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บทน ำ 
 

คู่มือการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไดจ้ดัท าใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการตามหลกัเกณฑ ์CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ที่
มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและมีความเป็นสากล ทั้งนีคู้่มือการก ากับดูแลกิจการนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดพิมพ์
มาแลว้ 2 ครัง้ ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2549 ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2553 และในแต่ละปีจะ
มีการทบทวนคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทอนมุติั 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนจะยึดถือปฏิบติัตามหลกัการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอย่างเครง่ครดั ตามหลกัการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบบันีทุ้กประการ 
 
 

บรษิัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) 
                   พฤษภาคม 2564  
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หนา้ 1 

นโยบายบรรษัทภบิาล 
 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณอ์ักษร เพื่อเป็นแนวทางใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือ
ปฏิบตัิในการบริหารจดัการองคก์รอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุเรื่องที่ส  าคญัตาม
หลกัเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่าง
เท่าเทียมกนั บทบาทของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานไดน้ าไปเป็นหลกัการในการปฏิบตัิงาน ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะสรา้งมลูค่าเพิ่มแก่กิจการของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะก ากับดูแล และ
ด าเนินงานดว้ยความรอบคอบ และระมดัระวงัเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ พรอ้มกับดูแลมิใหเ้กิด
ปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยรบัผิดชอบต่อการตดัสินใจ และการกระท าในฐานะกรรมการของ
คณะกรรมการบรษิัท 

2. คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ดว้ยความเป็นธรรม 
ต่อทกุฝ่าย 

3. คณะกรรมการบริษัท จะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะเปิดเผยข้อมูลแก่  
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่ายอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

4. คณะกรรมการบริษัท จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเส่ียงอยู่เสมอ โดยจะด าเนินการใหม้ีการควบคุม 
และบรหิารความเส่ียงอย่างเหมาะสม 

5. คณะกรรมการบริษัท จัดใหม้ีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน โดย
คณะกรรมการบริษัทจักตอ้งเป็นตัวอย่างเก่ียวกับจรรยาบรรณ รวมถึงปฏิบัติตนใหเ้ป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผูบ้รหิาร และพนกังานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ 

6. คณะกรรมการบริษัท ตอ้งจดัใหม้ีการประเมินตนเองทุกปีเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ   

คณะกรรมการบรษิัทรบัทราบถึงการปฏิบตัิตาม CG Code ของส านกังาน ก.ล.ต. โดยไดม้ีการน าหลกัการดงักล่าว
มาปรบัใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท มีการทบทวนนโยบายการก ากับดแูลกิจการเป็นประจ าทุกปี และ
ไดป้รับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยยึดตามหลักเกณฑต์่างๆ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และให้สอดคลอ้ง กับ
สภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไป  
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หนา้ 2 

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  และคุณค่าองคก์ร 
 
วิสัยทัศน ์ 

“เป็นบรษิัทชัน้น าของประเทศในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัน า้ พลงังาน และสิ่งแวดลอ้ม” 
 
พันธกิจ  

เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลซุึ่งวิสยัทัศน ์บนพืน้ฐานของความสมดลุระหว่าง
ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้ ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม 
 
คุณค่าองคก์ร 

ด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุวิสยัทัศน ์และพนัธกิจบนพืน้ฐานของความพึงพอใจ และผลประโยชนส์ูงสุด
ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียดว้ยการ 

- พฒันาและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
- ท างานเชิงรุกดว้ยความคิดรเิริ่ม และ 
- ท างานเป็นทีม  
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หนา้ 3 

นิยาม 
 จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติและการกระท าอนัพงึประสงคท์ี่ก าหนดขึน้เพื่อเป็น
กรอบและแนวทางใหผู้ป้ฏิบติังานของบรษิัทปฏิบติัตาม 
 บริษัท หมายถึง บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจการ
ควบคมุของบรษิัท 
 กลุ่มบริษัท หมายถึง ทีทีดบับลิวและบรษิัทย่อยของทีทีดบับลิว 
 บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ทีทีดับบลิวเป็นเจา้ของหรือถือหุ้นที่มีสิทธิเสียงใน
บริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรงหรือทางอ้อม และเป็นบริษัทที่            
ทีทีดับบลิวมีอ านาจควบคุมในเรื่องการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
ประโยชนจ์ากกิจกรรมต่างๆ ของบรษิัทหรือนิติบคุคล 
 ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการและผูบ้ริหารระดับผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไปของ  บริษัท ทีทีดับบลิว 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อยซึ่งอยู่ภายใตอ้ านาจการควบคมุของบรษิัท 
 พนักงาน หมายถึง พนกังานและลกูจา้งที่ปฏิบติังานเพื่อรบัค่าจา้งจาก บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากัด 
(มหาชน) และบรษิัทย่อยซึ่งอยู่ภายใตอ้ านาจการควบคมุของบริษัท 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทีทีดับบลิวในดา้นต่างๆ เช่น กรรมการ
บรษิัท พนกังาน ผูถื้อหุน้ คู่สญัญา ลกูคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เป็นตน้ 
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หนา้ 4 

หลักการบรรษัทภบิาล 
 

เพื่อใหก้ารก ากบัดแูลการด าเนินกิจการของ บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) เป็นไปดว้ยความ
เรียบรอ้ย โปรง่ใส และตรวจสอบได ้อนัจะสง่ผลใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มกบัการค านึงถึงผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย จึงสมควรก าหนดหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการขึน้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพนักงานทุกระดับชัน้ไดย้ึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานอย่างเครง่ครดั โดยยดึหลกับรรษัทภิบาล ขอ้พงึปฏิบติัที่ดีส  าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน 
ระเบียบ และแนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการก ากับดูแลกิจการของ 
บรษิัทฯ ใหไ้ปสูแ่นวปฏิบติัที่เป็นเลิศในระดบัสากล บนพืน้ฐานการจดัการซึ่งประกอบดว้ย  

1. ความตระหนักในภาระหน้าที่ (accountability) กล่าวคือผูท้ี่มีหนา้ที่ต่างๆ ตอ้งปฏิบติัหน้าที่
ดว้ยส านึกรบัผิดชอบอย่างแทจ้ริง มีความมุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของส่วนรวม และยังตอ้งท าใหดี้ท่ีสุดด้วย
ไม่ใช่ท าเพียงเพื่อใหไ้ดช้ื่อว่าท าแลว้  

2. ความรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึน้จากการก าหนดภารกิจของแต่ละฝ่ายไวอ้ย่างชดัเจนว่า 
ใครตอ้งท าอะไร และท าอย่างไร การก าหนดภารกิจจะช่วยใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว 
ไม่เกิดความซ า้ซ้อน และเกิดการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ท าให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังานยิ่งขึน้ 

3. ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในการด าเนินธุรกิจนั้น เริ่มตั้งแต่การวางนโยบาย
เพื่อใหบ้คุลากรแต่ละฝ่ายปฏิบติัต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมกนั ภายใตน้โยบายและหลกัการที่ชดัเจน 

4. ความโปร่งใส (transparency) ความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปิดเผย
ขอ้มลูต่อผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา อาทิเช่นการเปิดเผยงบการเงินที่น าเสนอ
ต่อผูถื้อหุน้  

5. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (excellency) ดว้ยการส่งเสริมการพฒันาแก่บุคลากรในทุกระดบัตลอดจน
การเสริมสรา้งโอกาสการท างานในทุกด้านเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศนแ์ละพันธะขององค์กร
โดยรวม 
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หลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีประกอบด้วย 
- สิทธิของผูถื้อหุน้ 
- การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
- บทบาทของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
- การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
- ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ส าหรบัประกอบการตัดสินใจในการประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีสิทธิขั้น
พืน้ฐาน ดงัต่อไปนี ้

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

เปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส  าคญัของบริษัทฯ 
4) สิทธิในการเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการของบรษิัทฯ 
5) สิทธิในการอนมุติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีภายนอก 

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

1) ผูถื้อหุน้ทกุราย จะไดร้บัการปฏิบติัอย่างถกูตอ้ง เป็นธรรม และเท่าเทียมกนั 
2) คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนด “แนวทางการป้องกันการใชข้อ้มูลภายใน” เพื่อใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัทฯ ไดย้ดึถือ และปฏิบติัอย่างเครง่ครดัเก่ียวกบัการไม่ใชข้อ้มลู
ภายในเพื่อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

3) กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้ส่วนเสียของตน และผู้เก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยง้ของ
ผลประโยชน ์และสามารถตดัสินใจเพื่อผลประโยชนโ์ดยรวมของบรษิัทฯ ได ้

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
1) คณะกรรมการบริษัท จะเลือกสถานที่ เวลา และก าหนดวันจัดการประชุมที่เหมาะสมและ

อ านวยความสะดวกต่อผูถื้อหุน้ในการเข้าประชุม ตลอดจนปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่าง  
เท่าเทียมกนั 
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2) คณะกรรมการบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุม ได้ก าหนดให้มี
ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ย 

3) ประธานที่ประชมุ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความเห็นและตัง้ค าถามต่อที่ประชมุในเรื่อง
ที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกนั โดยจะมีการบนัทกึประเด็นขอ้ซกัถาม และขอ้คิดเห็น
ที่ส  าคญัไวใ้นรายงานการประชมุ 

4) กรรมการทุกคนที่ไม่ติดภารกิจส าคัญเร่งด่วนจะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้สามารถ
ซกัถามประธานคณะกรรมการชดุย่อยในเรื่องที่เก่ียวขอ้งได ้

5) ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชส้ิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผู้ ้อ่ืน  
มาประชมุ และออกเสียงลงมติแทนได ้

  
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Role of Stakeholders) 

1) คณะกรรมการบรษิัท ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ภายในอนัไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย หรือผูม้ีสว่นไดเ้สียภายนอก
อนัไดแ้ก่ คู่แข่ง คู่คา้ เจา้หนี ้หน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง โดยจะพิจารณา
ใหม้ีกระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผูม้ีส่วนไดเ้สียในการสรา้ง
ความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความส าเรจ็ในระยะยาวของบรษิัทฯ 

2) คณะกรรมการบรษิัท ไดร้ะบผุูม้ีสว่นไดเ้สียของบรษิัทฯ ไวอ้ย่างครบถว้น พรอ้มทัง้ระบสุิทธิตาม
กฎหมายของแต่ละกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมใหม้ีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย
เพื่อใหแ้น่ใจว่าจะมีการปฏิบติัต่อกนัอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมสมดลุกบักลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทกุกลุม่ 

3) คณะกรรมการบรษิัท ไดจ้ดัใหม้ีนโยบายเก่ียวกบัคณุภาพ สิ่งแวดลอ้ม อาชีวอนามยั และความ
ปลอดภยั พรอ้มทัง้ก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการ น านโยบายดงักลา่วไปด าเนินการใหบ้รรลผุล    

4) คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ัดใหม้ีนโยบายที่จะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน พรอ้ม
ทัง้ก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการน านโยบายดงักลา่วไปปฏิบติั 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดท าช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและ  
รอ้งทกุขไ์ด ้
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
1) คณะกรรมการบริษัท ก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ ทัง้ขอ้มลู

ทางการเงิน และขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทางการเงินตามขอ้ก าหนดของส านกังานก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถว้น ทันเวลา 
และโปรง่ใส โดยผ่านช่องทางที่เขา้ถึงขอ้มลูไดง้่ายซึ่งรวมถึงเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

2) คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ัดใหม้ีหน่วยงานที่รบัผิดชอบเก่ียวกับ “นักลงทุนสมัพันธ์ ( Investor 
Relations)” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกบับคุคลภายนอกไดอ้ย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 

3) คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน
ทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีในรายงานประจ าปี พรอ้มทัง้เปิดเผย
บทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนจ านวนครัง้
ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละคนเขา้รว่มประชมุ 

4) คณะกรรมการบริษัท ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที่รายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัท เพื่อป้องกนัการซือ้หรือขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน โดยหา้มท าการซื ้อขาย
หรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ 
งบการเงินหรือฐานะการเงินและสถานะของบริษัทรวมถึงข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ ต่อผู้ลงทุน 
นอกจากนีก้  าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนไดเ้สียของ
ตนเองต่อบรษิัท และจะมีการปรบัปรุงขอ้มลูทกุปี โดยขอ้มลูดงักลา่วจะเก็บไวใ้ชภ้ายในบรษิัทเท่านัน้ 

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

1) คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่ก ากับดูแลใหก้ารด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงคแ์ละขอ้บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยปฏิบัติหน้าที่ดว้ย
ความซื่อสตัยส์จุริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลักการ และขอ้บังคับที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2) คณะกรรมการบริษัท ตอ้งใหค้วามส าคัญกับการก าหนดวิสยัทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย 
ทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงาน พรอ้มกบัก ากบัดแูลเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าฝ่ายจัดการ ไดน้ า
กลยุทธ ์และนโยบายดงักล่าวไปปฏิบติัใหบ้รรลวุัตถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย ทิศทางและเป้าหมายข้างต้นอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มอยู่ตลอดเวลา 
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3) ก าหนดงบประมาณการลงทุนและงบประมาณประจ าปี รวมทัง้ก ากบัดแูลการปฏิบติังานของ
ฝ่ายบริหารจัดการ ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารใชง้บประมาณดงักล่าวบรรลผุลและสรา้งประโยชนส์ูงสุด
แก่บรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สียโดยรวม 

4) จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่ส  าคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ 
ครบถว้น ถกูตอ้ง และทนัเวลา 

5) จดัใหม้ีระบบการก ากบัดูแล การควบคมุและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม พรอ้มทัง้มีการติดตามการด าเนินการใน
เรื่องดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ 

6) จดัใหม้ีขอ้ตกลงในการรกัษาความลบักบัที่ปรกึษาและผูใ้หบ้ริการอ่ืน ใหบุ้คคลดงักล่าวยืนยนั
ตามนโยบายและระบบที่จะปฏิบติัก่อนที่จะเขา้ถึงขอ้มลูลบั 

7) แยกบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมถึงมีการสื่อสารบทบาท หนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการชดุย่อย 
ฝ่ายบรหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 

8) คณะกรรมการบริษัท มีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
การก ากับดูแลใหก้ารด าเนินงาน เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายอันจะก่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ 

 

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

ตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบับริษัท โดยมีกรรมการที่มิไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน หรือไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

2) กรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   
มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะสามารถด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 2 แห่ง 

3) การแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตาม
หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการที่ก าหนดขึน้โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
โดยเสนอชื่อบุคคลพรอ้มประวติัเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาน าเสนอขอรบัการอนุมัติแต่งตั้ง
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จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้กระบวนการสรรหาดังกล่าว รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
สว่นนอ้ยสามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกไดด้ว้ย 

 

ค. โครงสร้างของคณะกรรมการ 
บริษัทมีนโยบายก าหนดใหค้ณะกรรมการมีความหลากหลายทางเพศ วิชาชีพ และประสบการณ์ 

ที่เชี่ยวชาญ ซึ่งจ าเป็นและเป็นประโยชนใ์นการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีการถ่วงดุลของกรรมการ
อย่างเหมาะสม  

คณะกรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติหลากหลายของทักษะในดา้นต่างๆ (Skill Matrix) ในการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัท ดงันี ้
Skills Matrix 

กรรมการ 

ธุรกิจ
น ้าประปา/
พลังงาน/
วิศวกรรม 

บัญชี/ 
การเงิน/

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  
ประธานกรรมการบริหาร ✓ ✓ - ✓ ✓ 

✓ 

4. กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ✓ ✓ - ✓ ✓ 

✓ 

5. กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและบรรษัทภิบาล 

✓ - ✓ ✓ ✓ 

✓ 

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

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

✓ - ✓ ✓ ✓ 

✓ 

10. กรรมการ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 
11. กรรมการ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 
12. กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ง. ความเป็นอิสระ 
1) คณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีภาวะผูน้  า มีวิสยัทัศน ์มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ 

อนัเป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กบัมีความเป็นอิสระในการที่จะแสดงความ
คิดเห็น พิจารณาลงความเห็น และตดัสินใจ โดยค านึงถึงผลประโยชนส์งูสุดของบริษัทฯ และ
ของผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั 

2) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การน าของประธานกรรมการสามารถก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้ประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ และไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 

3) นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระที่กรรมการอิสระตอ้งมีตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ บรษิัทฯ ไดก้ าหนดคณุสมบติัเพิ่มเติมของกรรมการ
อิสระดงันี ้   
(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ (นับรวมบุคคลที่เก่ียวขอ้งตามมาตรา 
258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 

(2) ไม่มีสว่นรว่มในการบรหิารงานในบรษิัท บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม บรษิัทที่เก่ียวขอ้ง หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือ 
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของ บรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและ
บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ และ
รวมถึงไม่มีผลประโยชนห์รือสว่นไดเ้สียในลกัษณะดงักลา่วในเวลาไม่นอ้ยกว่า 1 ปีก่อน
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระยกเวน้คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาอย่าง
รอบคอบแลว้เห็นว่าการเคยมีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบติัหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ 

(5) ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการของ บรษิัทฯ ผูถื้อหุน้
รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 



  คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

หนา้ 11 

(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้าร
ควบคมุของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิท
ของบคุคลดงักลา่ว 

(7) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได ้
โดยอิสระ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมบริหารงาน ลกูจา้งพนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 0.5 
ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ 

(10) สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 
(11) สามารถดแูลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(12) ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาว่าไดก้ระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
กฎหมายว่าดว้ยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินหรือกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ  านาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี ้  
ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย ์หรือการ
บรหิารงานที่มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทจุรติ 

 

จ. ประธานกรรมการ 
 บริษัทมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการตอ้งไม่เป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นบุคคล
เดียวกบักรรมการผูจ้ดัการ และตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร และมีอ านาจ
หน้าที่ ที่แยกระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการบริหารงานประจ าอย่างชัดเจน โดย
ประธานกรรมการได้แสดงบทบาทของผู้น าและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะน า
และดแูลสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของฝ่ายบรหิารผ่านกรรมการผูจ้ดัการ  
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ความรบัผิดชอบดา้นการบรหิาร 
ก. ดูแลภาพรวมในดา้นกลยุทธ์และแนวนโยบายบริษัทฯ ใหเ้กิดความยุติธรรม รวมถึงการ

ดแูลลกูคา้ของ  บรษิัทฯ ดว้ยความเท่าเทียมกนั 
ข. ใหค้วามส าคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง ตามกฎหมายทัง้ในดา้นการ

ก ากบัของหน่วยงาน และของบรษิัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
การประชมุคณะกรรมการ 

 ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเขา้ร่วมการประชุมทุกครัง้ เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุม
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพรวมถึงกระตุน้ใหก้รรมการทุกท่านไดแ้สดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมาย
อ านาจหนา้ที่ดา้นการบริหารจดัการองคก์รใหแ้ก่ฝ่ายจัดการดว้ยความเหมาะสม ดแูลใหก้รรมการทุกท่าน
ไดร้บัขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ตรงเวลา และชดัเจน เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ ซึ่งจะน าไปสูค่วามส าเรจ็ขององคก์รอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการดา้นเวลาที่เพียงพอส าหรบัคณะกรรมการในการปรึกษาหารือ และ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ เก่ียวข้องได้อย่างกว้างขวางในวาระประชุมที่ส  าคัญ ทั้งนี ้ เป็นผู้น า
แนวนโยบายเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการบรหิารและกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้รหิาร 
การพฒันาและประเมินประสิทธิภาพในการท างาน 

ก. ดูแลใหม้ีการจัดโปรแกรม Orientation และเขา้เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ใหก้ับกรรมการ
ใหม่ทกุท่าน ซึ่งจะช่วยใหก้รรมการใหม่เขา้ใจและสามารถปรบัตวัเขา้กบัองคก์รไดร้วดเรว็ 

ข. สนับสนุนส่งเสริมใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วมอบรมพัฒนาทักษะ ความรูใ้นดา้นต่างๆ ที่
เป็นประโยชนแ์ก่การปฏิบติัหนา้ที่กรรมการในสถาบนัที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรบั เช่น 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

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

ง. ก าหนดใหม้ีระบบการติดตามดแูลและประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามนโยบาย เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

การประชมุผูถื้อหุน้ 
ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ และมีการมอบหมายใหม้ีผูดู้แลการประชุม  

ผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างถูกตอ้ง พรอ้มทัง้ดแูลใหก้รรมการทุกท่านเขา้ร่วม
การประชุมผูถื้อหุน้อย่างพรอ้มเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิในการประชุมผูถื้อหุน้อย่าง
เต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรือขอค าชีแ้จง
เพิ่มเติม การรับทราบรายงานประจ าปี การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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การอนุมติัเงินปันผล การแต่งตัง้กรรมการ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การเลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี การอนมุติัเรื่องการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ 
 
บทบาทของประธานกรรมการในดา้นอ่ืนๆ 

ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์ดแูลโครงสรา้งของคณะกรรมการใหม้ีความเหมาะสม ดแูลให้
มีการน านโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมดา้นบรรษัทภิบาล และความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดขึน้ในทุกระดับ ตั้งแต่
กรรมการ ผูบ้ริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน โดยปฏิบติัตามแนวทางโครงสรา้งคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริม
บรรษัทภิบาลขององคก์ร  
 

ฉ. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
1) ก าหนดใหม้ีการประชุมโดยปกติเป็นประจ าอย่างนอ้ยทุก 3 เดือน โดยอาจมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มตามความจ าเป็น พร้อมกับให้ฝ่ายบริหารจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายเดือน ทัง้นีใ้นการประชุมครัง้สุดทา้ยของปี คณะกรรมการ
จะก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการทุกชดุในปีถดัไป 

2) ในการประชมุแต่ละครัง้ จะก าหนดวาระการประชมุลว่งหนา้อย่างชดัเจนและจะสง่หนงัสือเชิญ
ประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้เป็นอย่างนอ้ย 10 วนัก่อนการประชุม กบัจะสง่
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้เป็นเวลาอย่างนอ้ย 7 วัน เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทมี
เวลาศกึษาก่อนเขา้ประชมุ 

3) ก าหนดองคป์ระชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดในการลงมติที่ประชมุ 

4) กรรมการที่อาจมีความเก่ียวข้องหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดๆ ก็ตาม  
ตอ้งงดแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงในวาระนัน้ๆ 

5) ก าหนดใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสมปีละ
อย่างนอ้ย 1 ครัง้ เพื่อเปิดโอกาสใหอ้ภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทและ
การจัดการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร หรือฝ่ายบริหารเขา้ร่วมในการประชุม พรอ้มกับ
แจง้ผลการประชมุใหก้รรมการผูจ้ดัการไดท้ราบ 

6) จดัใหม้ีเลขานกุารบรษิัท เพื่อท าหนา้ที่อ  านวยการจดัการประชมุทัง้การประชมุผูถื้อหุน้และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท าหน้าที่ใหค้  าแนะน าดา้น
กฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ที่คณะกรรมการบรษิัทควรทราบ 
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ช. คณะกรรมการชุดย่อย 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปดว้ยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบรษิัทจึงไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยขึน้ 4 คณะ ดงันี ้
1) คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน  

