นโยบายค่ าตอบแทนพนัก งาน
จุดประสงค์
นโยบายค่าตอบแทนพนักงานของบริ ษัทฯ ใช้ กบั พนักงานทุกคน โดยนโยบายนี ้จะทําให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริษัทฯ จะสามารถดึงดูดใจ
พัฒ นาศักยภาพ และรักษาพนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงานสูงและมี แรงจูงใจในการทํ างานไว้ ได้ ในตลาดที่ มีการแข่งขันกัน
พนัก งานจะได้ รั บ การเสนอค่ า ตอบแทนที่ เหมาะสมและเป็ น ไปตามแนวทางของตลาด ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบหลัก ของ
ค่าตอบแทน ผลที่ได้ รับคือพนักงานรู้ สกึ มีกําลังใจในการทํางาน เพื่อสร้ างผลลัทธ์ ที่ยงั่ ยืนและทําให้ บริ ษัทฯ เจริ ญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยกําหนดตัวชี ้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) ตามหลักการ
ของ (Balanced Scorecard) โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมมิติการดําเนินงานจากทุกส่วนในองค์ กร และสรุ ปโดยฝ่ าย
บริ ห าร ทัง้ นี ต้ ัว ชี ว้ ัดได้ ถูกถ่ ายทอดลงไปจากประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ไปสู่ระดับ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย ระดับผู้จดั การฝ่ าย/แผนก และพนักงานทุกคน ตามลําดับ พนักงานแต่ละคนมีตวั ชี ้วัดของตนเองซึ่งสอดคล้ อง
กับตัวชี ้วัดของแผนก/ฝ่ าย และองค์กร หัวหน้ างานหรื อผู้บงั คับบัญชาจะให้ คําปรึกษาและข้ อเสนอแนะกับผู้ใต้ บงั คับบัญชา
เพื่อพัฒนาผลงานรวมทังส่
้ งเสริ มสนับสนุนและให้ กําลังใจ สําหรับการทุ่มเททํางานโดยเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และ
รางวัลจากผลการปฏิบตั ิงานให้ กบั พนักงาน นอกจากนี ้กระบวนการดังกล่าวยังช่วยในการวัดและประเมินความรู้ความสามารถ
และการพัฒนาการของบุคลากรตลอดจนการวัดประสิทธิ ผลของการดําเนินการตามเป้าหมายการทํางานซึ่งสอดคล้ องกับ
หน่วยงานและองค์กร และยังเป็ นเครื่ องมือในการประเมินความพร้ อมของบุคลากรที่จะได้ รับเลื่อนตําแหน่ง ซึง่ จะสามารถระบุ
ระดับความรู้ความสามารถและทักษะที่ยงั ขาดของระดับงานที่สงู ขึ ้นในอนาคตได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการให้ อตั ราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับบริ ษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
อย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญ กับการจ้ างงาน โดยคํานึงถึงขี ดความสามารถ การปฏิบัติงานตาม
ความสามารถของพนักงานในตําแหน่งต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิและให้ โอกาสที่เท่าเทียมกัน ทังสตรี
้
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่ง
คํ า นึ ง ถึ ง หลัก ความเป็ นธรรม ความเสมอภาค คุ ณ สมบัติ เหมาะสม และการมี พั น ธะสัญ ญากับ บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ และร่ วมเจริ ญ เติบโตไปกับบริ ษั ทฯ อย่างยั่งยืน โดยได้ กําหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนของ
พนักงาน ทังระยะสั
้
นและระยะยาวที
้
่สอดคล้ องกับผลประกอบการขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ดังนี ้
1. ผลตอบแทนระยะสัน้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้ อย่างเหมาะสมกับอัตราการ
จ่ายทัว่ ไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อรักษาและเสริ มสร้ างความสามารถแข่งขันด้ านทรัพยากรบุคคล
ให้ กบั องค์กร นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดจ่ายโบนัสประจําปี ตามผลการปฏิบตั ิงานอ้ างอิงตามการประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและ Individual KPI
2. ผลตอบแทนระยะยาว บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการวัดผลการปฏิบตั ิงานและศักยภาพของพนักงาน โดยบริ ษัทฯ จะ
จ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทังจั
้ ดให้ มีการเติบโตตามสายอาชีพ
(Career Growth) อันสอดคล้ องกับแผนทดแทนตําแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan )
นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ มีการดูแลเรื่ องสวัสดิการต่างๆ ให้ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดย
จัด ให้ มี ก ารทบทวนสวัส ดิ ก ารต่ า งๆ อย่ า งสมํ่ า เสมอ เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ สภาวะทางเศรษฐกิ จ และสัง คมที่

เปลี่ยนแปลงไป เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพเพื่อสร้ างความมัน่ คง
และเป็ นหลักประกันทางการเงินให้ แก่พนักงานภายหลังสิ ้นสุดการเป็ นพนักงาน หรื อเกษี ยณอายุ เป็ นต้ น
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ระหว่างการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน พนักงานแต่ละท่านและผู้บงั คับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในปี ที่
ผ่านมาและกําหนดเป้าหมายใหม่ การตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนเงินเดือนของพนักงานจะอิงตามผลการประเมินนี ้
องค์ประกอบของค่าตอบแทน ได้ แก่
1.) เงินเดือน
2.) โบนัสประจําปี
3.) สวัสดิการต่างๆ
4.) เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้ าง (ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน)
 เงินเดือน จะได้ รับการกําหนดโดยอิงตามบทบาทและตําแหน่งหน้ าที่ของพนักงานแต่ละคน ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ ด้าน
วิชาชีพ ความรับผิดชอบ ความซับซ้ อนของงาน และสภาวะตลาดในประเทศ
 โบนัสประจําปี เป็ นการจูงใจและให้ รางวัลพนักงาน โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทและ KPI ที่สะท้ อนให้
เห็นถึงผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ าย/แผนก และของพนักงานแต่ละคน
นอกจากนี ้ ปั จจัย ทัง้ ด้ า นการเงิน และมิ ใช่ด้ า นการเงิ น ได้ ใช้ พิ จ ารณาโบนัส ประจํ าปี ข องแต่ล ะบุค คล กล่า วคื อ การ
ปฏิบตั ิงานตามแนวทางและกระบวนภายในบริษัท ขีดความสามารถและสมรรถนะของพนักงานของพนักงาน ความทุ่มเท
ในการทํางานและอื่นๆ
 สวัสดิการต่างๆ จะให้ โดยอิงตามสัญญาการจ้ างงานของพนักงานแต่ละราย วิธีปฏิบัติในตลาดของประเทศ และ/หรื อ
บทบาทและตําแหน่งของพนักงาน
 เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้ าง จะจ่ายตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน

