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บทน ำ 
 

คูมื่อการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไดจ้ดัท าใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการตามหลกัเกณฑ ์CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ท่ี
มีความทันสมัยเป็นปัจจุบนัและมีความเป็นสากล ทัง้นีคู้่มือการก ากับดูแลกิจการนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดพิมพ์
มาแลว้ 2 ครัง้ ครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2549 ครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2553 และในแตล่ะปีจะ
มีการทบทวนคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทอนมุตั ิ

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะยึดถือปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอยา่งเครง่ครดั ตามหลกัการท่ีปรากฏอยูใ่นคูมื่อฉบบันีท้กุประการ 
 
 

บรษิัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 
                   พฤษภาคม 2564  
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หนา้ 1 

นโยบายบรรษัทภบิาล 
 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดแูลกิจการที่ดี จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดแูล
กิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทยึดถือ
ปฏิบตัิ ในการบรหิารจดัการองคก์รอย่างเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบไดแ้ละมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุเรือ่งที่ส  าคญัตาม
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่าง
เทา่เทียมกนั บทบาทของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานไดน้ าไปเป็นหลกัการในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะสรา้งมลูค่าเพิ่มแก่กิจการของบรษัิทฯ ในระยะยาว โดยจะก ากบัดแูล และ
ด าเนินงานดว้ยความรอบคอบ และระมดัระวงัเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ พรอ้มกบัดแูลมิใหเ้กิด
ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจ และการกระท าในฐานะกรรมการของ
คณะกรรมการบรษัิท 

2. คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้น และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ดว้ยความเป็นธรรม 
ตอ่ทกุฝ่าย 

3. คณะกรรมการบริษัท จะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะเปิดเผยข้อมูลแก่  
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

4. คณะกรรมการบริษัท จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจะด าเนินการใหม้ีการควบคุม 
และบรหิารความเสีย่งอยา่งเหมาะสม 

5. คณะกรรมการบริษัท จัดใหม้ีจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดย
คณะกรรมการบริษัทจักตอ้งเป็นตัวอย่างเก่ียวกับจรรยาบรรณ รวมถึงปฏิบัติตนใหเ้ป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผูบ้รหิาร และพนกังานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ 

6. คณะกรรมการบรษัิท ตอ้งจดัใหม้ีการประเมินตนเองทกุปีเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบถึงการปฏิบตัิตาม CG Code ของส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดม้ีการน าหลกัการดงักลา่ว
มาปรบัใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัท มีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ าทกุปี และ
ไดป้รบัปรุงหลกัเกณฑด์ังกล่าวโดยยึดตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และใหส้อดคลอ้งกับ
สภาพแวดลอ้มที่เปลีย่นแปลงไป  
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หนา้ 2 

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  และคุณค่าองคก์ร 
 
  
วิสัยทัศน ์ 

“เป็นบรษิัทชัน้น าของประเทศในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัน า้ พลงังาน และสิ่งแวดลอ้ม” 
 
พันธกิจ  

เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเน่ือง และยั่งยืน เพ่ือบรรลุซึ่งวิสยัทศัน ์บนพืน้ฐานของความสมดลุระหว่าง
ลกูคา้ พนกังาน คูค่า้ ผูถื้อหุน้ ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม 
 
คุณค่าองคก์ร 

ด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุวิสยัทศัน ์และพนัธกิจบนพืน้ฐานของความพึงพอใจ และผลประโยชนส์ูงสุด
ของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียดว้ยการ 

- พฒันาและปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 
- ท างานเชิงรุกดว้ยความคดิรเิริ่ม และ 
- ท างานเป็นทีม  
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หนา้ 3 

นิยาม 
 จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤตแิละการกระท าอนัพงึประสงคท่ี์ก าหนดขึน้เพ่ือเป็น
กรอบและแนวทางใหผู้ป้ฏิบตังิานของบรษิัทปฏิบตัติาม 
 บริษัท หมายถึง บริษัท ทีทีดับบลิว จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจการ
ควบคมุของบรษิัท 
 กลุ่มบริษัท หมายถึง ทีทีดบับลิวและบรษิัทยอ่ยของทีทีดบับลิว 
 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลท่ีทีทีดบับลิวเป็นเจา้ของหรือถือหุน้ท่ีมีสิทธิเสียงใน
บริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกว่ารอ้ยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรงหรือทางอ้อม และเป็นบริษัทท่ี           
ทีทีดบับลิวมีอ านาจควบคุมในเรื่องการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง
ประโยชนจ์ากกิจกรรมตา่งๆ ของบรษิัทหรือนิตบิคุคล 
 ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการและผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไปของ บริษัท ทีทีดบับลิว 
จ  ากดั (มหาชน) และบรษิัทยอ่ยซึ่งอยูภ่ายใตอ้ านาจการควบคมุของบรษิัท 
 พนักงาน หมายถึง พนกังานและลูกจา้งท่ีปฏิบตัิงานเพ่ือรบัคา่จา้งจาก บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด 
(มหาชน) และบรษิัทยอ่ยซึ่งอยูภ่ายใตอ้ านาจการควบคมุของบริษัท 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับทีทีดบับลิวในดา้นต่างๆ เช่น กรรมการ
บรษิัท พนกังาน ผูถื้อหุน้ คูส่ญัญา ลกูคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เป็นตน้ 
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หนา้ 4 

หลักการบรรษัทภบิาล 
 

เพ่ือใหก้ารก ากับดแูลการด าเนินกิจการของ บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด (มหาชน) เป็นไปดว้ยความ
เรียบรอ้ย โปรง่ใส และตรวจสอบได ้อนัจะส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มกบัการค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสีย จึงสมควรก าหนดหลกัการ
ก ากับดแูลกิจการขึน้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพนกังานทุกระดบัชัน้ไดย้ึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบตังิานอยา่งเครง่ครดั โดยยึดหลกับรรษัทภิบาล ขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดีส  าหรบักรรมการบรษิัทจดทะเบียน 
ระเบียบ และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาเพ่ือยกระดับการก ากับดูแลกิจการของ 
บรษิัทฯ ใหไ้ปสูแ่นวปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศในระดบัสากล บนพืน้ฐานการจดัการซึ่งประกอบดว้ย  

1. ความตระหนักในภาระหน้าที่ (accountability) กล่าวคือผูท่ี้มีหนา้ท่ีต่างๆ ตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ี
ดว้ยส านึกรบัผิดชอบอย่างแทจ้ริง มีความมุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธ์ิของส่วนรวม และยงัตอ้งท าใหดี้ท่ีสุดดว้ย
ไมใ่ชท่  าเพียงเพื่อใหไ้ดช่ื้อวา่ท าแลว้  

2. ความรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึน้จากการก าหนดภารกิจของแตล่ะฝ่ายไวอ้ย่างชดัเจนว่า 
ใครตอ้งท าอะไร และท าอย่างไร การก าหนดภารกิจจะช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว 
ไม่เกิดความซ า้ซ้อน และเกิดการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย ท าให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบตังิานยิ่งขึน้ 

3. ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในการด าเนินธุรกิจนั้น เริ่มตัง้แต่การวางนโยบาย
เพ่ือใหบ้คุลากรแตล่ะฝ่ายปฏิบตัติอ่ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งเทา่เทียมกนั ภายใตน้โยบายและหลกัการท่ีชดัเจน 

4. ความโปร่งใส (transparency) ความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา อาทิเช่นการเปิดเผยงบการเงินท่ีน าเสนอ
ตอ่ผูถื้อหุน้  

5. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (excellency) ดว้ยการส่งเสริมการพฒันาแก่บคุลากรในทกุระดบัตลอดจน
การเสริมสรา้งโอกาสการท างานในทุกดา้นเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศนแ์ละพันธะขององคก์ร
โดยรวม 
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หลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ปีระกอบด้วย 
- สิทธิของผูถื้อหุน้ 
- การปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
- บทบาทของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
- การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
- ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ท่ีถูกต้อง  
ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ส าหรบัประกอบการตัดสินใจในการประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีสิทธิขั้น
พืน้ฐาน ดงัตอ่ไปนี ้

1) สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหุน้ 
2) สิทธิในการรบัผลก าไรของบรษิัท 
3) สิทธิในการเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือตดัสินใจในการ

เปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส าคญัของบริษัทฯ 
4) สิทธิในการเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการของบรษิัทฯ 
5) สิทธิในการอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีภายนอก 

 
2. การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

1) ผูถื้อหุน้ทกุราย จะไดร้บัการปฏิบตัอิยา่งถกูตอ้ง เป็นธรรม และเทา่เทียมกนั 
2) คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนด “แนวทางการป้องกันการใชข้อ้มูลภายใน” เพ่ือใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ไดย้ึดถือ และปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดัเก่ียวกบัการไม่ใชข้อ้มลู
ภายในเพ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

3) กรรมการและผู้บริหาร ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดส้่วนเสียของตน และผู้เก่ียวข้อง 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขัดแยง้ของ
ผลประโยชน ์ และสามารถตดัสินใจเพ่ือผลประโยชนโ์ดยรวมของบริษัทฯ ได ้

 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 
1) คณะกรรมการบริษัท จะเลือกสถานท่ี เวลา และก าหนดวันจัดการประชุมท่ีเหมาะสมและ

อ านวยความสะดวกต่อผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุม ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ทุกรายอย่าง  
เทา่เทียมกนั 
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2) คณะกรรมการบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุม ได้ก าหนดให้มี
ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ย 

3) ประธานท่ีประชมุ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความเห็นและตัง้ค  าถามตอ่ท่ีประชมุในเรื่อง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ อยา่งเทา่เทียมกนั โดยจะมีการบนัทกึประเด็นขอ้ซกัถาม และขอ้คิดเห็น
ท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชมุ 

4) กรรมการทุกคนท่ีไม่ติดภารกิจส าคญัเร่งด่วนจะเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถ
ซกัถามประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งได ้

5) ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชส้ิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผู้อ่ื้น  
มาประชมุ และออกเสียงลงมตแิทนได ้

  
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Role of Stakeholders) 

1) คณะกรรมการบรษิัท ใหค้วามส าคญัตอ่สิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ไมว่่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ภายในอนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและพนกังานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย หรือผูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก
อนัไดแ้ก่ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หนี ้หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะพิจารณา
ใหมี้กระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสรา้ง
ความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความส าเรจ็ในระยะยาวของบรษิัทฯ 

2) คณะกรรมการบรษิัท ไดร้ะบผุูมี้ส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ ไวอ้ย่างครบถว้น พรอ้มทัง้ระบสุิทธิตาม
กฎหมายของแต่ละกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนไดเ้สีย
เพ่ือใหแ้น่ใจว่าจะมีการปฏิบตัิตอ่กนัอย่างยตุิธรรม และเท่าเทียมสมดลุกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทกุกลุม่ 

3) คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ัดให้มีนโยบายเก่ียวกับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย พรอ้มทั้งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ น านโยบายดังกล่าวไปด าเนินการให้
บรรลผุล    

4) คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัใหมี้นโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน พรอ้ม
ทัง้ก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการน านโยบายดงักลา่วไปปฏิบตัิ 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดท าช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและ  
รอ้งทกุขไ์ด ้
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
1) คณะกรรมการบริษัท ก ากบัดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ ทัง้ขอ้มูล

ทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้ก าหนดของส านกังานก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
และโปรง่ใส โดยผา่นชอ่งทางท่ีเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่ายซึ่งรวมถึงเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

2) คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับ “นักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor 
Relations)” เพ่ือเป็นชอ่งทางในการส่ือสารกบับคุคลภายนอกไดอ้ยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรม 

3) คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัใหมี้รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน
ทางการเงินแสดงควบคูก่บัรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีในรายงานประจ าปี พรอ้มทัง้เปิดเผย
บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนจ านวนครัง้
ของการประชมุและจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะคนเขา้รว่มประชมุ 

4) คณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัท เพ่ือปอ้งกันการซือ้หรือขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน โดยหา้มท าการซือ้ขาย
หรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่ 
งบการเงินหรือฐานะการเงินและสถานะของบริษัทรวมถึงข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ ต่อผู้ลงทุน 
นอกจากนีก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการมีสว่นไดเ้สียของ
ตนเองต่อบริษัท และจะมีการปรบัปรุงข้อมูลทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัท
เทา่นัน้ 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
ก. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

1) คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีก ากับดูแลใหก้ารด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ย
ความซ่ือสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบตัิใหเ้ป็นไป
ตามหลักการ และขอ้บังคบัท่ีก าหนดโดยตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2) คณะกรรมการบริษัท ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์ นโยบาย 
ทิศทางและเปา้หมายการด าเนินงาน พรอ้มกบัก ากับดแูลเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าฝ่ายจดัการ ไดน้  า
กลยุทธ ์และนโยบายดงักล่าวไปปฏิบตัิใหบ้รรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย ทิศทางและเป้าหมายข้างตน้อย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มอยู่ตลอดเวลา 
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3) ก าหนดงบประมาณการลงทนุและงบประมาณประจ าปี รวมทัง้ก ากับดแูลการปฏิบตัิงานของ
ฝ่ายบริหารจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารใชง้บประมาณดงักล่าวบรรลผุลและสรา้งประโยชนส์ูงสุด
แก่บรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ตลอดจนผูมี้สว่นไดเ้สียโดยรวม 

4) จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่ วไปท่ีส าคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ 
ครบถว้น ถกูตอ้ง และทนัเวลา 

5) จดัใหมี้ระบบการก ากบัดแูล การควบคมุและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับมีมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม พรอ้มทัง้มีการติดตามการด าเนินการใน
เรื่องดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 

6) จดัใหมี้ขอ้ตกลงในการรกัษาความลบักบัท่ีปรกึษาและผูใ้หบ้ริการอ่ืน ใหบ้คุคลดงักล่าวยืนยนั
ตามนโยบายและระบบท่ีจะปฏิบตักิ่อนท่ีจะเขา้ถึงขอ้มลูลบั 

7) แยกบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมถึงมีการส่ือสารบทบาท หนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชดุยอ่ย 
ฝ่ายบรหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

8) คณะกรรมการบริษัท มีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
การก ากับดูแลใหก้ารด าเนินงาน เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายอนัจะก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ 

 

ข. องคป์ระกอบ คุณสมบัต ิและการแต่งตั้ง 
1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจ  านวนอย่างนอ้ย 5 คน 

ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบับริษัท โดยมีกรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน หรือไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

2) กรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   
มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารจะสามารถด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอ่ืนไดไ้มเ่กิน 2 แหง่ 

3) การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตาม
หลักเกณฑแ์ละกระบวนการท่ีก าหนดขึน้โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยเสนอช่ือบคุคลพรอ้มประวตัิเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาน าเสนอขอรบัการอนมุตัิแตง่ตัง้
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จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้กระบวนการสรรหาดงักล่าว รวมถึงการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วน
นอ้ยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกไดด้ว้ย 

 

ค. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายก าหนดใหค้ณะกรรมการมีความหลากหลายทางเพศ วิชาชีพ และประสบการณ์ 

ท่ีเช่ียวชาญ ซึ่งจ  าเป็นและเป็นประโยชนใ์นการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีการถ่วงดลุของกรรมการ
อยา่งเหมาะสม  

คณะกรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติหลากหลายของทักษะในดา้นต่างๆ (Skill Matrix) ในการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัท ดงันี ้
Skills Matrix 

กรรมการ 

ธุรกิจ
น า้ประปา/
พลังงาน/
วิศวกรรม 

บัญชี/ 
การเงนิ/

เศรษฐศาสตร/์
บริหารธุรกิจ 

กฎหมาย/
รัฐศาสตร ์

กลยุทธ์
และแผน
ธุรกิจ 

การก ากับดูแล
กิจการ/การควบคุม
ภายใน/การบริหาร

ความเส่ียง 

การ
พัฒนา
บุคลากร 

1. กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ   -   

 

2. กรรมการ 
รองประธานกรรมการ   -   

 

3. กรรมการ  
ประธานกรรมการบรหิาร   -   

 

4. กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ   -   

 

5. กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงและบรรษัทภิบาล 

 -    

 

6. กรรมการ   -    
7. กรรมการ  -     
8. กรรมการ   -    
9. กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

 -    

 

10. กรรมการ  -     
11. กรรมการ   -    
12. กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ       

 
 

 
 



  คูมื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

หนา้ 10 

ง. ความเป็นอิสระ 
1) คณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีภาวะผูน้  า มีวิสยัทศัน ์มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ 

อนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับมีความเป็นอิสระในการท่ีจะแสดงความ
คิดเห็น พิจารณาลงความเห็น และตดัสินใจ โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสุดของบริษัทฯ และ
ของผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั 

2) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การน าของประธานกรรมการสามารถก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้ประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ และไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 

3) นอกเหนือจากคุณสมบตัิความเป็นอิสระท่ีกรรมการอิสระตอ้งมีตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ บรษิัทฯ ไดก้ าหนดคณุสมบตัิเพิ่มเตมิของกรรมการ
อิสระดงันี ้   
(1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 
258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 
หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บั
เงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมถึงคูส่มรสของบตุรของผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูมี้อ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือ  
ผูมี้อ านาจควบคมุของ บรษิัทฯ หรือบรษิัทยอ่ย 

(4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและ
บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ และ
รวมถึงไม่มีผลประโยชนห์รือสว่นไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวในเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อน
ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระยกเวน้คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาอย่าง
รอบคอบแลว้เห็นว่าการเคยมีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบตัหินา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการอิสระ 

(5) ไม่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการของ บริษัทฯ ผูถื้อหุน้
รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 
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(6) สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี  
ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้าร
ควบคมุของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิท
ของบคุคลดงักลา่ว 

(7) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได ้
โดยอิสระ 

(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วน
รว่มบริหารงาน ลูกจา้งพนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 0.5 
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทยอ่ย 

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ 

(10) สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
(11) สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(12) ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาว่าไดก้ระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัย ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
กฎหมายว่าดว้ยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินหรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี ้ 
ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือการ
บรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทจุรติ 

 

จ. ประธานกรรมการ 
 บริษัทมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นบุคคล
เดียวกบักรรมการผูจ้ดัการ และตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร และมีอ านาจ
หน้าท่ี ท่ีแยกระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการบริหารงานประจ าอย่างชัดเจน โดย
ประธานกรรมการได้แสดงบทบาทของผู้น  าและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนมีส่วนรว่มในการประชมุ ช่วยเหลือ แนะน า
และดแูลสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของฝ่ายบรหิารผา่นกรรมการผูจ้ดัการ  
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ความรบัผิดชอบดา้นการบรหิาร 
ก. ดแูลภาพรวมในดา้นกลยุทธ์และแนวนโยบายบริษัทฯ ใหเ้กิดความยุติธรรม รวมถึงการ

ดแูลลกูคา้ของ  บรษิัทฯ ดว้ยความเทา่เทียมกนั 
ข. ใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิงานเพ่ือใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง ตามกฎหมายทัง้ในดา้นการ

ก ากบัของหนว่ยงาน และของบรษิัทฯ ตลอดจนมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ 
การประชมุคณะกรรมการ 

 ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมและเขา้ร่วมการประชุมทุกครัง้ เพ่ือให้การด าเนินการประชุม
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพรวมถึงกระตุน้ใหก้รรมการทกุทา่นไดแ้สดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมาย
อ านาจหนา้ท่ีดา้นการบริหารจดัการองคก์รใหแ้ก่ฝ่ายจดัการดว้ยความเหมาะสม ดแูลใหก้รรมการทุกท่าน
ไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ตรงเวลา และชดัเจน เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจ ซึ่งจะน าไปสูค่วามส าเร็จขององคก์รอยา่ง
มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการดา้นเวลาท่ีเพียงพอส าหรบัคณะกรรมการในการปรึกษาหารือ และ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องได้อย่างกว้างขวางในวาระประชุมท่ีส าคัญ ทั้งนี ้ เป็นผู้น  า
แนวนโยบายเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการบรหิารและกรรมการท่ีไมใ่ชผู่บ้รหิาร 
การพฒันาและประเมินประสิทธิภาพในการท างาน 

ก. ดูแลใหมี้การจัดโปรแกรม Orientation และเขา้เย่ียมชมการปฏิบตัิงาน ใหก้ับกรรมการ
ใหมท่กุทา่น ซึ่งจะชว่ยใหก้รรมการใหมเ่ขา้ใจและสามารถปรบัตวัเขา้กบัองคก์รไดร้วดเรว็ 

ข. สนบัสนุนส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านเขา้รว่มอบรมพัฒนาทกัษะ ความรูใ้นดา้นต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชนแ์ก่การปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรบั เช่น 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เป็นตน้ 

ค. สนบัสนุนส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านท างานรว่มกนัอย่างเป็นทีม อนัจะก่อใหเ้กิดความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของ
คณะกรรมการ ทัง้แบบประเมินตนเอง แบบประเมินไขว ้และแบบประเมินกลุ่ม น าผลการ
ประเมินดงักลา่วมาปรบัปรุงและพฒันาการท างานของคณะกรรมการ 

ง. ก าหนดใหมี้ระบบการติดตามดแูลและประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รเพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามนโยบาย เป็นประจ าอยา่งตอ่เน่ือง 

การประชมุผูถื้อหุน้ 
ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ และมีการมอบหมายใหมี้ผูด้แูลการประชมุผู้

ถือหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง พรอ้มทัง้ดแูลใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วม
การประชุมผูถื้อหุน้อย่างพรอ้มเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการประชุมผูถื้อหุน้อย่าง
เต็มท่ี ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรือขอค าชีแ้จง
เพิ่มเติม การรบัทราบรายงานประจ าปี การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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การอนมุตัิเงินปันผล การแต่งตัง้กรรมการ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ การเลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี การอนมุตัเิรื่องการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ 
 
บทบาทของประธานกรรมการในดา้นอ่ืนๆ 

ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์ดแูลโครงสรา้งของคณะกรรมการใหมี้ความเหมาะสม ดแูลให้
มีการน านโยบายและการตดัสินใจของคณะกรรมการไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมดา้นบรรษัทภิบาล และความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในทุกระดับ ตัง้แต่
กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูงจนถึงพนักงาน โดยปฏิบตัิตามแนวทางโครงสรา้งคณะกรรมการ เพ่ือส่งเสริม
บรรษัทภิบาลขององคก์ร  
 

ฉ. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
1) ก าหนดใหมี้การประชุมโดยปกติเป็นประจ าอย่างนอ้ยทุก 3 เดือน โดยอาจมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มตามความจ าเป็น พร้อมกับให้ฝ่ายบริหารจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายเดือน ทัง้นีใ้นการประชมุครัง้สดุทา้ยของปี คณะกรรมการ
จะก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการทกุชดุในปีถดัไป 

2) ในการประชมุแตล่ะครัง้ จะก าหนดวาระการประชมุลว่งหนา้อยา่งชดัเจนและจะส่งหนงัสือเชิญ
ประชมุพรอ้มระเบียบวาระการประชมุล่วงหนา้เป็นอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการประชมุ กบัจะส่ง
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้เป็นเวลาอย่างนอ้ย 7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทมี
เวลาศกึษาก่อนเขา้ประชมุ 

3) ก าหนดองคป์ระชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดในการลงมตท่ีิประชมุ 

4) กรรมการท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้งหรืออาจมีส่วนไดส้่วนเสียในวาระการประชมุใดๆ ก็ตาม ตอ้ง
งดแสดงความคดิเห็น และงดออกเสียงในวาระนัน้ๆ 

5) ก าหนดใหก้รรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมปีละ
อย่างนอ้ย 1 ครัง้ เพ่ือเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทและ
การจดัการโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือฝ่ายบริหารเขา้รว่มในการประชุม พรอ้มกับ
แจง้ผลการประชมุใหก้รรมการผูจ้ดัการไดท้ราบ 

6) จดัใหมี้เลขานกุารบริษัท เพ่ือท าหนา้ท่ีอ านวยการจดัการประชมุทัง้การประชมุผูถื้อหุน้และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าดา้น
กฎหมายและกฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีคณะกรรมการบรษิัทควรทราบ 
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ช. คณะกรรมการชุดย่อย 
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปดว้ยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบรษิัทจงึไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อยขึน้ 4 คณะ ดงันี ้
1) คณะกรรมการบริหาร แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 

