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วัตถุประสงค์ 

บริษัทฯ เช่ือว่าปัจจยัสําคญัท่ีทําให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จและขบัเคลื่อนอย่างต่อเน่ือง คือสิ่งท่ีสามารถดึงดูดใจ พฒันา

ศกัยภาพ และรักษาพนกังานท่ีมีผลการปฏิบตัิงานสงูและมีแรงจงูใจในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ ในสภาวะตลาดท่ี

มีการแข่งขนักัน พนักงานจะได้รับการเสนอค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางของตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรม

ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลกัของค่าตอบแทน เพ่ือสร้างและส่งเสริมให้พนกังานรู้สึกมีกําลงัใจในการทํางาน สร้าง

ผลลพัธ์ท่ียัง่ยืน และทําให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง   

 

ผู้เก่ียวข้อง 

1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้      

มีหน้าท่ีในการดแูลนโยบายฉบบันีว้า่ได้ปฏิบตัิอยา่งถกูต้อง 

2. พนักงานทุกระดับ (ผู้ บริหารและพนักงาน) ในเครือของกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ท่ีมีทักษะ

ความสามารถ และความพร้อม 

 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 

1.  บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับสายงาน/ฝ่ายงาน โดยเร่ิมตัง้แต่การกําหนด

เป้าหมายการทํางาน การวางแผน การติดตามความคืบหน้า การพฒันาปรับปรุง และการประเมินผลเทียบกบัตวัชีว้ดั   

เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการบริหารผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยู่บน

พืน้ฐานของความนา่เช่ือถือถกูต้อง เป็นธรรม และสร้างแรงจงูใจในการทํางานให้กบัผู้ปฏิบตัิงาน 

2. ตวัชีว้ดัระดบัองค์กร (Corporate KPI) จะถกูจดัทําขึน้โดยใช้หลกัการของ Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งพิจารณา

มมุมองท่ีครอบคลมุมิติ การเงิน ลกูค้า กระบวนการพฒันาการทํางาน และ นวตักรรม โดยในการพิจารณาจะมีการ

ดําเนินการจากทกุสายงาน/ฝ่ายงานในองค์กร และสรุปร่วมกบัฝ่ายบริหาร หลงัจากนัน้ตวัชีว้ดัท่ีได้ตกลงร่วมกนัจะถกู

ถ่ายทอดลงไปตามลําดบั จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไปสู่ระดบัผู้บริหาร ระดบัผู้จัดการฝ่าย และพนกังานทุกคน  

ตามลาํดบั โดยหวัหน้างานหรือผู้บงัคบับญัชาจะให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะกบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือพฒันาผลงาน 

รวมทัง้สง่เสริมสนบัสนนุและให้กําลงัใจ สาํหรับการทุ่มเททํางาน  โดยจะเช่ือมโยงกบัการจ่ายค่าตอบแทน และรางวลั

จากผลการปฏิบตัิงานให้กบัพนกังาน (การจ่ายโบนสั) ตามนํา้หนกัการคํานวณคะแนนตามข้อ 5 

3. การประเมินทกัษะความรู้ความสามารถ (Competency) และการพฒันาการของบคุลากรตลอดจนการวดัประสิทธิผล

ของการดําเนินการตามเป้าหมายการทํางานซึง่สอดคล้องกับหน่วยงานและองค์กร ระบบการบริหารผลปฏิบตัิงานนี ้

เป็นเคร่ืองมือหน่ีงในการวดัการปฏิบตัิงานของบุคลากรในปัจจุบนั เพ่ือประเมินความพร้อมของบคุลากรในด้านของ

ความรู้ความสามารถท่ีจะได้รับการปรับเลื่อนขัน้ ปรับเลื่อนตําแหน่งงาน ซึ่งจะสามารถระบุระดับของความรู้

ความสามารถและทกัษะท่ียงัขาดของระดบังานท่ีสงูขึน้ในอนาคตโดยผลการประเมินฯจะถกูนํามาใช้เป็นข้อมลูเพ่ือการ

