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9. การก ากบัดูแลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 

กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจโดยมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นปัจจัยส ำคัญ ท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรมีระบบบริหำรจัดกำรท่ีมี
ประสิทธิภำพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำม
มั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย อีกท้ังกำรก ำกับดูแลท่ีดีจะน ำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ท้ัง
ทำงกำรเงิน กำรลงทุนและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจ ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) 
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรส ำหรับบริษัท จดทะเบียน ตำมหลักเกณฑ์ ASEAN 
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยมีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลให้กำรก ำกับดูแลกิจกำรให้
ทัดเทียมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพ และกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน อีกท้ังเป็น
กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นบริษัทชั้นน ำของประเทศในกำรด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ ำ 
พลังงำน และสิ่งแวดล้อม 
 

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร

ให้แก่คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ โดยยึดหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและแนวปฏิบัติท่ีดีของ ตลท. 
ท้ังน้ี คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลจะมีกำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ ำทุกปี  โดยได้ให้ควำมส ำคัญในกำร
บริหำรจัดกำรต่ำงๆ ท้ังด้ำน กำรก ำหนดนโยบำยท่ีให้ควำมส ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน  กำรรักษำควำมเชื่อมั่นของ
สำธำรณชน กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยค ำนึงถึงกำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
คุณภำพ กำรสร้ำงเสริมขวัญและก ำลังใจของพนักงำน รวมทั้งควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของพนักงำน  

ในป ี2558 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ปรับปรุงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
บริษัทฯ เพื่อเป็นยุทธศำสตร์ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯและให้เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจำกน้ี  
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดย่อยให้มีควำมเป็นอิสระมำก
ขึ้น โดยได้เพิ่มจ ำนวนกรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  ดังปรำกฏในโครงสร้ำงและควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ในหมวดท่ี 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 

การสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมกำรได้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท  

www.ttwplc.com นอกจำกน้ัน บริษัทฯได้จัดท ำจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อเป็นหลักกำรและแนวปฏิบัติส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร
และพนักงำน อีกท้ังได้จัดให้มีสื่อและกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีแก่พนักงำนของ
บริษัทฯ โดยยึดหลักส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี คือ ธรรมำภิบำลเป็นกรอบ รับผิดชอบโปร่งใส พัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 
เติบโตอย่ำงยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 

Responsibility   :  ส ำนึกต่อหน้ำท่ีรับผิดชอบ  
Accountability   : รับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท ำ 
Equitable Treatment  : ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
Transparency   : โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ 
Promotion of Best Practice :  กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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โดยในปีท่ีผ่ำนมำ มีกิจกรรมหลัก ดังนี ้ 
• กำรเผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  ให้แก่กรรมกำรและพนักงำน รวมถึงข้อมูล 

ข่ำวสำร ของบริษัทฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับมติคณะกรรมกำร และ ตลท. ให้พนักงำนในกลุ่มบริษัททรำบผ่ำนทำงระบบอินทรำเน็ตของ
องค์กร  

• กำรรำยงำนกำรปฏิบัติของบริษัทฯ ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ  ตลท. และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำรบริษัททรำบ  

• กำรจัดอบรมเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เช่น กำรบรรยำยและอบรมเรื่องกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีให้แก่พนักงำน
เข้ำใหม่ ของบริษัทฯ  
 

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและติดตำมผล

กำรปฏิบัติตำมแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเคร่งครัดและสม่ ำเสมอ โดยในปี 2558 ไม่มีสถำนกำรณ์ใดท่ีกำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำม
นโยบำย จำกควำมมุ่งมั่นดังกล่ำวส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทฯได้รับรำงวัลและกำรรับรองกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับกิจกำรท่ีดี 
ดังนี ้ 

 บริษัทจดทะเบียนท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ดีเยี่ยมในกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 
โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จำกกำรประเมินโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

 กำรก ำกับดูแลกิจกำรในระดับดีมำกในกำรส ำรวจโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
ในปี 2558 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  ได้ด ำเนินโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจด

ทะเบียนไทยประจ ำปี 2558 เพื่อติดตำมกำรพัฒนำด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2015 เมื่อวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้ำ ร่วมประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วม
ปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ท ำกำรประกำศเจตนำรมณ์ใน
วันท่ี 23 มีนำคม 2558 อีกท้ัง บริษัทฯ ยังได้จัดท ำแบบแสดงข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies (CGR) เพื่อเป็นกำรช่วยสอบทำนกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร 5 ด้ำนของบริษัทจดทะเบียน 
โดยบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 5 ด้ำนในปี 2558 สรุปได ้ดังนี ้
 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้ำของบริษัท  จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ

พื้นฐำนทำงกฎหมำย เช่น กำรมีส่วนแบ่งในก ำไรของกิจกำร กำรซื้อขำยหรือกำรโอนหุ้น กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของกิจกำรอย่ำง
เพียงพอ กำรเข้ำร่วม ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร กำรแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ นอกเหนือจำกกำร
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐำน บริษัทฯ ได้ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม เช่น กำรให้ข้อมูล ท่ีส ำคัญท่ีเป็น
ปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์ กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อเข้ำเป็นกรรมกำร กำรจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เข้ำ
ร่วมในกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ได้มีกำรด ำเนินกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่ำง
ใด 
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมกำรได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี โดยให้มีกำรจัดประชุมภำยใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรรับทรำบกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และหำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ี
จะต้องพิจำรณำระเบียบวำระพิเศษ ท่ีอำจเป็นเรื่องท่ีกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับอนุมัติ
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จำกผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรสำมำรถเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป  โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้
ปฏิบัติตำมคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดท ำขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ดังนี ้ 
ก่อนวันประชุม 

บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมท่ีมีข้อมูลครบถ้วนในสำระส ำคัญส ำหรับประกอบกำรพิจำรณำออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจ ำป ีรวมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิออกเสียงในกรณีท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี ้

ก. แจ้งก ำหนดกำรประชุมและระเบียบวำระกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำผ่ำนระบบกำรสื่อสำรข้อมูลของ  
ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนกำรส่งเอกสำรตั้งแต่วันท่ี 27 กุมภำพันธ์ 2558 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ำ 30 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถวำงแผนตำรำงเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุมได้ 

ข. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรำยละเอียดของแต่ละระเบียบวำระกำรประชุม  โดยแยกแต่ละระเบียบวำระไว้
อย่ำงชัดเจน ซึ่งระเบียบวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2558 ประกอบด้วยเรื่องพิจำรณำตำมท่ี
ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดท่ี 4 กำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แยกเรื่องกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำร
ท่ีออกตำมวำระ และกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นระเบียบวำระแยกออกจำกกัน  โดยแต่ละระเบียบ
วำระประกอบด้วย ข้อเท็จจริงและเหตุผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำร หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วม
ประชุม และหนังสือมอบฉันทะท้ัง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตำมท่ีกรมพัฒนำธุรกิจ กระทรวง
พำณิชย์ก ำหนด พร้อมแนบรำยงำนประจ ำปีให้ผู้ถือหุ้นทรำบตั้งแต่วันท่ี  14 มีนำคม 2558 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่ำ 14 วันและได้ท ำกำรประกำศลงในหนังสือพิมพ์รำยวันติดต่อกัน 3 วันเพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตัวก่อนมำเข้ำร่วมประชุม รวมทั้งน ำเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ รวมท้ังจัดให้มี
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถำมรำยละเอียดในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมน ำเสนอข้อมูลท่ีส ำคัญเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรท่ีครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

ค. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมท่ีต้องกำรให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวำระท่ีน ำเสนอได้ล่วงหน้ำโดย
ส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์มำท่ี  cg@ttwplc.com หรือโทรสำรหมำยเลข  02-420-6064 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวมทั้งเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่ 

 
วันประชุมผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ สนับสนุนให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  โดยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ี
จะเข้ำร่วมประชุมและด ำเนินกำรประชุมอย่ำงโปร่งใสและมีกลไกท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ และไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ ดังนี ้ 

ก. กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงเพื่อตอบค ำถำมและรับทรำบ
ควำมเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2558 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรจ ำนวน  11 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91 ของ
จ ำนวนกรรมกำรท้ังหมดได้เข้ำร่วมกำรประชุม โดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรไม่ได้เข้ำประชุมเน่ืองจำกประสบ
อุบัติเหตุรักษำตัวในโรงพยำบำล ประธำนกรรมกำรชุดย่อยท่ีเหลือทุกคณะเข้ำร่วมประชุม ซึ่งประธำนและกรรมกำร
ท่ีด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อยได้ร่วมชี้แจงรำยละเอียดท่ีเกี่ยวข้องของระเบียบวำระต่ำงๆ รวมถึงตอบ
ค ำถำมของผู้ถือหุ้น 

ข. จัดแสดงนิทรรศกำรและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยมีผู้บริหำรหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ 
หน่วยงำนบัญชีและกำรเงิน หน่วยงำนพัฒนำธุรกิจ หน่วยงำนปฎิบัติกำร หน่วยงำนวิศวกรรมและก่อสร้ำง ร่วมให้
กำรต้อนรับและตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น  
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ค. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภำยหลังจำกที่กำรประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบ
วำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ  

ง. ด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมล ำดับระเบียบวำระกำรประชุมท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  และกำร
น ำเสนอระเบียบวำระจะเริ่มจำกควำมเป็นมำ เหตุผล ควำมจ ำเป็นและข้อเสนอต่อท่ีประชุมโดยละเอียดของข้อมูล
ส ำคัญได้แจ้ง ผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมแล้ว  

จ. ให้โอกำสผู้ถือหุ้นในกำรแสดงควำมคิดเห็นกำรถำมค ำถำมต่อท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวำระอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
โดยประธำนในท่ีประชุมได้ให้ควำมส ำคัญและตอบข้อซักถำมในทุกประเด็น  และมีกำรบันทึกกำรประชุมอย่ำง
ครบถ้วน 

