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บทน ำ 
 คู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ได้จัดท าเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับหลักการก ากับดูแลกิจการตามหลักเกณฑ์  CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies) ที่มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และมีความเป็นสากล ทั้งนี้คู่มือการก ากับดูแลกิจการนี้ บริษัทฯ 
ได้จัดพิมพ์มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 
 ในการจัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ท าการปรับปรุงจากคู่มือหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีฉบับเดิม ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2549 โดยนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธาน
กรรมการบริษัท น้ าประปาไทย จ ากัด (มหาชน) (ชื่อเดิมบริษัท) ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
ในขณะนั้น 
 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะธ ารงค์ไว้ซึ่งหลักการก ากับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยจะยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหลักการที่ปรากฎอยู่ในคู่มือฉบับนี้
ทุกประการ 
 
 
 
 
        บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
          ตุลาคม 2559 
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นโยบำยบรรษัทภิบำลของทีทีดับบลิว 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 ของบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 
ได้อนุมัติให้มีการก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาลของบริษัท ทีทีดับบลิว ให้กับ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน น าไปเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะก ากับ
ดูแล และด าเนินงานด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังตามก าลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ถือหุ้น พร้อมกับดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ  และ
การกระท าในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบริษัท 
 2.  คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันด้วยความ
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 3.    คณะกรรมการบริษัท จะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะเปิดเผยข้อมูล
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 
 4.  คณะกรรมการบริษัท จะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจะด าเนินการให้มีการ
ควบคุม และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
 5.  คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจักต้องเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับจรรยาบรรณ รวมถึงปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหาร และพนักงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  
 6.  คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปีเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้
เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 

คูม่ือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ                                                                  หน้ำ 3 / 40  
 

 

1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และคุณค่ำองค์กร 

  วิสัยทัศน์  
  เป็นบริษัทชั้นน าของประเทศในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ า พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

  พันธกิจ  
 เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่าง
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 คุณค่ำองค์กร 
  ด าเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจบนพื้นฐานของความพึงพอใจ และผลประโยชน์สูงสุดของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการ 
    พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
         ท างานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม และ 
    ท างานเป็นทีม  
 
2.  หลักกำรบรรษัทภิบำล 
 เพื่อให้การก ากับดูแลการด าเนินกิจการของบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับการค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงสมควรก าหนดหลักการ
ก ากับดูแลกิจการขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพนักงานทุกระดับชั้นได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล ข้อพึงปฎิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
ระเบียบ และแนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ให้ไปสู่แนวปฎิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล บนพื้นฐานการจัดการซึ่งประกอบด้วย  

ก) ความตระหนักในภาระหน้าที่ (accountability) กล่าวคือผู้ที่มีหน้าที่ต่างๆ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ส านึกรับผิดชอบอย่างแท้จริง มีความมุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของส่วนรวม และยังต้องท าให้ดีที่สุดด้วยไม่ใช่ท า
เพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่าท าแล้ว  

ข) ความรับผิดชอบ (responsibility) เกิดขึ้นจากการก าหนดภารกิจของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจนว่า 
ใครต้องท าอะไร และท าอย่างไร การก าหนดภารกิจจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว ไม่
เกิดความซ้ าซ้อน และเกิดการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ท าให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น 
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ค) ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในการด าเนินธุรกิจนั้น เริ่มต้ังแต่การวางนโยบายเพื่อให้
บุคลากรแต่ละฝ่ายปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้นโยบายและหลักการที่ชัดเจน 

ง) ความโปร่งใส (transparency) ความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อาทิเช่นการเปิดเผยงบการเงินที่น าเสนอต่อผู้ถือหุ้น  

จ) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (excellency) ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาแก่บุคลากรในทุกระดับตลอดจนการ
เสริมสร้างโอกาสการท างานในทุกด้านเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธะขององค์กรโดยรวม 

    หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีประกอบด้วย 
      สิทธิของผู้ถือหุ้น 
          การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

          บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

          การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

           ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ส าหรับประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ดังต่อไปนี ้

  สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น 
   สิทธิในการรับผลก าไรของบริษัท 
   สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจใน  

การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส าคัญของบริษัทฯ 
   สิทธิในการเลือกต้ังหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ 
   สิทธิในการอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก 

 2.2 กำรปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
   ผู้ถือหุ้นทุกราย จะได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 

                        คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนด “แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

  กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์  
และสามารถตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ ได้ 
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           กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
  ก. คณะกรรมการบริษัท จะเลือกสถานที่ เวลา และก าหนดวันจัดการประชุมที่เหมาะสมและ
อ านวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
  ข. คณะกรรมการบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุม ได้ก าหนดให้มีความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 
  ค. ประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและต้ังค าถามต่อที่ประชุมใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน โดยจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่ส าคัญไว้
ในรายงานการประชุม 
  ง. กรรมการทุกคนที่ไม่ติดภารกิจส าคัญเร่งด่วนจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 
  จ. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน 
มาประชุม และออกเสียงลงมติแทนได ้

 2.3 บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียภายในอันได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอัน
ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาให้มีกระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งค่ัง ความมั่นคงทางการเงิน 
และความส าเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ 
   คณะกรรมการบริษัท ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งระบุสิทธิ
ตามกฎหมายของแต่ละกลุ่ม รวมถึงส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้
แน่ใจว่าจะมีการปฎิบัติต่อกันอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมสมดุลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งก ากับดูแลให้ฝ่าย
จัดการ น านโยบายดังกล่าวไปด าเนินการให้บรรลุผล    
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท าช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและร้อง
ทุกข์ได ้

        2.4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
  คณะกรรมการบริษัท จะก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้ง
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก าหนดของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยผ่าน
ช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายซึ่งรวมถึงเว็ปไซต์ของบริษัทฯ 
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  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor 
Relations)” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 

   คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ
รายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีในรายงานประจ าปี พร้อมทั้งเปิดเผย
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนจ านวนครั้งของการประชุม
และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม 

