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วัตถุประสงค ์

บริษัทฯ เชื่อว่าปัจจยัส าคญัที่ท  าใหบ้ริษัทฯ ประสบความส าเร็จและขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่อง คือส่ิงที่สามารถดึงดูดใจ พัฒนา
ศกัยภาพ และรกัษาพนกังานที่มีผลการปฏิบตัิงานสงูและมีแรงจงูใจในการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ ในสภาวะตลาดที่
มีการแข่งขันกัน พนักงานจะไดร้บัการเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางของตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรม
ใกลเ้คียงกัน ซึ่งเป็นองคป์ระกอบหลักของค่าตอบแทน เพื่อสรา้งและส่งเสริมให้พนักงานรูส้ึกมีก าลังใจในการท างาน สรา้ง
ผลลพัธท์ี่ยั่งยืน และท าใหบ้รษิัทฯ เจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่อง   

 

ผู้เกี่ยวข้อง 
1. ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธุรการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ  คณะกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้      

มีหนา้ที่ในการดแูลนโยบายฉบบันีว้่าไดป้ฏิบตัิอย่างถกูตอ้ง 
2. พนักงานทุกระดับ (ผู้บริหารและพนักงาน) ในเครือของกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง  จ ากัด (มหาชน) ที่มีทักษะ

ความสามารถ และความพรอ้ม 
 

หลักเกณฑก์ำรจ่ำยคำ่ตอบแทน 
1.  บริษัทฯ ไดก้ าหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับสายงาน/ฝ่ายงาน โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนด

เป้าหมายการท างาน การวางแผน การติดตามความคืบหนา้ การพฒันาปรบัปรุง และการประเมินผลเทียบกับตวัชีว้ดั   
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงาน และองคก์รเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อยู่บน
พืน้ฐานของความน่าเชื่อถือถกูตอ้ง เป็นธรรม และสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหก้บัผูป้ฏิบตัิงาน 

2. ตวัชีว้ดัระดบัองคก์ร (Corporate KPI) จะถูกจดัท าขึน้โดยใชห้ลกัการของ Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งพิจารณา
มมุมองที่ครอบคลมุมิติ การเงิน ลูกคา้ กระบวนการพัฒนาการท างาน และ นวตักรรม โดยในการพิจารณาจะมีการ
ด าเนินการจากทุกสายงาน/ฝ่ายงานในองคก์ร และสรุปรว่มกับฝ่ายบริหาร หลงัจากนัน้ตวัชีว้ดัที่ได้ตกลงรว่มกันจะถูก
ถ่ายทอดลงไปตามล าดับ จากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไปสู่ระดับผูบ้ริหาร ระดับผูจ้ัดการฝ่าย และพนักงานทุกคน  
ตามล าดบั โดยหวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชาจะใหค้  าปรกึษาและขอ้เสนอแนะกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อพฒันาผลงาน 
รวมทัง้ส่งเสริมสนบัสนนุและใหก้ าลงัใจ ส าหรบัการทุ่มเทท างาน  โดยจะเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และรางวลั
จากผลการปฏิบตัิงานใหก้บัพนกังาน (การจ่ายโบนสั) ตามน า้หนกัการค านวณคะแนนตามขอ้ 5 

3. การประเมินทกัษะความรูค้วามสามารถ (Competency) และการพฒันาการของบุคลากรตลอดจนการวดัประสิทธิผล
ของการด าเนินการตามเป้าหมายการท างานซึ่งสอดคลอ้งกับหน่วยงานและองคก์ร ระบบการบริหารผลปฏิบตัิงานนี ้
เป็นเครื่องมือหนี่งในการวัดการปฏิบตัิงานของบุคลากรในปัจจุบนั เพื่อประเมินความพรอ้มของบุคลากรในดา้นของ
ความรูค้วามสามารถที่จะได้รับการปรับเล่ือนขั้น ปรับเล่ือนต าแหน่งงาน ซึ่งจะสามารถระบุระดับของความรู้
ความสามารถและทกัษะที่ยงัขาดของระดบังานท่ีสงูขึน้ในอนาคตโดยผลการประเมินฯจะถกูน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อการ
วางแผนพฒันาสายอาชีพ (Career Development & Succession Plan) ที่เหมาะสมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว   

เอกสาร
แนบ 
4.1.2 
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4. การทบทวนผลการปฏิบัติงานดา้นทักษะ/ความรูค้วามสามารถ (Competency) มีการประเมิน 2 ครัง้ ในช่วงกลางปี  