วางแผนพฒันาสายอาชีพ (Career Development & Succession Plan) ท่ีเหมาะสมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว   
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4. การทบทวนผลการปฏิบตัิงานด้านทกัษะ/ความรู้ความสามารถ (Competency) มีการประเมิน 2 ครัง้ ในช่วงกลางปี  

(พฤศจิกายน – เมษายน) และปลายปี (พฤษภาคม - ตลุาคม) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ผู้บงัคบับญัชา ให้คําปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะกบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดผลการปฏิบตัิตามท่ีคาดหวงั และ

เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทัง้ส่งเสริมสนับสนุนและให้กําลังใจในการทุ่มเททํางาน โดยเช่ือมโยงกับการจ่าย

คา่ตอบแทน (การจ่ายโบนสั และปรับเงินประจําปี)  ตามนํา้หนกัการคํานวณคะแนนตามข้อ 5 

5. หลกัเกณฑ์การพิจารณาการจา่ยโบนสั และปรับเงินประจําปี 

ก. การจา่ยโบนสั   (จ่าย ณ งวดการจ่ายเงินเดือนสดุท้ายของเดือนธนัวาคม)   

ระดบัตําแหนง่   ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการฝ่าย หวัหนา้แผนก พนกังาน 
 ประเภท % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก 
1.ตวัชีว้ดัผลปฏบิตังิาน  70 0.70 60 0.60 50 0.50 25 0.25 
2.ทกัษะความสามารถ 30 0.30 30 0.30 25 0.25 25 0.25 
3.เวลาการมาทํางาน - - 10 0.10 25 0.25 50 0.50 

คะแนนรวม 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 1.00 
 

ข. การปรับเงินประจําปี  (มีผลการปรับเงินประจําปี ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม) 

ระดบัตําแหนง่   ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการฝ่าย หวัหนา้แผนก พนกังาน 
 ประเภท % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก % น้ําหนัก 
1.ตวัชีว้ดัผลปฏบิตังิาน   - -   - -   - -   - -  
2.ทกัษะความสามารถ  100 1.00   70 0.70  50 0.50  40 0.40  
3.เวลาการมาทํางาน  - -   30 0.30  50 0.50  60 0.60 

คะแนนรวม 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 1.00 
 

6. ผู้บงัคบับญัชาจะทบทวนผลการปฏิบตัิงาน วางแผนพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนทดแทนตําแหนง่งาน 

(Career Development & Succession Plan) ประจําปี ทัง้นีผู้้ บังคับบัญชาจะคํานึงถึงสายอาชีพในอนาคตของ

บคุลากรและพฒันาในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น  การมอบหมายให้ปฏิบตัิงาน การฝึกอบรม การสอน/แนะนํางาน เป็นต้น 

7. การกําหนดค่าตอบแทนต้องคํานึงถึงการจูงใจให้พนกังานทํางานให้ดีขึน้ทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพ และทํางาน

อย่างเต็มความรู้ความสามารถของแต่ละบคุคลด้วย เช่น การกําหนดให้มีการปรับเงินเดือนตามผลการปฏิบตัิงานใน   

แต่ละปี การให้เงินรางวลัประจําปี (Annual Bonus) การให้ค่าตอบแทนการขาย (Commission) เป็นต้น รวมทัง้การ

กําหนดโครงสร้างเงินเดือนคา่จ้างท่ีจงูใจ เช่น การกําหนดให้เงินเดือนแต่ละระดบัมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

เพ่ือจงูใจให้เกิดการพฒันาตนเอง และแขง่ขนักนัเพ่ือรับภาระหน้าท่ีในตําแหนง่ท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 

8. ค่าตอบแทน (Remuneration) คือ คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีองค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบตัิงาน คา่ใช้จ่ายนีอ้าจจ่ายในรูปตวัเงิน

หรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพส่งเสริมขวญักําลงัใจของผู้ปฏิบตัิงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวพนกังานให้ดีขึน้

โดยการกําหนดคา่ตอบแทนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ดงันี ้

8.1 เงินเดือน (Salary) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กบัพนกังานทุกคน ตามประเภทตําแหน่งและระดบัตําแหน่ง เพ่ือ

สะท้อนถึงมูลค่างาน (Job Value) ผลงาน (KPI) และทกัษะความรู้ความสามารถ (Competency) โดยแบ่งตาม