    2.5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
 2.5.1 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
 ก. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ก ากับดูแลให้การด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการ และ
ข้อบังคับที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย ์
 ข.  คณะกรรมการบริษัท ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  
นโยบาย ทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงาน พร้อมกับก ากับดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการ ได้น ากล
ยุทธ์ และนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย ทิศทางและเป้าหมายข้างต้นอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา 
 ค.  ก าหนดงบประมาณการลงทุนและงบประมาณประจ าปี รวมทั้งก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งบประมาณดังกล่าวบรรลุผลและสร้างประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม 
 ง.  จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่ส าคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา 
 จ.  จัดให้มีระบบการก ากับดูแล การควบคุมและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการติดตามการด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 
         ฉ. จัดให้มีข้อตกลงในการรักษาความลับกับที่ปรึกษาและผู้ให้บริการอ่ืน ให้บุคคล
ดังกล่าวยืนยันตามนโยบายและระบบที่จะปฎิบัติก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลลับ 
 ช. แยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร  คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมถึงมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่และความ
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รับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ 
 ซ.  คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และการก ากับดูแลให้การด าเนินงาน เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายอันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 2.5.2 องค์ประกอบ คุณสมบัติ และกำรแต่งตั้ง 
 ก. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งมีจ านวนไม่
น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยมีกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด  และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการท้ังหมด 
 ข. กรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด  โดยมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท 
 ค.  การแต่งต้ังกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเสนอชื่อ
บุคคลพร้อมประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาน าเสนอขอรับการอนุมัติแต่งต้ังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กระบวนการ
สรรหาดังกล่าว รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกได้ด้วย 

 2.5.3  ควำมเป็นอิสระ 
 ก.  คณะกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับมีความเป็นอิสระในการที่จะแสดงความ
คิดเห็น พิจารณาลงความเห็น และตัดสินใจ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นส าคัญ 
 ข. เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การน าของประธานกรรมการสามารถก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ 
 ค. นอกเหนือจากคุณสมบัติความเป็นอิสระที่กรรมการอิสระต้องมีตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการ
อิสระดังนี้    
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 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 
ตามกฎหมายหลักทรัพย์) 

 (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

 (4) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน
และบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ
อิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ 

 (5) ไม่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ 
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

 (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

 (7) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในเรื่อง    
ต่าง ๆ ได้โดยอิสระ 

 (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 (9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 
                  (10)   สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

 (11)   สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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 (12)   ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วย
การประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ
การเงินในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตาม
กฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์  หรือการ
บริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 
 2.5.4 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 
 ก. ก าหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจ าอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น พร้อมกับให้ฝ่ายบริหารจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายเดือน 

   ข. ในการประชุมแต่ละครั้ง จะก าหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจนและจะส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าเป็นอย่างน้อย 10 วันก่อนการประชุม กับจะส่ง
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาก่อน
เข้าประชุม 
           ค. ก าหนดองค์ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการท้ังหมดในการลงมติที่ประชุม 
         ง. กรรมการที่อาจมีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดๆ ก็
ตาม ต้องงดแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงในวาระนั้นๆ 
         จ. กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารจะประชุมระหว่างกันเองปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อ
อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย พร้อมกับแจ้งผลการประชุมให้
กรรมการผู้จัดการได้ทราบด้วย 
         ฉ. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่อ านวยการจัดการประชุมทั้งการประชุมผู้ถือ
หุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย กับเพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ 
 2.5.5 คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น 5 คณะ ดังนี้ 
 ก.  คณะกรรมการบริหาร แต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่
ไม่เกิน 5 คน เพื่อท าหน้าที่แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เป็นงานบริหารจัดการและงาน
ประจ าที่เกินอ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานใน
เชิงนโยบาย และงานก ากับดูแลฝ่ายบริหาร 
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 ข. คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจ านวนจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในข้อ 2.5.3 และอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
รวมถึงก ากับดูแลรายงานทางการเงิน  ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี และการพิจารณา
ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 ค. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท 
จ านวนจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประธานฯ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับด ารงต าแหน่ง
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมถึงคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส 
รวมถึงจัดให้มีแผนการสืบทอดงานส าหรับต าแหน่งส าคัญของฝ่ายบริหาร กับเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาและพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บนพื้นฐานของความเป็นธรรม
และความทัดเทียมกับบริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณ ี
 ง. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจ านวนจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ กับต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ เพื่อท า
หน้าที่เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 
 จ. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทจ านวนจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ 
เพื่อก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทฯ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการประเมินผลและติดตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเสม่ าเสมอ กับจัดให้มีรายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกๆ ไตรมาส     
 อนึ่ง เพื่อให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จึง
ก าหนดให้ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ 

 2.5.6 กำรประเมินตนเอง 
 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมการพิจารณาและทบทวนผลงาน รวมถึงปัญหา
อุปสรรคส าหรับการน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงก าหนดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทโดยรวมด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 



 บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 

คูม่ือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ                                                                  หน้ำ 11 / 40  
 

 

 2.5.7  ค่ำตอบแทน 
   ก. คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบนพื้นฐานของความ
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่
ละคน ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยด้วย 
แล้วน าเสนอขอรับการอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
   ข. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานไว้ใน
รายงานประจ าปีและงบการเงินของบริษัทฯ โดยก าหนดองค์ประกอบค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วนมีหลักเกณฑ์
ปฎิบัติ ดังนี้  
                             ส่วนที่ 1     ค่าตอบแทนรายปี (Annual Fee) ประกอบด้วย 
                                          1.1  ค่าตอบแทนประจ า (Retainer fee) 
                                                      เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุม
หรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และความสามารถในการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
                                                      1.2  ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) 
                               เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดย
จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น 
                                    ส่วนที ่2   ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee / Bonus) 
                                     เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูล
ค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลก าไรของบริษัทฯ  หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น 

 2.5.8 กำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฎิบัติงานประจ าปีของ
กรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ  

 2.5.9 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่และกำรเสริมควำมรู้ให้กับกรรมกำร 
 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้ได้รับทราบ 
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฎิบัติในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 
ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินการด้านต่างๆ  ของบริษัทฯ รวมทั้งมอบคู่มือ
กรรมการ นโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการ    
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ และมุมมองให้กับกรรมการโดย
กรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย
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บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมถึงจัดให้มีงานสัมมนาประจ าปีโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในแขนงต่างๆ มา
บรรยายให้กับกรรมการ ตลอดจนจัดการศึกษาดูงานในต่างประเทศตามโอกาสที่เหมาะสม 
 

