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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

 คณะกรรมการบริษัท นําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 ท่าน โดยมีนายสมโพธิ ศรีภูมิ 
กรรมการผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัท ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ และมีคณะกรรมการชุดย่อยทําหน้าทีกลนักรองและกํากบัดแูล
งานเฉพาะเรืองให้กบัคณะกรรมการบริษัท จํานวน 5 คณะ คือ 
 1.  คณะกรรมการบริหาร 
 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 3.  คณะกรรมการบริหารความเสียง 
 4.  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 5.  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการสามารถตรวจสอบและถ่วงดลุกนัอย่างเพียงพอ โดยมีกรอบการจดัการ 
ดงันี 

ก)  มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนกรรมการทงัหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ซงึบริษัทฯ มีกรรมการ
อิสระในคณะกรรมการบริษัทจํานวน 4 คน 
 ข)  มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทีมีความเป็นอิสระ โดยมีหน้าทีในลกัษณะเดียวกบัทีกําหนดใน
ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีความรู้และประสบการณ์ทีจะสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินรวมทงัทําหน้าทีอืนในฐานะ
กรรมการตรวจสอบได้ ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระ ทีแต่งตงัโดยคณะกรรมการบริษัท  มีจํานวนไม่น้อย
กว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยในจํานวนนีมีกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน และอย่างน้อย 1 คน 
เป็นผู้ มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบญัชี เพือทําหน้าทีสนบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการในการกํากบัดแูล
กิจการ สอบทานการบริหารงาน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสียง  รวมทงัการจัดทํารายงาน
ทางการเงินเพือให้การดําเนินงานและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชือถือ   

ค) มีการมอบอํานาจระหวา่งคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการทีชดัเจน โดยมีรายละเอียดทีได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อการกํากบั
ดแูลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัท จํานวน 12 ทา่น ดงันี 

1. ดร.ทนง พิทยะ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายปลิว ตรีวศิวเวทย์ กรรมการและรองประธานกรรมการ 
3. นายณรงค์ แสงสริุยะ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
4. นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนและกรรมการบริหารความเสียง 
5. ดร. สมบตั ิกิจจาลกัษณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
6. นายสมโพธิ ศรีภมูิ  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสียง กรรมการบรรษัทภิบาล และ 

   กรรมการผู้จดัการ 
7. นายเรียวทาโร ซูมิ  กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

8. นายโทโมโนริ ซูซุก ิ กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสียง 
9. นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการบริหารความเสียง และ 

   กรรมการบรรษัทภิบาล 
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10. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการบรรษัทภิบาล 

11. นายสมนกึ ชยัเดชสริุยะ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

12. นายสวุชิ พงึเจริญ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการมีการกําหนดประชุมโดยปกติเป็นประจําทกุ 3 เดือน  และมีการประชุมพิเศษเพิมตามความจําเป็น  โดยมี

การกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา  สํานักงานกรรมการผู้ จัดการได้ส่ง
หนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วนั  และมีการส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั  เพือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2556 มี
การประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ตลอดจนการประชมุสามญัผู้ ถือห้น รวมทงัสนิจํานวน  24 ครัง ดงันี 

 คณะกรรมการบริษัท มีการประชมุตามวาระปกตแิละวาระพิเศษ    จํานวน  4  ครัง 
 คณะกรรมการบริหาร มีการประชมุตามวาระปกตแิละวาระพิเศษ   จํานวน  7  ครัง 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุตามวาระปกตแิละวาระพิเศษ   จํานวน  4  ครัง 
 คณะกรรมการบริหารความเสียงมีการประชมุตามวาระปกตแิละวาระพิเศษ  จํานวน  4  ครัง 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชมุตามวาระปกต ิ    จํานวน  2  ครัง 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีการประชมุตามวาระปกต ิ  จํานวน     2  ครัง 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี      จํานวน     1  ครัง 

 

รายชือคณะกรรมการ สามญั 
ผู้ ถือหุ้น 

คณะ 

กรรมการ 
บริษัท 

คณะ 

กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การสรรหา 

และกําหนด 
คา่ตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ
บรรษัท 

ภิบาล 

คณะกรรม 

การบริหาร 
ความเสียง 

1. ดร.ทนง พิทยะ 1/1 4/4 - - - - - 
2. นายปลิว  ตรีวศิวเวทย์ 1/1 3/4 - - - - - 
3. นายณรงค์  แสงสริุยะ 1/1 3/4 7/7 - - - - 
4. นางพเยาว์  มริตตนะพร 1/1 3/4 - - 1/2 - 3/4 

5. ดร.สมบตั ิ กิจจาลกัษณ์ 1/1 3/4 5/7 - - - - 
6. นายสมโพธิ  ศรีภมูิ 1/1 4/4 7/7 - - 2/2 4/4 

7. นายเรียวทาโร ซูมิ  1/1 2/4 - - 1/2 - - 
8. นายโทโมโนริ  ซูซูกิ 1/1 4/4 7/7 - - - 4/4 

9. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 1/1 4/4 - 4/4 - 2/2 4/4 

10. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ 1/1 4/4 - 4/4 2/2 2/2 - 
11. นายสมนึก ชยัเดชสริุยะ 1/1 4/4 - 4/4 2/2 2/2 - 
12. นายสวุิช  พงึเจริญ 1/1 4/4 7/7 - - - - 
 

หมายเหต ุ     นางพเยาว์ มริตตนะพร ได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการเมือวนัที 30 มกราคม 2556 และเข้าร่วมประชมุตงัแตค่รังที 2 

     นายเรียวทาโร ซูมิ ปฏิบตัหิน้าทีในตา่งๆประเทศในการประชมุครังที 1/2013  และการประชมุครังที 3/2013 
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8.2 ผู้บริหาร 
 

ผู้บริหารบริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้จดัการและผู้ อํานวยการฝ่ายจํานวนรวม 9 คน
ดงันี 

รายชือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายสมโพธิ ศรีภมูิ กรรมการผู้จดัการ 
2. นายสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นางสาวปทดิา ไชยเสน ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
4. นายสมภล กฤษฎาสิมะ ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
5. นายศวิา นาคธารีย์  ผู้ อํานวยการฝ่ายวเิคราะห์การลงทนุ 
6. นายชชัวาล เทียนประเสริฐกิจ ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 
7. นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์ 
8. นายณัฐพนธ์ กลินห้าวหาญ 

9. นายหงษ์ทอง อาทติย์ 

ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบริการลกูค้า 

 

 หมายเหต ุ: ข้อมลูของผู้บริหารบริษัทฯ เกียวกบัวฒุกิารศกึษาลา่สดุ ประวตักิารอบรมเกียวกบับทบาทหน้าทีและทกัษะของการเป็นผู้บริหารและ 

          ประสบการณ์หลกัทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี 
p 

  

                 

  . 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

* ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบคุลากร 1 ราย ซงึดํารงตําแหน่งเป็นหวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยในปี 2556 แผนกตรวจสอบภายใน
ของ บริษัทฯ จะทาํหน้าทีร่วมกบับริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั ในการดาํเนินการตรวจสอบภายในบริษัทฯ 

 

 

 

 

ฝา่ยวศิวกรรม 
และก่อสรา้ง 

ฝา่ยทรพัยากรบุคคล
และธรุการ 

ฝา่ยพฒันาธรุกจิ ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ ฝา่ยบรกิารลูกคา้ ฝา่ยสารสนเทศ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสยีง 

แผนกตรวจสอบภายใน* 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการ สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการ 

ฝา่ยวเิคราะหก์ารลงทุน 



 
บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2556 (แบบ56-1)   

 
 สว่นที 2 หน้าท ี83 

8.3 เลขานุการบริษัท 
 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 3/2012 เมือวนัที 26 กรกฎาคม 2555 มีมติแต่งตงันางสาวสุดารัตน์ เจียมจนัทร์ 
ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้ จัดการ เป็นเลขานกุารบริษัท แทนนายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้ จดัการ โดยให้มีอํานาจหน้าที
ตามทีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเตมิ (ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551  

 

ข้อมูลเลขานุการบริษัท 
 ชือ/นามสกลุ  : นางสาวสดุารัตน์  เจียมจนัทร์ 
 ตําแหน่ง   : ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ 
  การศกึษา   : ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑติ  
          มหาวิทยาลยัมหดิล 

     ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) 
         มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
            การอบรม   :    หลกัสตูร TMA-Management Development Program รุ่นที 18 
        หลกัสตูร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 24/2012  

         หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที 43/2011 

         หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที 2/2011 

          หลกัสตูร What does it take to be and MD of Listed Company? 

