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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจโดยมีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงกำรมีระบบบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำม
มั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย อีกทั้งกำรกำกับดูแลที่ดีจะนำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ทั้ง
ทำงกำรเงิน กำรลงทุนและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรควบคุมดูแลให้บริษั ทฯ ดำเนินธุรกิจ ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และสอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรสำหรับบริษัท จดทะเบียน ตำมหลักเกณฑ์ ASEAN
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยมีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลให้กำรกำกับดูแลกิจกำรให้
ทัดเทียมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงระบบกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพ และกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน อีกทั้งเป็น
กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในกำรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ
พลังงำน และสิ่งแวดล้อม
การจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำร
ให้แก่คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ โดยยึดหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท.
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะมีกำรทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็นประจำทุกปี โดยได้ให้ควำมสำคัญในกำร
บริหำรจัดกำรต่ำงๆ ทั้งด้ำน กำรกำหนดนโยบำยที่ให้ควำมสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน กำรรักษำควำมเชื่อมั่นของ
สำธำรณชน กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
คุณภำพ กำรสร้ำงเสริมขวัญและกำลังใจของพนักงำน รวมทั้งควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของพนักงำน
ในปี 2558 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ปรับปรุงหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
บริ ษั ท ฯ เพื่ อ เป็ น ยุ ท ธศำสตร์ ในกำรประกอบธุร กิ จ ของบริษั ท ฯและให้ เหมำะสมกับ สภำพเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้มีควำมเป็นอิสระมำก
ขึ้ น โดยได้ เ พิ่ ม จ ำนวนกรรมกำรอิส ระในคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำ ตอบแทน ดั ง ปรำกฏในโครงสร้ำ งและควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ในหมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
การสื่อสารนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรได้ เ ผยแพร่ น โยบำยกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทรำบผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.ttwplc.com นอกจำกนั้น บริษัทฯได้จัดทำจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อเป็นหลักกำรและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำน อีกทั้งได้จัดให้มีสื่อและกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีแก่พนักงำนของ
บริษัทฯ โดยยึดหลักสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คือ ธรรมำภิบำลเป็นกรอบ รับผิดชอบโปร่งใส พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อ ง
เติบโตอย่ำงยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย
Responsibility
:
สำนึกต่อหน้ำที่รับผิดชอบ
Accountability
:
รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระทำ
Equitable Treatment
:
ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
Transparency
:
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้
Promotion of Best Practice :
กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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โดยในปีที่ผ่ำนมำ มีกิจกรรมหลัก ดังนี้
• กำรเผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้แก่กรรมกำรและพนักงำน รวมถึงข้อมูล
ข่ำวสำร ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมกำร และ ตลท. ให้พนักงำนในกลุ่มบริษัททรำบผ่ำนทำงระบบอินทรำเน็ตของ
องค์กร
• กำรรำยงำนกำรปฏิบัติของบริษัทฯ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ ตลท. และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำรบริษัททรำบ
• กำรจัดอบรมเรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เช่น กำรบรรยำยและอบรมเรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้แก่พนักงำน
เข้ำใหม่ ของบริษัทฯ
การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและติดตำมผล
กำรปฏิบัติตำมแผนกำรดำเนินงำนอย่ำ งเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 ไม่มีสถำนกำรณ์ใดที่กำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำม
นโยบำย จำกควำมมุ่งมั่นดังกล่ำวส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯได้รับรำงวัลและกำรรับรองกำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับกิจกำรที่ดี
ดังนี้
 บริษัทจดทะเบียนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมในกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จำกกำรประเมินโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 กำรกำกับดูแลกิจกำรในระดับดีมำกในกำรสำรวจโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
ในปี 2558 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ได้ดำเนินโครงกำรสำรวจกำรกำกับดูแ ลกิจกำรบริษัทจด
ทะเบียนไทยประจำปี 2558 เพื่อ ติดตำมกำรพัฒนำด้ำ นกำรก ำกั บดูแ ลกิ จกำรของบริษัท จดทะเบี ยนไทย โดยมติที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2015 เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้ำ ร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ทำกำรประกำศเจตนำรมณ์ใน
วันที่ 23 มีนำคม 2558 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้ จัดทำแบบแสดงข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies (CGR) เพื่อเป็นกำรช่วยสอบทำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร 5 ด้ำนของบริษัทจดทะเบียน
โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี 5 ด้ำนในปี 2558 สรุปได้ ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้ำของบริษัท จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
พื้นฐำนทำงกฎหมำย เช่น กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรซื้อขำยหรือกำรโอนหุ้น กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำง
เพียงพอ กำรเข้ำร่วม ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร กำรแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญ ชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ นอกเหนือจำกกำร
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐำน บริษัทฯ ได้ดูแ ลและปฏิบัติต่อผู้ถือ หุ้นอย่ำงเท่ำเทียม เช่น กำรให้ข้อ มูล ที่สำคัญ ที่เป็น
ปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์ กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ำเป็นกรรมกำร กำรจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เข้ำ
ร่วมในกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ได้มีกำรดำเนิ นกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่ำง
ใด
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรได้ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้มีกำรจัดประชุมภำยใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรรับทรำบกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และหำกมีควำมจำเป็นเร่งด่วนที่
จะต้องพิจำรณำระเบียบวำระพิเศษ ที่อำจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุมัติ
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จำกผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรสำมำรถเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตำมคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ดังนี้
ก่อนวันประชุม
บริ ษั ท ฯ จั ด เตรี ย มเอกสำรกำรประชุ มที่ มี ข้อ มู ล ครบถ้ว นในสำระสำคั ญ สำหรั บ ประกอบกำรพิ จ ำรณำออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี รวมทั้งอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี้
ก. แจ้งกำหนดกำรประชุมและระเบียบวำระกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำผ่ำนระบบกำรสื่อสำรข้อมูลของ
ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนกำรส่งเอกสำรตั้งแต่วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ำ 30 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถวำงแผนตำรำงเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุมได้
ข. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรำยละเอียดของแต่ละระเบียบวำระกำรประชุม โดยแยกแต่ละระเบียบวำระไว้
อย่ำงชัดเจน ซึ่งระเบียบวำระในกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือ หุ้นประจำปี 2558 ประกอบด้วยเรื่อ งพิจำรณำตำมที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 กำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แยกเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำร
ที่ออกตำมวำระ และกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นระเบียบวำระแยกออกจำกกัน โดยแต่ละระเบียบ
วำระประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและเหตุผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่ วม
ประชุม และหนังสือ มอบฉั น ทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตำมที่กรมพั ฒนำธุร กิจ กระทรวง
พำณิชย์กำหนด พร้อมแนบรำยงำนประจำปีให้ผู้ถือหุ้นทรำบตั้งแต่วันที่ 14 มีนำคม 2558 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่ำ 14 วันและได้ทำกำรประกำศลงในหนังสือพิมพ์รำยวันติดต่อกัน 3 วันเพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพียงพอสำหรับกำรเตรียมตัวก่อนมำเข้ำร่วมประชุม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อ มูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ รวมทั้งจัดให้มี
หมำยเลขโทรศัพ ท์ ติด ต่อ เพื่อ สอบถำมรำยละเอี ยดในกรณีที่ มีข้อ สงสั ยเพิ่มเติม น ำเสนอข้อ มู ลที่ ส ำคั ญ เพื่ อ
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ครบถ้วนในสำระสำคัญ
ค. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งคำถำมที่ต้องกำรให้ชี้ แจงในประเด็นของระเบียบวำระที่นำเสนอได้ล่วงหน้ำโดย
ส่ ง จดหมำยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ำที่ cg@ttwplc.com หรื อ โทรสำรหมำยเลข 02-420-6064 เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ รั บ
ประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวมทั้งเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่
วันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ สนับสนุนให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่
จะเข้ำร่วมประชุมและดำเนินกำรประชุมอย่ำงโปร่งใสและมีกลไกที่สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ ดังนี้
ก. กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงเพื่อตอบคำถำมและรับทรำบ
ควำมเห็นของผู้ถือ หุ้น ซึ่งในปี 2558 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรจำนวน 11 คนซึ่งคิดเป็นร้อ ยละ 91 ของ
จำนวนกรรมกำรทั้งหมดได้เข้ำร่วมกำรประชุม โดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรไม่ได้เข้ำประชุมเนื่องจำกประสบ
อุบัติเหตุรักษำตัวในโรงพยำบำล ประธำนกรรมกำรชุดย่อยที่เหลือทุกคณะเข้ำร่วมประชุม ซึ่งประธำนและกรรมกำร
ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อยได้ร่วมชี้แจงรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวำระต่ำงๆ รวมถึงตอบ
คำถำมของผู้ถือหุ้น
ข. จัดแสดงนิทรรศกำรและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหำรหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงำนบัญชีและกำรเงิน หน่วยงำนพัฒนำธุรกิจ หน่วยงำนปฎิบัติกำร หน่วยงำนวิศวกรรมและก่อสร้ำง ร่วมให้
กำรต้อนรับและตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น
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ค.

