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วัตถุประสงค์
บริษัทฯ เชื่อว่าปั จจัยสาคัญที่ทาให้บริษัทฯ ประสบความสาเร็จและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง คือสิ่งที่สามารถดึงดูดใจ พัฒนา
ศักยภาพ และรักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานสูงและมีแรงจูงใจในการทางานให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ ในสภาวะตลาดที่
มีการแข่งขัน กัน พนักงานจะได้รบั การเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็ นไปตามแนวทางของตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรม
ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหลักของค่าตอบแทน เพื่ อสร้างและส่งเสริมให้พ นักงานรู ส้ ึกมีกาลังใจในการทางาน สร้าง
ผลลัพธ์ท่ยี ่งั ยืน และทาให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผู้เกี่ยวข้อง
1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้
มีหน้าที่ในการดูแลนโยบายฉบับนีว้ ่าได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
2. พนัก งานทุ ก ระดั บ (ผู้บ ริห ารและพนั ก งาน) ในเครื อ ของกลุ่ม บริษั ท กั น กุ ล เอ็ น จิ เนี ย ริ่ง จ ากั ด (มหาชน) ที่ มี ทั ก ษะ
ความสามารถ และความพร้อม
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
1. บริษั ทฯ ได้ก าหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิ บัติงานในระดับ สายงาน/ฝ่ ายงาน โดยเริ่มตั้งแต่การกาหนด
เป้าหมายการทางาน การวางแผน การติดตามความคืบหน้า การพัฒนาปรับปรุง และการประเมินผลเทียบกับตัวชีว้ ดั
เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อยู่บน
พืน้ ฐานของความน่าเชื่อถือถูกต้อง เป็ นธรรม และสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. ตัวชีว้ ดั ระดับองค์กร (Corporate KPI) จะถูกจัดทาขึน้ โดยใช้หลักการของ Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งพิจารณา
มุมมองที่ครอบคลุมมิติ การเงิน ลูกค้า กระบวนการพัฒนาการทางาน และ นวัตกรรม โดยในการพิจารณาจะมีการ
ดาเนินการจากทุกสายงาน/ฝ่ ายงานในองค์กร และสรุป ร่วมกับฝ่ ายบริหาร หลังจากนัน้ ตัวชีว้ ดั ที่ได้ตกลงร่วมกันจะถูก
ถ่ายทอดลงไปตามลาดับ จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไปสู่ระดับผูบ้ ริหาร ระดับผูจ้ ัดการฝ่ าย และพนักงานทุกคน
ตามลาดับ โดยหัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชาจะให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อพัฒนาผลงาน
รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนและให้กาลังใจ สาหรับการทุ่มเททางาน โดยจะเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และรางวัล
จากผลการปฏิบตั ิงานให้กบั พนักงาน (การจ่ายโบนัส) ตามนา้ หนักการคานวณคะแนนตามข้อ 5
3. การประเมินทักษะความรูค้ วามสามารถ (Competency) และการพัฒนาการของบุคลากรตลอดจนการวัดประสิทธิผล
ของการดาเนินการตามเป้าหมายการทางานซึ่ งสอดคล้องกับหน่วยงานและองค์กร ระบบการบริหารผลปฏิบตั ิงานนี ้
เป็ นเครื่องมือหนี่งในการวัดการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในปั จจุบนั เพื่อประเมินความพร้อมของบุคลากรในด้านของ
ความรู ค้ วามสามารถที่ จ ะได้รับ การปรับ เลื่ อ นขั้น ปรับ เลื่ อ นต าแหน่ ง งาน ซึ่ง จะสามารถระบุ ร ะดับ ของความรู ้
ความสามารถและทักษะที่ยงั ขาดของระดับงานที่สงู ขึน้ ในอนาคตโดยผลการประเมินฯจะถูกนามาใช้เป็ นข้อมูลเพื่อการ
วางแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development & Succession Plan) ที่เหมาะสมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
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4. การทบทวนผลการปฏิบัติงานด้านทักษะ/ความรูค้ วามสามารถ (Competency) มีการประเมิน 2 ครัง้ ในช่วงกลางปี
(พฤศจิกายน – เมษายน) และปลายปี (พฤษภาคม - ตุลาคม) เพื่อเป็ นเครื่องมือให้ผบู้ ังคับบัญชา ให้คาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถ ก่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิตามที่คาดหวัง และ
เป็ น ประโยชน์ต่ อ องค์ก ร รวมทั้ง ส่ งเสริม สนับ สนุ น และให้ก าลัง ใจในการทุ่ ม เทท างาน โดยเชื่ อ มโยงกับ การจ่ า ย
ค่าตอบแทน (การจ่ายโบนัส และปรับเงินประจาปี ) ตามนา้ หนักการคานวณคะแนนตามข้อ 5
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายโบนัส และปรับเงินประจาปี
ก. การจ่ายโบนัส (จ่าย ณ งวดการจ่ายเงินเดือนสุดท้ายของเดือนธันวาคม)
ระด ับตำแหน่ง
ประเภท
1.ต ัวชีว้ ัดผลปฏิบ ัติงำน
2.ท ักษะควำมสำมำรถ
3.เวลำกำรมำทำงำน
คะแนนรวม