            สดัส่วนการถือหุ้น (%) :  -ไม่มี- 

            ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร    : -ไม่มี- 

            ประสบการณ์การทํางาน : 2554-ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการผู้จดัการ 
       บริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน) 
     2539 -2554 ผู้จดัการส่วนบญัชีและการเงิน 
       บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

     2536 -2538 ผู้จดัการส่วนบญัชีและการเงิน 

       บริษัท อินเดก็ซ์ อินเตอร์เนชนัแนล กรุ๊ป จํากดั 

  

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

คา่ตอบแทนทีเป็นตวัเงิน 

(1) คา่ตอบแทนกรรมการ 
 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการในระดบัทีเหมาะสมและเป็นอตัราทีเพียงพอสําหรับการรักษากรรมการที
มีคณุภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนทีมากเกินควร การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาบนพืนฐานของความเป็น 
ธรรมและสมเหตุสมผล เมือเปรียบเทียบกับระดับทีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึงประสบการณ์  
ภาระหน้าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ตลอดจนหน้าทีและความรับผิดชอบทีเพิมขนึจากการ
เข้าเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อยด้วย บริษัทฯ จะนําคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเสนอขอรับการอนมุตัิต่อทีประชุม
ผู้ ถือหุ้น และกําหนดให้เปิดเผยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสูงไว้ในรายงานประจําปีและงบการเงินของ
บริษทัฯ  
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ทงันี บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนประจํา พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
เทียบกับเป้าหมาย เช่นเดียวกับการพิจารณาโบนัสของกรรมการ โดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจําและเบี ยประชุม
คณะกรรมการในจํานวนทีเพิมขึน เช่นเดียวกับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล แต่มิให้เปอร์เซ็นต์การจ่ายสูงกว่าปี ทีผ่านๆ มา ในปี 
2556 พิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนประจําและเบียประชมุคณะกรรมการทีร้อยละ 0.33  
 ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท รวมจํานวน 6,706,218 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทน 
จํานวน 5,369,740 บาท ค่าตอบแทนเบียประชุมจํานวน 1,336,478 บาท และโบนัสประจําปี 2555 จํานวน 16,091,250 บาท
คา่ตอบแทนของกรรมการทีได้รับเป็นรายบคุคลในปี 2556 
 

ชือ-สกลุ ตําแหน่ง คา่ตอบแทน เบียประชมุ รวม 
โบนสั 

รวมทงัสนิ 
(2555) 

1. ดร.ทนง พิทยะ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริษัท 

679,090 169,700 848,790 2,025,000 2,873,790 

2. นายปลวิ  ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท 555,300 138,300 693,600 1,655,000 2,348,600 

3. นายณรงค์  แสงสริุยะ กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการบริหาร 

448,500 113,800 562,300 1,340,000 1,902,300 

4. นางพเยาว์ มริตตนะพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสียง 

329,450 83,550 412,955 - 834,910 

 

5. ดร.สมบตั ิ กิจจาลกัษณ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 332,050 84,463 416,513 1,035,000 1,451,513 

6. นายสมโพธิ  ศรีภมิู กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสียง  
และกรรมการบรรษัทภบิาล 

469,400 119,400 588,800 1,405,000 1,993,800 

7. นายเรียวทาโร ซมิู กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

238,650 41,625 280,275 111,250 391,525 

8. นายโทโมโนริ  ซูซกิู กรรมการ / กรรมการบริหาร   
และกรรมการบริหารความเสียง 

407,600 103,700 511,300 1,220,000 1,731,300 

9. นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ / ประธานคณะ 

กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสียง 
และกรรมการบรรษัทภบิาล 

549,700 138,300 688,000 1,641,250 2,329,250 

10. นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ 

ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบรรษัทภบิาล 

494,700 124,700 619,400 1,477,500 2,096,900 

11. นายสมนึก  ชยัเดชสริุยะ กรรมการอิสระ / ประธานคณะ 

กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทน 

489,550 123,390 612,940 1,292,500 1,905,440 

12. นายสวุิช  พงึเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 345,800 88,000 433,800 1,035,000 1,468,800 
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ชือ-สกลุ ตําแหน่ง คา่ตอบแทน เบียประชมุ รวม 
โบนสั 

รวมทงัสนิ 
(2555) 

13. นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสียง 

29,950 7,595 37,545 1,075,000 1,112,545 

14.นายจนุ อาเกตะ กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

- - - 778,750 778,750 

รวม 5,369,740 1,336,478 6,706,218 16,091,250 22,797,468 

หมายเหต ุ - นายประเสริฐ มริตตนะพรลาออกจากการเป็นกรรมการเมือวนัที29 มกราคม 2556 จา่ยคา่ตอบแทน 1เดือน 