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภำยหลังจำกที่กำรประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบ
วำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ
ง. ดำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้ นตำมลำดับระเบียบวำระกำรประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และกำร
นำเสนอระเบียบวำระจะเริ่มจำกควำมเป็นมำ เหตุผล ควำมจำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุมโดยละเอียดของข้อมูล
สำคัญได้แจ้ง ผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว
จ. ให้โอกำสผู้ถือหุ้นในกำรแสดงควำมคิดเห็นกำรถำมคำถำมต่อที่ประชุมในแต่ละระเบียบวำระอย่ำงเท่ำเทียมกัน
โดยประธำนในที่ประชุมได้ให้ควำมสำคัญและตอบข้อซักถำมในทุกประเด็น และมีกำรบันทึกกำรประชุมอย่ำง
ครบถ้วน
ฉ. ว่ำจ้ำงสำนักงำนกฎหมำย บริษัท เดอะ ลีจีสต์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรของผู้ ถือหุ้น
หรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม องค์ประชุม ควำมสอดคล้องของวิธีกำรลงคะแนนและกำรนับคะแนนกับ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และที่ประธำนแจ้งกำรเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นและกำรตรวจสอบผลของมติและผล
กำรลงคะแนน ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ควำมเห็นว่ำกำรดำเนินกำรประชุมผู้ ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน โปร่งใส
และ เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทฯ บทกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดีของตลำดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับเรื่อง
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี อีกทั้ง บริษัทฯ เคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมและแสดงควำมคิดเห็นในที่
ประชุม
ช. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมเป็นสักขีพยำนกำรตรวจนับคะแนน
ทั้งนี้กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีจำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ปิดประชุม ซึ่งมำประชุมด้วยตนเอง
และโดยกำรมอบฉันทะจำนวน 556 รำย และ 596 รำยตำมลำดับ นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,334,209,002 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 83.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น/ลดลงจำกจำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุ ม ด้ ว ยตนเอง และโดยกำรมอบฉั น ทะจ ำนวน 636 รำย และ 392 รำยตำมล ำดั บ นั บ จ ำนวนหุ้ น ที่ ถื อ รวมกั น ได้
3,432,642,859 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด
หลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ก. หลังจำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมซึ่งได้บันทึกรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร
พร้อม ตำแหน่งของกรรมกำรและผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน กำรใช้บัตรลงคะแนน
ข้อเสนอของคณะกรรมกำร ข้อซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ประเด็นชี้แจงจำกผู้บริหำร อีกทั้ง ได้บันทึก
คะแนนเสียง ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวำระกำรประชุม และนำ
เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ttwplc.com เมื่อ วันที่ 10 เมษำยน 2558 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่ ตลท.
กำหนดคือภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุม
ข. จัดให้มีกำรบัน ทึก บรรยำกำศกำรประชุม เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้นที่ไ ม่ได้ เข้ำร่ ว มประชุม ได้รั บทรำบ บนเว็บไซต์ ข อง
บริษัทฯ
ค. หลังจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรำยละเอียดกำรจ่ำยเงิน
ปันผล ให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของ ตลท. และประสำนงำนกับนำยทะเบียน
TSD พร้อมประกำศแจ้งกำรจ่ำยเงินปันผลทำงหนังสือพิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่ ำง
ครบถ้วนและถูกต้อง
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมกำรได้ดูแลกรอบโครงสร้ำงของกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็นประจำ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติ ต่อผู้ถือ
หุ้นทุกรำยมีควำมเท่ำเทียมกันและยุติธรรม รวมทั้งกระบวนกำรดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีควำมยุ่งยำก ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้ำร่วมในกำร
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ตัดสินใจ และได้รับทรำบถึงผลของกำรตัดสินใจของบริษัทฯ สำหรับเหตุกำรณ์ที่สำคัญตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยหรือข้อบังคับ
บริษัท ดังนี้
ก. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีนโยบำยที่จะรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย ไม่เพิ่มระเบียบวำระในที่ประชุมโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมู ลของระเบียบวำระกำรประชุมก่อนลง
มติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรำยมีสิทธิออกเสียงตำมจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง
เสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นกำรจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรำยอื่น
ข. คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้ง
เสนอชื่อ ผู้มีคุณ สมบัติเหมำะสมเข้ำเป็นกรรมกำร โดยประกำศให้ทรำบโดยผ่ำนช่อ งทำงของ ตลท. และบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องกำรให้
สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรำยย่อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือ กตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษัท ระหว่ำงวันที่ 11 กันยำยน – 30 ธันวำคม 2558
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ กำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษรในจรรยำบรรณของ
กรรมกำร และจรรยำบรรณของพนักงำนเพื่อป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทำงมิชอบ
ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นรำยอื่นหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี้
กรรมการ
 กรรมกำรจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐำนะกรรมกำรบริษัทในทำงที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท
 กรรมกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับทำงธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกำรทำธุรกิจให้บุคคลภำยนอก
ทรำบ
 กรรมกำร คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขำยหุ้นในขณะที่มีข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซึ่งหำก
เปิดเผยต่อสำธำรณชนจะมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น
 กรรมกำรจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ให้ผู้อื่นอันอำจนำไปสู่กำรจองซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ
พนักงาน
 พนักงำนจะปฏิบัติตำมข้อกำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงกำรเปิด เผย
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสำธำรณะโดยเท่ำเทียมกัน
 กำรเปิดเผยข้อ มูล ที่มี ผลกระทบต่อ ธุร กิจ และรำคำหุ้ น จะต้ องได้รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกกรรมกำรผู้ จัด กำรซึ่ง จะเป็ น
ผู้ดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมำยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว
 หน่ วยงำนกลำงที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล แก่ ส ำธำรณชนและนั ก ลงทุ น คื อ ฝ่ ำยกิ จ กำรองค์ ก ร ได้ แ ก่ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ส่ วน
เลขำนุกำรบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของข้อมูลมีหน้ำที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดห้ำม กรรมกำร
ผู้บริหำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบกำรเงิน ซื้อและ/หรือขำยหุ้น 45 วันก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลและ
24 ชั่วโมงหลังกำรเปิดเผยข้อมูล สำหรับสำรสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ห้ำมมิให้ผู้บริหำร และพนักงำนที่รู้ข้อมูลซื้อขำย
หุ้นนับตั้งแต่วันที่ทรำบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภำยหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อ ตลท. นอกจำกนั้น บริษัทฯได้กำหนดให้
มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกัน กำรรั่วไหลของข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูล
ภำยในเปิดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำรเผยแพร่ อย่ำงเป็นทำงกำร โดยให้ถือว่ำ มำตรกำรและระบบควบคุมนี้เป็นส่วน
หนึ่ ง ของมำตรกำรควบคุ ม ควำมเสี่ ย งที่ ส ำคั ญ ของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง ให้ ถื อ เป็ น หน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้บังคับบัญชำที่จะควบคุมดูแลให้กำรรักษำข้อมูลภำยในเป็นไปตำมมำตรกำรดังกล่ำว กำรที่พนักงำนใช้ข้อมูลภำยใน
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ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป เพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เป็นกำรส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น
ถือว่ำเป็นกำรกระทำที่ผิดจรรยำบรรณของบริษัทฯ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรมีนโยบำยที่จะมิให้มีกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้กำหนด
