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บทน ำ 
 คูมื่อการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ได้จดัท าเพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับหลักการก ากับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์  CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies) ท่ีมีความทนัสมยัเป็นปัจจบุนัและมีความเป็นสากล ทัง้นีคู้มื่อการก ากบัดแูลกิจการนี ้บริษัทฯ 
ได้จดัพิมพ์มาแล้ว 2 ครัง้ ครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2549 ครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2553 
 ในการจดัท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ท าการปรับปรุงจากคู่มือหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีฉบับเดิม ท่ีได้ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2549 โดยนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธาน
กรรมการบริษัท น า้ประปาไทย จ ากดั (มหาชน) (ช่ือเดิมบริษัท) ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
ในขณะนัน้ 
 คณะกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนจะธ ารงค์ไว้ซึ่งหลักการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยจะยดึหลกัปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด ตามหลกัการท่ีปรากฏอยูใ่นคูมื่อฉบบั
นีท้กุประการ 
 
 
 
 
        บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 
          ตลุาคม 2559 
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นโยบำยบรรษัทภบิำลของทีทีดับบลิว 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2549 ของบริษัทมหาชน เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
2549 ได้อนุมัติให้มีการก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีทีดบับลิว 
ให้กบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน น าไปเป็นหลกัการในการปฏิบตังิาน ดงันี ้
 1. คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะ
ก ากบัดแูล และด าเนินงานด้วยความรอบคอบ และระมดัระวงัตามก าลงัความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ ถือหุ้ น พร้อมกับดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรับผิดชอบต่อการ
ตดัสินใจ และการกระท าในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท 
 2.  คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้ น และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันด้วย
ความเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 
 3.    คณะกรรมการบริษัท จะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะเปิดเผยข้อมลู
แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา 
 4.  คณะกรรมการบริษัท จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเส่ียงอยู่เสมอ โดยจะด าเนินการให้มี
การควบคมุ และบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
 5.  คณะกรรมการบริษัท จะจดัให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบตังิานส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจักต้องเป็นตัวอย่างเก่ียวกับจรรยาบรรณ รวมถึงปฏิบัติตนให้ เป็น
แบบอยา่งท่ีดีแก่ผู้บริหาร และพนกังานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  
 6.  คณะกรรมการบริษัท ต้องจดัให้มีการประเมินผลตนเองรายปีเป็นประจ าอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ 
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1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และคุณค่ำองค์กร 

  วิสัยทัศน์  
  เป็นบริษัทชัน้น าของประเทศในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัน า้ พลงังาน และสิ่งแวดล้อม 

  พันธกิจ  
 เติบโตอย่างมัน่คง ต่อเน่ือง และยัง่ยืน เพ่ือบรรลุซึ่งวิสยัทศัน์ บนพืน้ฐานของความสมดลุระหว่าง
ลกูค้า พนกังาน คูค้่า ผู้ ถือหุ้น ชมุชน และสิ่งแวดล้อม 

 คุณค่ำองค์กร 
  ด าเนินธุรกิจให้บรรลวุิสยัทศัน์ และพนัธกิจบนพืน้ฐานของความพงึพอใจ และผลประโยชน์สงูสดุของ
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียด้วยการ 
    พฒันาและปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 
         ท างานเชิงรุกด้วยความคดิริเร่ิม และ 
    ท างานเป็นทีม  
 
2.  หลักกำรบรรษัทภบิำล 
 เพ่ือให้การก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ อนัจะสง่ผลให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัการค านงึถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย จงึสมควรก าหนดหลกัการ
ก ากับดแูลกิจการขึน้ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพนกังานทุกระดบัชัน้ได้ยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบตังิานอยา่งเคร่งครัด โดยยดึหลกับรรษัทภิบาล ข้อพงึปฏิบตัท่ีิดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
ระเบียบ และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาเพ่ือยกระดับการก ากับดูแลกิจการของ 
บริษัทฯ ให้ไปสูแ่นวปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศในระดบัสากล บนพืน้ฐานการจดัการซึง่ประกอบด้วย  

ก) ความตระหนกัในภาระหน้าท่ี (accountability) กล่าวคือผู้ ท่ีมีหน้าท่ีต่างๆ ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วย
ส านกึรับผิดชอบอยา่งแท้จริง มีความมุง่มัน่ตอ่ผลสมัฤทธ์ิของส่วนรวม และยงัต้องท าให้ดีท่ีสดุด้วยไม่ใช่ท า
เพียงเพื่อให้ได้ช่ือวา่ท าแล้ว  

ข) ความรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึน้จากการก าหนดภารกิจของแตล่ะฝ่ายไว้อย่างชดัเจนวา่ 
ใครต้องท าอะไร และท าอย่างไร การก าหนดภารกิจจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน รวดเร็ว 
ไม่เกิดความซ า้ซ้อน และเกิดการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย ท าให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบตังิานยิ่งขึน้ 
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ค) ความยตุิธรรม (fairness) ความยตุิธรรมในการด าเนินธุรกิจนัน้ เร่ิมตัง้แตก่ารวางนโยบายเพ่ือให้
บคุลากรแตล่ะฝ่ายปฏิบตัติอ่ผู้ เก่ียวข้องอย่างเทา่เทียมกนั ภายใต้นโยบายและหลกัการท่ีชดัเจน 

ง) ความโปร่งใส (transparency) ความโปร่งใสตามหลกับรรษัทภิบาล หมายถึง การเปิดเผยข้อมลู
ตอ่ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียอย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา อาทิเชน่การเปิดเผยงบการเงินท่ีน าเสนอต่อผู้ ถือ
หุ้น  

จ) มุง่สูค่วามเป็นเลิศ (excellency) ด้วยการสง่เสริมการพฒันาแก่บคุลากรในทกุระดบัตลอดจนการ
เสริมสร้างโอกาสการท างานในทกุด้านเพ่ือมุง่ไปสูค่วามส าเร็จตามวิสยัทศัน์และพนัธะขององค์กรโดยรวม 

    หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีประกอบด้วย 
      สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
          การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

          บทบาทของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

          การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

           ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ท่ีถูกต้อง  
ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ส าหรับประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีสิทธิขัน้
พืน้ฐาน ดงัตอ่ไปนี ้

  สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหุ้น 
   สิทธิในการรับผลก าไรของบริษัท 
   สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตดัสินใจใน  

การเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
   สิทธิในการเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ 
   สิทธิในการอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอก 

 2.2 กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
   ผู้ ถือหุ้นทกุราย จะได้รับการปฏิบตัอิยา่งถกูต้อง เป็นธรรม และเทา่เทียมกนั 

                        คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนด “แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” เพ่ือให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ได้ยึดถือ และปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดเก่ียวกับการไม่ใช้ข้อมลู
ภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 

  กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้ส่วนเสียของตน และผู้ เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์  
และสามารถตดัสินใจเพ่ือผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ ได้ 
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           กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
  ก. คณะกรรมการบริษัท จะเลือกสถานท่ี เวลา และก าหนดวนัจดัการประชมุท่ีเหมาะสมและ
อ านวยความสะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชมุ ตลอดจนปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทียมกนั 
  ข. คณะกรรมการบริษัท จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมวาระการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุม ได้ก าหนดให้มีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 
  ค. ประธานท่ีประชมุ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตัง้ค าถามตอ่ท่ีประชมุใน
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ อยา่งเทา่เทียมกนั โดยจะมีการบนัทกึประเดน็ข้อซกัถาม และข้อคดิเห็นท่ีส าคญั
ไว้ในรายงานการประชมุ 
  ง. กรรมการทุกคนท่ีไม่ติดภารกิจส าคัญเร่งด่วนจะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยผู้ ถือหุ้ น
สามารถซกัถามประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 
  จ. ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้
ผู้ อ่ืน มาประชมุ และออกเสียงลงมตแิทนได้ 

 2.3 บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มี
ส่วนได้เสียภายในอนัได้แก่ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก
อันได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี ้หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยจะพิจารณาให้มี
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ ความ
มัน่คงทางการเงิน และความส าเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ 
   คณะกรรมการบริษัท ได้ระบุผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทัง้ระบุ
สิทธิตามกฎหมายของแต่ละกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสีย
เพ่ือให้แนใ่จวา่จะมีการปฏิบตัติอ่กนัอย่างยตุธิรรม และเทา่เทียมสมดลุกบักลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 
  คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ก ากบัดแูลให้ฝ่าย
จดัการ น านโยบายดงักลา่วไปด าเนินการให้บรรลผุล    
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัท าช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและ
ร้องทกุข์ได้ 

        2.4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
  คณะกรรมการบริษัท จะก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก าหนดของส านกังานก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส โดย
ผา่นชอ่งทางท่ีเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายซึง่รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์ 
(Investor Relations)” เพ่ือเป็นชอ่งทางในการส่ือสารกบับคุคลภายนอกได้อยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรม 

   คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ
รายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีในรายงานประจ าปี พร้อมทัง้เปิดเผย
บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย ตลอดจนจ านวนครัง้ของการประชมุ
และจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ 

