
 บริษัท ทีทดีับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 

คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ                                                                  หน้ำ 0 / 42 
 

คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 

 
สำรบัญ                 หน้ำ 
บทน ำ            1 
นโยบำยบรรษัทภิบำลของทีทีดบับลิว        2 

1. วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และคณุคำ่องค์กร       3 
2. หลกักำรบรรษัทภิบำล         3 

2.1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น         4 
2.2 กำรปฎิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั      4 
2.3 บทบำทของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย       5 
2.4 กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส       5 
2.5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร       6 

    2.5.1 บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ      6 
    2.5.2 องค์ประกอบ คณุสมบตั ิและกำรแตง่ตัง้     7 
    2.5.3 โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร       7 
    2.5.4 ควำมเป็นอิสระ        8 
    2.5.5 กำรประชมุของคณะกรรมกำรบริษัท      10 
    2.5.6 คณะกรรมกำรชดุยอ่ย       10 
    2.5.7 กำรประเมินตนเอง        11 
    2.5.8 คำ่ตอบแทน        12 
    2.5.9 กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของกรรมกำรผู้จดักำร    12 
    2.5.10 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่และกำรเสริมควำมรู้ให้กบักรรมกำร                  12 

3. กำรควบคมุและกำรตรวจสอบภำยใน       13 
4. กำรบริหำรควำมเส่ียง         13 
5. กฏบตัรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ย        13 
6. นโยบำยกำรปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน       25 
7. จรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนกังำน     27 
8. กระบวนกำรเสนอวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปีโดยผู้ ถือหุ้นรำยย่อย   34 
9. นโยบำยกำรปอ้งกนัและตอ่ต้ำนกำรทจุริต กำรให้หรือรับสินบน    38 
10. นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน       39 



 บริษัท ทีทดีับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 

คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ                                                                  หน้ำ 1 / 42 
 

บทน ำ 
 คูมื่อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ได้จดัท ำเพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรตำมหลักเกณฑ์  CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies) ท่ีมีควำมทนัสมยัเป็นปัจจบุนัและมีควำมเป็นสำกล ทัง้นีคู้มื่อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรนี ้บริษัทฯ 
ได้จดัพิมพ์มำแล้ว 2 ครัง้ ครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2549 ครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2553 
 ในกำรจดัท ำคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำร บริษัทฯ ได้ท ำกำรปรับปรุงจำกคู่มือหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีฉบับเดิม ท่ีได้ประกำศใช้เม่ือวันท่ี 28 กรกฎำคม 2549 โดยนำยปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธำน
กรรมกำรบริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) (ช่ือเดิมบริษัท) ซึ่งด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัท 
ในขณะนัน้ 
 คณะกรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนทุกคนจะธ ำรงค์ไว้ซึ่งหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรและ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยจะยดึหลกัปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัด ตำมหลกักำรท่ีปรำกฏอยูใ่นคูมื่อฉบบั
นีท้กุประกำร 
 
 
 
 
        บริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) 
          ตลุำคม 2559 
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นโยบำยบรรษัทภบิำลของทีทีดับบลิว 
 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2549 ของบริษัทมหำชน เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎำคม 
2549 ได้อนุมัติให้มีกำรก ำหนดนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี หรือบรรษัทภิบำลของบริษัท ทีทีดบับลิว 
ให้กบัคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน น ำไปเป็นหลกักำรในกำรปฏิบตังิำน ดงันี ้
 1. คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำรของบริษัทฯ ในระยะยำว โดยจะ
ก ำกบัดแูล และด ำเนินงำนด้วยควำมรอบคอบ และระมดัระวงัตำมก ำลงัควำมสำมำรถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ น พร้อมกับดูแลมิให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยรับผิดชอบต่อกำร
ตดัสินใจ และกำรกระท ำในฐำนะกรรมกำรของคณะกรรมกำรบริษัท 
 2.  คณะกรรมกำรบริษัท จะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเท่ำเทียมกันด้วย
ควำมเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ำย 
 3.    คณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะเปิดเผยข้อมลู
แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ำยอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลำ 
 4.  คณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงอยู่เสมอ โดยจะด ำเนินกำรให้มี
กำรควบคมุ และบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม 
 5.  คณะกรรมกำรบริษัท จะจดัให้มีจรรยำบรรณในกำรปฏิบตังิำนส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำน โดยคณะกรรมกำรบริษัทจักต้องเป็นตัวอย่ำงเก่ียวกับจรรยำบรรณ รวมถึ งปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอยำ่งท่ีดีแก่ผู้บริหำร และพนกังำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ  
 6.  คณะกรรมกำรบริษัท ต้องจดัให้มีกำรประเมินผลตนเองรำยปีเป็นประจ ำอย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือใช้
เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำร 
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1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และคุณค่ำองค์กร 

  วิสัยทัศน์  
  เป็นบริษัทชัน้น ำของประเทศในกำรด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัน ำ้ พลงังำน และสิ่งแวดล้อม 

  พันธกิจ  
 เติบโตอย่ำงมัน่คง ต่อเน่ือง และยัง่ยืน เพ่ือบรรลุซึ่งวิสยัทศัน์ บนพืน้ฐำนของควำมสมดลุระหว่ำง
ลกูค้ำ พนกังำน คูค้่ำ ผู้ ถือหุ้น ชมุชน และสิ่งแวดล้อม 

 คุณค่ำองค์กร 
  ด ำเนินธุรกิจให้บรรลวุิสยัทศัน์ และพนัธกิจบนพืน้ฐำนของควำมพงึพอใจ และผลประโยชน์สงูสดุของ
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียด้วยกำร 
    พฒันำและปรับปรุงอยำ่งตอ่เน่ือง 
         ท ำงำนเชิงรุกด้วยควำมคดิริเร่ิม และ 
    ท ำงำนเป็นทีม  
 
2.  หลักกำรบรรษัทภบิำล 
 เพ่ือให้กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกัด (มหำชน) เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ อนัจะสง่ผลให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ
และสร้ำงประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบักำรค ำนงึถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย จงึสมควรก ำหนดหลกักำร
ก ำกับดแูลกิจกำรขึน้ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนพนกังำนทุกระดบัชัน้ได้ยึดถือเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบตังิำนอยำ่งเคร่งครัด โดยยดึหลกับรรษัทภิบำล ข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน 
ระเบียบ และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำเพ่ือยกระดับกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ 
บริษัทฯ ให้ไปสูแ่นวปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศในระดบัสำกล บนพืน้ฐำนกำรจดักำรซึง่ประกอบด้วย  

ก) ควำมตระหนกัในภำระหน้ำท่ี (accountability) กล่ำวคือผู้ ท่ีมีหน้ำท่ีต่ำงๆ ต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วย
ส ำนกึรับผิดชอบอยำ่งแท้จริง มีควำมมุง่มัน่ตอ่ผลสมัฤทธ์ิของส่วนรวม และยงัต้องท ำให้ดีท่ีสดุด้วยไม่ใช่ท ำ
เพียงเพื่อให้ได้ช่ือวำ่ท ำแล้ว  

ข) ควำมรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึน้จำกกำรก ำหนดภำรกิจของแตล่ะฝ่ำยไว้อย่ำงชดัเจนวำ่ 
ใครต้องท ำอะไร และท ำอย่ำงไร กำรก ำหนดภำรกิจจะช่วยให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน รวดเร็ว 
ไม่เกิดควำมซ ำ้ซ้อน และเกิดกำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำท่ีของแต่ละฝ่ำย ท ำให้เกิดควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบตังิำนยิ่งขึน้ 
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ค) ควำมยตุิธรรม (fairness) ควำมยตุิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจนัน้ เร่ิมตัง้แตก่ำรวำงนโยบำยเพ่ือให้
บคุลำกรแตล่ะฝ่ำยปฏิบตัติอ่ผู้ เก่ียวข้องอย่ำงเทำ่เทียมกนั ภำยใต้นโยบำยและหลกักำรท่ีชดัเจน 

ง) ควำมโปร่งใส (transparency) ควำมโปร่งใสตำมหลกับรรษัทภิบำล หมำยถึง กำรเปิดเผยข้อมลู
ตอ่ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลำ อำทิเชน่กำรเปิดเผยงบกำรเงินท่ีน ำเสนอต่อผู้ ถือ
หุ้น  

จ) มุง่สูค่วำมเป็นเลิศ (excellency) ด้วยกำรสง่เสริมกำรพฒันำแก่บคุลำกรในทกุระดบัตลอดจนกำร
เสริมสร้ำงโอกำสกำรท ำงำนในทกุด้ำนเพ่ือมุง่ไปสูค่วำมส ำเร็จตำมวิสยัทศัน์และพนัธะขององค์กรโดยรวม 

    หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีประกอบด้วย 
      สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
          กำรปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

          บทบำทของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

          กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 

           ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นในกำรได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ท่ีถูกต้อง  
ครบถ้วน ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน ส ำหรับประกอบกำรตัดสินใจในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีสิทธิขัน้
พืน้ฐำน ดงัตอ่ไปนี ้

  สิทธิในกำรซือ้ ขำย หรือโอนหุ้น 
   สิทธิในกำรรับผลก ำไรของบริษัท 
   สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตดัสินใจใน  

กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยท่ีส ำคญัของบริษัทฯ 
   สิทธิในกำรเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมกำรของบริษัทฯ 
   สิทธิในกำรอนมุตักิำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีภำยนอก 

 2.2 กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
   ผู้ ถือหุ้นทกุรำย จะได้รับกำรปฏิบตัอิยำ่งถกูต้อง เป็นธรรม และเทำ่เทียมกนั 

                        คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนด “แนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน” เพ่ือให้
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ ได้ยึดถือ และปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัดเก่ียวกับกำรไม่ใช้ข้อมลู
ภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 

  กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้ส่วนเสียของตน และผู้ เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถพิจำรณำธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์  
และสำมำรถตดัสินใจเพ่ือผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ ได้ 
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           กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
  ก. คณะกรรมกำรบริษัท จะเลือกสถำนท่ี เวลำ และก ำหนดวนัจดักำรประชมุท่ีเหมำะสมและ
อ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้นในกำรเข้ำประชมุ ตลอดจนปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเทำ่เทียมกนั 
  ข. คณะกรรมกำรบริษัท จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมวำระกำรประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 21 วัน โดยในแต่ละวำระกำรประชุม ได้ก ำหนดให้มีควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย 
  ค. ประธำนท่ีประชมุ จะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงควำมเห็นและตัง้ค ำถำมตอ่ท่ีประชมุใน
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ อยำ่งเทำ่เทียมกนั โดยจะมีกำรบนัทกึประเดน็ข้อซกัถำม และข้อคดิเห็นท่ีส ำคญั
ไว้ในรำยงำนกำรประชมุ 
  ง. กรรมกำรทุกคนท่ีไม่ติดภำรกิจส ำคัญเร่งด่วนจะเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยผู้ ถือหุ้ น
สำมำรถซกัถำมประธำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ยในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 
  จ. ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้
ผู้ อ่ืน มำประชมุ และออกเสียงลงมติแทนได้ 

 2.3 บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้ มี
ส่วนได้เสียภำยในอนัได้แก่ ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้ มีส่วนได้เสียภำยนอก
อันได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้หน่วยงำนภำครัฐ และหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยจะพิจำรณำให้มี
กระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้ มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ ควำม
มัน่คงทำงกำรเงิน และควำมส ำเร็จในระยะยำวของบริษัทฯ 
   คณะกรรมกำรบริษัท ได้ระบุผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้อย่ำงครบถ้วน พร้อมทัง้ระบุ
สิทธิตำมกฎหมำยของแต่ละกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสีย
เพ่ือให้แนใ่จวำ่จะมีกำรปฏิบตัติอ่กนัอย่ำงยตุธิรรม และเทำ่เทียมสมดลุกบักลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 
  คณะกรรมกำรบริษัท ได้จดัให้มีนโยบำยเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ก ำกบัดแูลให้ฝ่ำย
จดักำร น ำนโยบำยดงักลำ่วไปด ำเนินกำรให้บรรลผุล    
 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้จดัท ำช่องทำงให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มได้แสดงควำมคิดเห็นและ
ร้องทกุข์ได้ 

        2.4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
  คณะกรรมกำรบริษัท จะก ำกบัดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูส ำคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้
ข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์  และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใส โดย
ผำ่นชอ่งทำงท่ีเข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำยซึง่รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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  คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์ 
(Investor Relations)” เพ่ือเป็นชอ่งทำงในกำรส่ือสำรกบับคุคลภำยนอกได้อยำ่งเทำ่เทียม และเป็นธรรม 

   คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อ
รำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้ตรวจสอบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี พร้อมทัง้เปิดเผย
บทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย ตลอดจนจ ำนวนครัง้ของกำรประชมุ
และจ ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำรแตล่ะคนเข้ำร่วมประชมุ 