เป็นหลักกำรไว้ในจรรยำบรรณทำงธุร กิจสำหรับกรรมกำร และพนักงำน โดยจะกล่ำวถึงในรำยละเอียดในหมวดที่ 5 ควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ในปี 2558 คณะกรรมกำรไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับกำรไม่เคำรพในสิทธิพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น หรือกำรกระทำ
ควำมผิดของกรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยใน อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรในกำรดูแล
เรื่องดังกล่ำว
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกเหนือจำกกำรดูแลและรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมกำรมีนโยบำยที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม โดยให้ควำมสำคัญกับเรื่องที่มีผลกระทบต่ อกำรประกอบธุรกิจโดยตรง และเรื่องที่ถือเป็นหน้ำที่ที่พึงกระทำต่อสังคม
ส่วนรวมด้วย คณะกรรมกำรจึงได้กำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่ำง
ชัดเจน ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อให้กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนักงำน
ยึดถือปฏิบัติในกำรดำเนินงำน สรุปได้ดังนี้
พนักงาน
บริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งำนอย่ ำ งเท่ ำ เที ย มและเป็ น ธรรม ไม่ มี ข้ อ ยกเว้ น ในเรื่อ งถิ่ น ก ำเนิ ด เชื้ อ ชำติ ศำสนำ เพศ
สถำนภำพกำรสมรส ภำษำหรือตำแหน่ง ไม่มีกำรใช้หรือสนับสนุนกำรใช้แรงงำนเด็ก กำรค้ำมนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทำงกำร
ทุ จ ริ ต และคอรั ป ชั่ น ทุ ก รู ป แบบ บริ ษั ท ฯมี ก ำรจ่ ำ ยผลตอบแทนให้ แ ก่ พ นั ก งำนอย่ ำ งเหมำะสมและสอดคล้ อ งกั บ กำรจ่ ำ ย
ผลตอบแทนของอุตสำหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ ซึ่งมำกกว่ำที่กฎหมำยกำหนด เช่น กำรจัดตั้งกองทุน
ส ำรองเลี้ย งชี พ กำรจั ด กำรดู แ ลตรวจสุข ภำพประจ ำปี กำรรั ก ษำพยำบำลฟรีต ำมโครงกำรประกั น สุข ภำพ กำรดู แ ลรัก ษำ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนำมัย กำรจัดพำหนะประจำตำแหน่งให้กับผู้บริหำรระดับ
ผู้จัดกำรส่วนขึ้นไป ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงคล่องตัว กำรส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ ให้กับพนักงำน อำทิ กำรจัดตั้งชมรมนักวิ่ ง
เพื่อสุขภำพ กำรจัดตั้งชมรมแบดมินตัน กำรจัดตั้งชมรมกีฬำฟุตบอล เป็นต้น รวมถึงยังให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรใน
ระยะยำว กำรสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของพนักงำนเพื่อควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนและมีคุณภำพชีวิตที่
ดีในอนำคต โดยนำระบบบริหำรวิชำชีพทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภำพและควำมสำมำรถของพนักงำนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และกำรส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับศึ กษำหำควำมรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ด้วยกำรให้ทุนกำรศึกษำและ
สนับสนุนให้เข้ำร่วมสัมมนำกับสถำบันชั้นนำต่ำงๆ บริษัทฯมีกำรจัดทำคู่มือพนักงำนสำหรับให้พนักงำนทุกคนได้ทรำบถึงนโยบำย
และสวัสดิกำรที่พนักงำนพึงได้รับอย่ำงชัดเจนนอกจำกนี้ บริษัทฯมีนโยบำยในกำรดูแลและพัฒนำบุคลำกร เพรำะเชื่อว่ำบุคลำกร
คือทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุดในกำรขับเคลื่อนองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยร่วมกัน จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และมีคุณภำพชีวิตที่ดี สำหรับเส้นทำงกำรเรียนรู้และพัฒนำของพนักงำน บริษัทฯได้จัดโปรแกรมกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม ตั้งแต่
พนักงำนเริ่มเข้ำมำทำงำนกับบริษัทฯวันแรก จนถึง ณ วันที่เกษียณอำยุ และบริษัทฯยังได้พัฒนำกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยกำรสำรวจควำมคิดเห็นด้ำนควำมพึงพอใจในกำรทำงำน(Employee Satisfaction Survey) กำรประเมินระดับควำม
ผูกพันที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรบริหำรจัดกำรดูแลสวัสดิกำร อำชีวอ
นำมัยและควำมปลอดภัย ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย บริษัทฯได้ให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของพนักงำนมำโดยตลอด ทั้งด้ำนเวลำ งบประมำณ กำรเติบโตในสำยอำชีพ
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เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ จะมีบุคลำกรที่มีคุณสมบัติ และอัตรำกำลังที่เพียงพอต่อทั้งธุรกิจปัจจุบันคือ กำรผลิตและ
จ่ำยน้ำประปำ กำรบริหำรจัดกำรน้ำประปำ และน้ำเสียได้อย่ำงรำบรื่นนั้น ปัจจัยสำคัญประกำรหนึ่งได้แก่กำรพัฒนำบุคลำกร
ของบริษัทฯ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้ำน บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบกำรพัฒนำ
บุคลำกรเป็นรำยตำแหน่ง โดยกำรกำหนดแผนกำรพัฒนำ กำรเตรียมกำร และดำเนินงำน ซึ่ง บริษัทฯได้วิเครำะห์ และจัดทำ
สมรรถนะหลั ก (Core Competency) สมรรถนะทำงด้ ำ นกำรบริ ห ำร (Managerial Competency) และสมรรถนะในงำน
(Functional Competency) และนำมำใช้เป็นกรอบกำรพัฒนำ
สำหรับพนักงำนที่ได้รับโอกำสร่วมงำนใหม่กับบริษัท บริษัทฯ จำกัด (มหำชน) ทุกคนจะได้เข้ำรับกำรปฐมนิเทศ เพื่อให้
รับทรำบถึงข้อปฏิบัติ นโยบำยองค์กร ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักกำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ดี กำรอบรมควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม กำร
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรใช้ ท รั พ ยำกรอย่ ำ งมี ป ระสิท ธิ ภ ำพ รวมถึ ง กำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ ำ งพนั ก งำนกั บ พนั ก งำนใหม่
นอกจำกนี้ ในระหว่ำงร่วมงำนกับบริษัทฯ พนักงำนจะได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ในหลำยรูปแบบ แตกต่ำงกัน
ตำมลักษณะงำน และระดับงำน ทั้งกำรฝึกปฏิบัติในงำน กำรอบรมควำมรู้ทั้งในและนอกองค์กร กำรหมุนเวียนพนักงำนให้
สำมำรถเรียนรู้งำนได้อย่ำงหลำกหลำย และกำรสร้ำงประสบกำรณ์ เป็นต้น กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องแห่งกำร
เรียนรู้ “Edutainment“ ที่ประกอบด้วย ตำรำ และควำมบันเทิงอย่ำงครบถ้วน เมื่อพนักงำนก้ำวสู่ระดับงำนที่สูงขึ้น บริษัทฯ มี
หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรเปลี่ยนบทบำทจำกพนักงำนไปสู่บทบำทผู้นำ ในปี 2557 พนักงำนได้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อ
เสริมสร้ำงทักษะมีจำนวน 411 หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม 10,497 ชั่วโมง และในปี 2558 พนักงำนได้เข้ำรับกำรอบรม
เพื่อเสริมสร้ำงทักษะมีจำนวน 259 หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม 11,388 ชั่วโมงซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ จำนวนชั่วโมงอบรมของ
พนักงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำเพิ่มสูงขึ้น
บริษัทฯ มีกำรจัดให้มีสภำพแวดล้อมและสุขอนำมัยในสถำนที่ ทำงำน ให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สิน
ของพนักงำนและของบริษัท บริษัทฯยังได้คำนึงถึงควำมปลอดภัยทั้งต่อกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และต่อผู้ใช้สำธำรณูปโภค
ด้วยกำรจัดให้มีกำรอบรมให้กับทีมช่ำงเทคนิคและวิศวกรตลอดจนพนักงำนที่ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตน้ำประปำอย่ ำง
สม่ำเสมอเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย ในปี 2558 บริษัทฯมีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำร
ทำงำนจำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีพนักงำนที่เสียชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บสำหัสแต่อย่ำงใด
การประเมินผลการทางานและการพัฒนาอาชีพ
สำหรับพนักงำนที่ได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือ นทุกระดับ ในทุกๆ สิ้นปีจะมีเป้ำหมำยและดัชนีชี้วัดควำมสำเร็จ
รำยบุคคล โดยกำหนดบนพื้นฐำนของควำมคำดหวังต่อควำมสำเร็จในงำน สมรรถนะควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำ เพื่อกำหนด
ล ำดั บ ควำมส ำคั ญ และเป้ ำ หมำยของกำรพั ฒ นำ โดยอ้ ำ งอิ ง จำกผลกำรประเมิ น สมรรถนะควำมสำมำรถทั้ ง สำมด้ ำ นที่
ประกอบด้วย ควำมสำมำรถหลักองค์กร ควำมสำมำรถในกำรบริหำร และควำมสำมำรถตำมสำยงำนตำมแบบแผนของกำร
พัฒนำทั่วไปของบริษัทฯ แผนพัฒนำรำยบุคคลจะให้ควำมสำคัญกับกำรเรียนรู้และพัฒนำจำกประสบกำรณ์จริง กำรเรียนรู้และ
พัฒนำจำกควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น และกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็นทำงกำร
ลูกค้า
บริษัทฯ ปฏิบัติตำมพันธกรณีที่มีต่อลูกค้ำทั้งในฐำนะผู้ผลิตและจำหน่ำยน้ำประปำ โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อลูกค้ำ
ทุกรำย ด้วยกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่มีควำมสะอำด เพียงพอ ต่อเนื่ อง บนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม และสร้ำงเสริม
ควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่ำงกัน
ในปี 2558 ไม่มีข้อพิพำทฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทฯกับลูกค้ำ ทั้งนี้ ในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ำประปำ บริษัทฯ สำมำรถ
ผลิตน้ำประปำให้แ ก่ลู กค้ ำ ได้ต ำมสัญ ญำ โดยรวมมีค วำมพร้อ มจ่ ำ ยน้ ำประปำสูง กว่ ำเกณฑ์ ที่ ก ำหนดตำมสัญ ญำซื้ อ ขำย
น้ำประปำ และสำมำรถผลิตน้ำประปำเป็นไปตำมมำตรฐำนองค์กำรอนำมัยโลก (WHO)