ผูบ
้ ริหำร
น้ำหนัก
%

ผูจ
้ ัดกำรฝ่ำย
น้ำหนัก
%

ห ัวหน้ำแผนก
น้ำหนัก
%

พน ักงำน
น้ำหนัก
%

70
30
100

60
30
10
100

50
25
25
100

25
25
50
100

0.70
0.30
1.00

0.60
0.30
0.10
1.00

0.50
0.25
0.25
1.00

0.25
0.25
0.50
1.00

ข. การปรับเงินประจาปี (มีผลการปรับเงินประจาปี ณ วันที่ 26 ธันวาคม)
ระด ับตำแหน่ง
ประเภท
1.ต ัวชีว้ ัดผลปฏิบ ัติงำน
2.ท ักษะควำมสำมำรถ
3.เวลำกำรมำทำงำน
คะแนนรวม

ผูบ
้ ริหำร
น้ำหนัก
%

ผูจ
้ ัดกำรฝ่ำย
น้ำหนัก
%

ห ัวหน้ำแผนก
น้ำหนัก
%

พน ักงำน
น้ำหนัก
%

100
100

70
30
100

50
50
100

40
60
100

1.00
1.00

0.70
0.30
1.00

0.50
0.50
1.00

0.40
0.60
1.00

6. ผูบ้ งั คับบัญชาจะทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนทดแทนตาแหน่งงาน
(Career Development & Succession Plan) ประจ าปี ทั้ ง นี ้ผู้บั ง คับ บัญ ชาจะค านึ ง ถึ ง สายอาชี พ ในอนาคตของ
บุคลากรและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม การสอน/แนะนางาน เป็ นต้น
7. การกาหนดค่าตอบแทนต้อ งคานึงถึงการจูงใจให้พนักงานทางานให้ดีขึน้ ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ และทางาน
อย่างเต็มความรูค้ วามสามารถของแต่ละบุคคลด้วย เช่น การกาหนดให้มีการปรับเงินเดือนตามผลการปฏิบตั ิงานใน
แต่ละปี การให้เงินรางวัลประจาปี (Annual Bonus) การให้ค่าตอบแทนการขาย (Commission) เป็ นต้น รวมทั้งการ
กาหนดโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างที่จงู ใจ เช่น การกาหนดให้เงินเดือนแต่ละระดับมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเอง และแข่งขันกันเพื่อรับภาระหน้าที่ในตาแหน่งที่สงู ขึน้ เป็ นต้น
8. ค่ำตอบแทน (Remuneration) คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ค่าใช้จ่ายนีอ้ าจจ่ายในรูปตัวเงิน
หรื อ มิ ใช่ ตัว เงิ น ก็ ได้ เพื่ อ ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านตามหน้า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ จูง ใจให้มี ก ารปฏิ บัติ ง า นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญกาลังใจของผูป้ ฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็ นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้ดีขึน้
โดยการกาหนดค่าตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ดังนี ้
8.1 เงินเดือน (Salary) เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับ พนักงานทุกคน ตามประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง เพื่อ
สะท้อนถึงมูลค่างาน (Job Value) ผลงาน (KPI) และทักษะความรูค้ วามสามารถ (Competency) โดยแบ่งตาม
ระดับตาแหน่งงาน ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ผูอ้ านวยการสายงาน ผูจ้ ดั การฝ่ าย หัวหน้างาน พนักงาน และพนักงานรายวัน
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8.2 ค่ำตอบแทนลักษณะอื่นๆ (Allowance) เป็ นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่จ่ายให้กับ พนักงานตาม
ลักษณะงาน ตาแหน่งงาน สภาพการทางาน หรือลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ค่าตอบแทนลักษณะนีส้ ามารถเป็ นกลไก