    2.5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 2.5.1 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
 ก. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำท่ีก ำกบัดแูลให้กำรด ำเนินกำรของบริษัทฯ เป็นไปตำม
กฎหมำย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำม
ซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกักำร และ
ข้อบงัคบัท่ีก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 
 ข.  คณะกรรมกำรบริษัท ต้องให้ควำมส ำคญักบักำรก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์  
นโยบำย ทิศทำงและเปำ้หมำยกำรด ำเนินงำน พร้อมกบัก ำกบัดแูลเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำฝ่ำยจดักำร ได้น ำกล
ยทุธ์ และนโยบำยดงักล่ำวไปปฏิบตัใิห้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรทบทวนวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบำย ทิศทำงและเปำ้หมำยข้ำงต้นอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเศรษฐกิจและ
สภำพแวดล้อมอยูต่ลอดเวลำ 
 ค.  ก ำหนดงบประมำณกำรลงทุนและงบประมำณประจ ำปี รวมทัง้ก ำกับดูแลกำร
ปฏิบตังิำนของฝ่ำยบริหำรจดักำร ทัง้นี ้เพ่ือให้กำรใช้งบประมำณดงักล่ำวบรรลผุลและสร้ำงประโยชน์สงูสุด
แก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นตลอดจนผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวม 
 ง.  จดัให้มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลทัว่ไปท่ีส ำคญัต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำง
เพียงพอ ครบถ้วน ถกูต้อง และทนัเวลำ 
 จ.  จัดให้มีระบบกำรก ำกับดูแล กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน ท่ี มี
ประสิทธิภำพ ประกอบกับมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม พร้อมทัง้มีกำรติดตำมกำร
ด ำเนินกำรในเร่ืองดงักลำ่วอยำ่งสม ่ำเสมอ 
         ฉ. จัดให้มีข้อตกลงในกำรรักษำควำมลับกับท่ีปรึกษำและผู้ ให้บริกำรอ่ืน ให้บุคคล
ดงักลำ่วยืนยนัตำมนโยบำยและระบบท่ีจะปฏิบตักิ่อนท่ีจะเข้ำถึงข้อมลูลบั 
 ช.  แยกบทบำทหน้ำ ท่ีและควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และฝ่ำยบริหำรอย่ำงชัดเจน รวมถึงมีกำรส่ือสำรบทบำท 
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หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรชุดย่อย 
ฝ่ำยบริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 ซ.  คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และกำรก ำกับดแูลให้กำรด ำเนินงำน เป็นไปตำมนโยบำยแนวทำงและเป้ำหมำยอนัจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ 
 2.5.2 องค์ประกอบ คุณสมบัต ิและกำรแต่งตัง้ 
 ก. คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร และกรรมกำร ซึ่งมีจ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 5 คน แตไ่ม่เกิน 15 คน โดยมีกรรมกำรท่ีมิได้เป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และมีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรือไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด 
 ข. กรรมกำรมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกดั  โดยมีวำระในกำรด ำรงต ำแหนง่ 3 ปี และด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 
5 บริษัท 
 ค.  กำรแตง่ตัง้กรรมกำรต้องมีควำมโปร่งใส โดยเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ
ตำมหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรท่ีก ำหนดขึน้โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยเสนอ
ช่ือบุคคลพร้อมประวัติเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นกรรมกำรผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำน ำเสนอขอรับกำรอนมุตัิแต่งตัง้จำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้
กระบวนกำรสรรหำดงักล่ำว รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับ
กำรพิจำรณำคดัเลือกได้ด้วย 

2.5.3 โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 
 กรรมกำรท่ีมีคุณสมบัติหลำกหลำยของทักษะในด้ำนต่ำงๆ (Skill Matrix) ในกำร

ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
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Skills Matrix 
 

                

1. กรรมกำรอิสระประธำนกรรมกำร                
2. รองประธำนกรรมกำร                

3. กรรมกำรอิสระ                
4. กรรมกำรอิสระ                
5. กรรมกำรอิสระ                

6. กรรมกำร                
7. กรรมกำร                
8. กรรมกำร                 

9. กรรมกำร                
10. กรรมกำร                
11. กรรมกำร                

12. กรรมกำรผู้จดักำร                

 2.5.4  ควำมเป็นอิสระ 
 ก.  คณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีภำวะผู้น ำ มีวิสัยทัศน์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กบัมีควำมเป็นอิสระในกำรท่ีจะแสดงควำม
คิดเห็น พิจำรณำลงควำมเห็น และตดัสินใจ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สงูสุดของบริษัทฯ และของผู้ ถือหุ้น
โดยรวมเป็นส ำคญั 
 ข. เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท ภำยใต้กำรน ำของประธำนกรรมกำรสำมำรถก ำกับ
ดแูลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำร
อิสระ และไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมกำรผู้จดักำร 
 ค. นอกเหนือจำกคุณสมบัติควำมเป็นอิสระท่ีกรรมกำรอิสระต้องมีตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ได้ก ำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของ
กรรมกำรอิสระดงันี ้   

 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลท่ีเก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 
ตำมกฎหมำยหลกัทรัพย์) 
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 (2) ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้ำง พนกังำน หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือน
ประจ ำจำกบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

 (3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำม
กฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมถึงคูส่มรสของบตุรของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ผู้ มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้ บริหำรหรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของ  
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

 (4) ไมมี่ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทัง้ในด้ำนกำรเงิน
และบริหำรงำนของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่ำวในเวลำไมน้่อยกว่ำ 1 ปีก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร
อิสระยกเว้นคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำกำรเคยมีผลประโยชน์หรือ
สว่นได้เสียนัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ 

 (5) ไม่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของ 
บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

 (6) สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีและแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำม
หน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
ผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ  รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญำตสินิทของบคุคลดงักลำ่ว 

 (7) สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เพ่ือตดัสินใจในเร่ือง    
ตำ่ง ๆ ได้โดยอิสระ 

 (8) ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วม
บริหำรงำน ลกูจ้ำงพนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

 (9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับ
กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
                  (10)   สำมำรถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

 (11)   สำมำรถดแูลไมใ่ห้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(12)   ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำว่ำไ ด้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำ ด้วย

หลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวิต 
กฎหมำยวำ่ด้วยกำรประกนัวินำศภยั กฎหมำยวำ่ด้วยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินหรือกฎหมำย
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ท่ีเก่ียวกับธุรกิจกำรเงินในท ำนองเดียวกัน  ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศโดย
หนว่ยงำนท่ีมีอ ำนำจตำมกฎหมำยนัน้ ทัง้นี ้ในควำมผิดเก่ียวกบักำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมท่ีเก่ียวกบักำรซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ หรือกำรบริหำรงำนท่ีมีลกัษณะเป็นกำรหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 
 2.5.5 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 
 ก. ก ำหนดให้มีกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำอย่ำงน้อยทุก 3 เดือน โดยอำจมีกำร
ประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น พร้อมกับให้ฝ่ำยบริหำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำยเดือน ทัง้นีใ้นกำรประชุมครัง้สุดท้ำยของปี คณะกรรมกำรจะก ำหนด
ตำรำงกำรประชมุคณะกรรมกำรทกุชดุในปีถดัไป 

   ข. ในกำรประชมุแต่ละครัง้ จะก ำหนดวำระกำรประชมุล่วงหน้ำอย่ำงชดัเจนและจะ
ส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวำระกำรประชมุล่วงหน้ำเป็นอย่ำงน้อย 10 วนัก่อนกำรประชมุ กบัจะ
ส่งเอกสำรประกอบกำรประชมุล่วงหน้ำเป็นเวลำอย่ำงน้อย 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทมีเวลำศกึษำ
ก่อนเข้ำประชมุ 
           ค. ก ำหนดองค์ประชมุคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดในกำรลงมตท่ีิประชมุ 
         ง. กรรมกำรท่ีอำจมีควำมเก่ียวข้องหรืออำจมีส่วนได้สว่นเสียในวำระกำรประชมุใดๆ ก็
ตำม ต้องงดแสดงควำมคดิเห็น และงดออกเสียงในวำระนัน้ๆ 
         จ. กรรมกำรท่ีมิได้เป็นผู้บริหำรจะประชุมระหว่ำงกันเองปีละอย่ำงน้อย 1 ครัง้ เพ่ือ
อภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดกำรโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรร่วมด้วย พร้อมกับแจ้งผลกำรประชุมให้
กรรมกำรผู้จดักำรได้ทรำบด้วย 
         ฉ. จดัให้มีเลขำนกุำรบริษัท เพ่ือท ำหน้ำท่ีอ ำนวยกำรจดักำรประชมุทัง้กำรประชมุผู้ ถือ
หุ้นและกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงคณะกรรมกำรชุดย่อย กบัเพ่ือท ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำด้ำน
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ตำ่งๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบ 
 2.5.6 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นไปด้วยควำมรอบคอบและมี
ประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัทจงึได้จดัตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยขึน้ 5 คณะ ดงันี ้
 ก.  คณะกรรมกำรบริหำร แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
แต่ไม่เกิน 5 คน เพ่ือท ำหน้ำท่ีแบ่งเบำภำระของคณะกรรมกำรบริษัทในส่วนท่ีเป็นงำนบริหำรจดักำรและ
งำนประจ ำท่ีเกินอ ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จดักำร ทัง้นี ้เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทมีเวลำมำกขึน้กับงำน
ในเชิงนโยบำย และงำนก ำกบัดแูลฝ่ำยบริหำร ตลอดจนเป็นผู้ ให้ควำมเห็นชอบในกรณีท่ีกรรมกำรผู้จดักำร
จะไปด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรท่ีบริษัทอ่ืน 
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ข. คณะกรรมกำรตรวจสอบ แตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวนจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 3 คน โดยทัง้หมดต้องเป็นกรรมกำรอิสระตำมคณุสมบตัิท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 2.5.4 และอย่ำงน้อย 1 คน
ต้องมีควำมรู้ด้ำนบญัชี และ/หรือกำรเงิน เพ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
รวมถึงก ำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน  ระบบควบคุมภำยใน กำรคัดเลือกผู้ ตรวจสอบบัญชี และกำร
พิจำรณำข้อขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 ค. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
จ ำนวนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน และอย่ำงน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ ซึ่งต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีเป็น
ประธำนฯ เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมส ำหรับด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร รวมถึงคดัเลือกบคุคลตำมกระบวนกำรสรรหำท่ีได้ก ำหนดไว้อย่ำง
โปร่งใส รวมถึงจัดให้มีแผนกำรสืบทอดงำนส ำหรับต ำแหน่งส ำคัญของฝ่ำยบริหำร กับเพ่ือก ำหนด
หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร บนพืน้ฐำนของ
ควำมเป็นธรรมและควำมทัดเทียมกับบริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เ พ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัหิรือให้ควำมเห็นชอบเพ่ือเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัแิล้วแตก่รณี 
 ง. คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวนจ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ กับต้องมีกรรมกำรอิสระปฏิบตัิหน้ำท่ีเป็นประธำนฯ 
เพ่ือท ำหน้ำท่ีเสนอแนวทำงปฏิบตัด้ิำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตอ่คณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทำงปฏิบตัดิงักลำ่วให้ทนัสมยัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 จ. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง แตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 3 คน และอย่ำงน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ คดัเลือกจำกสมำชิกกรรมกำร 1 คนปฏิบตัิหน้ำท่ี
เป็นประธำนฯ เพ่ือก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Policy) โดยรวมของ
บริษัทฯ พร้อมทัง้มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำว รวมถึงพฒันำและทบทวน
ระบบกำรจดักำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงตอ่เน่ือง โดยจัดให้มีกำรประเมินผล
และติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงสม ่ำเสมอ กบัจดัให้มีรำยงำนควำมเส่ียงและข้อเสนอแนะ
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัททกุๆ ไตรมำส     
 อนึ่ง เพ่ือให้กำรท ำหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชดุย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง จึง
ก ำหนดให้ประธำนคณะกรรมกำรไมเ่ป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชดุย่อยใดๆ 
 2.5.7 กำรประเมินตนเอง 
 เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัท ได้ร่วมกำรพิจำรณำและทบทวนผลงำน รวมถึงปัญหำ
อุปสรรคส ำหรับกำรน ำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงก ำหนดให้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทโดยรวมด้วยตนเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
  



 บริษัท ทีทดีับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 

คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ                                                                  หน้ำ 12 / 42 
 

 2.5.8  ค่ำตอบแทน 
   ก. คณะกรรมกำรบริษัท จะพิจำรณำคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบนพืน้ฐำนของควำม
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เม่ือเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทท่ีอยู่ในอุตสำหกรรม
เดียวกนัหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบกำรณ์ ภำระหน้ำท่ี ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรแตล่ะคน ตลอดจนหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้จำกกำรเข้ำเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำร
ชดุยอ่ยด้วย แล้วน ำเสนอขอรับกำรอนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
   ข. ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสูง จะต้องรำยงำนไว้ใน
รำยงำนประจ ำปีและงบกำรเงินของบริษัทฯ โดยก ำหนดองค์ประกอบคำ่ตอบแทนเป็น 2 ส่วนมีหลกัเกณฑ์
ปฏิบตั ิดงันี ้  
                             ส่วนที่ 1     คำ่ตอบแทนรำยปี (Annual Fee) ประกอบด้วย 
                                          1.1  คำ่ตอบแทนประจ ำ (Retainer fee) 
                                                      เป็นคำ่ตอบแทนท่ีจำ่ยให้กรรมกำรเป็นรำยเดือน ไมว่ำ่จะมีกำรประชมุ
หรือไมก็่ตำม โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำร และควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนตำมเปำ้หมำย 
                                                      1.2  คำ่เบีย้ประชมุ (Attendance Fee) 
                               เป็นคำ่ตอบแทนท่ีจ่ำยให้กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุในแตล่ะครัง้ โดย
จำ่ยให้เฉพำะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุเทำ่นัน้ 
                                    ส่วนที่ 2   คำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน (Incentive Fee / Bonus) 
                                     เป็นคำ่ตอบแทนพิเศษท่ีจำ่ยให้กรรมกำรปีละครัง้ โดยเช่ือมโยงกับมลู
คำ่ท่ีสร้ำงให้กบัผู้ ถือหุ้น เชน่ ผลก ำไรของบริษัทฯ  หรือเงินปันผลท่ีจำ่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น 
 2.5.9 กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำและเสนอควำมเห็น
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทในกำรพิจำรณำก ำหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปีของ
กรรมกำรผู้จดักำร โดยเกณฑ์ดงักลำ่วจะต้องสอดคล้องกบัเปำ้หมำยของบริษัทฯ  
 2.5.10 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่และกำรเสริมควำมรู้ให้กับกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ทุกคน เพ่ือให้ได้
รับทรำบ บทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร นโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรก ำกับดแูลกิจกำร
ของบริษัทฯ ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ  รวมทัง้
มอบคูมื่อกรรมกำร นโยบำยบรรษัทภิบำล เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของกรรมกำร    
         นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบำยท่ีจะเสริมสร้ำงควำมรู้ และมุมมองให้กับกรรมกำร
โดยกรรมกำรสำมำรถเข้ำรับกำรอบรมท่ีสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทยหรือหน่วย งำนท่ี
เก่ียวข้องโดยบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย รวมถึงจดัให้มีงำนสมัมนำประจ ำปีโดยเชิญผู้ทรงคณุวุฒิ
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ในแขนงต่ำงๆ มำบรรยำยให้กับกรรมกำร ตลอดจนจัดกำรศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศตำมโอกำสท่ี
เหมำะสม 

3. กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 
 คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส ำคญัในกำรจดัให้มีระบบกำรควบคมุและกำรตรวจสอบภำยในโดย
จดัท ำคูมื่อระเบียบและวิธีปฏิบตังิำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ในเร่ืองกำรแบง่แยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ เพ่ือ
เป็นกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงกัน โดยผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงอิสระและ
เสนอผลกำรตรวจสอบได้อย่ำงถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง รวมถึงกำรติดตำมผลกำรแก้ไขและปรับปรุง
กำรปฏิบตังิำนของผู้ตรวจสอบ 
 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดให้มีรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งแตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยกรรมกำรตรวจสอบต้องมีกำรประชุมทุก 
ไตรมำสก่อนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และน ำเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

4. กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้จดัให้มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Policy) โดยรวม
ของบริษัทฯ พร้อมทัง้มีกำรพฒันำและทบทวนระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพ
อยำ่งตอ่เน่ือง  รวมถึงก ำกบัดแูลให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงในทกุระดบัของบริษัทฯ 
 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทต้องรำยงำนกำรประเมินผลและกำรติดตำมกระบวนกำรบริหำร
ควำมเส่ียงของคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงต้องมีกำรประชมุทกุไตรมำสก่อน
กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และน ำเสนอรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

5. กฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และท ำหน้ำท่ีรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
โดยรวม ซึง่แนวปฏิบตัท่ีิดีข้อหนึง่ในหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีระบไุว้ว่ำคณะกรรมกำรบริษัทควรจดัให้มี
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยเพ่ือแบง่เบำภำระของคณะกรรมกำรบริษัท    
 เพ่ือช่วยให้คณะกรรมกำรชุดย่อยได้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงชัดเจนตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
รวมถึงช่วยกลั่นกรองงำนได้อย่ำงโปร่งใส ชัดเจน คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้อนุมัติกฎบัตรของ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

 5.1 กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
   คณะกรรมกำรบริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมส ำคญัของระบบกำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จึงมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบขึน้ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 
1/2549 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎำคม 2549 ให้เป็นคณะกรรมกำรท่ีมีอิสระในกำรสนบัสนุนกำรปฏิบตัิงำนแบ่ง
เบำภำระหน้ำท่ีตำ่งๆ ของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มีประสิทธิผล 
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สอบทำนควำมถูกต้องและน่ำเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบ
ภำยในและกำรปฏิบตัติำมกฎระเบียบ ข้อก ำหนด และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง  
 ข้อ 1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
  1.1  คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ แต่งตัง้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรตรวจสอบจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 คน  
           1.2  เป็นกรรมกำรบริษัทท่ีมีคุณสมบตัิตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์  
  1.3  คณะกรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ มีควำมรู้ควำมช ำนำญ ควำมเข้ำใจ
หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนวิเครำะห์งบกำรเงิน และมีควำมรู้ตอ่เน่ืองเก่ียวกบัเหตท่ีุมีตอ่กำรเปล่ียนแปลงทำง
กำรเงินโดยรับรองประวตัิท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ ำปี (แบบ56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ56-2)  
  1.4  ผู้จดักำรสว่นตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ข้อ 2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
    2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
  2.2 เป็นกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำ
ท่ีได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือมีอ ำนำจควบคมุบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแย้งมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 3 ปี 
  2.3 เป็นกรรมกำรท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไมว่่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในด้ำน
กำรเงินและกำรบริหำรงำนบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งหรือผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษัทฯ 
  2.4 เป็นกรรมกำรท่ีไม่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของ
กรรมกำรบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
  2.5 สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ี แสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำท่ีท่ี
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่
ของบริษัทฯ  รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญำตสินิทของบคุคลดงักล่ำว  

  ข้อ 3. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 เพ่ือให้กำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองและอิสระต่อ
กำรแสดงควำมคิดเห็น คณะกรรมกำรบริษัทจึงก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ และหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบดงันี ้
 3.1  สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 
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 3.2  สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของ บริษัทฯ ให้มี
ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและให้ควำม
เห็นชอบในกำรแตง่ตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 
 3.3  สอบทำนกำรปฏิบตังิำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบัและนโยบำยท่ีเก่ียวข้อง
กบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 3.4  พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี และบุคลำกรของแผนก
ตรวจสอบภำยใน 
 3.5  พิจำรณำสอบทำนและเปิดเผยข้อมูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 3.6 พิจำรณำคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตอ่
คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยพิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และให้มี
กำรประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ำยจดักำรอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 3.7 จดัท ำรำยงำนกำรก ำกับดแูลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรำยงำนกำรประจ ำปีของบริษัทฯ ซึง่รำยงำนดงักลำ่วต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 3.8 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกฎบตัรแผนกตรวจสอบภำยใน ตำม
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
 3.9 ปฏิบตัิงำนอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและด้วยควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ข้อ 4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 4.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี ้
หมำยถึง ชว่งเวลำระหวำ่งกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นของปีท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ และกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ในปีถัดไป กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตัง้ใหม่ได้ แต่ไม่ใช่กำรต่อ
วำระโดยอตัโนมตั ิ
 4.2 กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหนง่เม่ือ 
 4.2.1 ครบก ำหนดตำมวำระ 
 4.2.2 พ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษัท 
 4.2.3 ขำดคณุสมบตัติำมข้อก ำหนด กลต.และตลท. 
 4.2.4 คณะกรรมกำรบริษัทมีมตใิห้พ้นจำกต ำแหนง่ 
 4.2.5 ลำออก 
 4.2.6   ตำย 
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 4.3 กำรลำออกของกรรมกำรตรวจสอบต้องแจ้งตอ่บริษัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั 
พร้อมเหตุผล เพ่ือคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะได้พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอ่ืนท่ีมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนทดแทนกรรมกำรท่ีลำออก 
 ข้อ 5. กำรประชุม 
 5.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องจดัให้มีหรือเรียกประชมุตำมท่ีเห็นสมควรอย่ำงน้อย
ไตรมำสละ 1 ครัง้ 
 5.2 ในกำรประชมุจะต้องมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชมุไมน้่อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 
 5.3 ในกรณีท่ีประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิหน้ำท่ีประธำนได้ ให้กรรมกำรท่ีมำร่วมประชุมเลือกกรรมกำรตรวจสอบหนึ่งคนเป็นประธำนในท่ี
ประชมุ 
 5.4 กำรวินิจฉัยชีข้ำดในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้
ประธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงขีข้ำด 
 5.5 กรรมกำรตรวจสอบผู้ ใดมีส่วนได้เสียเป็นกำรส่วนตวัในเร่ืองใด หรือมีส่วนได้เสีย
ในเร่ืองท่ีพิจำรณำ ห้ำมมิให้แสดงควำมเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  
 5.6 คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้ำร่วมประชมุและให้ข้อมลูใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องได้ 
 ข้อ 6. กำรรำยงำน 
 6.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนผลกำรประชุม หรือรำยงำนอ่ืนใดท่ีเห็นว่ำ
คณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบเป็นประจ ำ 

 6.2 รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทภำยในเวลำท่ีเหมำะสมเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไข ในกรณีท่ีมีรำยกำรหรือกำรกระท ำท่ีอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ รวมทัง้รำยกำรท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติ
หรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

 6.3 ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข
ภำยในระยะเวลำอนัควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำม
วรรคหนึง่ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (ตลท.) 
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 5.2 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรควบคมุภำยในและภำยนอก จึงมีมติ
แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทบทวนและตรวจ
ติดตำมปัจจยัเส่ียงและผลกระทบด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ  พร้อมให้ข้อเสนอแนะทัง้ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำร
ปฏิบัติกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมและกำรตลำด ด้ำนกฎหมำย รวมถึงกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

 ข้อ 1. องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 1.1  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยจ ำนวน    
3 คน และอยำ่งน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ  
 1.2 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงคดัเลือกจำกสมำชิกกรรมกำร 1 คน ด ำรงต ำแหนง่เป็น
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและสมำชิกอีก 1 คน ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

  ข้อ 2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
  2.1 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีวำระ
อยูใ่นต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี เม่ือพ้นจำกต ำแหนง่ตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
  2.2 กำรลำออกจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงต้องแจ้งต่อประธำนคณะ
กรรมกำรฯ ลว่งหน้ำ อยำ่งน้อย 30 วนั  

  ข้อ 3. ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 3.1 ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรวำงกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง
โดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลมุถึงควำมเส่ียงประเภทต่ำงๆ ท่ีส ำคญั  คือ ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน ควำม
เส่ียงด้ำนสภำพแวดล้อมและตลำด ควำมเส่ียงด้ำนกำรผลิตและจำ่ยน ำ้ประปำ ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  
ควำมเส่ียงด้ำนตลำดแรงงำน ควำมเส่ียงด้ำนสญัญำ และควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของกิจกำร 
เป็นต้น 
 3.2  วำงกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบำยบริหำรควำมเส่ียงโดยสำมำรถประเมิน ตรวจ
ตดิตำมและควบคมุควำมเส่ียงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
  3.3 สนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ 
และทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของ
ระบบและกำรปฏิบตัติำมนโยบำย  
 3.4 ก ำกบัดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง สอบทำนกำรเปิดเผย
ข้อมลูควำมเส่ียงตอ่หนว่ยงำนก ำกบัดแูลและสำธำรณะ 
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 3.5 รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอในสิ่งท่ีต้องด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบำยและกลยทุธ์ท่ีก ำหนด 
 3.6 ปฏิบตัหิน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท  
 3.7 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงสำมำรถจัดจ้ำงท่ีปรึกษำจำกภำยนอกเพ่ือขอ
ค ำแนะน ำได้ด้วยคำ่ใช้จำ่ยของบริษัทฯ โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 ข้อ 4. กำรประชุม 
 4.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงจดัให้มีกำรประชมุอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้  
 4.2 องค์ประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงอย่ำงน้อย 2 คน ในกรณีประธำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชมุได้ ให้กรรมกำรในท่ีประชมุเลือก
กรรมกำร 1 คนเป็นประธำนแทน  
 4.3 วำระกำรประชุมและเอกสำรประชมุควรจดัส่งให้แก่คณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อน
กำรประชมุ โดยเลขำนกุำรคณะกรรมกำรฯ เป็นผู้ด ำเนินกำร 
 4.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงสำมำรถเชิญผู้ บริหำรท่ีเก่ียวข้องให้เข้ำร่วม
ประชมุได้ตำมสมควร  
 4.5 ในกรณีท่ีต้องลงมติ กรรมกำรแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีท่ี
คะแนนเสียงเทำ่กนัให้ประธำนใช้วิธีท่ีเหมำะสมเพ่ือให้ได้ข้อยตุ ิ
 ข้อ 5. กำรรำยงำน 
 5.1  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำร
บริษัท ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 5.2  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ควรจัดเตรียมรำยงำนกำรประชุมและ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท   

 5.3  กฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภบิำล 
 คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของระบบกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี  จึงมีมติ

แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลขึน้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี             
28 กรกฎำคม 2549 เพ่ือท ำหน้ำท่ีเสนอแนวทำงปฏิบตัิด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีต่อคณะกรรมกำร
บริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทำงปฏิบตัิดงักลำ่วให้ทนัสมยัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึง
เห็นสมควรบญัญตักิฎบตัรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลไว้ดงันี ้ 
 ข้อ 1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภบิำล 
  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
โดยสว่นใหญ่ต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และต้องมีกรรมกำรอิสระปฏิบตัหิน้ำท่ีเป็นประธำนฯ 
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 ข้อ 2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรบรรษัทภบิำล 
  2.1 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
  2.2 เป็นกรรมกำรท่ีไม่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของ
กรรมกำรบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
  2.3 สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำท่ีท่ี
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่
ของบริษัทฯ รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญำตสินิทของบคุคลดงักลำ่ว  
 ข้อ 3. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภบิำล 
  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สำมำรถสนับสนุนงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทให้ด ำเนินไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และสำมำรถรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มี
ส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจึงก ำหนดขอบเขตอ ำนำจและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล ดงันี ้
  3.1 เสนอแนวทำงปฏิบตัด้ิำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
  3.2 ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรบริหำร  
คณะอนกุรรมกำรตำ่งๆ และฝ่ำยบริหำรเพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี  จรรยำบรรณและ
จริยธรรมทำงธุรกิจ 
  3.3 ทบทวนแนวปฏิบตัิด้ำนกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับ
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของมำตรฐำนสำกลและของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอยำ่งสม ่ำเสมอ 
  3.4 มอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีให้คณะท ำงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
ของบริษัทฯ และรำยงำนผลกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
  3.5 มีอ ำนำจในกำรเชิญและ/หรือวำ่จ้ำงบคุคลภำยนอกท่ีมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเป็น
ท่ีปรึกษำและเข้ำร่วมประชมุได้ด้วยคำ่ใช้จำ่ยของบริษัทฯ 
  3.6 ปฏิบตัหิน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 ข้อ 4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
  4.1  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เม่ือพ้นจำก
ต ำแหนง่ตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ แตไ่มใ่ชก่ำรตอ่วำระโดยอตัโนมตัิ 
  4.2  กรรมกำรบรรษัทภิบำลพ้นจำกต ำแหนง่เม่ือ 
   4.2.1 ครบก ำหนดตำมวำระ 
   4.2.2 พ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษัท 
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   4.2.3 ขำดคณุสมบตัติำมข้อก ำหนดในข้อ 2 ข้อใดข้อหนึง่  
   4.2.4 คณะกรรมกำรบริษัทมีมตใิห้พ้นจำกต ำแหนง่ 
   4.2.5 ลำออก 
   4.2.6 ตำย 
  4.3   กำรลำออกของกรรมกำรบรรษัทภิบำลต้องแจ้งตอ่บริษัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 
วัน พร้อมเหตุผล เพ่ือคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะได้พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรอ่ืนท่ีมี
คณุสมบตัคิรบถ้วน ทดแทนกรรมกำรท่ีลำออก 
 ข้อ 5. กำรประชุม 
  5.1  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลต้องจดัให้มีหรือเรียกประชมุตำมท่ีเห็นสมควรอย่ำง
น้อยปีละ 2 ครัง้ 
  5.2  ในกำรประชมุจะต้องมีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลเข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 
  5.3  ในกรณีท่ีประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบตัหิน้ำท่ีประธำนได้ ให้กรรมกำรท่ีมำร่วมประชมุเลือกกรรมกำรอิสระหนึง่คนเป็นประธำนในท่ีประชมุ 
  5.4  กำรวินิจฉัยชีข้ำดในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้
ประธำนในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงขีข้ำด 
  5.5 กรรมกำรบรรษัทภิบำลผู้ ใดมีส่วนได้เสียเป็นกำรส่วนตวัในเร่ืองใด หรือมีส่วนได้
เสียในเร่ืองท่ีพิจำรณำ ห้ำมมิให้แสดงควำมเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ  
  5.6  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลสำมำรถเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้ำร่วมประชมุและให้ข้อมลู
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องได้ 
 ข้อ 6. กำรรำยงำน 
  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลมีหน้ำท่ีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทภำยในเวลำท่ี
เหมำะสมเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข  ในกรณีท่ีมีกำรกระท ำท่ีอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ  หรือไม่เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณและจริยธรรมทำง
ธุรกิจ 

 5.4 กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
       เพ่ือให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนท ำหน้ำท่ีแทนกรรมกำรบริษัทในด้ำนกำร
สรรหำคณะกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผู้จดักำร พร้อมทัง้ก ำหนดคำ่ตอบแทนให้เหมำะสม เพียงพอท่ีจะ
จงูใจ เพ่ือให้ธุรกิจด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิผล และเตบิโตได้แบบยัง่ยืน 
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  ข้อ 1.องค์ประกอบ คุณสมบัต ิและกำรแต่งตัง้ 
        คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 คน โดยมีคณุสมบตัิตำมพระรำชบญัญัตบิริษัทมหำชนจ ำกดั และไมเ่ป็น
ผู้บริหำรของบริษัทฯ โดยประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ 
 ข้อ 2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
        กรรมกำรมีวำระด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี 
 ข้อ 3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
       3.1 สรรหำคณะกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผู้จดักำร 
        3.2 ก ำหนดคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผู้จดักำร 
        3.3 จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และกรรมกำร
ผู้จดักำร 
        3.4 จดัให้มีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ส ำหรับต ำแหน่งกรรมกำร
ผู้จดักำรท่ีสอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกิจบริษัทฯ โดยมีหลกัเกณฑ์ คือ 

3.4.1 ก ำหนดวิธีกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหนง่ในองค์กร 

3.4.2 ก ำหนดต ำแหนง่หลกัท่ีต้องกำรผู้ สืบทอด 
3.4.3 ก ำหนดคณุสมบตัท่ีิเหมำะสมส ำหรับต ำแหนง่หลกั 
3.4.4 ประเมินและคดัเลือกผู้ ท่ีมีควำมสำมำรถและศกัยภำพสงู หรือผู้สัง่สม

ประสบกำรณ์เพ่ือพฒันำ เป็นผู้ สืบทอดต ำแหนง่ 
3.4.5 สร้ำงแผนพฒันำควำมเป็นผู้น ำส ำหรับบุคคลท่ีได้รับคำดหมำยว่ำจะเป็น

ผู้ สืบทอดต ำแหนง่  
 ข้อ 4. หลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 
        สรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผู้จดักำรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์  
ภำวะผู้ น ำ และวิสัยทัศน์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยควำมโปร่งใส เสนอควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือขออนมุตัติอ่ผู้ ถือหุ้น โดยยดึหลกัเกณฑ์ 
  4.1 จำกรำยช่ือท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ ตำมท่ีบริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมกำร 
  4.2 ควำมหลำกหลำยทำงเพศ อำยุ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
เช่ียวชำญในด้ำนต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นโดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบกำรพิจำรณำ 
คณุสมบตัิตำมข้อก ำหนดทำงกฎหมำย ประกำศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบงัคบับริษัท ซึ่งคณุสมบตัิ
ของกรรมกำรจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในกำรพฒันำธุรกิจของบริษัทฯ 
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  4.3 ประวตักิำรท ำงำนท่ีโปร่งใสไมด่ำ่งพร้อย มีคณุธรรม มีควำมรับผิดชอบ มีวฒุิภำวะ
และควำมเป็นมืออำชีพ 
 ข้อ 5. หลักเกณฑ์และกระบวนกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 
  5.1 หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน นโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
บริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำท่ี ควำม รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย และสำมำรถ
เทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีอยูใ่นอตุสำหกรรมและธุรกิจท่ีมี
ขนำดใกล้เคียงกนั โดยคำ่ตอบแทนกรรมกำรเพียงพอท่ีจะจงูใจให้กรรมกำร มีคณุภำพ และสำมำรถปฏิบตัิ
หน้ำท่ีให้บรรลเุปำ้หมำยตำมทิศทำงธุรกิจบริษัทฯ 

5.2 ก ำหนดองค์ประกอบของคำ่ตอบแทนเป็น 2 สว่นดงันี ้                                 

ส่วนที่ 1    คำ่ตอบแทนรำยปี (Annual Fee) ประกอบด้วย 
                                            คำ่ตอบแทนประจ ำ (Retainer fee) 
                                                          เป็นค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้กรรมกำรเป็นรำยเดือน ไม่ว่ำจะมีกำร
ประชมุหรือไมก็่ตำม โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำร และควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนตำมเปำ้หมำย                                                       
        คำ่เบีย้ประชมุ (Attendance Fee) 
                                   เป็นค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมในแต่ละครัง้ 
โดยจำ่ยให้เฉพำะกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุเทำ่นัน้ 
                                    ส่วนที่ 2   คำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน (Incentive Fee) 
                                     เป็นคำ่ตอบแทนพิเศษท่ีจำ่ยให้กรรมกำรปีละครัง้ โดยเช่ือมโยงกับมลู
คำ่ท่ีสร้ำงให้กบัผู้ ถือหุ้น เชน่ ผลก ำไรของบริษัทฯ หรือเงินปันผลท่ีจำ่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 6. กำรประเมินผลงำน 
       6.1 ก ำหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัใินกำรประเมินผลงำนคณะกรรมกำรบริษัท และ
กรรมกำรผู้จดักำร โดยเปรียบเทียบเปำ้หมำย และแผนกำรด ำเนินธุรกิจประจ ำปี 
       6.2 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ประจ ำทกุปี 
     ข้อ 7. กำรประชุม และกำรรำยงำน 
        จดัให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยในกำรประชุมแต่ละครัง้ต้องมีกรรมกำร
อย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรประชมุคณะกรรมกำร
บริษัททกุครัง้ 
 ข้อ 8. ที่ปรึกษำ 
       คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนสำมำรถขอรับค ำปรึกษำจำกผู้ เช่ียวชำญ
อิสระตำมควำมเหมำะสมด้วยคำ่ใช้จำ่ยของบริษัทฯ  
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 5.5 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร 
 กำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นกำรสร้ำงควำม
ยัง่ยืนให้กบัองค์กรและประโยชน์สงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) ได้
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี จึงมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำร โดยก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำท่ีพิจำรณำ กลั่นกรอง ติดตำมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะกบัผู้บริหำรของบริษัทฯ 
 ข้อ 1. องค์ประกอบและกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร 
 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมกำรบริหำร โดยเลือกจำกกรรมกำรและ
ผู้บริหำรจ ำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน โดยกรรมกำรผู้จดักำร
เป็นหนึ่งในกรรมกำรบริหำร ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกกรรมกำรบริหำรคนหนึ่งเป็นประธำน
กรรมกำรบริหำร ซึง่ประธำนกรรมกำรบริหำรต้องไมเ่ป็นบคุคลคนเดียวกนักบักรรมกำรผู้จดักำร  

ข้อ 2.  คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรบริหำร  
2.1. บรรลนุิตภิำวะ 
2.2. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
2.3. ไมเ่คยรับโทษจ ำคกุโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสดุให้จ ำคกุในควำมผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ี

ได้กระท ำโดยทจุริต 
2.4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำร หรือองค์กำรหรือหน่วยงำน

ของรัฐ ฐำนทจุริตตอ่หน้ำท่ี 
   ข้อ 3.  ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ 
        3.1 ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้ จัดกำรให้เป็นไปตำมมติ นโยบำย 
(Policies) และกลยุทธ์ (Strategies) ท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัทตลอดจนให้ค ำแนะน ำและ
ค ำปรึกษำตอ่กรรมกำรผู้จดักำร 
               3.2 ก ำกับดูแลศึกษำควำมเป็นไปได้ส ำหรับโครงกำรใหม่ รวมทัง้พิจำรณำอนุมัติ
ด ำเนินโครงกำรตำ่งๆ ตำมท่ีเห็นสมควรในวงเงินตำมข้อ 3.3 
          3.3 มีอ ำนำจอนมุตัิกำรเข้ำท ำนิติกรรมใดๆ ท่ีมีผลผกูพนัตอ่บริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 
50 (ห้ำสิบ) ล้ำนบำท ทัง้นีก้ำรอนมุตัิดงักล่ำวต้องไม่เป็นรำยกำรท่ีมีควำมขดัแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้รำยกำรท่ีต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหุ้นตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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         3.4 มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติ และ/หรือก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน กำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือกำรด ำเนินกำรใดๆ อนัมีผลผกูพนัตอ่บริษัทฯ ภำยใต้กรอบนโยบำย (Policies) และ
กลยทุธ์ (Strategies) ท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
             3.5 มีอ ำนำจว่ำจ้ำง แต่งตัง้ ลงโทษทำงวินยั เลิกจ้ำง ให้ออก ปลด ก ำหนดเงินเดือน 
โบนัส สวัสดิกำร และผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำท่ีหรือ
พนักงำนของบริษัทฯ ท่ีมีต ำแหน่งตัง้แต่ผู้ อ ำนวยกำรฝ่ำย หรือเทียบเท่ำขึน้ไป แต่ไม่รวมถึงกรรมกำร
ผู้จดักำร 
              3.6 มีอ ำนำจแต่งตัง้ ก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ี มอบหมำยแนวนโยบำย ก ำกับดูแล 
ก ำหนดผลตอบแทน ค่ำเบีย้เลีย้ง ค่ำใช้จ่ำย และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของคณะท ำงำนพิเศษ เพ่ือ
ด ำเนินงำนเฉพำะเร่ือง รวมถึงอนมุตัข้ิอเสนอของคณะท ำงำนพิเศษภำยในวงเงินตำมข้อ 3.3 
     3.7 มีอ ำนำจแต่งตัง้ประธำนท่ีปรึกษำ ท่ีปรึกษำ และ/หรือคณะท่ีปรึกษำของคณะ
กรรมกำรบริหำรได้ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรก ำหนดผลตอบแทน คำ่เบีย้เลีย้ง คำ่ใช้จ่ำยและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกของประธำนท่ีปรึกษำ ท่ีปรึกษำ และ/หรือคณะท่ีปรึกษำดังกล่ำวให้เป็นอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
        3.8 ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครัง้ครำว 
              ข้อ 4.   วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
        4.1 กรรมกำรบริหำรมีวำระอยูใ่นต ำแหนง่ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด  
        4.2 กรรมกำรบริหำรพ้นจำกต ำแหนง่เม่ือ 
         4.2.1    คณะกรรมกำรบริษัทมีมตใิห้พ้นจำกต ำแหนง่         
  4.2.2    พ้นสภำพกำรเป็นกรรมกำรบริษัท 
  4.2.3    พ้นสภำพกำรเป็นผู้บริหำรของบริษัท 
  4.2.4    ลำออก 
  4.2.5    ตำย                         
     4.3 กำรลำออกของกรรมกำรบริหำรต้องแจ้งตอ่บริษัทฯ ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนัพร้อม
เหตผุล 
               ข้อ 5.   กำรประชุม 