ฉ. ว่ำจ้ำงส ำนักงำนกฎหมำย บริษัท เดอะ ลีจีสต์ จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรของผู้ถือหุ้น
หรือผู้มอบฉันทะท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม องค์ประชุม ควำมสอดคล้องของวิธีกำรลงคะแนนและกำรนับคะแนนกับ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และท่ีประธำนแจ้งกำรเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นและกำรตรวจสอบผลของมติและผล
กำรลงคะแนน ซึ่งผู้ตรวจสอบให้ควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นและกำรออกเสียงลงคะแนน โปร่งใส 
และ เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทฯ บทกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติท่ีดีของตลำดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับเรื่อง
กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี อีกท้ัง บริษัทฯ เคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมและแสดงควำมคิดเห็นในท่ี
ประชุม  

ช. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นจ ำนวน 2 คนเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมเป็นสักขีพยำนกำรตรวจนับคะแนน 
ท้ังน้ีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ปิดประชุม ซึ่งมำประชุมด้วยตนเอง

และโดยกำรมอบฉันทะจ ำนวน 556 รำย และ 596 รำยตำมล ำดับ นับจ ำนวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้ 3,334,209,002 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 83.56  ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ท้ังหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น/ลดลงจำกจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นท่ีมำ
ประชุมด้วยตนเอง และโดยกำรมอบฉันทะจ ำนวน  636 รำย  และ 392 รำยตำมล ำดับ  นับจ ำนวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้  
3,432,642,859 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.0 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ท้ังหมด 

 

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น  
ก.  หลังจำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมซึ่งได้บันทึกรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร

พร้อม ต ำแหน่งของกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุม วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน กำรใช้บัตรลงคะแนน 
ข้อเสนอของคณะกรรมกำร ข้อซักถำมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ประเด็นชี้แจงจำกผู้บริหำร อีกท้ัง ได้บันทึก
คะแนนเสียง ท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวำระกำรประชุม และน ำ
เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.ttwplc.com เมื่อวันท่ี 10 เมษำยน 2558 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ ท่ี ตลท. 
ก ำหนดคือภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุม  

ข.  จัดให้มีกำรบันทึกบรรยำกำศกำรประชุม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบ  บนเว็บไซต์ของ        
บริษัทฯ  

ค.  หลังจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯได้แจ้งมติท่ีประชุมรวมถึงรำยละเอียดกำรจ่ำยเงิน
ปันผล ให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Portal) ของ ตลท. และประสำนงำนกับนำยทะเบียน 
TSD พร้อมประกำศแจ้งกำรจ่ำยเงินปันผลทำงหนังสือพิมพ์ เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่ำง
ครบถ้วนและถูกต้อง 
  

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
คณะกรรมกำรได้ดูแลกรอบโครงสร้ำงของกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ ำ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติ ต่อผู้ถือ

หุ้นทุกรำยมีควำมเท่ำเทียมกันและยุติธรรม รวมท้ังกระบวนกำรดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีควำมยุ่งยำก  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเข้ำร่วมในกำร
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ตัดสินใจ และได้รับทรำบถึงผลของกำรตัดสินใจของบริษัทฯ ส ำหรับเหตุกำรณ์ท่ีส ำคัญตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยหรือข้อบังคับ
บริษัท ดังนี ้ 

ก. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีนโยบำยท่ีจะรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรำย ไม่เพิ่มระเบียบวำระในท่ีประชุมโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมูลของระเบียบวำระกำรประชุมก่อนลง
มติ ท้ังนี ้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรำยมีสิทธิออกเสียงตำมจ ำนวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึง
เสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษท่ีเป็นกำรจ ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรำยอื่น  

ข. คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี รวมทั้ง
เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำเป็นกรรมกำร  โดยประกำศให้ทรำบโดยผ่ำนช่องทำงของ  ตลท. และบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องกำรให้
สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรำยย่อย ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษัท ระหว่ำงวันท่ี 11 กันยำยน – 30 ธันวำคม 2558 
 

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษรในจรรยำบรรณของ

กรรมกำร และจรรยำบรรณของพนักงำนเพื่อป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทำงมิชอบ  
ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้นรำยอื่นหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี ้ 
กรรมการ  

 กรรมกำรจะต้องไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้รับในฐำนะกรรมกำรบริษัทในทำงท่ีมิชอบ หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท  
 กรรมกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นควำมลับทำงธุรกิจ หรือข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อกำรท ำธุรกิจให้บุคคลภำยนอก

ทรำบ  
 กรรมกำร คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภำวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขำยหุ้นในขณะท่ีมีข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซึ่งหำก

เปิดเผยต่อสำธำรณชนจะมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น  
 กรรมกำรจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ให้ผู้อื่นอันอำจน ำไปสู่กำรจองซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ 
พนักงาน  

 พนักงำนจะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสำธำรณะโดยเท่ำเทียมกัน  

 กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและรำคำหุ้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จัดกำรซึ่งจะเป็น
ผู้ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมำยให้ผู้ใดผู้หน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว  

 หน่วยงำนกลำงท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สำธำรณชนและนักลงทุนคือ  ฝ่ำยกิจกำรองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วน
เลขำนุกำรบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของข้อมูลมีหน้ำท่ีสนับสนุนข้อมูล ท้ังนี ้บริษัทฯก ำหนดห้ำม กรรมกำร 
ผู้บริหำรและพนักงำนท่ีเกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบกำรเงิน ซื้อและ/หรือขำยหุ้น 45 วันก่อนกำรเปิดเผยข้อมูลและ 
24 ชั่วโมงหลังกำรเปิดเผยข้อมูล ส ำหรับสำรสนเทศท่ีมีนัยส ำคัญอื่นๆ ห้ำมมิให้ผู้บริหำร และพนักงำนท่ีรู้ข้อมูลซื้อขำย
หุ้นนับตั้งแต่วันท่ีทรำบข้อมูลและ 24 ชั่วโมงภำยหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อ ตลท. นอกจำกน้ัน บริษัทฯได้ก ำหนดให้
มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกัน กำรรั่วไหลของข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงรอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูล
ภำยในเปิดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำรเผยแพร่ อย่ำงเป็นทำงกำร โดยให้ถือว่ำ มำตรกำรและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วน
หน่ึงของมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญของบริษัทฯ  รวมท้ังให้ถือเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ
ผู้บังคับบัญชำท่ีจะควบคุมดูแลให้กำรรักษำข้อมูลภำยในเป็นไปตำมมำตรกำรดังกล่ำว กำรท่ีพนักงำนใช้ข้อมูลภำยใน
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ท่ียังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือต่อผู้ถือหุ้นท่ัวไป เพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เป็นกำรส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น 
ถือว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีผิดจรรยำบรรณของบริษัทฯ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมกำรมีนโยบำยท่ีจะมิให้มีกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยได้ก ำหนด

เป็นหลักกำรไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจส ำหรับกรรมกำร  และพนักงำน โดยจะกล่ำวถึงในรำยละเอียดในหมวดท่ี 5 ควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร  

ในปี 2558 คณะกรรมกำรไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับกำรไม่เคำรพในสิทธิพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น หรือกำรกระท ำ
ควำมผิดของกรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยใน อันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรในกำรดูแล
เรื่องดังกล่ำว 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
นอกเหนือจำกกำรดูแลและรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมกำรมีนโยบำยท่ีจะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่ม โดยให้ควำมส ำคัญกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจโดยตรง และเรื่องท่ีถือเป็นหน้ำท่ีท่ีพึงกระท ำต่อสังคม
ส่วนรวมด้วย คณะกรรมกำรจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มไว้อย่ำง
ชัดเจน ในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อให้กรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนักงำน
ยึดถือปฏิบัติในกำรด ำเนินงำน สรุปได้ดังน้ี  
พนักงาน  

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม  ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นก ำเนิด  เชื้อชำติ ศำสนำ เพศ 
สถำนภำพกำรสมรส ภำษำหรือต ำแหน่ง ไม่มีกำรใช้หรือสนับสนุนกำรใช้แรงงำนเด็ก กำรค้ำมนุษย ์และไม่สนับสนุนแนวทำงกำร
ทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ บริษัทฯมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรจ่ำย
ผลตอบแทนของอุตสำหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ ซึ่งมำกกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กำรจัดตั้งกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ กำรจัดกำรดูแลตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำรรักษำพยำบำลฟรีตำมโครงกำรประกันสุขภำพ กำรดูแลรักษำ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนำมัย  กำรจัดพำหนะประจ ำต ำแหน่งให้กับผู้บริหำรระดับ
ผู้จัดกำรส่วนขึ้นไป ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงคล่องตัว กำรส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ ให้กับพนักงำน อำทิ กำรจัดตั้งชมรมนักว่ิง
เพื่อสุขภำพ กำรจัดต้ังชมรมแบดมินตัน กำรจัดต้ังชมรมกีฬำฟุตบอล เป็นต้น  รวมถึงยังให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรใน
ระยะยำว กำรสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของพนักงำนเพื่อควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำนและมีคุณภำพชีวิตท่ี
ดีในอนำคต โดยน ำระบบบริหำรวิชำชีพทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภำพและควำมสำมำรถของพนักงำนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และกำรส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับศึกษำหำควำมรู้และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ด้วยกำรให้ทุนกำรศึกษำและ
สนับสนุนให้เข้ำร่วมสัมมนำกับสถำบันชั้นน ำต่ำงๆ บริษัทฯมีกำรจัดท ำคู่มือพนักงำนส ำหรับให้พนักงำนทุกคนได้ทรำบถึงนโยบำย
และสวัสดิกำรท่ีพนักงำนพึงได้รับอย่ำงชัดเจนนอกจำกน้ี บริษัทฯมีนโยบำยในกำรดูแลและพัฒนำบุคลำกร เพรำะเชื่อว่ำบุคลำกร
คือทรัพยำกรท่ีมีค่ำสูงสุดในกำรขับเคลื่อนองค์กำรไปสู่เป้ำหมำยร่วมกัน จึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ส ำหรับเส้นทำงกำรเรียนรู้และพัฒนำของพนักงำน บริษัทฯได้จัดโปรแกรมกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม ตั้งแต่
พนักงำนเริ่มเข้ำมำท ำงำนกับบริษัทฯวันแรก จนถึง ณ วันท่ีเกษียณอำยุ และบริษัทฯยังได้พัฒนำกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยกำรส ำรวจควำมคิดเห็นด้ำนควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน(Employee Satisfaction Survey) กำรประเมินระดับควำม
ผูกพันท่ีมีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรบริหำรจัดกำรดูแลสวัสดิกำร  อำชีวอ
นำมัยและควำมปลอดภัย ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย บริษัทฯได้ให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
เรียนรู้ของพนักงำนมำโดยตลอด ท้ังด้ำนเวลำ งบประมำณ กำรเติบโตในสำยอำชีพ  
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เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ จะมีบุคลำกรท่ีมีคุณสมบัติ และอัตรำก ำลังท่ีเพียงพอต่อท้ังธุรกิจปัจจุบันคือ กำรผลิตและ
จ่ำยน้ ำประปำ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำประปำ และน้ ำเสียได้อย่ำงรำบรื่นน้ัน  ปัจจัยส ำคัญประกำรหน่ึงได้แก่กำรพัฒนำบุคลำกร
ของบริษัทฯ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมท่ีจะเข้ำสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้ำน บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดกรอบกำรพัฒนำ
บุคลำกรเป็นรำยต ำแหน่ง โดยกำรก ำหนดแผนกำรพัฒนำ กำรเตรียมกำร และด ำเนินงำน ซึ่งบริษัทฯได้วิเครำะห์ และจัดท ำ 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทำงด้ำนกำรบริหำร (Managerial Competency) และสมรรถนะในงำน 
(Functional Competency) และน ำมำใช้เป็นกรอบกำรพัฒนำ  

