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9. การกาํกบัดูแลกิจการ 
 

 บริษัท นําประปาไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดําเนินธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลกิจการทีดี มีคุณธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการพฒันาการดําเนินการอย่างต่อเนืองตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2553 เมือวนัที  30 เมษายน 2553 ซึงมีมติให้บริษัทฯ 
เปลียนวิสยัทศัใหม่จากเดิม “เป็นผู้ นําภาคเอกชนของประเทศในการดําเนินธุรกิจเกียวกบันําอย่างครบวงจร”  เป็น  “เป็นบริษัทชนั
นําของประเทศในการดําเนินธุรกิจเกียวกบันํา พลงังาน และสิงแวดล้อม” โดยให้ความสําคญักบัธุรกิจทีเป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม เช่น 
ธุรกิจบําบดันําเสียและธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทดแทน เพือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและความมนัคงด้านการเงินและตระหนกัต่อ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิงแวดล้อม 

 เพือให้การกํากบัดแูลการดําเนินกิจการของบริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ อนัจะส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้ น พร้อมไปกบัการ
คํานงึถงึผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย จงึกําหนดหลกัการกํากบัดแูลกิจการขนึ ให้คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพนกังานทกุระดบัชนัได้ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด    โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล  ข้อพึงปฎิบัติทีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน  
ระเบียบและแนวปฎิบตัิทีเกียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  และมีความมุ่งมนัทีจะพฒันาเพือยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้ไปสู่แนวปฎิบตัทีิเป็นเลิศในระดบัสากล 
 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 
 

ตามมตทีิประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1/2549 ของบริษัทมหาชน เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2549 ได้มีมติอนมุตัิให้มี
การกําหนดนโยบายกํากบัดแูลกิจการทีดี หรือ บรรษัทภิบาลของบริษัท นําประปาไทย ให้กบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
นําไปเป็นหลกัการในการปฏิบตังิาน ดงันี 
 1. คณะกรรมการบริษัทมุ่งมนัทีจะสร้างมลูคา่เพิมแก่กิจการของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะกํากบัดแูลและดําเนินงาน
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวงัตามกําลังความสามารถ  เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้น พร้อมกับดูแลมิให้เกิดปัญหา
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจและการกระทําในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท 

 2.  คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเทา่เทียมกนัและเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

 3.    คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และทนัเวลาแก่ผู้ ทีเกียวข้องทกุฝ่าย 

 4.  คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสียงอยู่เสมอ โดยจะดําเนินการให้มีการควบคมุและบริหาร
ความเสียงทีเหมาะสม 

 5.  คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานสําหรับกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน โดย
คณะกรรมการบริษัทจกัต้องเป็นตวัอย่างเกียวกบัจรรยาบรรณ รวมถึงปฏิบตัิตนให้เป็นตวัอย่างทีดีแก่ผู้บริหารและพนักงานตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  

 6.  คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพือใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบตัิหน้าที
ของคณะกรรมการ 
9.2 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
  

(1) คณะกรรมการบริษัท 
         ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัท นําประปาไทย จํากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน      
12 ทา่น ดงันี 
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รายชือ ตาํแหน่ง 

1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายปลิว ตรีวศิวเวทย์ กรรมการและรองประธานกรรมการ 
3. นายณรงค์ แสงสริุยะ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
4. นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเสียง  
5. ดร. สมบตั ิกิจจาลกัษณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
6. นายสมโพธิ ศรีภมูิ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสียง กรรมการ

บรรษัทภิบาล และกรรมการผู้จดัการ 
7.  นายเรียวทาโร ซูมิ กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
8.  นายโทโมโนริ ซูซุกิ  กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสียง 
9.  นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธาน

กรรมการบริหารความเสียง และกรรมการบรรษัทภิบาล  
10. นายสมนึก ชยัเดชสริุยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
11.นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 
12. นายสวุิช พงึเจริญ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

หมายเหต ุ      นางพเยาว์ มริตตนะพร ได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการเมือวนัที 30 มกราคม 2556 

    ข้อมลูของกรรมการบริษัทฯ เกียวกบัวฒุกิารศกึษาลา่สดุ ประวตักิารอบรมเกียวกบับทบาทหน้าทีและทกัษะของการเป็นกรรมการ และ   
      ประสบการณ์หลกัทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทงัรายชือของกรรมการในบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบ 2 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ ได้แก่  
1. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลกัษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายสมโพธิ ศรีภูมิ 

และนายสวุชิ พงึเจริญ กรรมการสองในหกคนนีลงลายมือชือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือ 

2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นายณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นายสมบตัิ กิจจาลกัษณ์ หรือ นางพเยาว์ มริตตนะพร หรือ 
นายสมโพธิ ศรีภูมิ หรือนายสุวิช พึงเจริญ คนหนึงคนใดลงลายมือชือร่วมกบั นายเรียวทาโร ซูมิ หรือนายโทโมโนริ 
ซูซูกิ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท 

 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2549 เมือวันที 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัท ไว้ดงันี 

(1) ดูแลและจัดการให้การดําเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมตทีิประชมุผู้ ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพืนฐานของหลกัการกํากบัดแูลกิจการ  ทีด ี

(2) กําหนดนโยบายและทศิทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากบัควบคมุดแูลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นตาม
นโยบายทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือเพิมมลูค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความ
มงัคงัสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

(3) ให้ความเหน็ชอบวสิยัทศัน์ พนัธกิจ คณุค่าขององค์กรทีบริษัทฯ มุ่งหวงั และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
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(4) จดัให้มีและกํากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี 
(5) พิจารณาอนมุตัิงบประมาณการลงทนุ และงบประมาณในการดําเนินการของบริษัทฯ ประจําปี รวมทงัดแูลการใช้

ทรัพยากรของบริษัทฯ 

(6) จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล และข้อมูลทวัไปทีสําคญัต่อผู้ ถือหุ้น อย่างครบถ้วน  ถูกต้องและ
เพียงพอ และยืนยนัการตรวจสอบรับรองข้อมลูทีรายงาน 

(7) จดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิภาพ และมาตรการบริหารความ
เสียงทีเหมาะสม เพียงพอ รวมทงัมีการตดิตาม การดําเนินการในเรืองดงักล่าวอย่างสมําเสมอ 

(8) พิจารณากําหนดและแยกบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร 
คณะอนกุรรมการ และฝ่ายบริหารอย่างชดัเจน รวมทงัมีการสือสารบทบาท หน้าที และความรับผิดชอบดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ ฝ่ายบริหารและพนกังานของบริษัทฯ  อย่างสมําเสมอ 

(9) กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ และฝ่ายบริหาร ดําเนินการตามนโยบายทีกําหนดไว้  
(10) พิจารณาประเมินผลงาน กําหนดเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส บําเหน็จ และผลตอบแทนอืนๆ รวมทัง

คา่ใช้จ่ายและสิงอํานวยความสะดวกของกรรมการผู้จดัการ รวมถึงกําหนดแผนสํารองเกียวกบัการสรรหาบุคลากร
ทีจะดํารงตําแหน่ง  ทีสําคญัของฝ่ายบริหาร ในกรณีทีฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบตัหิน้าทีได้ 

(11) พิจารณาปรับเปลียนแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าที ความรับผิดชอบ และบทบาทของคณะกรรมการบริหาร 
คณะอนกุรรมการตา่ง ๆ และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสม 

