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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 12 ท่ำน
โดยมีนำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร และมีคณะกรรมกำรชุดย่อยทำหน้ำที่กลั่นกรองและกำกับดูแล
งำนเฉพำะเรื่องให้กับคณะกรรมกำรบริษัท จำนวน 5 คณะ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

บริษัทฯ มีโครงสร้ำงคณะกรรมกำรและกำรจัดกำรสำมำรถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่ำงเพียงพอ โดยมีกรอบกำร
จัดกำร ดังนี้
ก) มีกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดและไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งบริษัทฯ มีกรรมกำร
อิสระในคณะกรรมกำรบริษัทจำนวน 4 คน
ข) มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) ที่มีควำมเป็นอิสระ โดยมีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดใน
ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ และมีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่จะสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินรวมทั้งทำหน้ำที่อื่นใน
ฐำนะกรรมกำรตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นคณะกรรมกำรอิสระ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยในจำนวนนี้มีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 2 คน และอย่ำงน้อย
1 คน เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชี เพื่อทำหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรในกำร
กำกับดูแลกิจกำร สอบทำนกำรบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทัง้ กำรจัดทำ
รำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้กำรดำเนินงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและน่ำเชื่อถือ
ค) มีกำรมอบอำนำจระหว่ำงคณะกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำรที่ชัดเจน โดยมีรำยละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อกำร
กำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรบริษัท จำนวน 12 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ดร.ทนง พิทยะ
นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์
นำยณรงค์ แสงสุริยะ
นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

5. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์
6. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ
7. ดร. สมบัติ กิจจำลักษณ์

กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กรรมกำรบรรษัทภิบำล
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
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8.
9.
10.
11.
12.

นำยสุวิช พึ่งเจริญ
นำงพเยำว์ มริตตนะพร
นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ
นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรบรรษัทภิบำล และ
กรรมกำรผู้จัดกำร
โดยมีผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กรเป็นเลขำนุกำรบริษัท

คณะกรรมกำรมีกำรกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็น โดย
มีกำรกำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็นประจำ ฝ่ำยกิจกำรองค์กรได้ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 10 วัน และมีกำรส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม โดยในปี 2558 มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ตลอดจนกำรประชุมสำมัญผู้ถือห้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 ครั้ง ดังนี้
คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประชุมตำมวำระปกติและวำระพิเศษ
จำนวน 8 ครั้ง
คณะกรรมกำรบริหำร มีกำรประชุมตำมวำระปกติและวำระพิเศษ
จำนวน 5 ครั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมตำมวำระปกติ
จำนวน 4 ครั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมตำมวำระปกติ
จำนวน 4 ครั้ง
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลมีกำรประชุมตำมวำระปกติ
จำนวน 2 ครั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุมตำมวำระปกติ
จำนวน 2 ครั้ง
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
จำนวน 1 ครั้ง
ตารางแสดงจานวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 (ครั้ง)
รายชื่อคณะกรรมการ

1. ดร.ทนง พิทยะ
2. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์
3. นำยณรงค์ แสงสุริยะ
4. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว
5. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์
6. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ
7. ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์
8. นำยสุวิช พึ่งเจริญ
9. นำงพเยำว์ มริตตนะพร
10. นำยยำสุทำกะ ซูซูกิ
11. นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ
12. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

สามัญ
ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ
บริษัท

1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

6/8
8/8
8/8
8/8
8/8
6/8
5/8
8/8
6/8
6/8
8/8
8/8
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คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

2/2
2/2
2/2

4/4

5/5
4/4
4/4
3/4

2/2
2/2

5/5
5/5
2/2
2/2
5/5
5/5

4/4

2/2
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4/4
4/4
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8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผู้บริหำรบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรผู้จัดกำรผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำรและผู้อำนวยกำรฝ่ำยจำนวน 9 คน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร
1. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
2. นำยธนัช ศิริเจริญ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำงสำววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์
นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์
นำงสำวปทิดำ ไชยเสน
นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย
นำยหงษ์ทอง อำทิตย์
นำยชัชวำล เทียนประเสริฐกิจ
นำยพิพัฒน์ คติกุล
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ตาแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนปฏิบัติกำร
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ำยปฎิบัติกำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนบริหำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและก่อสร้ำง
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน*

สายงานบริหาร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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สายงานพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

สายงานปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง

ฝ่ายกิจการองค์กร

บริษัท ทีทีดบั บลิว จำกัด (มหำชน)