ส ำหรับพนักงำนท่ีได้รับโอกำสร่วมงำนใหม่กับบริษัท บริษัทฯ จ ำกัด (มหำชน) ทุกคนจะได้เข้ำรับกำรปฐมนิเทศ เพื่อให้
รับทรำบถึงข้อปฏิบัติ นโยบำยองค์กร ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กำรอบรมควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม กำร
ส่งเสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนกับพนักงำนใหม่ 
นอกจำกน้ี ในระหว่ำงร่วมงำนกับบริษัทฯ  พนักงำนจะได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ในหลำยรูปแบบ แตกต่ำงกัน
ตำมลักษณะงำน และระดับงำน ท้ังกำรฝึกปฏิบัติในงำน กำรอบรมควำมรู้ท้ังในและนอกองค์กร กำรหมุนเวียนพนักงำนให้
สำมำรถเรียนรู้งำนได้อย่ำงหลำกหลำย และกำรสร้ำงประสบกำรณ์ เป็นต้น กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องแห่งกำร
เรียนรู้ “Edutainment“ ท่ีประกอบด้วย ต ำรำ และควำมบันเทิงอย่ำงครบถ้วน เมื่อพนักงำนก้ำวสู่ระดับงำนท่ีสูงขึ้น บริษัทฯ มี
หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเปลี่ยนบทบำทจำกพนักงำนไปสู่บทบำทผู้น ำ ในปี 2557 พนักงำนได้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อ
เสริมสร้ำงทักษะมีจ ำนวน 411 หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม 10,497 ชั่วโมง และในปี 2558 พนักงำนได้เข้ำรับกำรอบรม
เพื่อเสริมสร้ำงทักษะมีจ ำนวน 259 หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม 11,388 ชั่วโมงซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ จ ำนวนชั่วโมงอบรมของ
พนักงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำเพิ่มสูงขึ้น 

บริษัทฯ มีกำรจัดให้มีสภำพแวดล้อมและสุขอนำมัยในสถำนท่ีท ำงำน ให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สิน
ของพนักงำนและของบริษัท บริษัทฯยังได้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยท้ังต่อกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน และต่อผู้ใช้สำธำรณูปโภค
ด้วยกำรจัดให้มีกำรอบรมให้กับทีมช่ำงเทคนิคและวิศวกรตลอดจนพนักงำนท่ีปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำอย่ ำง
สม่ ำเสมอเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย  ในปี 2558 บริษัทฯมีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำร
ท ำงำนจ ำนวน  1 ครั้ง โดยไม่มีพนักงำนท่ีเสียชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บสำหัสแต่อย่ำงใด 

 

การประเมินผลการท างานและการพัฒนาอาชีพ 
ส ำหรับพนักงำนท่ีได้รับค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนทุกระดับ  ในทุกๆ สิ้นปีจะมีเป้ำหมำยและดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ

รำยบุคคล โดยก ำหนดบนพื้นฐำนของควำมคำดหวังต่อควำมส ำเร็จในงำน สมรรถนะควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำ เพื่อก ำหนด
ล ำดับควำมส ำคัญและเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ  โดยอ้ำงอิงจำกผลกำรประเมินสมรรถนะควำมสำมำรถท้ังสำมด้ำนท่ี
ประกอบด้วย ควำมสำมำรถหลักองค์กร ควำมสำมำรถในกำรบริหำร และควำมสำมำรถตำมสำยงำนตำมแบบแผนของกำร
พัฒนำท่ัวไปของบริษัทฯ แผนพัฒนำรำยบุคคลจะให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้และพัฒนำจำกประสบกำรณ์จริง  กำรเรียนรู้และ
พัฒนำจำกควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น และกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็นทำงกำร  
ลูกค้า  

บริษัทฯ ปฏิบัติตำมพันธกรณีท่ีมีต่อลูกค้ำท้ังในฐำนะผู้ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ  โดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติต่อลูกค้ำ
ทุกรำย ด้วยกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรท่ีมีควำมสะอำด เพียงพอ ต่อเน่ือง บนพื้นฐำนของควำมเป็นธรรม และสร้ำงเสริม
ควำมสัมพันธ์ที่ย่ังยืนระหว่ำงกัน  

ในป ี2558 ไม่มีข้อพิพำทฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทฯกับลูกค้ำ ท้ังนี ้ในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ บริษัทฯ สำมำรถ
ผลิตน้ ำประปำให้แก่ลูกค้ำได้ตำมสัญญำ โดยรวมมีควำมพร้อมจ่ำยน้ ำประปำสูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดตำมสัญญำซื้อขำย
น้ ำประปำ และสำมำรถผลิตน้ ำประปำเป็นไปตำมมำตรฐำนองค์กำรอนำมัยโลก (WHO)  
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เจ้าหนี ้ 
 บริษัทฯ ปฏิบัติตำมพันธกรณีท่ีมีต่อเจ้ำหน้ีทุกรำย โดยปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำเงินกู้อย่ำงเคร่ดครัด และไม่ปกปิด
สถำนะทำงกำรเงินท่ีแท้จริง มีกำรให้ข้อมูลสำระทำงกำรเงินกับเจ้ำหน้ีเป็นระยะ บริษัทฯยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลักกำร
และวินัย มีสัดส่วนกำรบริหำรเงินทุนตำมสัดส่วนของหน้ี เพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือให้กับเจ้ำหน้ี โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักปฎิบัติ
ดังต่อไปน้ี 

1. ในกำรช ำระคืนหน้ี เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และควำมรับผิดชอบในหลักประกันต่ำงๆ บริษัทฯยึดมั่นในสัญญำ หรือ 
เงื่อนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด 

2. หำกเกิดกรณีท่ีไม่สำมำรถปฎิบัติตำมเงื่อนไขแห่งสัญญำท่ีตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้ำหน้ีทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีมีต่อเจ้ำหน้ีโดยครบถ้วน และไม่มีเหตุกำรณ์ผิดนัดกำรช ำระ
หน้ีใดๆ 
คู่ค้า  
 ผู้มีส่วนได้เสียท่ีส ำคัญของบริษัทฯ คือ พันธมิตรผู้ให้บริกำรจำกภำยนอก บริษัทฯ มีหลักกำรคัดเลือกโดยเน้นกำร
พิจำรณำจำกำรวำงกลยุทธ์ทำงธุรกิจของผู้ให้บริกำรท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ กำรป้องกันและดูแลลูกค้ำ และวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทำงกลับกัน บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติ
อย่ำงเปน็ธรรมต่อบริษัทผู้ให้บริกำรจำกภำยนอก ภำยใต้กำรก ำกับควบคุมและกฎระเบียบของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ให้บริกำรจำกภำยนอกครอบคลุม 7 ด้ำนดังนี้ 

1. ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ 
2. ควำมสำมำรถทำงเทคนิค 
3. สถำนะภำพทำงกำรเงิน 
4. ประวัติท่ีเกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียนและกำรด ำเนินคดี 
5. ควำมมีชื่อเสียงทำงธุรกิจ 
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรให้บริกำรลูกค้ำหลำยรำย 
7. นโยบำยด้ำนกำรให้บริกำร 
ด้วยเกณฑ์กำรพิจำรณำดังกล่ำว ท ำให้บริษัทฯด ำรงไว้ในควำมสำมำรถรักษำคุณภำพในกำรผลิตและจ่ำยน้ ำประปำให้

เป็นเลิศ ปรำศจำกควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึ้นกับลูกค้ำ 
ในป ี2558 ไม่มีข้อพิพำทฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย กับคู่ค้ำ/คู่สัญญำ 

ชุมชนและสังคม  
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยค ำนึงถึงชุมชนและสังคม โดยเฉพำะชุมชนในพื้นท่ีตั้งกิจกำร ท้ังน้ี ได้ก ำหนดไว้เป็นพันธกิจ 