5 คน เพื่อท าหนา้ที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในสว่นที่เป็นงานบริหารจดัการและ
งานประจ าที่เกินอ านาจหนา้ที่ของกรรมการผูจ้ัดการ ทัง้นี ้เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทมีเวลา
มากขึน้กบังานในเชิงนโยบาย และงานก ากบัดแูลฝ่ายบรหิาร ตลอดจนเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบ
ในกรณีที่กรรมการผูจ้ดัการจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืน 

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

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท จ านวนไม่นอ้ย
กว่า 3 คน และอย่างนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งตอ้งปฏิบติัหนา้ที่เป็นประธานฯ เพื่อ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสมส าหรบัด ารงต าแหน่ง
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ไดก้ าหนดไว้
อย่างโปร่งใส รวมถึงจัดใหม้ีแผนการสืบทอดงานส าหรบัต าแหน่งส าคัญของฝ่ายบริหาร กับ
เพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาและพิจารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ บนพืน้ฐานของความเป็นธรรมและความทัดเทียมกบับริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกันหรือ
ใกลเ้คียงกนั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบเพื่อเสนอ
ต่อผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัแลว้แต่กรณี 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยจ านวน 3 คนและอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ โดยมีกรรมการที่มีความรูค้วามช านาญดา้นการบริหารความเสี่ ยงและบรรษัทภิบาล  
มคีวามเขา้ใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีที่พงึปฏิบติักนัตามมาตรฐานสากล 

อนึ่ง เพื่อใหก้ารท าหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริง จึงก าหนดให้
ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุย่อยใดๆ 
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ซ. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทไดก้ าหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้

คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจ าปีของทั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลักตาม
แนวทางของ ตลท. ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่  และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท าหน้าที่ ของกรรมการ                     
(5) ความสมัพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ริหาร ทัง้นีเ้พื่อใช้
เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้แบบ
ประเมินผลคณะกรรมการ ที่ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล โดยมี
กระบวนการในการประเมิน ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  และ
คณะกรรมการชดุย่อย 

2. เลขานกุารบริษัทท าหนา้ที่ด  าเนินการจดัสง่แบบประเมินใหก้รรมการทุกท่านพิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติงานและส่งกลับมายังบริษัทเพื่อท าการวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดท าสรุปและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาผลการประเมินและแนว
ทางการพฒันาปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
และปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรบัทราบและร่วมกันหา
แนวทางในการสนบัสนนุการปฏิบติังานของคณะกรรมการใหดี้ยิ่งขึน้ต่อไป 

 

ฌ. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ใหพ้ิจารณาจากหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

และการท างานของกรรมการโดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชนอ่ื์นๆ และ
จ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ส าหรับ คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ และ
ผูบ้ริหารระดบัสงู ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
ผลการปฏิบติัหนา้ที่ของผูบ้ริหารระดบัสงูรวมทัง้ภาวะตลาดอยู่เสมอ และน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อ
อนุมติัในการพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
ในแต่ละปีนั้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะตอ้งค านึงใหส้อดคลอ้งกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลาดและคู่แข่งขัน โดย
ค่าตอบแทนตอ้งอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ 
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หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน 
บริษัทมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความเหมาะสมกับ

ภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการ
เพียงพอที่จะจูงใจใหก้รรมการ มีคุณภาพ และสามารถปฏิบติัหนา้ที่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ
บรษิัทฯ ซึ่งก าหนดองคป์ระกอบของค่าตอบแทนเป็น 2 สว่นดงันี ้

ก.  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
ส่วนที ่1  ค่าตอบแทนรายปี (Annual Fee) ประกอบดว้ย 

• ค่าตอบแทนประจ า (Retainer fee) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้รรมการเป็นรายเดือน 
ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และ
ความสามารถในการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

• ค่าเบีย้ประชุม (Attendance Fee) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้รรมการที่เขา้ร่วมประชมุ
ในแต่ละครัง้ โดยจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการที่เขา้รว่มประชมุเท่านัน้ 

ส่วนที่ 2  ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee / Bonus) เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่
จ่ายใหก้รรมการปีละครัง้ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สรา้งใหก้ับผูถื้อหุน้ เช่น ผลก าไรของบริษัทฯ หรือเงิน  
ปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 

ญ. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี บริษัทจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติังานของ

กรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทกุปี โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณาและ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการ โดยเกณฑด์งักลา่วจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเปา้หมายของบรษิัท 
 

ฎ. การพัฒนากรรมการ 
บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาความรู้ด้วยการศึกษาดูงาน และเข้าอบรม 

สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่กรรมการ และเรื่องอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดส้่งเสริมใหม้ีการสมัครสมาชิกสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ใหก้บักรรมการ เพื่อประโยชนใ์นการรบัขอ้มลูข่าวสารต่างๆ จาก IOD 
 

ฏ. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อสรา้งความเขา้ใจใน
ธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัท และเพื่อเตรียมความพรอ้มในการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการทัง้ในแง่การ
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ก ากับดูแลกิจการ การจัดการธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนา้ที่ของ
กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานกุารบรษิัท เป็นผูป้ระสานงานในเรื่องต่างๆ ดงันี ้

1.  โครงสรา้งธุรกิจ โครงสรา้งกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
2.  แนวทางการด าเนินธุรกิจ และจดัใหม้ีการเยี่ยมชมกระบวนการผลิต 
3.  จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการด าเนิน

 ธุรกิจของบรษิัท 
 

ฐ.  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 
 1.  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัท โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้ 
 2. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี แลว้แต่ระยะเวลา
ใดจะนานกว่า แต่หากกรรมการบรษิัทเห็นว่า มีความจ าเป็นตอ้งขอใหก้รรมการอิสระที่ด  ารงต าแหน่งติดต่อกนัมา
ครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ด ารงต าแหน่งต่อไป ก็ใหอ้  านาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ของกรรมการอิสระออกไปไดอี้ก 
 

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามส าคัญในการจัดใหม้ีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
โดยจดัท าคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณอ์กัษร ในเรื่องการแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
เพื่อเป็นการตรวจสอบและถ่วงดลุระหว่างกนั โดยผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างอิสระและ
เสนอผลการตรวจสอบไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงกับความเป็นจริง รวมถึงการติดตามผลการแกไ้ขและปรบัปรุง
การปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดใหม้ีรายงานการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีการประชุม    
ทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการบรษิัท 
 

การบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) 
โดยรวมของบริษัทฯ พรอ้มทัง้มีการพฒันาและทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหม้ีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงก ากบัดแูลใหเ้กิดความรว่มมือในการบรหิารความเสี่ยงในทกุระดบัของบริษัทฯ 
 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทตอ้งรายงานการประเมินผลและการติดตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ตอ้งมีการ
ประชุมทุกไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงและ
บรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบรษิัท 
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กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ทัง้หมด และท าหนา้ที่รกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ 
โดยรวม ซึ่งแนวปฏิบติัที่ดีขอ้หนึ่งในหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีระบไุวว้่าคณะกรรมการบริษัทควรจัดใหม้ี
คณะกรรมการชดุย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท    
 เพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการชุดย่อยไดป้ฏิบัติงานไดอ้ย่างชัดเจนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
รวมถึงช่วยกลั่นกรองงานได้อย่างโปร่งใส ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติกฎบัตรของ
คณะกรรมการชดุย่อยเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ที่ ดงัต่อไปนี ้
 
1) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ไดต้ระหนักถึงความส าคัญของระบบการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 ใหเ้ป็นคณะกรรมการที่มีอิสระในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน แบ่งเบาภาระหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัทใหม้ีประสิทธิผล สอบทานความถูกตอ้งและน่าเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงิน 
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้ก าหนด และกฎหมาย  
ที่เก่ียวขอ้ง และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2015 เมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2558 ไดม้ีการ
มอบหมายอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มจากเดิม 
1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.1 คณะกรรมการบรษิัท เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้ประธานและกรรมการตรวจสอบ  
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจ หรือมีประสบการณด์า้นการบัญชี
หรือการเงิน และมีความรูต่้อเนื่องเก่ียวกบัเหตทุี่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน 
ซึ่งจะมีผลใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และคณุสมบติักรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ 
ก าหนดในคู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

1.4 ผูค้วบคมุงานสงูสดุในการตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1    ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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2.2 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดร้ับ
เงินเดือนประจ า หรือมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

2.3 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในดา้นการเงินและ
การบริหารงานบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้หรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิัทฯ 

2.4 เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษัท   
ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

2.5 สามารถปฏิบัติหน้าที่  แสดงความเห็น  หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผู้ถือหุน้
รายใหญ่ของบรษิัท รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบคุคลดงักล่าว  

3.  ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างต่อเนื่องและอิสระต่อการแสดงความ

คิดเห็น  คณะกรรมการบรษิัทจึงก าหนดขอบเขตอ านาจและหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้
3.1   สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
3.2 พิจารณาอนมุติังบสอบทานรายไตรมาสของบรษิัทฯ 
3.3 พิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปีของบรษิัทฯ 
3.4 สอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ใหม้ีความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3.5 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
นโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

3.6   พิจารณาอนมุติัแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และบคุลากรของแผนกตรวจสอบภายใน 
3.7 พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฏระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
3.8 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง  และ เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมติัต่อผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
และใหม้ีการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3.9 จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
การประจ าปีของบรษิัทฯ ซึ่งรายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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3.10 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบตัรส่วนตรวจสอบภายใน ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

3.11 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

4.  วาระการด ารงต าแหน่ง 
4.1  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นีห้มายถึง ช่วงเวลา

ระหว่างการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ของปีที่ไดร้บัการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  
ในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้  
แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอตัโนมติั 

4.2 กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
4.2.1 ครบก าหนดตามวาระ 
4.2.2 พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิัท 
4.2.3 ขาดคณุสมบติัตามขอ้ก าหนด ก.ล.ต. และ ตลท. 
4.2.4   คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
4.2.5 ลาออก 
4.2.6 ตาย 

4.3 การลาออกของกรรมการตรวจสอบตอ้งแจง้ต่อบริษัทล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มเหตผุล 
เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอ่ืนที่  
มีคณุสมบติัครบถว้นทดแทนกรรมการท่ีลาออก 

5. การประชุม 
5.1  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งจดัใหม้ีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างนอ้ยไตรมาสละ 

1 ครัง้ 
5.2 ในการประชุมจะตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชมุ 
5.3    ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ประธานได ้ใหก้รรมการที่มาร่วมประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนเป็นประธานในที่
ประชมุ 

5.4 การวินิจฉัยชีข้าดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

5.5 กรรมการตรวจสอบผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่
พิจารณา หา้มมิใหแ้สดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ  
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5.6 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่
เก่ียวขอ้งได ้

6. การรายงาน 
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานผลการประชมุ หรือรายงานอ่ืนใดที่เห็นว่าคณะกรรมการ

บรษิัทควรทราบเป็นประจ า 
6.2  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข ในกรณี

ที่มีรายการหรือการกระท าที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้รายการที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การทจุริตหรือ
มีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน และการฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

6.3  ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาอนัควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท า
ตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์  (ก.ล.ต.) 
หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

 
2) กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

การด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบไดเ้ป็นการสรา้งความยั่งยืน
ให้กับองค์กรและประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง ติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมให้
ขอ้เสนอแนะกบัผูบ้รหิารของบรษิัทฯ 
1.  องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผูบ้ริหารจ านวน
หนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการผู้จัดการเป็นหนึ่งใน
กรรมการบริหาร ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร  
ซึ่งประธานกรรมการบรหิารตอ้งไม่เป็นบคุคลคนเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ  
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร  