 3. กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 
 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในโดย
จัดท าคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ในเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อ
เป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอ
ผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง รวมถึงการติดตามผลการแก้ไขและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้มีรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมทุก  
ไตรมาสก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการบริษัท 
 

4. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวม
ของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการพัฒนาและทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงก ากับดูแลให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทฯ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องรายงานการประเมินผลและการติดตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีการประชุมทุกไตรมาสก่อน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท 
 

5. กฎบัตรของคณะกรรมกำรชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และท าหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
โดยรวม ซึ่งแนวปฎิบัติที่ดีข้อหนึ่งในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีระบุไว้ว่าคณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มี
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบง่เบาภาระของคณะกรรมการบริษัท    
 เพื่อช่วยให้คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฎิบัติงานได้อย่างชัดเจนตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึง
ช่วยกลั่นกรองงานได้อย่างโปร่งใส ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

 5.1 กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  คณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 
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เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2549 ให้เป็นคณะกรรมการที่มีอิสระในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน แบ่งเบา
ภาระหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิผล สอบ
ทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ข้อ 1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
  1.1  คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งต้ังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
           1.2  เป็นกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์  
  1.3  คณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดเป็นผู้มีความรู้ความช านาญ ความเข้าใจหรือ
มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์งบการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
โดยรับรองประวัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ56-2)  
  1.4  หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ข้อ 2. คุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
    2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  2.2 เป็นกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า หรือมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  2.3 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้าน
การเงินและการบริหารงานบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ 
  2.4 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
  2.5 สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว  
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  ข้อ 3. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างต่อเนื่องและอิสระต่อการ
แสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดขอบเขตอ านาจ  และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้ 
 3.1  สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 
 3.2  สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 3.3  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ 
 3.4  พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี และบุคลากรของแผนก
ตรวจสอบภายใน 
 3.5  พิจารณาสอบทานและเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.6 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้มี
การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3.7 จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานการประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.8 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรแผนกตรวจสอบภายใน ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 
 3.9 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ข้อ 4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 4.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง 
ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งต้ัง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป 
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งต้ังใหม่ได้ แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดย
อัตโนมัติ 
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 4.2 กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 4.2.1 ครบก าหนดตามวาระ 
 4.2.2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
 4.2.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อก าหนด กลต.และตลท. 
 4.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 4.2.5 ลาออก 
 4.2.6   ตาย 
 4.3 การลาออกของกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอ่ืนที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก 
 ข้อ 5. กำรประชุม 
 5.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 5.2 ในการประชุมจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบองค์ประชุม 
 5.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ประธานได้ ให้กรรมการที่มาร่วมประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบหนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุม 
 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงขี้ขาด 
 5.5 กรรมการตรวจสอบผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียใน
เรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ  
 5.6 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
 ข้อ 6. กำรรำยงำน 
 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอ่ืนใดที่เห็นว่า
คณะกรรมการบริษัทควรทราบเป็นประจ า 

 6.2 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข ในกรณีที่มีรายการหรือการกระท าที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ
หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน  และการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
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 6.3 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
ภายในระยะเวลาอันควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตาม
วรรคหนึ่งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

 5.2 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายในและภายนอก จึงมีมติ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนและตรวจ
ติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษัทฯ  พร้อมให้ข้อเสนอแนะทั้งด้านการเงิน ด้านการ
ปฏิบัติการ ด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด ด้านกฎหมาย รวมถึงการทบทวนระบบการจัดการต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

 ข้อ 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ  
 1.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิกที่ เป็นกรรมการอิสระ 1 คน ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสมาชิกอีก 1 คน ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

  ข้อ 2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
  2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่
ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ 
  2.2 การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแจ้งต่อประธานคณะ
กรรมการฯ ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน  

  ข้อ 3. ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 3.1 ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ  คือ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความ
เสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมและตลาด ความเสี่ยงด้านการผลิตและจ่ายน้ าประปา ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ความเสี่ยงด้านตลาดแรงงาน ความเสี่ยงด้านสัญญา และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ 
เป็นต้น 
 3.2  วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจ
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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 3.3 สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ 
และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง  โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย  
 3.4 ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผย
ข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานก ากับดูแลและสาธารณะ 
 3.5 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 3.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
 3.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอ
ค าแนะน าได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

 ข้อ 4. กำรประชุม 
 4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
 4.2 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างน้อย 2 คน ในกรณีประธานไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือก
กรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน  
 4.3 วาระการประชุมและเอกสารประชุมควรจัดส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม โดยเลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้ด าเนินการ 
 4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุม
ได้ตามสมควร  
 4.5 ในกรณีที่ต้องลงมติ กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง ในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยุติ 
 ข้อ 5. กำรรำยงำน 
 5.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรจัดเตรียมรายงานการประชุมและข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท   