ขององค์กรท่ีจะต้องเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคมและใส่ใจต่อชุมชน จึงถือเป็นหน่ึงในหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร  และ
พนักงำนทุกคนท่ีจะต้องยึดถือปฏิบัติ นับตั้งแต่กำรให้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน  กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเกื้อกูล ด้วย
ควำมเคำรพในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดีให้กับคนใน
ชุมชน รวมท้ังกำรร่วมมือกับชุมชนสร้ำงสรรค์ท้องถิ่นและสังคมให้ร่มเย็นน่ำอยู่  อันจะน ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสังคม
ส่วนรวม โดยบริษัทฯได้ด ำเนินงำนเป็นโครงกำรและกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเน่ือง  ได้แบ่งตำมประเภทโครงกำรได้   
3 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงกรองน้ ำด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรอนุรักษ์น้ ำ และ
ด้ำนกำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำและสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด ำเนินโครงกำร “วันควำมปลอดภัยกลุ่มบริษัททีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) “TTW-Safety Day 
’58” ได้ด ำเนินโครงกำรในวันท่ี 21 ธันวำคม 2558 มีผู้แทนหน่วยงำนภำครัฐ ผู้น ำชุมชน ครูและนักเรียนในพื้นท่ีเข้ำร่วมเป็น
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จ ำนวนมำก เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อสื่อสำร สร้ำงกำรรับรู้ ในกำรดูแลควำมปลอดภัยของพนักงำน ต่อชุมชนรอบข้ำง 
หน่วยงำนรำชกำร คูค้่ำ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน และยังเป็นกำรสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล ชุมชนโดยรอบ  
  ในปี 2558 ไม่มีข้อพิพำทฟ้องร้องระหว่ำงบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับชุมชนในพื้นท่ีท่ีด ำเนินธุรกิจและหน่วยงำนภำค
สังคมใดๆ ท้ังน้ี บริษัทฯได้ด ำเนินโครงกำรเพื่อชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเน่ือง เสริมงำนอนุรักษ์ป่ำต้นน้ ำอย่ำงยั่งยืนร่วมกับกรม
อุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช ในโครงกำร “1ล้ำนกล้ำสร้ำงป่ำต้นน้ ำ” ซึ่งได้ด ำเนินโครงกำรปลูกป่ำครบ 1 ล้ำนกล้ำในพื้นท่ี 
5 พันไร่เป็นระยะเวลำ 5 ปีเรียบร้อยแล้ว โดยจะเหลือกำรบ ำรุงรักษำพื้นป่ำท่ีปลูกอีก 2 ปีเพื่ อส่งมอบให้กับกรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชดูแลต่อไป 
 

การด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรด ำเนินธุรกิจท่ีขำดควำมรับผิดชอบน้ัน จะก่อให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีรุนแรง 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในชุมชนท่ีบริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้
ควำมส ำคัญเทียบเท่ำกับปัจจัยทำงด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรด ำเนินธุรกิจตลอดหลำยปีท่ีผ่ำนมำท ำ
ให้บริษัทฯ เข้ำใจดีว่ำแค่กำรปฏิบัติตำมกฏข้อบังคับต่ำงๆ น้ัน ยังไม่เพียงพอท่ีจะช่วยปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังมีสิ่งอื่นท่ี
ส ำคัญท่ีจะต้องปฏิบัติ นอกเหนือจำกกฎเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้น่ันคือ กำรพัฒนำแผนงำนภำยในเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และ
ระบบกำรควบคุมคุณภำพ รวมท้ังกำรค้นหำเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อน ำมำใช้ในกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสิ่งท่ีบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและระบบกำรควบคุมคุณภำพ 
 

ผลการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1. กำรประชุมประจ ำปีท่ีจัดขึ้นทุกๆ ปีมีกำรพิจำรณำและหำรือในประเด็นท่ีเกี่ยวกับกฎหมำยสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ 
2. นโยบำยในกำรป้องกันสิ่งแวดล้อม ได้ถูกจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำน มอก. 14001 ซึ่งเป็นนโยบำยของบริษัทฯ ในกำร

รักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ในกำรท่ีจะป้องกันสิ่งแวดล้อมและควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น (รำยละเอียด “มำตรฐำนระบบ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 (ISO 14001)”) 

3. เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมได้ถูกก ำหนด และน ำมำใช้กับพนักงำนท้ังในองค์กรและพนักงำน
สังกัดหน่วยงำนในสถำนท่ีต่ำงๆ โดยได้ก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรและกำรปฎิบัติ  บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำร
อบรม และปรับปรุงควำมคิดของพนักงำนทุกระดับ จะเป็นสิ่งที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในนโยบำยสิ่งแวดล้อม  

4. บริษัทฯ มีกำรประเมินผลกระทบท่ีส ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมส ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในองค์กรพบว่ำระเบียบและขั้นตอน
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ท่ีมีอยู่ปัจจุบัน สำมำรถลดผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. โครงกำรฝึกอบรมภำยในองค์กร ท่ีจัดขึ้นเพื่อพนักงำนทุกคน ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ท่ี
มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งและปลูกจิตส ำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงกำรฝึกอบรมน้ีได้จัดฝึกกำรอบรมท้ังท่ี
ส ำนักงำนใหญ่และหน่วยงำนสำขำ 

6. บริษัทฯ ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสุดเพื่อชักจูง และสนับสนุนผู้ค้ำทุกรำยของบริษัทฯ ให้ปฏบิติตำมมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม 

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
บริษัทฯ สนับสนุนกำรน ำวัสดุกลับมำใช้ใหม่ เพื่อรณรงค์ให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เช่นกำรใช้กระดำษสองหน้ำ 

กำรปิดเครื่องท ำควำมเย็นและปิดไฟ ในช่วงพักงำนหรือช่วงท่ีพนักงำนผู้บริหำรมิได้อยู่ในห้องท ำงำนเป็นเวลำนำน กำรใช้รถ
ร่วมกันในกิจกำรหรือเดินทำงเดียวกัน กำรท ำโครงกำรดังกล่ำวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่ำพลังงำน หรือตัวเลขค่ำใช้จ่ำย
ท่ีลดลง แต่เป็นกำรปลูกฝังให้เป็นควำมส ำนึกส่วนตัว และน ำกลับไปใช้ในชีวิตประจ ำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองท่ีดีของ
สังคม 
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การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน  
บริษัทฯ สนับสนุนกำรปฏิบัติตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน" และมำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 

โดยกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลด้วยว่ำสิทธิมนุษยชน นอกจำกน้ีบริษัทฯได้จัดให้มีกำรอบรมแก่
พนักงำนใหม่ ในเรื่องจรรยำบรรณของบริษัทฯ และนโยบำยด้ำนสิทธิมนุษย์ ในปี 2558 บริษัทฯได้จัดท ำนโยบำยกำรรับค ำ
ร้องเรียนและแจ้งเบำะแส (Whistle Blower) เพื่อน ำมำปฏิบัติโดยกำรสร้ำงชอ่งทำงให้พนักงำนสำมรำถส่งข้อร้องเรียน เรื่องรำว
กำรทุจริต กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ หรือกำรได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมมำยังหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้ กิจกรรมด้ำน
สิทธิมนุษยชนต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯก ำหนดเพื่อแสดงถึงกำรท่ีบริษัทฯให้ควำมส ำคัญกับควำมโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบำลในองค์กร
ได้เป็นอย่ำงดี ในปี 2558 บริษัทฯไม่ได้รับกำรร้องเรียนเรื่องกำรละเมิอสิทธิมนุษยชนแต่อย่ำงใด จำกพนักงำน คู่ค้ำ และคนใน
ท้องถิ่นท่ีบริษัทฯด ำเนินงำนอยู่ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจในระดับหน่ึงว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯไม่ได้สร้ำงผลกระทบหรือมี
แนวโน้มจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น ท้ังนี้คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยท่ีจะไม่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ให้ ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนพึงปฏิบัตตำมหลักสิทธิมนุษยชนสำกล ดังนี ้ 

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเคำรพในเกียรติและศักดิ์ศรี  
 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงสื่อสำร เสนอแนะและร้องทุกข์ ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับกำรท ำงำน ซึ่ง

ข้อเสนอต่ำงๆ จะได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงจริงจังและก ำหนดวิธีกำรแก้ไข  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย และ
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในกำรท ำงำนร่วมกัน  

 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงำนใช้สิทธิของตนในฐำนะพลเมืองโดยชอบธรรมตำมรัฐธรรมนูญ และตำมกฎหมำย  
 บริษัทฯ รักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภำพ ประวัติกำรท ำงำน ฯลฯ กำรเปิดเผย 

หรือกำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนสู่สำธำรณะ จะท ำได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกพนักงำนผู้น้ัน 
ท้ังนี ้กำรล่วงละเมิดถือเป็นควำมผิดทำงวินัย เว้นแต่ได้กระท ำไปตำมระเบียบบริษัท หรือตำมกฎหมำย  

 บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจกำรท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกล และกำรทุจริต  
 พนักงำนทุกคนต้องไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดหรือคุกคำมไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำ หรือกำรกระท ำต่อผู้อื่น

บนพื้นฐำน ของเชื้อชำติ เพศ ศำสนำ อำย ุควำมพิกำรทำงร่ำงกำยและจิตใจ 
 
การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์  โดยบริษัทฯมีคณะเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นประธำน รำยงำนกำรด ำเนินงำนให้กับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้พิจำรณำ 
ท้ังในกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว อำทิ พนักงำนทุกคนจะต้องลงนำมในบันทึกข้อตกลงกำรไม่กระท ำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ บริษัทฯมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
กลุ่มบริษัทบริษัทฯและบริษัทย่อย และได้มีกำรตรวจสอบกำรใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์กำรท ำงำนของพนักงำน  เพื่อป้องกัน
กำรใช้ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน 
การต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน  

บริษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  (zero tolerance policy) บริษัทฯ
ห้ำมคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ พนักงำนทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริษัทฯ เข้ำไป
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตในทุกรูปแบบ ในกำรท ำธุรกรรมทำงธุรกิจต่ำงๆ และจะต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบและกฎหมำยของทุกๆ 
ประเทศท่ีบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้วย นโยบำยน้ีจะมีกำรทบทวนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อท่ีจะปรับปรุงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมำย กฎระเบียบ มำตรฐำน และกำรเปลี่ยนแปลงในทำงธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้จัดท ำนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและกำรจ่ำยสินบน ท้ังนี้ได้ก ำหนดหลักกำรในจรรยำบรรณทำงธุรกิจห้ำมมิ
ให้พนักงำนเรียก หรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดท่ีส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ  หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในทำงท่ีมิชอบ หรือ