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 87

บริษัท ทีทีดบั บลิว จำกัด (มหำชน)

เจ้าหนี้
บริษัทฯ ปฏิบัติตำมพันธกรณีที่มีต่อเจ้ำหนี้ทุกรำย โดยปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้อย่ำงเคร่ดครัด และไม่ปกปิด
สถำนะทำงกำรเงินที่แท้จริง มีกำรให้ข้อมูลสำระทำงกำรเงินกับเจ้ำหนี้เป็นระยะ บริษัทฯยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลักกำร
และวินัย มีสัดส่วนกำรบริหำรเงินทุนตำมสัดส่วนของหนี้ เพื่อ สร้ำงควำมเชื่อถือ ให้กับเจ้ำหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฎิบัติ
ดังต่อไปนี้
1. ในกำรชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และควำมรับผิดชอบในหลักประกันต่ำงๆ บริษัทฯยึดมั่นในสัญญำ หรือ
เงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด
2. หำกเกิดกรณีที่ไม่สำมำรถปฎิบัติตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนี้โดยครบถ้วน และไม่มีเหตุกำรณ์ผิดนัดกำรชำระ
หนี้ใดๆ
คู่ค้า
ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทฯ คือ พันธมิตรผู้ให้บริกำรจำกภำยนอก บริษัทฯ มีหลักกำรคัดเลือ กโดยเน้ นกำร
พิจำรณำจำกำรวำงกลยุทธ์ทำงธุร กิจของผู้ให้บริกำรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ กำรป้องกันและดูแลลูกค้ำ และวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทำงกลับกัน บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นธรรมต่อบริษัทผู้ให้บริกำรจำกภำยนอก ภำยใต้กำรกำกับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ให้บริกำรจำกภำยนอกครอบคลุม 7 ด้ำนดังนี้
1. ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์
2. ควำมสำมำรถทำงเทคนิค
3. สถำนะภำพทำงกำรเงิน
4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียนและกำรดำเนินคดี
5. ควำมมีชื่อเสียงทำงธุรกิจ
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรให้บริกำรลูกค้ำหลำยรำย
7. นโยบำยด้ำนกำรให้บริกำร
ด้วยเกณฑ์กำรพิจำรณำดังกล่ำว ทำให้บริษัทฯดำรงไว้ในควำมสำมำรถรักษำคุณภำพในกำรผลิตและจ่ำยน้ำประปำให้
เป็นเลิศ ปรำศจำกควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นกับลูกค้ำ
ในปี 2558 ไม่มีข้อพิพำทฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย กับคู่ค้ำ/คู่สัญญำ
ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยเฉพำะชุมชนในพื้นที่ตั้งกิจกำร ทั้งนี้ ได้กำหนดไว้เป็นพันธกิจ
ขององค์กรที่จะต้องเป็นสมำชิกที่ดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน จึงถือเป็นหนึ่งในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกคนที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่กำรให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเกื้อกูล ด้วย
ควำมเคำรพในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุ ณภำพชีวิตที่ดีให้กับคนใน
ชุมชน รวมทั้งกำรร่วมมือกับชุมชนสร้ำงสรรค์ท้องถิ่นและสังคมให้ร่มเย็นน่ำอยู่ อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสังคม
ส่วนรวม โดยบริษัทฯได้ดำเนินงำนเป็นโครงกำรและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ได้แบ่งตำมประเภทโครงกำรได้
3 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงกรองน้ำด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรอนุรักษ์น้ำ และ
ด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนิน โครงกำร “วันควำมปลอดภัยกลุ่มบริษัททีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน) “TTW-Safety Day
’58” ได้ดำเนินโครงกำรในวันที่ 21 ธันวำคม 2558 มีผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ ผู้นำชุมชน ครูและนักเรียนในพื้นที่ เข้ำร่วมเป็น
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จำนวนมำก เป็นกำรดำเนินโครงกำรเพื่อ สื่อ สำร สร้ำงกำรรับรู้ ในกำรดูแ ลควำมปลอดภัยของพนักงำน ต่อ ชุมชนรอบข้ำ ง
หน่วยงำนรำชกำร คูค่ ำ้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน และยังเป็นกำรสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล ชุมชนโดยรอบ
ในปี 2558 ไม่มีข้อพิพำทฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับชุมชนในพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจและหน่วยงำนภำค
สังคมใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯได้ดำเนินโครงกำรเพื่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง เสริมงำนอนุรักษ์ป่ำต้นน้ำอย่ำงยั่งยืนร่วมกับกรม
อุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช ในโครงกำร “1ล้ำนกล้ำสร้ำงป่ำต้นน้ำ” ซึ่งได้ดำเนินโครงกำรปลูกป่ำครบ 1 ล้ำนกล้ำในพื้นที่
5 พันไร่เป็นระยะเวลำ 5 ปีเรียบร้อยแล้ว โดยจะเหลือกำรบำรุงรักษำพื้นป่ำที่ปลูกอีก 2 ปีเพื่ อส่งมอบให้กับกรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชดูแลต่อไป
การดาเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรดำเนินธุรกิจที่ขำดควำมรับผิดชอบนั้น จะก่อให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในชุมชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้
ควำมสำคัญเทียบเท่ำกับปัจจัยทำงด้ำนกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรดำเนินธุรกิจตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำทำ
ให้บริษัทฯ เข้ำใจดีว่ำแค่กำรปฏิบัติตำมกฏข้อบังคับต่ำงๆ นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีสิ่งอื่นที่
สำคัญที่จะต้องปฏิบัติ นอกเหนือจำกกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้นั่นคือ กำรพัฒนำแผนงำนภำยในเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และ
ระบบกำรควบคุมคุณภำพ รวมทั้งกำรค้นหำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำมำใช้ในกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและระบบกำรควบคุมคุณภำพ
ผลการดาเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
1. กำรประชุมประจำปีที่จัดขึ้นทุกๆ ปีมีกำรพิจำรณำและหำรือในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมำยสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ
2. นโยบำยในกำรป้องกันสิ่งแวดล้อม ได้ถูกจัดทำขึ้นตำมมำตรฐำน มอก. 14001 ซึ่งเป็นนโยบำยของบริษัทฯ ในกำร
รักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ในกำรที่จะป้องกันสิ่งแวดล้อมและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (รำยละเอียด “มำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)”)
3. เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมได้ถูกกำหนด และนำมำใช้กับพนักงำนทั้งในองค์กรและพนักงำน
สังกัดหน่วยงำนในสถำนที่ต่ำงๆ โดยได้กำหนดระยะเวลำในกำรดำเนินกำรและกำรปฎิบัติ บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำร
อบรม และปรับปรุงควำมคิดของพนักงำนทุกระดับ จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ควำมสำเร็จในนโยบำยสิ่งแวดล้อม
4. บริษัทฯ มีกำรประเมินผลกระทบที่สำคัญต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในองค์กรพบว่ำระเบียบและขั้นตอน
กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่มีอยู่ปัจจุบัน สำมำรถลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. โครงกำรฝึกอบรมภำยในองค์กร ที่จัดขึ้นเพื่อพนักงำนทุกคน ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ที่
มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงกำรฝึกอบรมนี้ได้จัดฝึกกำรอบรมทั้ งที่
สำนักงำนใหญ่และหน่วยงำนสำขำ
6. บริษัทฯ ใช้ควำมพยำยำมอย่ ำงดีที่ สุดเพื่อ ชั ก จูง และสนับสนุนผู้ค้ ำทุ กรำยของบริษั ทฯ ให้ปฏบิติตำมมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
บริษัทฯ สนับสนุนกำรนำวัสดุกลับมำใช้ใหม่ เพื่อรณรงค์ให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เช่นกำรใช้กระดำษสองหน้ำ
กำรปิดเครื่องทำควำมเย็นและปิดไฟ ในช่วงพักงำนหรือช่วงที่พนักงำนผู้บริหำรมิได้อยู่ในห้องทำงำนเป็นเวลำนำน กำรใช้รถ
ร่วมกันในกิจกำรหรือเดินทำงเดียวกัน กำรทำโครงกำรดังกล่ำวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่ำพลังงำน หรือตัวเลขค่ำใช้จ่ำย
ที่ลดลง แต่เป็นกำรปลูกฝังให้เป็นควำมสำนึกส่วนตัว และนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม
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การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ สนับสนุนกำรปฏิบัติตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน" และมำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
โดยกำรดำเนินงำนของบริษัทฯเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลด้วยว่ำสิทธิมนุษยชน นอกจำกนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีกำรอบรมแก่
พนักงำนใหม่ ในเรื่อ งจรรยำบรรณของบริษัทฯ และนโยบำยด้ำนสิทธิ มนุษย์ ในปี 2558 บริษัทฯได้จัดทำนโยบำยกำรรับ ค ำ
ร้องเรียนและแจ้งเบำะแส (Whistle Blower) เพื่อนำมำปฏิบัติโดยกำรสร้ำงชอ่ งทำงให้พนักงำนสำมรำถส่งข้อร้องเรียน เรื่องรำว
กำรทุจริต กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ หรือกำรได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมมำยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ กิจกรรมด้ำน
สิทธิมนุษยชนต่ำงๆ ที่บริษัทฯกำหนดเพื่อแสดงถึงกำรที่บริษัทฯให้ควำมสำคัญกับควำมโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบำลในองค์กร
ได้เป็นอย่ำงดี ในปี 2558 บริษัทฯไม่ได้รับกำรร้องเรียนเรื่องกำรละเมิอสิทธิมนุษยชนแต่อย่ำงใด จำกพนักงำน คู่ค้ำ และคนใน
ท้องถิ่นที่บริษัทฯดำเนินงำนอยู่ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจในระดับหนึ่งว่ำกำรดำเนินงำนของบริษัทฯไม่ได้สร้ำงผลกระทบหรือมี
แนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น ทั้งนี้คณะกรรมกำรได้กำหนดนโยบำยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ให้ ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนพึงปฏิบัตตำมหลักสิทธิมนุษยชนสำกล ดังนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเคำรพในเกียรติและศักดิ์ศรี

บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงสื่อสำร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับกำรทำงำน ซึ่ง
ข้อเสนอต่ำงๆ จะได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงจริงจังและกำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย และ
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในกำรทำงำนร่วมกัน

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนใช้สิทธิของตนในฐำนะพลเมืองโดยชอบธรรมตำมรัฐธรรมนูญ และตำมกฎหมำย

บริษัทฯ รักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภำพ ประวัติกำรทำงำน ฯลฯ กำรเปิดเผย
หรือกำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนสู่สำธำรณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกพนักงำนผู้นั้น
ทั้งนี้ กำรล่วงละเมิดถือเป็นควำมผิดทำงวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตำมระเบียบบริษัท หรือตำมกฎหมำย