(2) คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ทา่น ดงันี  

รายชือ ตาํแหน่ง 

1.  นายณรงค์ แสงสริุยะ ประธานกรรมการบริหาร 
2.  ดร. สมบตั ิกิจจาลกัษณ์ กรรมการบริหาร 
3.  นายโทโมโนริ ซูซูกิ กรรมการบริหาร 
4.  นายสุวชิ พงึเจริญ กรรมการบริหาร 
5.  นายสมโพธิ ศรีภมูิ กรรมการบริหาร และ เลขานกุาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหาร 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2549 เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ
กรรมการบริหาร ไว้ดงันี 

(1) กํากบัดแูลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย(policies) และกลยุทธ์ (strategies) 

ทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่กรรมการผู้จดัการ 
(2) กํากบัดแูลการศึกษาความเป็นไปได้สําหรับโครงการใหม่ รวมทังพิจารณาอนมุัติดําเนินโครงการต่างๆ ตามที

เหน็สมควรภายในวงเงินตามข้อ (3) 
(3) มีอํานาจอนมุัติการเข้าทํานิติกรรมใดๆ ซงึมีผลผูกพนัต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้าสิบล้านบาท)  ทงันี 

การอนมุตัิดงักล่าว ต้องไม่เป็นรายการทีมีความขดัแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกบั  บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทงัรายการทีต้องขอความ
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เห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(4) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ และ /หรือกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการ
ดําเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายและกลยุทธ์ (policies and strategies) ที
กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

(5) มีอํานาจว่าจ้าง แต่งตัง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิกา ร และ
ผลตอบแทนอืนๆ รวมทงัค่าใช้จ่ายและสิงอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าทีหรือพนักงานของบริษัทฯ ทีมี
ตําแหน่งตงัแตผู่้ อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเทา่ขนึไป แตไ่ม่รวมถงึกรรมการผู้จดัการ 

(6) มีอํานาจแตง่ตงั กําหนดอํานาจหน้าที มอบหมายแนวนโยบาย กํากบัดแูล    กําหนดผลตอบแทน ค่าเบียเลียง 
ค่าใช้จ่ายและสิงอํานวยความสะดวกสําหรับคณะทํางานพิเศษเพือดําเนินงานเฉพาะเรือง รวมถึงอนุมัติ
ข้อเสนอของคณะทํางานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ (3) 

(7) มีอํานาจแต่งตงัประธานทีปรึกษา ทีปรึกษา และ /หรือคณะทีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความ
เหมาะสม โดยการกําหนดผลตอบแทน ค่าเบียเลียง ค่าใช้จ่ายและสิงอํานวยความสะดวกของประธานที
ปรึกษา ทีปรึกษา และ /หรือคณะทีปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

(8) ดําเนินการอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครังคราว 

 

อย่างไรก็ด ีคณะกรรมการบริหารไม่มีอํานาจในการทีจะอนมุตัเิรืองหรือรายการทีตนเองหรือบุคคลทีอาจมีความขดัแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใด จะเข้าทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามใน
ประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(3)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี  

รายชือ ตาํแหน่ง 

1.  นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบทกุท่านเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบญัชี และการบริหาร   โดยมี
หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2549 เมือวันที 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการตรวจสอบและได้ทําการปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2552 เมือวนัที 25 
กมุภาพนัธ์ 2552 โดยมีรายละเอียดกําหนดไว้ดงันี 

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
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(2) สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบในการแต่งตงั โยกย้าย เลิกจ้าง 
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและนโยบายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(4) พิจารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจําปี และบคุลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 

(5) พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฏระเบียบทีเกียวข้อง 

(6) พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตงั และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพือเสนอ
ขออนมุตัติอ่ผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และให้มีการประชุมร่วมกบัผู้สอบบัญชีโดยไม่
มีฝ่ายจดัการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

(7) จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานการประจําปีของบริษัท 
ซงึรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรแผนกตรวจสอบภายใน ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

(9) ปฏิบตังิานอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี  

รายชือ ตาํแหน่ง 

1.  นายไพรัช เมฆอาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2.  นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. นายเรียวทาโร ซูมิ 

4,  นายสมนึก ชยัเดชสริุยะ 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

หมายเหต ุ  ทีประขุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2013 เมือวนัที 30 มกราคม 2556 มีมติแต่งตงันายสมนึก ชยัเดชสุริยะ เป็นกรรมการ  
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เพิมอีก 1 ทา่นในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 โดยมีผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ ทําหน้าทีเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2549 เมือวันที 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไว้ดงันี 

(1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัท รวมทงัคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา  ทีได้กําหนดไว้แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ
พิจารณาแตง่ตงัหรือเพือนําเสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตงั แล้วแต่กรณี ทงันี ในกระบวนการพิจารณา
คดัเลือกบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสมข้างต้นนนั ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชือ
บคุคลเพือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกได้ด้วย 
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(2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพือดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผู้ จัดการ รวมทงัดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาทีได้กําหนดไว้แล้ว นําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาแตง่ตงั 

(3) จดัให้มีแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) สําหรับการดํารงตําแหน่งทีสําคญัของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที
อยู่ในเกณฑ์ทีจะได้รับพิจารณาดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงู พร้อมกบัทบทวนแผนดงักล่าวอย่างสมําเสมอ 

(4) กําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
(5) พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการตอ่คณะกรรมการบริษัทเพือให้ความเห็นชอบแล้วนําเสนอต่อทีประชุมผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
(6) พิจารณาเสนอเงินเดือนและการปรับอตัราเงินเดือน รวมถงึผลตอบแทนอืนของกรรมการผู้จดัการ แล้วนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนมุตัิ 
(7) ปฏิบตัหิน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(5)    คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี  

รายชือ ตาํแหน่ง 

1.  นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
2. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการบรรษัทภิบาล 
3. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการบรรษัทภิบาล 
4. นายสมโพธิ ศรีภมูิ กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานกุาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2549 เมือวันที 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไว้ดงันี 

(1) เสนอแนวปฏิบตัด้ิานการกํากบัดแูลกิจการทีดีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(2) กํากับดูแลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหาร
เพือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี 

(3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของ
มาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา
ปรับปรุงให้ทนัสมยัอย่างสมําเสมอ 

(4) มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีให้คณะทํางานการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ และรายงานผลการ
กํากบัดแูลกิจการทีดีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(5) มีอํานาจในการเชิญบุคคลภายนอกทีมีความรู้ความเชียวชาญเป็นทีปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ 

(6) ปฏิบตัหิน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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(6)  คณะกรรมการบริหารความเสียง 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสียง ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี  

รายชือ ตาํแหน่ง 

1.  นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
2. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการบริหารความเสียง 
3. นายโทโมโนริ ซูซุกิ กรรมการบริหารความเสียง 
4. นายสมโพธิ ศรีภมูิ กรรมการบริหารความเสียง และเลขานกุาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง  

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2549 เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของคณะ
กรรมการบริหารความเสียง ไว้ดงันี 

(1) กําหนดนโยบายการบริหารความเสียง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทงัมอบหมายให้
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมถึงรายงานผลการปฏิบตัิต่อคณะกรรมการบริหาร      ความ
เสียง 

(2) พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสียงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนือง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสียงให้สอดคล้องตามนโยบายทีกําหนดไว้
อย่างสมําเสมอ 

(3) สนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสียงทกุระดบัของบริษัทฯ 

(4) จดัให้มีรายงานความเสียงและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(5) ปฏิบตัหิน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

(7)    เลขานุการบริษัท 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2012 เมือวนัที 26 กรกฎาคม 2555 มีมติแต่งตงันางสาวสุดารัตน์ เจียมจนัทร์ 
ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้ จัดการ เป็นเลขานกุารบริษัท แทนนายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้ จดัการ โดยให้มีอํานาจหน้าที
ตามทีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเตมิ (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551  

หน้าทขีองเลขานุการบริษัท 

(1) ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกียวกบักฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีบริษัทฯ ต้องปฏิบตัติาม  
(2) การให้ข้อมลูสถานการณ์ทีเกียวกบัการการกบัดแูลกิจการทีดี  
(3) ดแูลให้การดําเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรืองเป็นไปอย่างราบรืนและมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกบักฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง การกํากบัดแูลกิจการทีดีของบริษัทฯ  
(4) ดแูลการจดัประชมุคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการเฉพาะเรือง และการประชมุผู้ ถือหุ้น  
(5) จัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญของบริษัทฯ อาทิ ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการ /

คณะกรรมการเฉพาะเรือง/การประชมุผู้ ถือหุ้น  
(6) จดัทําแบบ 56-1 ทะเบียนกรรมการ รวมทงัการแจ้งข้อมลูทีเกียวข้องตอ่หน่วยงานกํากบัดแูลกิจการ 
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(7) จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรืองการกํากับดูแลกิจการทีดีให้กับกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังาน 

(8)  คณะผู้บริหาร   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทา่น ดงันี 
 

รายชือ ตาํแหน่ง 

1. นายสมโพธิ ศรีภมูิ กรรมการผู้จดัการ 
2. นายสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นางสาวปทดิา ไชยเสน ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
4. นายสมภล กฤษฎาสิมะ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
5. นายศวิา นาคธารีย์  ผู้ อํานวยการฝ่ายวเิคราะห์การลงทนุ 
6. นายชชัวาล เทียนประเสริฐกิจ ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 
7. นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์ 
8. นายณัฐพนธ์ กลินห้าวหาญ 

9. นายหงษ์ทอง อาทติย์ 

ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบริการลกูค้า 

 

 หมายเหตุ :  ข้อมลูของผู้บริหารบริษัทฯ เกียวกบัวฒุกิารศกึษาลา่สดุ ประวตักิารอบรมเกียวกบับทบาทหน้าทีและทกัษะของการเป็นผู้บริหารและ 

  ประสบการณ์หลกัทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการผู้จดัการ  

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 1/2549 เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2549 และครังที 8/2550 เมือวนัที 5 พฤศจิกายน 
2550 มีมตกํิาหนดขอบเขตและอํานาจของกรรมการผู้จดัการ ไว้ดงันี 

(1) มีอํานาจอนมุตักิารทํานิตกิรรมใดๆ ซงึมีผลผกูพนับริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
(2) มีอํานาจในการออก แก้ไข เพิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสัง และข้อบงัคบัเกียวกับการทํางานของบริษัทฯ เช่น 

การบรรจุ แต่งตงั ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกําหนดเงินเดือนและเงินอืนๆ รวมตลอดถึงการ
สงเคราะห์และสวสัดกิารตา่งๆ 

(3) มีอํานาจทีจะมอบอํานาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้ อํานวยการฝ่าย ปฏิบัติหน้าทีแทน
กรรมการผู้จดัการในเฉพาะเรือง เช่น การสงัซอื การจดัจ้าง    การสงัจ่ายเงิน ได้ตามทีเหน็สมควร 

(4) มีอํานาจแต่งตงับุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคมุของกรรมการผู้จดัการ 
หรืออาจมอบอํานาจเพือให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจดําเนินการตามทีกรรมการผู้จดัการเห็นสมควร และมีอํานาจ
เปลียนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอํานาจนนัๆ ได้ 

(5) มีอํานาจปรับปรุง โยกย้าย ยุบรวม หรือขยายโครงสร้างองค์กรในระดบัตํากว่าฝ่ายได้ตามความเหมาะสมตราบ
เทา่ทีบริษัทฯ ยงัคงมี 8 ฝ่าย และมีจํานวนพนกังานรวมไม่เกิน 134  อตัรา 

(6) มีอํานาจกําหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอืนๆ รวมทงัอัตราค่าใช้จ่ายและสิงอํานวยความสะดวกของ
ผู้ อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเทา่ขนึไป เพือนําเรียนขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร 
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(7) มีอํานาจกําหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงานระดับตํากว่าผู้ อํานวยการฝ่ายหรือ
เทียบเทา่ ทงันี อตัราเงินเดือน (ไม่รวมคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อืนๆ) ทงัในข้อ (6) และ (7) รวมกนัทงัสินต้อง
ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ของบริษัทฯ 

(8) มีอํานาจว่าจ้าง แต่งตัง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด กําหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และ
ผลตอบแทนอืนๆ รวมทงัค่าใช้จ่ายและสิงอํานวยความสะดวกของพนกังานบริษัทฯ ทีมีอัตราเงินเดือน (เฉพาะ
อตัราเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อืนๆ ทีได้รับ) ไม่เกิน 150,000 บาท/เดือน และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ ที
มีตําแหน่งตํากวา่ผู้ อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเทา่ นอกนนัให้กรรมการผู้จดัการนําเรียนขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร ทงันี สามารถมอบอํานาจช่วงต่อการดําเนินการข้างต้นทงัหมดหรือบางส่วนให้แก่คณะทํางาน 
คณะกรรมการ คณะบริหารงาน คณะบคุคล หรือผู้จดัการคนหนงึคนใดได้ตามความเหมาะสม 

(9) มีหน้าทีดําเนินการควบคมุดแูลกิจการทงัปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมตแิละนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 

(10) มีหน้าทีในการเสนอขออนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(11) มีหน้าทีนําเสนอเรืองทีสําคญัต่อคณะกรรมการบริษัทหรือทีประชุมผู้ ถือหุ้นเพือพิจารณาอนมุตัิเห็นชอบ หรือเพือ
การอืนใดตามความเหมาะสม 

(12) มีหน้าทีศึกษาความเป็นไปได้สําหรับโครงการใหม่ๆ และมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามทีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 

(13) ในกรณีกรรมการผู้จดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้กรรมการผู้จดัการแต่งตงัผู้ อํานวยการฝ่ายหรือบุคคลอืน
เป็นผู้ รักษาการเพือปฏิบตัหิน้าทีแทนเป็นครังคราวไป โดยผู้ รักษาการมีอํานาจหน้าทีเทา่กบักรรมการผู้จดัการ 

(14) ดําเนินการอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นครังคราว 

 อย่างไรก็ดี กรรมการผู้ จัดการและผู้ ทีได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้ จัดการไม่มีอํานาจในการทีจะอนุมัติเรืองหรือ
รายการทีตนเองหรือบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใด จะเข้า
ทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

9.3  การสรรหาและแต่งตงักรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

(1) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมทีจะรับตําแหน่ง
กรรมการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพือเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัแิตง่ตงั โดยจะเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษัทฯ ดงันี 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซงึมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดย
จะต้องมีสดัส่วนกรรมการทีมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทงัหมด และมีกรรมการอิสระไม่
น้อยกวา่ 3 คน หรือ มีสดัส่วนไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทงัหมด โดยบริษัทฯ ได้กําหนดว่า นอกเหนือจากคณุสมบตัิ
ความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้อง 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ทีอาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลทีเกียวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย์) 

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัททีเกียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
รวมทงัไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที
เกียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
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(3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พีน้องและบตุร รวมทงัคูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลทีจะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมทงัในด้านการเงินและบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทในเครือ 
บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถงึไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่าวในเวลาไม่
น้อยกวา่1ปีก่อนได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
เหน็วา่ การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนนัจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าทีและการให้ความเห็นทีเป็นอิสระ
ของกรรมการอิสระ 

(5) ไม่ได้รับการแตง่ตงัขนึเป็นตวัแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  ผู้ ถือหุ้นซงึเป็น
ผู้ ทีเกียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(6) สามารถปฏิบัติหน้าทีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าทีทีได้รับมอบหมาย จาก
คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบ ริษัทฯ 
รวมทงัผู้ ทีเกียวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว 

(7)  สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพือตดัสินใจในเรืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

(8)  ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนทีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืน ซงึประกอบกิจการทีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9)  ไมมี่ลกัษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

(10) สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่าง เทา่เทียมกนั 

(11) สามารถดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(12) ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  กฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายทีเกียวกบัธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายนนั  ทงันี ในความผิดเกียวกบัการกระทําอนัไม่เป็น
ธรรมทีเกียวกบัการซือขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานทีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

(2) การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร แต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพือทําหน้าทีแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนทีเป็นงานบริหารจดัการและงานประจําทีเกินอํานาจหน้าทีของกรรมการผู้จดัการ ทงันี เพือให้
คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขนึกบังานในเชิงนโยบายและงานกํากบัดแูลฝ่ายบริหาร 

(3)   การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบทเีป็นอิสระ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ แตง่ตงัจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยทงัหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซงึ
มีคณุสมบตัิความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษัทฯ  กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบญัชี และ/หรือการเงิน เพือทําหน้าทีตรวจสอบและกํากบัดแูล
การดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผู้ตรวจสอบบญัชี และการ
พิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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(4)    การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน แตง่ตงัจากคณะกรรมการบริษัท จํานวนอย่างน้อย  3 คน และอย่างน้อย 1 
คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซงึต้องปฏิบตัิหน้าทีเป็นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในปี 2556 คณะกรรมการ
บริษัท กําหนดให้มีการแต่งตังกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพิมอีก 1 คนซึงจะทําให้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีกรรมการอิสระจํานวน 2 คนหรือคดิเป็นร้อยละ 50  

(5)   การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการ
อิสระ กบัต้องมีกรรมการอิสระปฏิบตัหิน้าทีเป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

(6)   การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสียง 

คณะกรรมการบริหารความเสียง แต่งตงัจากคณะกรรมการบริษัทจํานวนอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระ 
ปฏิบตัหิน้าทีเป็นประธานกรรมการบริหารความเสียง 
 

9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  

ตลอดระยะเวลากวา่ 10 ปีในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความเชือมนัวา่ระบบและกระบวนการกํากบัดแูลกิจการทีดีเป็นปัจจยั
การนํามาซงึความสําร็จในการดําเนินธุกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย คณะกรรมการ
บริษัท จึงได้บริหารงานให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ตลอดจนแผนและกลยุทธ์ทีกําหนด กฎหมายหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุทีบริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนอยู่และมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนีคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยยังมีความมุ่งมันทีจะพฒันาเพือยกระดบัการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวปฎิบตัอินัเป็นเลิศ 

การปฏิบัตติามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น  

 บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับสิทธิพืนฐานต่างๆ ทงัในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรัพย์ และในฐานะเจ้าของ
บริษัท ด้วยวธีิการและมาตรฐานทีเป็นทียอมรับและเชือถือได้ โดยให้สิทธิในการซือ ขาย โอน หลกัทรัพย์ทีตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การ
ได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการ
เลือกตงัเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในทีประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเรืองสําคญัของบริษัทฯ เช่น การ
เลือกตงักรรมการ การอนมุตัธิุรกรรมทีสําคญัและมีผลตอ่ทศิทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ทงันี ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นทีถืออยู่ โดยแตล่ะหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนงึเสียง  
 นอกเหนือจากสิทธิพืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัได้ดําเนินการในเรืองอืนๆ เพิมเติม ทีเป็นการส่งเสริม และอํานวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี 

1. ให้ข้อมูลทีสําคญัและจําเป็นสําหรับผู้ ถือหุ้นเกียวกับการดําเนินธุรกิจอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตุการณ์ โดยบางเรืองแม้ว่า
ตามข้อกําหนดของกฎหมายจะไม่ได้บงัคบัให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทฯ เห็นว่าเรืองใดมีความจําเป็นทีผู้ ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะ
เปิดเผยข้อมลูนนัผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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2. ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูล
ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจดัส่งเอกสารประชมุ นอกจากนี ยงัได้ชีแจงสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลง
มตขิองผู้ ถือหุ้น ไว้อย่างชดัเจนในหนงัสือนดัประชมุทีบริษัทฯ จดัส่งให้ 

3. ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบทีได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม โดยบริษัทฯตามแบบที
กระทรวงพาณิชย์กําหนด และผู้ ถือหุ้นยงัสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ และบริษัทฯ 
ยงัได้จดัให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ ถือหุ้น สําหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทีเข้าประชุม
ภายหลงัจากประธาน ในทีประชมุเปิดการประชมุแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระทีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้มีการ
ลงมต ิและนบัเป็นองค์ประชมุตงัแตว่าระทีได้เข้าประชมุเป็นต้นไป เว้นแตที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีความเหน็ เป็นอย่างอืน 

4. ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิทีจะเสนอวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีล่วงหน้าเป็น
เวลา 3 เดือน คือ ตงัแตว่นัที1 ตลุาคม -30 ธนัวาคม นอกจากนีบริษัทฯ ยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้า
รับการเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า 

5. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดทีแสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายทีได้
จดัพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะเพือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการ ประชุ ม  และ ทํ าใ ห้ ขั นตอนการ
ลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้  วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้น เฉพาะบัตรการ
ลงคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพือคํานวณหกัออกจากผู้ ทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทงัหมด และสําหรับวิธีการนับ
คะแนน บริษัทฯ ใช้ระบบ e-Voting ทีสามารถให้ความถกูต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทนัทีหลงัจากจบการพิจารณาแต่
ละวาระ โดยเมือจบการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้ 

6. ในการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ หรือตงัคําถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติ
ในวาระใดๆ เพือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูรายละเอียดในเรืองดงักล่าว อย่างเพียงพอ ทังนีในวาระทีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยหรือข้อ
ซกัถามคณะกรรมการบริษัท จะตอบคําถามหรือข้อสงสยักบัผู้ ถือหุ้นในทกุประการ  

7. กําหนดให้มีวาระเกียวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพือชีแจงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบจํานวนและประเภทของค่าตอบแทนที
กรรมการแตล่ะคนได้รับ โดยแบง่เป็นเบียประชมุและโบนสักรรมการบริษัทซงึได้มีการชีแจงอย่าง ละเอียดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ 

8. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี บริษัทฯ พิจารณาตามลําดบัในระเบียบวาระทีได้กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมทีได้ส่งให้ผู้ ถือ
หุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลียนแปลงลําดบัวาระดงักล่าว และไม่มีการขอให้ทีประชมุ พิจารณาเรืองอืนทีนอกเหนือไปจากทีกําหนดไว้
ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นแตอ่ย่างใด 

การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน   

 การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึนกับผู้ ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อยนักลงทุน
สถาบนัหรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติบริษัทฯ คํานงึถงึและพยายามสร้างความเทา่เทียมกนัอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกบัผู้ ถือหุ้นรายย่อย ดงันี 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถร้องเรียนกรรมการตรวจสอบ 

 ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการ ตรวจสอบ ผ่านอีเมล์ 
ina@thaitap.com ซงึกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแตล่ะเรือง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน ก็จะดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีปฎิบตัิอย่างเหมาะสม หรือหากเป็นข้อเสนอแนะทีมีความสําคญัและมีผลต่อผู้ มีส่วนได้เสียโดยรวม 
หรือมีผลตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบจะเสนอเรืองดงักล่าวต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณา
กําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและการดําเนินการตา่งๆ ดงันี 