    2.5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 2.5.1 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
 ก. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีก ากบัดแูลให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการ และ
ข้อบงัคบัท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
 ข.  คณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความส าคญักบัการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์  
นโยบาย ทิศทางและเปา้หมายการด าเนินงาน พร้อมกบัก ากบัดแูลเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าฝ่ายจดัการ ได้น ากล
ยทุธ์ และนโยบายดงักล่าวไปปฏิบตัใิห้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทบทวนวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบาย ทิศทางและเปา้หมายข้างต้นอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมอยูต่ลอดเวลา 
 ค.  ก าหนดงบประมาณการลงทุนและงบประมาณประจ าปี รวมทัง้ก ากับดูแลการ
ปฏิบตังิานของฝ่ายบริหารจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือให้การใช้งบประมาณดงักล่าวบรรลผุลและสร้างประโยชน์สงูสุด
แก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นตลอดจนผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวม 
 ง.  จดัให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัว่ไปท่ีส าคญัต่อผู้ ถือหุ้นอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน ถกูต้อง และทนัเวลา 
 จ.  จัดให้มีระบบการก ากับดูแล การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ท่ี มี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับมีมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม พร้อมทัง้มีการติดตามการ
ด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 
         ฉ. จัดให้มีข้อตกลงในการรักษาความลับกับท่ีปรึกษาและผู้ ให้บริการอ่ืน ให้บุคคล
ดงักลา่วยืนยนัตามนโยบายและระบบท่ีจะปฏิบตักิ่อนท่ีจะเข้าถึงข้อมลูลบั 
 ช.  แยกบทบาทหน้า ท่ีและความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมถึงมีการส่ือสารบทบาท 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย 
ฝ่ายบริหาร และพนกังานของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 
 ซ.  คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และการก ากับดแูลให้การด าเนินงาน เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายอนัจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ 
 2.5.2 องค์ประกอบ คุณสมบัต ิและกำรแต่งตัง้ 
 ก. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจ านวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน แตไ่ม่เกิน 15 คน โดยมีกรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด 
 ข. กรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั  โดยมีวาระในการด ารงต าแหนง่ 3 ปี และด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 
5 บริษัท 
 ค.  การแตง่ตัง้กรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ
ตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการท่ีก าหนดขึน้โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยเสนอ
ช่ือบุคคลพร้อมประวัติเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาน าเสนอขอรับการอนมุตัิแตง่ตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี ้
กระบวนการสรรหาดงักล่าว รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาคดัเลือกได้ด้วย 

2.5.3 โครงสร้างของคณะกรรมการ 
 กรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลายของทักษะในด้านต่างๆ (Skill Matrix) ในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
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Skills Matrix 
 

                

1. กรรมการอิสระประธานกรรมการ                
2. รองประธานกรรมการ                

3. กรรมการอิสระ                
4. กรรมการอิสระ                
5. กรรมการอิสระ                

6. กรรมการ                
7. กรรมการ                
8. กรรมการ                 

9. กรรมการ                
10. กรรมการ                
11. กรรมการ                

12. กรรมการผู้จดัการ                

 2.5.4  ควำมเป็นอิสระ 
 ก.  คณะกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กบัมีความเป็นอิสระในการท่ีจะแสดงความ
คิดเห็น พิจารณาลงความเห็น และตดัสินใจ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สงูสุดของบริษัทฯ และของผู้ ถือหุ้น
โดยรวมเป็นส าคญั 
 ข. เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การน าของประธานกรรมการสามารถก ากับ
ดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการ
อิสระ และไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ 
 ค. นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระท่ีกรรมการอิสระต้องมีตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของ
กรรมการอิสระดงันี ้   

 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์) 
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 (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจ าจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 (3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมถึงคูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้ บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคุมของ  
บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

 (4) ไมมี่ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงิน
และบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่าวในเวลาไมน้่อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
อิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือ
สว่นได้เสียนัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการอิสระ 

 (5) ไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ 
บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 (6) สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

 (7) สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือตดัสินใจในเร่ือง    
ตา่ง ๆ ได้โดยอิสระ 

 (8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลกูจ้างพนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

 (9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับ
การด าเนินงานของบริษัทฯ 
                  (10)   สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

 (11)   สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(12)   ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าไ ด้กระท าความผิดตามกฎหมายว่า ด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
กฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมาย
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ท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดย
หนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 
 2.5.5 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 
 ก. ก าหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจ าอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น พร้อมกับให้ฝ่ายบริหารจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายเดือน ทัง้นีใ้นการประชุมครัง้สุดท้ายของปี คณะกรรมการจะก าหนด
ตารางการประชมุคณะกรรมการทกุชดุในปีถดัไป 

   ข. ในการประชมุแต่ละครัง้ จะก าหนดวาระการประชมุล่วงหน้าอย่างชดัเจนและจะ
ส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุล่วงหน้าเป็นอย่างน้อย 10 วนัก่อนการประชมุ กบัจะ
ส่งเอกสารประกอบการประชมุล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศกึษา
ก่อนเข้าประชมุ 
           ค. ก าหนดองค์ประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดในการลงมตท่ีิประชมุ 
         ง. กรรมการท่ีอาจมีความเก่ียวข้องหรืออาจมีส่วนได้สว่นเสียในวาระการประชมุใดๆ ก็
ตาม ต้องงดแสดงความคดิเห็น และงดออกเสียงในวาระนัน้ๆ 
         จ. กรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองปีละอย่างน้อย 1 ครัง้ เพ่ือ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย พร้อมกับแจ้งผลการประชุมให้
กรรมการผู้จดัการได้ทราบด้วย 
         ฉ. จดัให้มีเลขานกุารบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีอ านวยการจดัการประชมุทัง้การประชมุผู้ ถือ
หุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย กบัเพ่ือท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 
 2.5.6 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจงึได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยขึน้ 5 คณะ ดงันี ้
 ก.  คณะกรรมการบริหาร แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
แต่ไม่เกิน 5 คน เพ่ือท าหน้าท่ีแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนท่ีเป็นงานบริหารจดัการและ
งานประจ าท่ีเกินอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ ทัง้นี ้เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึน้กับงาน
ในเชิงนโยบาย และงานก ากบัดแูลฝ่ายบริหาร ตลอดจนเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีกรรมการผู้จดัการ
จะไปด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอ่ืน 
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ข. คณะกรรมการตรวจสอบ แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจ านวนจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอิสระตามคณุสมบตัิท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2.5.3 และอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้ด้านบญัชี และ/หรือการเงิน เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบและก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รวมถึงก ากับดูแลรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ ตรวจสอบบัญชี และการ
พิจารณาข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 ค. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
จ านวนจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบตัิหน้าท่ีเป็น
ประธานฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับด ารง
ต าแหนง่กรรมการและกรรมการผู้จดัการ รวมถึงคดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก าหนดไว้อย่าง
โปร่งใส รวมถึงจัดให้มีแผนการสืบทอดงานส าหรับต าแหน่งส าคัญของฝ่ายบริหาร กับเพ่ือก าหนด
หลกัเกณฑ์การพิจารณาและพิจารณาคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการผู้จดัการ บนพืน้ฐานของ
ความเป็นธรรมและความทัดเทียมกับบริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เ พ่ือเสน อต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัหิรือให้ความเห็นชอบเพ่ือเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิล้วแตก่รณี 
 ง. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจ านวนจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ กับต้องมีกรรมการอิสระปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นประธานฯ 
เพ่ือท าหน้าท่ีเสนอแนวทางปฏิบตัด้ิานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางปฏิบตัดิงักลา่วให้ทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ 
 จ. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจ านวนจ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ประธานฯ เพ่ือก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy)โดยรวมของบริษัทฯ 
พร้อมทัง้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมถึงพฒันาและทบทวนระบบการ
จัดการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีการประเมินผลและ
ติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ กบัจดัให้มีรายงานความเส่ียงและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัททกุๆ ไตรมาส     
 อนึ่ง เพ่ือให้การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จึง
ก าหนดให้ประธานคณะกรรมการไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุย่อยใดๆ 
 2.5.7 กำรประเมินตนเอง 
 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมการพิจารณาและทบทวนผลงาน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคส าหรับการน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงก าหนดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัทโดยรวมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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 2.5.8  ค่ำตอบแทน 
   ก. คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการบนพืน้ฐานของความ
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เม่ือเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกนัหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของ
กรรมการแตล่ะคน ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึน้จากการเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยด้วย แล้วน าเสนอขอรับการอนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
   ข. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูง จะต้องรายงานไว้ใน
รายงานประจ าปีและงบการเงินของบริษัทฯ โดยก าหนดองค์ประกอบคา่ตอบแทนเป็น 2 ส่วนมีหลกัเกณฑ์
ปฏิบตั ิดงันี ้  
                             ส่วนที่ 1     คา่ตอบแทนรายปี (Annual Fee) ประกอบด้วย 
                                          1.1  คา่ตอบแทนประจ า (Retainer fee) 
                                                      เป็นคา่ตอบแทนท่ีจา่ยให้กรรมการเป็นรายเดือน ไมว่า่จะมีการประชมุ
หรือไมก็่ตาม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และความสามารถในการด าเนินงานตามเปา้หมาย 
                                                      1.2  คา่เบีย้ประชมุ (Attendance Fee) 
                               เป็นคา่ตอบแทนท่ีจ่ายให้กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในแตล่ะครัง้ โดย
จา่ยให้เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 
                                    ส่วนที่ 2   คา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee / Bonus) 
                                     เป็นคา่ตอบแทนพิเศษท่ีจา่ยให้กรรมการปีละครัง้ โดยเช่ือมโยงกับมลู
คา่ท่ีสร้างให้กบัผู้ ถือหุ้น เชน่ ผลก าไรของบริษัทฯ  หรือเงินปันผลท่ีจา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น 
 2.5.9 กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของ
กรรมการผู้จดัการ โดยเกณฑ์ดงักลา่วจะต้องสอดคล้องกบัเปา้หมายของบริษัทฯ  
 2.5.10 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่และกำรเสริมควำมรู้ให้กับกรรมกำร 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือให้ได้
รับทราบ บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากับดแูลกิจการ
ของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้
มอบคูมื่อกรรมการ นโยบายบรรษัทภิบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการ    
         นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างความรู้ และมุมมองให้กับกรรมการ
โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องโดยบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงจดัให้มีงานสมัมนาประจ าปีโดยเชิญผู้ทรงคณุวุฒิ
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ในแขนงต่างๆ มาบรรยายให้กับกรรมการ ตลอดจนจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศตามโอกาสท่ี
เหมาะสม 

3. กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 
 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคญัในการจดัให้มีระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายในโดย
จดัท าคูมื่อระเบียบและวิธีปฏิบตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในเร่ืองการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือ
เป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างอิสระและ
เสนอผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง รวมถึงการติดตามผลการแก้ไขและปรับปรุง
การปฏิบตังิานของผู้ตรวจสอบ 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้มีรายงานการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมทุก 
ไตรมาสก่อนการประชมุคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน
ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4. กำรบริหำรควำมเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มีนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) โดยรวม
ของบริษัทฯ พร้อมทัง้มีการพฒันาและทบทวนระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
อยา่งตอ่เน่ือง  รวมถึงก ากบัดแูลให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงในทกุระดบัของบริษัทฯ 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทต้องรายงานการประเมินผลและการติดตามกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องมีการประชมุทกุไตรมาสก่อน
การประชมุคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอรายงานการบริหารความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. กฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และท าหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
โดยรวม ซึง่แนวปฏิบตัท่ีิดีข้อหนึง่ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีระบไุว้ว่าคณะกรรมการบริษัทควรจดัให้มี
คณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือแบง่เบาภาระของคณะกรรมการบริษัท    
 เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
รวมถึงช่วยกลั่นกรองงานได้อย่างโปร่งใส ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติกฎบัตรของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

 5.1 กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
   คณะกรรมการบริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของระบบการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
1/2549 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2549 ให้เป็นคณะกรรมการท่ีมีอิสระในการสนบัสนุนการปฏิบตัิงานแบ่ง
เบาภาระหน้าท่ีตา่งๆ ของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิผล 
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สอบทานความถูกต้องและน่าเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบ
ภายในและการปฏิบตัติามกฎระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
 ข้อ 1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
  1.1  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ แต่งตัง้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการตรวจสอบจ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน  
           1.2  เป็นกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์  
  1.3  คณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ มีความรู้ความช านาญ ความเข้าใจ
หรือมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์งบการเงิน และมีความรู้ตอ่เน่ืองเก่ียวกบัเหตท่ีุมีตอ่การเปล่ียนแปลงทาง
การเงินโดยรับรองประวตัิท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี (แบบ56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ56-2)  
  1.4  ผู้จดัการสว่นตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ข้อ 2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
    2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
  2.2 เป็นกรรมการท่ีไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา
ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือมีอ านาจควบคมุบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้งมาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
  2.3 เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้าน
การเงินและการบริหารงานบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ 
  2.4 เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
  2.5 สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ  รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว  

  ข้อ 3. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 เพ่ือให้การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและอิสระต่อ
การแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดขอบเขตอ านาจ  และหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบดงันี ้
 3.1  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
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 3.2  สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความ
เห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
 3.3  สอบทานการปฏิบตังิานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
กบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 3.4  พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และบุคลากรของแผนก
ตรวจสอบภายใน 
 3.5  พิจารณาสอบทานและเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 3.6 พิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และให้มี
การประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 3.7 จดัท ารายงานการก ากับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานการประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.8 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรแผนกตรวจสอบภายใน ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 
 3.9 ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ข้อ 4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี ้
หมายถึง ชว่งเวลาระหวา่งการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ และการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่ได้ แต่ไม่ใช่การต่อ
วาระโดยอตัโนมตั ิ
 4.2 กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
 4.2.1 ครบก าหนดตามวาระ 
 4.2.2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
 4.2.3 ขาดคณุสมบตัติามข้อก าหนด กลต.และตลท. 
 4.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 
 4.2.5 ลาออก 
 4.2.6   ตาย 
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 4.3 การลาออกของกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งตอ่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 
พร้อมเหตุผล เพ่ือคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะได้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอ่ืนท่ีมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนทดแทนกรรมการท่ีลาออก 
 ข้อ 5. กำรประชุม 
 5.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจดัให้มีหรือเรียกประชมุตามท่ีเห็นสมควรอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครัง้ 
 5.2 ในการประชมุจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 
 5.3 ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าท่ีประธานได้ ให้กรรมการท่ีมาร่วมประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนเป็นประธานในท่ี
ประชมุ 
 5.4 การวินิจฉัยชีข้าดในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงขีข้าด 
 5.5 กรรมการตรวจสอบผู้ ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตวัในเร่ืองใด หรือมีส่วนได้เสีย
ในเร่ืองท่ีพิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ  
 5.6 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุและให้ข้อมลูใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องได้ 
 ข้อ 6. กำรรำยงำน 
 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทควรทราบเป็นประจ า 

 6.2 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข ในกรณีท่ีมีรายการหรือการกระท าท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทัง้รายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกติ
หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน และการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

 6.3 ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาอนัควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตาม
วรรคหนึง่ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย (ตลท.) 
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 5.2 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของการควบคมุภายในและภายนอก จึงมีมติ
แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทบทวนและตรวจ
ติดตามปัจจยัเส่ียงและผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษัทฯ  พร้อมให้ข้อเสนอแนะทัง้ด้านการเงิน ด้านการ
ปฏิบัติการ ด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด ด้านกฎหมาย รวมถึงการทบทวนระบบการจัดการต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

 ข้อ 1. องค์ประกอบและคุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 1.1  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่า 
3 คน และอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ  
 1.2 กรรมการบริหารความเส่ียงคัดเลือกสมาชิกท่ีเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและสมาชิกอีก 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

  ข้อ 2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
  2.1 กรรมการบริหารความเส่ียงได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระ
อยูใ่นต าแหนง่คราวละ 3 ปี เม่ือพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ 
  2.2 การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต้องแจ้งต่อประธานคณะ
กรรมการฯ ลว่งหน้า อยา่งน้อย 30 วนั  

  ข้อ 3. ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 3.1 ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและการวางกรอบการบริหารความเส่ียง
โดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลมุถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั  คือ ความเส่ียงด้านการเงิน ความ
เส่ียงด้านสภาพแวดล้อมและตลาด ความเส่ียงด้านการผลิตและจา่ยน า้ประปา ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  
ความเส่ียงด้านตลาดแรงงาน ความเส่ียงด้านสญัญา และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของกิจการ 
เป็นต้น 
 3.2  วางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบันโยบายบริหารความเส่ียงโดยสามารถประเมิน ตรวจ
ตดิตามและควบคมุความเส่ียงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
  3.3 สนบัสนนุผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ 
และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบตัติามนโยบาย  
 3.4 ก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกรอบการบริหารความเส่ียง สอบทานการเปิดเผย
ข้อมลูความเส่ียงตอ่หนว่ยงานก ากบัดแูลและสาธารณะ 
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 3.5 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอในสิ่งท่ีต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนด 
 3.6 ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
 3.7 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถจัดจ้างท่ีปรึกษาจากภายนอกเพ่ือขอ
ค าแนะน าได้ด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

 ข้อ 4. กำรประชุม 
 4.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจดัให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้  
 4.2 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร
ความเส่ียงอย่างน้อย 2 คน ในกรณีประธานไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุได้ ให้กรรมการในท่ีประชมุเลือก
กรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน  
 4.3 วาระการประชุมและเอกสารประชมุควรจดัส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อน
การประชมุ โดยเลขานกุารคณะกรรมการฯ เป็นผู้ด าเนินการ 
 4.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงสามารถเชิญผู้ บริหารท่ีเก่ียวข้องให้เข้าร่วม
ประชมุได้ตามสมควร  
 4.5 ในกรณีท่ีต้องลงมติ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีท่ี
คะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานใช้วิธีท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ได้ข้อยตุิ 
 ข้อ 5. กำรรำยงำน 
 5.1  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการ
บริษัท ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 5.2  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ควรจัดเตรียมรายงานการประชุมและ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท   

 5.3  กฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภบิำล 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการก ากับดแูลกิจการท่ีดี  จึงมีมติ

แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลขึน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี             
28 กรกฎาคม 2549 เพ่ือท าหน้าท่ีเสนอแนวทางปฏิบตัิด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วให้ทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
เห็นสมควรบญัญตักิฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ดงันี ้ 
 ข้อ 1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภบิำล 
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยสว่นใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการอิสระปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นประธานฯ 
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 ข้อ 2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรบรรษัทภบิำล 
  2.1 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
  2.2 เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
  2.3 สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว  
 ข้อ 3. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภบิำล 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สามารถสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นและผู้ มี
ส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล ดงันี ้
  3.1 เสนอแนวทางปฏิบตัด้ิานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่คณะกรรมการบริษัท 
  3.2 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  
คณะอนกุรรมการตา่งๆ และฝ่ายบริหารเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี  จรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจ 
  3.3 ทบทวนแนวปฏิบตัิด้านการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 
  3.4 มอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้คณะท างานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษัทฯ และรายงานผลการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่คณะกรรมการบริษัท 
  3.5 มีอ านาจในการเชิญและ/หรือวา่จ้างบคุคลภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเป็น
ท่ีปรึกษาและเข้าร่วมประชมุได้ด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ 
  3.6 ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 ข้อ 4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
  4.1  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เม่ือพ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ใหมไ่ด้ แตไ่มใ่ชก่ารตอ่วาระโดยอตัโนมตัิ 
  4.2  กรรมการบรรษัทภิบาลพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
   4.2.1 ครบก าหนดตามวาระ 
   4.2.2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
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   4.2.3 ขาดคณุสมบตัติามข้อก าหนดในข้อ 2 ข้อใดข้อหนึง่  
   4.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่ 
   4.2.5 ลาออก 
   4.2.6 ตาย 
  4.3   การลาออกของกรรมการบรรษัทภิบาลต้องแจ้งตอ่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 
วัน พร้อมเหตุผล เพ่ือคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะได้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอ่ืนท่ีมี
คณุสมบตัคิรบถ้วน ทดแทนกรรมการท่ีลาออก 
 ข้อ 5. กำรประชุม 
  5.1  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องจดัให้มีหรือเรียกประชมุตามท่ีเห็นสมควรอย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ 
  5.2  ในการประชมุจะต้องมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองค์ประชมุ 
  5.3  ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัหิน้าท่ีประธานได้ ให้กรรมการท่ีมาร่วมประชมุเลือกกรรมการอิสระหนึง่คนเป็นประธานในท่ีประชมุ 
  5.4  การวินิจฉัยชีข้าดในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่เสียงเป็นเสียงขีข้าด 
  5.5 กรรมการบรรษัทภิบาลผู้ ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตวัในเร่ืองใด หรือมีส่วนได้
เสียในเร่ืองท่ีพิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ  
  5.6  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสามารถเชิญผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุและให้ข้อมลู
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องได้ 
 ข้อ 6. กำรรำยงำน 
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าท่ีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาท่ี
เหมาะสมเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ในกรณีท่ีมีการกระท าท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  หรือไม่เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 