2.1 บรรลนุิติภาวะ 
2.2 ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
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2.3  ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท า
โดยทจุรติ 

2.4  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรฐั  
ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 

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

 กลยุทธ์ (Strategies) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตลอดจนให้ค าแนะน าและ
ค าปรกึษาต่อกรรมการผูจ้ดัการ 

3.2  ก ากับดูแลศึกษาความเป็นไปได้ส  าหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจ ารณาอนุมัติด าเนิน
โครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรในวงเงินตามขอ้ 3.3 

3.3  มีอ านาจอนมุติัการเขา้ท านิติกรรมใดๆ ที่มีผลผกูพนัต่อบรษิัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 (หา้สิบ) 
ลา้นบาท ทัง้นีก้ารอนมุติัดงักลา่วตอ้งไม่เป็นรายการที่มีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดส้่วนเสีย
กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้รายการที่ตอ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

3.4  มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินธุรกิจของ  
บรษิัทฯ หรือการด าเนินการใดๆ อนัมีผลผกูพนัต่อบรษิัทฯ ภายใตก้รอบนโยบาย (Policies) 
และกลยทุธ ์(Strategies) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิัท 

3.5  มีอ านาจว่าจา้ง แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย เลิกจา้ง ใหอ้อก ปลด ก าหนดเงินเดือน โบนัส 
สวัสดิการ และผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
เจา้หนา้ที่หรือพนกังานของบริษัทฯ ที่มีต  าแหน่งตัง้แต่ผูอ้  านวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึน้ไป 
แต่ไม่รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ 

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

3.7  มีอ านาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
บริหารไดต้ามความเหมาะสม โดยการก าหนดผลตอบแทน ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าใชจ้่ายและ  
สิ่งอ านวยความสะดวกของประธานที่ปรกึษา ที่ปรกึษา และ/หรือคณะที่ปรกึษาดงักล่าวให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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3.8  ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครัง้คราว 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

4.1  กรรมการบรหิารมีวาระอยู่ในต าแหน่งตามที่คณะกรรมการก าหนด    
4.2  กรรมการบรหิารพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

  4.2.1    คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง         
  4.2.2    พน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิัท 
  4.2.3    พน้สภาพการเป็นผูบ้รหิารของบรษิัท 
  4.2.4    ลาออก 
  4.2.5    ตาย                   

4.3       การลาออกของกรรมการบริหารตอ้งแจง้ต่อบรษิัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัพรอ้มเหตผุล 
5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งจดัใหม้ีการประชมุตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
     5.2  วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตอ้งจดัส่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารลว่งหนา้

ก่อนการประชมุ  
       5.3  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง  

จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
    5.4  มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เขา้ร่วม

ประชมุ ทัง้นี ้กรรมการที่มีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องใดจะตอ้งไม่รว่มพิจารณาหรือลงมติ  
6. การรายงาน 

        คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ที่ต่อคณะกรรมการบรษิัท และรายงานการ
ท าหนา้ที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงันี ้  

      6.1  จ านวนครัง้ในการประชมุ  
      6.2  จ านวนครัง้ที่กรรมการบรหิารแต่ละคนเขา้รว่มประชมุ  

             6.3  ผลการปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎบตัรที่ก าหนดไว ้  
 
3) กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ที่แทนกรรมการบริษัทในดา้นการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ดัการ พรอ้มทัง้ก าหนดค่าตอบแทนใหเ้หมาะสม เพียงพอที่ จะจูงใจ 
เพื่อใหธุ้รกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล และเติบโตไดแ้บบยั่งยืน 
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1. องคป์ระกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง และถอดถอนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยมีคณุสมบติัตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และไม่เป็นผูบ้ริหารของ
บรษิัทฯ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
2. วาระการด ารงต าแหน่ง 
          กรรมการมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
3. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3.1    สรรหาคณะกรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการ 
3.2 ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ดัการ 
3.3 จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการ 
3.4 จัดใหม้ีแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรบัต าแหน่งกรรมการผูจ้ัดการที่

สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจบรษิัทฯ โดยมีหลกัเกณฑ ์คือ 
3.4.1 ก าหนดวิธีการวางแผนสืบทอดต าแหน่งในองคก์ร 
3.4.2 ก าหนดต าแหน่งหลกัที่ตอ้งการผูส้ืบทอด 
3.4.3   ก าหนดคณุสมบติัที่เหมาะสมส าหรบัต าแหน่งหลกั 
3.4.4 ประเมินและคดัเลือกผูท้ี่มีความสามารถและศกัยภาพสงู หรือผูส้ั่งสมประสบการณ์

เพื่อพฒันาเป็นผูส้ืบทอดต าแหน่ง 
3.4.5 สรา้งแผนพัฒนาความเป็นผูน้  าส าหรบับุคคลที่ไดร้บัคาดหมายว่าจะเป็นผูส้ืบทอด

ต าแหน่ง 
4. หลักเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
       สรรหากรรมการบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการท่ีมีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ภาวะผูน้  า และ

วิสยัทศันอ์นัเป็นประโยชนต่์อบริษัทฯ ดว้ยความโปร่งใส เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ขออนมุติัต่อผูถื้อหุน้ โดยยดึหลกัเกณฑ ์

4.1 จากรายชื่อที่ผูถื้อหุน้เสนอ ตามที่บรษิัทฯ ใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้เสนอชื่อกรรมการ 
4.2 ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญใน

ดา้นต่างๆ ที่จ  าเป็นโดยใช ้Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณา 
คณุสมบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับริษัท 
ซึ่งคุณสมบติัของกรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการที่ดี เพื่อเป็นประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจของบรษิัทฯ 

4.3 ประวติัการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย มีคณุธรรม มีความรบัผิดชอบ  มีวฒุิภาวะและความ
เป็นมืออาชีพ 
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5. หลักเกณฑแ์ละกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน 
5.1 หลักเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทน นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ  

จะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และสามารถ
เทียบเคียงไดก้บับริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอตุสาหกรรม
และธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการเพียงพอที่จะจูงใจใหก้รรมการ  
มีคณุภาพ และสามารถปฏิบติัหนา้ที่ใหบ้รรลเุปา้หมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ 

5.2 ก าหนดองคป์ระกอบของค่าตอบแทนเป็น 2 สว่นดงันี ้                  
ส่วนที ่1    ค่าตอบแทนรายปี (Annual Fee) ประกอบดว้ย 

                             ค่าตอบแทนประจ า (Retainer fee) 
                                          เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้รรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่
ก็ตาม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และความสามารถในการด าเนินงานตามเปา้หมาย                                                       
       ค่าเบีย้ประชมุ (Attendance Fee) 
                                          เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้รรมการที่เขา้ร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้
เฉพาะกรรมการที่เขา้รว่มประชมุเท่านัน้ 

ส่วนที ่2    ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee / Bonus) 
                               เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายใหก้รรมการปีละครัง้ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สรา้ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้ เช่น ผลก าไรของบรษิัทฯ หรือเงินปันผลที่จ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ 
6.   การประเมินผลงาน 

6.1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยเปรียบเทียบเปา้หมาย และแผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี 

6.2 ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประจ าทกุปี 
7. การประชุม และการรายงาน 
       จัดใหม้ีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยในการประชุมแต่ละครัง้ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 
กึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ และใหร้ายงานผลการด าเนินงานในการประชมุคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ 
8. ทีป่รึกษา 
    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถขอรบัค าปรึกษาจากผูเ้ชี่ยวชาญอิสระตาม
ความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ  
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4) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภบิาล 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2020 เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 ไดม้ีมติ

ใหม้ีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททีทีดบับลิว จ ากดั ( มหาชน ) ( บริษัท ฯ ) โดยมีการ

รวมคณะกรรมการชุดย่อยที่มีอยู่ เ ดิมของบริษัทฯ  2 คณะได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล เพื่อใหเ้กิด

ความกระชบัและครอบคลมุการท างานที่เก่ียวขอ้งกนั โดยตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการก ากับดแูล

กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และการควบคุม

ภายในและภายนอก โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลท าหนา้ที่ทบทวน

และติดตามปัจจยัเสี่ยงและผลกระทบดา้นต่างๆ ของบริษัท พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ ทัง้ดา้นการเงิน ดา้นการ

ปฏิบติัการ ดา้นสภาพแวดลอ้มและการตลาด ดา้นกฎหมาย ตลอดจนเสนอแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากับ

ดูแลที่ดี ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการทบทวนระบบการจดัการต่อคณะกรรมการ

บรษิัท ใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจที่บริษัทก าหนดไว ้

1.  องคป์ระกอบและคุณสมบัติ 
 1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยจ านวน 3 คนและอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ โดยมี
กรรมการที่มีความรูค้วามช านาญดา้นการบริหารความเสี่ยง และ /หรือ มีความรูค้วามเขา้ใจในหลักการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่พงึปฏิบติักนัตามมาตรฐานสากล 

1.2  กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลคัดเลือกสมาชิกจากกรรมการ 1 คน  
ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล และสมาชิกอีก 1 คน  
ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 
 1.3  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย      
บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 1.4  สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ
บรษิัท รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักลา่ว 
 

2.  วาระการด ารงต าแหน่ง 
2.1  กรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมี

วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ได ้แต่ไม่ใช่การต่อ
วาระโดยอตัโนมติั 
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2.2  การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลต้องแจ้งต่อประธาน
คณะกรรมการบรษิัทลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั 

 

3.  ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่  
 3.1 ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของ
บริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส  าคัญ คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน
สภาพแวดล้อมและตลาด ความเสี่ยงด้านการผลิตและจ่ายน ้าประปา  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ความเสี่ยงดา้นตลาดแรงงาน ความเสี่ยงดา้นสญัญา และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นตน้ 
 3.2 วางกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตามและ
ควบคมุความเสี่ยงของบรษิัทฯ โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ 
 3.3 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบติัตามนโยบาย  
 3.4 เสนอแนวทางปฏิบติัดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบรษิัท 
 3 .5   ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  และ
คณะอนกุรรมการต่างๆ ตลอดจนฝ่ายบริหาร เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
และจรยิธรรมทางธุรกิจ 
 3.6 ทบทวนแนวปฏิบติั ดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทโดยเทียบกบัหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลและของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อพิจารณาปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 
 3.7 ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าในการด าเนินงานในมิติ
เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 3.8 ติดตามผลการด าเนินงานเทียบกับตัวชีว้ัดต่างๆ และใหค้ าปรึกษาดา้นการรายงานขอ้มูลที่
เก่ียวขอ้งกบัความยั่งยืน  
 3.9  รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอในสิ่งที่ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธท์ี่ก าหนด 
 3.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลสามารถจดัจา้งที่ปรกึษาจากภายนอกเพื่อ
ขอค าแนะน าไดด้ว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท 
 3.11 ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  
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4.  การประชุม 
 4.1  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลจดัใหม้ีการประชมุทกุไตรมาส 
 4.2  องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย
กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลอย่างน้อย 3 คน ในกรณีประธานไม่สามารถเขา้ร่วมการ
ประชมุได ้ใหก้รรมการในที่ประชมุเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน  
 4.3   กรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ผูใ้ดมีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นการส่วนตวัในเรื่องใด
หรือมีสว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องที่ตอ้งพิจารณา หา้มมิใหแ้สดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ 
 4.4  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลสามารถเชิญผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ร่วม
ประชมุไดต้ามสมควร  
 4.5  ในกรณีที่ตอ้งลงมติ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได ้1 เสียง ในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากนัใหป้ระธานใชว้ิธีที่เหมาะสมเพื่อใหไ้ดข้อ้ยติุ 
5.       การรายงาน 
 5.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล รายงานผลการด าเนินการต่อ
คณะกรรมการบรษิัท ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส 
 5.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล ควรจัดเตรียมรายงานการประชุมและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท  
 
นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูง 
1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
 บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการเพื่อท าหนา้ที่ก ากบัดแูลกิจการและก าหนด
นโยบายและแผนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก
คณุสมบติัและประสบการณท์ี่เหมาะสมภายใตห้ลกัการดงัต่อไปนี ้

• คณุสมบติัตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับริษัทฯ ซึ่ง
คุณสมบัติของกรรมการจะตอ้งสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี เพื่อเป็นประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจของบรษิัท 

• ความหลากหลายทางเพศ อาย ุความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญในดา้น
ต่างๆ ที่จ  าเป็นโดยใช ้Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณาฯ 

• ประวัติการศึกษาและการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลกิจการ มีความโปร่งใส  
มีคณุธรรม มคีวามรบัผิดชอบ มีวฒุิภาวะและความเป็นมืออาชีพ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่เป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ หรือกรรมการอิสระ โดยจะพิจารณาจาก
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ความเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ พิจารณาจากรายชื่อที่ผูถื้อหุน้เสนอตามที่บริษัทใหส้ิทธิแก่ผู ้ถือหุน้
ในการเสนอชื่อกรรมการ และจากท าเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทัง้นี ้การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ครบวาระจะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากผูถื้อหุน้เป็นรายบุคคล โดยการลงมติตามขอ้บงัคบัของบริษัท ดงันี ้

• ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ถืออยู่ 
• ผูถื้อหุน้จะใชส้ิทธิเลือกบคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนกรรมการ

ที่จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
• ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

ให้แก่แต่ละบุคคลได้เท่ากับคะแนนเสียงที่มีอยู่ โดยจะแบ่งแยกคะแนนให้แก่ผู ้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได ้

• บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวน
กรรมการท่ีพงึเลือกตัง้ในครัง้นี ้ในกรณีบคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัคะแนนเสียงต ่าลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชีข้าด เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการท่ีจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

• ผูท้ี่ไดร้บัเลือกจะตอ้งไดร้บัเลือกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสี่ในหา้ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งนี ้ บริษัทจะน าเสนอข้อมูลกรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณา 
ประกอบดว้ย ประวัติการศึกษา ประสบการณท์ างาน การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน รวมทั้งขอ้
พิพาททางกฎหมาย (ถา้มี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พน้วาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกครัง้หนึ่ง 
จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจ านวนครั้งที่ เข้าประชุม รวมทั้งผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 
 กรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อผูม้ีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่
เหลืออยู่ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะอยู่ในต าแหน่งเป็นระยะเวลาเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการท่ีออกไป 
 บรษิัทค านึงถึงสิทธิ ความส าคญัและการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้รายย่อย เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บั
ผูถื้อหุน้ว่าจะไดร้ับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ เสนอชื่อ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่               
1 กนัยายน – 31 ธันวาคม ของทกุปี โดยมีขัน้ตอนและวิธีปฏิบติัที่ชดัเจนและโปรง่ใส สามารถดรูายละเอียด
ไดท้างเว็บไซตข์องบรษิัท 
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2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทก าหนดหลักเกณฑก์ารคัดเลือกกรรมการอิสระโดยตอ้งเป็น

บุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑข์องการสรรหากรรมการบริษัท ประกอบดว้ยคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระที่อา้งอิงจากนิยามกรรมการอิสระของส านกังาน ก.ล.ต. โดยการแต่งตัง้กรรมการอิสระ อย่าง
นอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการและตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยบริษัทมีจ านวนกรรมการอิสระ 4 คน  
โดยบรษิัทมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกบักรรมการผูจ้ดัการไม่
เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นความรบัผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับ
ดแูลกบัการบริหารงานประจ าและเกิดการถ่วงดลุอ านาจอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส ตรวจสอบไดต้าม
หลักธรรมมาภิบาล ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คนตอ้งมีความรู้
ดา้นบญัชีและ/หรือการเงินเพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบและก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงก ากับ
ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การคัดเลือกผูส้อบบญัชี และการพิจารณาขอ้ขัดแยง้
ทางผลประโยชน ์
 กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทก าหนดและการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอิสระติดต่อกนัหลายวาระไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ 
3. การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณา    
สรรหาผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท หรือต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการโดยพิจารณาจากคณุสมบติัที่เหมาะสม
ในการด ารงต าแหน่งผู้บริหารตามแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) โดยกลั่นกรองจากผู้มี
คณุสมบติัที่เหมาะสมมีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ ประสบการณ ์ที่เป็นประโยชนใ์นการด าเนินงานของ
บริษัท เข้าใจในธุรกิจและมีความสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ภายหลัง
กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม จะน าเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมกับคณะกรรมการบริษัทเป็น          
ผูพ้ิจารณาอนมุติัต่อไป 
 ส าหรับการสรรหาผู้บริหารในระดับต าแหน่งผู้อ  านวยการฝ่ายขึน้ไป กรรมการผู้จัดการจะเ ป็น      
ผูน้  าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ สว่นผูบ้รหิารในระดบัตัง้แต่ผูจ้ดัการสว่นลงไปอยู่ใน
อ านาจการพิจารณาแต่งตัง้ของกรรมการผูจ้ดัการ 
 
นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดระเบียบการก ากบัดแูลบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม ดงันี ้

(1) ก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยการส่งตัวแทนเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและ/
หรือผูบ้รหิารในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมตามสดัสว่นการถือหุน้ในบรษิัทนัน้ๆ เพื่อควบคมุ
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และก าหนดทิศทางการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดอ้ย่างสมบูรณ ์มีความ
โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ทัง้นี ้การแต่งตัง้ผูแ้ทนเพื่อปฏิบติัหนา้ที่กรรมการผูแ้ทนและ/
หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูอ้นมุติั 

(2) ตอ้งมีการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มใหท้ี่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทไดร้บัทราบในทุกไตรมาส 

 
นโยบายด้านการซือ้ขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อ
ป้องกนัการซือ้หรือขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน และเพื่อเลี่ยงขอ้ครหาเก่ียวกับความเหมาะสมของ
การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบุคคลภายใน โดยก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารหา้มซือ้ขายหรือเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือฐานะการเงินและ
สถานะของบริษัทรวมถึงขอ้มูลส าคัญอ่ืนๆ ต่อผูล้งทุน นอกจากนีก้  าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารต้อง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนไดเ้สียของตนเองต่อบริษัท และจะมีการปรบัปรุงขอ้มลูทุกปี โดยขอ้มลู
ดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการผูบ้รหิารและบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง 
แนวทางการปฏิบัติ 

- บริษัทจะมีหนังสือแจง้ไปยังกรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
ขอความร่วมมืองดเวน้การซือ้ขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบรษิัทในแต่ละไตรมาส 

- ก าหนดใหพ้นักงานที่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลส าคัญของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของ
ราคาหลกัทรพัยค์วรละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทหรือรอจนกระทั่งประชาชนไดร้บัขอ้มลู
และมีเวลาประเมินขอ้มูลนัน้ตามสมควรแลว้ เพื่อเป็นการปฏิบติัตามนโยบายการป้องกันการใช้
ขอ้มลูภายในของบรษิัท 

- ก าหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายังส่วนเลขานุการบริษัท เมื่อมีการซือ้ขายหรือ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์เพื่อด าเนินการจัดท ารายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลอย่าง
ครบถ้วนและภายในก าหนดเวลาตามที่กฎหมายก าหนด  ประกอบด้วย รายงานการถือครอง
หลกัทรพัยฯ์ (แบบ 59-1) และ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยฯ์ (แบบ 59-2)  

- ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งแจง้รายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนไดเ้สียของตนเองต่อ
บรษิัททกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลู และจะตอ้งท าการปรบัปรุงขอ้มลูเป็นประจ าทุกปี 
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นโยบายด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 บรษิัทไดก้ าหนดแนวทางในการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในอย่างเครง่ครดั เพื่อปอ้งกนัการใชข้อ้มลู
ภายในเพื่อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองและผูอ่ื้นในทางมิชอบ โดยใหถื้อเป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
ผูบ้งัคบับญัชาที่จะควบคมุดแูลใหก้ารรกัษาขอ้มลูภายในเป็นไปตามหลกัการ และการที่พนกังานใชข้อ้มลู
ภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผูถื้อหุน้ทั่วไปเพื่อประโยชนใ์นการซือ้ขายหลักทรพัยเ์ป็นการ
สว่นตนหรือเพื่อผูอ่ื้น ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณของบรษิัท  
 แนวทางการป้องกันการใชข้อ้มูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) 
ของบริษัทไดผ้่านการอนุมติัจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2549 เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 2549 
ไดส้ง่เป็นจดหมายเวียนและเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานไดร้บัทราบ
และปฏิบติัตามอย่างเครง่ครดั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
(Guidelines for Prevention of Use of Inside Information) 

หลกัการทั่วไป 
บรษิัท เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ด าเนินธุรกิจตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ว่าดัวยการซือ้หรือขายหลักทรพัย ์และพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กระท าโดยกรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัทย่อย หา้มมิใหอ้าศัยขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุน้หรือหลักทรพัย์ที่ยังมิไดเ้ปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไป ที่รูม้าจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือมีต าแหน่งในบริษัท อาจท าให้ต้องรับผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา ทั้งนี ้ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ได้มีการแก้ไขและประกาศใน         
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯ ไดท้ าหนังสือเวียนใหก้ับกรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังานของบรษิัท และพนกังานของบรษิัทย่อย ไดท้ราบและน าไปปฏิบติั 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทฯ ตอ้งเผชิญกับการ
กระท าที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการด าเนินการตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่
ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในขึน้ โดยกรรมการ  
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 
เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 โดยบริษัทไดก้ าหนด
แนวทางการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในไว ้ดงันี ้
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กรรมการ  
(1) กรรมการจะตอ้งไม่ใชข้อ้มูลที่ไดร้บัในฐานะกรรมการบริษัทในทางที่มิชอบ  หรือก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่บรษิัท  
(2) กรรมการจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลบัทางธุรกิจ หรือขอ้มลูที่มีผลกระทบต่อการท า

ธุรกิจใหบ้คุคลภายนอกทราบ  
(3) กรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ จะตอ้งไม่ซือ้หรือขายหุน้ในขณะที่มีข้อมูล

ภายในของบรษิัทฯ ซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชนจะมีผลกระทบต่อราคาหุน้  
(4) กรรมการจะตอ้งไม่แจง้ขอ้มลูซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ใหผู้อ่ื้นอนัอาจน าไปสู่การจอง

ซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 
พนักงาน  

(1) พนักงานจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ ตลท. / ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งโดยเคร่งครดั 
ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้และ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกนั  

(2) การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการผูจ้ัดการ ซึ่งจะเป็นผูด้  าเนินการเปิดเผยขอ้มลูเอง หรือมอบหมายใหผู้ใ้ดผูห้นึ่งเป็น
ผูร้บัผิดชอบการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว  