8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2012 เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2555 มีมติแต่งตั้งนำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์
ผู้อ ำนวยกำรสำนักงำนกรรมกำรผู้จั ดกำร เป็นเลขำนุกำรบริษัท โดยให้มีอ ำนำจหน้ ำ ที่ต ำมที่ก ำหนดไว้ ในพระรำชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ข้อมูลเลขานุการบริษัท
ชื่อ/นำมสกุล
ตำแหน่ง
กำรศึกษำ

:
:

นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร
:
ปริญญำโท กำรจัดกำรมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยมหิดล
ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรบัญชี)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
กำรอบรม
:
 หลักสูตร ACCP รุ่นที่ 20/2015
 หลักสูตร DCP รุ่นที่ 186/2014
 หลักสูตร TMA-Management Development Program รุ่นที่ 18
 หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 24/2012
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 43/2011
 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 2/2011
 หลักสูตร What does it take to be and MD of Listed Company?
สัดส่วนกำรถือหุ้น (%)
:
-ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร : -ไม่มีประสบกำรณ์กำรทำงำน
:
2554-มิ.ย. 2558 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำร
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน)
2539 -2554
ผู้จัดกำรส่วนบัญชีและกำรเงิน
บริษัท ประปำปทุมธำนี จำกัด
2536 -2538
ผู้จัดกำรส่วนบัญชีและกำรเงิน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยค่ำ ตอบแทนกรรมกำรในระดั บ ที่เหมำะสมและเป็ นอัตรำที่เพี ยงพอส ำหรั บกำรรั ก ษำ
กรรมกำรที่มีคุณภำพไว้โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่มำกเกินควร กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรจะพิจำรณำบนพื้นฐำน
ของควำมเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใ นอุตสำหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมถึง
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน ตลอดจนหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำเป็นสมำชิกของคณะกรรมกำรชุดย่อยด้วย บริษัทฯ จะนำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทเสนอขอรับ
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กำรอนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้เปิดเผยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงไว้ในรำยงำน
ประจำปีและงบกำรเงินของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนประจำ พิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
เที ย บกั บ เป้ ำ หมำย เช่ น เดี ย วกั บ กำรพิ จ ำรณำโบนั ส ของกรรมกำร โดยพิ จ ำรณำจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนประจ ำและเบี้ ย ประชุ ม
คณะกรรมกำรในจำนวนที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล แต่มิให้เปอร์เซ็นต์กำรจ่ำยสูงกว่ำปี ที่ผ่ำนๆ มำ ในปี
2558 พิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรที่ร้อยละ 0.30
ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรบริษัท รวมจำนวน 27,785,500 บำท โดยแยกเป็นค่ำตอบแทน
ประจำ จำนวน 6,264,500 บำท ค่ำตอบแทนเบี้ยประชุมจำนวน 1,581,000 บำท และโบนัสประจำปี 2557 จำนวน 19,940,000
บำทค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่ได้รับเป็นรำยบุคคลในปี 2558
ค่าตอบแทน
ประจา

เบี้ยประชุม

รวม

กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรบริษัท
รองประธำนกรรมกำรบริษัท

785,000

197,000

644,000

7. ดร.สมบัติ กิจจำลักษณ์

กรรมกำร และประธำน
คณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล
กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำ
ตอบแทน กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล
กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะ
กรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำร
ตรวจสอบและกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร

8. นำยสุวิช พึ่งเจริญ
9. นำงพเยำว์ มริตตนะพร

ชื่อ-สกุล
1. ดร.ทนง พิทยะ
2. นำยปลิว ตรีวิศวเวทย์
3. นำยณรงค์ แสงสุริยะ
4. นำยเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว

5. นำยไพรัช เมฆอำภรณ์

6. นำยสมนึก ชัยเดชสุริยะ

10. นำยเรียวทำโร ซูมิ
11. นำยโทโมอะกิ มัทซูโมโตะ
12. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

982,000

โบนัส
(2557)
2,538,000

3,520,000

160,000

804,000

2,077,000

2,881,000

519,000

132,000

651,000

1,682,000

2,333,000

636,000

159,000

795,000

2,055,000

2,850,000

572,000

144,000

716,000

1,851,000

2,567,000

572,000

144,000

716,000

1,851,000

2,567,000

400,000

102,000

502,000

1,295,000

1,797,000

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร

400,000

102,000

502,000

1,295,000

1,797,000

กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบรรษัทภิบำล และ
กรรมกำรผู้จัดกำร

379,500

96,000

475,500

897,000

1,372,500

91,733

23,200

114,933

1,115,000

1,229,933

471,000

120,000

591,000

382,000

973,000

542,000

138,000

680,000

1,318,000

1,998,000

ตาแหน่ง
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ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

