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วัตถุประสงค ์

บริษัทฯ เช่ือว่าปัจจัยสาํคญัที่ทาํใหบ้ริษัทฯ ประสบความสาํเร็จและขับเคล่ือนอย่างต่อเน่ือง คือส่ิงที่สามารถดึงดูดใจ พัฒนา

ศกัยภาพ และรกัษาพนกังานที่มีผลการปฏิบติังานสงูและมีแรงจงูใจในการทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ ในสภาวะตลาดที่

มีการแข่งขันกัน พนักงานจะไดร้บัการเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางของตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรม

ใกลเ้คียงกัน ซึ่งเป็นองคป์ระกอบหลักของค่าตอบแทน เพื่อสรา้งและส่งเสริมใหพ้นักงานรูส้ึกมีกาํลังใจในการทาํงาน สรา้ง

ผลลพัธท์ี่ยั่งยืน และทาํใหบ้รษัิทฯ เจรญิเติบโตอย่างตอ่เน่ือง   

 

ผู้เกี่ยวข้อง 

1. ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธุรการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้      

มีหนา้ที่ในการดแูลนโยบายฉบบันีว้า่ไดป้ฏิบติัอย่างถกูตอ้ง 

2. พนักงานทุกระดับ (ผู้บริหารและพนักงาน) ในเครือของกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ที่ มีทักษะ

ความสามารถ และความพรอ้ม 

 

หลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทน (Remuneration) คือ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่องคก์ารจ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ค่าใชจ้่ายนีอ้าจจ่ายในรูปตวัเงิน

หรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพส่งเสริมขวญักาํลงัใจของผูป้ฏิบติังาน และเสริมสรา้งฐานะความเป็นอยู่ของครอบครวัพนกังานใหดี้ขึน้

โดยการกาํหนดคา่ตอบแทนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ดงันี ้

1.1 เงินเดือน (Salary) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายใหก้ับพนักงานทุกคน ตามประเภทตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่ง เพื่อ

สะทอ้นถึงมูลค่างาน (Job Value) ผลงาน (KPI) และทักษะความรูค้วามสามารถ (Competency) โดยแบ่งตาม

ระดบัตาํแหน่งงาน ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร ผูอ้าํนวยการสายงาน ผูจ้ดัการฝ่าย หวัหนา้งาน พนกังาน และพนกังานรายวนั   

1.2 ค่าตอบแทนลักษณะอ่ืนๆ (Allowance) เป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่จ่ายให้กับพนักงานตาม

ลกัษณะงาน ตาํแหน่งงาน สภาพการทาํงาน หรือลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ ค่าตอบแทนลกัษณะนีส้ามารถเป็นกลไก

ในการสรา้งแรงจงูใจและปรบัค่าตอบแทน ใหมี้ความเหมาะสมมากขึน้ ในปัจจบุนัประกอบดว้ยค่าตอบแทนหลาย

ลกัษณะภายใตน้โยบายที่แตกต่างกนัออกไป เช่น เงินพิเศษประจาํตาํแหน่ง ค่าเบีย้เลีย้ง ค่ากะ ค่าที่พกั ค่านํา้มนั 

คา่สกึหรอ คา่โทรศพัท ์คา่ตอบแทนการขาย เป็นตน้ 

1.3 สวัสดิการ (Welfare) คือ ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จัดให้กับพนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานมีความมั่งคงในการ

ดาํรงชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการเสรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหก้บัพนกังานทกุระดบัทกุคน เพื่อปฏิบติังาน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสวสัดิการที่เป็นตวัเงิน ซึ่งประกอบดว้ย กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

ค่ารักษ าพยาบาล ประกันอุบั ติ เหตุหมู่  ทุนการศึกษ าของบุตร  เงิน ช่วยเห ลือกรณี ประสบภัยพิบั ติ                       
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เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ ในส่วนของสวสัดิการที่ไม่เป็นตัวเงินนั้นจะประกอบดว้ย การลาประเภทต่าง ๆ ค่าของ

เย่ียมกรณีเจ็บป่วย/คลอดบตุร งานเลีย้งปีใหม่  เป็นตน้ 

1.4 โบนัสประจาํปี (Annual Bonus) เป็นคา่ตอบแทนที่จ่ายใหก้บัพนกังาน จากผลประกอบการของบรษัิทฯ ในแตล่ะ

รอบปี  โดยเช่ือมโยงกับผลการปฏิบติังานของพนักงานเพื่อจูงใจใหพ้นักงานปฏิบติังานใหไ้ดต้ามเป้าหมายของ

องคก์ร 

2. การกาํหนดค่าตอบแทนคาํนึงถึงการจงูใจใหพ้นกังานทาํงานใหดี้ขึน้ทัง้ในดา้นปริมาณและคณุภาพ และทาํงานอย่าง