(3) หน่วยงานกลางที่เป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่สาธารณชนและนักลงทุนคือ  ฝ่ายกิจการองคก์ร ไดแ้ก่  
นักลงทุนสมัพันธ์ ส่วนเลขานุการบริษัท เป็นตน้ โดยหน่วยงานที่เป็นเจา้ของขอ้มูลมีหน้าที่
สนับสนุนขอ้มูล ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดหา้ม กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานที่เก่ียวขอ้งและ 
รูข้อ้มลูเก่ียวกบังบการเงิน ซือ้และ/หรือขายหุน้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนการเปิดเผยขอ้มลูและ 
24 ชั่วโมงหลงัการเปิดเผยขอ้มลู ส าหรบัสารสนเทศที่มีนยัส าคญัอ่ืนๆ หา้มมิใหผู้บ้ริหาร และ
พนกังานที่รูข้อ้มลูซือ้ขายหุน้นับตัง้แต่วันที่ทราบขอ้มูลและ  24 ชั่วโมงภายหลงัเปิดเผยขอ้มูล
ดังกล่าวต่อ ตลท. นอกจากนัน้ บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหม้ีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน 
การรั่วไหลของขอ้มูลข่าวสารอย่างรอบคอบและรดักุมเพื่อป้องกันมิใหข้อ้มลูภายในเปิดเผย
ออกสูภ่ายนอกก่อนการเผยแพร ่อย่างเป็นทางการ โดยใหถื้อว่า มาตรการและระบบควบคมุนี ้
เป็นสว่นหนึ่งของมาตรการควบคมุความเสี่ยงที่ส  าคญัของบริษัทฯ รวมทัง้ใหถื้อเป็นหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของผูบ้ังคับบัญชาที่จะควบคุมดูแลใหก้ารรกัษาขอ้มูลภายในเป็นไปตาม
มาตรการดงักล่าว การที่พนกังานใชข้อ้มลูภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผูถื้อหุน้
ทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหลักทรพัยเ์ป็นการส่วนตนหรือเพื่อผู้อ่ืน  ถือว่าเป็นการ
กระท าที่ผิดจรรยาบรรณของ บรษิัทฯ 

 
 



  คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

หนา้ 34 

การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใช้ข้อมูลภายใน 
บุคคลต้องห้าม   

บคุคลที่ไม่ควรซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 
(1) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุกิจการของบรษิัทฯ   
(2) พนักงาน หรือลูกจา้งบริษัท บริษัทในเครือ ที่อยู่ในต าแหน่งหรือสายงานที่รบัผิดชอบข้อมูล

ภายในหรือเขา้ถึงขอ้มลูภายใน 
(3) บคุคลซึ่งอยู่ในฐานะที่สามารถรูข้อ้มลูภายในอนัเนื่องมาจากการปฏิบติัหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชี 

ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน หรือบุคคลใดที่ท าหน้าที่
เก่ียวกบัขอ้มลูภายใน 

(4) บพุการี ผูส้ืบสนัดาน ผูร้บับตุรบญุธรรม หรือบตุรบญุธรรมตามบคุคลขอ้ (1) (2) (3) 
(5) พี่นอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่นอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนัตามบุคคลขอ้ (1) 

(2) (3) 
(6) คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินกนัดว้ยฉนัสามีภรรยาของบุคคลตามขอ้ (1) (2) (3) 
หลักทรัพยต์้องห้าม 
หลกัทรพัย ์หมายถึง หุน้ (share) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัทฯ (share warrants) หุน้กู้

แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ้(transferable 
subscription rights) ที่ออกโดยบรษิัทฯ 
แนวทางการปฏิบติัทั่วไป 

(1) บคุคลตอ้งหา้ม ไม่ควรซือ้หรือขายหลกัทรพัยใ์นขณะใดๆ ก็ตาม หากบคุคลดงักลา่ว รูห้รือควร
รูข้อ้มูลที่เป็นสาระส าคัญ อันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรพัย์ของ
บรษิัทฯ ที่ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 

(2) บุคคลตอ้งหา้มที่ไดรู้ข้อ้มลูซึ่งมีสาระส าคญัดงักล่าวขา้งตน้ จากการปฏิบติัหนา้ที่ในต าแหน่ง
และ/หรือฐานะเจา้หนา้ที่ในบริษัทฯ บรษิัทในเครือ ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้อ่ื้นทราบ 
ในขณะที่ขอ้มลูดงักลา่วยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบติัหน้าที่
ของตนในบรษิัทฯ 

แนวทางปฏิบติัเฉพาะเรื่อง 
นอกจากแนวทางการปฏิบติัโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในแลว้กรณีเฉพาะเรื่อง

ดงัต่อไปนี ้บคุคลตอ้งหา้มพงึปฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปนีด้ว้ย 
(1)  หา้มบุคคลตอ้งหา้มที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการจัดท างบการเงินบริษัทฯ ท าการซือ้หรือขาย

หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิน้สุด วันถัดจากวันที่ไดม้ีการเปิดเผย  
งบการเงินดงักลา่วแลว้ 
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(2)  หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานผูใ้ดที่ไดร้บัร่างงบการเงินของบรษิัทฯ ท าการซือ้หรือขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ นับแต่วันที่ตนไดร้บัร่างงบการเงินดังกล่าวจนถึงสิน้สุดวันที่ไดม้ีการ
เผยแพรข่อ้มลูตามงบการเงินนัน้แลว้ 

(3) หา้มบุคคลตอ้งหา้มที่รูห้รือควรรูว้่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ขอ้มูลซึ่งมีสาระส าคัญที่อาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ท าการซือ้หรือขาย
หลักทรพัยน์ับแต่วันรูห้รือควรรูด้ังกล่าว จนถึงสิน้สุดวันถัดจากวันที่ไดท้ าการเปิดเผยและ
เผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วแลว้ 

(4) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยรายงานการซื ้อขายหุ้น  
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ใหท้ราบทกุครัง้ 

(5) บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูแจง้ต่อคณะกรรมการในการซือ้
ขายหุน้ของบรษิัทฯ อย่างนอ้ย 1 วนัลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย   

 

การรายงานของบุคคลต้องห้าม 
หน้าทีก่ารจัดท ารายงาน 

 (1) กรรมการผูจ้ัดการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบญัญัติหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดตอ้งจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรพัยค์รัง้แรกและการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องตนตามที่กฎหมายและขอ้บังคับที่เก่ียวข้อง
ก าหนด และรายงานในเรื่องดงักลา่วต่อบรษิัทฯ พรอ้มกนัดว้ย 

 (2)  ผูบ้ริหารระดับผูอ้  านวยการฝ่ายขึน้ไป จะตอ้งท าการรายงานการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ของหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ขึน้ไปของจ านวนหลักทรพัยท์ี่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด 

วิธีการรายงาน 
(1) กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร ซึ่งมีหนา้ที่ตามกฎหมายตอ้งจัดท า
และสง่รายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ มีหนา้ที่ตอ้งสง่ส าเนารายงานที่สง่ใหก้บัหน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานก ากบั
ดแูล ต่อบรษิัทฯ ในวนัที่สง่รายงานดงักล่าว 

(2) ผู้บริหารระดับผู้อ  านวยการฝ่ายขึ ้นไป ให้จัดท ารายงานการถือครอง และการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ
บริษัทฯ ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์
ดงักลา่ว 

 
 



  คู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

หนา้ 36 

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 
กลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ใหค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชั่น 

ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริต และคอรร์ปัชั่นใน
ทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการป้องกนัและการต่อตา้นการทุจริต การใหห้รือ
รบัสินบน และแนวปฏิบติั เพื่อใหบุ้คลากรทุกระดบั รวมถึงลกูจา้ง ตวัแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่ง
กระท าการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีอ านาจหนา้ที่ในการนัน้หรือไม่ก็ตาม ยดึถือเป็นบรรทัดฐาน
ในการปฏิบติังาน ดงันี ้
 
นโยบาย : 

กลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ
ต่อตา้นการทุจริต ตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งไดม้ีการเพิ่มเติมบทบญัญัติมาตรา 123/5 ก าหนดความรบัผิดส าหรบับุคคลที่ให้
สินบนเจา้หนา้ที่ของรฐั ดงันี ้ 

“มาตรา 123/5 ผูใ้ดให ้ขอให ้หรือรบัว่าจะใหท้รพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดแก่เจา้หน้าที่ของรัฐ 
เจา้หนา้ที่ของรฐัต่างประเทศ หรือเจา้หนา้ที่ขององคก์ารระหว่างประเทศ เพื่อจงูใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ 
หรือประวิงการกระท าอนัมิชอบดว้ยหนา้ที่ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรบั  

ในกรณีที่ผูก้ระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลใดและกระท า
ไปเพื่อประโยชนข์องนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกนัมิใหม้ีการกระท าความผิดนัน้ นิติบุคคลนัน้มีความผิดตามมาตรานี ้และตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่
หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึน้หรือประโยชนท์ี่ไดร้บั 

บุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลตามวรรคสอง ใหห้มายความถึง ลกูจา้ง ตวัแทนบริษัทในเครือ 
หรือบคุคลใดซึ่งกระท าการเพื่อหรือในนามของนิติบคุคล ไม่ว่าจะมีอ านาจหนา้ที่ในการนัน้หรือไม่ก็ตาม” 

โดยบริษัทฯ ถือว่าการกระท าใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่
เป็นไปตามนโยบายการก ากับดแูลการปฏิบติังาน บุคลากรทุกระดับจะตอ้งต่อตา้นและละเวน้การกระท า
เช่นว่านัน้ 
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แนวปฏิบัติ : 
บุคลากรทุกระดบัของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงลกูจา้ง ตวัแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคล

ใดซึ่งกระท าการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีอ านาจหนา้ที่ในการนัน้หรือไม่ก็ตาม ตอ้งปฏิบติั
ตามแนวทางที่ไดก้ าหนดไวด้งันี ้

(1) ปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต การใหห้รือรบัสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ 
รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการทุจริต 
คอรร์ปัชั่น ในทกุรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(2) ปฏิบติังานตามหนา้ที่ของตนดว้ยความโปร่งใส อนัหมายรวมถึงการเตรียมความพรอ้มรบัการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ตลอดเวลา 

(3) ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอรร์ปัชั่น การใหห้รือรบัสินบน
แก่ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหนา้ที่รบัผิดชอบ ทัง้ทางตรงหรือโดยออ้ม 
เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนแ์ก่องคก์ร ตนเอง หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

(4) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายการทุจริตและคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับ   
บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
รบัผิดชอบไดท้ราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่างๆ  

(5) การจ่ายเงินหรือใหส้ิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบนัเทิง การท่องเที่ยว ใหแ้ก่
เจา้หน้าที่ของรฐั เจา้หน้าที่ของรฐัต่างประเทศ หรือเจา้หน้าที่ขององคก์ารระหว่างประเทศ  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหบุ้คคลนัน้กระท าการ หรือละเวน้กระท าการใดๆ อนัเป็น
การผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทัง้นีร้วมถึงตอ้งไม่ส่งเสริม หรือ 
มีสว่นรว่มใหบ้คุคลอื่นมีการกระท าดงักล่าวดว้ย 
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นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) 
บริษัท ทีทีดบับลิว จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่ อสตัย ์สจุริต 

โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทัง้การต่อตา้นการทุจริตคอรปัชั่น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ 
นอกจากนี ้บรษิัทฯ คาดหวงัว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯและบรษิัทย่อย จะยดึมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความมุ่งมั่นตามหลกัการดังกล่าว บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายการแจง้เบาะแสหรือ 
ขอ้รอ้งเรียน (“นโยบาย”) ฉบบันีข้ึน้เพื่อสนบัสนุนและเป็นช่องทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนดว้ยเจตนาที่สจุริต
หากพบเห็น (ทั้งที่ปรากฏแลว้หรือสงสัย) การกระท าหรือสงสัยว่ามีการกระท าที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