 - นางพเยาว์ มริตตตะพรได้รับการแตง่ตงัเป็นกรรมการเมือวนัที 30 มกราคม 2556 จา่ยคา่ตอบแทน 11 เดือน 

 - นายจนุ อาเกตะลาออกจากการเป็นกรรมการเมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2555 คํานวณการจา่ยโบนสัระยะเวลาการ 
   ดํารงตําแหน่ง 10.5 เดือน 

 - นายเรียวทาโร ซมิู ได้รับแตง่ตงัเป็นกรรมการเมือวนัที 15 พฤศจิกายน 2555 คํานวนการจา่ยโบนสัระยะเวลาทีดํารง  
   ตําแหน่ง 1.5 เดือน 
 

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2556, 2555 และ 2554 

รายละเอียด 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน 
คา่ตอบแทน 13 5,369,740 12 5,110,000 12 4,829,000 

เบียประชมุ 13 1,336,478 12 1,208,000 12 1,181,917 

โบนสัรวม 13 16,091,250 12 12,129,600 12 10,334,100 

รวม - 22,797,468 - 18,447,600 - 16,345,017 
 

(2) คา่ตอบแทนผู้บริหาร 
คา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีกรรมการกําหนดซงึเชือมโยงกบัผลการดําเนินงานของ บริษัทฯ 

ตามระบบประเมินซงึคณะกรรมการบริษัท  กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารร่วมกนักําหนดตวัชีวดัและเป้าหมายไว้แต่ละปี เพือเป็น
แนวทางในการดําเนินธุรกิจและนําไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน โบนสั และเงินสมทบ
กองทนุสํารองเลียงชีพ ของผู้บริหาร ดงันี 
 

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน โบนสั และเงินสํารองเลียงชีพสําหรับผู้บริหารระดบัสงู 

รายละเอียด 
ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

จาํนวนราย จาํนวนเงิน จาํนวน
ราย 

จาํนวนเงิน จาํนวนราย จาํนวนเงิน 

คา่ตอบแทนรวม 9 18,309,080 10 18,338,167 9 16,043,381 

โบนสัรวม 9 6,953,700 9 6,573,400 9 7,032,370 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลียงชีพ 9 1,279,261 10 1,266,193 9 918,803 
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(3) คา่ตอบแทนพนกังาน 

บริษัท นําประปาไทย จํากัด (มหาชน) เป็นองค์กรทีมีค่าจ้างและผลตอบแทนเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 

เพือให้มีการบริหารจัดการมีความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ด้านค่าจ้างแรงงาน  บริษัทฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบและปรับปรุงการ
บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนให้กบัพนกังานเป็นประจําทกุปี มีการบริหารค่าจ้างโดยยึดหลกัความเป็นธรรม คํานึงถึงขอบเขต
ความรับผิดชอบของตําแหน่งงาน และความสามารถในการปฏิบตัิงานเป็นสําคญั อีกทงัการให้รางวลัการยกย่องชมเชย การเลือน
ระดบัเมือพนกังานมีผลงานทีดี เพือสร้างแรงจงูใจให้เกิดผลงานทีเป็นเลิศ 

 ด้วยความตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคคลากร จึงได้กําหนดนโยบายการปฏิบัติงานเกียวกับการ
พฒันาทรัพยากรบุคคลไว้ข้อหนึงเป็นการเฉพาะ พร้อมกับกําหนดเป้าหมายทีจะยกระดบัผลตอบแทนให้กบัพนกังานของบริษัทฯ 
จากเดิมทีประมาณ 50 percentile เป็น 75 percentile ของผลตอบแทนของบริษัทสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี เพือเสริมสร้างแรงจงูใจและสร้างความผกูพนัตอ่องค์กร  ดงันนั การยกระดบัผลตอบแทนของพนกังานให้สูงขนึ จึงได้
ดําเนินการควบคู่ไปกับการพฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงาน เพือยกระดบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานให้
สงูขนึตามไปด้วย  

นอกจากนี  บริษัทฯ ยงัจดัสรรงบประมาณตามผลประกอบการในแต่ละปี ให้แก่พนกังานทกุคน สําหรับผู้บริหารระดบัสูง
และระดบักลางกําหนดให้มี Variable Bonus ซงึพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบตัิงาน KPIs ของแต่ละบุคคลในแต่ละปี 

ดงันนัพนกังานใน ทกุระดบั จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน  โดยกําหนดโครงสร้างเงินเดือน
และสวัสดิการทีเหมาะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มบริษัทชันนําในอุตสาหกรรมเดียวกัน  รวมถึงการกําหนดอัตราแรกเข้าตามวุฒิ
การศกึษา  