เต็มความรูค้วามสามารถของแต่ละบคุคลดว้ย เช่น การกาํหนดใหมี้การปรบัเงินเดือนตามผลการปฏิบติังานในแต่ละปี 

(Annual Increment) และการให้เงินรางวัลประจาํปีในรูปแบบของ การจ่ายโบนั (Annual Bonus) และ/หรือการให้

ค่าตอบแทนการขาย (Commission) เป็นตน้ รวมทัง้การกาํหนดโครงสรา้งเงินเดือนค่าจา้งที่จงูใจ เช่น การกาํหนดให้

เงินเดือนแต่ละระดบัมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญเพื่อจูงใจใหเ้กิดการพัฒนาตนเอง และแข่งขันกันเพื่อรบั

ภาระหนา้ที่ในตาํแหน่งที่สงูขึน้ เป็นตน้   โดยมีหลักเกณฑก์ารพจิารณาการจ่ายโบนัส และปรับเงนิประจาํปีดังนี ้

ก. การจ่ายโบนัส   (จ่าย ณ งวดการจ่ายเงนิเดอืนสุดทา้ยของเดอืนธันวาคม)   

ระดับตาํแหน่ง   ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หวัหน้าแผนก พนักงาน 

 ประเภท % นํา้หนัก % นํา้หนัก % นํา้หนัก % นํา้หนัก 

1.ตัวชีว้ัดผลปฏิบัตงิาน  
Key Performance Indicators    

70 0.70 60 0.60 50 0.50 25 0.25 

2.ทกัษะความสามารถ 
Compentency 

30 0.30 30 0.30 25 0.25 25 0.25 

3.เวลาการมาทาํงาน 
Time Attendance 

- - 10 0.10 25 0.25 50 0.50 

คะแนนรวม 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 1.00 

 

ข. การปรับเงนิประจาํปี  (มีผลการปรับเงนิประจาํปี ณ วันที ่26 ธันวาคม) 

ระดับตาํแหน่ง   ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หวัหน้าแผนก พนักงาน 

 ประเภท % นํา้หนัก % นํา้หนัก % นํา้หนัก % นํา้หนัก 

1.ตัวชีว้ัดผลปฏิบัตงิาน  
Key Performance Indicators    

- - - - - - - - 

2.ทกัษะความสามารถ 
Compentency 

100 1.00 70 0.70 50 0.50 40 0.40 

3.เวลาการมาทาํงาน 
Time Attendance 

- - 30 0.30 50 0.50 60 0.60 

คะแนนรวม 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 1.00 

 

3 มีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานในระดบัสายงาน/ฝ่ายงาน โดยเริ่มตัง้แต่การกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน การ

วางแผน การติดตามความคืบหนา้ การพัฒนาปรบัปรุง และการประเมินผลเทียบกับตวัชีว้ดั   เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการ
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บริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อยู่บนพืน้ฐานของความ

น่าเช่ือถือถกูตอ้ง เป็นธรรม และสรา้งแรงจงูใจในการทาํงานใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 

4 ตัวชี ้วัดระดับองค์กร (Corporate Key Performance Indicators “KPIs” ) จะถูกจัดทําขึ ้น โดยใช้หลักการของ 

Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งพิจารณามมุมองที่ครอบคลมุมิติ การเงิน ลกูคา้ กระบวนการพฒันาการทาํงาน และ 

นวัตกรรม โดยในการพิจารณาจะมีการดาํเนินการจากทุกสายงาน/ฝ่ายงานในองคก์ร และสรุปร่วมกับฝ่ายบริหาร 

หลงัจากนัน้ตวัชีว้ดัที่ไดต้กลงรว่มกนัจะถกูถ่ายทอดลงไปตามลาํดบั จากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไปสู่ระดบัผูบ้ริหาร 

ระดับผู้จัดการฝ่าย และพนักงานทุกคน  ตามลําดับ โดยหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาจะให้คําปรึกษาและ

ขอ้เสนอแนะกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อพฒันาผลงาน รวมทัง้ส่งเสริมสนบัสนนุและใหก้าํลงัใจ สาํหรบัการทุ่มเททาํงาน  

โดยจะเช่ือมโยงกบัการจ่ายค่าตอบแทน และรางวลัจากผลการปฏิบติังานใหก้บัพนกังาน (การจ่ายโบนสั) ตามนํา้หนกั

การคาํนวณคะแนนตามขอ้ ก 

5 การประเมินทกัษะความรูค้วามสามารถ (Competency) และการพฒันาการของบุคลากรตลอดจนการวดัประสิทธิผล

ของการดาํเนินการตามเป้าหมายการทาํงานซึ่งสอดคลอ้งกับหน่วยงานและองคก์ร ระบบการบริหารผลปฏิบติังานนี ้

เป็นเครื่องมือหน่ีงในการวดัการปฏิบติังานของบุคลากรในปัจจุบนั เพื่อประเมินความพรอ้มของบุคลากรในดา้นของ