ตามนโยบายนี ้ผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนสามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับเรื่องที่
ส  าคญั ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ดงันี ้

1.1 การกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบติัตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ
การด าเนินธุรกิจ การต่อตา้นทจุรติคอรปัชั่น  

1.2 การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
1.3 รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกตอ้ง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดท าเอกสาร

ทางการเงินที่เป็นเท็จ  
1.4 การกระท าที่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอกองคก์รแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน

เก่ียวกบัการกระท าผิดตามที่ระบใุนขอ้ 2. ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้
2.1 แจง้ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดข้องผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนอย่างชัดเจน 

รวมถึงชื่อบุคคลผูก้ระท าผิดและเหตุการณก์ระท าผิดที่เป็นขอ้มลูเชื่อถือได ้มีหลกัฐาน พยาน 
(ถา้มี) อย่างไรก็ตามผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได ้หาก
เห็นว่าการเปิดเผยนัน้ จะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการ
เปิดเผยตนเองก็จะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหนา้ ชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหท้ราบหรือ
บรรเทาความเสียหาย ไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้ 

2.2 หากพบเห็นมีการกระท าผิดตามที่ระบุในขอ้ 2. สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดงันี ้
ก) แจง้ผูบ้งัคบับญัชาที่รบัผิดชอบโดยตรง และ/หรือ บคุคลที่ตนไวว้างใจ  
ข) สง่จดหมายอิเล็กทรอนิกสถ์ึงผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
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ค) ส่งทางไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการผูจ้ดัการ ตามที่อยู่ ดงันี ้ 
- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์cg@ttwplc.com 
- ทางไปรษณีย ์โดยระบหุนา้ซองถึงผูร้บัแจง้เบาะแส ตามดว้ยท่ีอยู่ ดงันี ้

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

3.1 เมื่อไดร้บัการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน บรษิัทฯ จะมอบหมายใหส้ว่นตรวจสอบภายใน หรือ 
หน่วยงานอ่ืนที่เหมาะสมด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ข้อมูลที่ได้รับ ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริง หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
จะน าเสนอขอ้มูล/ขอ้เท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผูจ้ดัการเพื่อรบัทราบ
และพิจารณาสั่งการหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินการกับผูเ้ก่ียวขอ้ง พรอ้มทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ เพื่อด าเนินการพิจารณาในส่วนที่เก่ียวขอ้งต่อไป  

3.2 ภายหลงัจากที่คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงดังกล่าวแลว้ จะเสนอ
ความเห็นและแนวทางในการด าเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผูจ้ัดการ 
เพื่อพิจารณาสั่งการและก าหนดแนวทางการด าเนินการแกไ้ข และพิจารณาก าหนดบทลงโทษต่อไป  

4. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน  
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู ้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร ้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริต ผู้แจ้งเบาะแส/  

ผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัการปกปอ้งคุม้ครองจากบรษิัทฯ ตามมาตรการ ดงันี ้
4.1 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และขอ้มูลอ่ืนใดที่สามารถระบุตัวผูแ้จง้ไดห้รือผูท้ี่ให้

ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง แลว้ด าเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใด
หรือไม่ 

4.2 บริษัทฯ จะเก็บขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งเป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าที่จ  าเป็น โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั และความเสียหายของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิแหลง่ที่มาของขอ้มลูหรือบุคคลเก่ียวขอ้ง  

4.3 กรณีผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เห็นว่า
ตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถรอ้งขอให้   
บรษิัทฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมก็ได ้หรือบรษิัทฯ อาจก าหนดมาตรการคุม้ครอง
โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ตอ้ง
รอ้งขอก็ได้หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดรอ้นเสียหายหรือความไม่
ปลอดภยั  

4.4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่
เหมาะสมและเป็นธรรม  
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4.5 บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ท างาน พักงาน ข่มขู่  รบกวนการปฏิบัติงาน  
เลิกจา้ง หรือกระท าการอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส 
หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ  

5. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนทีเ่ป็นเทจ็  
หากบรษิัทฯ พบว่าการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน หรือการใหถ้อ้ยค าหรือขอ้มลูใดๆ ที่มีหลกัฐาน

พิสจูน ์ไดว้่าเป็นการกระท าที่มีเจตนาไม่สจุริต เป็นเท็จ หรือตัง้ใจใหเ้กิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนกังาน
ของบริษัทฯ จะไดร้บัโทษทางวินัยตามขอ้บงัคับของบริษัทฯ แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการกระท านัน้ 
ท าให ้บรษิัทฯ ไดร้บัความเสียหาย ทางบรษิัทฯ จะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายกบับุคคลนัน้ๆ ต่อไป 
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จรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน 
คณะกรรมการบริษัท ไดก้ าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจริยธรรมของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพื่อให้ผู ้ที่เก่ียวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม          
ผูถื้อหุน้ นักลงทุน สังคม ชุมชน ตลอดจนภาครฐัและประชาชน เพื่อใหเ้กิดความชัดเจน และสะดวกแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวังใน
จรยิธรรมทางธุรกิจ ดงันี ้

ขอ้ 1. การปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทฯ ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจหมายถึง บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด 

(มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประสงคใ์หผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรบัผิดชอบในการท าความเขา้ใจและ
ปฏิบติัตามแนวทางเบือ้งตน้ที่ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลมุถึงประเด็นต่างๆ 
ดงัต่อไปนี ้

1.1 การโนม้นา้ว กระตุน้ และจูงใจใหผู้บ้ริหารและพนกังาน ร่วมมือร่วมใจสรา้งคุณค่า
ใหแ้ก่กิจการ 

1.2 สรา้งความเชื่อมั่นว่า สิทธิตามกฎหมายของผูม้ีสว่นไดเ้สีย ไดร้บัความคุม้ครอง 
1.3 การปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียตลอดจนผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายดว้ยความสุจริต โปร่งใส

และเป็นธรรม 
1.4 การส่งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะท าความคุ้นเคยและปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เก่ียวขอ้งของบริษัทฯ ที่จะ
ออกมาเพิ่มเติม 

ขอ้ 2. กรณีที่มีขอ้สงสยัในการปฏิบติั หรือเห็นว่าควรแกไ้ขปรบัปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร
ใหร้ายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบตามล าดบัชัน้ 

ขอ้ 3. แนวทางในการประกอบธุรกิจ 
3.1 บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับบริษัทฯ และธุรกิจการค้าอย่าง

เครง่ครดัและตามหลกัจรยิธรรมที่พงึปฏิบติั 
3.2 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็น  

แนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกตอ้งและยั่งยืน และบริษัทฯ ยึดมั่นต่อการประกอบ
ธุรกิจดว้ยความเปิดเผยการสื่อสาร ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจะตอ้งถูกต้อง 
เที่ยงตรง และมีการใชช้่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ ์

3.3 บริษัทฯ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ท าการสื่อสาร ตีพิมพ ์ประกาศ   
ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อดว้ยวาจาหรือลายลกัษณอ์กัษรที่
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ไม่เป็นจริง บิดเบือน ประสงคร์า้ย หรือท าลายชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
การสื่อสารดว้ยวาจาของผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งใชภ้าษาและน า้เสียงที่ดี และไม่
ท าใหภ้าพพจนแ์ละชื่อเสียงของบรษิัทฯ ตอ้งเสื่อมเสีย 

3.4 บริษัทฯ จะบริหารงานดว้ยความซื่อตรง รวมทัง้การบนัทึกบญัชีที่ถูกตอ้ง การเสนอ
และใช้งบประมาณอย่างชัดเจน รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่ าง
ซื่อตรง ถกูตอ้ง โปรง่ใส และมีหลกัการ 

3.5 บริษัทฯ มุ่งหวังความซื่อตรงจากพนักงานทุกระดับชัน้ ในการปฏิบติัตามนโยบาย
ของบริษัทฯ หลกัเกณฑท์างบญัชี และการควบคุมภายในอ่ืนๆ และหากพนักงาน
พบเห็นการละเมิดกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ ที่จะส่งผลใหเ้กิดการทุจริต
และความเสื่อมเสียแก่บรษิัทฯ พนกังานพงึแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

3.6 บรษิัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่มีต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์รวมทัง้กฎหมายและศีลธรรมอนัดีของบา้นเมือง 

3.7 บรษิัทฯ ยดึมั่นในการสรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างานและเปิดโอกาสใหม้ีการเสนอ
ขอ้คิดเห็น รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต่์อส่วนรวม 

3.8 บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบติัจากความแตกต่างดา้นเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพ
สมรส หรือความไรส้มรรถภาพทางรา่งกาย 

ขอ้ 4. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
4.1 บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการสรา้งความเจริญเติบโต เพื่อให้       

ผูถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนที่ดี 
4.2 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรบัทราบขอ้มลูที่จ  าเป็นเพื่อใชใ้นการประเมิน

การบรหิารงานของบรษิัทฯ เพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงคะแนนในวาระต่างๆ 
ของการประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จะเปิดเผยผลประกอบการพรอ้มกบัขอ้มลูที่ถูกตอ้ง
ตามความจรงิ และรายงานฐานะการเงินของบรษิัทฯ ต่อผูถื้อหุน้อย่างสม ่าเสมอ 

4.3 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบันทึกรายการทางบญัชีอย่างถูกตอ้งครบถ้วนเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยผ่านการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบ
ภายใน ผูส้อบบญัชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.4 บริษัทฯ จะเคารพและรกัษาสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย และผูถื้อหุน้จะ
ไดร้บัการปฏิบติัดว้ยความสจุริต โปรง่ใส และเป็นธรรม 

ขอ้ 5. การปฏิบติัต่อคู่คา้และคู่สญัญาทางธุรกิจ 
5.1 บริษัทฯ ประสงคท์ี่จะใหก้ารจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมี

จรยิธรรม โดยด าเนินการภายใตห้ลกัการดงันี ้
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(1) มีการแข่งขนัจากผูเ้สนอราคาและการคดัเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
(2) มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญา 
(3) จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม 
(4) จดัใหม้ีระบบการจดัการและติดตามเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการปฏิบติัตามเงื่อนไข 

ของสญัญาอย่างครบถว้น เพื่อปอ้งกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทุกขัน้ตอน
ของกระบวนการจดัหา 

5.2 บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ ด้วยความ
ซื่อสตัยย์ติุธรรม 

5.3 บริษัทฯ มีนโยบายรกัษาความลบัของคู่คา้และคู่สญัญา ในการด าเนินธุรกิจอย่าง
เป็นธรรมและอิสระ ไม่ด าเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติด
สินบนหรือจดัหาสิ่งของใหผู้อ่ื้นโดยหวงัผลประโยชนท์างธุรกิจ 

5.4 บริษัทฯ รักษาไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การ
ตัดสินใจโดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ รวมไปถึงการบริการต่างๆ อย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้และไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณใ์ดก็ตาม หา้มมิให้
มีการเรียกรอ้งใหคู้่คา้และคู่สญัญาใหห้รือรบัผลประโยชนใ์ดในการด าเนินธุรกิจ 

5.5 บรษิัทฯ มุ่งหมายท่ีจะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยั่งยืนกบัคู่คา้และคู่สญัญาที่มี
วัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณค่าของสินค้าและบริหารที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน 
คณุภาพทางดา้นเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั 

5.6 บริษัทฯ ประสงคท์ี่จะด าเนินธุรกิจระหว่างคู่คา้และคู่สญัญาอย่างถูกตอ้ง และไดร้บั
ความคุม้ครองตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ขอ้ 6. การปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางธุรกิจ 
6.1 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่กล่าวหาหรือท าลาย