5.1 คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องจดัให้มีกำรประชมุตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  
5.2 วำระกำรประชุม และเอกสำรกำรประชุมจะต้องจดัส่งให้แก่คณะกรรมกำรบริหำร

ลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุ  
5.3 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรจะต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไมน้่อยกวำ่กึ่ง

หนึง่จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  
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5.4 มติท่ีประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรจะถือตำมเสียงข้ำงมำกของกรรมกำรท่ีเข้ำ
ร่วมประชมุ ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีมีสว่นได้สว่นเสียในเร่ืองใดจะต้องไมร่่วมพิจำรณำหรือลงมติ  
           ข้อ 6.    กำรรำยงำน 

คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ
รำยงำนกำรท ำหน้ำท่ีในรอบปีท่ีผำ่นมำตอ่ผู้ ถือหุ้นในรำยงำนประจ ำปี โดยเปิดเผยรำยละเอียดดงันี ้ 

6.1 จ ำนวนครัง้ในกำรประชมุ  
6.2 จ ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำรบริหำรแตล่ะคนเข้ำร่วมประชมุ  

     6.3 ผลกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมกฎบตัรท่ีก ำหนดไว้  
            ข้อ 7.     กำรประกำศใช้ 

    กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  27 มกรำคม 2557 ทัง้นี ้ประกำศ
ให้ทรำบโดยทัว่กนั ตัง้แตว่นัท่ี  27 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป 
 
6. นโยบำยด้ำนกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรใช้ข้อมลูภำยในในกำรซือ้ขำยหุ้นท่ีตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ประกำศไว้ใน “ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท          
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์” บริษัทฯ จึงได้จดัท ำ “แนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน” เพ่ือให้
พนกังำนของบริษัทฯ บริษัทลูก รวมถึงบริษัทในเครือ ได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิอย่ำง
เคร่งครัดดงันี ้
 

แนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
(Guidelines for Prevention of Use of Inside Information) 

1.ทั่วไป 
 เน่ืองจำก บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ได้แปรสภำพเป็น บริษัท มหำชนจ ำกัด ตำม
พระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีควำมประสงค์ท่ีจะด ำเนินกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ให้แก่ 
ประชำชนเป็นครัง้แรก และเม่ือน ำบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว กำรซือ้
หรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีกระท ำโดยกรรมกำร  ผู้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ ในลักษณะท่ี
น่ำจะเป็นกำรได้เปรียบมำกกว่ำบุคคลภำยนอก โดยอำศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญต่อกำร
เปล่ียนแปลงรำคำตลำดของหุ้นหรือหลกัทรัพย์ท่ียงัมิได้เปิดเผยตอ่ประชำชนโดยทัว่ไปท่ีรู้มำจำกกำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ีหรือมีต ำแหนง่ในบริษัทฯ อำจท ำให้ต้องรับผิดชอบกฎหมำยซึง่มีโทษทำงอำญำ 
 ดงันัน้ เพ่ือเป็นกำรปอ้งกนัมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน รวมถึงบริษัทฯ ต้องเผชิญกบักำรกระท ำ
ท่ีอำจฝ่ำฝืนกฎหมำยดงักล่ำว ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีของ
บริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในขึน้ โดยกรรมกำร  
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ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครัด พร้อมทัง้ใช้
สำมัญส ำนึกเหตุผลท่ีพึงปฏิบตัิแต่ละกรณีประกอบด้วย ทัง้นีแ้นวทำงหรือแนวนโยบำยข้ำงต้น มีควำม
เข้มงวดกวำ่บทบญัญัตขิองกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องและจะได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมควำมเหมำะสมเป็นระยะ
ตอ่ไป 

2. กำรซือ้ขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน 
 2.1 บคุคลต้องห้ำม 
  บคุคลท่ีไมค่วรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำมแนวทำงปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน ได้แก่ 

(1) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ  
(2) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทลกูของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ 
(3) พนกังำนทกุคนของบริษัทฯ และของบริษัทลกู 
(4) คูส่มรสและบตุรของกรรมกำรผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ และของบริษัทลกู 
(5) เครือญำตท่ีิอำศยัร่วมชำยคำเดียวกนั 

 2.2 หลกัทรัพย์ต้องห้ำม 
  หลกัทรัพย์ หมำยถึง หุ้น (share) ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ (share warrants) 
หุ้ นกู้ แปลงสภำพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้ นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไ ด้  
(transferable subscription rights) ท่ีออกโดยบริษัทฯ 
 2.3 แนวทำงกำรปฏิบตัทิัว่ไป 
 (1)  บุคคลต้องห้ำมตำมข้อ 2.1 ไม่ควรซือ้หรือขำยหลักทรัพย์ในขณะใดๆ ก็ตำมหำกบุคคล
ดงักล่ำวรู้ หรือควรรู้ข้อมูลท่ีเป็นสำระส ำคญัอนัอำจส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดของหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ ท่ียงัมิได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชน 
 (2)  บคุคลต้องห้ำมท่ีได้รู้ข้อมลูซึ่งมีสำระส ำคญัดงักล่ำวตำมวรรค (1) ข้ำงต้น จำกกำรปฏิบตัิ
หน้ำท่ีในต ำแหนง่และ/หรือ ฐำนะเจ้ำหน้ำท่ีในบริษัทฯ ต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวให้ผู้ อ่ืนทรำบ ในขณะท่ี
ข้อมลูดงักลำ่วยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สำธำรณชน นอกจำกเป็นไปตำมกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของตนในบริษัทฯ 
 2.4 แนวทำงปฏิบตัเิฉพำะเร่ือง 
  นอกจำกแนวทำงกำรปฏิบตัิโดยทัว่ไปในเร่ืองกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในแล้วกรณีเฉพำะ
เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้บคุคลต้องห้ำมพงึปฏิบตัติำมแนวทำงดงัตอ่ไปนีด้้วย 
  (1)  ห้ำมบคุคลต้องห้ำมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบักำรจดัท ำงบกำรเงินบริษัทฯ ท ำกำรซือ้หรือขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่เร่ิมจัดเตรียมจนถึงวันสิน้สุด วันถัดจำกวันท่ีได้มีกำรเปิดเผยงบกำรเงิน
ดงักลำ่วแล้ว 
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  (2)  ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนผู้ใดท่ีได้รับร่ำงงบกำรเงินของบริษัทฯ ตำมข้อ 2.4 (1) 
ท ำกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ นบัแตว่นัท่ีตนได้รับร่ำงงบกำรเงินดงักล่ำวจนถึงสิน้สุดวนัท่ีได้มี
กำรเผยแพร่ข้อมลูตำมงบกำรเงินนัน้แล้ว 
  (3) ห้ำมบคุคลต้องห้ำมท่ีรู้หรือควรรู้วำ่บริษัทฯ จะมีกำรเผยแพร่ข้อมลูซึง่มีสำระส ำคญัท่ีอำจมี
ผลกระทบตอ่กำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท ำกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์นับแต่
วนัรู้หรือควรรู้ดงักลำ่ว จนถึงสิน้สดุวนัถดัจำกวนัท่ีได้ท ำกำรเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมลูดงักลำ่วแล้ว 
  (4) บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูต้องเปิดเผยรำยงำนกำรซือ้ขำยหุ้น กำร
เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทรำบทกุครัง้ 
  (5) บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูแจ้งตอ่คณะกรรมกำรให้กำร
ซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ อยำ่งน้อย 1 วนัลว่งหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำย   

3.  กำรรำยงำนของบุคคลต้องห้ำม 
 3.1 หน้ำท่ีกำรจดัท ำรำยงำน 
         (1) กรรมกำรผู้จดักำร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรตำมท่ีพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนดต้องจัดท ำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ครัง้แรกและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ
ครองหลกัทรัพย์ของตนตำมท่ีกฎหมำยและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องก ำหนด และรำยงำนในเร่ืองดงักล่ำวต่อ
บริษัทฯ พร้อมกนัด้วย 
  (2) พนักงำนระดบัหัวหน้ำแผนกขึน้ไปจะต้องท ำกำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปของ
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีตนถืออยูต่ัง้แต ่5% ขึน้ไปของจ ำนวนหลกัทรัพย์ท่ีจ ำหนำ่ยได้ทัง้หมด 
 3.2 วิธีกำรรำยงำน 
  (1) กรรมกำรผู้จดักำร หรือผู้ด ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำรตำมข้อ 3.1 (1) ข้ำงต้นซึง่มีหน้ำท่ีตำม
กฎหมำยต้องจดัท ำและสง่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลุ
นิตภิำวะ มีหน้ำท่ีต้องสง่ส ำเนำรำยงำนท่ีสง่ให้กบัหน่วยงำนของรัฐ หรือหนว่ยงำนก ำกบัดแูลตอ่บริษัทฯ ใน
วนัท่ีสง่รำยงำนดงักลำ่ว 
  (2) พนกังำนตำมข้อ 3.1 (2) ให้จดัท ำรำยงำนกำรถือครองและกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรัพย์ ตำม 3.2 (1) ของตน คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภำวะตอ่บริษัทฯ ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบั
แตว่นัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว 
  หำกบคุคลซึ่งมีหน้ำท่ีตำมแนวทำงข้ำงต้นมีข้อสงสยัหรือไม่เข้ำใจเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรตำม
แนวทำงฉบบันีโ้ปรดตดิตอ่สอบถำมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้โดยตรง 
7.    จรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงำน 
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก ำหนดจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจริยธรรมของ
กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำนทุกคนของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทำงในกำร



 บริษัท ทีทดีับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 

คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ                                                                  หน้ำ 28 / 42 
 

ปฏิบตัิงำนด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริตและเป็นธรรมทัง้กำรปฏิบตัิตอ่บริษัทฯ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้ ถือ
หุ้น นกัลงทนุ สงัคม ชมุชน ตลอดจนภำครัฐและประชำชน เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจน และสะดวกแก่กรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ ท่ีจะได้รับทรำบถึงแนวทำงปฏิบตัิท่ีบริษัทฯ คำดหวงัในจริยธรรมทำง
ธุรกิจ ดงันี ้ 
 ข้อ 1.    กำรปฏิบตัติำมจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ 
  1.1   บริษัทฯ ในจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจหมำยถึง บริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกัด 
(มหำชน) ซึ่งประสงค์ให้ผู้ บริหำรและพนักงำนทุกคนรับผิดชอบในกำรท ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำม
แนวทำงเบือ้งต้นท่ีก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ครอบคลมุถึงประเดน็ตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1.2  กำรโน้มน้ำว กระตุ้น และจูงใจให้ผู้บริหำรและพนกังำน ร่วมมือร่วมใจสร้ำงคุณค่ำ
ให้แก่กิจกำร 

1.3  สร้ำงควำมเช่ือมัน่วำ่ สิทธิตำมกฎหมำยของผู้ มีสว่นได้เสีย ได้รับควำมคุ้มครอง 
1.4  กำรปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำยด้วยควำมสุจริต โปร่งใส

และเป็นธรรม 
1.5  กำรส่งเสริมให้ทุกคนมีควำมรับผิดชอบท่ีจะท ำควำมคุ้ น เคยและปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ ตลอดจนนโยบำยท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ ท่ีจะออกมำเพิ่มเตมิ 
 ข้อ 2.   กรณีท่ีมีข้อสงสยัในกำรปฏิบตัิ หรือเห็นว่ำควรแก้ไขปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสำร
ให้รำยงำนให้ผู้บงัคบับญัชำทรำบตำมล ำดบัชัน้ 

 ข้อ 3.   แนวทำงในกำรประกอบธุรกิจ 
       3.1 บริษัทฯ ยดึถือกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยท่ีใช้กบับริษัทฯ และธุรกิจกำรค้ำอยำ่งเคร่งครัด
และตำมหลกัจริยธรรมท่ีพงึปฏิบตั ิ