 5.4 กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
       เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท าหน้าท่ีแทนกรรมการบริษัทในด้านการ
สรรหาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ พร้อมทัง้ก าหนดคา่ตอบแทนให้เหมาะสม เพียงพอท่ีจะ
จงูใจ เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล และเตบิโตได้แบบยัง่ยืน 
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  ข้อ 1.องค์ประกอบ คุณสมบัต ิและกำรแต่งตัง้ 
        คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยมีคณุสมบตัิตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากดั และไมเ่ป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ 
 ข้อ 2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
        กรรมการมีวาระด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 
 ข้อ 3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
       3.1 สรรหาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 
        3.2 ก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 
        3.3 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผู้จดัการ 
        3.4 จดัให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับต าแหน่งกรรมการ
ผู้จดัการท่ีสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจบริษัทฯ โดยมีหลกัเกณฑ์ คือ 

3.4.1 ก าหนดวิธีการวางแผนสืบทอดต าแหนง่ในองค์กร 

3.4.2 ก าหนดต าแหนง่หลกัท่ีต้องการผู้ สืบทอด 
3.4.3 ก าหนดคณุสมบตัท่ีิเหมาะสมส าหรับต าแหนง่หลกั 
3.4.4 ประเมินและคดัเลือกผู้ ท่ีมีความสามารถและศกัยภาพสงู หรือผู้สัง่สม

ประสบการณ์เพ่ือพฒันา เป็นผู้ สืบทอดต าแหนง่ 
3.4.5 สร้างแผนพฒันาความเป็นผู้น าส าหรับบุคคลท่ีได้รับคาดหมายว่าจะเป็น

ผู้ สืบทอดต าแหนง่  
 ข้อ 4. หลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 
        สรรหากรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
ภาวะผู้ น า และวิสัยทัศน์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส เสนอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนมุตัติอ่ผู้ ถือหุ้น โดยยดึหลกัเกณฑ์ 
  4.1 จากรายช่ือท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ ตามท่ีบริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการ 
  4.2 ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญในด้านต่างๆ ท่ีจ าเป็นโดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณา 
คณุสมบตัิตามข้อก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบงัคบับริษัท ซึ่งคณุสมบตัิ
ของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ 
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  4.3 ประวตักิารท างานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบ มีวฒุิภาวะ
และความเป็นมืออาชีพ 
 ข้อ 5. หลักเกณฑ์และกระบวนกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 
  5.1 หลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความ รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถ
เทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมี
ขนาดใกล้เคียงกนั โดยคา่ตอบแทนกรรมการเพียงพอท่ีจะจงูใจให้กรรมการ มีคณุภาพ และสามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีให้บรรลเุปา้หมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ 

5.2 ก าหนดองค์ประกอบของคา่ตอบแทนเป็น 2 สว่นดงันี ้                                 

ส่วนที่ 1    คา่ตอบแทนรายปี (Annual Fee) ประกอบด้วย 
                                            คา่ตอบแทนประจ า (Retainer fee) 
                                                          เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กรรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการ
ประชมุหรือไมก็่ตาม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และความสามารถในการด าเนินงานตามเปา้หมาย                                                       
        คา่เบีย้ประชมุ (Attendance Fee) 
                                   เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ 
โดยจา่ยให้เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 
                                    ส่วนที่ 2   คา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee / Bonus) 
                                     เป็นคา่ตอบแทนพิเศษท่ีจา่ยให้กรรมการปีละครัง้ โดยเช่ือมโยงกับมลู
คา่ท่ีสร้างให้กบัผู้ ถือหุ้น เชน่ ผลก าไรของบริษัทฯ  หรือเงินปันผลท่ีจา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น 
 ข้อ 6. กำรประเมินผลงำน 
       6.1 ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัใินการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จดัการ โดยเปรียบเทียบเปา้หมาย และแผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี 
       6.2 ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ประจ าทกุปี 
     ข้อ 7. กำรประชุม และกำรรำยงำน 
        จดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยในการประชุมแต่ละครัง้ต้องมีกรรมการ
อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ และให้รายงานผลการด าเนินงานในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัททกุครัง้ 
 ข้อ 8. ที่ปรึกษำ 
       คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนสามารถขอรับค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญ
อิสระตามความเหมาะสมด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ  
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 5.5 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร 
 การด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นการสร้างความ
ยัง่ยืนให้กบัองค์กรและประโยชน์สงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดแูลกิจการท่ีดี จึงมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร  โดยก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณา กลั่นกรอง ติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะกบัผู้บริหารของบริษัทฯ 
 ข้อ 1. องค์ประกอบและกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและ
ผู้บริหารจ านวนหนึ่งของบริษัทฯ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการผู้จดัการ
เป็นหนึ่งในกรรมการบริหาร ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร ซึง่ประธานกรรมการบริหารต้องไมเ่ป็นบคุคลคนเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ  

ข้อ 2.  คุณสมบัตขิองคณะกรรมกำรบริหำร  
2.1. บรรลนุิตภิาวะ 
2.2. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
2.3. ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ี

ได้กระท าโดยทจุริต 
2.4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงาน

ของรัฐ ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 
   ข้อ 3.  ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ 
        3.1 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย 
(Policies) และกลยุทธ์ (Strategies) ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตลอดจนให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาตอ่กรรมการผู้จดัการ 
               3.2 ก ากับดูแลศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการใหม่ รวมทัง้พิจารณาอนุมัติ
ด าเนินโครงการตา่งๆ ตามท่ีเห็นสมควรในวงเงินตามข้อ 3.3 
          3.3 มีอ านาจอนมุตัิการเข้าท านิติกรรมใดๆ ท่ีมีผลผกูพนัตอ่บริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 
50 (ห้าสิบ) ล้านบาท ทัง้นีก้ารอนมุตัิดงักล่าวต้องไม่เป็นรายการท่ีมีความขดัแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้รายการท่ีต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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         3.4 มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือการด าเนินการใดๆ อนัมีผลผกูพนัตอ่บริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบาย (Policies) และ
กลยทุธ์ (Strategies) ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 
             3.5 มีอ านาจว่าจ้าง แต่งตัง้ ลงโทษทางวินยั เลิกจ้าง ให้ออก ปลด ก าหนดเงินเดือน 
โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีหรือ
พนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีต าแหน่งตัง้แต่ผู้ อ านวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึน้ไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการ
ผู้จดัการ 
              3.6 มีอ านาจแต่งตัง้ ก าหนดอ านาจหน้าท่ี มอบหมายแนวนโยบาย ก ากับดูแล 
ก าหนดผลตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าใช้จ่าย และสิ่งอ านวยความสะดวกของคณะท างานพิเศษ เพ่ือ
ด าเนินงานเฉพาะเร่ือง รวมถึงอนมุตัข้ิอเสนอของคณะท างานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ 3.3 
     3.7 มีอ านาจแต่งตัง้ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะท่ีปรึกษาของคณะ
กรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม โดยการก าหนดผลตอบแทน คา่เบีย้เลีย้ง คา่ใช้จ่ายและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะท่ีปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
        3.8 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครัง้คราว 
              ข้อ 4.   วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
        4.1 กรรมการบริหารมีวาระอยูใ่นต าแหนง่ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  
        4.2 กรรมการบริหารพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
         4.2.1    คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้พ้นจากต าแหนง่         
  4.2.2    พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
  4.2.3    พ้นสภาพการเป็นผู้บริหารของบริษัท 
  4.2.4    ลาออก 
  4.2.5    ตาย                         
     4.3 การลาออกของกรรมการบริหารต้องแจ้งตอ่บริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัพร้อม
เหตผุล 
               ข้อ 5.   กำรประชุม 

5.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจดัให้มีการประชมุตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
5.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจดัส่งให้แก่คณะกรรมการบริหาร

ลว่งหน้าก่อนการประชมุ  
5.3 ในการประชมุคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ่ง

หนึง่จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  
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5.4 มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้า
ร่วมประชมุ ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นได้สว่นเสียในเร่ืองใดจะต้องไมร่่วมพิจารณาหรือลงมติ  
           ข้อ 6.    กำรรำยงำน 

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานการท าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาตอ่ผู้ ถือหุ้นในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี ้ 

6.1 จ านวนครัง้ในการประชมุ  
6.2 จ านวนครัง้ท่ีกรรมการบริหารแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุ  

     6.3 ผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว้  
            ข้อ 7.     กำรประกำศใช้ 

    กฎบตัรคณะกรรมการบริหารมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  27 มกราคม 2557 ทัง้นี ้ประกาศ
ให้ทราบโดยทัว่กนั ตัง้แตว่นัท่ี  27 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
 
6. นโยบำยด้ำนกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ข้อมลูภายในในการซือ้ขายหุ้นท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ประกาศไว้ใน “ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท          
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” บริษัทฯ จึงได้จดัท า “แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” เพ่ือให้
พนกังานของบริษัทฯ บริษัทลูก รวมถึงบริษัทในเครือ ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิอย่าง
เคร่งครัดดงันี ้
 

แนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
(Guidelines for Prevention of Use of Inside Information) 

1.ทั่วไป 
 เน่ืองจาก บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ได้แปรสภาพเป็น บริษัท มหาชนจ ากัด ตาม
พระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่ 
ประชาชนเป็นครัง้แรก และเม่ือน าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  การซือ้
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีกระท าโดยกรรมการ  ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ในลักษณะท่ี
น่าจะเป็นการได้เปรียบมากกว่าบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อการ
เปล่ียนแปลงราคาตลาดของหุ้นหรือหลกัทรัพย์ท่ียงัมิได้เปิดเผยตอ่ประชาชนโดยทัว่ไปท่ีรู้มาจากการปฏิบตัิ
หน้าท่ีหรือมีต าแหนง่ในบริษัทฯ อาจท าให้ต้องรับผิดชอบกฎหมายซึง่มีโทษทางอาญา 
 ดงันัน้ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัมิให้กรรมการ ผู้ บริหาร พนกังาน รวมถึงบริษัทฯ ต้องเผชิญกบัการกระท า
ท่ีอาจฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าว ตลอดจนเพ่ือเป็นการด าเนินการตามแนวทางการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึน้ โดยกรรมการ  
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ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ใช้
สามัญส านึกเหตุผลท่ีพึงปฏิบตัิแต่ละกรณีประกอบด้วย ทัง้นีแ้นวทางหรือแนวนโยบายข้างต้น มีความ
เข้มงวดกวา่บทบญัญัตขิองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะ
ตอ่ไป 

2. กำรซือ้ขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน 
 2.1 บคุคลต้องห้าม 
  บคุคลท่ีไมค่วรซือ้ขายหลกัทรัพย์ตามแนวทางปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน ได้แก่ 

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทลกูของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ 
(3) พนกังานทกุคนของบริษัทฯ และของบริษัทลกู 
(4) คูส่มรสและบตุรของกรรมการผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และของบริษัทลกู 
(5) เครือญาตท่ีิอาศยัร่วมชายคาเดียวกนั 

 2.2 หลกัทรัพย์ต้องห้าม 
  หลกัทรัพย์ หมายถึง หุ้น (share) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทฯ (share warrants) 
หุ้ นกู้ แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไ ด้  
(transferable subscription rights) ท่ีออกโดยบริษัทฯ 
 2.3 แนวทางการปฏิบตัทิัว่ไป 
 (1)  บุคคลต้องห้ามตามข้อ 2.1 ไม่ควรซือ้หรือขายหลักทรัพย์ในขณะใดๆ ก็ตามหากบุคคล
ดงักล่าวรู้ หรือควรรู้ข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคญัอนัอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ ท่ียงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชน 
 (2)  บคุคลต้องห้ามท่ีได้รู้ข้อมลูซึ่งมีสาระส าคญัดงักล่าวตามวรรค (1) ข้างต้น จากการปฏิบตัิ
หน้าท่ีในต าแหนง่และ/หรือ ฐานะเจ้าหน้าท่ีในบริษัทฯ ต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูดงักล่าวให้ผู้ อ่ืนทราบ ในขณะท่ี
ข้อมลูดงักลา่วยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนในบริษัทฯ 
 2.4 แนวทางปฏิบตัเิฉพาะเร่ือง 
  นอกจากแนวทางการปฏิบตัิโดยทัว่ไปในเร่ืองการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้วกรณีเฉพาะ
เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้บคุคลต้องห้ามพงึปฏิบตัติามแนวทางดงัตอ่ไปนีด้้วย 
  (1)  ห้ามบคุคลต้องห้ามท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัท างบการเงินบริษัทฯ ท าการซือ้หรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่เร่ิมจัดเตรียมจนถึงวันสิน้สุด วันถัดจากวันท่ีได้มีการเปิดเผยงบการเงิน
ดงักลา่วแล้ว 
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  (2)  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานผู้ใดท่ีได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ตามข้อ 2.4 (1) 
ท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ นบัแตว่นัท่ีตนได้รับร่างงบการเงินดงักล่าวจนถึงสิน้สุดวนัท่ีได้มี
การเผยแพร่ข้อมลูตามงบการเงินนัน้แล้ว 
  (3) ห้ามบคุคลต้องห้ามท่ีรู้หรือควรรู้วา่บริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมลูซึง่มีสาระส าคญัท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์นับแต่
วนัรู้หรือควรรู้ดงักลา่ว จนถึงสิน้สดุวนัถดัจากวนัท่ีได้ท าการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วแล้ว 
  (4) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหุ้น การ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทกุครัง้ 
  (5) บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งตอ่คณะกรรมการให้การ
ซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ อยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย   

3.  กำรรำยงำนของบุคคลต้องห้ำม 
 3.1 หน้าท่ีการจดัท ารายงาน 
         (1) กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารตามท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดต้องจัดท ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ครัง้แรกและการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพย์ของตนตามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องก าหนด และรายงานในเร่ืองดงักล่าวต่อ
บริษัทฯ พร้อมกนัด้วย 
  (2) พนักงานระดบัหัวหน้าแผนกขึน้ไปจะต้องท าการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปของ
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีตนถืออยูต่ัง้แต ่5% ขึน้ไปของจ านวนหลกัทรัพย์ท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
 3.2 วิธีการรายงาน 
  (1) กรรมการผู้จดัการ หรือผู้ด ารงต าแหนง่ระดบับริหารตามข้อ 3.1 (1) ข้างต้นซึง่มีหน้าท่ีตาม
กฎหมายต้องจดัท าและสง่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลุ
นิตภิาวะ มีหน้าท่ีต้องสง่ส าเนารายงานท่ีสง่ให้กบัหน่วยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลตอ่บริษัทฯ ใน
วนัท่ีสง่รายงานดงักลา่ว 
  (2) พนกังานตามข้อ 3.1 (2) ให้จดัท ารายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ ตาม 3.2 (1) ของตน คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะตอ่บริษัทฯ ภายใน 7 วนัท าการ นบั
แตว่นัท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 
  หากบคุคลซึ่งมีหน้าท่ีตามแนวทางข้างต้นมีข้อสงสยัหรือไม่เข้าใจเก่ียวกับการด าเนินการตาม
แนวทางฉบบันีโ้ปรดตดิตอ่สอบถามกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้โดยตรง 
7.    จรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงำน 
 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจริยธรรมของ
กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ
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ปฏิบตัิงานด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและเป็นธรรมทัง้การปฏิบตัิตอ่บริษัทฯ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้ ถือ
หุ้น นกัลงทนุ สงัคม ชมุชน ตลอดจนภาครัฐและประชาชน เพ่ือให้เกิดความชดัเจน และสะดวกแก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ท่ีจะได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบตัิท่ีบริษัทฯ คาดหวงัในจริยธรรมทาง
ธุรกิจ ดงันี ้ 
 ข้อ 1.    การปฏิบตัติามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 
  1.1   บริษัทฯ ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจหมายถึง บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งประสงค์ให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนรับผิดชอบในการท าความเข้าใจและปฏิบัติตาม
แนวทางเบือ้งต้นท่ีก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ครอบคลมุถึงประเดน็ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1.2  การโน้มน้าว กระตุ้น และจูงใจให้ผู้บริหารและพนกังาน ร่วมมือร่วมใจสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการ 

1.3  สร้างความเช่ือมัน่วา่ สิทธิตามกฎหมายของผู้ มีสว่นได้เสีย ได้รับความคุ้มครอง 
1.4  การปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายด้วยความสุจริต โปร่งใส

และเป็นธรรม 
1.5  การส่งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบท่ีจะท าความคุ้ นเคยและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ ท่ีจะออกมาเพิ่มเตมิ 
 ข้อ 2.   กรณีท่ีมีข้อสงสยัในการปฏิบตัิ หรือเห็นว่าควรแก้ไขปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร
ให้รายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบตามล าดบัชัน้ 

 ข้อ 3.   แนวทางในการประกอบธุรกิจ 
       3.1 บริษัทฯ ยดึถือการปฏิบตัติามกฎหมายท่ีใช้กบับริษัทฯ และธุรกิจการค้าอยา่งเคร่งครัด
และตามหลกัจริยธรรมท่ีพงึปฏิบตั ิ

   3.2 บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าการประกอบธุรกิจอย่างซ่ือตรง มีจริยธรรมและคณุธรรมเป็นแนว
ทางการประกอบธุรกิจท่ีถกูต้องและยัง่ยืน และบริษัทฯ ยึดมัน่ตอ่การประกอบธุรกิจด้วยความเปิดเผยการ
ส่ือสาร ทัง้ภายในและภายนอกองค์กรจะต้องถูกต้อง เท่ียงตรง และมีการใช้ช่องทางในการส่ือสารท่ี
เหมาะสมในแตล่ะสถานการณ์ 
  3.3 บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ จะไม่ท าการส่ือสาร ตีพิมพ์ ประกาศ ทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการส่ือด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรท่ีไม่เป็นจริง บิดเบือน 
ประสงค์ร้าย หรือท าลายช่ือเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคล การส่ือสารด้วยวาจาของผู้บริหารและพนกังาน
ต้องใช้ภาษาและน า้เสียงท่ีดี และไมท่ าให้ภาพพจน์และช่ือเสียงของบริษัทฯ ต้องเส่ือมเสีย 
  3.4 บริษัทฯ จะบริหารงานด้วยความซ่ือตรง รวมทัง้การบนัทกึบญัชีท่ีถกูต้อง การเสนอและ
ใช้งบประมาณอย่างชดัเจน รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซ่ือตรง ถูกต้อง โปร่งใส และมี
หลกัการ 
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  3.5 บริษัทฯ มุ่งหวงัความซ่ือตรงจากพนกังานทกุระดบัชัน้ ในการปฏิบตัิตามนโยบายของ
บริษัทฯ หลกัเกณฑ์ทางบญัชี และการควบคมุภายในอ่ืนๆ และหากพนกังานพบเห็นการละเมิดกฎระเบียบ
หรือนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและความเส่ือมเสียแก่บริษัทฯ พนักงานพึงแจ้ง
ผู้บงัคบับญัชาทราบทนัที 
   3.6 บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทัง้กฎหมายและศีลธรรมอนัดีของบ้านเมือง 
   3.7 บริษัทฯ ยึดมัน่ในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานและเปิดโอกาสให้มีการเสนอ
ข้อคดิเห็น รับฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวม 
     3.8 บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบตัิจากความแตกต่างด้านเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ
สมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย 