ระดบัตําแหนง่งาน ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ อํานวยการสายงาน ผู้จดัการฝ่าย หวัหน้างาน พนกังาน และพนกังานรายวนั   
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8.2 ค่าตอบแทนลักษณะอื่นๆ (Allowance) เป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนท่ีจ่ายให้กับพนักงานตาม

ลกัษณะงาน ตําแหน่งงาน สภาพการทํางาน หรือลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ ค่าตอบแทนลกัษณะนีส้ามารถเป็นกลไก

ในการสร้างแรงจงูใจและปรับค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมมากขึน้ ในปัจจบุนัประกอบด้วยคา่ตอบแทนหลาย

ลกัษณะภายใต้นโยบายท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น เงินพิเศษประจําตําแหนง่ คา่เบีย้เลีย้ง คา่กะ ค่าท่ีพกั คา่นํา้มนั 

คา่สกึหรอ คา่โทรศพัท์ คา่ตอบแทนการขาย เป็นต้น 

8.3 สวัสดิการ (Welfare) คือ ค่าตอบแทนท่ีบริษัทฯ จัดให้กับพนักงาน เพ่ือช่วยให้พนักงานมีความมั่งคงในการ

ดํารงชีวิต ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัพนกังานทกุระดบัทกุคน เพ่ือปฏิบตัิงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสวสัดิการท่ีเป็นตวัเงิน ซึ่งประกอบด้วย กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบตัิเหตุหมู่ ทุนการศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือกรณีประสบภยัพิบตัิ เงินช่วยเหลือ

ฌาปนกิจ ในส่วนของสวสัดิการท่ีไม่เป็นตัวเงินนัน้จะประกอบด้วย การลาประเภทต่าง ๆ ค่าของเยี่ยมกรณี

เจ็บป่วย/คลอดบตุร งานเลีย้งปีใหม ่ เป็นต้น 

8.4 เงินรางวัลประจําปี (Bonus) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กบัพนกังาน จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละ

รอบปี  โดยเช่ือมโยงกับผลการปฏิบตัิงานของพนกังานเพ่ือจูงใจให้พนกังานปฏิบตัิงานให้ได้ตามเป้าหมายของ

องค์กร 

9. บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมท่ี

ใกล้เคียงกนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาํคญักบัการจ้างงาน โดยคํานึงถึงขีดความสามารถ การ

ปฏิบตัิงานตามความสามารถของพนกังานในตําแหน่งต่าง ๆ โดยไม่เลือกปฏิบตัิและให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกัน ทัง้สตรี   

ผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาส ซึ่งคํานงึถึงหลกัความเป็นธรรม ความเสมอภาค คณุสมบตัิเหมาะสม และการมีพนัธะสญัญากบั

บริษัทฯ เพ่ือสง่เสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและร่วมเจริญเติบโตไปกบับริษัทฯ อยา่งยัง่ยืน โดยได้กําหนดนโยบาย

อตัราคา่ตอบแทนของพนกังานท่ีสอดคล้องกบัผลประกอบการขององค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และเช่ือมโยงกบั

ผลการปฏิบตัิงาน ทกัษะความรู้ความสามารถของพนกังาน และมลูคา่ของงานตามระดบัตําแหนง่งาน 

10. การกําหนดคา่ตอบแทน ต้องสามารถควบคมุให้อยูภ่ายใต้งบประมาณท่ีกําหนด และเหมาะสมกบัความสามารถในการ

จ่าย (Ability to Pay) เพ่ือให้ต้นทนุของการดําเนินงานอยู่ในขอบเขต และยงัสามารถขยายกิจการเพ่ือความก้าวหน้า

ขององค์กรอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิหรือแก้ไขนโยบายฉบบันีต้ามความเหมาะสม และต้องได้รับการอนมุตัิจากประธาน

กรรมการบริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ 

 

แบบฟอร์ม 

• แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  (Key Performance Indicators) 

• แบบฟอร์มการประเมิน ทกัษะความสามารถ (Competency) 
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เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของ

หน่วยงานกํากบัและการ

ปฏิบตัิงานในปัจจบุนั  
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