯ ของ

พนกังานมีระดบัดีกวา่ที่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ 
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