คน เพ่ือท าหนา้ท่ีแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนท่ีเป็นงานบริหารจัดการและ
งานประจ าท่ีเกินอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ ทัง้นี ้เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทมีเวลา
มากขึน้กบังานในเชิงนโยบาย และงานก ากบัดแูลฝ่ายบริหาร ตลอดจนเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบ
ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการจะไปด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอ่ืน 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
ทัง้หมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระตามคณุสมบตัิท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ง.ความเป็นอิสระ และอย่าง
นอ้ย 1 คนตอ้งมีความรูด้า้นบญัชี และ/หรือการเงิน เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบและก ากบัดแูลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงก ากับดูแลรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายใน การ
คดัเลือกผูต้รวจสอบบญัชี และการพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน แตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท จ านวนไม่นอ้ย
กว่า 3 คน และอย่างนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นประธานฯ เพ่ือ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมส าหรบัด ารงต าแหน่ง
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงคดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาท่ีไดก้ าหนดไว้
อย่างโปร่งใส รวมถึงจดัใหมี้แผนการสืบทอดงานส าหรบัต าแหน่งส าคญัของฝ่ายบริหาร กับ
เพ่ือก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาและพิจารณาคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและความทดัเทียมกบับริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนั เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิหรือใหค้วามเห็นชอบเพ่ือเสนอ
ตอ่ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัแิลว้แตก่รณี 

4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยจ านวน 3 คนและอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ โดยมีกรรมการท่ีมีความรูค้วามช านาญดา้นการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล มี
ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีพงึปฏิบตักินัตามมาตรฐานสากล 

อนึ่ง เพ่ือใหก้ารท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริง จึงก าหนดให้
ประธานคณะกรรมการไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุย่อยใดๆ 
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ซ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทไดก้ าหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ให้

คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของทั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลักตาม
แนวทางของ ตลท. ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท าหน้า ท่ีของกรรมการ                    
(5) ความสมัพันธก์ับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ริหาร ทัง้นีเ้พ่ือใช้
เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานในหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปัญหาเพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้แบบ
ประเมินผลคณะกรรมการ ท่ีผา่นการสอบทานโดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล โดยมี
กระบวนการในการประเมิน ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

2. เลขานกุารบริษัทท าหนา้ท่ีด  าเนินการจดัส่งแบบประเมินใหก้รรมการทกุท่านพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติงานและส่งกลับมายังบริษัทเพ่ือท าการวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดท าสรุปและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเพ่ือพิจารณาผลการประเมินและแนว
ทางการพฒันาปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
และปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรบัทราบและร่วมกันหา
แนวทางในการสนบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการใหดี้ยิ่งขึน้ตอ่ไป 

 

ฌ. ค่าตอบแทนกรรมการ 
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ใหพ้ิจารณาจากหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

และการท างานของกรรมการโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน พิจารณาถึงประเภทคา่ตอบแทน แนวทางและวิธีการจ่ายคา่ตอบแทน ผลประโยชนอ่ื์นๆ และ
จ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นๆ ส าหรบั คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ และ
ผูบ้ริหารระดบัสงู ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
ผลการปฏิบตัหินา้ท่ีของผูบ้ริหารระดบัสงูรวมทัง้ภาวะตลาดอยู่เสมอ และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือ
อนมุตัิในการพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
ในแต่ละปีนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะตอ้งค านึงใหส้อดคล้องกับหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลาดและคู่แข่งขัน โดย
คา่ตอบแทนตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี 



  คูมื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

หนา้ 16 

หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน 
บริษัทมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับ

ภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยคา่ตอบแทนกรรมการ
เพียงพอท่ีจะจูงใจใหก้รรมการ มีคณุภาพ และสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ
บรษิัทฯ ซึ่งก าหนดองคป์ระกอบของคา่ตอบแทนเป็น 2 สว่นดงันี ้

ก.  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
ส่วนที ่1  คา่ตอบแทนรายปี (Annual Fee) ประกอบดว้ย 

 ค่าตอบแทนประจ า (Retainer fee) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการเป็นรายเดือน 
ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ ก็ตาม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และ
ความสามารถในการด าเนินงานตามเปา้หมาย 

 คา่เบีย้ประชมุ (Attendance Fee) เป็นคา่ตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการท่ีเขา้รว่มประชุม
ในแตล่ะครัง้ โดยจา่ยใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเทา่นัน้ 

ส่วนที่ 2  ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee / Bonus) เป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ี
จ่ายใหก้รรมการปีละครัง้ โดยเช่ือมโยงกับมูลค่าท่ีสรา้งใหก้ับผูถื้อหุน้ เช่น ผลก าไรของบริษัทฯ หรือเงิน  
ปันผลท่ีจา่ยใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 

ญ. การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

กรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทกุปี โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาและ
เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการ โดยเกณฑด์งักลา่วจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเปา้หมายของบรษิัท 
 

ฎ. การพัฒนากรรมการ 
บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาความรูด้้วยการศึกษาดูงาน และเข้าอบรม 

สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเพิ่มความรูค้วามเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าท่ีกรรมการ และเรื่องอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทจึงไดส้่งเสริมใหมี้การสมคัรสมาชิกสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ใหก้บักรรมการ เพ่ือประโยชนใ์นการรบัขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ จาก IOD 
 

ฏ. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน  เพ่ือสรา้งความเขา้ใจใน
ธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัท และเพ่ือเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการทัง้ในแง่การ
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ก ากับดูแลกิจการ การจัดการธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ
กรรมการอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานกุารบรษิัท เป็นผูป้ระสานงานในเรื่องตา่งๆ ดงันี ้

1.  โครงสรา้งธุรกิจ โครงสรา้งกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  แนวทางการด าเนินธุรกิจ และจดัใหมี้การเย่ียมชมกระบวนการผลิต 
3.  จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ เพ่ือสอบถามข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการด าเนิน

 ธุรกิจของบรษิัท 
 

ฐ.  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
 1.  วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้ 
 2. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี แลว้แต่ระยะเวลา
ใดจะนานกวา่ แตห่ากกรรมการบรษิัทเห็นวา่ มีความจ าเป็นตอ้งขอใหก้รรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่ตดิตอ่กนัมา
ครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ด  ารงต าแหน่งต่อไป ก็ใหอ้  านาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ของกรรมการอิสระออกไปไดอี้ก 
 

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามส าคญัในการจดัใหมี้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
โดยจดัท าคูมื่อระเบียบและวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร ในเรื่องการแบง่แยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบและถ่วงดลุระหว่างกนั โดยผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างอิสระและ
เสนอผลการตรวจสอบไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงกับความเป็นจริง รวมถึงการติดตามผลการแกไ้ขและปรบัปรุง
การปฏิบตังิานของผูต้รวจสอบ 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดใหมี้รายงานการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีการประชุม    
ทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในตอ่คณะกรรมการบรษิัท 
 

การบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) 
โดยรวมของบริษัทฯ พรอ้มทัง้มีการพฒันาและทบทวนระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ
อยา่งตอ่เน่ือง  รวมถึงก ากบัดแูลใหเ้กิดความรว่มมือในการบรหิารความเส่ียงในทกุระดบัของบริษัทฯ 
 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทตอ้งรายงานการประเมินผลและการตดิตามกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล ตอ้งมีการ
ประชุมทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอรายงานการบริหารความเส่ียงและ
บรรษัทภิบาลตอ่คณะกรรมการบรษิัท 
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กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ทัง้หมด และท าหนา้ท่ีรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ 
โดยรวม ซึ่งแนวปฏิบตัท่ีิดีขอ้หนึ่งในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีระบไุวว้า่คณะกรรมการบริษัทควรจดัใหมี้
คณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือแบง่เบาภาระของคณะกรรมการบริษัท    
 เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการชุดย่อยไดป้ฏิบัติงานไดอ้ย่างชัดเจนตามหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 
รวมถึงช่วยกลั่ นกรองงานได้อย่างโปร่งใส ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติกฎบัตรของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัหินา้ท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
 
1) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท ทีทีดบับลิว จ  ากัด (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของระบบการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) จงึมีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2549 ใหเ้ป็นคณะกรรมการท่ีมีอิสระในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน แบ่งเบาภาระหน้าท่ีต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัทใหมี้ประสิทธิผล สอบทานความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน 
ระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในและการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2015 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2558 ไดมี้การ
มอบหมายอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจากเดมิ 
1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.1 คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้ประธานและกรรมการตรวจสอบ  
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นผูมี้ความรูค้วามเขา้ใจ หรือมีประสบการณด์า้นการบญัชี
หรือการเงิน และมีความรูต้อ่เน่ืองเก่ียวกบัเหตท่ีุมีตอ่การเปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงิน 
ซึ่งจะมีผลใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามท่ีบริษัทฯ 
ก าหนดในคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

1.4 ผูค้วบคมุงานสงูสดุในการตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1    ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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2.2 เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดร้บั
เงินเดือนประจ า หรือมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 

2.3 เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชนห์รือสว่นไดเ้สียไมว่่าทางตรงหรือทางออ้มในดา้นการเงินและ
การบริหารงานบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิัทฯ 

2.4 เป็นกรรมการท่ีไม่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษัท   
ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

2.5 สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็น  หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีไดร้ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบรษิัท รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว  

3.  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างตอ่เน่ืองและอิสระตอ่การแสดงความ

คดิเห็น  คณะกรรมการบรษิัทจงึก าหนดขอบเขตอ านาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้
3.1   สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
3.2 พิจารณาอนมุตังิบสอบทานรายไตรมาสของบรษิัทฯ 
3.3 พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปีของบรษิัทฯ 
3.4 สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ใหมี้ความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและใหค้วาม
เห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3.5 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3.6   พิจารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และบคุลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 
3.7 พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.8 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชีของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอขออนมุตัิตอ่ผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
และใหมี้การประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3.9 จดัท ารายงานการก ากับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
การประจ าปีของบรษิัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3.10 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรสว่นตรวจสอบภายใน ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

3.11 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.  วาระการด ารงต าแหน่ง 
4.1  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนีห้มายถึง ชว่งเวลา

ระหว่างการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของปีท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ และการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  
ในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ได ้  
แตไ่มใ่ชก่ารตอ่วาระโดยอตัโนมตัิ 

4.2 กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหนง่เม่ือ 
4.2.1 ครบก าหนดตามวาระ 
4.2.2 พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิัท 
4.2.3 ขาดคณุสมบตัติามขอ้ก าหนด กลต.และตลท. 
4.2.4   คณะกรรมการบรษิัทมีมตใิหพ้น้จากต าแหนง่ 
4.2.5 ลาออก 
4.2.6 ตาย 

4.3 การลาออกของกรรมการตรวจสอบตอ้งแจง้ตอ่บรษิัทล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มเหตผุล 
เพ่ือคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอ่ืนท่ี  
มีคณุสมบตัคิรบถว้นทดแทนกรรมการท่ีลาออก 

5. การประชุม 
5.1  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจดัใหมี้หรือเรียกประชมุตามท่ีเห็นสมควรอย่างนอ้ยไตรมาสละ 

1 ครัง้ 
5.2 ในการประชมุจะตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชมุ 
5.3    ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี

ประธานได ้ใหก้รรมการท่ีมาร่วมประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนเป็นประธานในท่ี
ประชมุ 

5.4  การวินิจฉัยชีข้าดในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี
ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

5.5 กรรมการตรวจสอบผู้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนไดเ้สียในเรื่องท่ี
พิจารณา หา้มมิใหแ้สดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ  
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5.6 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

6. การรายงาน 
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานผลการประชมุ หรือรายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการ

บรษิัทควรทราบเป็นประจ า 
6.2  รายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทภายในเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข ในกรณี

ท่ีมีรายการหรือการกระท าท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบรษิัท รวมทัง้รายการท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทจุริตหรือ
มีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน และการฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์  หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

6.3  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด  าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาอนัควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท า
ตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
หรือตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) 

 
2) กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

การด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากับดูแลกิจการท่ีดี โปร่งใส ตรวจสอบไดเ้ป็นการสรา้งความยั่งยืน
ให้กับองคก์รและประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จ  ากัด (มหาชน) ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงมีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร  โดยก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีพิจารณา กลั่ นกรอง ติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมให้
ขอ้เสนอแนะกบัผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 
1.  องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผูบ้ริหารจ านวน
หนึ่งของบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการผู้จัดการเป็นหนึ่งใน
กรรมการบริหาร ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร  
ซึ่งประธานกรรมการบรหิารตอ้งไมเ่ป็นบคุคลคนเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ  
2. คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริหาร  