(พฤศจิกายน – เมษายน) และปลายปี (พฤษภาคม - ตุลาคม) เพื่อเป็นเครื่องมือใหผู้บ้ังคับบัญชา ใหค้  าปรกึษาและ
ขอ้เสนอแนะกับผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถ ก่อใหเ้กิดผลการปฏิบตัิตามที่คาดหวงั และ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและให้ก าลังใจในการทุ่มเทท างาน โดยเชื่อ มโยงกับการจ่าย
ค่าตอบแทน (การจ่ายโบนสั และปรบัเงินประจ าปี)  ตามน า้หนกัการค านวณคะแนนตามขอ้ 5 

5. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการจา่ยโบนสั และปรบัเงินประจ าปี 
ก. การจา่ยโบนสั   (จ่าย ณ งวดการจ่ายเงินเดือนสดุทา้ยของเดือนธนัวาคม)   
ระดบัต ำแหน่ง   ผูบ้รหิำร ผูจ้ดักำรฝ่ำย หวัหนำ้แผนก พนกังำน 

 ประเภท % น ้ำหนัก % น ้ำหนัก % น ้ำหนัก % น ้ำหนัก 

1.ตวัชีว้ดัผลปฏบิตังิำน  70 0.70 60 0.60 50 0.50 25 0.25 

2.ทกัษะควำมสำมำรถ 30 0.30 30 0.30 25 0.25 25 0.25 

3.เวลำกำรมำท ำงำน - - 10 0.10 25 0.25 50 0.50 

คะแนนรวม 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 1.00 
 

ข. การปรบัเงินประจ าปี  (มีผลการปรบัเงินประจ าปี ณ วนัท่ี 26 ธันวาคม) 
ระดบัต ำแหน่ง   ผูบ้รหิำร ผูจ้ดักำรฝ่ำย หวัหนำ้แผนก พนกังำน 

 ประเภท % น ้ำหนัก % น ้ำหนัก % น ้ำหนัก % น ้ำหนัก 

1.ตวัชีว้ดัผลปฏบิตังิำน   - -   - -   - -   - -  

2.ทกัษะควำมสำมำรถ  100 1.00   70 0.70  50 0.50  40 0.40  

3.เวลำกำรมำท ำงำน  - -   30 0.30  50 0.50  60 0.60 

คะแนนรวม 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 1.00 

 
6. ผูบ้งัคบับญัชาจะทบทวนผลการปฏิบตัิงาน วางแผนพฒันาความกา้วหนา้ในสายอาชีพ และแผนทดแทนต าแหน่งงาน 

(Career Development & Succession Plan) ประจ าปี ทั้งนี ้ผู้บังคับบัญชาจะค านึงถึงสายอาชีพในอนาคตของ
บคุลากรและพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การมอบหมายใหป้ฏิบตัิงาน การฝึกอบรม การสอน/แนะน างาน เป็นตน้ 

7. การก าหนดค่าตอบแทนตอ้งค านึงถึงการจูงใจใหพ้นักงานท างานใหด้ีขึน้ทัง้ในดา้นปริมาณและคุณภาพ และท างาน
อย่างเต็มความรูค้วามสามารถของแต่ละบุคคลดว้ย เช่น การก าหนดใหม้ีการปรบัเงินเดือนตามผลการปฏิบตัิงานใน   
แต่ละปี การใหเ้งินรางวลัประจ าปี (Annual Bonus) การใหค้่าตอบแทนการขาย (Commission) เป็นตน้ รวมทั้งการ
ก าหนดโครงสรา้งเงินเดือนค่าจา้งที่จงูใจ เช่น การก าหนดใหเ้งินเดือนแต่ละระดบัมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั
เพื่อจงูใจใหเ้กิดการพฒันาตนเอง และแข่งขนักนัเพื่อรบัภาระหนา้ที่ในต าแหน่งที่สงูขึน้ เป็นตน้ 

8. ค่ำตอบแทน (Remuneration) คือ ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่องคก์ารจ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏิบตัิงาน ค่าใชจ้่ายนีอ้าจจ่ายในรูปตวัเงิน
หรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงา นอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งเสริมขวญัก าลังใจของผูป้ฏิบัติงาน และเสริมสรา้งฐานะความเป็นอยู่ของครอบครวัพนกังานใหด้ีขึน้
โดยการก าหนดค่าตอบแทนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ดงันี ้
8.1 เงินเดือน (Salary) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้ับพนักงานทุกคน ตามประเภทต าแหน่งและระดบัต าแหน่ง เพื่อ

สะทอ้นถึงมูลค่างาน (Job Value) ผลงาน (KPI) และทักษะความรูค้วามสามารถ (Competency) โดยแบ่งตาม
ระดบัต าแหน่งงาน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร ผูอ้  านวยการสายงาน ผูจ้ดัการฝ่าย หวัหนา้งาน พนกังาน และพนกังานรายวนั   
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8.2 ค่ำตอบแทนลักษณะอื่นๆ (Allowance) เป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่จ่ายให้กับพนักงานตาม