ในการสร้างแรงจูงใจและปรับค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมมากขึน้ ในปั จจุบนั ประกอบด้วยค่าตอบแทนหลาย
ลักษณะภายใต้นโยบายที่แตกต่างกันออกไป เช่น เงินพิเศษประจาตาแหน่ง ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่ากะ ค่าที่พกั ค่านา้ มัน
ค่าสึกหรอ ค่าโทรศัพท์ ค่าตอบแทนการขาย เป็ นต้น
8.3 สวัสดิก ำร (Welfare) คือ ค่าตอบแทนที่ บริษั ทฯ จัดให้กับพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานมีความมั่งคงในการ
ดารงชีวิต ตลอดจนเป็ นเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั พนักงานทุกระดับทุกคน เพื่อปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็ นสวัสดิการที่เป็ นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบตั ิเหตุหมู่ ทุนการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือกรณี ประสบภัยพิบัติ เงิน ช่วยเหลือ
ฌาปนกิจ ในส่ วนของสวัสดิ การที่ไม่ เป็ นตัวเงิน นั้น จะประกอบด้วย การลาประเภทต่ าง ๆ ค่าของเยี่ย มกรณี
เจ็บป่ วย/คลอดบุตร งานเลีย้ งปี ใหม่ เป็ นต้น
8.4 เงินรำงวัลประจำปี (Bonus) เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับ พนักงาน จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละ
รอบปี โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายของ
องค์กร
9. บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ บริษัท อื่น ๆ ในอุตสาหกรรม ที่
ใกล้เคียงกันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญกับการจ้างงาน โดยคานึงถึงขีดความสามารถ การ
ปฏิบัติงานตามความสามารถของพนักงานในตาแหน่งต่าง ๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ทัง้ สตรี
ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส ซึ่งคานึงถึงหลักความเป็ นธรรม ความเสมอภาค คุณสมบัติเหมาะสม และการมีพนั ธะสัญญากับ
บริษัทฯ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและร่วมเจริญเติบโตไปกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยได้กาหนดนโยบาย
อัตราค่าตอบแทนของพนักงานที่สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และเชื่อมโยงกับ
ผลการปฏิบตั ิงาน ทักษะความรูค้ วามสามารถของพนักงาน และมูลค่าของงานตามระดับตาแหน่งงาน
10. การกาหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถควบคุมให้อยูภ่ ายใต้งบประมาณที่กาหนด และเหมาะสมกับความสามารถในการ
จ่าย (Ability to Pay) เพื่อให้ตน้ ทุนของการดาเนินงานอยู่ในขอบเขต และยังสามารถขยายกิจการเพื่อความก้าวหน้า
ขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือแก้ไขนโยบายฉบับนีต้ ามความเหมาะสม และต้องได้รับการอนุมตั ิจากประธาน
กรรมการบริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
แบบฟอร์ม
• แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Key Performance Indicators)
• แบบฟอร์มการประเมิน ทักษะความสามารถ (Competency)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบำยเรื่อง : ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหำรและพนักงำน
ในเครือของกลุ่มบริษัทกันกุล
(Remuneration & Welfare)
อนุมัติโดย: มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564
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