นโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ของพนักงาน
บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้ บริษัทฯ ประสบความสาเร็จคือ ความสามรถในการดึงดูดผู้ที่มี
ความสามรถให้ เข้ ามาร่วมงานและรักษาบุคลากรเหล่านันไว้
้ ได้ ตลอดจนสร้ างแรงจูงใจให้ ทางานอย่างเต็ม
ความสามรถ
บริษัทได้ กาหนดให้ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานและระดับตัวบุคคล
โดยเริ่มตังแต่
้ การกาหนดเป้าหมายการทางาน (Work Target) การวางแผน การติดตามความคืบหน้ าการ
พัฒนา และการประเมินผลเทียบกับตัวชี ้วัดรายบุคคล เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการบริ หารผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลากร หน่วยงานและองค์กรเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อยู่บนพื ้นฐานจของความน่าเชื่อถือถูกต้ องเป็ น
ธรรมและสร้ างแรงจูงใจในการทางานให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงาน
ระบบการบริหารผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ตัวชี ้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) จะถูกจัดทาขึ ้นโดยใช้ หลักการของ Balanced Scorecard
(BSC) ซึ่งพิจารณามุมมองที่ ครอบคลุมมิติ โดยในการพิจารณาจะมีการดาเนิ นการจากทุกภาคส่วนใน
องค์ก ร และสรุ ป โดยฝ่ ายบริ ห าร หลัง จากนัน้ ตัวชี ว้ ัด ที่ ได้ ถูก ถ่ ายทอดลงไปตามลาดับ จากประธาน
เจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห าร ไปสู่ร ะดับ ผู้บ ริ ห าร ระดับ ผูจัด การฝ่ าย ระดับ ผู้จัด การแผนก และพนัก งานทุก คน
ตามลาดับ พนักงานแต่ละคนจะมีต ัวชี ว้ ดั ของตนเอง ที่ สอดคล้ องกับ ตัวีว้ ดั ของแผนก ฝ่ าย และองค์ก ร
หัวหน้ างานหรื อผู้บังคับบัญชาจะให้ คาปรึ กษาและข้ อเสนอแนะกับ ผู้ใต้ บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาผลงาน
รวมทังส่
้ งเสริมสนับสนุนและให้ กาลังใจ สาหรับการทุ่มเททางาน โดยจะเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน
และรางวัลจากผลการปฏิบตั ิงานให้ กบั พนักงาน
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็ นกระบวนการต่อเนื่องในการวัดและประเมินความรู้ความสามารถ
และการพัฒนาการของบุคลากรตลอดจนการวัดประสิทธิพลของการดาเนินการตามเป้าหมายการทางาน
ซึ่งสอดคล้ องกับหน่วยงานและองค์กร (Corporate and functional KPI) ระบบการบริ หารผลปฏิบัติงานนี ้
เป็ นเครื่องมือหนึ่งในการวัดการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในปัจจุบนั และประเมินความพร้ อมของบุคลากรใน
ด้ า นของความรู้ ความสามารถที่ จ ะได้ รั บ การเลื่ อ นต าแหน่ ง ซึ่ ง จะสามารถระบุร ะดับ ของความรู้
ความสามารถและทักษะที่ยังขาดของระดับงานที่สงู ขึ ้นในอนาคตโดยผลการประเมินจะถูกนามาใช้ เป็ น
ข้ อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan) ที่เหมาะสมทังในระยะสั
้
นและระยะ
้

ยาว การทบทวนผลการปฏิบัติงานมีก ารดาเนินงาน 2 ครัง้ ในช่วงกลางปี (มิถุนายน – กรกฎาคม) และ
ปลายปี (พฤศจิกายน – ธันวาคม)
ผู้บังคับบัญ ชาจะทบทวนผลการปฏิบัติงาน วางแผนความก้ าวหน้ าในสายอาชีพรายบุคคล ( Individual
Career Plan) และวางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ประจ าปี ทัง้ นี ้
ผู้บงั คับบัญชาจพคานึงถึงสายอาชีพในอนาคตของบุคลากรและระบุวิธีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ฝึ กอบรมการสอนแนะนางาน การมอบหมายให้ ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้ น
บริษัทฯมุง่ เน้ นการให้ คา่ ตอบแทนและผลประโยชน์ที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับบริ ษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการบริ ษั ทได้ ให้ ความสาคัญการจ้ างงานที่เป็ นธรรม โดยคานึงถึงขีด
ความสามรถ การปฏิบตั ิงานตามคามสามารถของพนักงานในตาแหน่งต่างๆ ซึ่งคานึงถึงหลักความเสมอ
ภาค ความเป็ นธรรม คุณสมบัติเหมาะสม และการมีพันธสัญญากับบริ ษัท เพื่อส่งเสริ มความก้ าวหน้ าใน
สายอาชีพและร่วมเจริ ญเติบโตไปกับบริ ษัทอย่ างยั่งยืน โดยได้ กาหนดนโยบายการบริ หารค่าตอบแทนที่
สอดคล้ องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อโยงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ดังนี ้
1.

ผลตอบแทนระยะสัน้ บริ ษั ท ฯได้ ก าหนดการจ่า ยผลตอบแทนที่ สามารถเที ย บเคี ย งได้ อย่ า ง
เหมาะสมกับอัต ราการจ่ายทั่วไปขององค์ กรอื่น ที่อยู่ใ นธุรกิจ เดียวกับเพื่อรัก ษาและเสริ มสร้ าง
ความสามารถแข่งขัน ด้ านทรัพยากรบุคคลให้ กับ องค์ก ร นอกจากนัน้ บริ ษั ท ฯได้ ก าหนดจ่าย
Variable Bonus จากผลประกอบการในแต่ละรอบปี โดยเชื่ อมโยงกับ ผลการ)ฏิบัติงานของ
พนักงานเพื่อจูงใจให้ พนักงานเพื่อจูงใจให้ พนักงานปฏิบตั ิงานให้ ได้ ตามเป้าหมายขององค์กรในปี
นันๆ
้

2.

ผลตอบแทนในระยะยาว บริ ษัท ฯได้ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรัก ษาและสร้ างแรงจูงใจ
พนักงานในการปฏิบตั ิงานให้ องค์กรดาเนินงานไปสูเ่ ป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ ในระยะยาว
เช่น แนวทางการขึ ้นค่าจ้ างประจาปี เงินช่วยเหลือที่ผกู กับค่าจ้ าง เงินสบทบเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพ ฯลฯ บริษัทฯได้ ยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี ้
- บริษัทฯได้ กาหนดค่าตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้ อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไป
ขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อรักษาและเสริมสร้ างความสามารถในการแข่งขันด้ าน
ทรัพยากรบุคคลให้ กบั องค์กร

- บริษัทฯได้ เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานขององค์กร (Corporate Performance) และผลการ
ปฏิ บัติ ง านรายบุค คล (Individual Performance) ภายใต้ เ กณฑ์ ที่ โ ปร่ ง ใสในการจ่ า ย
ค่าตอบแทนอันเนื่องมาจากผลการทางาน
- บริษัทฯ ได้ กาหนดกรอบในการวางแผนและควบคุมงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่ต้อง
สอดคล้ องกับแผนงบประมาณองค์กรณ์ซึ่งกาหนดจากการพิ จารณาความสามารถในการจ่าย
ขององค์กร (Ability to Pay) ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โดยมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุง
แผนงบประมาณระหว่างปี ให้ สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานองค์กรได้ อย่างทันท่วงที