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกล และกำรทุจริต

พนักงำนทุกคนต้องไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดหรือคุกคำมไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำ หรือกำรกระทำต่อผู้อื่น
บนพื้นฐำน ของเชื้อชำติ เพศ ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำรทำงร่ำงกำยและจิตใจ
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯมีคณะเจ้ำหน้ำที่
บริหำรควำมเสี่ยงที่มีกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นประธำน รำยงำนกำรดำเนินงำนให้กับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้พิจำรณำ
ทั้งในกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว อำทิ พนักงำนทุกคนจะต้องลงนำมในบันทึกข้อ ตกลงกำรไม่กระทำผิดเกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ และกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ บริษัทฯมีกำรกำหนดนโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
กลุ่มบริษัทบริษัทฯและบริษัทย่อย และได้มีกำรตรวจสอบกำรใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์กำรทำงำนของพนักงำน เพื่อป้องกัน
กำรใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน
การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน
บริษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) บริษัทฯ
ห้ำมคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ พนักงำนทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับ บริษัทฯ เข้ำไป
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตในทุกรูปแบบ ในกำรทำธุรกรรมทำงธุรกิจต่ำงๆ และจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบและกฎหมำยของทุกๆ
ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย นโยบำยนี้จะมีกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมำย กฎระเบียบ มำตรฐำน และกำรเปลี่ยนแปลงในทำงธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและกำรจ่ำยสินบน ทั้งนี้ได้กำหนดหลักกำรในจรรยำบรรณทำงธุรกิจห้ำมมิ
ให้พนักงำนเรียก หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในทำงที่มิชอบ หรือ
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อำจท ำให้ บ ริ ษั ท ฯ เสี ย ประโยชน์ อั น ชอบธรรม รวมทั้ ง ให้ พ นั ก งำนละเว้ น กำรเสนอหรื อ ให้ ป ระโยชน์ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ใดแก่
บุคคลภำยนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้นกำรกระทำใดที่ผิดกฎหมำยหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้ำที่ของตน
ในปี 2558 บริษัทฯได้เข้ำแสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำรกำรสร้ ำงแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
เพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในภำคเอกชน กับ IOD หอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำต่ำงชำติ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งโครงกำร
ดังกล่ำวถือเป็นโครงกำรระดับชำติที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลและสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม กำร
ทุจริตแห่งชำติ หรือ ป.ป.ช.
การปฎิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
คู่แข่งทำงกำรค้ำเป็นบุคคลภำยนอกที่ บริษัทฯ ต้องแข่งขันตำมวิถีกำรดำเนินธุรกิจ กำรแข่งขันย่อมต้องดำเนินไปอย่ำง
เป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตำมครรลองของกำรแข่งขันที่ ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและ
จ่ำยน้ำประปำรำยใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยผลิตและจ่ำยน้ำประปำให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำคที่เป็นคู่ค้ำ โดยไม่มีคู่แข่ง
ทำงกำรค้ำในทำงตรง
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทั่วไป และสำรสนเทศที่สำคัญให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส และเป็นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง โดยมีกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้
1. กำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำมำรถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสำธำรณะได้อย่ำงรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลที่
สำคัญซึ่งมีกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ที่ www.ttwplc.com เป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ดังนี้

•
•
•
•
•

2.
3.
4.
5.

ประวัติควำมเป็นมำ วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้ำงองค์กร
กำรกำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วยหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร
ระดับสูง
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิน โครงสร้ำงกลุ่มผู้ถือหุ้น ปฏิทินนักลงทุน
ข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวขององค์กร ประกอบด้วย ข่ำวสำรเกี่ยวกับธุรกิจ และข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำรเพื่อ
ชุมชน และสังคม
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวคิดและทิศทำงกำรดำเนินงำน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรเพื่อชุมชน และ
สังคม ที่ดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน
กำรให้ข้อมูลต่อนักวิเครำะห์หลักทรัพย์หรือนักลงทุนที่มำเยี่ยมชมและหำรือกับผู้บริหำรของบริษัท
กำรเดินทำงไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน
กำรจัดประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์
กำรให้ข้อมูลผ่ำนสื่อสำธำรณะต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสำรและวำรสำร โทรทัศน์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน กำรเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมกำรจะต้อง ได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ถือหุ้น โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมด 12 คน เป็นกรรมกำรภำยนอกที่ไม่เป็นผู้บริหำรของ
บริษัทฯ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของคณะกรรมกำรทั้งคณะ และในจำนวนกรรมกำรภำยนอกนี้มีกรรมกำรอิสระ 4 คน
หรือร้อยละ 33.3 ของคณะกรรมกำรทั้งคณะ
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คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรทุกรำย ไม่
ว่ำจะเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของทักษะและประสบกำรณ์ ที่
จำเป็นเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของคณะกรรมกำรในกำรกำกับดูแลบริษัท รวมทั้งประวัติกำรทำงำนที่โปร่งใส มีคุณธรรมและควำม
รับผิดชอบ วุฒิภำวะและควำมเป็นมืออำชีพโดยจะมีกำรทบทวนโครงสร้ำงกรรมกำรเป็นประจำทุกปี คณะกรรมกำรมีควำมเห็น
ว่ำโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรในปัจ จุ บั นประกอบด้ วยกรรมกำรเพศชำย 11 คนเพศหญิง 1 คน โดยมี
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมศำสตร์, เศรษฐศำสตร์บริหำรธุรกิจ, บัญชีกำรเงิน, และกฎหมำยในสัดส่วนร้อยละ 50 ร้อยละ 33.3 ร้อย
ละ 8.3 และร้อยละ 8.3 ตำมลำดับ มีควำมหลำกหลำยของวิชำชีพ และประสบกำรณ์ที่เชี่ยวชำญซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ใน
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีกำรถ่วงดุลของกรรมกำรอย่ำงเหมำะสม

ตารางแสดงการดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

1. นำยณรงค์ แสงสุริยะ

ประธาน

-

กรรมการ
สรรหา
และกาหนด
ค่าตอบแทน
-

2. ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์

กรรมกำร

-

3. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ

กรรมกำร

4. นำยสุวิช พึ่งเจริญ
5. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

รายชื่อคณะกรรมการ

กรรมการ
บรรษัท
ภิบาล

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

-

-

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

-

-

-

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

-

-

-

กรรมกำร

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

กรรมกำร

-

-

-

-

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

กรรมกำร

-

กรรมกำร

กรรมกำรผู้จัดกำร

-

กรรมกำร

กรรมกำร
ประธาน

หมายเหตุ

6. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

-

ประธาน

7. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์

-

กรรมกำร

ประธาน

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำรอิสระ

8. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ

-

กรรมกำร

กรรมกำร

ประธาน

-

กรรมกำรอิสระ

9. นำงพเยำว์ มริตตนะพร

-

-

กรรมกำร

-

-

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

10 นำยยำซูทำกะ ซูซูกิ

-

-

กรรมกำร

-

-

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

กรรมกำรอิสระ

5.2 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรมีกำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็น โดย
มีกำรกำหนดวำระที่ชัดเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็นประจำ ฝ่ำยกิจกำรองค์กรได้ส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน และมีกำรส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม โดยในปี 2558 มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 ครั้ง ดังนี้
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ตารางแสดงจานวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558/(ครั้ง)
สามัญ
ผู้ถือหุ้น

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

1. ดร.ทนง พิทยะ
2. นำยปลิว ตรีวศิ วเวทย์
3. นำยณรงค์ แสงสุริยะ
4. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
5. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์
6. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ
7. ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์

1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1

5/5
5/5

4/4
4/4
3/4
-

2/2
2/2
-

2/2
2/2
2/2
-

4/4
-

8. นำยสุวิช พึ่งเจริญ

1/1

6/8
8/8
8/8
8/8
8/8
6/8
5/8
8/8

5/5

-

-

-

-

9. นำงพเยำว์ มริตตนะพร
10. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
11. นำยยำซูทำกะ ซูซูกิ
12. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

1/1
1/1
1/1
1/1

6/8
8/8
6/8
8/8

5/5
5/5

-

2/2
2/2
-

2/2

4/4
4/4
4/4

รายชื่อคณะกรรมการ

กรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2015 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2558 มีมติรับทรำบกำรประเมินตนเองของ
คณะกรรมกำรบริษัทประจำปี 2558 ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ
1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติคณะกรรมกำร
2.
3.
4.
5.
6.

ควำมเข้ำใจในบทบำทและควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำร
กำรประชุมคณะกรรมกำร
หน้ำที่คณะกรรมกำร
ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร
กำรพัฒนำและกำรฝึกอบรม

สรุปกำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรทั้งคณะ ในภำพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี กว่ำมำตรฐำน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับร้อยละ 93
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทีทีดับบลิว จากัด (มหาชน)
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่ำข้อกำหนดขั้นต่ำของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมหนังสือที่ก .ล.ต.จ. (ว.)
59 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2547 เรื่อง กำรกำหนดนิยำมสำหรับกรรมกำรอิสระ
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท บริษัทในเครือ บริษั ทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ข อง
บริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน หรือ ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือ นประจำจำกบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้มีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้
เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทั้งในด้ำนกำรเงินและบริหำรงำนของ บริษัทฯ บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวในเวลำไม่น้อย
กว่ำ1ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระยกเว้นคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำ กำรเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ
5. ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
6. สำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ละแสดงควำมเห็ น หรื อ รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมหน้ ำ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย จำก
คณะกรรมกำรของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือ หุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ฯ รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
7. สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ ได้โดยอิสระ
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท ฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำงพนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขัน
ทีม่ ีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
10. สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง เท่ำเทียมกัน
11. สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
12. ไม่เคยต้องคำพิพำกษำว่ำได้กระทำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยว่ำด้วย
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวิต กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือ กฎหมำยที่เ กี่ย วกั บธุร กิ จ กำรเงิ น ในท ำนองเดี ย วกั น ไม่ว่ำจะเป็น กฎหมำยไทยหรือ กฎหมำย
ต่ำงประเทศโดยหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำยนั้น ทั้งนี้ ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ หรือกำรบริหำรงำนที่มีลักษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
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9.2 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
9.2.1 คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน) มีคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน
12 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
1. ดร.ทนง พิทยะ
2. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์
3. นำยณรงค์ แสงสุริยะ
4. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
5.นำยไพรัช เมฆอำภรณ์
6. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ
7. ดร. สมบัติ กิจจำลักษณ์
8. นำยสุวิช พึ่งเจริญ
9. นำยพเยำว์ มริตตนะพร
10. นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ
11. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
12. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
หมำยเหตุ