13. นำยสมโพธิ ศรีภูมิ

กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบรรษัทภิบำล และ
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

14. นำยโนโมโทริ ซูซูกิ
15. นำยยำซูทำกะ ซูซูกิ

กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
รวม

ค่าตอบแทน
ประจา
-

เบี้ยประชุม

รวม

-

-

โบนัส
(2557)
439,000

-

-

-

1,145,000

1,145,000

252,267

63,800

316,067

-

316,067

6,264,500

1,581,000

7,845,500

19,940,000

27,785,500

รวมทั้งสิ้น
439,000

หมายเหตุ
 นำยสมโพธิ ศรีภูมิ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่ 14 มีนำคม 2557 ได้รับค่ำตอบแทน – บำท ได้รับโบนัส 439,000 บำท
 นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนำคม 2557 ได้รับค่ำตอบแทน 680,000 บำท ได้รบ
ั โบนัส 1,318,000 บำท
 นำยโทโมโนริ ซูซูกิ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหำคม 2557 ได้รับค่ำตอบแทน - บำท ได้รับโบนัส 1,415,000 บำท
 นำยโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหำคม 2557 ได้รับค่ำตอบแทน 591,000 บำท ได้รับโบนัส 382,000
บำท


นำงพเยำว์ มริตตนะพร ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหำคม 2557 และ เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7
กุมภำพันธ์ 2558 ได้รับค่ำตอบแทน 475,500 บำท ได้รับโบนัส 1,372,500 บำท




นำยเรียวทำโร ซูมิ ลำออกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษำยน 2558 ได้รับค่ำตอบแทน 114,933 บำท ได้รับโบนัส 1,115,000 บำท
นำยยำซุทำกะ ซูซูกิ เข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษำยน 2558 ได้รับค่ำตอบแทน 316,067 บำท ได้รับโบนัส – บำท

สรุปเปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2558, 2557 และ 2556
รายละเอียด
ค่ำตอบแทนประจำ
เบี้ยประชุม
โบนัสรวม
รวม

ปี 2558
จานวนราย
15
15
15
-

จานวนเงิน
6,262,500
1,581,000
19,940,000
27,783,500

ปี 2557
จานวนราย
15
15
15
-

จานวนเงิน
5,874,516
1,419,581
18,421,000
25,715,097

ปี 2556
จานวนราย
13
13
13
-

จานวนเงิน
5,369,740
1,336,478
16,091,250
22,797,468

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรเป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่กรรมกำรกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ ตำมระบบประเมินซึ่งคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยไว้แต่ละปี
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจและนำไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยมีรำยละเอียดค่ำตอบแทน โบนัส และเงิน
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของผู้บริหำร ดังนี้
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สรุปเปรียบเทียบค่ำตอบแทน โบนัส และเงินสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหำรระดับสูง
รายละเอียด
ค่ำตอบแทนรวม
โบนัสรวม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี 2558
จานวนราย
8
7
8