-  บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นทีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทําให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจําปีอย่าง
ละเอียด รวมถงึการเปิดเผยการถือหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน 

- มีการแบ่งแยกหน้าทีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ ถือหุ้น จึงทําให้
ปราศจากการก้าวก่ายหน้าทีความรับผิดชอบ ในกรณีทีกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึงมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ใน
เรืองทีกําลงัพิจารณา ผู้ มีส่วนได้เสียนนัก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพือให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารเป็นไปอย่างยตุธิรรม เพือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง 

- กําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอํานาจดําเนินการและข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ในคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการทีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพือให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ข้อมลูภายในใน
การซือขายหุ้นทีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ประกาศไว้ใน “ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  เรือง การเปิดเผย
ข้อมลูของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์”  บริษัทฯ ได้จดัทํา “แนวทางการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน” เพือให้พนกังานของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย รวมถงึบริษัทในเครือ ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฎิบตัอิย่างเคร่งครัด 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดมันในความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนเกียวข้องทุกฝ่ายเพือประโยชน์ร่วมกันอย่างยังยืน โดย
คณะกรรมการบริษัทได้กํากับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการทีเชือมันได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ ทงัทีได้
กําหนดไว้ในกฎหมาย และทีได้กําหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทงัรับผิดชอบดแูลให้มนัใจได้ว่า
สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้ มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทังผู้ ถือหุ้น พนักงาน ผู้ มีส่วนได้เสีย และผู้ มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ดงันี 

 ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขนัพืนฐาน สิทธิทีกําหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัทฯ เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคดิเหน็อย่างอิสระในทีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึสิทธิทีจะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
แล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่าน
กรรมการตรวจสอบ โดยทกุๆ ข้อคดิเหน็จะได้รับการรวบรวมเพือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 

 พนักงาน บุคลากรของนําประปาไทยทกุคนถือเป็นทรัพยากรทีสําคญัทีสุดในการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญั
กบัพนกังานทกุคนไม่ว่าจะทํางานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ  โดยจะสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี 
ปลอดภัย มีค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับการทํางาน สวัสดิการทีดีให้กับพนักงาน ปฏิบตัิงานอย่างสุดความสามารถ ด้วยความ
รวดเร็ว รอบคอบ ขยนั และทํางานด้วยความสขุอีกทงับริษัทฯ ได้มีนโยบายปฎิบตัด้ิานการพฒันาบุคลากรเพือให้บุคลากรมีความรู้
ความก้าวหน้าและความสามารถ คือ 

- เปิดโอกาสให้บคุลากรทกุคน แสดงความสามารถอย่างเตม็ทีโดยจดั ผลตอบแทนทีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการ
ทํางาน ทงัในรูปของเงินเดือน โบนสัและคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการทีเหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ  อีกทงัให้ โอกาส
บคุลากรฝึก ศกึษา อบรม เพิมเตมิทงัภายในและภายนอกองค์กร 

- ให้ความสําคญัตอ่การพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่างทวัถงึและสมําเสมอ 

- การแตง่ตงั และโยกย้ายพนกังาน รวมถงึการให้รางวลัและการลงโทษ ต้องกระทําด้วยความสุจริตใจและตงัอยู่บนพืนฐาน
ของความรู้  ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
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- ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดตา่งๆ ทีเกียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด 

 ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมันทีจะให้ผู้ บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดทงัด้านคณุภาพและราคา ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษา
สมัพันธภาพทียงัยืน ทงันี บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกียวกับสินค้าและบริการ  ให้คําปรึกษา
เกียวกบัวธีิการแก้ปัญหาและรับข้อร้องเรียน เพือให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจมากทีสดุในสินค้าและบริการ 
 คู่ค้า บริษัทฯ ปฏิบตัติามกรอบการค้าทีสจุริต โดยยดึถือการปฏิบตัติามสญัญา จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และคํามนัที
ให้ไว้กบัคูค้่าอย่างเคร่งครัด  

 เจ้าหนี บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามเงือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าทีทีพึงมีต่อเจ้าหนี เช่น เจ้าหนีทางธุรกิจ และ
เจ้าหนีทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี บริษัทยงัจดัให้มีโครงการตา่งๆ เพือสร้างความสมัพนัธ์กบัเจ้าหนี อาทิ กิจกรรมหุ้นกู้สมัพนัธ์  
ทงันีบริษัทฯ มีแนวปฎิบตัติอ่เจ้าหนี คือ 

- ปฎิบตัติอ่คูค้่าและเจ้าหนีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตงัอยู่บนพืนฐานของการได้รับผลตอบแทนทีเป็นธรรม ตอ่ทงัสอง 
ฝ่าย 

-   ปฏิบตัติามสญัญาหรือเงือนไขตา่งๆ ทีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบตัติามเงือนไขข้อใดข้อ หนงึได้    
  ต้องรีบแจ้งให้คูค้่า และ/หรือเจ้าหนีให้ทราบล่วงหน้า เพือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

-   ในการเจรจาตอ่รองธุรกิจ พงึระเว้นการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สจุริตในการค้ากบัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี 

-  หากมีข้อมูลว่าการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆทีไม่สุจริตเกิดขนึ พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ /หรือเจ้าหนี 
และร่วมกนัแก้ไขโดยยตุธิรรมและรวดเร็ว 

- รายงานข้อมลูทางการเงินทีถกูต้อง ครบถ้วนและตรงเวลาให้กบัเจ้าหนีอย่างสมําเสมอ 

 สือมวลชน บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่สือมวลชน เพือให้สามารถสือสารต่อไปยงัสาธารณชนได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ นอกจากนี บริษัทฯ ยงัจดัให้มีโครงการต่างๆ เพือสร้างความสมัพันธ์กบัสือมวลชน อาท ิ

กิจกรรมเยียมชมกิจการและโรงงาน และการแลกเปลียนความเหน็ระหวา่งกนั 

 อย่างไรก็ตามนอกจากบริษัทฯ จะดําเนินการทีได้คํานึงถึงบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสียแล้วก็ตาม บริษัทฯ ยงัได้ให้ความสําคญัใน
เรืองตา่งๆ ทีอาจจะมีผลกระทบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียในด้านตา่งๆ อาท ิ 
 การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิกียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ โดย บริษัทฯ ไม่สนบัสนนุการ
ดําเนินการทีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ ซงึแสดงถงึเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรมและปฏิบตัติามข้อกําหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

-    ผลงานทีเกิดจากการปฏิบตัติามหน้าทีถือ  เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ 

 -    ผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกทีได้รับมา หรือทีจะนํามาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพือให้มนั
ใจวา่จะไมล่่วงละเมิดทรัพย์สินทางปญญัาหริอลิขสิทธิของผู้ อืน 

 - . การตรวจสอบ ตงัแต่กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จนถึงการติดตงัเพือการใช้งาน และจัดทําฐานข้อมูลของ
ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ ทีใช้งานอยู่ในปัจจุบนัขององค์กร เพือให้มนัใจได้ว่าการดําเนินการสอดคล้อง
กบั พรบ.วา่ด้วยการกระทําความผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ ปี 2550 