 ข้อ 4.  การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้น 
 4.1 บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสดุในการสร้างความเจริญเติบโต เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

ได้รับผลตอบแทนท่ีดี 
  4.2 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการรับทราบข้อมลูท่ีจ าเป็นเพ่ือใช้ในการประเมินการ

บริหารงานของบริษัทฯ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ของการประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทฯ จะเปิดเผยผลประกอบการพร้อมกับข้อมลูท่ีถกูต้องตามความจริง และรายงานฐานะการเงินของ
บริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งสม ่าเสมอ 

  4.3 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบญัชี
ภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบ 

  4.4 บริษัทฯ จะเคารพและรักษาสิทธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นตามกฎหมาย และผู้ ถือหุ้นจะได้รับ
การปฏิบตัด้ิวยความสจุริต โปร่งใส และเป็นธรรม 

 ข้อ 5.   การปฏิบตัติอ่คูค้่าและคูส่ญัญาทางธุรกิจ 
    5.1 บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมี
จริยธรรม โดยด าเนินการภายใต้หลกัการดงันี ้

(ก) มีการแขง่ขนัจากผู้ เสนอราคาและการคดัเลือกอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
      (ข) มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคูค้่าและคูส่ญัญา 
      (ค) จดัท ารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสม 
  (ง) จดัให้มีระบบการจดัการและติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบตัิตามเง่ือนไข ของ

สญัญาอยา่งครบถ้วน เพ่ือปอ้งกนัการทจุริตประพฤตมิิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
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  5.2  บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีดี มีคณุภาพ ด้วยความซ่ือสตัย์
ยตุธิรรม 
   5.3 บริษัทฯ มีนโยบายรักษาความลบัของคู่ค้าและคูส่ญัญา ในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรมและอิสระ ไม่ด าเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคูส่ญัญา ไม่ติดสินบนหรือจดัหาสิ่งของให้ผู้ อ่ืน
โดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ   
   5.4  บริษัทฯ รักษาไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยู่บนหลกัเกณฑ์การตดัสินใจ
โดยเปรียบเทียบเง่ือนไข ราคา คณุภาพ รวมไปถึงการบริการตา่งๆ อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
และไมว่า่จะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ห้ามมิให้มีการเรียกร้องให้คูค้่าและคูส่ญัญาให้หรือรับผลประโยชน์
ใดในการด าเนินธุรกิจ 
    5.5 บริษัทฯ มุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกับคู่ค้าและคู่สญัญาท่ีมี
วตัถปุระสงค์ชดัเจนในเร่ืองคณุคา่ของสินค้าและบริหารท่ีคูค่วรกบัมลูคา่เงิน คณุภาพทางด้านเทคนิคและมี
ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 
     5.6 บริษัทฯ ประสงค์ท่ีจะด าเนินธุรกิจระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างถูกต้อง และได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ข้อ 6.   การปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจ 
    6.1 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่กล่าวหาหรือท าลายบริษัท 
คูแ่ขง่ 
    6.2 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจแข่งขันกับคู่แข่งขันตามกติกาและกรอบแห่ง
กฎหมายการแขง่ขนัทางการค้า 
 ข้อ 7.    การปฏิบตัติอ่ลกูค้า 
      7.1 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บนพืน้ฐานของการรักษา
ผลประโยชน์สงูสดุโดยรวมของบริษัทฯ 
      7.2 บริษัทฯ มีนโยบายในด้านการผลิตและจา่ยน า้ประปา เพ่ือให้เป็นไปตามคณุลกัษณะ 
3 ประการ ได้แก่ 
          (ก)   ความสะอาดตามข้อก าหนดของมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  
          (ข)   ความเพียงพอทัง้ในสว่นแรงดนัและปริมาณน า้ประปา และ 
            (ค)   ความตอ่เน่ืองทัง้ในสว่นกระบวนการผลิตและจา่ยน า้ประปา 
   7.3 บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งมืออาชีพและเกินความคาดหวงั 
 ข้อ 8.   การปฏิบตัติอ่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 
     8.1 บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดผลตอบแทนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในระดบัท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรม 
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     8.2 บริษัทฯ ให้ความส าคญัเร่ืองสวสัดิภาพ ความมัน่คง และความก้าวหน้าในอาชีพของ
พนกังาน 
     8.3 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ได้รับความคุ้มครองในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมาย 
 8.4 บริษัทฯ จะพยายามป้องกันอุบตัิเหต ุการบาดเจ็บ และความเจ็บปวดเน่ืองจากงาน
อาชีพ ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจงัของพนกังานทุกคน รวมทัง้จะจ ากัดและจดัการความเส่ียงต่อความ
ปลอดภยั อนัเกิดจากการท างานตามขัน้ตอนการปฏิบตังิานปกต ิ
 8.5 บริษัทฯ จะจดัให้มีการออกแบบเคร่ืองมือ อปุกรณ์การจดัท าระเบียบปฏิบตัิการอบรม
และการควบคุมการปฏิบตัิงาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึง
สว่นรวมท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู ่
 8.6 บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานรัฐบาลและองค์กรอ่ืน ในการระงบัเหตฉุกุเฉิน
หรืออบุตัเิหตอุนัเกิดจากการปฏิบตัิการด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมดัระวงั 
  8.7 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และจะน า
มาตรฐานท่ีเป็นสากลในการจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัมาใช้บงัคบัในกรณีท่ีไมมี่กฎหมายและข้อบงัคบั
ใช้อยู ่
 ข้อ 9.  หน้าท่ีตอ่ชมุชน สงัคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ 
  9.1 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกิจโดยค านึงถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและ
ภาครัฐ และจะปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกบัชมุชน สงัคมสิ่งแวดล้อมและภาครัฐท่ีบงัคบัใช้อยู่
  9.2 การละเลยไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอาจเป็นผลให้
บคุคลท่ีกระท าดงักล่าว รวมทัง้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายทัง้ทางแพ่งและทางอาญา และบคุคล
ดงักลา่ว อาจมีโทษทางวินยั และถกูเลิกจ้างตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันัน้ ในกรณีท่ีเกิดมีข้อสงัสยัและไม่
เข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ดงักล่าว ว่ามีผลบงัคบัใช้กบัตนหรือไม่บคุคลดงักล่าวควรหารือ
กบัผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ตอนเพ่ือหาความกระจา่งในเร่ืองดงักลา่ว 
 ข้อ 10.  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
  10.1 ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีมีความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตวัของพนกังานและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการตดิตอ่กบัคูค้่าและบคุคลอ่ืน 
  10.2 ผู้บริหารและพนกังานจะไมน่ าข้อมลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ ไปเปิดเผยตอ่บคุคล
อ่ืน ๆ ในระหวา่งท่ีอยูใ่นการจ้างของบริษัทฯ หรือเม่ือออกจากการจ้างของบริษัทฯ แล้ว โดยไมไ่ด้รับอนญุาต
ท่ีถกูต้องจากบริษัทฯ   
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  10.3 การท่ีผู้บริหารหรือพนักงานไปเป็นกรรมการหรือ ท่ีปรึกษาในบริษัทฯ อ่ืน ๆ หรือ
องค์กรสมาคมทางธุรกิจอ่ืนไมว่่าจะท าในนามของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม จะต้องไม่ขดัตอ่ประโยชน์และการ
ประกอบหน้าท่ีโดยตรง รวมทัง้ต้องได้รับการอนมุตัจิากบริษัทฯ ตามระเบียบของบริษัทฯ ก่อน 
  10.4 ในกรณีท่ีผู้บริหารหรือพนกังานและบคุคลในครอบครัว เข้าไปมีสว่นร่วมหรือเป็นผู้ ถือ
หุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  10.5 ในกรณีท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ขึน้ อนัเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ในขณะนัน้ 
โดยไม่ได้เป็นความตัง้ใจของผู้บริหาร หรือพนกังาน และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง หากบคุคลดงักล่าวทราบว่าตน
ตกอยู่ในสภาวการณ์ดงักล่าว ให้รีบแจ้งเหตกุารณ์ดงักล่าวให้ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ทราบโดยทนัที 
เพ่ือขอแนวทางแก้ไขตอ่ไป 

 ข้อ 11. การใช้ข้อมลูภายในเพ่ือซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 ผู้บริหารและพนกังานจะปฏิบตัิตามเอกสาร “แนวทางการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน” ท่ี