ลกัษณะงาน ต าแหน่งงาน สภาพการท างาน หรือลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ ค่าตอบแทนลกัษณะนีส้ามารถเป็นกลไก
ในการสรา้งแรงจงูใจและปรบัค่าตอบแทน ใหม้ีความเหมาะสมมากขึน้ ในปัจจบุนัประกอบดว้ยค่าตอบแทนหลาย
ลกัษณะภายใตน้โยบายที่แตกต่างกันออกไป เช่น เงินพิเศษประจ าต าแหน่ง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่ากะ ค่าที่พกั ค่าน า้มนั 
ค่าสกึหรอ ค่าโทรศพัท ์ค่าตอบแทนการขาย เป็นตน้ 

8.3 สวัสดิกำร (Welfare) คือ ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จัดให้กับพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานมีความมั่งคงในการ
ด ารงชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจให้กบัพนกังานทกุระดบัทุกคน เพื่อปฏิบตัิงาน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสวัสดิการที่เป็นตวัเงิน ซึ่งประกอบดว้ย กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
ค่ารกัษาพยาบาล ประกันอุบตัิเหตุหมู่ ทุนการศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือ
ฌาปนกิจ ในส่วนของสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินนั้นจะประกอบด้วย การลาประเภทต่าง ๆ ค่าของเยี่ยมกรณี
เจ็บป่วย/คลอดบตุร งานเลีย้งปีใหม่  เป็นตน้ 

8.4 เงินรำงวัลประจ ำปี (Bonus) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้ับพนักงาน จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละ
รอบปี  โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อจูงใจใหพ้นักงานปฏิบัติงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายของ
องคก์ร 

9. บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่อยู่ในระดับใกลเ้คียงกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมที่
ใกลเ้คียงกันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบรษิัทไดใ้หค้วามส าคญักบัการจา้งงาน โดยค านึงถึงขีดความสามารถ การ
ปฏิบัติงานตามความสามารถของพนักงานในต าแหน่งต่าง ๆ โดยไม่เลือกปฏิบตัิและใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกัน ทัง้สตรี   
ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส ซึ่งค านึงถึงหลกัความเป็นธรรม ความเสมอภาค คณุสมบตัิเหมาะสม และการมีพนัธะสญัญากับ
บรษิัทฯ เพื่อส่งเสรมิความกา้วหนา้ในสายอาชีพและรว่มเจรญิเติบโตไปกบับรษิัทฯ อย่างยั่งยืน โดยไดก้ าหนดนโยบาย
อตัราค่าตอบแทนของพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลประกอบการขององคก์รทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และเชื่อมโยงกับ
ผลการปฏิบตัิงาน ทกัษะความรูค้วามสามารถของพนกังาน และมลูค่าของงานตามระดบัต าแหน่งงาน 

10. การก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งสามารถควบคมุใหอ้ยูภ่ายใตง้บประมาณที่ก าหนด และเหมาะสมกบัความสามารถในการ
จ่าย (Ability to Pay) เพื่อใหต้น้ทุนของการด าเนินงานอยู่ในขอบเขต และยงัสามารถขยายกิจการเพื่อความกา้วหนา้
ขององคก์รอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย 
 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือแกไ้ขนโยบายฉบบันีต้ามความเหมาะสม และตอ้งไดร้ับการอนุมตัิจากประธาน
กรรมการบรหิารเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน้ 
 
แบบฟอรม์ 

• แบบฟอรม์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  (Key Performance Indicators) 

• แบบฟอรม์การประเมิน ทกัษะความสามารถ (Competency) 
 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

นโยบำยเร่ือง : ค่ำตอบแทนและผลประโยชนข์องผู้บริหำรและพนักงำน 
ในเครือของกลุ่มบริษัทกันกุล 
(Remuneration & Welfare) 

เลขทีเ่อกสำร  POL-BOD_64-020 

วันทีเ่ร่ิมใช้ 1 มี.ค. 2564 

อนุมัติโดย: มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภำพันธ ์2564 ฉบับที ่ 2.0 
หน้ำ  4 / 4 

 

บันทกึประวัติการแก้ไข 
 

เลขที่
เอกสาร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
(ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

ก าหนด 
วันทีย่กเลิก 
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1.0 2 มี.ค. 2563  จดัท ำใหม่  
  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรของ
หน่วยงำนก ำกบัและกำร
ปฏิบตัิงำนในปัจจบุนั  

  1 มี.ค. 2564 
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เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรของ
หน่วยงำนก ำกบัและกำร
ปฏิบตัิงำนในปัจจบุนั  
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