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                      ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 91 
 

อำจท ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม  รวมท้ังให้พนักงำนละเว้นกำรเสนอหรือให้ประโยชน์  หรือทรัพย์สินใดแก่
บุคคลภำยนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำใดท่ีผิดกฎหมำยหรือโดยมิชอบต่อต ำแหน่งหน้ำท่ีของตน  

ในปี 2558 บริษัทฯได้เข้ำแสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำรกำรสร้ำงแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 
เพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในภำคเอกชน กับ IOD หอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำต่ำงชำติ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งโครงกำร 
ดังกล่ำวถือเป็นโครงกำรระดับชำติท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลและส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม  กำร
ทุจริตแห่งชำติ หรือ ป.ป.ช. 
การปฎิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

คู่แข่งทำงกำรค้ำเป็นบุคคลภำยนอกท่ี บริษัทฯ ต้องแข่งขันตำมวิถีกำรด ำเนินธุรกิจ กำรแข่งขันย่อมต้องด ำเนินไปอย่ำง
เป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดท่ีไม่ถูกต้องตำมครรลองของกำรแข่งขันท่ีดี ท้ังน้ี บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและ
จ่ำยน้ ำประปำรำยใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย โดยผลิตและจ่ำยน้ ำประปำให้กับกำรประปำส่วนภูมิภำคท่ีเป็นคู่ค้ำ โดยไม่มีคู่แข่ง
ทำงกำรค้ำในทำงตรง 

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลท่ัวไป และสำรสนเทศท่ีส ำคัญให้เป็นไปอย่ำง

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส และเป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง โดยมีกำรเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี ้ 

1. กำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์  
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำมำรถสืบค้นข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะได้อย่ำงรวดเร็ว  บริษัทฯ ได้น ำเสนอข้อมูลท่ี

ส ำคัญซึ่งมีกำรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอบนเว็บไซต์ท่ี www.ttwplc.com เป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ดังนี ้ 

• ประวัติควำมเป็นมำ วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้ำงองค์กร  
• กำรก ำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วยหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร 

ระดับสูง  
• ข้อมูลส ำหรับนักลงทุน ประกอบด้วย ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงิน โครงสร้ำงกลุ่มผู้ถือหุ้น ปฏิทินนักลงทุน  
• ข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวขององค์กร ประกอบด้วย ข่ำวสำรเกี่ยวกับธุรกิจ และข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำรเพื่อ

ชุมชน และสังคม  
• ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวคิดและทิศทำงกำรด ำเนินงำน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรเพื่อชุมชน และ

สังคม ท่ีด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน 
2. กำรให้ข้อมูลต่อนักวิเครำะห์หลักทรัพย์หรือนักลงทุนท่ีมำเยี่ยมชมและหำรือกับผู้บริหำรของบริษัท 
3. กำรเดินทำงไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน 
4. กำรจัดประชุมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ 
5. กำรให้ข้อมูลผ่ำนสื่อสำธำรณะต่ำงๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสำรและวำรสำร โทรทัศน์ 

 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

5.1 โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร  
คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน กำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนกรรมกำรจะต้อง ได้รับควำม

เห็นชอบจำกผู้ถือหุ้น โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรท้ังหมด 12 คน เป็นกรรมกำรภำยนอกท่ีไม่เป็นผู้บริหำรของ
บริษัทฯ จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของคณะกรรมกำรท้ังคณะ และในจ ำนวนกรรมกำรภำยนอกน้ีมีกรรมกำรอิสระ 4 คน
หรือร้อยละ 33.3 ของคณะกรรมกำรท้ังคณะ  

http://www.ttwplc.com/
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คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองบุคคลท่ีจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรทุกรำย ไม่
ว่ำจะเป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของทักษะและประสบกำรณ์  ท่ี
จ ำเป็นเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของคณะกรรมกำรในกำรก ำกับดูแลบริษัท รวมทั้งประวัติกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส มีคุณธรรมและควำม
รับผิดชอบ วุฒิภำวะและควำมเป็นมืออำชีพโดยจะมีกำรทบทวนโครงสร้ำงกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี  คณะกรรมกำรมีควำมเห็น
ว่ำโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมกำรเพศชำย  11 คนเพศหญิง 1 คน โดยมี
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิศวกรรมศำสตร์, เศรษฐศำสตร์บริหำรธุรกิจ, บัญชีกำรเงิน, และกฎหมำยในสัดส่วนร้อยละ 50 ร้อยละ 33.3 ร้อย
ละ 8.3 และร้อยละ 8.3 ตำมล ำดับ มีควำมหลำกหลำยของวิชำชีพ และประสบกำรณ์ท่ีเชี่ยวชำญซึ่งจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ใน
กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีกำรถ่วงดุลของกรรมกำรอย่ำงเหมำะสม 

 
ตารางแสดงการด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุย่อย 

รายช่ือคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหา 

และก าหนด 
ค่าตอบแทน 

กรรมการ
บรรษัท 
ภิบาล 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 
หมายเหตุ 

1. นำยณรงค์  แสงสุริยะ ประธาน - - - - กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

2. ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ ์ กรรมกำร - - - - กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

3. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ กรรมกำร - - - กรรมกำร กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

4. นำยสุวิช  พ่ึงเจริญ กรรมกำร - - - - กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 

5. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำร - - กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร 

6. นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว - ประธาน - กรรมกำร ประธาน กรรมกำรอิสระ 

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 
 

 5.2   กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรมีก ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุก 3 เดือน และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น  โดย

มีกำรก ำหนดวำระท่ีชัดเจนล่วงหน้ำ  และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ  ฝ่ำยกิจกำรองค์กรได้ส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน  และมีกำรส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน  เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม โดยในปี 2558 มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 26 ครั้ง ดังนี ้
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ตารางแสดงจ านวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม 

รายช่ือคณะกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558/(คร้ัง) 

สามัญ 
ผู้ถือหุ้น 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนด 

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

1. ดร.ทนง พิทยะ 1/1 6/8 - - - - - 

2. นำยปลิว  ตรีวศิวเวทย ์ 1/1 8/8 - - - - - 

3. นำยณรงค์  แสงสุริยะ 0/1 8/8 5/5 - - - - 

4. นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 1/1 8/8 - 4/4 - 2/2 4/4 

5. นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์ 1/1 8/8 - 4/4 2/2 2/2 - 

6. นำยสมนึก ชยัเดชสุริยะ 1/1 6/8 - 3/4 2/2 2/2 - 

7. ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ ์ 1/1 5/8 5/5 - - - - 

8. นำยสุวิช  พึ่งเจริญ 1/1 8/8 5/5 - - - - 

9. นำงพเยำว์  มริตตนะพร 1/1 6/8 - - 2/2 - 4/4 

10. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ 1/1 8/8 5/5 - - - 4/4 

11. นำยยำซูทำกะ ซูซูก ิ 1/1 6/8 - - 2/2 - - 

12. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 1/1 8/8 5/5 - - 2/2 4/4 

 
 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2015 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกำยน 2558 มีมติรับทรำบกำรประเมินตนเองของ

คณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2558 ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ  

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติคณะกรรมกำร 

2. ควำมเข้ำใจในบทบำทและควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำร 

3. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

4. หน้ำท่ีคณะกรรมกำร 

5. ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร  

6. กำรพัฒนำและกำรฝึกอบรม 

สรุปกำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำรท้ังคณะ ในภำพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกว่ำมำตรฐำน โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ำกับร้อยละ 93 
 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ได้ก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่ำข้อก ำหนดขั้นต ่ำของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมหนังสือท่ีก.ล.ต.จ. (ว.) 
59 ลงวันท่ี 1 ธันวำคม 2547 เรื่อง กำรก ำหนดนิยำมส ำหรับกรรมกำรอิสระ  
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1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (นับรวมบุคคลท่ีเกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์) 

2. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัท รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำจำกบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้
เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมท้ังในด้ำนกำรเงินและบริหำรงำนของ บริษัทฯ บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวในเวลำไม่น้อย
กว่ำ1ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระยกเว้นคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำ กำรเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ 

5. ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ  ผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

6. สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีและแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย จำก
คณะกรรมกำรของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ รวมท้ังผู้ท่ี
เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว 

7.  สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ ได้โดยอิสระ 
8.  ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำงพนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขัน
ท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
10.  สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง เท่ำเทียมกัน 
11.  สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
12.  ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยว่ำด้วย

ธุรกิจสถำบันกำรเงิน กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวิต กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวกับธุรกิจกำรเงินในท ำนองเดียวกัน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย
ต่ำงประเทศโดยหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยน้ัน ท้ังน้ี ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมท่ีเกี่ยวกับกำรซื้อขำย
หลักทรัพย ์หรือกำรบริหำรงำนท่ีมีลักษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 
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9.2 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 
  

9.2.1 คณะกรรมกำรบริษัท 
         ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) มีคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน         
12 ท่ำน ดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร 
2. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมกำร และรองประธำนกรรมกำร 
3. นำยณรงค์ แสงสุริยะ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
4.  นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง     

และกรรมกำรบรรษัทภิบำล  
5.นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ 

และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
6. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรตรวจสอบ                        

และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
7. ดร. สมบัติ กิจจำลักษณ์ กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
8. นำยสุวิช พึ่งเจริญ 
9. นำยพเยำว์ มริตตนะพร 
10. นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ 
11. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ 

กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

12. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรบรรษัทภิบำล        
และกรรมกำรผู้จัดกำร 

 

หมำยเหตุ     ข้อมูลของกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับวุฒิกำรศึกษำล่ำสุด ประวัติกำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ีและทักษะของกำรเป็นกรรมกำร  
      และประสบกำรณ์หลักท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังรำยชื่อของกรรมกำรในบริษัทย่อย ตำมเอกสำรแนบ 2 
 

โดยมีผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของบริษัทฯ ได้แก่  
1. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ นำยณรงค์ แสงสุริยะ นำยสมบัติ กิจจำลักษณ์  นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ และนำยสุวิช     

พึ่งเจริญ กรรมกำรสองในห้ำคนน้ีลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำส ำคัญของบริษัท หรือ 
2. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ หรือ นำยณรงค์ แสงสุริยะ หรือ นำยสมบัติ กิจจำลักษณ์ หรือ นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 

หรือนำยสุวิช พึ่งเจริญ คนหน่ึงคนใดลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ หรือนำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ 
รวมเป็นสองคนและประทับตรำส ำคัญของบริษัท 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรบริษัท ไว้ดังนี้ 

(1) ดูแลและจัดกำรให้กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐำนของหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีด ี
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(2) ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และก ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็น
ตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร 
และควำมมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

(3) ให้ควำมเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่ำขององค์กรท่ีบริษัทฯ มุ่งหวัง และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
(4) จัดให้มีและก ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
(5) พิจำรณำอนุมัติงบประมำณกำรลงทุน และงบประมำณในกำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ ประจ ำปี รวมท้ังดูแลกำร

ใช้ทรัพยำกรของบริษัทฯ 
(6) จัดให้มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูล และข้อมูลท่ัวไปท่ีส ำคัญต่อผู้ถือหุ้น อย่ำงครบถ้วน  ถูกต้องและ

เพียงพอ และยืนยันกำรตรวจสอบรับรองข้อมูลท่ีรำยงำน 
(7) จัดให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ และมำตรกำรบริหำรควำม

เสี่ยงท่ีเหมำะสม เพียงพอ รวมทั้งมีกำรติดตำม กำรด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ 
(8) พิจำรณำก ำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร กฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ กฎบัตรคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล และกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำว  

(9) ก ำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริหำร คณะอนุกรรมกำร และฝ่ำยบริหำร ด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้  
(10) พิจำรณำประเมินผลงำน ก ำหนดเงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร โบนัส บ ำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ รวมท้ัง

ค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของกรรมกำรผู้จัดกำร  รวมถึงก ำหนดแผนส ำรองเกี่ยวกับกำรสรรหำ
บุคลำกรที่จะด ำรงต ำแหน่ง  ท่ีส ำคัญของฝ่ำยบริหำร ในกรณีท่ีฝ่ำยบริหำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ 

(11) พิจำรณำปรับเปลี่ยนแก้ไขขอบเขตอ ำนำจ หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ และบทบำทของคณะกรรมกำรบริหำร 
คณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ และฝ่ำยบริหำร ตำมควำมเหมำะสม 
 
 

  9.2.2 คณะกรรมการบริหาร 
          ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 5 ท่ำน ดังนี้  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.  นำยณรงค์ แสงสุริยะ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2.  ดร. สมบัติ กิจจำลักษณ์ กรรมกำรบริหำร 
3.  นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ กรรมกำรบริหำร 
4.  นำยสุวิช พึ่งเจริญ กรรมกำรบริหำร 
5.  นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำรบริหำร และ เลขำนุกำร 

 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของคณะ

กรรมกำรบริหำร ไว้ดังนี ้
(1) ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรให้เป็นไปตำมมติ นโยบำย (policies) และกลยุทธ์  

(strategies) ท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่กรรมกำรผู้จัดกำร 
(2) ก ำกับดูแลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ส ำหรับโครงกำรใหม่ รวมทั้งพิจำรณำอนุมัติด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ตำมท่ี

เห็นสมควรภำยในวงเงินตำมข้อ (3) 
(3) มีอ ำนำจอนุมัติกำรเข้ำท ำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (ห้ำสิบล้ำนบำท)  ท้ังนี้ 

กำรอนุมัติดังกล่ำว ต้องไม่เป็นรำยกำรท่ีมีควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ  บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 
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บริษัทฯ ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมท้ังรำยกำรท่ีต้องขอ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(4) มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติ และ/หรือก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำร
ด ำเนินกำรใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภำยใต้กรอบนโยบำยและกลยุทธ์ (policies and strategies) ท่ี
ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท 

(5) มีอ ำนำจว่ำจ้ำง แต่งตั้ง ลงโทษทำงวินัย เลิกจ้ำง ให้ออก ปลด ก ำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิกำร และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมท้ังค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำท่ีหรือพนักงำนของบริษัทฯ ท่ีมี
ต ำแหน่งตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมกำรผู้จัดกำร 

(6) มีอ ำนำจแต่งตั้ง ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ี มอบหมำยแนวนโยบำย ก ำกับดูแล ก ำหนดผลตอบแทน ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
ค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคณะท ำงำนพิเศษเพื่อด ำเนินงำนเฉพำะเรื่อง รวมถึงอนุมัติ
ข้อเสนอของคณะท ำงำนพิเศษภำยในวงเงินตำมข้อ (3) 

(7) มีอ ำนำจแต่งตั้งประธำนท่ีปรึกษำ ท่ีปรึกษำ และ/หรือคณะท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยกำรก ำหนดผลตอบแทน ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของประธำนท่ี
ปรึกษำ ท่ีปรึกษำ และ/หรือคณะท่ีปรึกษำดังกล่ำวให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

(8) ด ำเนนิกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครั้งครำว 
 

อย่ำงไรก็ด ีคณะกรรมกำรบริหำรไม่มีอ ำนำจในกำรท่ีจะอนุมัติเรื่องหรือรำยกำรท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง 
มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด  จะเข้ำท ำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตำม
นิยำมในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

 
 

  9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
         ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดังน้ี  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

  

 โดยมีผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำร  โดยมี
ผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบและได้ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 2/2552 เมื่อวันท่ี 25 
กุมภำพันธ์ 2552 โดยมีรำยละเอียดก ำหนดไว้ดังนี้ 

(1)  สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ 



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 
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(2)    สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  
พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง 
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

(3) สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลำ 

(5) พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และบุคลำกรของแผนกตรวจสอบภำยใน 

(6) พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
เสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(7) จัดท ำรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนกำรประจ ำปีของ
บริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภำยใน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

(9) ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 

  9.2.4  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
          ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน 

ดังนี้  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
2.  นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ 

3,  นำงพเยำว์ มริตตนะพร 
4.  นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 

 โดยมีผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไว้ดังนี้ 
(1) พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัท รวมท้ังคัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำ ท่ีได้ก ำหนดไว้แล้วน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
พิจำรณำแต่งตั้งหรือเพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี ในกระบวนกำร
พิจำรณำคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมข้ำงต้นน้ัน ให้รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกได้ด้วย 

(2) พิจำรณำหลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ผู้จัดกำร รวมท้ังด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีได้ก ำหนดไว้แล้ว น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง 



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 
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(3) จัดให้มีแผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan) ส ำหรับกำรด ำรงต ำแหน่งท่ีส ำคัญของฝ่ำยบริหำร หรือบุคคล
ท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ 

(4) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
(5) พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ควำมเห็นชอบแล้วน ำเสนอต่อท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ 
(6) พิจำรณำเสนอเงินเดือนและกำรปรับอัตรำเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนอื่นของกรรมกำรผู้จัดกำร แล้วน ำเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
(7) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

9.2.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
         ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
2. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
3. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์ กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
4. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำรบรรษัทภิบำล  

 

โดยมีกรรมกำรผู้จัดกำร ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล  

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ไว้ดังนี้ 

(1) เสนอแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
(2) ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ และฝ่ำยบริหำร

เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
(3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยเปรียบเทียบกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ

มำตรฐำนสำกลและของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

(4) มอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีให้คณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ และรำยงำนผลกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

(5) มีอ ำนำจในกำรเชิญบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเป็นท่ีปรึกษำและเข้ำร่วมประชุมได้ด้วย
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ 

(6) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

9.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.  นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. นำงพเยำว์ มริตตนะพร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
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โดยมีกรรมกำรผู้จัดกำร ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ไว้ดังนี้ 
(1) ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมท้ังมอบหมำย

ให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว รวมถึงรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อคณะกรรมกำรบริหำร     
ควำมเสี่ยง 

(2) พัฒนำและทบทวนระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีกำรประเมินผลและติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

(3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกระดับของบริษัทฯ 
(4) จัดให้มีรำยงำนควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
(5) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 
 

9.2.7 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรได้แต่งตั้ง นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร เป็นเลขำนุกำรบริษัทโดยมี

อ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ปี 2555 รวมท้ัง
เพื่อท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมท้ังดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร และประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ
คณะกรรมกำร ดังนี ้ 

(1) ให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้อก ำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ของบริษัทและติดตำมให้มี
กำร ปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส ำคัญแก่กรรมกำร  

(2) จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติ
ต่ำงๆ  

(3) บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำร รวมท้ังติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมมติท่ีประชุมผู้
ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมกำร  

(4) ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตำมระเบียบและข้อก ำหนดของ  ตลท. และ 
ก.ล.ต.  