ตาแหน่ง
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรบรรษัทภิบำล
และกรรมกำรผู้จัดกำร

ข้อมูลของกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิกำรศึกษำล่ำสุด ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่และทักษะของกำรเป็นกรรมกำร
และประสบกำรณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งรำยชื่อของกรรมกำรในบริษัทย่อย ตำมเอกสำรแนบ 2

โดยมีผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร ทำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริษัท
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของบริษัทฯ ได้แก่
1. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ นำยณรงค์ แสงสุริยะ นำยสมบัติ กิจจำลักษณ์ นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ และนำยสุวิช
พึ่งเจริญ กรรมกำรสองในห้ำคนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท หรือ
2. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นำยณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นำยสมบัติ กิจจำลักษณ์ หรือ นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
หรือนำยสุวิช พึ่งเจริญ คนหนึ่งคนใดลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ หรือนำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
รวมเป็นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรบริษัท ไว้ดังนี้
(1) ดูแ ลและจัดกำรให้กำรดำเนินกำรของบริษัทฯ เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อ บังคับของบริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐำนของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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(2) กำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรดำเนินกำรให้เป็น
ตำมนโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจกำร
และควำมมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
(3) ให้ควำมเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่ำขององค์กรที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
(4) จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(5) พิจำรณำอนุมัติงบประมำณกำรลงทุน และงบประมำณในกำรดำเนินกำรของบริษัทฯ ประจำปี รวมทั้งดูแลกำร
ใช้ทรัพยำกรของบริษัทฯ
(6) จัดให้มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูล และข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและ
เพียงพอ และยืนยันกำรตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รำยงำน
(7) จัดให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพ และมำตรกำรบริหำรควำม
เสี่ยงที่เหมำะสม เพียงพอ รวมทั้งมีกำรติดตำม กำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
(8) พิ จ ำรณำก ำหนดให้ มี ก ฎบั ต รคณะกรรมกำรบริ ห ำร กฎบั ต รคณะกรรมกำรตรวจสอบ กฎบั ต รคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล และกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำว
(9) กำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริหำร คณะอนุกรรมกำร และฝ่ำยบริหำร ดำเนินกำรตำมนโยบำยที่กำหนดไว้
(10) พิจำรณำประเมินผลงำน กำหนดเงินเดือ น ค่ำจ้ำง สวัสดิ กำร โบนัส บำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง
ค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของกรรมกำรผู้จั ดกำร รวมถึงกำหนดแผนสำรองเกี่ยวกับกำรสรรหำ
บุคลำกรที่จะดำรงตำแหน่ง ที่สำคัญของฝ่ำยบริหำร ในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
(11) พิจำรณำปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และบทบำทของคณะกรรมกำรบริ ห ำร
คณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ และฝ่ำยบริหำร ตำมควำมเหมำะสม
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 5 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นำยณรงค์ แสงสุริยะ
ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. ดร. สมบัติ กิจจำลักษณ์
กรรมกำรบริหำร
3. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
กรรมกำรบริหำร
4. นำยสุวิช พึ่งเจริญ
กรรมกำรบริหำร
5. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
กรรมกำรบริหำร และ เลขำนุกำร
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจของคณะ
กรรมกำรบริหำร ไว้ดังนี้
(1) ก ำกั บ ดู แ ลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของกรรมกำรผู้ จั ด กำรให้ เ ป็ น ไปตำมมติ นโยบำย (policies) และกลยุ ท ธ์
(strategies) ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำและคำปรึกษำแก่กรรมกำรผู้จัดกำร
(2) กำกับดูแลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้สำหรับโครงกำรใหม่ รวมทั้งพิจำรณำอนุมัติดำเนินโครงกำรต่ำงๆ ตำมที่
เห็นสมควรภำยในวงเงินตำมข้อ (3)
(3) มีอำนำจอนุมัติกำรเข้ำทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้ำสิบล้ำนบำท) ทั้งนี้
กำรอนุมัติดังกล่ำว ต้องไม่เป็นรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

บริษัทฯ ตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งรำยกำรที่ต้อ งขอ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีอำนำจพิจำรณำอนุมัติ และ/หรือกำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำร
ดำเนินกำรใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภำยใต้กรอบนโยบำยและกลยุทธ์ (policies and strategies) ที่
กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท
มีอ ำนำจว่ำจ้ำง แต่งตั้ง ลงโทษทำงวินัย เลิกจ้ำง ให้อ อก ปลด กำหนดเงินเดือ น โบนัส สวัสดิกำร และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่มี
ตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมกำรผู้จัดกำร
มีอำนำจแต่งตั้ง กำหนดอำนำจหน้ำที่ มอบหมำยแนวนโยบำย กำกับดูแล กำหนดผลตอบแทน ค่ำเบี้ยเลี้ยง
ค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับคณะทำงำนพิเศษเพื่อดำเนินงำนเฉพำะเรื่อง รวมถึงอนุมัติ
ข้อเสนอของคณะทำงำนพิเศษภำยในวงเงินตำมข้อ (3)
มีอำนำจแต่งตั้งประธำนที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำ และ/หรือคณะที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยกำรกำหนดผลตอบแทน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของประธำนที่
ปรึกษำ ที่ปรึกษำ และ/หรือ คณะที่ปรึกษำดังกล่ำวให้เป็นอำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครั้งครำว

อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอำนำจในกำรที่จะอนุมัติเรื่องหรือรำยกำรที่ตนเองหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้ำทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตำม
นิยำมในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมีผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำร โดยมี
ผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและได้ทำกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 25
กุมภำพันธ์ 2552 โดยมีรำยละเอียดกำหนดไว้ดังนี้
(1) สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ
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(2) สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลำ
พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี และบุคลำกรของแผนกตรวจสอบภำยใน
พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
เสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
จัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนกำรประจำปีของ
บริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภำยใน ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 4 ท่ำน
ดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3,
4.

นำยไพรัช เมฆอำภรณ์
นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ
นำงพเยำว์ มริตตนะพร
นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

โดยมีผู้อำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ทำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนไว้ดังนี้
(1) พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำ ที่ได้กำหนดไว้แล้วนำเสนอต่อ คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
พิจำรณำแต่งตั้งหรือ เพื่อ นำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้น พิจ ำรณำแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนกำร
พิจำรณำคัดเลือ กบุค คลที่มีคุ ณ สมบัติเ หมำะสมข้ ำงต้ นนั้ น ให้ร วมถึงกำรเปิด โอกำสให้ผู้ถือ หุ้ นส่ ว นน้ อ ย
สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกได้ด้วย
(2) พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ผู้จัดกำร รวมทั้งดำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำที่ได้กำหนดไว้แล้ว นำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

จัดให้มีแผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan) สำหรับกำรดำรงตำแหน่งที่สำคัญของฝ่ำยบริหำร หรือบุคคล
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจำรณำดำรงตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
กำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ควำมเห็นชอบแล้วนำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
พิจำรณำเสนอเงินเดือนและกำรปรับอัตรำเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมกำรผู้จัดกำร แล้วนำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

9.2.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
1. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ
2. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
3. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์
4. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล
กรรมกำรบรรษัทภิบำล
กรรมกำรบรรษัทภิบำล
กรรมกำรบรรษัทภิบำล

โดยมีกรรมกำรผู้จัดกำร ทำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ไว้ดังนี้
(1) เสนอแนวปฏิบัติด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท
(2) กำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ และฝ่ำยบริหำร
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(3) ทบทวนแนวปฏิ บั ติ ด้ ำ นกำรก ำกั บ ดู แ ลกิจ กำรที่ ดี โดยเปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ดีข อง
มำตรฐำนสำกลและของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่ำงสม่ำเสมอ
(4) มอบนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้คณะทำงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ และรำยงำนผลกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท
(5) มี อ ำนำจในกำรเชิ ญ บุ ค คลภำยนอกที่ มี ค วำมรู้ ค วำมเชี่ ย วชำญเป็ น ที่ ป รึ ก ษำและเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ได้ ด้ ว ย
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ
(6) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
9.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. นำงพเยำว์ มริตตนะพร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
4. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 99

บริษัท ทีทีดบั บลิว จำกัด (มหำชน)

โดยมีกรรมกำรผู้จัดกำร ทำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ไว้ดังนี้
(1) กำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบหมำย
ให้ ฝ่ ำ ยบริ ห ำรเป็ น ผู้ ป ฏิ บัติ ต ำมนโยบำยดั งกล่ ำ ว รวมถึ ง รำยงำนผลกำรปฏิบั ติ ต่อ คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง
(2) พัฒนำและทบทวนระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีกำรประเมินผลและติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องตำมนโยบำยที่กำหนดไว้
อย่ำงสม่ำเสมอ
(3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ
(4) จัดให้มีรำยงำนควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท
(5) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
9.2.7 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรได้แต่งตั้ง นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร เป็นเลขำนุกำรบริษัทโดยมี
อำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ปี 2555 รวมทั้ง
เพื่อทำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร และประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ
คณะกรรมกำร ดังนี้
(1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของบริษัทและติดตำมให้มี
กำร ปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมกำร
(2) จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติ
ต่ำงๆ
(3) บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำร รวมทั้งติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
(4) ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตำมระเบียบและข้อกำหนดของ ตลท. และ
ก.ล.ต.
(5) ติดต่อและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้นและข่ำวสำรของบริษัท
(6) ดูแลและประสำนงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมถึงกำรปฐมนิเทศกรรมกำร
(7) ดูแ ลเอกสำรสำคัญของบริษัท ได้แ ก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือ นัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร รำยงำนประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรมีส่วนได้
เสียของกรรมกำร หรือผู้บริหำร
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9.2.8 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผู้บริหำรของบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ
1. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
2. นำยธนัช ศิริเจริญ
3. นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
4. นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์
5. นำงสำวปทิดำ ไชยเสน
6. นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย
7. นำยหงษ์ทอง อำทิตย์
8. นำยชัชวำล เทียนประเสริฐกิจ
9. นำยพิพัฒน์ คติกุล

ตาแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนปฎิบัติกำร
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนบริหำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและก่อสร้ำง

หมายเหตุ : ข้อมูลของผู้บริหำรบริษทั ฯ เกี่ยวกับวุฒิกำรศึกษำล่ำสุด ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำทีแ่ ละทักษะของกำรเป็น
ผู้บริหำรและประสบกำรณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตำมเอกสำรแนบ 2

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2549 และครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน
2550 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำร ไว้ดังนี้
(1) มีอำนำจอนุมัติกำรทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน)
(2) มีอำนำจในกำรออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของบริษัทฯ เช่น
กำรบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงำนและลูกจ้ำง กำรกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงกำร
สงเครำะห์และสวัสดิกำรต่ำงๆ
(3) มีอำนำจที่จะมอบอำนำจให้พนักงำนระดับบริหำรของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ปฏิบัติหน้ำที่
แทนกรรมกำรผู้จัดกำรในเฉพำะเรื่อง เช่น กำรสั่งซื้อ กำรจัดจ้ำง กำรสั่งจ่ำยเงิน ได้ตำมที่เห็นสมควร
(4) มีอ ำนำจแต่ งตั้ งบุ ค คลหรือ คณะบุ ค คลใดให้ด ำเนิ น กิ จ กำรของบริ ษั ท ฯ ภำยใต้กำรควบคุม ของกรรมกำร
ผู้จัดกำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจดำเนินกำรตำมที่กรรมกำรผู้จัดกำรเห็นสมควร
และมีอำนำจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอำนำจนั้นๆ ได้
(5) มีอำนำจปรับปรุง โยกย้ำย ยุบรวม หรือขยำยโครงสร้ำงองค์กรในระดับต่ำกว่ำฝ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสม และ
มีจำนวนพนักงำนรวมไม่เกิน 315 อัตรำ
(6) มีอำนำจกำหนดอัตรำเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตรำค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของ
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป เพื่อนำเรียนขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร
(7) มีอำนำจกำหนดโครงสร้ำงอัตรำเงินเดือ นและผลตอบแทนของพนักงำนระดับต่ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือ
เทียบเท่ำ ทั้งนี้ อัตรำเงินเดือน (ไม่รวมค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ) ทั้งในข้อ (6) และ (7) รวมกันทั้งสิ้น
ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของรำยได้ของบริษัทฯ
(8) มี อ ำนำจว่ ำ จ้ ำ ง แต่ ง ตั้ ง ลงโทษทำงวิ นั ย เลิ ก จ้ ำ ง ให้ อ อก ปลด ก ำหนดเงิ น เดื อ น โบนั ส สวั ส ดิ ก ำร และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของพนักงำนบริษัทฯ ที่มีอัตรำเงินเดือน (เฉพำะ
อัตรำเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ) ไม่เกิน 200,000 บำท/เดือน และ/หรือพนักงำนของบริษัทฯ
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ที่มีตำแหน่งต่ำกว่ำผู้อำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ นอกนั้นให้กรรมกำรผู้จัดกำรนำเรียนขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริหำร ทั้งนี้ สำมำรถมอบอ ำนำจช่วงต่อ กำรดำเนินกำรข้ำงต้ นทั้งหมดหรือ บำงส่วนให้ แ ก่
คณะทำงำน คณะกรรมกำร คณะบริหำรงำน คณะบุคคล หรือผู้จัดกำรคนหนึ่งคนใดได้ตำมควำมเหมำะสม
(9) มีหน้ำที่ดำเนินกำรควบคุมดูแลกิจกำรทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมมติและนโยบำยของคณะกรรมกำร
บริษัท
(10) มีหน้ำที่ในกำรเสนอขออนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีกำไรขำดทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท
(11) มีหน้ำที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติเห็นชอบ หรือ
เพื่อกำรอื่นใดตำมควำมเหมำะสม
(12) มีหน้ำที่ศึกษำควำมเป็นไปได้สำหรับโครงกำรใหม่ๆ และมีอำนำจพิจำรณำอนุมัติโครงกำรต่ำงๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร
(13) ในกรณีกรรมกำรผู้จัดกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรผู้จัดกำรแต่งตั้งผู้ ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร หรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้รักษำกำรเพื่อปฏิบัติหน้ำที่แทนเป็นครั้งครำวไป โดยผู้รักษำกำรมีอำนำจหน้ำที่เท่ำกับกรรมกำร
ผู้จัดกำร
(14) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นครั้งครำว
อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้ที่ได้รับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผู้จัดกำรไม่มีอำนำจในกำรที่จะอนุมัติเรื่องหรือ
รำยกำรที่ตนเองหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะ
เข้ำทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตำมนิยำมในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะรับตำแหน่ง
กรรมกำร และนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง โดยจะเป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรของบริษัทฯ ดังนี้
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร และกรรมกำร ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 15
คน โดยจะต้องมีสัดส่วนกรรมกำรที่มิได้เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด และมีกรรมกำร
อิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรือ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดว่ำ นอกเหนือจำก
คุณสมบัติควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ว กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ
จะต้อง
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์)
(2) ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจำจำกบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่ เป็นบิดำมำรดำ คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้มีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
กำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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(4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทั้งในด้ำ นกำรเงินและบริหำรงำนของ บริษัทฯ บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวใน
เวลำไม่น้อยกว่ำ1ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระยกเว้นคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำอย่ำง
รอบคอบแล้วเห็นว่ำ กำรเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้
ควำมเห็นที่เป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ
(5) ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
(6) สำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ แ ละแสดงควำมเห็ น หรื อ รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมหน้ ำ ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำย จำก
คณะกรรมกำรของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
(7) สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ ได้โดยอิสระ
(8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำงพนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือ น
ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
(10) สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง เท่ำเทียมกัน
(11) สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(12) ไม่เคยต้องคำพิพำกษำว่ำได้กระทำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยว่ำด้วย
ธุรกิจสถำบันกำรเงิน กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวิต กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือกฎหมำยที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศโดยหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำยนั้น ทั้งนี้ ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระทำอันไม่
เป็นธรรมที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือกำรบริหำรงำนที่มีลักษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
9.3.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำร แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจำนวนอย่ำงน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อทำหน้ำที่
กลั่นกรองแบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำรบริษัทในส่วนที่เป็นงำนบริหำรจัดกำรและงำนประจำที่เกินอำนำจหน้ำที่ของกรรมกำร
ผู้จัดกำร ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทมีเวลำมำกขึ้นกับงำนในเชิงนโยบำยและงำนกำกับดูแลฝ่ำยบริหำร
9.3.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมกำร
อิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตำมหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัทฯ กรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อย 1 คนต้องมีควำมรู้ด้ำนบัญชี และ/หรือกำรเงิน เพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบ
และกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
บัญชี และกำรพิจำรณำข้อขัดแย้งทำงผลประโยชน์
9.3.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท จำนวนอย่ำงน้อย 3 คน และ
อย่ำงน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ในปี 2558
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีกรรมกำรอิสระจำนวน 2 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 66.7
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9.3.5 การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้อ งเป็น
กรรมกำรอิสระ กับต้องมีกรรมกำรอิสระปฏิบัติหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล
9.3.6 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมกำร
อิสระ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
9.4.1 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยใน พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษำข้อมูลและ
เอกสำรที่ไม่สำมำรถเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกได้ ในกำรใช้ข้อมูลภำยในร่วมกันของพนักงำนของบริษัทฯ จะต้องอยู่ในกรอบ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบเท่ำที่พนักงำนผู้นั้นได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูล
ภำยใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร โดยผ่ ำ นกำรอนุ มั ติ จ ำกที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2549 และ บริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมำยเวียนให้พนักงำนและผู้บริหำร
เพื่อได้รับทรำบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด
แนวทำงกำรป้ อ งกั น กำรใช้ ข้ อ มู ล ภำยใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดั ง กล่ ำ วมี
รำยละเอียดดังนี้
หลักการทั่วไป
บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 ว่ำดัวยกำรซื้อ หรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กระทำโดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทฯ และ
พนักงำนของบริษัทย่อย ห้ำมมิให้อำศัยข้อเท็จจริงอั นเป็นสำระสำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยัง
มิได้เปิดเผยต่อประชำชนโดยทั่วไป ที่รู้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือมีตำแหน่งในบริษัทฯ อำจทำให้ต้องรับผิดตำมกฎหมำยซึ่งมี
โทษทำงอำญำ
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทฯ เอง
ต้องเผชิญกับกำรกระทำที่อำจฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำว ตลอดจนเพื่อเป็นกำรดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้กำหนดแนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อ มูลภำยในขึ้น โดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักง ำนของ
บริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทย่อยทุกคน จะต้องปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งใช้สำมัญสำนึก เหตุและ
ผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย ทั้งนี้ แนวทำงหรือแนวนโยบำยข้ำงต้นมีควำมเข้มงวดกว่ำบทบัญญัติของกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องและจะได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมควำมเหมำะสม โดยบริษัทได้กำหนดแนวทำงกำรป้องกันกำรมใช้ข้อมูลภำยใน คือ
กรรมการ
(1) กรรมกำรจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับในฐำนะกรรมกำรบริษัทในทำงที่มิชอบ หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท
(2) กรรมกำรจะต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ควำมลั บ ทำงธุ ร กิ จ หรื อ ข้ อ มู ล ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรท ำธุ ร กิ จ ให้
บุคคลภำยนอกทรำบ
(3) กรรมกำร คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภำวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขำยหุ้นในขณะที่มีข้อมูลภำยในของบริษัท ฯ ซึ่ง
หำกเปิดเผยต่อสำธำรณชนจะมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น
(4) กรรมกำรจะต้ อ งไม่ แ จ้ ง ข้ อ มู ล ซึ่ ง ยั ง ไม่ เ ปิ ด เผยต่ อ สำธำรณชน ให้ ผู้ อื่ น อั น อำจน ำไปสู่ ก ำรจองซื้ อ หรื อ ขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
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พนักงาน
(1) พนักงำนจะปฏิบัติตำมข้อ กำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อ งโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสำธำรณะโดยเท่ำเทียมกัน
(2) กำรเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและรำคำหุ้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จัดกำรซึ่งจะเป็น
ผู้ดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมำยให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว
(3) หน่วยงำนกลำงที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สำธำรณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ำยกิจกำรองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วน
เลขำนุกำรบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของข้อมูลมีหน้ำที่สนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดห้ำม
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบกำรเงิน ซื้อและ/หรือขำยหุ้น 45 วันก่อนกำร
เปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังกำรเปิดเผยข้อมูล สำหรับสำรสนเทศที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ห้ำมมิให้ผู้บริหำร และ
พนักงำนที่รู้ข้อมูลซื้อขำยหุ้นนับตั้งแต่วันที่ทรำบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภำยหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อ ตลท.
นอกจำกนั้น บริษัทฯได้กำหนดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่ อ ป้องกัน กำรรั่วไหลของข้อมูลข่ำวสำรอย่ ำง
รอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภำยในเปิดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำรเผยแพร่ อย่ำงเป็นทำงกำร โดย
ให้ถือว่ำ มำตรกำรและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ฯ รวมทั้ง
ให้ถือเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำที่จะควบคุมดูแลให้กำรรักษำข้อมูลภำยในเป็นไปตำม
มำตรกำรดั ง กล่ ำ ว กำรที่ พ นั ก งำนใช้ ข้ อ มู ล ภำยในที่ ยั ง ไม่ เ ปิ ด เผยต่ อ สำธำรณะหรื อ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ทั่ ว ไป เพื่ อ
ประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เป็นกำรส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น ถือ ว่ำเป็นกำรกระทำที่ผิ ดจรรยำบรรณของ
บริษัทฯ
9.4.2 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
บุคคลต้องห้าม
บุคคลที่ไม่ควรซื้อขำยหลักทรัพย์ตำมแนวทำงป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน ได้แก่
(1) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ
(2) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ
(3) พนักงำนทุกคนของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย
(4) คู่สมรสและบุตรของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทย่อย
(5) เครือญำติที่อำศัยร่วมชำยคำเดียวกัน
หลักทรัพย์ต้องห้าม
หลักทรัพย์ หมำยถึง หุ้น (shares) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภำพ
(convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (transferable subscription rights) ที่ออกโดย
บริษัทฯ
แนวทางการปฏิบัติทั่วไป
(1) บุคคลต้องห้ำมตำมข้อ 9.4.2 ไม่ควรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ในขณะใด ๆ ก็ตำม หำกบุคคลดังกล่ ำวรู้หรือควรรู้
ข้อมูลที่เป็นสำระสำคัญอันอำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผย
ต่อสำธำรณชน
(2) บุคคลต้องห้ำมที่ได้รู้ข้อมูลซึ่งมีสำระสำคัญดังกล่ำวตำมวรรค (1) ข้ำงต้น จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งและ/
หรือ ฐำนะเจ้ำหน้ำที่ในบริษัทฯ ต้อ งไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้อื่นทรำบ ในขณะที่ข้อมูลดังกล่ำวยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณชน นอกจำกเป็นไปตำมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน ในบริษัทฯ
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แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง
นอกจำกแนวทำงกำรปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในแล้ว กรณีเฉพำะเรื่องดังต่อไปนี้ บุคคล
ต้องห้ำมพึงปฏิบัติตำมแนวทำงดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ห้ำมบุคคลต้องห้ำมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรจัดทำงบกำรเงินบริษัทฯ ทำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจำกวันที่ได้มีกำรเปิดเผยงบกำรเงินดังกล่ำวแล้ว
(2) ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนผู้ใดที่ได้รับร่ำงงบกำรเงินของบริษัทฯ ทำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ นับแต่วันที่ตนได้รับร่ำงงบกำรเงินดังกล่ำว จนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมงบกำรเงินนั้น
แล้ว
(3) ห้ำมบุคคลต้องห้ำมที่รู้หรือควรรู้ว่ำบริษัทฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสำระสำคัญ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่ำว
จนถึงสิ้นสุดวันถัดจำกวันที่ได้ทำกำรเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวแล้ว
9.4.3 การรายงานของบุคคลต้องห้าม
หน้าที่การจัดทารายงาน
(1) กรรมกำรผู้จัดกำร หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหำรตำมที่พระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
กำหนดต้องจัดทำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก และกำรเปลี่ ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน
ตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด และรำยงำนในเรื่องดังกล่ำวต่อบริษัทฯ พร้อมกันด้วย
(2) ผู้บริหำรระดับผู้อำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป จะต้องทำกำรรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ที่ตนถืออยู่ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด
วิธีการรายงาน
(1) กรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหำรตำมข้อ 9.4.3 (1) ข้ำงต้นซึ่งมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต้องจัดทำ
และส่งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ มีหน้ำที่ต้องส่ง
สำเนำรำยงำนที่ส่งให้กับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนกำกับดูแล ต่อบริษัทฯ ในวันที่ส่งรำยงำนดังกล่ำว
(2) ผู้บริหำรตำมข้อ 9.4.3 (2) ให้จัดทำรำยงำนกำรถือครอง และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะต่อบริษัทฯ ภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ดังกล่ำว
9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้รับกำรสรรหำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยพิจำรณำจำก
ผลกำรปฏิบัติงำน ประสบกำรณ์ ควำมพร้อมของบุคลำกรและควำมมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับกำรรับรองจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
(ชื่อเดิมบริษัท สำนักงำนเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) ทีมีนำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5313 นำงสำว
สุมำลี รีวรำบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3970 และนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้กำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ PTW และ TWO ซึ่ง
ไม่มีควำมสัมพันธ์และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกำรปฎิบัติหน้ำที่อย่ำงอิสระแต่อย่ำงใด อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริกำรอื่นๆ ใดนอกเหนือจำกกำร
สอบบัญชี ข้อมูลเปรียบเทียบค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำเป็นดังนี้
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บริษัท ทีทีดบั บลิว จำกัด (มหำชน)