 ด้านสังคมและชุมชน บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมต่อผู้มีส่วนเกียวข้องทกุฝ่ายและยึดมนัในการดําเนินธุรกิจที
รับผิดชอบตอ่สงัคม โดยเปิดเผยข้อมลูทีครบถ้วนและถกูต้อง รวมถงึรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ พือให้เกิดแนวทาง
ร่วมกนัในการดําเนินธุรกิจทียงัยืน เคียงคู่ไปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยมุ่งสนบัสนนุกิจกรรมเพือพฒันาคณุภาพชีวิต และ
เสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมทีบริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพือสังคมในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิงการพฒันาและส่งเสริมศกัยภาพของเยาวชน และได้ส่งเสริมให้พนกังานและผู้ เกียวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิ
เพือให้เกิดประโยชน์กบัชมุชนและสงัคม ให้เตบิโตเคียงคูก่นัไปอย่างยงัยืน 
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 ด้านสิงแวดล้อม บริษัทฯ จดัทําแนวปฏิบตัิการพัฒนาอย่างยงัยืนด้านการอนรัุกษ์และจดัการสิงแวดล้อม ตลอดจนฟืนฟู
และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างความรู้ ปลูกจิตสํานึก และส่งเสริมให้พนักงานตลอดจนเยาวชนชุมชนและผู้ มีส่วน
เกียวข้องทกุฝ่ายมีส่วนร่วมในการดแูลรักษาสิงแวดล้อม ด้วยการจัดทําโครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพือสิงแวดล้อมและ
ชมุชน 

 ด้วยความมุ่งมันดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัการดแูลสิงแวดล้อมและสงัคม  โครงการหนึงล้านกล้าสร้างป่าต้นนําทีบริษัทฯ ได้
ดําเนินการร่วมกบัชุมชน จะส่งผลลพัธ์ในระยะยาวกบัการพลิกฟืนพืนป่าอนัจะเป็นแหล่งต้นนําสําคญัทีจะหล่อหลอมให้คนในชุม
ชมุได้รักและหวงแหนในการร่วมกนัดแูลสิงแวดล้อม ตลอดจนยงัช่วยพฒันาชุมชนให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยงัยืน โดยพืนป่าซงึ
จะได้รับการปลกูและดแูลร่วมกบัชมุชนไปจนถืงปี 2560 

 ทงันีบริษัทฯ ยงัได้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเรืองสิงแวดล้อมเพือให้พนกังานลด
การใช้ทรัพยากรอย่างสญูเปล่า เพิมขีดความสามารถการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปลกูฝังการมีส่วนร่วมในการดแูลรักษา
และรับผิดชอบตอ่สิงแวดล้อมให้กบัพนกังาน  โดยตระหนกัดีว่าการปฎิบตัิงานของพนกังานล้วนมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทงัสิน  
โดยให้พนกังานได้ยดึถือปฏิบตั ิดงันี 

- ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัเกียวกบัสิงแวดล้อม 

- ส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจทีถกูต้องเกียวกบัการรักษาสิงแวดล้อม ทงัด้านการฝึก ศกึษา อบรม 

- แลกเปลียนความรู้ประสบการณ์กบัหน่วยงานทงัภายในและภายนอก รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และ
การเข้าศกึษาดงูานการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

- มีเป้าหมายทีชดัเจนในการป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ให้พนกังานปฎิบตัิได้อย่างต่อเนืองและสามารถ
ตดิตามความก้าวหน้าได้อย่างสมําเสมอ 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัเรืองการเปิดเผยสารสนเทศ เนืองจากเป็นเรืองทีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้ มีส่วน
ได้เสีย จึงมีความจําเป็นทีต้องมีการควบคมุ และกําหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทงัทีเป็นสารสนเทศทางการเงินและที
ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามทีกฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคญัครบถ้วน เพียงพอ เชือถือได้ และทนัเวลา ทงัภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซงึ
ยึดถือปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัต่างๆ ทีกําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืนของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลียนแปลงอยู่อย่างสมําเสมอ 
เพือให้มนัใจได้วา่กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัทีบริษัทฯ ถือปฏิบตัินนัมีความถูกต้อง และเป็นหลกัประกนัให้ผู้ ถือหุ้นเชือมนัในการ
ดําเนินธุรกิจทีโปร่งใส ถกูต้อง ตรงไปตรงมา เช่น  
 1. เปิดเผยข้อมลูการเงินและข้อมลูทีมิใช่ข้อมลูการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 

 2. จดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กบัรายงานผู้สอบบญัชีในรายงาน
ประจําปี 

 3. กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลทีมีความเกียวข้อง ซงึเป็นส่วนได้เสียทีเกียวข้อง
กบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยมีหลกัเกณฑ์และวธีิการรายงาน ดงันี 

 - รายงานเมือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครังแรก 

 - รายงานทกุครังเมือมีการเปลียนแปลงข้อมลูการมีส่วนได้เสีย 

 - รายงานเป็นประจําทกุสินปี 

 -     ในกรณีทีกรรมการพ้นจากตําแหน่ง และได้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใหม่โดยตอ่เนือง กรรมการทา่นนนัไม่ต้องยืนแบบ
รายงานใหม่หากไม่มีการเปลียนแปลงข้อมลูการมีส่วนได้เสีย 
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 - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารบริษัท จะต้องส่งสําเนา
รายงานการมีส่วนได้เสียนีให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัที
ได้รับรายงาน 

4.  ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซือ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์
ของบริษัทให้ทีประชมุคณะกรรมการทราบทกุครัง 

5. เปิดเผยวธีิการสรรหากรรมการ และวธีิการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ 
6. เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัหิน้าทีในคณะอนกุรรมการ  และจํานวนครังการเข้าประชมุเป็นรายบคุคล 

7. เปิดเผยโครงสร้างการดําเนินงานและการลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชดัเจน 

8. เปิดเผยข้อมลูคา่ตอบแทนทีกรรมการแตล่ะคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการเป็นรายบคุคล 

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทงัรูปแบบ ลกัษณะ และจํานวน 

คา่ตอบแทนทีกรรมการแตล่ะคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ 

10. เปิดเผยนโยบายการดแูลสิงแวดล้อมและสงัคม และผลการปฏิบตัติามนโยบาย 

11. รายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตังิานตามนโยบาย 

12. เปิดเผยโครงการลงทนุทีสําคญัต่างๆ และผลกระทบทีมีต่อโครงการลงทนุ โดยเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศผ่านระบบ   SET 

Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ   

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทําหน้าทีติดต่อสือสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ ถือหุ้น  รวมทงันักวิเคราะห์และ
หน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ ถือหุ้นต้องการข้อมลูเพิมเติม สามารถติดต่อโดยตรงทีหน่วยงานนัก
ลงทนุสมัพนัธ์ Ir@thaitap.com โดยได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต สรุปได้ดงันี  

- จดั Analyst Meeting ทกุ 6 เดือน  

- จดั Roadshow ทงัในประเทศและตา่งประเทศ   
- Company Visit ตา่งๆ ตลอดจนการตอบข้อซกัถามจากนกัลงทนุโดยตรงผ่านทางอีเมล์และโทรศพัท์อย่างสมําเสมอ  

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลทีมีคณุสมบตัิและประสบการณทีเกียวข้องทีจะช่วยพฒันาและกําหนด ทิศทาง
ธุรกิจ นโยบาย กลยทุธ์ของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสียง 
และกระบวนการสอบทาน เพือให้มนัใจว่าการดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมายทีใช้บงัคบั และการตดัสินใจทีสมเหตสุมผล 

(ก) กรรมการ  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทฯ  มีจํานวน 12 ทา่นประกอบด้วย 

– กรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 11 ทา่น ในจํานวนนีเป็นกรรมการอิสระ 4 ทา่น 
– กรรมการทีเป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ทา่น คือกรรมการผู้จดัการ 

 บริษัทฯ ไดจดัให้มีเลขานกุารบริษัท  โดยมีหน้าทีช่วยเหลือคณะกรรมการในการจดัการประชุมคณะกรรมการ การจดัส่ง
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ การจดบนัทึกรายงานการประชุม และหน้าทีอืนๆ ซึงเป็นหน้าทีตามปกติของเลขานุการบริษัท 
รวมถงึการจดัเก็บข้อมลูส่วนไดเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ เกียวข้องของบคุคลดงักล่าว 