(5) ติดต่อและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้นและข่ำวสำรของบริษัท  
(6) ดูแลและประสำนงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมถึงกำรปฐมนิเทศกรรมกำร  
(7) ดูแลเอกสำรส ำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำร รำยงำนประจ ำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรมีส่วนได้
เสียของกรรมกำร หรือผู้บริหำร 
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  9.2.8 คณะผู้บริหาร   
         ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ผู้บริหำรของบริษัทฯ มีจ ำนวน 9 ท่ำน ดังนี้ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
2. นำยธนัช ศิริเจริญ 
 
3. นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ 
4. นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์ 
5. นำงสำวปทิดำ ไชยเสน 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนปฎิบัติกำร 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนบริหำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร 

6. นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 
7. นำยหงษ์ทอง อำทิตย์ 
8. นำยชัชวำล เทียนประเสริฐกิจ 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์ 

9. นำยพิพัฒน์ คติกุล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและก่อสร้ำง 
  

หมายเหตุ :  ข้อมูลของผู้บริหำรบรษิทัฯ เกี่ยวกับวุฒิกำรศึกษำลำ่สุด ประวตัิกำรอบรมเกี่ยวกับบทบำทหน้ำทีแ่ละทักษะของกำรเป็น 
                      ผู้บริหำรและประสบกำรณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตำมเอกสำรแนบ 2 
 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จัดกำร  
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 และครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกำยน 

2550 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจของกรรมกำรผู้จัดกำร ไว้ดังนี้ 
(1) มีอ ำนำจอนุมัติกำรท ำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) 
(2) มีอ ำนำจในกำรออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค ำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนของบริษัทฯ เช่น 

กำรบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงำนและลูกจ้ำง กำรก ำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงกำร
สงเครำะห์และสวัสดิกำรต่ำงๆ 

(3) มีอ ำนำจท่ีจะมอบอ ำนำจให้พนักงำนระดับบริหำรของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ปฏิบัติหน้ำท่ี
แทนกรรมกำรผู้จัดกำรในเฉพำะเรื่อง เช่น กำรสั่งซื้อ กำรจัดจ้ำง กำรสั่งจ่ำยเงิน ได้ตำมที่เห็นสมควร 

(4) มีอ ำนำจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ภำยใต้กำรควบคุมของกรรมกำร
ผู้จัดกำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมท่ีกรรมกำรผู้จัดกำรเห็นสมควร 
และมีอ ำนำจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอ ำนำจน้ันๆ ได้ 

(5) มีอ ำนำจปรับปรุง โยกย้ำย ยุบรวม หรือขยำยโครงสร้ำงองค์กรในระดับต่ ำกว่ำฝ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสม และ
มีจ ำนวนพนักงำนรวมไม่เกิน 315 อัตรำ 

(6) มีอ ำนำจก ำหนดอัตรำเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมท้ังอัตรำค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของ
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป เพื่อน ำเรียนขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำร 

(7) มีอ ำนำจก ำหนดโครงสร้ำงอัตรำเงินเดือนและผลตอบแทนของพนักงำนระดับต่ ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือ
เทียบเท่ำ ท้ังน้ี อัตรำเงินเดือน (ไม่รวมค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ) ท้ังในข้อ (6) และ (7) รวมกันท้ังสิ้น
ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของรำยได้ของบริษัทฯ 

(8) มีอ ำนำจว่ำจ้ำง แต่งตั้ง ลงโทษทำงวินัย เลิกจ้ำง ให้ออก ปลด ก ำหนดเงินเดือน โบนัส สวัสดิกำร และ
ผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของพนักงำนบริษัทฯ ท่ีมีอัตรำเงินเดือน (เฉพำะ
อัตรำเงินเดือนโดยไม่รวมผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีได้รับ) ไม่เกิน 200,000 บำท/เดือน และ/หรือพนักงำนของบริษัทฯ 



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                      ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 102 
 

ท่ีมีต ำแหน่งต่ ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำ นอกน้ันให้กรรมกำรผู้จัดกำรน ำเรียนขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริหำร ท้ังน้ี สำมำรถมอบอ ำนำจช่วงต่อกำรด ำเนินกำรข้ำงต้นท้ังหมดหรือบำงส่วนให้แก่
คณะท ำงำน คณะกรรมกำร คณะบริหำรงำน คณะบุคคล หรือผู้จัดกำรคนหน่ึงคนใดได้ตำมควำมเหมำะสม 

(9) มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรควบคุมดูแลกิจกำรท้ังปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมมติและนโยบำยของคณะกรรมกำร
บริษัท 

(10) มีหน้ำท่ีในกำรเสนอขออนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีก ำไรขำดทุนของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
(11) มีหน้ำท่ีน ำเสนอเรื่องท่ีส ำคัญต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติเห็นชอบ หรือ

เพื่อกำรอื่นใดตำมควำมเหมำะสม 
(12) มีหน้ำท่ีศึกษำควำมเป็นไปได้ส ำหรับโครงกำรใหม่ๆ และมีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติโครงกำรต่ำงๆ ตำมท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร 
(13) ในกรณีกรรมกำรผู้จัดกำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ให้กรรมกำรผู้จัดกำรแต่งตั้งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร หรือ

บุคคลอื่นเป็นผู้รักษำกำรเพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีแทนเป็นครั้งครำวไป โดยผู้รักษำกำรมีอ ำนำจหน้ำท่ีเท่ำกับกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

(14) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นครั้งครำว 
 อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้ท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกกรรมกำรผู้จัดกำรไม่มีอ ำนำจในกำรท่ีจะอนุมัติเรื่องหรือ
รำยกำรท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะ
เข้ำท ำกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตำมนิยำมในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
 
 

9.3  การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 

         9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
      คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะรับต ำแหน่ง

กรรมกำร และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง โดยจะเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรของบริษัทฯ ดังนี้ 

       คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร และกรรมกำร ซึ่งมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 15 
คน โดยจะต้องมีสัดส่วนกรรมกำรท่ีมิได้เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด และมีกรรมกำร
อิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรือ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดว่ำ นอกเหนือจำก
คุณสมบัติควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ว กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
จะต้อง 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (นับรวมบุคคลท่ีเกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์) 

(2) ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำจำกบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะท่ี เป็นบิดำมำรดำ คู่
สมรส พี่น้องและบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับ
กำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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(4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมท้ังในด้ำนกำรเงินและบริหำรงำนของ บริษัทฯ บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวใน
เวลำไม่น้อยกว่ำ1ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระยกเว้นคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำอย่ำง
รอบคอบแล้วเห็นว่ำ กำรเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้
ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ 

(5) ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือ  ผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

(6) สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีและแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย จำก
คณะกรรมกำรของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว 

(7)  สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ ได้โดยอิสระ 
(8)  ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ  บริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำงพนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
(10) สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง เท่ำเทียมกัน 
(11) สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(12) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  กฎหมำยว่ำด้วย

ธุรกิจสถำบันกำรเงิน กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวิต กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวกับธุรกิจกำรเงินในท ำนองเดียวกัน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศโดยหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยน้ัน  ท้ังน้ี ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระท ำอันไม่
เป็นธรรมที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือกำรบริหำรงำนท่ีมีลักษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

           9.3.2 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
         คณะกรรมกำรบริหำร แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อท ำหน้ำท่ี
กลั่นกรองแบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำรบริษัทในส่วนท่ีเป็นงำนบริหำรจัดกำรและงำนประจ ำที่เกินอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำร
ผู้จัดกำร ท้ังนี้ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทมีเวลำมำกขึ้นกับงำนในเชิงนโยบำยและงำนก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำร 
           9.3.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ 
        คณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยท้ังหมดต้องเป็นกรรมกำร
อิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตำมหลักกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรของบริษัทฯ  กรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงน้อย 1 คนต้องมีควำมรู้ด้ำนบัญชี และ/หรือกำรเงิน เพื่อท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ
และก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมถึงก ำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
บัญชี และกำรพิจำรณำข้อขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
           9.3.4 การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

        คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวนอย่ำงน้อย  3 คน และ
อย่ำงน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ในปี 2558 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 2 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 66.7  
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9.3.5 การสรรหาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
       คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็น

กรรมกำรอิสระ กับต้องมีกรรมกำรอิสระปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
           9.3.6 การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

        คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมกำร
อิสระ ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 

       9.4.1 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน        
     บริษัทฯ มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยใน พนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษำข้อมูลและ
เอกสำรท่ีไม่สำมำรถเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกได้ ในกำรใช้ข้อมูลภำยในร่วมกันของพนักงำนของบริษัทฯ  จะต้องอยู่ในกรอบ
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบเท่ำท่ีพนักงำนผู้น้ันได้รับมอบหมำยเท่ำน้ัน โดยบริษัทฯ ได้จัดท ำแนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูล
ภำยใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลำยลักษณ์อักษร โดยผ่ำนกำรอนุมัติจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549  และ  บริษัทฯ ได้ส่งเป็นจดหมำยเวียนให้พนักงำนและผู้บริหำร
เพื่อได้รับทรำบโดยท่ัวกัน และปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด 
 แนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) ดังกล่ำวมี
รำยละเอียดดังน้ี  
 

  หลักการทั่วไป 
  บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ด ำเนินธุรกิจตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 ว่ำดัวยกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีกระท ำโดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทฯ และ
พนักงำนของบริษัทย่อย ห้ำมมิให้อำศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ท่ียัง
มิได้เปิดเผยต่อประชำชนโดยท่ัวไป ท่ีรู้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีหรือมีต ำแหน่งในบริษัทฯ อำจท ำให้ต้องรับผิดตำมกฎหมำยซึ่งมี
โทษทำงอำญำ 
 ดังนั้น เพื่อเป็นกำรป้องกันมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทฯ เอง 
ต้องเผชิญกับกำรกระท ำท่ีอำจฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำว ตลอดจนเพื่อเป็นกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ
บริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในขึ้น โดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักง ำนของ  
บริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทย่อยทุกคน จะต้องปฏิบัติตำมแนวทำงดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งใช้สำมัญส ำนึก  เหตุและ
ผลท่ีพึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย   ท้ังน้ี  แนวทำงหรือแนวนโยบำยข้ำงต้นมีควำมเข้มงวดกว่ำบทบัญญัติของกฎหมำยท่ี
เกี่ยวข้องและจะได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมควำมเหมำะสม โดยบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันกำรมใช้ข้อมูลภำยใน คือ 
กรรมการ  

(1) กรรมกำรจะต้องไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้รับในฐำนะกรรมกำรบริษัทในทำงท่ีมิชอบ หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท  
(2) กรรมกำรจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นควำมลับทำงธุรกิจ  หรือข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อกำรท ำธุรกิจให้

บุคคลภำยนอกทรำบ  
(3) กรรมกำร คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภำวะ จะต้องไม่ซื้อหรือขำยหุ้นในขณะท่ีมีข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ซึ่ง