   3.2 บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่ำกำรประกอบธุรกิจอย่ำงซ่ือตรง มีจริยธรรมและคณุธรรมเป็นแนว
ทำงกำรประกอบธุรกิจท่ีถกูต้องและยัง่ยืน และบริษัทฯ ยึดมัน่ตอ่กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเปิดเผยกำร
ส่ือสำร ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรจะต้องถูกต้อง เท่ียงตรง และมีกำรใช้ช่องทำงในกำรส่ือสำรท่ี
เหมำะสมในแตล่ะสถำนกำรณ์ 
  3.3 บริษัทฯ ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ จะไม่ท ำกำรส่ือสำร ตีพิมพ์ ประกำศ ทัง้
ภำยในและภำยนอกองค์กร ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่ือด้วยวำจำหรือลำยลักษณ์อักษรท่ีไม่เป็นจริง บิดเบือน 
ประสงค์ร้ำย หรือท ำลำยช่ือเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคล กำรส่ือสำรด้วยวำจำของผู้บริหำรและพนกังำน
ต้องใช้ภำษำและน ำ้เสียงท่ีดี และไมท่ ำให้ภำพพจน์และช่ือเสียงของบริษัทฯ ต้องเส่ือมเสีย 
  3.4 บริษัทฯ จะบริหำรงำนด้วยควำมซ่ือตรง รวมทัง้กำรบนัทกึบญัชีท่ีถกูต้อง กำรเสนอและ
ใช้งบประมำณอย่ำงชดัเจน รวมถึงกำรประเมินโครงกำรลงทุนต่ำงๆ อย่ำงซ่ือตรง ถูกต้อง โปร่งใส และมี
หลกักำร 
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  3.5 บริษัทฯ มุ่งหวงัควำมซ่ือตรงจำกพนกังำนทกุระดบัชัน้ ในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยของ
บริษัทฯ หลกัเกณฑ์ทำงบญัชี และกำรควบคมุภำยในอ่ืนๆ และหำกพนกังำนพบเห็นกำรละเมิดกฎระเบียบ
หรือนโยบำยของบริษัทฯ ท่ีจะส่งผลให้เกิดกำรทุจริตและควำมเส่ือมเสียแก่บริษัทฯ พนักงำนพึงแจ้ง
ผู้บงัคบับญัชำทรำบทนัที 
   3.6 บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยค ำนึงถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อสถำบนัชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ รวมทัง้กฎหมำยและศีลธรรมอนัดีของบ้ำนเมือง 
   3.7 บริษัทฯ ยึดมัน่ในกำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำนและเปิดโอกำสให้มีกำรเสนอ
ข้อคดิเห็น รับฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวม 
     3.8 บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบตัิจำกควำมแตกต่ำงด้ำนเชือ้ชำติ ศำสนำ เพศ สถำนภำพ
สมรส หรือควำมไร้สมรรถภำพทำงร่ำงกำย 

 ข้อ 4.  กำรปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้น 
 4.1 บริษัทฯ จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีท่ีสดุในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโต เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

ได้รับผลตอบแทนท่ีดี 
  4.2 บริษัทฯ เคำรพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในกำรรับทรำบข้อมลูท่ีจ ำเป็นเพ่ือใช้ในกำรประเมินกำร

บริหำรงำนของบริษัทฯ เพ่ือประกอบกำรตดัสินใจในกำรลงคะแนนในวำระตำ่ง ๆ ของกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ จะเปิดเผยผลประกอบกำรพร้อมกับข้อมูลท่ีถกูต้องตำมควำมจริง และรำยงำนฐำนะกำรเงินของ
บริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งสม ่ำเสมอ 

  4.3 บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะบันทึกรำยกำรทำงบัญชีอย่ำงถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง โดยผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้ตรวจสอบภำยใน ผู้สอบบญัชี
ภำยนอก และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  4.4 บริษัทฯ จะเคำรพและรักษำสิทธิตำ่งๆ ของผู้ ถือหุ้นตำมกฎหมำย และผู้ ถือหุ้นจะได้รับ
กำรปฏิบตัด้ิวยควำมสจุริต โปร่งใส และเป็นธรรม 

 ข้อ 5.   กำรปฏิบตัติอ่คูค้่ำและคูส่ญัญำทำงธุรกิจ 
    5.1 บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้กำรจัดหำสินค้ำและบริกำรเป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน และมี
จริยธรรม โดยด ำเนินกำรภำยใต้หลกักำรดงันี ้

(ก) มีกำรแขง่ขนัจำกผู้ เสนอรำคำและกำรคดัเลือกอยำ่งเหมำะสมและเป็นธรรม 
      (ข) มีหลกัเกณฑ์ในกำรประเมินและคดัเลือกคูค้่ำและคูส่ญัญำ 
      (ค) จดัท ำรูปแบบสญัญำท่ีเหมำะสม 
  (ง) จดัให้มีระบบกำรจดักำรและติดตำมเพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไข ของ

สญัญำอยำ่งครบถ้วน เพ่ือปอ้งกนักำรทจุริตประพฤตมิิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ 
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  5.2  บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้บริกำรตำมมำตรฐำนวิชำชีพท่ีดี มีคณุภำพ ด้วยควำมซ่ือสตัย์
ยตุธิรรม 
   5.3 บริษัทฯ มีนโยบำยรักษำควำมลบัของคู่ค้ำและคูส่ญัญำ ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็น
ธรรมและอิสระ ไม่ด ำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่ำงคู่ค้ำและคูส่ญัญำ ไม่ติดสินบนหรือจดัหำสิ่ง ของให้ผู้ อ่ืน
โดยหวงัผลประโยชน์ทำงธุรกิจ   
   5.4  บริษัทฯ รักษำไว้ซึ่งกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม โดยอยู่บนหลกัเกณฑ์กำรตดัสินใจ
โดยเปรียบเทียบเง่ือนไข รำคำ คณุภำพ รวมไปถึงกำรบริกำรตำ่งๆ อย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  
และไมว่ำ่จะอยู่ในสถำนกำรณ์ใดก็ตำม ห้ำมมิให้มีกำรเรียกร้องให้คูค้่ำและคูส่ญัญำให้หรือรับผลประโยชน์
ใดในกำรด ำเนินธุรกิจ 
    5.5 บริษัทฯ มุ่งหมำยท่ีจะพฒันำและรักษำสมัพนัธภำพท่ียัง่ยืนกับคู่ค้ำและคู่สญัญำท่ีมี
วตัถปุระสงค์ชดัเจนในเร่ืองคณุคำ่ของสินค้ำและบริหำรท่ีคูค่วรกบัมลูคำ่เงิน คณุภำพทำงด้ำนเทคนิคและมี
ควำมเช่ือถือซึง่กนัและกนั 
     5.6 บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะด ำเนินธุรกิจระหว่ำงคู่ค้ำและคู่สญัญำอย่ำงถูกต้อง และได้รับ
ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรคุ้มครองผู้บริโภค 

 ข้อ 6.   กำรปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ขนัทำงธุรกิจ 
    6.1 บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม โดยไม่กล่ำวหำหรือท ำลำยบริษัท 
คูแ่ขง่ 
    6.2 บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจแข่งขันกับคู่แข่งขันตำมกติกำและกรอบแห่ง
กฎหมำยกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำ 
 ข้อ 7.    กำรปฏิบตัติอ่ลกูค้ำ 
      7.1 บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ บนพืน้ฐำนของกำรรักษำ
ผลประโยชน์สงูสดุโดยรวมของบริษัทฯ 
      7.2 บริษัทฯ มีนโยบำยในด้ำนกำรผลิตและจำ่ยน ำ้ประปำ เพ่ือให้เป็นไปตำมคณุลกัษณะ 
3 ประกำร ได้แก่ 
          (ก)   ควำมสะอำดตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม  
          (ข)   ควำมเพียงพอทัง้ในสว่นแรงดนัและปริมำณน ำ้ประปำ และ 
            (ค)   ควำมตอ่เน่ืองทัง้ในสว่นกระบวนกำรผลิตและจำ่ยน ำ้ประปำ 
   7.3 บริษัทฯ จะให้บริกำรแก่ลกูค้ำอยำ่งมืออำชีพและเกินควำมคำดหวงั 
 ข้อ 8.   กำรปฏิบตัติอ่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน 
     8.1 บริษัทฯ มีนโยบำยก ำหนดผลตอบแทนให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนในระดบัท่ี
เหมำะสมและเป็นธรรม 
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     8.2 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัเร่ืองสวสัดิภำพ ควำมมัน่คง และควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของ
พนกังำน 
     8.3 บริษัทฯ มีนโยบำยให้กรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำน ได้รับควำมคุ้มครองในกำร
ปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมกฎหมำย 
 8.4 บริษัทฯ จะพยำยำมป้องกันอุบตัิเหต ุกำรบำดเจ็บ และควำมเจ็บปวดเน่ืองจำกงำน
อำชีพ ด้วยควำมร่วมมืออย่ำงจริงจงัของพนกังำนทุกคน รวมทัง้จะจ ำกัดและจดักำรควำมเส่ียงต่อควำม
ปลอดภยั อนัเกิดจำกกำรท ำงำนตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำนปกต ิ
 8.5 บริษัทฯ จะจดัให้มีกำรออกแบบเคร่ืองมือ อปุกรณ์กำรจดัท ำระเบียบปฏิบตัิกำรอบรม
และกำรควบคุมกำรปฏิบตัิงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน รวมถึง
สว่นรวมท่ีบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยู ่
 8.6 บริษัทฯ จะให้ควำมร่วมมือกบัหนว่ยงำนรัฐบำลและองค์กรอ่ืน ในกำรระงบัเหตฉุกุเฉิน
หรืออบุตัเิหตอุนัเกิดจำกกำรปฏิบตัิกำรด้วยควำมรวดเร็วมีประสิทธิภำพและระมดัระวงั 
  8.7 บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด และจะน ำ
มำตรฐำนท่ีเป็นสำกลในกำรจดักำรเก่ียวกบัควำมปลอดภยัมำใช้บงัคบัในกรณีท่ีไมมี่กฎหมำยและข้อบงัคบั
ใช้อยู ่
 ข้อ 9.  หน้ำท่ีตอ่ชมุชน สงัคม สิ่งแวดล้อม และภำครัฐ 
  9.1 บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกิจโดยค ำนึงถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและ
ภำครัฐ และจะปฏิบตัติำมกฎหมำยและข้อบงัคบัเก่ียวกบัชมุชน สงัคมสิ่งแวดล้อมและภำครัฐท่ีบงัคบัใช้อยู่
  9.2 กำรละเลยไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอำจเป็นผลให้
บคุคลท่ีกระท ำดงักล่ำว รวมทัง้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบทำงกฎหมำยทัง้ทำงแพ่งและทำงอำญำ และบคุคล
ดงักลำ่ว อำจมีโทษทำงวินยั และถกูเลิกจ้ำงตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันัน้ ในกรณีท่ีเกิดมีข้อสงัสยัและไม่
เข้ำใจเก่ียวกบักฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ดงักล่ำว ว่ำมีผลบงัคบัใช้กบัตนหรือไม่บคุคลดงักล่ำวควรหำรือ
กบัผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้ตอนเพ่ือหำควำมกระจำ่งในเร่ืองดงักลำ่ว 
 ข้อ 10.  ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
  10.1 ผู้ บริหำรและพนักงำนทุกคนควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีมีควำมขัดแย้งระหว่ำง
ผลประโยชน์สว่นตวัของพนกังำนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในกำรตดิตอ่กบัคูค้่ำและบคุคลอ่ืน 
  10.2 ผู้บริหำรและพนกังำนจะไมน่ ำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของบริษัทฯ ไปเปิดเผยตอ่บคุคล
อ่ืน ๆ ในระหวำ่งท่ีอยูใ่นกำรจ้ำงของบริษัทฯ หรือเม่ือออกจำกกำรจ้ำงของบริษัทฯ แล้ว โดยไมไ่ด้รับอนญุำต
ท่ีถกูต้องจำกบริษัทฯ   
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  10.3 กำรท่ีผู้บริหำรหรือพนักงำนไปเป็นกรรมกำรหรือ ท่ีปรึกษำในบริษัทฯ อ่ืน ๆ หรือ
องค์กรสมำคมทำงธุรกิจอ่ืนไมว่่ำจะท ำในนำมของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตำม จะต้องไม่ขดัตอ่ประโยชน์และกำร
ประกอบหน้ำท่ีโดยตรง รวมทัง้ต้องได้รับกำรอนมุตัจิำกบริษัทฯ ตำมระเบียบของบริษัทฯ ก่อน 
  10.4 ในกรณีท่ีผู้บริหำรหรือพนกังำนและบคุคลในครอบครัว เข้ำไปมีสว่นร่วมหรือเป็นผู้ ถือ
หุ้นในกิจกำรใด ๆ ซึ่งอำจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
  10.5 ในกรณีท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ขึน้ อนัเน่ืองมำจำกเหตกุำรณ์ในขณะนัน้ 
โดยไม่ได้เป็นควำมตัง้ใจของผู้บริหำร หรือพนกังำน และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง หำกบคุคลดงักล่ำวทรำบว่ำตน
ตกอยู่ในสภำวกำรณ์ดงักล่ำว ให้รีบแจ้งเหตกุำรณ์ดงักล่ำวให้ผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ทรำบโดยทนัที 
เพ่ือขอแนวทำงแก้ไขตอ่ไป 

 ข้อ 11. กำรใช้ข้อมลูภำยในเพ่ือซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
 ผู้บริหำรและพนกังำนจะปฏิบตัิตำมเอกสำร “แนวทำงกำรปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน” ท่ี