 5.3  กฎบัตรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จึงมีมติ

แต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  1 /2549 เมื่อวันที่             
28 กรกฎาคม 2549 เพื่อท าหน้าที่เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท  
รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 
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 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควร
บัญญัติกฏบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้  
 ข้อ 1. องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัท จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานฯ 
 ข้อ 2. คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
  2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  บริษัท
ใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  2.2 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
  2.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว  
 ข้อ 3. ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
  เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สามารถสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
ดังนี้ 
  3.1 เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท 
  3.2 ก ากับดูแลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริหาร  
คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจ 
  3.3 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
  3.4 มอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้คณะท างานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ และรายงานผลการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท 
  3.5 มอี านาจในการเชิญและ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่
ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
  3.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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 ข้อ 4. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
  4.1  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ 
  4.2  กรรมการบรรษัทภิบาลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
   4.2.1 ครบก าหนดตามวาระ 
   4.2.2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
   4.2.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อก าหนดในข้อ 2 ข้อใดขอ้หนึ่ง  
   4.2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
   4.2.5 ลาออก 
   4.2.6 ตาย 
  4.3   การลาออกของกรรมการบรรษัทภิบาลต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 
วัน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอ่ืนที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนกรรมการที่ลาออก 
 ข้อ 5. กำรประชุม 
  5.1  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5.2  ในการประชุมจะต้องมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบองค์ประชุม 
  5.3  ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ให้กรรมการที่มาร่วมประชุมเลือกกรรมการอิสระหนึ่งคนเป็นประธานในที่ประชุม 
  5.4  การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงขี้ขาด 
  5.5 กรรมการบรรษัทภิบาลผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสีย
ในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ  
  5.6  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ 
 ข้อ 6. กำรรำยงำน 
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่
เหมาะสมเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  ในกรณีที่มีการกระท าที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ  หรือไม่เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 
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 5.4 กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
       เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่แทนกรรมการบริษัทในด้านการ
สรรหาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งก าหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม เพียงพอที่จะ
จูงใจ เพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล และเติบโตได้แบบยั่งยืน 
 ข้อ 1. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และกำรแต่งตั้ง 
        คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ัง และถอดถอนคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่เป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ 
 ข้อ 2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
        กรรมการมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 ข้อ 3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
       3.1 สรรหาคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 
        3.2 ก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 
        3.3 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผู้จัดการ 
        3.4 จัดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ส าหรับต าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ  
 ข้อ 4. หลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 
        สรรหากรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
ภาวะผู้น า และวิสัยทัศน์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส เสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 5. หลักเกณฑ์และกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
        5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน 
                 5.1.1 จัดให้มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจ และ
รักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามต้องการ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินสมควร 
                 5.1.2 ก าหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วนดังนี้                   
               ส่วนที่ 1    ค่าตอบแทนรายปี (Annual Fee) ประกอบด้วย 
                                            ค่าตอบแทนประจ า (Retainer fee) 
                                                          เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการ
ประชุมหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ และความสามารถในการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
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   ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) 
                                   เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดย
จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น 
                                    ส่วนที ่2   ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (Incentive Fee / Bonus) 
                                     เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กรรมการปีละครั้ง โดยเชื่อมโยงกับมูล
ค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ผลก าไรของบริษัทฯ  หรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น 
        5.2 กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน 
                พิจารณาค่าตอบแทนโดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา จากผลการส ารวจ
ค่าตอบแทน เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ เหมาะสมส าหรับบริษัทฯ และเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการก าหนด
ค่าตอบแทน รวมทั้งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับ ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
 ข้อ 6. กำรประเมินผลงำน 
       6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการ โดยเปรียบเทียบเป้าหมาย และแผนการด าเนินธุรกิจประจ าปี 
       6.2 ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประจ า
ทุกปี 
     ข้อ 7. กำรประชุม และกำรรำยงำน 
        จัดให้มีการประชุมเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการ
อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้รายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง 
 ข้อ 8. ที่ปรึกษำ 
       คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถขอรับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
อิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  
 

 5.5 กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร 
 การด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นการสร้างความยั่งยืน
ให้กับองค์กรและประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร โดยก าหนดให้คณะ
กรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง ติดตามการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะกับ
ผู้บริหารของบริษทัฯ 
 ข้อ 1. องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร 
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหาร
จ านวนหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการผู้จัดการเป็นหนึ่งใน
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กรรมการบริหาร ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเลือกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ซึ่ง
ประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ  

ข้อ 2.  คุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริหำร  
2.1. บรรลุนิติภาวะ 
2.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
2.3. ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่

ได้กระท าโดยทุจริต 
2.4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของ

รัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที ่
   ข้อ 3.  ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ 
        3.1 ก ากับดูแลการปฏิบั ติงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามมติ นโยบาย 
(Policies) และกลยุทธ์ (Strategies) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตลอดจนให้ค าแนะน าและค าปรึกษา
ต่อกรรมการผู้จัดการ 
               3.2 ก ากับดูแลศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการใหม่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติ
ด าเนินโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควรในวงเงินตามข้อ 3.3 
          3.3 มีอ านาจอนุมัติการเข้าท านิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 50 
(ห้าสิบ) ล้านบาท ทั้งนี้การอนุมัติดังกล่าวต้องไม่เป็นรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
รายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
         3.4 มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ และ/หรือก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือการด าเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันต่อบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบาย (Policies) และกลยุทธ์ 
(Strategies) ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 
             3.5 มีอ านาจว่าจ้าง แต่งต้ัง ลงโทษทางวินัย เลิกจ้าง ให้ออก ปลด ก าหนดเงินเดือน 
โบนัส สวัสดิการ และผลตอบแทนอ่ืนๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของบริษัทฯ ที่มีต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรรมการผู้จัดการ 
              3.6 มีอ านาจแต่งต้ัง ก าหนดอ านาจหน้าที่ มอบหมายแนวนโยบาย ก ากับดูแล ก าหนด
ผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่าย และสิ่งอ านวยความสะดวกของคณะท างานพิเศษ เพื่อด าเนินงานเฉพาะ
เรื่อง รวมถึงอนุมัติข้อเสนอของคณะท างานพิเศษภายในวงเงินตามข้อ 3.3 
     3.7 มีอ านาจแต่งต้ังประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม โดยการก าหนดผลตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายและสิ่ง
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อ านวยความสะดวกของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และ/หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
        3.8 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว 
               ข้อ 4.   วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
        4.1 กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในต าแหน่งตามที่คณะกรรมการก าหนด  
        4.2 กรรมการบริหารพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
         4.2.1    คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง         
  4.2.2    พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 
  4.2.3    พ้นสภาพการเป็นผู้บริหารของบริษัท 
  4.2.4    ลาออก 
  4.2.5    ตาย                         
     4.3 การลาออกของกรรมการบริหารต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันพร้อม
เหตุผล 
               ข้อ 5.   กำรประชุม 

5.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
5.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหาร

ล่วงหน้าก่อนการประชุม  
5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
5.4 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วม

ประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่ร่วมพิจารณาหรือลงมติ  
           ข้อ 6.    กำรรำยงำน 

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ
รายงานการท าหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้  

6.1 จ านวนครั้งในการประชุม  
6.2 จ านวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม  

     6.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ก าหนดไว้  
            ข้อ 7.     กำรประกำศใช้ 

    กฎบัตรคณะกรรมการบริหารมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่  27 มกราคม 2557 ทั้งนี้ ประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ต้ังแต่วันที่  27 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 
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6. นโยบำยด้ำนกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ประกาศไว้ใน “ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์” บริษัทฯ จึงได้จัดท า “แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” เพื่อให้พนักงานของ
บริษัทฯ บริษัทลูก รวมถึงบริษัทในเครือ ได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้ 
 

แนวทำงกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
(Guidelines for Prevention of Use of Inside Information) 

1.ทั่วไป 
 เนื่องจาก บริษัท ทีที ดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ได้แปรสภาพเป็น บริษัท มหาชนจ ากัด ตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยมีความประสงค์ที่จะด าเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ 
ประชาชนเป็นครั้งแรก และเมื่อน าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กระท าโดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ในลักษณะที่น่าจะ
เป็นการได้เปรียบมากกว่าบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
ตลาดของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทั่วไปที่รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือมี
ต าแหน่งในบริษัทฯ อาจท าให้ต้องรับผิดชอบกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทฯ ต้องเผชิญกับการกระท าที่
อาจฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นการด าเนินการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึ้น โดยกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งใช้
สามัญส านึกเหตุผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณีประกอบด้วย ทั้งนี้แนวทางหรือแนวนโยบายข้างต้น มีความ
เข้มงวดกว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะ
ต่อไป 

2.กำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน 
 2.1 บุคคลต้องห้าม 
  บุคคลที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ตามแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่ 

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทลูกของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ 
(3) พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และของบริษัทลูก 
(4) คู่สมรสและบุตรของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และของบริษัทลูก 
(5) เครือญาติที่อาศัยร่วมชายคาเดียวกัน 
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 2.2 หลักทรัพย์ต้องห้าม 
  หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น (share) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (share warrants) 
หุ้ นกู้ แปลงสภาพ  (convertible debentures) และใบแสดงสิทธิ ในการซื้ อหุ้ น เพิ่ มทุนที่ โอนสิทธิ ได้ 
(transferable subscription rights) ที่ออกโดยบริษัทฯ 
 2.3 แนวทางการปฏิบัติทั่วไป 
 (1)  บุคคลต้องห้ามตามข้อ 2.1 ไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในขณะใดๆ ก็ตามหากบุคคล
ดังกล่าวรู้ หรือควรรู้ข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญอันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 (2)  บุคคลต้องห้ามที่ได้รู้ข้อมูลซึ่งมีสาระส าคัญดังกล่าวตามวรรค (1) ข้างต้น จากการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งและ/หรือ ฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อ่ืนทราบ ในขณะที่
ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ 
 2.4 แนวทางปฏิบัติเฉพาะเรื่อง 
  นอกจากแนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแล้วกรณีเฉพาะเรื่อง
ดังต่อไปนี้ บุคคลต้องห้ามพึงปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)  ห้ามบุคคลต้องห้ามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดท างบการเงินบริษัทฯ ท าการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงวันสิ้นสุด วันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
แล้ว 
  (2)  ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้ใดที่ได้รับร่างงบการเงินของบริษัทฯ ตามข้อ 2.4 (1) 
ท าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นับแต่วันที่ตนได้รับร่างงบการเงินดังกล่าวจนถึงสิ้นสุดวันที่ได้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลตามงบการเงินนั้นแล้ว 
  (3) ห้ามบุคคลต้องห้ามที่รู้หรือควรรู้ว่าบริษัทฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีสาระส าคัญที่อาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ท าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นับแต่วันรู้
หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันท่ีได้ท าการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว 
  (4) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนท าการซื้อขายหลักทรัพย์ 

3. กำรรำยงำนของบุคคลต้องห้ำม 
 3.1 หน้าที่การจัดท ารายงาน 
         (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ก าหนดต้องจัดท ารายงานการถือครองหลักทรัพย์ครั้งแรกและการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ 
พร้อมกันด้วย 
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  (2) พนักงานระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปจะต้องท าการรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปของ
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ต้ังแต่ 5% ขึ้นไปของจ านวนหลักทรัพย์ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
 3.2 วิธีการรายงาน 
  (1) กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารตามข้อ 3.1 (1) ข้างต้นซึ่งมีหน้าที่ตาม
กฎหมายต้องจัดท าและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ มีหน้าที่ต้องส่งส าเนารายงานที่ส่งให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานก ากับดูแลต่อบริษัทฯ ใน
วันที่ส่งรายงานดังกล่าว 
  (2) พนักงานตามข้อ 3.1 (2) ให้จัดท ารายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ ตาม 3.2 (1) ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อบริษัทฯ ภายใน 7 วันท าการ นับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าว 
  หากบุคคลซึ่งมีหน้าที่ตามแนวทางข้างต้นมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
แนวทางฉบับนี้โปรดติดต่อสอบถามกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้โดยตรง 
 
7.    จรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงำน 
        คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจริยธรรมของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เพื่อให้ ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้ถือหุ้น 
นักลงทุน สังคม ชุมชน ตลอดจนภาครัฐและประชาชน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสะดวกแก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับทราบถึงแนวทางปฎิบัติที่บริษัทฯ คาดหวังในจริยธรรมทางธุรกิจ 
ดังนี้ 
 ข้อ 1.    การปฎิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 
  1.1   บริษัทฯ ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจหมายถึง บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งประสงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผิดชอบในการท าความเข้าใจและปฎิบัติตามแนวทาง
เบื้องต้นที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1.2  การโน้มน้าว กระตุ้น และจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมือร่วมใจสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการ 

1.3 สร้างความเชื่อมั่นว่า สิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับความคุ้มครอง 
1.4 การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความสุจริต โปร่งใสและ

เป็นธรรม 
1.5 การส่ งเสริมให้ทุกคนมีความรับผิดชอบที่ จะท าความ คุ้นเคยและปฎิบั ติตาม

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่จะออกมาเพิ่มเติม 
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 ข้อ 2.   กรณีที่มีข้อสงสัยในการปฎิบัติ หรือเห็นว่าควรแก้ไขปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารให้
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 