บรษิัท คู่แข่ง 
6.2 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจแข่งขันกับคู่แข่งขันตามกติกาและกรอบแห่ง

กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ 
ขอ้ 7. การปฏิบติัต่อลกูคา้ 

7.1 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลูกคา้ บนพืน้ฐานของการรกัษา
ผลประโยชนส์งูสดุโดยรวมของบรษิัทฯ 

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

7.3 บรษิัทฯ จะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อย่างมืออาชีพและเกินความคาดหวงั 
ขอ้ 8. การปฏิบติัต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

8.1 บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดผลตอบแทนใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในระดบั
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

8.2 บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคง และความกา้วหน้าในอาชีพ
ของพนกังาน 

8.3 บริษัทฯ มีนโยบายใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ไดร้บัความคุม้ครองในการ
ปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎหมาย 

8.4 บริษัทฯ จะพยายามป้องกนัอบุติัเหต ุการบาดเจ็บ และความเจ็บปวดเนื่องจากงาน
อาชีพ ดว้ยความรว่มมืออย่างจรงิจงัของพนกังานทกุคน รวมทัง้จะจ ากดัและจดัการ
ความเสี่ยงต่อความปลอดภยั อนัเกิดจากการท างานตามขัน้ตอนการปฏิบติังานปกติ 

8.5 บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์การจัดท าระเบียบปฏิบัติการ
อบรมและการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรพัยส์ินของพนกังาน รวมถึงสว่นรวมที่บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ 

8.6 บริษัทฯ จะใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานรฐับาลและองคก์รอ่ืน ในการระงับเหตุ
ฉกุเฉินหรืออบุติัเหตอุนัเกิดจากการปฏิบติัการดว้ยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
ระมดัระวงั 

8.7 บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และจะน า
มาตรฐานที่เป็นสากลในการจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัมาใชบ้งัคบัในกรณีที่ไม่
มีกฎหมายและขอ้บงัคบัใชอ้ยู่ 

ขอ้ 9. หนา้ที่ต่อชมุชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และภาครฐั 
9.1 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยค านึงถึง ชุมชน สงัคม สิ่งแวดลอ้มและ

ภาครฐั และจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัชุมชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม
และภาครฐัที่บงัคบัใชอ้ยู่ 

9.2 การละเลยไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งอาจเป็นผลให้
บคุคลที่กระท าดงักลา่ว รวมทัง้บรษิัทฯ ตอ้งรบัผิดชอบทางกฎหมายทัง้ทางแพ่งและ
ทางอาญา และบคุคลดงักลา่ว อาจมีโทษทางวินยั และถกูเลิกจา้งตามขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่เกิดมีข้อสังสัยและไม่เขา้ใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
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ข้อบังคับ ดังกล่าว ว่ามีผลบังคับใช้กับตนหรือไม่บุคคลดังกล่าวควรหารือกับ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ตอนเพื่อหาความกระจ่างในเรื่องดงักลา่ว 

ขอ้ 10. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
10.1 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่มีความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชนส์ว่นตวัของพนกังานและผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ในการติดต่อกบัคู่คา้
และบคุคลอื่น 

10.2 ผูบ้รหิารและพนกังานจะไม่น าขอ้มลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคล
อ่ืนๆ ในระหว่างที่อยู่ในการจา้งของบริษัทฯ หรือเมื่อออกจากการจา้งของบริษัทฯ 
แลว้ โดยไม่ไดร้บัอนญุาตที่ถกูตอ้งจากบรษิัทฯ   

10.3 การที่ผูบ้ริหารหรือพนักงานไปเป็นกรรมการหรือ ที่ปรึกษาในบริษัทฯ อ่ืนๆ หรือ
องคก์รสมาคมทางธุรกิจอ่ืนไม่ว่าจะท าในนามของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม จะตอ้งไม่
ขัดต่อประโยชนแ์ละการประกอบหน้าที่โดยตรง รวมทั้งตอ้งไดร้บัการอนุมัติจาก
บรษิัทฯ ตามระเบียบของบรษิัทฯ ก่อน 

10.4 ในกรณีที่ผูบ้ริหารหรือพนักงานและบุคคลในครอบครวั เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้
ถือหุน้ในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชนห์รือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อ
บรษิัทฯ จะตอ้งแจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

10.5 ในกรณีที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์ึน้ อนัเนื่องมาจากเหตกุารณใ์นขณะนัน้ 
โดยไม่ไดเ้ป็นความตั้งใจของผู้บริหาร หรือพนักงาน และบุคคลที่เก่ียวข้อง หาก
บุคคลดังกล่าวทราบว่าตนตกอยู่ในสภาวการณ์ดังกล่าว ให้รีบแจ้ง เหตุการณ์
ดงักลา่วใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ทราบโดยทนัที เพื่อขอแนวทางแกไ้ขต่อไป 

ขอ้ 11. การใชข้อ้มลูภายในเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย ์
ผูบ้ริหารและพนักงานจะปฏิบัติตามเอกสาร “แนวทางการป้องกันการใชข้อ้มูลภายใน”  

ที่ก าหนดโดยบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั โดยจะไม่ใชข้อ้มลูภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญั 
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตาม
กฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งเพื่อประโยชนส์่วนตัวหรือ
แก่บคุคลภายนอก อนัสง่ผลกระทบต่อราคาหรือการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ และบรษิัทที่เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 12. การพนนั การด่ืมแอลกอฮอล ์และสิ่งเสพติด 
12.1 บริษัทฯ มีนโยบายหา้มผูบ้ริหารและพนักงานครอบครอง ซือ้ ขาย ขนยา้ย ใช ้หรือ 

ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ยาเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเวน้ยาตามใบสั่งของแพทย)์ 
ในขณะอยู่ในที่ท างานหรือในระหว่างท าธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นการจัดเลี ้ยง
สงัสรรคห์รืองานรื่นเรงิอื่นที่ไดจ้ดัขึน้นอกพืน้ที่ของบรษิัทฯ 
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12.2 หา้มผูบ้ริหารและพนักงานเล่นหรือเป็นผูม้ีส่วนสนับสนุนใหม้ีการเล่นการพนันทุก
ประเภททัง้ในและนอกเวลาท างาน หรือในพืน้ที่ของบรษิัทฯ   

ขอ้ 13. การเปิดเผยขอ้มลูและการรกัษาความลบั  
13.1 บรษิัทฯ มีนโยบายในการจดัการขอ้มลูในบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่

ขอ้มลูที่จ  าเป็นและถกูตอ้งและเหมาะสมต่อสาธารณะตามแต่โอกาส 
13.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการรกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบั ใหอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแล

โดยหน่วยงานที่รบัผิดชอบอย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแล
จดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละซอฟทแ์วร ์

13.3 พนักงานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ ที่ยังมิไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
พนกังานจะตอ้งไม่น าขอ้มลูที่ไดร้บัทราบหรือจดัท าขึน้จากหนา้ที่การงานในบริษัทฯ 
ไปใชใ้นทางที่ก่อใหเ้กิดผลประโยชนส์ว่นตน 

การรักษาความลับของข้อมูลนี ้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งหมายความ
รวมถึง ขอ้มูลเก่ียวกับรายไดแ้ละผลประโยชน ์และขอ้มูลทางการแพทย ์ดว้ยขอ้มูลดังกล่าวจะสามารถ 
เผยแพร่ใหบุ้คคลภายในหรือภายนอกบริษัทฯ เพื่อใชง้านไดเ้มื่อมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านัน้ พนกังานที่มี
หนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลนีต้อ้งปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว โดยใชค้วามระมดัระวงัอย่างยิ่งและ
พงึรกัษาความลบัอย่างเครง่ครดั 

ขอ้ 14. ทรพัยส์ินของบรษิัทฯ   
พนกังานพงึใชท้รพัยส์ินของบริษัทฯ อย่างประหยดัและเกิดประโยชนส์งูสดูและไม่น าไปใช้

เพื่อประโยชนส์่วนตวั พนกังานทุกคนมีหนา้ที่ในการดูแลรบัผิดชอบต่อทรพัยส์ินของบริษัทฯ มิใหส้ญูหาย 
เสียหาย น าไปใชใ้นทางที่ผิด ถูกลกัขโมย และถูกท าลาย ความรบัผิดชอบนี ้ไม่เพียงแค่ครอบคลุมถึงการ
ปฏิบัติตนของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการต้องใส่ใจที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษาความ
ปลอดภัย และการต่ืนตัวต่อสถานการณ ์และเหตุการณท์ี่อาจเกิดขึน้และท าใหท้รพัยส์ินของบริษัทฯ เกิด
ความเสียหาย ถกูลกัขโมย หรือถกูใชใ้นทางที่ผิด 
  ทรพัยส์ินของบริษัทฯ หมายความรวมถึง เงินสด เครื่องมือทางการเงิน ขอ้มลูของบริษัทฯ   
ทรัพย์สินทางปัญญา โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร ์ซอฟท์แวร ์จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร
เครื่องมือเครื่องใช ้สิ่งอ านวยความสะดวก ยานพาหนะ ชื่อบรษิัทฯ และเครื่องหมายสญัลกัษณข์องบริษัทฯ   
และวสัดอุปุกรณ ์

ขอ้ 15. การท างานอื่นหรือกิจกรรมภายนอกเวลาการท างานปกติ 
พนกังานที่มีความประสงคท์ี่จะท างานหรือท ากิจกรรมภายนอกนอกเวลาการท างานปกติ 

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

พนกังานไม่พงึท าลายชื่อเสียงของบรษิัทฯ โดยการประพฤติมิชอบหรือกระท าการใดๆ ที่อาจเป็นขอ้ครหาใน
เรื่องความซื่อสตัยส์จุรติและเที่ยงธรรม โดยมีขอ้ควรปฏิบติัดงันี ้

16.1 บริษัทฯ ประสงค์ให้ ผู ้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการใหห้รือรับสิ่งของหรือ
ประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ใน
เทศกาลหรือประเพณีนิยม ในมลูค่าที่เหมาะสม ซึ่งผูร้บัพงึพิจารณา 

16.2 ในกรณี ผูบ้รหิาร และพนกังานที่ไดร้บัของขวญัในรูปของเงินหรือสิ่งของที่มีมลูค่าสงู
พงึแจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ทราบและสง่คืน 

16.3 ผูบ้ริหารหรือพนกังานควรหลีกเลี่ยงการให ้หรือรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะที่เกิน
กว่าเหตคุวามสมัพนัธป์กติ จากบคุคลอื่นที่มีธุรกิจเก่ียวขอ้งกบังานของบริษัทฯ  

ขอ้ 17. การยกเวน้ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ 
การฝ่าฝืนแนวทางตามจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจในคู่มือฉบบันีน้อกจากอาจท า

ใหผู้ฝ่้าฝืนมีความผิดตามบทบญัญัติของกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคับที่เก่ียวขอ้ง และในบางกรณีอาจ
ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งรบัผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าว ในกรณีมีการฝ่าฝืนจนเป็นผล
เช่นว่านั้น ผู้ฝ่าฝืนนอกจากจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายแล้ว อาจได้รับโทษทางวินัย ตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ จนถึงขัน้ไลอ่อก หรือปลดออกอีกดว้ย 
 
กระบวนการติดตามเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกิจ 
 หากพบว่าไดม้ีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ มีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้

1. บนัทกึรายงานการไม่ปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
2. น าเสนอต่อผูบ้รหิารในแต่ละหน่วยงานพิจารณา 
3. ด าเนินการตามระเบียบของบรษิัทฯ 
4. รายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลไดร้บัทราบเพื่อ

รายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทต่อไป 
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