ก ำหนดโดยบริษัทฯ อยำ่งเคร่งครัด โดยจะไมใ่ช้ข้อมลูภำยใน โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งข้อมลูท่ีเป็นสำระส ำคญั ท่ี
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตลอดจนตำม
กฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือ
แก่บคุคลภำยนอก อนัสง่ผลกระทบตอ่รำคำหรือกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
 ข้อ 12.  กำรพนนั กำรด่ืมแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพตดิ 
  12.1 บริษัทฯ มีนโยบำยห้ำมผู้บริหำรและพนกังำนครอบครอง ซือ้ ขำย ขนย้ำย ใช้ หรือ 
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยำเสพติด หรือสำรควบคุม (ยกเว้นยำตำมใบสั่งของแพทย์) ในขณะอยู่ในท่ี
ท ำงำนหรือในระหวำ่งท ำธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นกำรจดัเลีย้งสงัสรรค์หรืองำนร่ืนเริงอ่ืนท่ีได้จดัขึน้นอกพืน้ท่ี
ของบริษัทฯ 
  12.2 ห้ำมผู้บริหำรและพนักงำนเล่นหรือเป็นผู้ มีส่วนสนับสนุนให้มีกำรเล่นกำรพนันทุก
ประเภททัง้ในและนอกเวลำท ำงำน หรือในพืน้ท่ีของบริษัทฯ   
 ข้อ 13.  กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรรักษำควำมลบั  
 13.1 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจดักำรข้อมลูในบริษัทฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเผยแพร่
ข้อมลูท่ีจ ำเป็นและถกูต้องและเหมำะสมตอ่สำธำรณะตำมแตโ่อกำส 
 13.2 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรรักษำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบั ให้อยู่ภำยใต้กำรควบคมุดแูล
โดยหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนและเหมำะสม ซึ่งรวมถึงกำรควบคุมดูแลจัดกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ 
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 13.3 พนกังำนจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ท่ียงัมิได้มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะ 
พนกังำนจะต้องไมน่ ำข้อมลูท่ีได้รับทรำบหรือจดัท ำขึน้จำกหน้ำท่ีกำรงำนในบริษัทฯ ไปใช้ในทำงท่ีก่อให้เกิด
ผลประโยชน์สว่นตน 
 กำรรักษำควำมลับของข้อมูลนี ้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน ซึ่งหมำยควำม
รวมถึง ข้อมูลเก่ียวกับรำยได้และผลประโยชน์ และข้อมูลทำงกำรแพทย์ ด้วยข้อมูลดงักล่ำวจะสำมำรถ 
เผยแพร่ให้บคุคลภำยในหรือภำยนอกบริษัทฯ เพ่ือใช้งำนได้เม่ือมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งเท่ำนัน้ พนกังำนท่ีมี
หน้ำท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคลนีต้้องปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักล่ำว โดยใช้ควำมระมดัระวงัอย่ำงยิ่งและ
พงึรักษำควำมลบัอยำ่งเคร่งครัด 
         ข้อ 14.  ทรัพย์สินของบริษัทฯ   
  พนกังำนพงึใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อยำ่งประหยดัและเกิดประโยชน์สงูสดูและไมน่ ำไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั พนกังำนทกุคนมีหน้ำท่ีในกำรดแูลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สญูหำย 
เสียหำย น ำไปใช้ในทำงท่ีผิด ถกูลกัขโมย และถกูท ำลำย ควำมรับผิดชอบนี ้ไม่เพียงแคค่รอบคลมุถึงกำร
ปฏิบัติตนของพนักงำนเท่ำนัน้ แต่ยังรวมถึงกำรต้องใส่ใจท่ีจะปฏิบัติตำมขัน้ตอนของกำรรักษำควำม
ปลอดภัย และกำรต่ืนตวัต่อสถำนกำรณ์ และเหตกุำรณ์ท่ีอำจเกิดขึน้และท ำให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เกิด
ควำมเสียหำย ถกูลกัขโมย หรือถกูใช้ในทำงท่ีผิด 
 ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมำยควำมรวมถึง เงินสด เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ข้อมูลของบริษัทฯ   
ทรัพย์สินทำงปัญญำ โปรแกรมระบบงำนคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ จดหมำย อิเล็กทรอนิกส์ เอกสำร
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ยำนพำหนะ ช่ือบริษัทฯ และเคร่ืองหมำยสญัลกัษณ์ของบริษัทฯ   
และวสัดอุปุกรณ์ 
 ข้อ 15.  กำรท ำงำนอ่ืนหรือกิจกรรมภำยนอกเวลำกำรท ำงำนปกติ 
    พนกังำนท่ีมีควำมประสงค์ท่ีจะท ำงำนหรือท ำกิจกรรมภำยนอกนอกเวลำกำรท ำงำนปกติ 
ต้องได้รับกำรอนมุตัจิำกผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้ตำมระเบียบของบริษัทฯ ก่อน 
 ข้อ 16.  ของก ำนลัและกำรเลีย้งรับรอง 

 บริษัทฯ มีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังนัน้ ผู้ บริหำรและ
พนกังำนไมพ่งึท ำลำยช่ือเสียงของบริษัทฯ โดยกำรประพฤตมิิชอบหรือกระท ำกำรใดๆ ท่ีอำจเป็นข้อครหำใน
เร่ืองควำมซ่ือสตัย์สจุริตและเท่ียงธรรม โดยมีข้อควรปฏิบตัดิงันี ้
   16.1 บริษัทฯ ประสงค์ให้ ผู้ บริหำร และพนักงำน หลีกเล่ียงกำรให้หรือรับสิ่งของหรือ
ประโยชน์ใด ๆ จำกคูค้่ำ หรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแตใ่นเทศกำลหรือประเพณีนิยม ใน
มลูคำ่ท่ีเหมำะสม ซึง่ผู้ รับพงึพิจำรณำ 
   16.2 ในกรณี ผู้บริหำร และพนกังำนท่ีได้รับของขวญัในรูปของเงินหรือสิ่งของท่ีมีมลูคำ่สงู
พงึแจ้งผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้ทรำบและสง่คืน 
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   16.3 ผู้บริหำรหรือพนกังำนควรหลีกเล่ียงกำรให้ หรือรับกำรเลีย้งรับรองในลกัษณะท่ีเกิน
กวำ่เหตคุวำมสมัพนัธ์ปกต ิจำกบคุคลอ่ืนท่ีมีธุรกิจเก่ียวข้องกบังำนของบริษัทฯ  
  ข้อ 17.  กำรยกเว้นไมป่ฏิบตัติำมจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ 
   กำรฝ่ำฝืนแนวทำงตำมจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจในคู่มือฉบบันีน้อกจำกอำจ
ท ำให้ผู้ ฝ่ำฝืนมีควำมผิดตำมบทบญัญัติของกฎหมำย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และในบำงกรณี
อำจสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัดงักลำ่ว ในกรณีมีกำรฝ่ำฝืนจนเป็น
ผลเช่นว่ำนัน้ ผู้ ฝ่ำฝืนนอกจำกจะต้องได้รับโทษตำมกฎหมำยแล้ว อำจได้รับโทษทำงวินัย ตำมระเบียบ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ จนถึงขัน้ไลอ่อก หรือปลดออกอีกด้วย 
8. กระบวนกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปีโดยผู้ถือหุ้นรำยย่อย 
  บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ ถือหุ้น ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
คณะกรรมกำรบริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกดั (มหำชน) จึงได้เปิดโอกำสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยของบริษัทฯ 
ในกำรเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำบรรจุเป็นระเบียบวำระกำร
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  รวมทัง้กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมำะสม 
เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทโดยมีหลกัเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิดงันี ้
 ข้อ 1.  คณุสมบตัขิองผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ และ/หรือเสนอช่ือกรรมกำร 
  ผู้ ถือหุ้ นท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

1.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รำยเดียว หรือ หลำยรำยรวมกนั ก็ได้ 

1.2  มีสัดส่วนกำรถือหุ้นขัน้ต ่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 0.05 โดยถือหุ้นต่อเน่ืองมำเป็นเวลำ    
1 ปี  และต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ และ/หรือเสนอช่ือกรรมกำร 
 ข้อ 2.  กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

   เง่ือนไขกำรพิจำรณำระเบียบวำระท่ีเสนอ เพ่ือบรรจเุป็นวำระประชมุ 
   เร่ืองท่ีจะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 
   2.1 เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำน
รำชกำร หรือหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบงัคบับริษัทฯ มติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 
   2.2 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด โดยเฉพำะ 
   2.3 เร่ืองท่ีเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ี
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยรวม 
   2.4 เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแล้ว 
       2.5 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษัทฯ จะด ำเนินกำรได้ 
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         2.6 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ำมำรถตดิตอ่ได้ 
       2.7 เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตำมข้อ 1. 
 ข้อ 3.     กำรเสนอช่ือกรรมกำรบริษัท 
      3.1   ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ ประกอบด้วย 
    - ช่ือ นำมสกลุ อำย ุสญัชำติ 
           - ท่ีอยูท่ี่สำมำรถตดิตอ่ได้ 
           - วฒุิกำรศกึษำ 
           - ประวตักิำรศกึษำ 
    - ประวตักิำรอบรมเก่ียวกบับทบำทหน้ำท่ีกรรมกำร 
           - ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
           - กำรด ำรงต ำแหนง่ปัจจบุนั : ในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทจ ำกดั/องค์กรอ่ืนๆ 
           - กำรถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
    - รำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
   3.2   คณุสมบตัขิองกรรมกำรบริษัท 
                      ผู้ ท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทต้องมี
คณุสมบตั ิดงันี ้
   (1)    มีคณุสมบตัคิรบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมหลกัเกณฑ์ของ 
    -  พระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ ำกดั 
    -  พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
    -  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
    -  ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
    -  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
    -  หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ 
   (2)   มีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ท่ีสำมำรถเอือ้ประโยชน์และ
เหมำะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ด้ำนกฎหมำย ด้ำนบญัชีและกำรเงิน หรือเป็นผู้ทรงคณุวฒุิใน
สำขำอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 
        (3)   มีควำมทุ่มเท และสำมำรถอุทิศเวลำอย่ำงเต็มท่ีในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมควำม
รับผิดชอบ 
             (4)   มีอำยไุมเ่กิน 72 ปี ณ วนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ โดยหำกได้รับกำรแตง่ตัง้แล้ว ให้สำมำรถ
ด ำรงต ำแหนง่ได้จนครบวำระ 
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 ข้อ 4.     ขัน้ตอน/วิธีกำรพิจำรณำ 
       4.1  กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ  
               (1) ในเบือ้งต้น เลขำนกุำรบริษัท จะเป็นผู้รวบรวม/กลัน่กรองข้อมลูตำมหลกัเกณฑ์ท่ี
ก ำหนดและด ำเนินงำนตำมขัน้ตอนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  พิจำรณำก่อน
น ำเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
                (2)  เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเหมำะสมจะบรรจเุป็นระเบียบ
วำระกำรประชมุ บริษัทฯ จะแจ้งในหนงัสือนดัประชมุ โดยระบวุำ่เป็นระเบียบวำระท่ีก ำหนดโดยผู้ ถือหุ้น 
               (3)  เร่ืองท่ีคณะกรรมกำรบริษัทไมบ่รรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุ บริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
   4.2   กำรเสนอช่ือกรรมกำร  
         (1) ในเบือ้งต้น เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
และคณุสมบตัิของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร และด ำเนินงำนตำมขัน้ตอนของบริษัทฯ เพ่ือ
เสนอคณะกรรมกำรสรรหำ และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำตอ่ไป 
         (2)  บคุคลท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำ และคณะกรรมกำรบริษัท
จะได้รับกำรเสนอช่ือในระเบียบวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำร พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทใน
หนงัสือเชิญประชมุ โดยระบวุำ่เป็นบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือโดยผู้ ถือหุ้น 
         (3) ส ำหรับบุคคลท่ีไม่ไ ด้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำ และ
คณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
       4.3   คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของเร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น
โดยค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 
 ข้อ 5.     เอกสำรหลกัฐำน 
      ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัสง่เอกสำรหลกัฐำนดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
      5.1 เอกสำรหลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือเอกสำร
หลกัฐำนจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
      5.2  เอกสำรหลกัฐำนของผู้ ถือหุ้นทกุรำย กรณีท่ีรวมกนัเสนอเร่ือง ได้แก่ 
              (1) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดำ  :  
                               ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ)         
พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง 
       (2) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล :  
ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ตำ่งประเทศ) ของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม ท่ีได้ลงลำยมือช่ือ พร้อมลงนำมรับรองควำมถกูต้อง                                       
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       5.3   เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ 
                                 (1)  แบบฟอร์มเสนอระเบียบวำระกำรประชุม กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอ
ระเบียบวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอก “แบบฟอร์มกำรใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นระเบียบ
วำระกำรประชุม ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี” และลงช่ือไว้เป็นหลักฐำนแล้วรวบรวมเป็นชุด
เดียวกนั โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อกำรเสนอหนึ่งระเบียบวำระ ในกำรนีใ้ห้กรอกช่ือซึ่งผู้ ถือหุ้นร่วมกันทุก
รำยมอบหมำยให้เป็นผู้ รับกำรติดตอ่แทนหนึง่ช่ือและให้ถือว่ำกำรท่ีบริษัทฯ ตดิตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมำยเป็น
กำรตดิตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรำยท่ีลงลำยมือช่ือ 
             (2)  เอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
บริษัท (ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
   5.4  เอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท 
    (1) แบบฟอร์มเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัท  กรณีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนั
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นทกุรำยต้องกรอก “แบบฟอร์มกำรใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็น
ระเบียบวำระกำรประชมุ ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนแล้วรวบรวมเป็น
ชดุเดียวกนั โดยแยกหนึง่แบบฟอร์มตอ่กำรเสนอช่ือกรรมกำรหนึง่คน ในกำรนีใ้ห้กรอกช่ือซึง่ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
ทกุรำยมอบหมำยให้เป็นผู้ รับกำรติดตอ่แทนหนึ่งช่ือและให้ถือว่ำกำรท่ีบริษัทฯ ติดตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมำย
เป็นกำรตดิตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรำยท่ีลงลำยมือช่ือ 
    (2) แบบข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำร และลงนำมรับรองโดย
บคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ 
    (3) เอกสำรท่ีเก่ียวข้องพร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยบุคคลท่ีได้รับกำร
เสนอช่ือเป็นกรรมกำร ได้แก่ หลกัฐำนกำรศึกษำ ประวตัิกำรท ำงำน/กำรฝึกอบรม หลกัฐำนกำรถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
    (4)  เอกสำรประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร 
(ถ้ำมี) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
  ข้อ 6.  ชอ่งทำงกำรรับเร่ืองผู้ ถือหุ้นเสนอ 
   เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในเบือ้งต้น ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนสำมำรถแจ้งเร่ืองอยำ่ง
ไมเ่ป็นทำงกำรก่อนได้โดยผำ่นชอ่งทำง ดงันี ้
   6.1 แจ้งอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรได้ท่ี โทรสำร 0-2420-6064 หรือ Email Address :  
ir@ttwplc.com  
   6.2 จดัสง่ต้นฉบบัเอกสำรและหลกัฐำนตำ่งๆ ท่ีลงนำมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือประกอบ
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท ภำยในวนัท่ี 30 ธนัวำคม โดยสง่มำท่ี: 

mailto:ir@thaitap.com
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   6.3 หำกมีข้อสงสยัประกำรใด สำมำรถตดิตอ่สอบถำมได้ท่ี ฝ่ำยกิจกำรองค์กร โทรศพัท์  
0-2019-9490 - 1, 0-2019-9484 - 9 หรือ  cg@ttwplc.com 
 ข้อ 7.  ระยะเวลำในกำรย่ืนเร่ือง : ตัง้แตว่นัท่ี 15 ตลุำคม ถึงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 
 