 ข้อ 3.   แนวทางในการประกอบธุรกิจ 
       3.1 บริษัทฯ ยึดถือการปฎิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับบริษัทฯ และธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัด
และตามหลักจริยธรรมที่พึงปฎิบัติ 

  3.2 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนว
ทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและยั่งยืน และบริษัทฯ ยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความเปิดเผยการ
สื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง และมีการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสม
ในแต่ละสถานการณ ์
 3.3 บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ท าการสื่อสาร ตีพิมพ์ ประกาศ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่เป็นจริง บิดเบือน 
ประสงค์ร้าย หรือท าลายชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การสื่อสารด้วยวาจาของผู้บริหารและพนักงาน
ต้องใช้ภาษาและน้ าเสียงที่ดี และไม่ท าให้ภาพพจน์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ต้องเสื่อมเสีย 
 3.4 บริษัทฯ จะบริหารงานด้วยความซื่อตรง รวมทั้งการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง การเสนอและใช้
งบประมาณอย่างชัดเจน รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซื่อตรง ถูกต้อง โปร่งใส และมี
หลักการ 
 3.5 บริษัทฯ มุ่งหวังความซื่อตรงจากพนักงานทุกระดับชั้น ในการปฎิบัติตามนโยบายของ
บริษัทฯ หลักเกณฑ์ทางบัญชี และการควบคุมภายในอ่ืนๆ และหากพนักงานพบเห็นการละเมิดกฎระเบียบ
หรือนโยบายของบริษัทฯ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและความเสื่อมเสียแก่บริษัทฯ พนักงานพึงแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบทันท ี
 3.6 บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งกฎหมายและศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง 
 3.7 บริษัทฯ ยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและเปิดโอกาสให้มีการเสนอ
ข้อคิดเห็น รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.8 บริษัทฯ จะไม่เลือกปฎิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส 
หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย 

 ข้อ 4.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
 4.1 บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ได้รับผลตอบแทนที่ดี 
  4.2 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการประเมินการ

บริหารงานของบริษัทฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้น 
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บริษัทฯ จะเปิดเผยผลประกอบการพร้อมกับข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง และรายงานฐานะการเงินของ
บริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ าเสมอ 

  4.3 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้ วนเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี
ภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบ 

  4.4 บริษัทฯ จะเคารพและรักษาสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นจะได้รับ
การปฎิบัติด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม 

 ข้อ 5.   การปฎิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ 
    5.1 บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมี
จริยธรรม โดยด าเนินการภายใต้หลักการดังนี้ 

(ก) มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
      (ข) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา 
      (ค) จัดท ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม 
      (ง) จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติตามเงื่อนไข ของ

สัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 
     5.2 บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ ด้วยความซื่อสัตย์
ยุติธรรม 
     5.3 บริษัทฯ มีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็น
ธรรมและอิสระ ไม่ด าเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อ่ืนโดย
หวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
     5.4 บริษัทฯ รักษาไว้ซึ่งการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การตัดสินใจ
โดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ รวมไปถึงการบริการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
และไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ห้ามมิให้มีการเรียกร้องให้คู่ค้าและคู่สัญญาให้หรือรับผลประโยชน์ใด
ในการด าเนินธุรกิจ 
    5.5 บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มี
วัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณค่าของสินค้าและบริหารที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมี
ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 
     5.6 บริษัทฯ ประสงค์ที่จะด าเนินธุรกิจระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างถูกต้อง และได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ข้อ 6.   การปฎิบัติต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ 
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     6.1 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่กล่าวหาหรือท าลายบริษัท 
คู่แข่ง 
     6.2 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจแข่งขันกับคู่แข่งขันตามกติกาและกรอบแห่ง
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
 ข้อ 7.    การปฎิบัติต่อลูกค้า 

      7.1บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บนพื้นฐานของการรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษัทฯ 
   7.2 บริษัทฯ มีนโยบายในด้านการผลิตและจ่ายน้ าประปา เพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะ 3 
ประการ ได้แก่  
   (ก) ความสะอาดตามข้อก าหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
   (ข) ความเพียงพอทั้งในส่วนแรงดันและปริมาณน้ าประปา และ 
           (ค) ความต่อเนื่องทั้งในส่วนกระบวนการผลิตและจ่ายน้ าประปา 
   7.3 บริษัทฯ จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพและเกินความคาดหวัง 
 ข้อ 8.    การปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
   8.1 บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดผลตอบแทนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในระดับที่
เหมาะสมและเป็นธรรม 
   8.2 บริษัทฯ ให้ความส าคัญเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคง และความก้าวหน้าในอาชีพของ
พนักงาน 
   8.3 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับความคุ้มครองในการ
ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
  8.4 บริษัทฯ จะพยายามป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บปวดเนื่องจากงาน
อาชีพ ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งจะจ ากัดและจัดการความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัย อันเกิดจากการท างานตามขั้นตอนการปฎิบัติงานปกติ 
  8.5 บริษัทฯ จะจัดให้มีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์การจัดท าระเบียบปฎิบัติการอบรม
และการควบคุมการปฎิบัติงาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึง
ส่วนรวมที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยู่ 

   8.6 บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอ่ืน ในการระงับเหตุฉุกเฉิน
หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฎิบัติการด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง 
   8.7 บริษัทฯ จะปฎิบั ติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และจะน า
มาตรฐานที่เป็นสากลในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยมาใช้บังคับในกรณีที่ไม่มีกฎหมายและข้อบังคับ
ใช้อยู ่
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 ข้อ 9.   หน้าที่ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ 
  9.1 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยค านึงถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ 
และจะปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐที่บังคับใช้อยู่ 
  9.2 การละเลยไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจเป็นผลให้
บุคคลที่กระท าดังกล่าว รวมทั้งบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา และบุคคล
ดังกล่าว อาจมีโทษทางวินัย และถูกเลิกจ้างตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้น ในกรณีที่เกิดมีข้อสังสัยและไม่
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ดังกล่าว ว่ามีผลบังคับใช้กับตนหรือไม่บุคคลดังกล่าวควรหารือ
กับผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ันตอนเพื่อหาความกระจ่างในเรื่องดังกล่าว 