ก าหนดโดยบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด โดยจะไมใ่ช้ข้อมลูภายใน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญั ท่ี
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตาม
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือ
แก่บคุคลภายนอก อนัสง่ผลกระทบตอ่ราคาหรือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
 ข้อ 12.  การพนนั การด่ืมแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพตดิ 
  12.1 บริษัทฯ มีนโยบายห้ามผู้บริหารและพนกังานครอบครอง ซือ้ ขาย ขนย้าย ใช้ หรือ 
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นยาตามใบสั่งของแพทย์) ในขณะอยู่ในท่ี
ท างานหรือในระหวา่งท าธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นการจดัเลีย้งสงัสรรค์หรืองานร่ืนเริงอ่ืนท่ีได้จดัขึน้นอกพืน้ท่ี
ของบริษัทฯ 
  12.2 ห้ามผู้บริหารและพนักงานเล่นหรือเป็นผู้ มีส่วนสนับสนุนให้มีการเล่นการพนันทุก
ประเภททัง้ในและนอกเวลาท างาน หรือในพืน้ท่ีของบริษัทฯ   
 ข้อ 13.  การเปิดเผยข้อมลูและการรักษาความลบั  
 13.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัการข้อมลูในบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่
ข้อมลูท่ีจ าเป็นและถกูต้องและเหมาะสมตอ่สาธารณะตามแตโ่อกาส 
 13.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบั ให้อยู่ภายใต้การควบคมุดแูล
โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแลจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ 
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 13.3 พนกังานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ท่ียงัมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
พนกังานจะต้องไมน่ าข้อมลูท่ีได้รับทราบหรือจดัท าขึน้จากหน้าท่ีการงานในบริษัทฯ ไปใช้ในทางท่ีก่อให้เกิด
ผลประโยชน์สว่นตน 
 การรักษาความลับของข้อมูลนี ้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งหมายความ
รวมถึง ข้อมูลเก่ียวกับรายได้และผลประโยชน์ และข้อมูลทางการแพทย์ ด้วยข้อมูลดงักล่าวจะสามารถ 
เผยแพร่ให้บคุคลภายในหรือภายนอกบริษัทฯ เพ่ือใช้งานได้เม่ือมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านัน้ พนกังานท่ีมี
หน้าท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูส่วนบคุคลนีต้้องปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว โดยใช้ความระมดัระวงัอย่างยิ่งและ
พงึรักษาความลบัอยา่งเคร่งครัด 
         ข้อ 14.  ทรัพย์สินของบริษัทฯ   
  พนกังานพงึใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สงูสดูและไมน่ าไปใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีในการดแูลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สญูหาย 
เสียหาย น าไปใช้ในทางท่ีผิด ถกูลกัขโมย และถกูท าลาย ความรับผิดชอบนี ้ไม่เพียงแคค่รอบคลมุถึงการ
ปฏิบัติตนของพนักงานเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงการต้องใส่ใจท่ีจะปฏิบัติตามขัน้ตอนของการรักษาความ
ปลอดภัย และการต่ืนตวัต่อสถานการณ์ และเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้และท าให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เกิด
ความเสียหาย ถกูลกัขโมย หรือถกูใช้ในทางท่ีผิด 
 ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายความรวมถึง เงินสด เคร่ืองมือทางการเงิน ข้อมูลของบริษัทฯ   
ทรัพย์สินทางปัญญา โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สิ่งอ านวยความสะดวก ยานพาหนะ ช่ือบริษัทฯ และเคร่ืองหมายสญัลกัษณ์ของบริษัทฯ   
และวสัดอุปุกรณ์ 
 ข้อ 15.  การท างานอ่ืนหรือกิจกรรมภายนอกเวลาการท างานปกติ 
    พนกังานท่ีมีความประสงค์ท่ีจะท างานหรือท ากิจกรรมภายนอกนอกเวลาการท างานปกติ 
ต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ตามระเบียบของบริษัทฯ ก่อน 
 ข้อ 16.  ของก านลัและการเลีย้งรับรอง 

 บริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังนัน้ ผู้ บริหารและ
พนกังานไมพ่งึท าลายช่ือเสียงของบริษัทฯ โดยการประพฤตมิิชอบหรือกระท าการใดๆ ท่ีอาจเป็นข้อครหาใน
เร่ืองความซ่ือสตัย์สจุริตและเท่ียงธรรม โดยมีข้อควรปฏิบตัดิงันี ้
   16.1 บริษัทฯ ประสงค์ให้ ผู้ บริหาร และพนักงาน หลีกเล่ียงการให้หรือรับสิ่งของหรือ
ประโยชน์ใด ๆ จากคูค้่า หรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแตใ่นเทศกาลหรือประเพณีนิยม ใน
มลูคา่ท่ีเหมาะสม ซึง่ผู้ รับพงึพิจารณา 
   16.2 ในกรณี ผู้บริหาร และพนกังานท่ีได้รับของขวญัในรูปของเงินหรือสิ่งของท่ีมีมลูคา่สงู
พงึแจ้งผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ทราบและสง่คืน 
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   16.3 ผู้บริหารหรือพนกังานควรหลีกเล่ียงการให้ หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะท่ีเกิน
กวา่เหตคุวามสมัพนัธ์ปกต ิจากบคุคลอ่ืนท่ีมีธุรกิจเก่ียวข้องกบังานของบริษัทฯ  
  ข้อ 17.  การยกเว้นไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 
   การฝ่าฝืนแนวทางตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจในคู่มือฉบบันีน้อกจากอาจ
ท าให้ผู้ ฝ่าฝืนมีความผิดตามบทบญัญัติของกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และในบางกรณี
อาจสง่ผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่ว ในกรณีมีการฝ่าฝืนจนเป็น
ผลเช่นว่านัน้ ผู้ ฝ่าฝืนนอกจากจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายแล้ว อาจได้รับโทษทางวินัย ตามระเบียบ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ จนถึงขัน้ไลอ่อก หรือปลดออกอีกด้วย 
8. กระบวนกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปีโดยผู้ถือหุ้นรำยย่อย 
  บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้น ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
คณะกรรมการบริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ 
ในการเสนอเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม 
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทโดยมีหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิดงันี ้
 ข้อ 1.  คณุสมบตัขิองผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือกรรมการ 
  ผู้ ถือหุ้ นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

1.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียว หรือ หลายรายรวมกนั ก็ได้ 

1.2  มีสัดส่วนการถือหุ้นขัน้ต ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 โดยถือหุ้นต่อเน่ืองมาเป็นเวลา    
1 ปี  และต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือกรรมการ 
 ข้อ 2.  การเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 

   เง่ือนไขการพิจารณาระเบียบวาระท่ีเสนอ เพ่ือบรรจเุป็นวาระประชมุ 
   เร่ืองท่ีจะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 
   2.1 เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน
ราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบงัคบับริษัทฯ มติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
   2.2 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด โดยเฉพาะ 
   2.3 เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยรวม 
   2.4 เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
       2.5 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
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         2.6 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ามารถตดิตอ่ได้ 
       2.7 เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามข้อ 1. 
 ข้อ 3.     การเสนอช่ือกรรมการบริษัท 
      3.1   ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ เพ่ือประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย 
    - ช่ือ นามสกลุ อาย ุสญัชาติ 
           - ท่ีอยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได้ 
           - วฒุิการศกึษา 
           - ประวตักิารศกึษา 
    - ประวตักิารอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
           - ประสบการณ์การท างาน 
           - การด ารงต าแหนง่ปัจจบุนั : ในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทจ ากดั/องค์กรอ่ืนๆ 
           - การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
    - รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
   3.2   คณุสมบตัขิองกรรมการบริษัท 
                      ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต้องมี
คณุสมบตั ิดงันี ้
   (1)    มีคณุสมบตัคิรบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของ 
    -  พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั 
    -  พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
    -  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
    -  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
    -  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
    -  หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
   (2)   มีความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์และ
เหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบญัชีและการเงิน หรือเป็นผู้ทรงคณุวฒุิใน
สาขาอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 
        (3)   มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความ
รับผิดชอบ 
             (4)   มีอายไุมเ่กิน 72 ปี ณ วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ โดยหากได้รับการแตง่ตัง้แล้ว ให้สามารถ
ด ารงต าแหนง่ได้จนครบวาระ 
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 ข้อ 4.     ขัน้ตอน/วิธีการพิจารณา 
       4.1  การเสนอระเบียบวาระการประชมุ  
               (1) ในเบือ้งต้น เลขานกุารบริษัท จะเป็นผู้รวบรวม/กลัน่กรองข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดและด าเนินงานตามขัน้ตอนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  พิจารณาก่อน
น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
                (2)  เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจเุป็นระเบียบ
วาระการประชมุ บริษัทฯ จะแจ้งในหนงัสือนดัประชมุ โดยระบวุา่เป็นระเบียบวาระท่ีก าหนดโดยผู้ ถือหุ้น 
               (3)  เร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ บริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
   4.2   การเสนอช่ือกรรมการ  
         (1) ในเบือ้งต้น เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
และคณุสมบตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ และด าเนินงานตามขัน้ตอนของบริษัทฯ เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป 
         (2)  บคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท
จะได้รับการเสนอช่ือในระเบียบวาระการเลือกตัง้กรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทใน
หนงัสือเชิญประชมุ โดยระบวุา่เป็นบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือโดยผู้ ถือหุ้น 
         (3) ส าหรับบุคคลท่ีไม่ไ ด้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
       4.3   คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น
โดยค าวินิจฉยัของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 
 ข้อ 5.     เอกสารหลกัฐาน 
      ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัสง่เอกสารหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือประกอบการพิจารณา 
      5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือเอกสาร
หลกัฐานจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
      5.2  เอกสารหลกัฐานของผู้ ถือหุ้นทกุราย กรณีท่ีรวมกนัเสนอเร่ือง ได้แก่ 
              (1) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา  :  
                               ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)         
พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 
       (2) กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิตบิคุคล :  
ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม ท่ีได้ลงลายมือช่ือ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง                                       
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       5.3   เอกสารหลกัฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชมุ 
                                 (1)  แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นระเบียบ
วาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี” และลงช่ือไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุด
เดียวกนั โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนีใ้ห้กรอกช่ือซึ่งผู้ ถือหุ้นร่วมกันทุก
รายมอบหมายให้เป็นผู้ รับการติดตอ่แทนหนึง่ช่ือและให้ถือว่าการท่ีบริษัทฯ ตดิตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมายเป็น
การตดิตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ 
             (2)  เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
   5.4  เอกสารหลกัฐานประกอบการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท 
    (1) แบบฟอร์มเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท  กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชมุ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานแล้วรวบรวมเป็น
ชดุเดียวกนั โดยแยกหนึง่แบบฟอร์มตอ่การเสนอช่ือกรรมการหนึง่คน ในการนีใ้ห้กรอกช่ือซึง่ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั
ทกุรายมอบหมายให้เป็นผู้ รับการติดตอ่แทนหนึ่งช่ือและให้ถือว่าการท่ีบริษัทฯ ติดตอ่กบัผู้ ได้รับมอบหมาย
เป็นการตดิตอ่กบัผู้ ถือหุ้นทกุรายท่ีลงลายมือช่ือ 
    (2) แบบข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ และลงนามรับรองโดย
บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
    (3) เอกสารท่ีเก่ียวข้องพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการ ได้แก่ หลกัฐานการศึกษา ประวตัิการท างาน/การฝึกอบรม หลกัฐานการถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
    (4)  เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ 
(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
  ข้อ 6.  ชอ่งทางการรับเร่ืองผู้ ถือหุ้นเสนอ 
   เพ่ืออ านวยความสะดวกในเบือ้งต้น ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนสามารถแจ้งเร่ืองอยา่ง
ไมเ่ป็นทางการก่อนได้โดยผา่นชอ่งทาง ดงันี ้
   6.1 แจ้งอยา่งไมเ่ป็นทางการได้ท่ี โทรสาร 0-2420-6064 หรือ Email Address :  
ir@ttwplc.com  
   6.2 จดัสง่ต้นฉบบัเอกสารและหลกัฐานตา่งๆ ท่ีลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม โดยสง่มาท่ี: 