หำกเปิดเผยต่อสำธำรณชนจะมีผลกระทบต่อรำคำหุ้น  
(4) กรรมกำรจะต้องไม่แจ้งข้อมูลซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ให้ผู้อื่นอันอำจน ำไปสู่กำรจองซื้อหรือขำย

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
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พนักงาน  

(1) พนักงำนจะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ  ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  ซึ่งรวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อสำธำรณะโดยเท่ำเทียมกัน  

(2) กำรเปิดเผยข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและรำคำหุ้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรผู้จัดกำรซึ่งจะเป็น
ผู้ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลเองหรือมอบหมำยให้ผู้ใดผู้หน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว  

(3) หน่วยงำนกลำงท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สำธำรณชนและนักลงทุนคือ ฝ่ำยกิจกำรองค์กร ได้แก่ นักลงทุนสัมพันธ์ ส่วน
เลขำนุกำรบริษัท เป็นต้น โดยหน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของข้อมูลมีหน้ำท่ีสนับสนุนข้อมูล ท้ังน้ี บริษัทฯก ำหนดห้ำม 
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนท่ีเกี่ยวข้องและรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงบกำรเงิน  ซื้อและ/หรือขำยหุ้น 45 วันก่อนกำร
เปิดเผยข้อมูลและ 24 ชั่วโมงหลังกำรเปิดเผยข้อมูล ส ำหรับสำรสนเทศท่ีมีนัยส ำคัญอื่นๆ ห้ำมมิให้ผู้บริหำร และ
พนักงำนท่ีรู้ข้อมูลซื้อขำยหุ้นนับตั้งแต่วันท่ีทรำบข้อมูลและ  24 ชั่วโมงภำยหลังเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อ ตลท. 
นอกจำกน้ัน บริษัทฯได้ก ำหนดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกัน กำรรั่วไหลของข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง
รอบคอบและรัดกุมเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลภำยในเปิดเผยออกสู่ภำยนอกก่อนกำรเผยแพร่ อย่ำงเป็นทำงกำร โดย
ให้ถือว่ำ มำตรกำรและระบบควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงท่ีส ำคัญของบริษัทฯ รวมท้ัง
ให้ถือเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชำท่ีจะควบคุมดูแลให้กำรรักษำข้อมูลภำยในเป็นไปตำม
มำตรกำรดังกล่ำว กำรท่ีพนักงำนใช้ข้อมูลภำยในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะหรือต่อผู้ถือหุ้นท่ัวไป  เพื่อ
ประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เป็นกำรส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่น  ถือว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีผิดจรรยำบรรณของ 
บริษัทฯ 

     
    9.4.2 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 

บุคคลต้องห้าม   
บุคคลที่ไม่ควรซื้อขำยหลักทรัพย์ตำมแนวทำงป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน ได้แก่ 

(1) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ 
(2) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ 
(3) พนักงำนทุกคนของบริษัทฯ และของบริษัทย่อย 
(4) คู่สมรสและบุตรของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทย่อย 
(5) เครือญำติท่ีอำศัยร่วมชำยคำเดียวกัน 

หลักทรัพย์ต้องห้าม 
 หลักทรัพย์ หมำยถึง หุ้น (shares) ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) หุ้นกู้แปลงสภำพ 

(convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ ( transferable subscription rights) ท่ีออกโดย
บริษัทฯ 

แนวทางการปฏิบัติทั่วไป 
(1) บุคคลต้องห้ำมตำมข้อ 9.4.2 ไม่ควรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ในขณะใด ๆ ก็ตำม หำกบุคคลดังกล่ำวรู้หรือควรรู้

ข้อมูลท่ีเป็นสำระส ำคัญอันอำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ียังมิได้เปิดเผย
ต่อสำธำรณชน 

(2) บุคคลต้องห้ำมท่ีได้รู้ข้อมูลซึ่งมีสำระส ำคัญดังกล่ำวตำมวรรค (1) ข้ำงต้น จำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งและ/
หรือฐำนะเจ้ำหน้ำท่ีในบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้อื่นทรำบ ในขณะท่ีข้อมูลดังกล่ำวยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสำธำรณชน นอกจำกเป็นไปตำมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตน ในบริษัทฯ 
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แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง 
นอกจำกแนวทำงกำรปฏิบัติโดยท่ัวไปในเรื่องกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในแล้ว กรณีเฉพำะเรื่องดังต่อไปน้ี บุคคล

ต้องห้ำมพึงปฏิบัติตำมแนวทำงดังต่อไปน้ีด้วย 
(1) ห้ำมบุคคลต้องห้ำมท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรจัดท ำงบกำรเงินบริษัทฯ ท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุดวันถัดจำกวันท่ีได้มีกำรเปิดเผยงบกำรเงินดังกล่ำวแล้ว 
(2) ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนผู้ใดท่ีได้รับร่ำงงบกำรเงินของบริษัทฯ ท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ นับแต่วันท่ีตนได้รับร่ำงงบกำรเงินดังกล่ำว จนถึงสิ้นสุดวันท่ีได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมงบกำรเงินน้ัน
แล้ว 

(3) ห้ำมบุคคลต้องห้ำมท่ีรู้หรือควรรู้ว่ำบริษัทฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสำระส ำคัญ ท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท ำกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่ำว 
จนถึงสิ้นสุดวันถัดจำกวันท่ีได้ท ำกำรเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวแล้ว 
 

9.4.3 การรายงานของบุคคลต้องห้าม 
หน้าที่การจัดท ารายงาน 
(1) กรรมกำรผู้จัดกำร  หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรตำมท่ีพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ก ำหนดต้องจัดท ำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรก และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน
ตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องก ำหนด และรำยงำนในเรื่องดังกล่ำวต่อบริษัทฯ พร้อมกันด้วย 

(2) ผู้บริหำรระดับผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป จะต้องท ำกำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
ท่ีตนถืออยู่ ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจ ำนวนหลักทรัพย์ที่จ ำหน่ำยได้ท้ังหมด 

 

วิธีการรายงาน 
(1) กรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรตำมข้อ 9.4.3 (1) ข้ำงต้นซึ่งมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยต้องจัดท ำ

และส่งรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ มีหน้ำท่ีต้องส่ง
ส ำเนำรำยงำนท่ีส่งให้กับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนก ำกับดูแล ต่อบริษัทฯ ในวันท่ีส่งรำยงำนดังกล่ำว 

(2) ผู้บริหำรตำมข้อ 9.4.3 (2) ให้จัดท ำรำยงำนกำรถือครอง และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะต่อบริษัทฯ ภำยใน 7 วันท ำกำร นับแต่วันท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน
หลักทรัพย์ดังกล่ำว 
 

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีได้รับกำรสรรหำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยพิจำรณำจำก
ผลกำรปฏิบัติงำน ประสบกำรณ์ ควำมพร้อมของบุคลำกรและควำมมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเป็นท่ียอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชี
ท่ีได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
(ชื่อเดิมบริษัท ส ำนักงำนเอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด) ทีมีนำงสำวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5313  นำงสำว
สุมำลี รีวรำบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3970 และนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 5238 เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ 
 ท้ังน้ี ผู้สอบบัญชีท่ีได้กำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทน้ัน ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ PTW และ TWO ซึ่ง
ไม่มีควำมสัมพันธ์และส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว  
ในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อกำรปฎิบัติหน้ำท่ีอย่ำงอิสระแต่อย่ำงใด อีกท้ังบริษัทฯ ไม่ได้รับบริกำรอื่นๆ ใดนอกเหนือจำกกำร
สอบบัญชี ข้อมูลเปรียบเทียบค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีท่ีผ่ำนมำเป็นดังนี ้



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                      ส่วนที่ 2 หน้ำที่ 107 
 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 600,000 525,000 525,000 
2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงิน 3 ไตรมำสแรก 600,000 570,000 570,000 
3. ค่ำตรวจสอบข้อบังคับ BOI 150,000 140,000   70,000 

รวม 1,350,000 1,235,000 1,165,000 
 

ค านิยาม "มาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน" 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน  หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำรท่ีเป็นผู้จัดท ำงบกำรเงิน        
 1. บุคคลหรือสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดของบุคคลนั้น เกี่ยวข้องกับกิจกำรท่ีเสนอรำยงำน ถ้ำบุคคลนั้น  
  1.1 มีอ ำนำจควบคุมกิจกำร หรืออ ำนำจควบคุมร่วมของกิจกำรผู้เสนอรำยงำน  
  1.2 มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกิจกำรท่ีเสนอ รำยงำน หรือ  
   1.3 เป็นสมำชิกของผู้บริหำรส ำคัญของกิจกำรท่ีเสนอรำยงำน หรือบริษัทใหญ่ของกิจกำรท่ีเสนอรำยงำน  
  2. เป็นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำรท่ีเสนอรำยงำนหำกเข้ำเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงต่อไปน้ี  

 2.1 กิจกำรและกิจกำรท่ีเสนอรำยงำนเป็นสมำชิกในกลุ่มกิจกำรเดียวกัน (ซึ่งหมำยถึง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
และบริษัทย่อยในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน)  

  2.2 กิจกำรหน่ึงเป็นบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำของอีกกิจกำรหน่ึง (หรือเป็นบริษัทร่วมหรือกิจกำรร่วมค้ำ
ของสมำชิกในกลุ่มบริษัทซึ่งกิจกำรอื่นๆ เป็นสมำชิก)  

  2.3 กิจกำรท้ังสองเป็นกิจกำรร่วมค้ำของบุคคลที่สำมคนเดียวกัน  
  2.4 กิจกำรหน่ึงเป็นกิจกำรร่วมค้ำของบุคคลท่ีสำมและอีกกิจกำรหน่ึงเป็นบริษัทร่วมของบุคคลที่สำม  
  2.5 เป็นโครงกำรผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจำกงำนส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำน กิจกำรผู้เสนอ
รำยงำนหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำรท่ีเสนอรำยงำน หำกกิจกำรท่ีเสนอรำยงำนเป็นโครงกำรผลประโยชน์ของนำยจ้ำงซึ่งเป็น
ผู้ให้กำรสนับสนุนเป็นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำรท่ีเสนอรำยงำน 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