2.1 บรรลนุิตภิาวะ 
2.2 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
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2.3  ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้  าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท่ี์ไดก้ระท า
โดยทจุรติ 

2.4  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ  
ฐานทจุรติตอ่หนา้ท่ี 

3. ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่
3.1  ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหเ้ป็นไปตามมต ินโยบาย (Policies) และ

 กลยุทธ์ (Strategies) ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตลอดจนให้ค  าแนะน าและ
ค าปรกึษาตอ่กรรมการผูจ้ดัการ 

3.2  ก ากับดูแลศึกษาความเป็นไปได้ส  าหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติด  าเนิน
โครงการตา่งๆ ตามท่ีเห็นสมควรในวงเงินตามขอ้ 3.3 

3.3  มีอ านาจอนมุตัิการเขา้ท านิติกรรมใดๆ ท่ีมีผลผกูพนัตอ่บริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (หา้สิบ) 
ลา้นบาท ทัง้นีก้ารอนมุตัิดงักล่าวตอ้งไม่เป็นรายการท่ีมีความขดัแยง้หรือมีสว่นไดส้ว่นเสีย
กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้รายการท่ีตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 

3.4  มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินธุรกิจของ  
บริษัทฯ หรือการด าเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบาย 
(Policies) และกลยทุธ ์(Strategies) ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิัท 

3.5  มีอ านาจว่าจ้าง แต่งตัง้ ลงโทษทางวินัย เลิกจา้ง ให้ออก ปลด ก าหนดเงินเดือน โบนัส 
สวัสดิการ และผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานของบริษัทฯ ท่ีมีต  าแหน่งตัง้แตผู่อ้  านวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึน้ไป 
แตไ่มร่วมถึงกรรมการผูจ้ดัการ 

3.6  มีอ านาจแต่งตั้ง ก าหนดอ านาจหน้าท่ี มอบหมายแนวนโยบาย ก ากับดูแล ก าหนด
ผลตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าใชจ้่าย และสิ่งอ านวยความสะดวกของคณะท างานพิเศษ 
เพ่ือด าเนินงานเฉพาะเรื่อง รวมถึงอนุมัติข้อเสนอของคณะท างานพิเศษภายในวงเงิน  
ตามขอ้ 3.3 

3.7  มีอ านาจแต่งตัง้ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และ/หรือคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ
บริหารไดต้ามความเหมาะสม โดยการก าหนดผลตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าใชจ้่ายและ  
สิ่งอ านวยความสะดวกของประธานท่ีปรกึษา ท่ีปรกึษา และ/หรือคณะท่ีปรกึษาดงักลา่วให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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3.8  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครัง้คราว 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

4.1  กรรมการบรหิารมีวาระอยูใ่นต าแหนง่ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด    
4.2  กรรมการบรหิารพน้จากต าแหนง่เม่ือ 

  4.2.1    คณะกรรมการบรษิัทมีมตใิหพ้น้จากต าแหนง่         
  4.2.2    พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิัท 
  4.2.3    พน้สภาพการเป็นผูบ้รหิารของบรษิัท 
  4.2.4    ลาออก 
  4.2.5    ตาย                   

4.3       การลาออกของกรรมการบริหารตอ้งแจง้ตอ่บรษิัทฯ ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัพรอ้มเหตผุล 
5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งจดัใหมี้การประชมุตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
     5.2  วาระการประชมุ และเอกสารการประชมุจะตอ้งจดัสง่ใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารลว่งหนา้

ก่อนการประชมุ  
       5.3  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง  

จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
    5.4  มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชมุ ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องใดจะตอ้งไมร่ว่มพิจารณาหรือลงมต ิ  
6. การรายงาน 

        คณะกรรมการบริหารจะตอ้งรายงานผลการปฏิบตัหินา้ท่ีตอ่คณะกรรมการบรษิัท และรายงานการ
ท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาตอ่ผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี ้  

      6.1  จ านวนครัง้ในการประชมุ  
      6.2  จ านวนครัง้ท่ีกรรมการบรหิารแตล่ะคนเขา้รว่มประชมุ  

             6.3  ผลการปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้ 
 
3) กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนท าหนา้ท่ีแทนกรรมการบรษิัทในดา้นการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ดัการ พรอ้มทัง้ก าหนดคา่ตอบแทนใหเ้หมาะสม เพียงพอท่ีจะจูงใจ 
เพ่ือใหธุ้รกิจด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล และเตบิโตไดแ้บบยั่งยืน 
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1. องคป์ระกอบ คุณสมบัต ิและการแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยมีคณุสมบตัติามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั และไม่เป็นผูบ้รหิารของ
บรษิัทฯ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
2. วาระการด ารงต าแหน่ง 
          กรรมการมีวาระด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 
3. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3.1    สรรหาคณะกรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการ 
3.2 ก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ดัการ 
3.3 จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการ 
3.4 จัดใหมี้แผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรบัต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการท่ี

สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจบรษิัทฯ โดยมีหลกัเกณฑ ์คือ 
3.4.1 ก าหนดวิธีการวางแผนสืบทอดต าแหนง่ในองคก์ร 
3.4.2 ก าหนดต าแหนง่หลกัท่ีตอ้งการผูสื้บทอด 
3.4.3   ก าหนดคณุสมบตัท่ีิเหมาะสมส าหรบัต าแหนง่หลกั 
3.4.4 ประเมินและคดัเลือกผูท่ี้มีความสามารถและศกัยภาพสงู หรือผูส้ั่งสมประสบการณ์

เพ่ือพฒันาเป็นผูสื้บทอดต าแหนง่ 
3.4.5 สรา้งแผนพัฒนาความเป็นผูน้  าส าหรบับุคคลท่ีไดร้บัคาดหมายว่าจะเป็นผูสื้บทอด

ต าแหนง่ 
4. หลักเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
       สรรหากรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ดัการท่ีมีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ภาวะผูน้  า และ

วิสยัทศันอ์นัเป็นประโยชนต์อ่บริษัทฯ ดว้ยความโปรง่ใส เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
ขออนมุตัติอ่ผูถื้อหุน้ โดยยดึหลกัเกณฑ ์

4.1 จากรายช่ือท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ตามท่ีบรษิัทฯ ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมการ 
4.2 ความหลากหลายทางเพศ อาย ุความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญใน

ดา้นต่างๆ ท่ีจ  าเป็นโดยใช ้Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณา 
คณุสมบตัิตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับริษัท 
ซึ่งคณุสมบตัิของกรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ ์และเป็นไปตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจของบรษิัทฯ 

4.3 ประวตัิการท างานท่ีโปรง่ใสไม่ดา่งพรอ้ย มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบ  มีวฒุิภาวะและความ
เป็นมืออาชีพ 
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5. หลักเกณฑแ์ละกระบวนการพจิารณาค่าตอบแทน 
5.1 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทน นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ท่ี ความ รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และสามารถ
เทียบเคียงไดก้บับรษิัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรม
และธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการเพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการ  
มีคณุภาพ และสามารถปฏิบตัหินา้ท่ีใหบ้รรลเุปา้หมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ 

5.2 ก าหนดองคป์ระกอบของคา่ตอบแทนเป็น 2 สว่นดงันี ้                  
ส่วนที ่1    คา่ตอบแทนรายปี (Annual Fee) ประกอบดว้ย 

                             คา่ตอบแทนประจ า (Retainer fee) 
                                          เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่
ก็ตาม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และความสามารถในการด าเนินงานตามเปา้หมาย                                                       
       คา่เบีย้ประชมุ (Attendance Fee) 
                                          เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้รรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้
เฉพาะกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเทา่นัน้ 

ส่วนที ่2    คา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee / Bonus) 
                               เป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายใหก้รรมการปีละครัง้ โดยเช่ือมโยงกับมูลค่าท่ีสรา้ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้ เชน่ ผลก าไรของบรษิัทฯ หรือเงินปันผลท่ีจา่ยใหก้บัผูถื้อหุน้ 
6.   การประเมินผลงาน 

6.1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบตัิในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยเปรียบเทียบเปา้หมาย และแผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี 

6.2 ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าทกุปี 
7. การประชุม และการรายงาน 
       จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยในการประชุมแต่ละครัง้ตอ้งมีกรรมการอย่างน้อย 
กึ่งหนึ่งจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ และใหร้ายงานผลการด าเนินงานในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ 
8. ทีป่รึกษา 
    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถขอรบัค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระตาม
ความเหมาะสมดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิัทฯ  
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4) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภบิาล 
สืบเน่ืองจากการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2020 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ไดมี้มติ

ใหมี้การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัททีทีดบับลิว จ ากดั ( มหาชน ) ( บริษัท ฯ ) โดยมีการ

รวมคณะกรรมการชุดย่อยท่ีมีอยู่เดิมของบริษัทฯ  2 คณะไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล เพ่ือใหเ้กิดความ

กระชับและครอบคลุมการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกันโดย ตระหนักถึงความส าคญัของระบบการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และการควบคุมภายในและภายนอก โดยก าหนดให้คณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลท าหนา้ท่ีทบทวนและติดตามปัจจยัเส่ียงและผลกระทบดา้น

ต่างๆ ของบริษัท พรอ้มให้ข้อเสนอแนะ ทั้งดา้นการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านสภาพแวดล้อมและ

การตลาด ดา้นกฎหมาย ตลอดจนเสนอแนวทางปฏิบตัิดา้นการก ากบัดแูลท่ีดีรวมถึงการทบทวนระบบการ

จดัการตอ่คณะกรรมการบรษิัท ใหท้นัสมยัอยา่งสม ่าเสมอ 

1.  องคป์ระกอบและคุณสมบัต ิ
 1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยจ านวน 3 คนและอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมี
กรรมการท่ีมีความรูค้วามช านาญดา้นการบริหารความเส่ียง และ /หรือ มีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีพงึปฏิบตักินัตามมาตรฐานสากล 

1.2  กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลคัดเลือกสมาชิกจากกรรมการ 1 คน ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล และสมาชิกอีก 1 คน ด ารง
ต าแหนง่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล 
 1.3  ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย      
บรษิัทรว่ม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 1.4  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บรษิัท รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 
2.  วาระการด ารงต าแหน่ง 

2.1  กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี เม่ือพน้จากต าแหนง่ตามวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหม่ได ้แตไ่ม่ใช่การตอ่
วาระโดยอตัโนมตั ิ

2.2  การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลต้องแจ้งต่อประธาน
คณะกรรมการบรษิัทลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั 
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3.  ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่  
 3.1 ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และการวางกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของ
บริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคัญ คือ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้น
สภาพแวดลอ้มและตลาด ความเส่ียงดา้นการผลิตและจ่ายน า้ประปา ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความ
เส่ียงดา้นตลาดแรงงาน ความเส่ียงดา้นสญัญา และความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงของกิจการ เป็นตน้ 
 3.2 วางกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเส่ียงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตามและ
ควบคมุความเส่ียงของบรษิัทฯ โดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้ 
 3.3 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง  โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบตัติามนโยบาย  
 3.4 เสนอแนวทางปฏิบตัดิา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่คณะกรรมการบรษิัท 
 3 .5   ก ากับดูแลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนกุรรมการตา่งๆ ตลอดจนฝ่ายบรหิาร เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ
และจรยิธรรมทางธุรกิจ 
 3.6 ทบทวนแนวปฏิบตัิ ดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทโดยเทียบกับหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลและของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิัทเพ่ือพิจารณาปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ  
 3.7  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอในสิ่งท่ีตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยทุธท่ี์ก าหนด 
 3.8 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลสามารถจดัจา้งท่ีปรกึษาจากภายนอกเพ่ือ
ขอค าแนะน าไดด้ว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิัทฯ โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท 
 3.9 ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  
4.  การประชุม 
 4.1  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลจดัใหมี้การประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้  
 4.2  องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย
กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลอย่างน้อย 3 คน ในกรณีประธานไม่สามารถเขา้ร่วมการ
ประชมุได ้ใหก้รรมการในท่ีประชมุเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน  
 4.3   กรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล ผูใ้ดมีส่วนไดส้่วนเสียเป็นการสว่นตวัในเรื่องใด
หรือมีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องท่ีตอ้งพิจารณา หา้มมิใหแ้สดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ 
 4.4  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลสามารถเชิญผูบ้รหิารท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้รว่ม
ประชมุไดต้ามสมควร  
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 4.5  ในกรณีท่ีตอ้งลงมติ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได ้1 เสียง ในกรณีท่ีคะแนนเสียง
เทา่กนัใหป้ระธานใชว้ิธีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหไ้ดข้อ้ยตุิ 
5.       การรายงาน 
 5.1  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล รายงานผลการด าเนินการต่อ
คณะกรรมการบรษิัท ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 
 5.2  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล ควรจัดเตรียมรายงานการประชุมและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิัท  
 
นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง 
1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
 บรษิัทใหค้วามส าคญัตอ่การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการเพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดแูลกิจการและก าหนด
นโยบายและแผนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก
คณุสมบตัแิละประสบการณท่ี์เหมาะสมภายใตห้ลกัการดงัตอ่ไปนี ้

 คณุสมบตัิตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับริษัทฯ ซึ่ง
คุณสมบตัิของกรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจของบรษิัท 

 ความหลากหลายทางเพศ อาย ุความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญในดา้น
ตา่งๆ ท่ีจ  าเป็นโดยใช ้Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณาฯ 

 ประวตัิการศึกษาและการท างานอันเป็นประโยชนต์่อการก ากับดูแลกิจการ มีความโปร่งใส มี
คณุธรรม มีความรบัผิดชอบ มีวฒุิภาวะและความเป็นมืออาชีพ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น หรือกรรมการอิสระ โดยจะพิจารณาจาก
ความเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ พิจารณาจากรายช่ือท่ีผูถื้อหุน้เสนอตามท่ีบริษัทใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้
ในการเสนอช่ือกรรมการ และจากท าเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทัง้นี ้การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบวาระจะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากผูถื้อหุน้เป็นรายบคุคล โดยการลงมตติามขอ้บงัคบัของบริษัท ดงันี ้

 ผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู ่
 ผูถื้อหุน้จะใชส้ิทธิเลือกบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แตต่อ้งไมเ่กินจ านวนกรรมการ

ท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
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 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ให้แก่แต่ละบุคคลได้เท่ากับคะแนนเสียงท่ี มีอยู่ โดยจะแบ่งแยกคะแนนให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด ้

 บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่กบัจ านวน
กรรมการท่ีพึงเลือกตัง้ในครัง้นี ้ในกรณีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัคะแนนเสียงต ่าลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชีข้าด เพ่ือใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

 ผูท่ี้ไดร้บัเลือกจะตอ้งไดร้บัเลือกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าส่ีในหา้ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งนี ้ บริษัทจะน าเสนอข้อมูลกรรมการพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 
ประกอบดว้ย ประวตัิการศึกษา ประสบการณท์ างาน การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน รวมทัง้ขอ้
พิพาททางกฎหมาย (ถา้มี) และในกรณีท่ีเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้วาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกครัง้หนึ่ง 
จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 
 กรณีท่ีต าแหนง่กรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือผูมี้คณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ี
เหลืออยู่ โดยกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่จะอยู่ในต าแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีออกไป 
 บรษิัทค านึงถึงสิทธิ ความส าคญัและการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้รายยอ่ย เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บั
ผูถื้อหุ้นว่าจะไดร้บัการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการจึงเ ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันท่ี               
1 กนัยายน – 31 ธนัวาคม ของทกุปี โดยมีขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัท่ีิชดัเจนและโปรง่ใส สามารถดรูายละเอียด
ไดท้างเว็บไซตข์องบรษิัท 
 
2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทก าหนดหลักเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการอิสระโดยตอ้งเป็น
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑข์องการสรรหากรรมการบริษัท ประกอบดว้ยคุณสมบตัิของ
กรรมการอิสระท่ีอา้งอิงจากนิยามกรรมการอิสระของส านักงาน ก.ล.ต. โดยการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
อย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการและตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยบริษัทมีจ านวนกรรมการอิสระ 
4 คน  โดยบริษัทมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกับกรรมการ
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ผูจ้ดัการไม่เป็นบคุคลเดียวกนั เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นความรบัผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบาย
การก ากับดูแลกับการบริหารงานประจ าและเกิดการถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมมาภิบาล ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ แตง่ตัง้
โดยคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คนตอ้งมี
ความรูด้า้นบญัชีและ/หรือการเงินเพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบและก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิัท รวมถึง
ก ากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการพิจารณาขอ้
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีบริษัทก าหนดและการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอิสระตดิตอ่กนัหลายวาระไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 
3. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา    
สรรหาผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท หรือต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการโดยพิจารณาจากคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม
ในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารตามแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) โดยกลั่นกรองจากผู้มี
คณุสมบตัิท่ีเหมาะสมมีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ ประสบการณ ์ท่ีเป็นประโยชนใ์นการด าเนินงานของ
บริษัท เข้าใจในธุรกิจและมีความสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค ์และเป้าหมาย ภายหลัง
กระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม จะน าเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมกับคณะกรรมการบริษัทเป็น         
ผูพ้ิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
 ส าหรับการสรรหาผู้บริหารในระดับต าแหน่งผู้อ  านวยการฝ่ายขึน้ไป กรรมการผู้จัดการจะเป็น      
ผูน้  าเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ สว่นผูบ้รหิารในระดบัตัง้แตผู่จ้ดัการสว่นลงไปอยูใ่น
อ านาจการพิจารณาแตง่ตัง้ของกรรมการผูจ้ดัการ 
 
นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดระเบียบการก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบรษิัทรว่ม ดงันี  ้

(1) ก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยการส่งตวัแทนเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ/
หรือผูบ้รหิารในบริษัทยอ่ยและบรษิัทรว่มตามสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทนัน้ๆ เพ่ือควบคมุ
และก าหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มไดอ้ย่างสมบรูณ ์มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ทั้งนี ้การแต่งตัง้ผูแ้ทนเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการผู้แทน
และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนและน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูอ้นมุตัิ 

(2) ตอ้งมีการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มใหท่ี้ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทไดร้บัทราบในทกุไตรมาส 
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นโยบายด้านการซือ้ขายหรือเปล่ียนแปลงการถอืครองหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัท เพ่ือ

ปอ้งกันการซือ้หรือขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน และเพ่ือเล่ียงขอ้ครหาเก่ียวกบัความเหมาะสมของ
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบคุคลภายใน โดยก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารหา้มซือ้ขายหรือเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือฐานะการเงินและ
สถานะของบริษัทรวมถึงขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ ต่อผูล้งทุน นอกจากนีก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้ง
รายงานการเปล่ียนแปลงการมีส่วนไดเ้สียของตนเองตอ่บริษัท และจะมีการปรับปรุงขอ้มลูทกุปี โดยขอ้มูล
ดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ท่ี ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการผูบ้รหิารและบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
แนวทางการปฏิบัต ิ

- บริษัทจะมีหนงัสือแจง้ไปยังกรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  
ขอความรว่มมืองดเวน้การซือ้ขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบรษิัทในแตล่ะไตรมาส 

- ก าหนดใหพ้นักงานท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส าคญัของบริษัทท่ีอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของ
ราคาหลกัทรพัยค์วรละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทหรือรอจนกระทั่งประชาชนไดร้บัขอ้มลู
และมีเวลาประเมินขอ้มูลนัน้ตามสมควรแลว้ เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามนโยบายการป้องกันการใช้
ขอ้มลูภายในของบรษิัท 

- ก าหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายังส่วนเลขานุการบริษัท เม่ือมีการซือ้ขายหรือ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์เพ่ือด าเนินการจดัท ารายงานต่อหน่วยงานก ากับดแูลอย่าง
ครบถ้วนและภายในก าหนดเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด  ประกอบดว้ย รายงานการถือครอง
หลกัทรพัยฯ์ (แบบ 59-1) และ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยฯ์ (แบบ 59-2)  

- ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้รายงานการเปล่ียนแปลงการมีส่วนไดเ้สียของตนเองต่อ
บรษิัททกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลู และจะตอ้งท าการปรบัปรุงขอ้มลูเป็นประจ าทกุปี 

 
นโยบายด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 บรษิัทไดก้ าหนดแนวทางในการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในอยา่งเครง่ครดั เพ่ือปอ้งกนัการใชข้อ้มลู
ภายในเพ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองและผูอ่ื้นในทางมิชอบ โดยใหถื้อเป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของ
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะควบคมุดแูลใหก้ารรักษาขอ้มลูภายในเป็นไปตามหลกัการ และการท่ีพนกังานใชข้อ้มูล
ภายในท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผูถื้อหุน้ทั่วไปเพ่ือประโยชนใ์นการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นการ
สว่นตนหรือเพ่ือผูอ่ื้น ถือวา่เป็นการกระท าท่ีผิดจรรยาบรรณของบรษิัท  
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 แน วท างก ารป้ อ งกั น ก า รใช้ข้ อ มู ล ภ าย ใน  (Guideline for Prevention of Use of Inside 
Information) ของบริษัทไดผ้่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2549 ไดส้่งเป็นจดหมายเวียนและเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทใหก้ับกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานไดร้บัทราบและปฏิบตัติามอยา่งเครง่ครดั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
(Guidelines for Prevention of Use of Inside Information) 

หลกัการทั่วไป 
บริษัท  เป็นบริษั ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ด าเนินธุ รกิจตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ว่าดวัยการซือ้หรือขายหลักทรพัย ์และพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ีกระท าโดยกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษัท และพนกังานของบริษัทย่อย หา้มมิใหอ้าศยัขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัตอ่
การเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหุน้หรือหลกัทรพัยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่ประชาชนโดยทั่วไป ท่ีรูม้าจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือมีต าแหน่งในบริษัท อาจท าให้ต้องรับผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา ทั้งนี ้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย ์(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559 ไดมี้การแก้ไขและประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ไดท้  าหนังสือเวียนให้กับกรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังานของบรษิัท และพนกังานของบรษิัทยอ่ย ไดท้ราบและน าไปปฏิบตัิ 
 ดงันั้น เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทฯ ตอ้งเผชิญกับการ
กระท าท่ีอาจฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าว ตลอดจนเพ่ือเป็นการด าเนินการตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดแนวทางการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในขึน้ โดยกรรมการ   
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวอย่างเครง่ครดั 
เป็นไปตามบทบญัญัติของทัง้นี ้พระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 
พรอ้มทัง้ใชส้ามญัส านึก เหตแุละผลท่ีพึงปฏิบตัิแตล่ะกรณีประกอบดว้ย โดยบริษัทไดก้ าหนดแนวทางการ
ปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในไว ้ดงันี ้
กรรมการ  

(1) กรรมการจะตอ้งไม่ใชข้อ้มูลท่ีไดร้บัในฐานะกรรมการบริษัทในทางท่ีมิชอบ  หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บรษิัท  

(2) กรรมการจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ หรือขอ้มลูท่ีมีผลกระทบตอ่การท า
ธุรกิจใหบ้คุคลภายนอกทราบ  

(3) กรรมการ คู่สมรส และบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ จะตอ้งไม่ซือ้หรือขายหุ้นในขณะท่ีมีขอ้มูล
ภายในของบรษิัทฯ ซึ่งหากเปิดเผยตอ่สาธารณชนจะมีผลกระทบตอ่ราคาหุน้  
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(4) กรรมการจะตอ้งไม่แจง้ขอ้มูลซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ใหผู้อ่ื้นอนัอาจน าไปสู่การจอง
ซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 

พนักงาน  
(1) พนกังานจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยเครง่ครดั 

ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้และ/หรือตอ่สาธารณะโดยเทา่เทียมกนั  
(2) การเปิดเผยข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

กรรมการผูจ้ดัการ ซึ่งจะเป็นผูด้  าเนินการเปิดเผยขอ้มูลเอง หรือมอบหมายใหผู้ใ้ดผูห้นึ่งเป็น
ผูร้บัผิดชอบการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว  