ทงันี บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนกังานในรูปของเงินเดือนและโบนสั ใน ปี 2551ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ปี 2555 และปี 2556 จํานวนรวม 27.7 ล้านบาท 30.0  ล้านบาท 44.5 ล้านบาท  58.1 ล้านบาท  61.8 ล้านบาท และ67.7 ล้านบาท
ตามลําดบั  

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั จ่ายคา่ตอบแทนรวมของพนกังานในรูปของเงินเดือนและโบนสั ปี 2551ปี 2552 ปี 2553 ปี 
2554 ปี 2555  และปึ 2556 จํานวนรวม 16.3 ล้านบาท 25.9  ล้านบาท 20.57 ล้านบาท 19.32 ล้านบาท 21.6 ล้านบาทและ14.3 

ล้านบาท ตามลําดบั 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชนัส์ จํากดั จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนกังานในรูปของเงินเดือนและโบนสั  ปี 2553 ปี 2554 
ปี 2555 และปี 2556 จํานวนรวม 44.0 ล้านบาท  48.9  ล้านบาท 49.6 .ล้านบาทและ49.4 ล้านบาท ตามลําดบั 

(4) คา่ตอบแทนอืนๆ 

บริษัทฯ ได้จดัสวสัดกิารและค่าตอบแทนอืนๆ นอกเหนือจากเงินเดือน  โบนสัและเงินสมทบกองทนุสํารองเลียงชีพให้กบั
ผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การดํารงชีพ  ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัทในธุรกิจชนันํา
ประเภทเดียวกนั 

 

8.5 บุคลากร 
 

(1) ทรัพยากรบคุคล 

 พนักงานจะได้รับการดแูลทงัในเรืองของการพัฒนาตนเอง การวางแผนสายอาชีพ  การจัดการด้านสวสัดิการและสิทธิ
ประโยชน์ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทําหน้าทีกําหนดทิศทาง  หลักเกณฑ์การพฒันาพนักงานให้
สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจขององค์กร เพือให้เกิดการพฒันาพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเนือง นอกจากนียงัส่งเสริมให้พนกังานมี
การพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะในงานอาชีพของตนเองให้มีความสอดคล้องกบักลยุทธ์ทางธุรกิจจากเป้าหมายของบริษัทฯ  เพือ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรในธุรกิจใหม่ด้านพลงังานทางเลือก เพือสร้างความแตกต่างและเพิมมลูค่าให้กบัองค์กร ด้วยการยกระดบัจาก
บริษัทฯ ทีดําเนินธุรกิจด้านนําไปสู่ธุรกิจด้านพลงังาน และสิงแวดล้อม 
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ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาบริษัทฯ ทุ่มเททีจะพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึนไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถบรรลุ
เป้าหมาย การพฒันาพนกังานให้มีความรู้ความสามารถ และคณุลกัษณะครบถ้วนจึงนบัเป็นความท้าทายของงานทรัพยากรบุคคล  

บริษัทฯ ยงัมุ่งเสริมสร้างความผูกพนักบัพนักงานเพือให้การดําเนินธุรกิจเติบโตอย่างยงัยืน  และการเตรียมการบริหารทรัพยากร
บคุคลเพือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 และรองรับการดําเนินธุรกิจใหม่ทีบริษัทฯ จะลงทนุ 
 จํานวนพนกังาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สินปี 2556 มีรายละเอียด ดงันี  

 จํานวนพนกังานของบริษัท นําประปาไทย จํากดั (มหาชน)  107   คน 

 จําวนพนกังานของบริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั     38   คน 

 จํานวนพนกังานของบริษัท ไทยวอเตอร์โอเปอร์เรชนัส์ จํากดั  146   คน 

        รวม  291   คน 

ทงันี จํานวนพนกังาน (รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 สามารถแยกตามสายงาน
หลกัได้ ดงันี 

สายงานหลัก บริษัทฯ ประปาปทุมธานี ไทยวอเตอร์ รวม 

สํานกังานกรรมการผู้จดัการ 8 1 - 9 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 15 5 16 36 

ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง 5 - - 5 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 4 3 - 7 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 6 - - 6 
ฝ่ายบริการลกูค้า 58 - - 58 

ฝ่ายสารสนเทศ 7 - - 7 

ฝ่ายวเิคราะห์การลงทนุ 3 - - 3 
ฝ่ายปฎิบตัิการ - 29 130 159 
แผนกตรวจสอบภายใน 1 - - 1 