 ข้อ 10.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  10.1 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่มีความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานและผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่น 
  10.2 ผู้บริหารและพนักงานจะไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อบุคคล
อ่ืน ๆ ในระหว่างที่อยู่ในการจ้างของบริษัทฯ หรือเมื่อออกจากการจ้างของบริษัทฯ แล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตที่
ถูกต้องจากบริษัทฯ   
  10.3 การที่ผู้บริหารหรือพนักงานไปเป็นกรรมการหรือ ที่ปรึกษาในบริษัทฯ อ่ืน ๆ หรือองค์กร
สมาคมทางธุรกิจอื่นไม่ว่าจะท าในนามของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการประกอบ
หน้าที่โดยตรง รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ตามระเบียบของบริษัทฯ ก่อน 
  10.4 ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานและบุคคลในครอบครัว เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือ
หุ้นในกิจการใด ๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้บริษัท
ฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
  10.5 ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในขณะนั้น 
โดยไม่ได้เป็นความตั้งใจของผู้บริหาร หรือพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากบุคคลดังกล่าวทราบว่าตนตก
อยู่ในสภาวการณ์ดังกล่าว ให้รีบแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบโดยทันที เพื่อขอ
แนวทางแก้ไขต่อไป 

 ข้อ 11. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ 
            ผู้บริหารและพนักงานจะปฏิบัติตามเอกสาร “แนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน” ท่ี

ก าหนดโดยบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่ใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ ที่
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตามกฎระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนใดที่ เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่
บุคคลภายนอก อันส่งผลกระทบต่อราคาหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 12.  การพนัน การด่ืมแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด 
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  12.1 บริษัทฯ มีนโยบายห้ามผู้บริหารและพนักงานครอบครอง ซื้อ ขาย ขนย้าย ใช้ หรือ ด่ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นยาตามใบสั่งของแพทย์) ในขณะอยู่ในที่ท างานหรือ
ในระหว่างท าธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นการจัดเลี้ยงสังสรรค์หรืองานรื่นเริงอ่ืนที่ได้จัดขึ้นนอกพื้นที่ของบริษัทฯ   
  12.2 ห้ามผู้บริหารและพนักงานเล่นหรือเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนให้มีการเล่นการพนันทุก
ประเภทท้ังในและนอกเวลาท างาน หรือในพื้นที่ของบริษัทฯ   
 ข้อ 13.  การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ 
  3.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการข้อมูลในบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่
ข้อมูลที่จ าเป็นและถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณะตามแต่โอกาส 
  13.2 บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแลจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ 
  13.3 พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ 
พนักงานจะต้องไม่น าข้อมูลที่ได้รับทราบหรือจัดท าขึ้นจากหน้าที่การงานในบริษัทฯ ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ส่วนตน 
      การรักษาความลับของข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งหมายความรวมถึง 
ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์ และข้อมูลทางการแพทย์ ด้วยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถ เผยแพร่ให้
บุคคลภายในหรือภายนอกบริษัทฯ เพื่อใช้งานได้เมื่อมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น พนักงานที่ มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ต้องปฎิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งและพึงรักษา
ความลับอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ 14.  ทรัพย์สินของบริษัทฯ   
  พนักงานพึงใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสูดและไม่น าไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สูญหาย 
เสียหาย น าไปใช้ในทางที่ผิด ถูกลักขโมย และถูกท าลาย ความรับผิดชอบนี้ ไม่เพียงแค่ครอบคลุมถึงการ
ปฎิบัติตนของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการต้องใส่ใจที่จะปฎิบัติตามขั้ นตอนของการรักษาความ
ปลอดภัย และการต่ืนตัวต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและท าให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  เกิด
ความเสียหาย ถูกลักขโมย หรือถูกใช้ในทางที่ผิด 
  ทรัพย์สินของบริษัทฯ หมายความรวมถึง เงินสด เครื่องมือทางการเงิน ข้อมูลของบริษัทฯ   
ทรัพย์สินทางปัญญา โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเครื่องมือ
เครื่องใช้ สิ่งอ านวยความสะดวก ยานพาหนะ ชื่อบริษัทฯ และเครื่องหมายสัญลักษณ์ของบริษัทฯ   และวัสดุ
อุปกรณ์ 
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 ข้อ 15.  การท างานอื่นหรือกิจกรรมภายนอกเวลาการท างานปกติ 
      พนักงานที่มีความประสงค์ที่จะท างานหรือท ากิจกรรมภายนอกนอกเวลาการท างานปกติ 
ต้องได้รับการอนมุัติจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นตามระเบียบของบริษัทฯ ก่อน 

 ข้อ 16.  ของก านัลและการเลี้ยงรับรอง 
บริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังนั้น ผู้ บริหารและ

พนักงานไม่พึงท าลายชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยการประพฤติมิชอบหรือกระท าการใดๆ ที่อาจเป็นข้อครหาใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 
   16.1 บริษัทฯ ประสงค์ให้ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของหรือ
ประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม ใน
มูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผู้รับพึงพิจารณา 
   16.2 ในกรณี ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับของขวัญในรูปของเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูง
พึงแจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นทราบและส่งคืน 
   16.3 ผู้บริหารหรือพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกิน
กว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติ จากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ   
 ข้อ 17. การยกเว้นไม่ปฎิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 
  การฝ่าฝืนแนวทางตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจในคู่มือฉบับนี้นอกจากอาจท า
ให้ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และในบางกรณีอาจ
ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ในกรณีมีการฝ่าฝืนจนเป็นผล
เช่นว่านั้น ผู้ฝ่าฝืนนอกจากจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายแล้ว อาจได้รับโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทฯ จนถึงขั้นไล่ออก หรือปลดออกอีกด้วย 
 
8. กระบวนกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปีโดยผู้ถือหุ้นรำยย่อย 
          บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ใน
การเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทโดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ 
  ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียว หรือ หลายรายรวมกัน ก็ได้ 
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      1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ าไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.050 โดยถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 1 ปี 
และต้องถือหุน้ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ 
 ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
  เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม 
  เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
  2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
  2.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ 
  2.3 เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม 
  2.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว 
  2.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการได้ 
    2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ 
    2.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. 
 ข้อ 3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท 
  3.1 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย 
   - ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ 
         - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
         - วุฒิการศึกษา 
         - ประวัติการศึกษา 
   - ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ 
         - ประสบการณ์การท างาน 
         - การด ารงต าแหน่งปัจจุบัน : ในบริษัทจดทะเบียน/บริษัทจ ากัด/องค์กร์อ่ืนๆ 
         - การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
   - รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 
          ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
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   (1)  มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ 
    -  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
    -  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    -  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    -  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
    -  ข้อบังคับของบริษัทฯ 
    -  หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
         (2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอ้ือประโยชน์และ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและการเงิน หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
         (3) มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบ 
         (4) มีอายุไม่เกิน 72 ปี ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยหากได้รับการแต่งต้ังแล้ว ให้สามารถ
ด ารงต าแหน่งได้จนครบวาระ 
 ข้อ 4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา 
  4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
         (1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวม/กลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดและด าเนินงานตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   พิจารณาก่อน
น าเสนอท่ีประชุมผู้ถืหุ้นต่อไป 
         (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชุม  บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่ก าหนดโดยผู้ถือหุ้น 
         (3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้
ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
  4.2 การเสนอชื่อกรรมการ  
   (1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและ
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และด าเนินงานตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 
   (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทจะ
ได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกต้ังกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือ
เชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น 
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   (3) ส าหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
บริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
  4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นโดยค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด 
 ข้อ 5. เอกสารหลักฐาน 
  ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา 
  5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสาร
หลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ได้แก่ 
         (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  :  
                                 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)         
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง 
   (2)  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  :  
    ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้อง                                       
  5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม 
                          (1) แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดย
แยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้
เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อและให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือ
หุ้นทุกรายท่ีลงลายมือชื่อ 
       (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท  
(ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
  5.4 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท 
   (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท  กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
ระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็น
ชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกัน
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ทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อและให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมาย
เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายท่ีลงลายมือชื่อ 
   (2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และลงนามรับรองโดยบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อ 
   (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการท างาน/การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ 
   (4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
  ข้อ 6. ช่องทางการรับเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ 
  เพื่ออ านวยความสะดวกในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่
เปน็ทางการก่อนได้โดยผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  6.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ โทรสาร 0-2420-6064 หรือ Email Address :  
ir@ttwplc.com  
  6.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม โดยส่งมาที่: 
 
 
 
 
 
 
 
  6.3 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจการองค์กร โทรศัพท์  
0-2019-9490 - 1, 0-2019-9484 - 9 หรือ  cg@ttwplc.com 
 ข้อ 7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง : ต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถงึวันที่ 30 ธันวาคม 
 
9.  นโยบำยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต กำรให้หรือรับสินบน 

             กลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น 

ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นในทุก

รูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับ

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

(แบบฟอร์มเพื่อการเสนอวาระการประชุม) 

 

mailto:ir@thaitap.com
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สินบน และแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท า

การเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

นโยบำย : 

กลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ต่อต้านการทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 123/5 ก าหนดความรับผิดส าหรับบุคคลที่ให้

สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ดังนี้  

                  “มาตรา 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท า

การ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

        ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระท า

ไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน

มิให้มีการกระท าความผิดน้ัน  นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ 

หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ 

         บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัท   

ในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็

ตาม” 

โดยบริษัทฯ ถือว่าการกระท าใดๆ ที่ เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่

เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระท าเช่น

ว่านั้น  

แนวปฏิบัติ : 

บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท า

การเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้

ก าหนดไว้ดังนี้ 



 บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 

คูม่ือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ                                                                  หน้ำ 38 / 40  
 

 

1. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง 

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุก

รูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการ

ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

3. ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ   บริษัท

ฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ 

และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  

5. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่

ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการ

กระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอ่ืนมีการกระท า

ดังกล่าวด้วย 

10.  นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะยึดมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริตหากพบ
เห็น (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) การกระท าหรือสงสัยว่ามีการกระท าที่ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ
จรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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1. ขอบเขตของกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน  
ตามนโยบายนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่

ส าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้ 
1.1 การกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ

การด าเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น  
1.2  การฝ่าฝืนกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
1.3  รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดท าเอกสาร

ทางการเงินที่เป็นเท็จ  
1.4  การกระท าที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2. วิธีกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน  
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เกี่ยวกับการกระท าผิดตามที่ระบุในข้อ 2. ตามวิธีการดังต่อไปนี ้
2.1 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่าง

ชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคลผู้กระท าผิดและเหตุการณ์กระท าผิดที่ เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มี
หลักฐาน พยาน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่
เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความ
เสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า 
ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหาย ได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 

2.2  หากพบเห็นมีการกระท าผิดตามที่ระบุในข้อ 2. สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้ 
ก)  แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง และ/หรือ บุคคลที่ตนไว้วางใจ  
ข) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ค)  ส่งทางไปรษณีย์ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ ตามที่

อยู่ ดังนี้ บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 

3.  กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อได้รับแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน  
3.1  เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายใน 

หรือ หน่วยงานอ่ืนที่เหมาะสมด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับ 
ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริง หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จะน าเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการเพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการหรือก าหนดแนวทางในการ



 บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 

คูม่ือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ                                                                  หน้ำ 40 / 40  
 

 

ด าเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อด าเนินการพิจารณาในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

3.2  ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอ
ความเห็นและแนวทางในการด าเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาสั่ง
การและก าหนดแนวทางการด าเนินการแก้ไข และพิจารณาก าหนดบทลงโทษต่อไป  
4.  กำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน  

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริต ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน
จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ ตามมาตรการ ดังนี้ 

4.1  บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้หรือผู้ที่ให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วด าเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใด
หรือไม่ 

4.2  บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลเกี่ยวข้อง  

4.3  กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็น
ว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้   
บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจก าหนดมาตรการ
คุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อน
เสียหายหรือความไม่ปลอดภัย  

4.4  ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่
เหมาะสมและเป็นธรรม  

4.5  บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ท างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิก
จ้าง หรือกระท าการอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือ
ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  

5.  กำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ  
หากบริษัทฯ พบว่าการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยค าหรือข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐาน

พิสูจน์ ได้ว่าเป็นการกระท าที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ หรือต้ังใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ จะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ แต่หากเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งการกระท านั้น ท า
ให ้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ต่อไป 