(3) หน่วยงานกลางท่ีเป็นผู้ให้ขอ้มูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ  ฝ่ายกิจการองคก์ร ไดแ้ก่  
นกัลงทุนสัมพันธ ์ส่วนเลขานุการบริษัท เป็นตน้ โดยหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลมีหนา้ท่ี
สนบัสนุนขอ้มูล ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดหา้ม กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งและ 
รูข้อ้มลูเก่ียวกบังบการเงิน ซือ้และ/หรือขายหุน้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนการเปิดเผยขอ้มูลและ 
24 ชั่วโมงหลงัการเปิดเผยขอ้มูล ส าหรบัสารสนเทศท่ีมีนยัส าคญัอ่ืนๆ หา้มมิใหผู้บ้ริหาร และ
พนกังานท่ีรูข้อ้มูลซือ้ขายหุน้นบัตัง้แตว่นัท่ีทราบขอ้มลูและ  24 ชั่วโมงภายหลงัเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวต่อ ตลท. นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหมี้ระบบการควบคมุภายในเพ่ือป้องกัน 
การรั่วไหลของขอ้มูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรดักุมเพ่ือป้องกันมิใหข้อ้มูลภายในเปิดเผย
ออกสูภ่ายนอกก่อนการเผยแพร ่อยา่งเป็นทางการ โดยใหถื้อวา่ มาตรการและระบบควบคมุนี ้
เป็นสว่นหนึ่งของมาตรการควบคมุความเส่ียงท่ีส าคญัของบรษิัทฯ รวมทัง้ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบของผูบ้งัคบับัญชาท่ีจะควบคุมดูแลใหก้ารรกัษาขอ้มูลภายในเป็นไปตาม
มาตรการดงักล่าว การท่ีพนกังานใชข้อ้มลูภายในท่ียงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะหรือตอ่ผูถื้อหุน้
ทั่วไป เพ่ือประโยชนใ์นการซือ้ขายหลักทรพัยเ์ป็นการส่วนตนหรือเพ่ือผู้อ่ืน  ถือว่าเป็นการ
กระท าท่ีผิดจรรยาบรรณของ บรษิัทฯ 

 
การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน 
บุคคลต้องห้าม   

บคุคลท่ีไมค่วรซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามแนวทางปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 
(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูมี้อ านาจควบคมุกิจการของบรษิัทฯ   
(2) พนักงาน หรือลูกจา้งบริษัท บริษัทในเครือ ท่ีอยู่ในต าแหน่งหรือสายงานท่ีรบัผิดชอบขอ้มูล

ภายในหรือเขา้ถึงขอ้มลูภายใน 
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(3) บคุคลซึ่งอยูใ่นฐานะท่ีสามารถรูข้อ้มลูภายในอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน หรือบุคคลใดท่ีท าหนา้ท่ี
เก่ียวกบัขอ้มลูภายใน 

(4) บพุการี ผูสื้บสนัดาน ผูร้บับตุรบญุธรรม หรือบตุรบญุธรรมตามบคุคลขอ้ (1) (2) (3) 
(5) พ่ีนอ้งรว่มบิดามารดาเดียวกนั หรือพ่ีนอ้งรว่มบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันตามบุคคลขอ้ (1) 

(2) (3) 
(6) คูส่มรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นกนัดว้ยฉนัสามีภรรยาของบคุคลตามขอ้ (1) (2) (3) 
หลักทรัพยต์้องห้าม 
หลกัทรพัย ์หมายถึง หุน้ (share) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของบรษิัทฯ (share warrants) หุน้กู้

แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้(transferable 
subscription rights) ท่ีออกโดยบรษิัทฯ 
แนวทางการปฏิบตัทิั่วไป 

(1) บคุคลตอ้งหา้ม ไมค่วรซือ้หรือขายหลกัทรพัยใ์นขณะใดๆ ก็ตาม หากบคุคลดงักลา่ว รูห้รือควร
รูข้อ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั อันอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลักทรพัยข์อง
บรษิัทฯ ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน 

(2) บคุคลตอ้งหา้มท่ีไดรู้ข้อ้มลูซึ่งมีสาระส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ จากการปฏิบตัิหนา้ท่ีในต าแหน่ง
และ/หรือฐานะเจา้หนา้ท่ีในบรษิัทฯ บริษัทในเครือ ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วใหผู้อ่ื้นทราบ 
ในขณะท่ีขอ้มลูดงักลา่วยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบตัิหนา้ท่ี
ของตนในบรษิัทฯ 

แนวทางปฏิบตัเิฉพาะเรื่อง 
นอกจากแนวทางการปฏิบตัิโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในแลว้กรณีเฉพาะเรื่อง

ดงัตอ่ไปนี ้บคุคลตอ้งหา้มพงึปฏิบตัติามแนวทางดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 
(1)  หา้มบุคคลตอ้งหา้มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการจัดท างบการเงินบริษัทฯ ท าการซือ้หรือขาย

หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ นบัแตเ่ริ่มจดัเตรียมจนถึงวนัสิน้สดุ วนัถดัจากวนัท่ีไดมี้การเปิดเผยงบ
การเงินดงักลา่วแลว้ 

(2)  หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานผูใ้ดท่ีไดร้บัร่างงบการเงินของบริษัทฯ ท าการซือ้หรือ
ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ นบัแต่วนัท่ีตนไดร้บัรา่งงบการเงินดงักล่าวจนถึงสิน้สุดวันท่ีไดมี้
การเผยแพรข่อ้มลูตามงบการเงินนัน้แลว้ 

(3) หา้มบุคคลตอ้งหา้มท่ีรูห้รือควรรูว้่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ขอ้มูลซึ่งมีสาระส าคญัท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ท าการซือ้หรือขาย
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หลักทรพัยน์ับแต่วันรูห้รือควรรูด้งักล่าว จนถึงสิ ้นสุดวนัถัดจากวันท่ีไดท้  าการเปิดเผยและ
เผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วแลว้ 

(4) บริษัทฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งเปิดเผยรายงานการซือ้ขายหุน้ การ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ใหท้ราบทกุครัง้ 

(5) บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดับสงูแจง้ตอ่คณะกรรมการในการซือ้
ขายหุน้ของบรษิัทฯ อยา่งนอ้ย 1 วนัลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย   

 

การรายงานของบุคคลต้องห้าม 
หน้าทีก่ารจัดท ารายงาน 

 (1) กรรมการผูจ้ัดการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารตามท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดตอ้งจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรพัยค์รัง้แรกและการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องตนตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด และรายงานในเรื่องดงักลา่วตอ่บรษิัทฯ พรอ้มกนัดว้ย 

 (2)  ผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไป จะตอ้งท าการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ของหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ท่ีตนถืออยู่ ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ขึน้ไปของจ านวนหลักทรพัยท่ี์
จ  าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

วิธีการรายงาน 
(1) กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิาร ซึ่งมีหนา้ท่ีตามกฎหมายตอ้งจดัท า
และสง่รายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ของตน คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลุ
นิตภิาวะ มีหนา้ท่ีตอ้งส่งส าเนารายงานท่ีส่งใหก้บัหน่วยงานของรฐั หรือหนว่ยงานก ากบั
ดแูล ตอ่บรษิัทฯ ในวนัท่ีสง่รายงานดงักลา่ว 

(2) ผู้บริหารระดับผู้อ  านวยการฝ่ายขึน้ไป ให้จัดท ารายงานการถือครอง และการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
บริษัทฯ ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์
ดงักลา่ว 
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นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

กลุ่มบริษัท ทีทีดบับลิว จ  ากัด (มหาชน) ใหค้วามส าคญักับการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชั่น 
ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบัมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชั่นใน
ทกุรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการป้องกนัและการต่อตา้นการทุจริต  การใหห้รือ
รบัสินบน และแนวปฏิบตัิ เพ่ือใหบุ้คลากรทุกระดบั รวมถึงลูกจา้ง ตวัแทน บริษัทในเครือ หรือบคุคลใดซึ่ง
กระท าการเพ่ือหรือในนามของนิตบิคุคล ไมว่่าจะมีอ านาจหนา้ท่ีในการนัน้หรือไม่ก็ตาม ยดึถือเป็นบรรทดัฐาน
ในการปฏิบตังิาน ดงันี ้
 
นโยบาย : 

กลุ่มบริษัท ทีทีดบับลิว จ  ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ต่อตา้นการทุจริต ตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งไดมี้การเพิ่มเติมบทบญัญัติมาตรา 123/5 ก าหนดความรบัผิดส าหรบับุคคลท่ีให้
สินบนเจา้หนา้ท่ีของรฐั ดงันี ้ 

“มาตรา 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรบัว่าจะให้ทรพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดแก่เจา้หน้าท่ีของรฐั 
เจา้หนา้ท่ีของรฐัตา่งประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหว่างประเทศ เพ่ือจงูใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ 
หรือประวิงการกระท าอนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกินหา้ปี หรือปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทัง้จ  าทัง้ปรบั  

ในกรณีท่ีผูก้ระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบันิติบคุคลใดและกระท า
ไปเพ่ือประโยชนข์องนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเ พ่ือ
ปอ้งกนัมิใหมี้การกระท าความผิดนัน้ นิตบิคุคลนัน้มีความผิดตามมาตรานี ้และตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่ 
หนึ่งเทา่แตไ่มเ่กินสองเทา่ของคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้หรือประโยชนท่ี์ไดร้บั 

บคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบันิติบคุคลตามวรรคสอง ใหห้มายความถึง ลกูจา้ง ตวัแทนบริษัทในเครือ 
หรือบคุคลใดซึ่งกระท าการเพ่ือหรือในนามของนิติบคุคล ไมว่า่จะมีอ านาจหนา้ท่ีในการนัน้หรือไมก็่ตาม” 

โดยบริษัทฯ ถือว่าการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่
เป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลการปฏิบตัิงาน บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งต่อตา้นและละเวน้การกระท า
เชน่วา่นัน้ 
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แนวปฏิบัต ิ: 

บคุลากรทกุระดบัของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงลกูจา้ง ตวัแทน บริษัทในเครือ หรือบคุคล
ใดซึ่งกระท าการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีอ านาจหนา้ท่ีในการนัน้หรือไม่ก็ตาม ตอ้งปฏิบตัิ
ตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดไวด้งันี ้

(1) ปฏิบตัิตามนโยบายการปอ้งกนัและตอ่ตา้นการทจุริต การใหห้รือรบัสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ 
รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริต 
คอรร์ปัชั่น ในทกุรูปแบบ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(2) ปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีของตนดว้ยความโปรง่ใส อนัหมายรวมถึงการเตรียมความพรอ้มรบัการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีจากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดเวลา 

(3) ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอรร์ปัชั่น การใหห้รือรบัสินบน
แก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องท่ีตนมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ ทัง้ทางตรงหรือโดยออ้ม 
เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนแ์ก่องคก์ร ตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(4) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทจุริตและคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกับ   
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ี
รบัผิดชอบไดท้ราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ  

(5) การจ่ายเงินหรือใหส้ิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวญั ความบนัเทิง การท่องเท่ียว ใหแ้ก่
เจา้หน้าท่ีของรฐั เจ้าหน้าท่ีของรฐัต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององคก์ารระหว่างประเทศ  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหบ้คุคลนัน้กระท าการ หรือละเวน้กระท าการใดๆ อนัเป็น
การผิดกฎหมาย เป็นการกระท าท่ีไม่สมควรปฏิบตัิอย่างยิ่ง ทัง้นีร้วมถึงตอ้งไม่ส่งเสริม หรือ  
มีสว่นรว่มใหบ้คุคลอ่ืนมีการกระท าดงักล่าวดว้ย 
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นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) 

บริษัท ทีทีดบับลิว จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต 
โปรง่ใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลท่ีดี รวมทัง้การตอ่ตา้นการทจุริตคอรปัชั่น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ 
นอกจากนี ้บรษิัทฯ คาดหวงัว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯและบริษัทย่อย จะยดึมั่นในการ
ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความมุ่งมั่นตามหลักการดงักล่าว บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการแจง้เบาะแสหรือ  
ขอ้รอ้งเรียน (“นโยบาย”) ฉบบันีข้ึน้เพ่ือสนบัสนุนและเป็นช่องทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่งๆ แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนดว้ยเจตนาท่ีสจุริต
หากพบเห็น (ทั้งท่ีปรากฏแล้วหรือสงสัย) การกระท าหรือสงสัยว่ามีการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

ตามนโยบายนี ้ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับเรื่องท่ี
ส าคญั ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ดงันี ้

1.1 การกระท าท่ีผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบตัิตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ
การด าเนินธุรกิจ การตอ่ตา้นทจุรติคอรปัชั่น  

1.2 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
1.3 รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง ระบบการควบคมุภายในท่ีบกพร่อง และการจัดท าเอกสาร

ทางการเงินท่ีเป็นเท็จ  
1.4 การกระท าท่ีเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอกองคก์รแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน

เก่ียวกบัการกระท าผิดตามท่ีระบใุนขอ้ 2. ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
2.1 แจง้ ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดข้องผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนอย่างชดัเจน 

รวมถึงช่ือบคุคลผูก้ระท าผิดและเหตกุารณก์ระท าผิดท่ีเป็นขอ้มูลเช่ือถือได ้มีหลกัฐาน พยาน 
(ถา้มี) อย่างไรก็ตามผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได ้หาก
เห็นว่าการเปิดเผยนัน้ จะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใดๆ แตห่ากมีการ
เปิดเผยตนเองก็จะท าใหบ้รษิัทฯ สามารถรายงานความคืบหนา้ ชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหท้ราบหรือ
บรรเทาความเสียหาย ไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้ 

2.2 หากพบเห็นมีการกระท าผิดตามท่ีระบุในขอ้ 2. สามารถแจง้เบาะแสหรือข้อรอ้งเรียน ผ่าน
ชอ่งทางตา่งๆ ตามท่ีเห็นวา่เหมาะสม ดงันี ้
ก) แจง้ผูบ้งัคบับญัชาท่ีรบัผิดชอบโดยตรง และ/หรือ บคุคลท่ีตนไวว้างใจ  
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ข) สง่จดหมายอิเล็กทรอนิกสถ์ึงผูบ้งัคบับญัชา หรือหนว่ยงานตรวจสอบภายใน  

ค) ส่งทางไปรษณียห์รือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการผูจ้ดัการ ตามท่ีอยู ่ดงันี ้ 
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์cg@ttwplc.com 
- ทางไปรษณีย ์โดยระบหุนา้ซองถึงผูร้บัแจง้เบาะแส ตามดว้ยท่ีอยู ่ดงันี ้

   บรษิัท ทีทีดบับลิว จ  ากดั (มหาชน) 
   30/130 ม.12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต  าบลไรข่ิง อ าเภอสามพราน   
   จงัหวดันครปฐม 73210 
3. กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน  

3.1 เม่ือไดร้บัการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายใหส้่วนตรวจสอบภายใน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเหมาะสมด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
ข้อมูลท่ีได้รับ ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริง หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย  
จะน าเสนอขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือรบัทราบ
และพิจารณาสั่งการหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผูเ้ก่ียวขอ้ง พรอ้มทั้งแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ เพ่ือด าเนินการพิจารณาในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป  

3.2 ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงดงักล่าวแลว้ จะเสนอ
ความเห็นและแนวทางในการด าเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผูจ้ดัการ 
เพ่ือพิจารณาสั่งการและก าหนดแนวทางการด าเนินการแกไ้ข และพิจารณาก าหนดบทลงโทษตอ่ไป  

4. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน  
เพ่ือสรา้งความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้รอ้งเรียนด้วยเจตนาท่ีสุจริต ผู้แจ้งเบาะแส/  

ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัการปกปอ้งคุม้ครองจากบรษิัทฯ ตามมาตรการ ดงันี ้
4.1 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ช่ือ ช่ือสกุล ท่ีอยู่ และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุตวัผูแ้จง้ไดห้รือผูท่ี้ให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง แลว้ด าเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใด
หรือไม ่

4.2 บริษัทฯ จะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั และความเสียหายของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูหรือบคุคลเก่ียวขอ้ง  

4.3 กรณีผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เห็นว่า
ตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย สามารถรอ้งขอให ้  
บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบริษัทฯ อาจก าหนดมาตรการคุม้ครอง
โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ตอ้ง
รอ้งขอก็ไดห้ากเห็นว่า เป็นเรื่องท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดรอ้นเสียหายหรือความไม่
ปลอดภยั  
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4.4 ผู้ท่ีได้รับความเดือดรอ้นเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรม  

4.5 บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการ
เปล่ียนแปลงต าแหน่ง ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิก
จา้ง หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมตอ่ผูแ้จง้เบาะแส หรือ 
ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ  

5. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนทีเ่ป็นเทจ็  
หากบรษิัทฯ พบวา่การแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือการใหถ้อ้ยค าหรือขอ้มลูใดๆ ท่ีมีหลกัฐาน

พิสจูน ์ไดว้า่เป็นการกระท าท่ีมีเจตนาไมส่จุรติ เป็นเท็จ หรือตัง้ใจใหเ้กิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนกังาน
ของบริษัทฯ จะไดร้บัโทษทางวินยัตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ แตห่ากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการกระท านัน้ 
ท าให ้บรษิัทฯ ไดร้บัความเสียหาย ทางบรษิัทฯ จะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายกับบคุคลนัน้ๆ ตอ่ไป 
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จรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน 
คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจริยธรรมของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตยส์ุจริตและเป็นธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม          
ผูถื้อหุน้ นักลงทุน สงัคม ชุมชน ตลอดจนภาครฐัและประชาชน เพ่ือใหเ้กิดความชัดเจน และสะดวกแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีจะได้รบัทราบถึงแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทฯ คาดหวังใน
จรยิธรรมทางธุรกิจ ดงันี ้

ขอ้ 1. การปฏิบตัติามจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทฯ ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจหมายถึง บริษัท ทีทีดับบลิว จ  ากัด 

(มหาชน) และกลุ่มบรษิัทฯ ซึ่งประสงคใ์หผู้บ้ริหารและพนกังานทกุคนรบัผิดชอบในการท าความเขา้ใจและ
ปฏิบตัิตามแนวทางเบือ้งตน้ท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งครอบคลมุถึงประเด็นตา่งๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การโนม้นา้ว กระตุน้ และจูงใจใหผู้บ้ริหารและพนกังาน รว่มมือร่วมใจสรา้งคณุค่า
ใหแ้ก่กิจการ 

1.2 สรา้งความเช่ือมั่นวา่ สิทธิตามกฎหมายของผูมี้สว่นไดเ้สีย ไดร้บัความคุม้ครอง 
1.3 การปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดว้ยความสุจริต โปร่งใส

และเป็นธรรม 
1.4 การส่งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบท่ีจะท าความคุ้นเคยและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งของบรษิัทฯ ท่ีจะ
ออกมาเพิ่มเตมิ 

ขอ้ 2. กรณีท่ีมีขอ้สงสยัในการปฏิบตัิ หรือเห็นว่าควรแกไ้ขปรบัปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร
ใหร้ายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบตามล าดบัชัน้ 

ขอ้ 3. แนวทางในการประกอบธุรกิจ 
3.1 บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใช้กับบริษัทฯ และธุรกิจการค้าอย่าง

เครง่ครดัและตามหลกัจรยิธรรมท่ีพงึปฏิบตัิ 
3.2 บริษัทฯ เช่ือมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซ่ือตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น  

แนวทางการประกอบธุรกิจท่ีถูกตอ้งและยั่งยืน และบริษัทฯ ยึดมั่นต่อการประกอบ
ธุรกิจดว้ยความเปิดเผยการส่ือสาร ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจะตอ้งถูกตอ้ง 
เท่ียงตรง และมีการใชช้อ่งทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสมในแตล่ะสถานการณ ์

3.3 บริษัทฯ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ท าการส่ือสาร ตีพิมพ ์ประกาศ  
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ไมว่่าจะเป็นการส่ือดว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษรท่ี



  คูมื่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

หนา้ 42 

ไม่เป็นจริง บิดเบือน ประสงคร์า้ย หรือท าลายช่ือเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
การส่ือสารดว้ยวาจาของผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งใชภ้าษาและน า้เสียงท่ีดี และไม่
ท าใหภ้าพพจนแ์ละช่ือเสียงของบรษิัทฯ ตอ้งเส่ือมเสีย 

3.4 บริษัทฯ จะบริหารงานดว้ยความซ่ือตรง รวมทัง้การบนัทึกบญัชีท่ีถูกตอ้ง การเสนอ
และใช้งบประมาณอย่างชัดเจน รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่าง
ซ่ือตรง ถกูตอ้ง โปรง่ใส และมีหลกัการ 

3.5 บริษัทฯ มุ่งหวังความซ่ือตรงจากพนักงานทุกระดบัชัน้ ในการปฏิบตัิตามนโยบาย
ของบริษัทฯ หลกัเกณฑท์างบญัชี และการควบคมุภายในอ่ืนๆ และหากพนกังาน
พบเห็นการละเมิดกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการทุจริต
และความเส่ือมเสียแก่บรษิัทฯ พนกังานพงึแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

3.6 บรษิัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยค านงึถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีมีตอ่สถาบนัชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์รวมทัง้กฎหมายและศีลธรรมอนัดีของบา้นเมือง 

3.7 บริษัทฯ ยึดมั่นในการสรา้งบรรยากาศท่ีดีในการท างานและเปิดโอกาสให้มีการ
เสนอขอ้คดิเห็น รบัฟังขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม 

3.8 บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบตัิจากความแตกต่างดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ
สมรส หรือความไรส้มรรถภาพทางรา่งกาย 

ขอ้ 4. การปฏิบตัติอ่ผูถื้อหุน้ 
4.1 บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการสรา้งความเจริญเติบโต เพ่ื อให ้      

ผูถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนท่ีดี 
4.2 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรบัทราบขอ้มลูท่ีจ  าเป็นเพ่ือใชใ้นการประเมิน

การบรหิารงานของบรษิัทฯ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการลงคะแนนในวาระตา่งๆ 
ของการประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จะเปิดเผยผลประกอบการพรอ้มกบัขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง
ตามความจรงิ และรายงานฐานะการเงินของบรษิัทฯ ตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอ 

4.3 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะบนัทึกรายการทางบญัชีอย่างถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบ
ภายใน ผูส้อบบญัชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.4 บริษัทฯ จะเคารพและรกัษาสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย และผูถื้อหุน้จะ
ไดร้บัการปฏิบตัดิว้ยความสจุริต โปรง่ใส และเป็นธรรม 

ขอ้ 5. การปฏิบตัติอ่คูค่า้และคูส่ญัญาทางธุรกิจ 
5.1 บริษัทฯ ประสงคท่ี์จะใหก้ารจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมี

จรยิธรรม โดยด าเนินการภายใตห้ลกัการดงันี ้
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(1) มีการแขง่ขนัจากผูเ้สนอราคาและการคดัเลือกอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 
(2) มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคูค่า้และคูส่ญัญา 
(3) จดัท ารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสม 
(4) จดัใหมี้ระบบการจดัการและติดตามเพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีการปฏิบตัิตามเง่ือนไข 

ของสญัญาอยา่งครบถว้น เพ่ือปอ้งกนัการทจุรติประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอน
ของกระบวนการจดัหา 

5.2 บริษัทฯ ประสงคท่ี์จะให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีดี มีคุณภาพ ดว้ยความ
ซ่ือสตัยย์ตุธิรรม 

5.3 บริษัทฯ มีนโยบายรกัษาความลบัของคู่คา้และคู่สญัญา ในการด าเนินธุรกิจอย่าง
เป็นธรรมและอิสระ ไม่ด  าเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติด
สินบนหรือจดัหาสิ่งของใหผู้อ่ื้นโดยหวงัผลประโยชนท์างธุรกิจ 

5.4 บริษัทฯ รักษาไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การ
ตดัสินใจโดยเปรียบเทียบเง่ือนไข ราคา คณุภาพ รวมไปถึงการบริการต่างๆ อย่าง
โปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้และไม่วา่จะอยู่ในสถานการณใ์ดก็ตาม หา้มมิให้
มีการเรียกรอ้งใหคู้ค่า้และคูส่ญัญาใหห้รือรบัผลประโยชนใ์ดในการด าเนินธุรกิจ 

5.5 บรษิัทฯ มุง่หมายท่ีจะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืนกบัคูค่า้และคูส่ญัญาท่ีมี
วัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณค่าของสินค้าและบริหารท่ีคู่ควรกับมูลค่าเงิน 
คณุภาพทางดา้นเทคนิคและมีความเช่ือถือซึ่งกนัและกนั 

5.6 บริษัทฯ ประสงคท่ี์จะด าเนินธุรกิจระหว่างคูค่า้และคูส่ญัญาอยา่งถกูตอ้ง และไดร้บั
ความคุม้ครองตามกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ขอ้ 6. การปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจ 
6.1 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่กล่าวหาหรือท าลาย