รวม 107 38 146 291 
         

(2) การพฒันาบคุลากร 
การพฒันาพนกังานเป็นการลงทนุในระยะยาวทีจะส่งผลสมัฤทธิให้กบัองค์กรและตวัพนกังาน โดยบริษัทฯ มุ่งมนัพฒันา

พนักงานในทุกสายชีพทุกระดบัและทุกคนอย่างต่อเนือง  มีระบบการจัดการ และการกําหนดคุณลักษณะของตําแหน่งงานที
สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  
 เพือให้มนัใจได้วา่บริษัทฯ จะมีบุคลากรทีมีคณุสมบตัิ และอตัรากําลงัทีเพียงพอต่อทงัธุรกิจปัจจุบนัคือ การผลิตและจ่าย
นําประปา การบริหารจัดการนําประปา และนําเสีย และจะสามารถขยายการดําเนินกิจการจากธุรกิจนําประปาไปสู่ธุรกิจบริหาร
จดัการนําเสีย ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียน หรือแม้แตธุ่รกิจด้านสิงแวดล้อมได้อย่างราบรืนนนั  ปัจจยัสําคญัประการหนึง
ได้แก่การพฒันาบุคคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมทีจะเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในทกุๆ ด้าน บริษัทฯ จึง ได้
กําหนดกรอบการพฒันาบคุลากรเป็นรายตําแหน่ง โดยการกําหนดแผนการพฒันา การเตรียมการ และดําเนินงานได้ปฏิบตัิมาตงัแต่
ปี 2553 ซึงบริษัทฯได้วิเคราะห์ และจัดทํา สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางด้านการบริหาร (Managerial 

Competency) และสมรรถนะในงาน (Functional Competency) และนํามาใช้เป็นกรอบการพัฒนา โดยในปี 2554 ได้ทําการ
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ประเมินเพือหาช่องว่าง (gap) ในการพฒันา ตลอดจนจดัทําเป็นแผนพฒันารายตําแหน่ง (Individual Development Plan : IDP) 

และได้ใช้แผนดงักล่าวพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ 

สําหรับพนกังานทีได้รับโอกาสร่วมงานใหม่กับบริษัท นําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ 

เพือให้รับทราบถงึข้อปฏิบตัิ นโยบายองค์กร ความรู้เกียวกบัธุรกิจ หลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดี รวมถึงการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างพนกังานกบัพนกังานใหม่ นอกจากนี ในระหว่างร่วมงานกบั บริษัทฯ  พนกังานจะได้รับการพฒันาและส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ในหลายรูปแบบ แตกตา่งกนัตามลกัษณะงาน และระดบังาน ทงัการฝึกปฏิบตัิในงาน การอบรมความรู้ทงัในและนอกองค์กร 
การหมนุเวียนพนกังานให้สามารถเรียนรู้งานได้อย่างหลากหลาย และการสร้างประสบการณ์ เป็นต้น การเรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ 
ได้จดัให้มีห้องแหง่การเรียนรู้ “ Edutainment “ทีประกอบด้วย ตํารา และความบนัเทิงอย่างครบถ้วน เมือพนกังานก้าวสู่ระดบังานที
สูงขึน บริษัทฯ มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลียนบทบาทจากพนักงานไปสู่บทบาทผู้ นํา  ในปี 2554 หลักสูตรที
พนักงานเข้ารับการอบรมเพือเสริมสร้างทักษะมีจํานวน 133 หลักสูตร เป็นชัวโมงการอบรมจํานวน 3,316 ชัวโมง ในปี 2555 
พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพือเสริมสร้างทักษะมีจํานวน 244 หลักสูตรและมีชัวโมงการอบรมรวม 3,799 ชัวโมงในปี 2556
พนกังานได้เข้ารับการอบรมเพือเสริมสร้างทกัษะมีจํานวน 208 หลกัสูตรและมีชวัโมงการอบรมรวม 3,728 ชวัโมงซงึแสดงให้เห็นว่า 

จํานวนชวัโมงอบรมของพนกังานทกุระดบัได้รับการพฒันาเพิมสงูขนึ และพบว่าพฤติกรรมหลงัการฝึกอบรมมีแนวโน้มในการพฒันา
ความสามารถการทํางานในภาพรวมดีขนึ ส่งผลให้ระดบัการประเมินความพึงพอใจต่องานและต่อบริษัทฯ ของพนกังานมีระดบั
ดีกว่าทีได้ตงัเป้าหมายไว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