(ข) คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตงัคณะกรรมการตรวจสอบเพือทําหน้าทีตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึงมีคุณสมบัติตามทีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  นอกจากนัน บริษัทฯ ได้จัดตงัคณะอนุกรรมการต่าง ๆ อีก ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความ
เสียง เพือทําหน้าทีในการสนบัสนนุงานเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการบริษัท 

(ค) บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าทีและความรับผิดตามทีกําหนดในกฎหมายทีเกียวข้อง โดยทําหน้าทีพิจารณาและให้
ความเหน็ชอบในเรืองทีสําคญัเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมทงัให้ความสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการทีดีและเชือมนัใน
หลกัการสําคญั ดงันี 
 

– การปฏิบตัิหน้าทีด้วยความสามารถเพือให้เกิดมลูค่าเพิมแกธุรกิจในระยะยาว และการบริหารงานด้วยความรอบคอบ
และระมดัระวงั และมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 

– การดําเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยทีเพียงพอตอ่บคุคลทีเกียวข้อง 
– การดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถงึระบบการควบคมุ และบริหารความเสียงทีเหมาะสม 

– กําหนดแนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจทีเหมาะสมสําหรับกรรมการ และพนกังานไดถือปฏิบตั ิ
 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ จดัทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการเกียวกับกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงิน
ของบริษัทฯ  เพือเสนอให้ทีประชมุผูถือหุ้นตรวจสอบ 

 บริษัทฯ จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกียวกับธุรกรรมทีกฎหมายทีเกียวข้อง กําหนดให้มี
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการระหวา่งกนั รายการทีเกียวโยงรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผล       ประ
โยชน เป็นต้น และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพือให้มนัใจว่า
การเข้าทํารายการตามทีเสนอนนัเป็นไปเพือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการทํารายการ
ดงักล่าวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) รวมทงัในหมายเหตปุระกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ  

(ง) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษัทฯ จะชีช่องทางและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรม ทีเกียวข้องเพือให้มีความตระหนักในหน้าที
และความรับผิดตา่งๆ เช่น หลกัสูตรต่างๆของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(Thai Institute of Directors Association 

(“IOD”) 
 

9.5 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

(1)   การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน         

  บริษทัฯ มีมาตรการป้องกนัการใช้ประโยชน์จากข้อมลูภายใน พนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ พึงรักษาข้อมลูและเอกสารที
ไม่สามารถเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกได้ ในการใช้ข้อมลูภายในร่วมกนัของพนกังานของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบหน้าทีและความ
รับผิดชอบเทา่ทีพนกังานผู้นนัได้รับมอบหมายเท่านนั โดยบริษัทฯ ได้จดัทําแนวทางการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน (Guideline for 

Prevention of Use of Inside Information) เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผ่านการอนมุตัิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 
1/2549 เมือวนัที 28 กรกฎาคม 2549  และ  บริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนกังานและผู้บริหารเพือได้รับทราบโดยทวักนั และ
ปฏิบตัติามโดยเคร่งครัด 
 แนวทางการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดงักล่าวมี
รายละเอียดดงันี  
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 หลักการทวัไป 
 บริษัท นําประปาไทย จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดําเนินธุรกิจตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ว่าดวัยการซือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทีกระทําโดยกรรมการ ผู้บริหาร 
พนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อย ห้ามมิให้อาศยัข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัต่อการเปลียนแปลงราคาตลาดของ
หุ้นหรือหลกัทรัพย์ทียงัมิได้เปิดเผยตอ่ประชาชนโดยทวัไป ทีรู้มาจากการปฏิบตัิหน้าทีหรือมีตําแหน่งในบริษัทฯ อาจทําให้ต้องรับผิด
ตามกฎหมายซงึมีโทษทางอาญา 

 ดงันนั เพือเป็นการป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทฯ เอง 
ต้องเผชิญกบัการกระทําทีอาจฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าว ตลอดจนเพือเป็นการดําเนินการตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการทีดีของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจงึได้กําหนดแนวทางการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในขนึ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ 
และพนกังานของบริษัทย่อยทุกคน จะต้องปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทงัใช้สามัญสํานึก  เหตุและผลทีพึง
ปฏิบตัแิตล่ะกรณีประกอบด้วย   ทงันี  แนวทางหรือแนวนโยบายข้างต้นมีความเข้มงวดกว่าบทบญัญัติของกฎหมายทีเกียวข้องและ
จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะตอ่ไป 

 
(2)  การซือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 

บุคคลต้องห้าม   
บคุคลทีไม่ควรซือขายหลกัทรัพย์ตามแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน ได้แก่ 
(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถงึบริษัทในเครือ 

(3) พนกังานทกุคนของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย 

(4) คูส่มรสและบตุรของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ และพนกังานของบริษัทย่อย 

(5) เครือญาตทีิอาศยัร่วมชายคาเดียวกนั 

หลักทรัพย์ต้องห้าม 
 หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้ แปลงสภาพ 

(convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซือหุ้นเพิมทุนทีโอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ทีออกโดย
บริษัทฯ 

แนวทางการปฏิบัตทิวัไป 
(1) บคุคลต้องห้ามตามข้อ 5.2 ไม่ควรซือหรือขายหลกัทรัพย์ในขณะใด ๆ ก็ตาม หากบุคคลดงักล่าวรู้หรือควรรู้ข้อมลูที

เป็นสาระสําคัญอันอาจส่งผลต่อการเปลียนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทียังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน 

(2) บุคคลต้องห้ามทีได้รู้ข้อมลูซงึมีสาระสําคญัดงักล่าวตามวรรค (1) ข้างต้น จากการปฏิบตัิหน้าทีในตําแหน่งและ /

หรือฐานะเจ้าหน้าทีในบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้ผู้ อืนทราบ ในขณะทีข้อมลูดงักล่าวยงัไม่ได้เปิดเผย
ตอ่สาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบตัหิน้าทีของตน ในบริษัทฯ 

แนวทางปฏิบัตเิฉพาะเรือง 
นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทัวไปในเรืองการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรณีเฉพาะเรืองดงัต่อไปนี บุคคล

ต้องห้ามพงึปฏิบตัติามแนวทางดงัตอ่ไปนีด้วย 
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(1) ห้ามบุคคลต้องห้ามทีเกียวข้องโดยตรงกบัการจัดทํางบการเงินบริษัทฯ ทําการซือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
นบัแตเ่ริมจดัเตรียมจนถงึวนัสินสดุวนัถดัจากวนัทีได้มีการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าวแล้ว 

(2) ห้ามกรรมการ   ผู้บริหาร   หรือพนักงานผู้ ใดทีได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ทําการซือหรือขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ นบัแตว่นัทีตนได้รับร่างงบการเงินดงักล่าว จนถงึสนิสดุวนัทีได้มีการเผยแพร่ข้อมลูตามงบการเงินนนัแล้ว 

(3) ห้ามบุคคลต้องห้ามทีรู้หรือควรรู้ว่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึง มีสาระสําคญั ทีอาจมีผลกระทบต่อการ
เปลียนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทําการซือหรือขายหลักทรัพย์นับแต่วนัรู้หรือควรรู้ดังกล่าว 
จนถงึสนิสดุวนัถดัจากวนัทีได้ทําการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวแล้ว 
 

(3)   การรายงานของบุคคลต้องห้าม 

หน้าทกีารจัดทาํรายงาน 
(1) กรรมการผู้จดัการ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารตามทีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด

ต้องจัดทํารายงานการถือครองหลักทรัพย์ครังแรก และการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามที
กฎหมายและข้อบงัคบัทีเกียวข้องกําหนด และรายงานในเรืองดงักล่าวต่อบริษัทฯ พร้อมกนัด้วย 

(2) พนกังานระดบัหวัหน้าแผนกขนึไป จะต้องทําการรายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ทีตน
ถืออยู่ ตงัแตร้่อยละ 5 ขนึไปของจํานวนหลกัทรัพย์ทีจําหน่ายได้ทงัหมด 

วธีิการรายงาน 
(1) กรรมการผู้จดัการ   หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารตามข้อ 5.2 (1) ข้างต้นซงึมีหน้าทีตามกฎหมายต้องจดัทําและ

ส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คูส่มรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าทีต้องส่งสําเนา
รายงานทีส่งให้กบัหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกํากบัดแูล ตอ่บริษัทฯ ในวนัทีส่งรายงานดงักล่าว 

(2) พนกังานตามข้อ 5.2 (3) ให้จดัทํารายงานการถือครอง และการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบตุรทียงัไม่บรรลนิุตภิาวะตอ่บริษัทฯ ภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นัทีมีการเปลียนแปลงกรรมสิทธิในหลกัทรัพย์
ดงักล่าว 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี  
 

 คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตงัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทีได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากผล
การปฏิบตัิงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากรและความมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นทียอมรับ และเป็นผู้สอบบญัชีที
ได้รับการรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (ชือ
เดิมบริษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด) ทีมีนางสาวศิราภรณ์ เอืออนันต์กุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3844  นางสาว
สุมาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 3970 และนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3958 เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ 
 ทงันี ผู้สอบบญัชีทีได้การแตง่ตงัจากคณะกรรมการบริษัทนนั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท ประปาปทมุธานี 
จํากดั และบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชนัส์ จํากดั ซงึไม่มีความสมัพนัธ์ และส่วนได้เสียกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฎิบตัิหน้าทีอย่างอิสระแต่อย่างใด อีกทงับริษัทฯ 
ไม่ได้รับบริการอืนๆ ใดนอกเหนือจากการสอบบญัชี ข้อมลูเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีในรอบ 3 ปีทีผ่านมาเป็นดงันี 
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รายการ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 525,000 525,000 515,000 

2. คา่สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสแรก 570,000 570,000 540,000 
3. คา่ตรวจสอบข้อบงัคบั BOI 70,000 140,000 140,000 

รวม 1,165,000 1,235,000 1,195,000 

 

คํานิยาม "มาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรืองการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน" 
 บคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั  หมายถงึ บคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกบักิจการทีเป็นผู้จดัทํางบการเงิน        
 1. บคุคลหรือสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดของบคุคลนนั เกียวข้องกบักิจการทีเสนอรายงาน ถ้าบคุคลนนั  
  1.1 มีอํานาจควบคมุกิจการ หรืออํานาจควบคมุร่วมของกิจการผู้ เสนอรายงาน  
  1.2 มีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัตอ่กิจการทีเสนอ รายงาน หรือ  
   1.3 เป็นสมาชิกของผู้บริหารสําคญัของกิจการทีเสนอรายงาน หรือบริษัทใหญ่ของกิจการทีเสนอรายงาน  
  2. เป็นกิจการทีเกียวข้องกบักิจการทีเสนอรายงานหากเข้าเงือนไขข้อใดข้อหนงึตอ่ไปนี  
  2.1 กิจการและกิจการทีเสนอรายงานเป็นสมาชิ กในกลุ่มกิจการเดียวกนั (ซงึหมายถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
 และบริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกนัซงึเกียวข้องซงึกนัและกนั)  
   2.2 กิจการหนงึเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของอีกกิจการหนงึ (หรือเป็นบริษัทร่วมหรือกิจการร่วมค้าของ
 สมาชิกในกลุ่มบริษัทซงึกิจการอืนๆเป็ นสมาชิก)  
  2.3 กิจการทงัสองเป็นกิจการร่วมค้าของบคุคลทีสามคนเดียวกนั  
  2.4 กิจการหนงึเป็นกิจการร่วมค้าของบคุคลทีสามและอีกกิจการหนงึเป็นบริษัทร่วมของบคุคลทีสาม  
  2.5 เป็นโครงการผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานสําหรับผลประโยชน์ของพนักงานกิจการผู้ เสนอ
 รายงาน หรือกิจการทีเกียวข้องกับกิจการทีเสนอรายงาน หากกิจการทีเสนอรายงานเป็นโครงการผลประโยชน์เอง 
 นายจ้างซงึเป็นผู้ให้การสนบัสนนุเป็นกิจการทีเกียวข้องกบักิจการทีเสนอรายงาน  

  

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ  
   

คณะกรรมการมีการกําหนดประชุมโดยปกติเป็นประจําทกุ 3 เดือน  และมีการประชุมพิเศษเพิมตามความจําเป็น  โดยมี
การกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา  สํานักงานกรรมการผู้ จัดการได้ส่ง
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วนั  และมีการส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั  เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2556 มี
การประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ตลอดจนการประชมุสามญัผู้ ถือห้น รวมทงัสนิจํานวน  24 ครัง ดงันี 

 คณะกรรมการบริษัท มีการประชมุตามวาระปกตแิละวาระพิเศษ    จํานวน  4  ครัง 
 คณะกรรมการบริหาร มีการประชมุตามวาระปกตแิละวาระพิเศษ   จํานวน  7  ครัง 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุตามวาระปกตแิละวาระพิเศษ   จํานวน  4  ครัง 
 คณะกรรมการบริหารความเสียงมีการประชมุตามวาระปกตแิละวาระพิเศษ  จํานวน  4  ครัง 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชมุตามวาระปกต ิ    จํานวน  2  ครัง 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุตามวาระปกต ิ  จํานวน     2  ครัง 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี      จํานวน     1  ครัง 
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รายชือคณะกรรมการ สามญั 
ผู้ ถือหุ้น 

คณะ 

กรรมการ 
บริษัท 

คณะ 

กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การสรรหา 

และกําหนด 
คา่ตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ
บรรษัท 

ภิบาล 

คณะกรรม 

การบริหาร 
ความเสียง 

1. ดร.ทนง พิทยะ 1/1 4/4 - - - - - 
2. นายปลิว  ตรีวศิวเวทย์ 1/1 3/4 - - - - - 
3. นายณรงค์  แสงสริุยะ 1/1 3/4 7/7 - - - - 
4. นางพเยาว์  มริตตนะพร 1/1 3/4 - - 1/2 - 3/4 

5. ดร.สมบตั ิ กิจจาลกัษณ์ 1/1 3/4 5/7 - - - - 
6. นายสมโพธิ  ศรีภมูิ 1/1 4/4 7/7 - - 2/2 4/4 

7. นายเรียวทาโร ซูมิ  1/1 2/4 - - 1/2 - - 
8. นายโทโมโนริ  ซูซูกิ 1/1 4/4 7/7 - - - 4/4 

9. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 1/1 4/4 - 4/4 - 2/2 4/4 

10. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ 1/1 4/4 - 4/4 2/2 2/2 - 
11. นายสมนึก ชยัเดชสริุยะ 1/1 4/4 - 4/4 2/2 2/2 - 
12. นายสวุิช  พงึเจริญ 1/1 4/4 7/7 - - - - 
หมายเหต ุ     นางพเยาว์ มริตตนะพร ได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการเมือวนัที 30 มกราคม 2556 และเข้าร่วมประชมุตงัแตค่รังที 2 

     นายเรียวทาโร ซูมิ ปฏิบตัหิน้าทีในตา่งๆประเทศในการประชมุครังที 1/2013  และการประชมุครังที 3/2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