mailto:ir@thaitap.com
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   6.3 หากมีข้อสงสยัประการใด สามารถตดิตอ่สอบถามได้ท่ี ฝ่ายกิจการองค์กร โทรศพัท์  
0-2019-9490 - 1, 0-2019-9484 - 9 หรือ  cg@ttwplc.com 
 ข้อ 7.  ระยะเวลาในการย่ืนเร่ือง : ตัง้แตว่นัท่ี 15 ตลุาคม ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 
 
9.       นโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน 
             กลุ่มบริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคญักับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน่ 
ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทกุระดบัมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นใน
ทกุรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันและการตอ่ต้านการทจุริต การให้หรือ
รับสินบน และแนวปฏิบตัิ เพ่ือให้บคุลากรทกุระดบั รวมถึงลกูจ้าง ตวัแทน บริษัทในเครือ หรือบคุคลใดซึ่ง
กระท าการเพ่ือหรือในนามของนิติบคุคล ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าท่ีในการนัน้หรือไม่ก็ตาม ยึดถือเป็นบรรทดั
ฐานในการปฏิบตังิาน ดงันี ้
นโยบำย : 

กลุ่มบริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมบทบญัญัติมาตรา 123/5 ก าหนดความรับผิดส าหรับบุคคลท่ีให้
สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ดงันี ้ 
            “มาตรา 123/5 ผู้ ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐตา่งประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจงูใจให้กระท าการ ไม่กระท า
การ หรือประวิงการกระท าอนัมิชอบด้วยหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  

   ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคลใดและกระท า
ไปเพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนัน้ โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ปอ้งกนัมิให้มีการกระท าความผิดนัน้ นิตบิคุคลนัน้มีความผิดตามมาตรานี ้และต้องระวางโทษปรับตัง้แต ่

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

(แบบฟอร์มเพื่อการเสนอวาระการประชมุ) 
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หนึง่เทา่แตไ่มเ่กินสองเทา่ของคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้หรือประโยชน์ท่ีได้รับ 
     บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตวัแทนบริษัทใน

เครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าท่ีในการนัน้หรือไม่ก็
ตาม” 

    โดยบริษัทฯ ถือว่าการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าวเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้องและไม่
เป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลการปฏิบตัิงาน บุคลากรทุกระดบัจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระท า
เชน่วา่นัน้ 
แนวปฏิบัต ิ: 
 บคุลากรทกุระดบัของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงลกูจ้าง ตวัแทน บริษัทในเครือ หรือบคุคล
ใดซึ่งกระท าการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าท่ีในการนัน้หรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบตัิ
ตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ 
รวมทัง้ กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน่ 
ในทกุรูปแบบ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. ปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจสอบการปฏิบตัหิน้าท่ีจากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุม่ หรือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตลอดเวลา 

3. ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทจุริต คอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ ท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ทัง้ทางตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้
ได้มาซึง่ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับ   
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบได้
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่งๆ  

5. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเท่ียว ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลนัน้กระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อนัเป็นการผิด
กฎหมาย เป็นการกระท าท่ีไม่สมควรปฏิบตัิอย่างยิ่ง ทัง้นีร้วมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้
บคุคลอ่ืนมีการกระท าดงักลา่วด้วย 

 
10.  นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) 

   บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์  
สจุริต โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลท่ีดี รวมทัง้การตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ ไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบ
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ใดๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ คาดหวงัว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะยึดมัน่
ในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความมุ่งมัน่ตามหลกัการดงักล่าว บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน (“นโยบาย”) ฉบบันีข้ึน้เพ่ือสนบัสนนุและเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาท่ี
สจุริตหากพบเห็น (ทัง้ท่ีปรากฏแล้วหรือสงสยั) การกระท าหรือสงสยัว่ามีการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบงัคบั และจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
1. ขอบเขตของกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน  

ตามนโยบายนี ้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับเร่ืองท่ี
ส าคญั ซึง่อาจมีผลกระทบในเชิงลบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดงันี ้

1.1 การกระท า ท่ีผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเ ร่ืองบรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ การตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่  

1.2  การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
1.3  รายงานทางการเงินท่ีไมถ่กูต้อง ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพร่อง และการจดัท าเอกสาร

ทางการเงินท่ีเป็นเท็จ  
1.4  การกระท าท่ีเป็นการขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2. วิธีกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน  
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เก่ียวกบัการกระท าผิดตามท่ีระบใุนข้อ 2. ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
2.1 แจ้ง ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ของผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียนอย่าง

ชัดเจน รวมถึงช่ือบุคคลผู้ กระท าผิดและเหตุการณ์กระท าผิดท่ีเป็นข้อมูลเช่ือถือได้ มี
หลกัฐาน พยาน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน สามารถเลือกท่ีจะไม่
เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้ จะท าให้เกิดความไมป่ลอดภยัหรือเกิดความ
เสียหายใดๆ แตห่ากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า 
ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหาย ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

2.2  หากพบเห็นมีการกระท าผิดตามท่ีระบใุนข้อ 2. สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่าน
ชอ่งทางตา่งๆ ตามท่ีเห็นวา่เหมาะสม ดงันี ้
    ก)  แจ้งผู้บงัคบับญัชาท่ีรับผิดชอบโดยตรง และ/หรือ บคุคลท่ีตนไว้วางใจ  
    ข) สง่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บงัคบับญัชา หรือหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  
    ค)  ส่งทางไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้ จัดการ 

ตามท่ีอยู่ ดังนี ้บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธ
มณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
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3.  กระบวนกำรด ำเนินกำรเม่ือได้รับแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน  
3.1  เม่ือได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายใน 

หรือ หน่วยงานอ่ืนท่ีเหมาะสมด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณากลัน่
กรองข้อมูลท่ีได้รับ ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริง หน่วยงานท่ีได้รับ
มอบหมาย จะน าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ผู้ จัดการเพ่ือรับทราบและพิจารณาสั่งการหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับ
ผู้ เก่ียวข้อง พร้อมทัง้แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือด าเนินการพิจารณาใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป  

3.2  ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดงักล่าวแล้ว จะ
เสนอความเห็นและแนวทางในการด าเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการ
ผู้ จัดการ เพ่ือพิจารณาสั่งการและก าหนดแนวทางการด าเนินการแก้ไข และพิจารณา
ก าหนดบทลงโทษตอ่ไป  

4.  กำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน  
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนด้วยเจตนาท่ีสุจริต ผู้ แจ้งเบาะแส/ผู้

ร้องเรียนจะได้รับการปกปอ้งคุ้มครองจากบริษัทฯ ตามมาตรการ ดงันี ้
4.1  บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ช่ือ ช่ือสกลุ ท่ีอยู่ และข้อมลูอ่ืนใดท่ีสามารถระบตุวัผู้แจ้งได้หรือผู้ ท่ี

ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วด าเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริง
เพียงใดหรือไม ่

4.2  บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึง
ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแหลง่ท่ีมาของข้อมลูหรือบคุคลเก่ียวข้อง  

4.3  กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็น
ว่าตนอาจได้รับความไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้   
บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจก าหนดมาตรการ
คุ้ มครองโดยผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่า เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อน
เสียหายหรือความไมป่ลอดภยั  

4.4  ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรม  

4.5  บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดย
การเปล่ียนแปลงต าแหน่ง ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการ
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ปฏิบตังิาน เลิกจ้าง หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไมเ่ป็นธรรมต่อผู้
แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  

5.  กำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเทจ็  
หากบริษัทฯ พบวา่การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยค าหรือข้อมลูใดๆ ท่ีมีหลกัฐาน

พิสจูน์ ได้วา่เป็นการกระท าท่ีมีเจตนาไมส่จุริต เป็นเท็จ หรือตัง้ใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนกังาน
ของบริษัทฯ จะได้รับโทษทางวินยัตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ แตห่ากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการกระท านัน้ 
ท าให้ บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายกบับคุคลนัน้ๆ ตอ่ไป 

6 กระบวนกำรตดิตำมเพื่อให้มีกำรปฏิบัตติำมคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและ 
          จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 หากพบว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ มีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้

1. บนัทึกรายงานการไม่ปฏิบตัิตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ 

2. น าเสนอตอ่ผู้บริหารในแตล่ะหนว่ยงานพิจารณา 
3. ด าเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ 
4. รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รับทราบเพ่ือรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
                                                                                                                                  