ความรูค้วามสามารถที่จะได้รับการปรับเล่ือนขั้น ปรับเล่ือนตําแหน่งงาน ซึ่งจะสามารถระบุระดับของความรู ้

ความสามารถและทกัษะที่ยงัขาดของระดบังานที่สงูขึน้ในอนาคตโดยผลการประเมินฯจะถกูนาํมาใชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อการ

วางแผนพฒันาสายอาชีพ (Career Development & Succession Plan) ที่เหมาะสมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว   

6 การทบทวนผลการปฏิบัติงานดา้นทักษะ/ความรูค้วามสามารถ (Competency) มีการประเมิน 2 ครัง้ ในช่วงกลางปี  

(พฤศจิกายน – เมษายน) และปลายปี (พฤษภาคม - ตุลาคม) เพื่อเป็นเครื่องมือใหผู้บ้งัคบับญัชา ใหค้าํปรกึษาและ

ขอ้เสนอแนะกับผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถ ก่อใหเ้กิดผลการปฏิบติัตามที่คาดหวงั และ

เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและให้กําลังใจในการทุ่มเททาํงาน โดยเช่ือมโยงกับการจ่าย

คา่ตอบแทน (การจ่ายโบนสั และปรบัเงินประจาํปี)  ตามนํา้หนกัการคาํนวณคะแนนตามขอ้ 5 

7 การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนทดแทนตําแหน่งงาน (Career Development & 

Succession Plan) ประจําปี ผู้บังคับบัญชาจะทบทวนผลการปฏิบัติงาน และคาํนึงถึงสายอาชีพในอนาคตของ

บคุลากรและพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การมอบหมายใหป้ฏิบติังาน การฝึกอบรม การสอน/แนะนาํงาน  รวมถึงการ

นาํเสนอรกัษาการเพื่อปรบั/เล่ือนตาํแหน่งงาน เป็นตน้ 

8 บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่อยู่ในระดับใกลเ้คียงกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมที่

ใกลเ้คียงกนัอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจา้งงาน โดยคาํนึงถึงขีดความสามารถ การ

ปฏิบติังานตามความสามารถของพนกังานในตาํแหน่งต่าง ๆ โดยไม่เลือกปฏิบติัและใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกัน ทัง้สตร ี  

ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส ซึ่งคาํนึงถึงหลกัความเป็นธรรม ความเสมอภาค คณุสมบติัเหมาะสม และการมีพนัธะสญัญากบั

บรษัิทฯ เพื่อส่งเสรมิความกา้วหนา้ในสายอาชีพและรว่มเจรญิเติบโตไปกบับรษัิทฯ อย่างยั่งยืน โดยไดก้าํหนดนโยบาย

อตัราค่าตอบแทนของพนกังานที่สอดคลอ้งกบัผลประกอบการขององคก์รทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และเช่ือมโยงกบั

ผลการปฏิบติังาน ทกัษะความรูค้วามสามารถของพนกังาน และมลูคา่ของงานตามระดบัตาํแหน่งงาน 



บริษัท กันกุลเอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

นโยบายเรื่อง : ค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องผู้บริหารและพนักงาน 

ในเครือของกลุ่มบริษัทกันกุล 

(Remuneration & Welfare) 

เลขทีเ่อกสาร  POL-BOD_65-006 
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อนุมัติโดย: มติทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท ครั้งที ่1/2565 เมือ่วันที ่4 กุมภาพนัธ ์2565 

 
ฉบับที ่ 3.0 

หน้า  4 / 4 

 

9 การกาํหนดคา่ตอบแทน ตอ้งสามารถควบคมุใหอ้ยูภ่ายใตง้บประมาณที่กาํหนด และเหมาะสมกบัความสามารถในการ

จ่าย (Ability to Pay) เพื่อใหต้น้ทนุของการดาํเนินงานอยู่ในขอบเขต และยงัสามารถขยายกิจการเพื่อความกา้วหนา้

ขององคก์รอย่างตอ่เน่ืองและยั่งยืน 

การเปล่ียนแปลงนโยบาย 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรอืแกไ้ขนโยบายฉบบันีต้ามความเหมาะสม และตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากประธาน

กรรมการบรหิารเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน้ 

 

แบบฟอรม์ 

• แบบฟอรม์การประเมินผลการปฏิบติังาน  (Key Performance Indicators) 

• แบบฟอรม์การประเมิน ทกัษะความสามารถ (Competency) 

 

บันทกึประวตักิารแกไ้ข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

(ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

 OMD 

2563/10 

1.0 2 มี.ค. 2563  จดัทาํใหม่  

  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

  1 มี.ค. 2564 

 POL-BOD 

64-020 

2.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน 

  

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

 8 ก.พ. 2565 

POL-BOD 

65-006 

3.0 8 ก.พ. 2565 ทบทวน  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของ

หน่วยงานกาํกบัและการ

ปฏิบติังานในปัจจบุนั  

- 
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