ปี 2557

จานวนเงิน จานวนราย
20,637,660
7
7,371,640
7
1,317,874
7

ปี 2556

จานวนเงิน จานวนราย
19,044,840
9
6,157,200
9
1,155,378
9

จานวนเงิน
18,309,080
6,953,700
1,279,261

8.4.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัท ฯ เป็นองค์กรที่มีค่ำจ้ำงและผลตอบแทนเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มีกำรบริหำร
จัดกำรมีควำมเหมำะสมต่อสภำพกำรณ์ด้ำนค่ำจ้ำงแรงงำน บริษัทฯ ได้ศึกษำเปรียบเทียบและปรับปรุงกำรบริหำรค่ำจ้ำงและ
ผลตอบแทนให้กับพนักงำนเป็นประจำทุกปี มีกำรบริหำรค่ำจ้ำงโดยยึดหลักควำมเป็นธรรม คำนึงถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบของ
ตำแหน่งงำน และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเป็นสำคัญ อีกทั้งกำรให้รำงวัลกำรยกย่องชมเชย กำรเลื่อนระดับเมื่อพนักงำนมี
ผลงำนที่ดี เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดผลงำนที่เป็นเลิศ
ด้วยควำมตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำบุคคลำกร จึงได้กำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลไว้ข้อหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ พร้อมกับกำหนดเป้ำหมำยที่จะยกระดับผลตอบแทนให้กับพนักงำนของ
บริษัทฯ จำกเดิมที่ประมำณ 50 percentile เป็น 75 percentile ของผลตอบแทนของบริษัทสำธำรณูปโภคในตลำดหลักทรัพย์
ภำยในระยะเวลำ 5 ปี เพื่อเสริมสร้ำงแรงจูงใจและสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร ดังนั้น กำรยกระดับผลตอบแทนของพนักงำนให้
สูงขึ้น จึงได้ดำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นตำมไปด้วย
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังจัดสรรงบประมำณตำมผลประกอบกำรในแต่ละปี ให้แ ก่พนักงำนทุกคน สำหรับ
ผู้บริหำรระดับสูงและระดับกลำงกำหนดให้มี Variable Bonus ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน KPIs ของแต่ละ
บุคคลในแต่ละปี ดังนั้นพนักงำนในทุกระดับ จะได้รับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน โดยกำหนด
โครงสร้ำงเงินเดือนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมเทียบเคียงได้ในกลุ่มบริษัทชั้นนำในอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงกำรกำหนดอัตรำ
แรกเข้ำตำมวุฒิกำรศึกษำ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนในรูปของเงินเดือนและโบนัส ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
ปี 2557 และปี 2558 จำนวนรวม 58.1 ล้ำนบำท 61.8 ล้ำนบำท 67.7 ล้ำนบำท และ 71.02 ล้ำนบำท และ 76.82 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
PTW จ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปึ 2557
และปี 2558 จำนวนรวม 19.32 ล้ำนบำท 21.6 ล้ำนบำท 14.3 ล้ำนบำท และ 9.71 ล้ำนบำท และ 10.36 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
TWO จ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนในรูปของเงินเดือนและโบนัส ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557
และปี 2558 จำนวนรวม 48.9 ล้ำนบำท 49.6 .ล้ำนบำท 49.4 ล้ำนบำท และ 44.52 ล้ำนบำท และ 49.97 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
8.4.4 ค่าตอบแทนอื่นๆ
บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจำกเงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพให้กับผู้บริหำรและพนักงำนตำมควำมเหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ กำรดำรงชีพ ตลอดจนมำตรฐำนของกลุ่มบริษัทในธุรกิจ
ชั้นนำประเภทเดียวกัน
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8.5 บุคลากร
8.5.1 ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
พนักงำนจะได้รับกำรดูแลทั้งในเรื่องของกำรพัฒนำตนเอง กำรวำงแผนสำยอำชีพ กำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิ
ประโยชน์ ด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะทำหน้ำที่กำหนดทิศทำง หลักเกณฑ์กำรพัฒนำพนักงำนให้
สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ยังส่งเสริมให้พนักงำน
มีกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะในงำนอำชีพของตนเองให้มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจจำกเป้ำหมำยของบริษัทฯ
เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรในธุรกิจใหม่ด้ำนพลังงำนทำงเลือก เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงและเพิ่มมูลค่ำให้กับองค์กร ด้วยกำรยกระดับ
จำกบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้ำนน้ำไปสู่ธุรกิจด้ำนพลังงำน และสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ทุ่มเทที่จะพัฒนำองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นไปสู่ควำมเป็นเลิศและสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำย กำรพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และคุณลักษณะครบถ้วนจึงนับเป็นควำมท้ำทำยของงำนทรัพยำกร
บุคคล บริษัทฯ ยังมุ่งเสริมสร้ำงควำมผูกพันกับพนักงำนเพื่ อให้กำรดำเนินธุรกิจเติบโตอย่ำงยั่งยืน และกำรเตรียมกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลเพื่อรองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี 2558 และรองรับกำรดำเนินธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะลงทุน
จำนวนพนักงำน (รวมผู้บริหำร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย สิ้นปี 2558 มีรำยละเอียด ดังนี้
จำนวนพนักงำนของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน)
121 คน
จำวนพนักงำนของบริษัท ประปำปทุมธำนี จำกัด
30 คน
จำนวนพนักงำนของบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่นส์ จำกัด
135 คน
รวม
286 คน
ทั้งนี้ จำนวนพนักงำน (รวมผู้บริหำร) ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สำมำรถแยกตำมสำย
งำนหลักได้ ดังนี้
สายงานหลัก

บริษัทฯ

ประปาปทุมธานี

ไทยวอเตอร์

รวม

กรรมกำรผู้จัดกำรและเลขำนุกำรบริหำร
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
ฝ่ำยกิจกำรองค์กร
สายงานบริหาร
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
สายงานพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ์
ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
สายงานปฏิบัติการ
ฝ่ำยปฎิบัติกำร
ฝ่ำยวิศวกรรมและก่อสร้ำง
รวม