รายการ
1. ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี
2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำสแรก
3. ค่ำตรวจสอบข้อบังคับ BOI
รวม

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

600,000
600,000
150,000
1,350,000

525,000
570,000
140,000
1,235,000

525,000
570,000
70,000
1,165,000

คานิยาม "มาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน"
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรที่เป็นผู้จัดทำงบกำรเงิน
1. บุคคลหรือสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของบุคคลนั้น เกี่ยวข้องกับกิจกำรที่เสนอรำยงำน ถ้ำบุคคลนั้น
1.1 มีอำนำจควบคุมกิจกำร หรืออำนำจควบคุมร่วมของกิจกำรผู้เสนอรำยงำน
1.2 มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกิจกำรที่เสนอ รำยงำน หรือ
1.3 เป็นสมำชิกของผู้บริหำรสำคัญของกิจกำรที่เสนอรำยงำน หรือบริษัทใหญ่ของกิจกำรที่เสนอรำยงำน
2. เป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรที่เสนอรำยงำนหำกเข้ำเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
2.1 กิจกำรและกิจกำรที่เสนอรำยงำนเป็นสมำชิกในกลุ่มกิจกำรเดียวกัน (ซึ่งหมำยถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
และบริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)
2.2 กิจกำรหนึ่งเป็นบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำของอีกกิจกำรหนึ่ง (หรือเป็นบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำ
ของสมำชิกในกลุ่มบริษัทซึ่งกิจกำรอื่นๆ เป็นสมำชิก)
2.3 กิจกำรทั้งสองเป็นกิจกำรร่วมค้ำของบุคคลที่สำมคนเดียวกัน
2.4 กิจกำรหนึ่งเป็นกิจกำรร่วมค้ำของบุคคลที่สำมและอีกกิจกำรหนึ่งเป็นบริษัทร่วมของบุคคลที่สำม
2.5 เป็นโครงกำรผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจำกงำนสำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน กิจกำรผู้เสนอ
รำยงำนหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรที่เสนอรำยงำน หำกกิจกำรที่เสนอรำยงำนเป็นโครงกำรผลประโยชน์ของนำยจ้ำงซึ่งเป็น
ผู้ให้กำรสนับสนุนเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรที่เสนอรำยงำน
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