บรษิัท คูแ่ขง่ 
6.2 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจแข่งขันกับคู่แข่งขันตามกติกาและกรอบแห่ง

กฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ 
ขอ้ 7. การปฏิบตัติอ่ลกูคา้ 

7.1 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลูกคา้ บนพืน้ฐานของการรกัษา
ผลประโยชนส์งูสดุโดยรวมของบรษิัทฯ 

7.2 บริษัทฯ มีนโยบายในด้านการผลิตและจ่ายน ้าประปา เพ่ือให้เป็นไปตาม
คณุลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
(1) ความสะอาดตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม  
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(2) ความเพียงพอทัง้ในสว่นแรงดนัและปรมิาณน า้ประปา และ 
(3) ความตอ่เน่ืองทัง้ในสว่นกระบวนการผลิตและจา่ยน า้ประปา 

7.3 บรษิัทฯ จะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อยา่งมืออาชีพและเกินความคาดหวงั 
ขอ้ 8. การปฏิบตัติอ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

8.1 บรษิัทฯ มีนโยบายก าหนดผลตอบแทนใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในระดบั
ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

8.2 บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคง และความก้าวหนา้ในอาชีพ
ของพนกังาน 

8.3 บริษัทฯ มีนโยบายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไดร้บัความคุม้ครองในการ
ปฏิบตัหินา้ท่ีตามกฎหมาย 

8.4 บรษิัทฯ จะพยายามปอ้งกนัอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บ และความเจ็บปวดเน่ืองจากงาน
อาชีพ ดว้ยความรว่มมืออยา่งจริงจงัของพนกังานทกุคน รวมทัง้จะจ ากดัและจดัการ
ความเส่ียงตอ่ความปลอดภยั อนัเกิดจากการท างานตามขัน้ตอนการปฏิบตังิานปกติ 

8.5 บริษัทฯ จะจัดให้มีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์การจัดท าระเบียบปฏิบัติการ
อบรมและการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรพัยส์ินของพนกังาน รวมถึงสว่นรวมท่ีบรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ 

8.6 บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรฐับาลและองคก์รอ่ืน ในการระงับเหตุ
ฉกุเฉินหรืออบุตัิเหตอุนัเกิดจากการปฏิบตักิารดว้ยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
ระมดัระวงั 

8.7 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และจะน า
มาตรฐานท่ีเป็นสากลในการจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัมาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีไม่
มีกฎหมายและขอ้บงัคบัใชอ้ยู่ 

ขอ้ 9. หนา้ท่ีตอ่ชมุชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และภาครฐั 
9.1 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกิจโดยค านึงถึง ชุมชน สงัคม สิ่งแวดลอ้มและ

ภาครฐั และจะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัชมุชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม
และภาครฐัท่ีบงัคบัใชอ้ยู่ 

9.2 การละเลยไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอาจเป็นผลให้
บคุคลท่ีกระท าดงักลา่ว รวมทัง้บรษิัทฯ ตอ้งรบัผิดชอบทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญา และบคุคลดงักล่าว อาจมีโทษทางวินยั และถกูเลิกจา้งตามขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีท่ีเกิดมีข้อสังสัยและไม่เข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
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ข้อบังคับ ดังกล่าว ว่ามีผลบังคับใช้กับตนหรือไม่บุคคลดังกล่าวควรหารือกับ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ตอนเพ่ือหาความกระจา่งในเรื่องดงักลา่ว 

ขอ้ 10. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
10.1 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ีมีความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชนส์ว่นตวัของพนกังานและผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในการตดิตอ่กบัคูค่า้
และบคุคลอ่ืน 

10.2 ผูบ้รหิารและพนกังานจะไมน่ าขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ ไปเปิดเผยตอ่บคุคล
อ่ืนๆ ในระหว่างท่ีอยู่ในการจา้งของบริษัทฯ หรือเม่ือออกจากการจา้งของบริษัทฯ 
แลว้ โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตท่ีถกูตอ้งจากบรษิัทฯ   

10.3 การท่ีผู้บริหารหรือพนักงานไปเป็นกรรมการหรือ ท่ีปรึกษาในบริษัทฯ อ่ืนๆ หรือ
องคก์รสมาคมทางธุรกิจอ่ืนไม่ว่าจะท าในนามของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม จะตอ้งไม่
ขัดต่อประโยชนแ์ละการประกอบหน้าท่ีโดยตรง รวมทัง้ตอ้งไดร้บัการอนุมัติจาก
บรษิัทฯ ตามระเบียบของบรษิัทฯ ก่อน 

10.4 ในกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนกังานและบุคคลในครอบครวั เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้
ถือหุน้ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชนห์รือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อ
บรษิัทฯ จะตอ้งแจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

10.5 ในกรณีท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์ึน้ อนัเน่ืองมาจากเหตกุารณใ์นขณะนัน้ 
โดยไม่ไดเ้ป็นความตัง้ใจของผู้บริหาร หรือพนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หาก
บุคคลดังกล่าวทราบว่าตนตกอยู่ในสภาวการณ์ดังกล่าว ให้รีบแจ้งเหตุการณ์
ดงักลา่วใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ทราบโดยทนัที เพ่ือขอแนวทางแกไ้ขตอ่ไป 

ขอ้ 11. การใชข้อ้มลูภายในเพ่ือซือ้ขายหลกัทรพัย ์
ผูบ้ริหารและพนกังานจะปฏิบตัิตามเอกสาร “แนวทางการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน” ท่ี

ก าหนดโดยบริษัทฯ อย่างเครง่ครดั โดยจะไมใ่ชข้อ้มลูภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มลูท่ีเป็นสาระส าคญั ท่ี
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตาม
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประโยชนส์่วนตวัหรือ
แก่บคุคลภายนอก อนัสง่ผลกระทบตอ่ราคาหรือการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 12. การพนนั การด่ืมแอลกอฮอล ์และสิ่งเสพตดิ 
12.1 บริษัทฯ มีนโยบายหา้มผูบ้ริหารและพนกังานครอบครอง ซือ้ ขาย ขนยา้ย ใช ้หรือ 

ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ยาเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเวน้ยาตามใบสั่งของแพทย)์ 
ในขณะอยู่ในท่ีท างานหรือในระหว่างท าธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นการจัดเลีย้ง
สงัสรรคห์รืองานรื่นเรงิอ่ืนท่ีไดจ้ดัขึน้นอกพืน้ท่ีของบรษิัทฯ 
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12.2 หา้มผูบ้ริหารและพนักงานเล่นหรือเป็นผูมี้ส่วนสนบัสนุนใหมี้การเล่นการพนันทุก
ประเภททัง้ในและนอกเวลาท างาน หรือในพืน้ท่ีของบรษิัทฯ   

ขอ้ 13. การเปิดเผยขอ้มลูและการรกัษาความลบั  
13.1 บรษิัทฯ มีนโยบายในการจดัการขอ้มลูในบรษิัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่

ขอ้มลูท่ีจ  าเป็นและถกูตอ้งและเหมาะสมตอ่สาธารณะตามแตโ่อกาส 
13.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการรกัษาขอ้มลูท่ีเป็นความลบั ใหอ้ยู่ภายใตก้ารควบคมุดแูล

โดยหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบอย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแล
จดัการระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอรแ์ละซอฟทแ์วร ์

13.3 พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ ท่ียงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณะ 
พนกังานจะตอ้งไม่น าขอ้มลูท่ีไดร้บัทราบหรือจดัท าขึน้จากหนา้ท่ีการงานในบริษัทฯ 
ไปใชใ้นทางท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชนส์ว่นตน 

การรกัษาความลับของข้อมูลนี ้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งหมายความ
รวมถึง ขอ้มูลเก่ียวกับรายไดแ้ละผลประโยชน ์และขอ้มูลทางการแพทย ์ดว้ยขอ้มูลดงักล่าวจะสามารถ 
เผยแพรใ่หบ้คุคลภายในหรือภายนอกบริษัทฯ เพ่ือใชง้านไดเ้ม่ือมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งเท่านัน้ พนกังานท่ีมี
หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลนีต้อ้งปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยใชค้วามระมดัระวงัอย่างยิ่งและ
พงึรกัษาความลบัอยา่งเครง่ครดั 

ขอ้ 14. ทรพัยส์ินของบรษิัทฯ   
พนกังานพึงใชท้รพัยส์ินของบรษิัทฯ อย่างประหยดัและเกิดประโยชนส์งูสดูและไมน่  าไปใช้

เพ่ือประโยชนส์่วนตวั พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีในการดแูลรบัผิดชอบตอ่ทรพัยส์ินของบริษัทฯ มิใหสู้ญหาย 
เสียหาย น าไปใชใ้นทางท่ีผิด ถูกลกัขโมย และถูกท าลาย ความรบัผิดชอบนี ้ไม่เพียงแค่ครอบคลุมถึงการ
ปฏิบัติตนของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการต้องใส่ใจท่ีจะปฏิบัติตามขั้นตอนของการรกัษาความ
ปลอดภัย และการต่ืนตวัต่อสถานการณ ์และเหตกุารณท่ี์อาจเกิดขึน้และท าใหท้รพัยส์ินของบริษัทฯ เกิด
ความเสียหาย ถกูลกัขโมย หรือถกูใชใ้นทางท่ีผิด 
  ทรพัยส์ินของบริษัทฯ หมายความรวมถึง เงินสด เครื่องมือทางการเงิน ขอ้มูลของบริษัทฯ   
ทรัพย์สินทางปัญญา โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร ์ซอฟท์แวร ์จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
เครื่องมือเครื่องใช ้สิ่งอ านวยความสะดวก ยานพาหนะ ช่ือบรษิัทฯ และเครื่องหมายสญัลกัษณข์องบริษัทฯ   
และวสัดอุปุกรณ ์

ขอ้ 15. การท างานอ่ืนหรือกิจกรรมภายนอกเวลาการท างานปกติ 
พนกังานท่ีมีความประสงคท่ี์จะท างานหรือท ากิจกรรมภายนอกนอกเวลาการท างานปกต ิ

ตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ตามระเบียบของบรษิัทฯ ก่อน 
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ขอ้ 16. ของก านลัและการเลีย้งรบัรอง 
บริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังนั้น ผู้บริหารและ

พนกังานไม่พงึท าลายช่ือเสียงของบริษัทฯ โดยการประพฤติมิชอบหรือกระท าการใดๆ ท่ีอาจเป็นขอ้ครหาใน
เรื่องความซ่ือสตัยส์จุรติและเท่ียงธรรม โดยมีขอ้ควรปฏิบตัดิงันี ้

16.1 บริษัทฯ ประสงคใ์ห้ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเล่ียงการให้หรือรบัสิ่งของหรือ
ประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ใน
เทศกาลหรือประเพณีนิยม ในมลูคา่ท่ีเหมาะสม ซึ่งผูร้บัพงึพิจารณา 

16.2 ในกรณี ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีไดร้บัของขวญัในรูปของเงินหรือสิ่งของท่ีมีมลูคา่สงู
พงึแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ทราบและสง่คืน 

16.3 ผูบ้รหิารหรือพนกังานควรหลีกเล่ียงการให ้หรือรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะท่ีเกิน
กวา่เหตคุวามสมัพนัธป์กต ิจากบคุคลอ่ืนท่ีมีธุรกิจเก่ียวขอ้งกบังานของบริษัทฯ  

ขอ้ 17. การยกเวน้ไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ 
การฝ่าฝืนแนวทางตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจในคูมื่อฉบบันีน้อกจากอาจท า

ใหผู้ฝ่้าฝืนมีความผิดตามบทบญัญัติของกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และในบางกรณีอาจ
สง่ผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งรบัผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าว ในกรณีมีการฝ่าฝืนจนเป็นผล
เช่นว่านั้น ผู้ฝ่าฝืนนอกจากจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายแล้ว อาจได้รับโทษทางวินัย ตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ จนถึงขัน้ไลอ่อก หรือปลดออกอีกดว้ย 
 
กระบวนการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ 
 หากพบว่าไดมี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ มีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้

1. บนัทกึรายงานการไม่ปฏิบตัิตามคูมื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
2. น าเสนอตอ่ผูบ้รหิารในแตล่ะหนว่ยงานพิจารณา 
3. ด าเนินการตามระเบียบของบรษิัทฯ 
4. รายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาลไดร้บัทราบเพ่ือ

รายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทตอ่ไป 
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