9.       นโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน 
             กลุ่มบริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคญักับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และคอร์รัปชัน่ 
ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทกุระดบัมีจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และคอร์รัปชั่นใน
ทกุรูปแบบ คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรป้องกันและกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต กำรให้หรือ
รับสินบน และแนวปฏิบตัิ เพ่ือให้บคุลำกรทกุระดบั รวมถึงลกูจ้ำง ตวัแทน บริษัทในเครือ หรือบคุคลใดซึ่ง
กระท ำกำรเพ่ือหรือในนำมของนิติบคุคล ไม่ว่ำจะมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรนัน้หรือไม่ก็ตำม ยึดถือเป็นบรรทดั
ฐำนในกำรปฏิบตังิำน ดงันี ้
นโยบำย : 

กลุ่มบริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกัด (มหำชน) มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต ตำมพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีกำรเพิ่มเติมบทบญัญัติมำตรำ 123/5 ก ำหนดควำมรับผิดส ำหรับบุคคลท่ีให้
สินบนเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ดงันี ้ 
            “มำตรำ 123/5 ผู้ ใดให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐตำ่งประเทศ หรือเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เพ่ือจงูใจให้กระท ำกำร ไม่กระท ำ
กำร หรือประวิงกำรกระท ำอนัมิชอบด้วยหน้ำท่ี ต้องระวำงโทษจ ำคกุไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรับ  

   ในกรณีท่ีผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับนิติบุคคลใดและกระท ำ
ไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนัน้ โดยนิติบุคคลดังกล่ำวไม่มีมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมเพ่ือ
ปอ้งกนัมิให้มีกำรกระท ำควำมผิดนัน้ นิตบิคุคลนัน้มีควำมผิดตำมมำตรำนี ้และต้องระวำงโทษปรับตัง้แต ่

ฝ่ำยกิจกำรองค์กร 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
30/130 หมู่ท่ี 12 ถนนพุทธมณฑลสำย 5 
ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน  
จังหวัดนครปฐม 73210 

(แบบฟอร์มเพื่อกำรเสนอวำระกำรประชมุ) 
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หนึง่เทำ่แตไ่มเ่กินสองเทำ่ของคำ่เสียหำยท่ีเกิดขึน้หรือประโยชน์ท่ีได้รับ 
     บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับนิติบุคคลตำมวรรคสอง ให้หมำยควำมถึง ลูกจ้ำง ตวัแทนบริษัทใน

เครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท ำกำรเพ่ือหรือในนำมของนิติบุคคล ไม่ว่ำจะมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรนัน้หรือไม่ก็
ตำม” 

    โดยบริษัทฯ ถือว่ำกำรกระท ำใดๆ ท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดงักล่ำวเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้องและไม่
เป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกับดแูลกำรปฏิบตัิงำน บุคลำกรทุกระดบัจะต้องต่อต้ำนและละเว้นกำรกระท ำ
เชน่วำ่นัน้ 
แนวปฏิบัต ิ: 
 บคุลำกรทกุระดบัของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงลกูจ้ำง ตวัแทน บริษัทในเครือ หรือบคุคล
ใดซึ่งกระท ำกำรเพ่ือหรือในนำมของนิติบุคคล ไม่ว่ำจะมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรนัน้หรือไม่ก็ตำม ต้องปฏิบตัิ
ตำมแนวทำงท่ีได้ก ำหนดไว้ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน จรรยำบรรณธุรกิจ 
รวมทัง้ กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้ำไปเก่ียวข้องกับกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ 
ในทกุรูปแบบ ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. ปฏิบตัิงำนตำมหน้ำท่ีของตนด้วยควำมโปร่งใส อันหมำยรวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีจำกบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุม่ หรือจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องตลอดเวลำ 

3. ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทจุริต คอร์รัปชัน่ กำรให้หรือรับสินบนแก่ผู้ ท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีตนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ทัง้ทำงตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้
ได้มำซึง่ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับ   
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้ำท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำ หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบได้
ทรำบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงตำ่งๆ  

5. กำรจ่ำยเงินหรือให้สิ่งของมีค่ำ หรือบริกำร เช่น ของขวัญ ควำมบันเทิง กำรท่องเท่ียว ให้แก่
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เพ่ือให้บุคคลนัน้กระท ำกำร หรือละเว้นกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรผิด
กฎหมำย เป็นกำรกระท ำท่ีไม่สมควรปฏิบตัิอย่ำงยิ่ง ทัง้นีร้วมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้
บคุคลอ่ืนมีกำรกระท ำดงักลำ่วด้วย 

 
10.  นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) 

   บริษัท ทีทีดบับลิว จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย์  
สจุริต โปร่งใส และเป็นไปตำมบรรษัทภิบำลท่ีดี รวมทัง้กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอรัปชัน่ ไมว่ำ่จะอยูใ่นรูปแบบ
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ใดๆ นอกจำกนี ้บริษัทฯ คำดหวงัว่ำกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะยึดมัน่
ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมมุ่งมัน่ตำมหลกักำรดงักล่ำว บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรแจ้งเบำะแส
หรือข้อร้องเรียน (“นโยบำย”) ฉบบันีข้ึน้เพ่ือสนบัสนนุและเป็นช่องทำงให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนำท่ี
สจุริตหำกพบเห็น (ทัง้ท่ีปรำกฏแล้วหรือสงสยั) กำรกระท ำหรือสงสยัว่ำมีกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบงัคบั และจรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
1. ขอบเขตของกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน  

ตำมนโยบำยนี ้ผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียนสำมำรถแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับเร่ืองท่ี
ส ำคญั ซึง่อำจมีผลกระทบในเชิงลบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดงันี ้

1.1 กำรกระท ำ ท่ีผิดกฎหมำย หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยในเ ร่ืองบรรษัทภิบำล 
จรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกิจ กำรตอ่ต้ำนทจุริตคอรัปชัน่  

1.2  กำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
1.3  รำยงำนทำงกำรเงินท่ีไมถ่กูต้อง ระบบกำรควบคมุภำยในท่ีบกพร่อง และกำรจดัท ำเอกสำร

ทำงกำรเงินท่ีเป็นเท็จ  
1.4  กำรกระท ำท่ีเป็นกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

2. วิธีกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน  
บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน

เก่ียวกบักำรกระท ำผิดตำมท่ีระบใุนข้อ 2. ตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
2.1 แจ้ง ช่ือ ท่ีอยู่ และหมำยเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ของผู้ แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียนอย่ำง

ชัดเจน รวมถึงช่ือบุคคลผู้ กระท ำผิดและเหตุกำรณ์กระท ำผิดท่ีเป็นข้อมูลเช่ือถือได้ มี
หลกัฐำน พยำน (ถ้ำมี) อย่ำงไรก็ตำมผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียน สำมำรถเลือกท่ีจะไม่
เปิดเผยตนเองได้ หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนัน้ จะท ำให้เกิดควำมไมป่ลอดภยัหรือเกิดควำม
เสียหำยใดๆ แตห่ำกมีกำรเปิดเผยตนเองก็จะท ำให้บริษัทฯ สำมำรถรำยงำนควำมคืบหน้ำ 
ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทรำบหรือบรรเทำควำมเสียหำย ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

2.2  หำกพบเห็นมีกำรกระท ำผิดตำมท่ีระบใุนข้อ 2. สำมำรถแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่ำน
ชอ่งทำงตำ่งๆ ตำมท่ีเห็นวำ่เหมำะสม ดงันี ้
    ก)  แจ้งผู้บงัคบับญัชำท่ีรับผิดชอบโดยตรง และ/หรือ บคุคลท่ีตนไว้วำงใจ  
    ข) สง่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บงัคบับญัชำ หรือหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน  
    ค)  ส่งทำงไปรษณีย์ถึง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำรผู้ จัดกำร 

ตำมท่ีอยู่ ดังนี ้บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธ
มณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73210 
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3.  กระบวนกำรด ำเนินกำรเม่ือได้รับแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน  
3.1  เม่ือได้รับกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมำยให้ส่วนตรวจสอบภำยใน 

หรือ หน่วยงำนอ่ืนท่ีเหมำะสมด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจำรณำ
กลั่นกรองข้อมูลท่ีได้รับ ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำมีมูลควำมจริง หน่วยงำนท่ีได้รับ
มอบหมำย จะน ำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือกรรมกำร
ผู้ จัดกำรเพ่ือรับทรำบและพิจำรณำสั่งกำรหรือก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรกับ
ผู้ เก่ียวข้อง พร้อมทัง้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือด ำเนินกำรพิจำรณำใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

3.2  ภำยหลังจำกท่ีคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักล่ำวแล้ว จะ
เสนอควำมเห็นและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกรรมกำร
ผู้ จัดกำร เพ่ือพิจำรณำสั่งกำรและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไข และพิจำรณำ
ก ำหนดบทลงโทษตอ่ไป  

4.  กำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน  
เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียนด้วยเจตนำท่ีสุจริต  ผู้ แจ้งเบำะแส/ผู้

ร้องเรียนจะได้รับกำรปกปอ้งคุ้มครองจำกบริษัทฯ ตำมมำตรกำร ดงันี ้
4.1  บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ช่ือ ช่ือสกลุ ท่ีอยู่ และข้อมลูอ่ืนใดท่ีสำมำรถระบตุวัผู้แจ้งได้หรือผู้ ท่ี

ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วด ำเนินกำรสืบสวนว่ำมีมูลควำมจริง
เพียงใดหรือไม ่

4.2  บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นควำมลับและจะเปิดเผยเท่ำท่ีจ ำเป็น โดยค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้ แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำม
ร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงแหลง่ท่ีมำของข้อมลูหรือบคุคลเก่ียวข้อง  

4.3  กรณีผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็น
ว่ำตนอำจได้รับควำมไมป่ลอดภยั หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย สำมำรถร้องขอให้   
บริษัทฯ ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองท่ีเหมำะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อำจก ำหนดมำตรกำร
คุ้ มครองโดยผู้ แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้หำกเห็นว่ำ เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดควำมเดือดร้อน
เสียหำยหรือควำมไมป่ลอดภยั  

4.4  ผู้ ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรท่ี
เหมำะสมและเป็นธรรม  

4.5  บริษัทฯ จะไม่กระท ำกำรใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ ร้องเรียน ไม่ว่ำจะโดย
กำรเปล่ียนแปลงต ำแหน่ง ลักษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน พักงำน ข่มขู่ รบกวนกำร



 บริษัท ทีทดีับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 

คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ                                                                  หน้ำ 42 / 42 
 

ปฏิบตังิำน เลิกจ้ำง หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นกำรปฏิบตัิอย่ำงไมเ่ป็นธรรมต่อผู้
แจ้งเบำะแส หรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  

5.  กำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเทจ็  
หำกบริษัทฯ พบวำ่กำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกำรให้ถ้อยค ำหรือข้อมลูใดๆ ท่ีมีหลกัฐำน

พิสจูน์ ได้วำ่เป็นกำรกระท ำท่ีมีเจตนำไมส่จุริต เป็นเท็จ หรือตัง้ใจให้เกิดควำมเสียหำย ในกรณีเป็นพนกังำน
ของบริษัทฯ จะได้รับโทษทำงวินยัตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ แตห่ำกเป็นบุคคลภำยนอก ซึ่งกำรกระท ำนัน้ 
ท ำให้ บริษัทฯ ได้รับควำมเสียหำย ทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกบับคุคลนัน้ๆ ตอ่ไป 

6 กระบวนกำรตดิตำมเพื่อให้มีกำรปฏิบัตติำมคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและ 
          จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 หำกพบว่ำได้มีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำมคูมื่อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจ มีขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำร ดงันี ้

1. บนัทึกรำยงำนกำรไม่ปฏิบตัิตำมคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

2. น ำเสนอตอ่ผู้บริหำรในแตล่ะหนว่ยงำนพิจำรณำ 
3. ด ำเนินกำรตำมระเบียบของบริษัทฯ 
4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลได้รับทรำบเพ่ือรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทตอ่ไป 
                                                                                                                                  