3
4
4
1
24
11
12
5
52
5
121

1
2
1
26
30

1
1
1
131
1
135

3
4
5
1
27
12
13
5
1
209
6
286
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8.5.2 การพัฒนาบุคลากร
กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นกำรลงทุนในระยะยำวที่จะส่งผลสัมฤทธิ์ให้กับองค์กรและตัวพนักงำน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่น
พัฒนำพนักงำนในทุกสำยชีพทุกระดับและทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง มีระบบกำรจัดกำร และกำรกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงำน
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ จะมีบุคลำกรที่มีคุณสมบัติ และอัตรำกำลังที่เพียงพอต่อทั้งธุรกิจปัจจุบันคือ กำรผลิต
และจ่ำยน้ำประปำ กำรบริหำรจัดกำรน้ำประปำ และน้ำเสีย และจะสำมำรถขยำยกำรดำเนินกิจกำรจำกธุรกิจน้ำประปำไปสู่ธุรกิจ
บริหำรจัดกำรน้ำเสีย ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน หรือแม้แต่ธุรกิจด้ำนสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงรำบรื่นนั้น ปัจจัยสำคัญ
ประกำรหนึ่งได้แก่กำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่ธุรกิจใหม่ในทุกๆ ด้ำน
บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยตำแหน่ง โดยกำรกำหนดแผนกำรพัฒนำ กำรเตรียมกำร และดำเนินงำน
ได้ปฏิบัติมำตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งบริษัทฯได้วิเครำะห์ และจัดทำ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทำงด้ำนกำรบริหำร
(Managerial Competency) และสมรรถนะในงำน (Functional Competency) และนำมำใช้เป็นกรอบกำรพัฒนำ โดยในปี 2558
ได้ทำกำรประเมินเพื่อหำช่องว่ำง (gap) ในกำรพัฒนำ ตลอดจนจัดทำเป็นแผนพัฒนำรำยตำแหน่ง (Individual Development
Plan : IDP) และได้ใช้แผนดังกล่ำวพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ
สำหรับพนักงำนที่ไ ด้รับ โอกำสร่ วมงำนใหม่ กั บบริ ษั ท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหำชน) ทุกคนจะได้เข้ำรั บ กำร
ปฐมนิเทศ เพื่อให้รับทรำบถึงข้อปฏิบัติ นโยบำยองค์กร ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนกับพนักงำนใหม่ นอกจำกนี้ ในระหว่ำงร่วมงำนกับ บริษัทฯ พนักงำนจะได้รับกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ในหลำยรูปแบบ แตกต่ำงกันตำมลักษณะงำน และระดับงำน ทั้งกำรฝึกปฏิบัติในงำน กำรอบรมควำมรู้
ทั้งในและนอกองค์กร กำรหมุนเวียนพนักงำนให้สำมำรถเรียนรู้งำนได้อย่ำงหลำกหลำย และกำรสร้ำงประสบกำรณ์ เป็นต้น กำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องแห่งกำรเรียนรู้ “Edutainment“ ที่ประกอบด้วย ตำรำ และควำมบันเทิงอย่ำงครบถ้วน
เมื่อพนักงำนก้ำวสู่ระดับงำนที่สูงขึ้น บริษัทฯ มีหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรเปลี่ยนบทบำทจำกพนักงำนไปสู่บทบำท
ผู้นำ ในปี 2554 หลักสูตรที่พนักงำนเข้ำรับกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงทัก ษะมีจำนวน 133 หลักสูตร เป็นชั่วโมงกำรอบรมจำนวน
3,316 ชั่วโมง ในปี 2555 พนักงำนได้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงทักษะมีจำนวน 244 หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม
3,799 ชั่วโมง ในปี 2556 พนักงำนได้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงทักษะมีจำนวน 208 หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม
3,728 ชั่วโมง ในปี 2557พนักงำนได้เข้ำรับกำรอบรมเพื่อเสริมสร้ำงทักษะมีจำนวน 411 หลักสูตรและมีชั่วโมงกำรอบรมรวม
10,781 ชั่วโมง ในปี 2558 พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะมีจานวน 259 หลักสูตรและมีชั่วโมงการ
อบรมรวม 11,388 ชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ จำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงำนทุกระดับได้รับกำรพัฒนำเพิ่มสูงขึ้น และพบว่ำ
พฤติกรรมหลังกำรฝึกอบรมมีแนวโน้มในกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำรทำงำนในภำพรวมดีขึ้น ส่งผลให้ระดับกำรประเมินควำม
พึงพอใจต่องำนและต่อบริษัทฯ ของพนักงำนมีระดับดีกว่ำที่ได้ตั้งเป้ำหมำยไว้
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