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วัตถุประสงค์
บริษัทฯ เชื่อว่าปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง คือสิ่งที่สามารถดึงดูดใจ พัฒนา
ศักยภาพ และรักษาพนักงานที่มีผลการปฏิบตั ิงานสูงและมีแรงจูงใจในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ ในสภาวะตลาดที่
มีการแข่งขันกัน พนักงานจะได้รบั การเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็ นไปตามแนวทางของตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรม
ใกล้เคี ยงกัน ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหลักของค่าตอบแทน เพื่ อสร้างและส่งเสริมให้พ นักงานรู ส้ ึกมี กาํ ลังใจในการทํางาน สร้าง
ผลลัพธ์ท่ยี ่งั ยืน และทําให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผู้เกี่ยวข้อง

1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้
มีหน้าที่ในการดูแลนโยบายฉบับนีว้ า่ ได้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
2. พนั ก งานทุ ก ระดับ (ผู้บ ริห ารและพนั ก งาน) ในเครื อ ของกลุ่ม บริษั ท กั น กุ ล เอ็ น จิ เนี ย ริ่ง จํา กั ด (มหาชน) ที่ มี ทั ก ษะ
ความสามารถ และความพร้อม
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทน (Remuneration) คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ค่าใช้จ่ายนีอ้ าจจ่ายในรูปตัวเงิน
หรื อ มิ ใ ช่ ตัว เงิ น ก็ ไ ด้ เพื่ อ ตอบแทนการปฏิ บัติ ง านตามหน้า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ จูง ใจให้มี ก ารปฏิ บัติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญกําลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน และเสริมสร้างฐานะความเป็ นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้ดีขึน้
โดยการกําหนดค่าตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ดังนี ้
1.1 เงินเดือน (Salary) เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานทุกคน ตามประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง เพื่อ
สะท้อนถึงมูลค่างาน (Job Value) ผลงาน (KPI) และทักษะความรู ค้ วามสามารถ (Competency) โดยแบ่งตาม
ระดับตําแหน่งงาน ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ผูอ้ าํ นวยการสายงาน ผูจ้ ดั การฝ่ าย หัวหน้างาน พนักงาน และพนักงานรายวัน
1.2 ค่าตอบแทนลั ก ษณะอื่น ๆ (Allowance) เป็ นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน เดือนที่จ่ายให้กับ พนักงานตาม
ลักษณะงาน ตําแหน่งงาน สภาพการทํางาน หรือลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ค่าตอบแทนลักษณะนีส้ ามารถเป็ นกลไก
ในการสร้างแรงจูงใจและปรับค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมมากขึน้ ในปั จจุบนั ประกอบด้วยค่าตอบแทนหลาย
ลักษณะภายใต้นโยบายที่แตกต่างกันออกไป เช่น เงินพิเศษประจําตําแหน่ง ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่ากะ ค่าที่พกั ค่านํา้ มัน
ค่าสึกหรอ ค่าโทรศัพท์ ค่าตอบแทนการขาย เป็ นต้น
1.3 สวัสดิก าร (Welfare) คือ ค่าตอบแทนที่ บ ริษั ท ฯ จัดให้กับ พนักงาน เพื่ อ ช่วยให้พ นักงานมี ความมั่งคงในการ
ดํารงชีวิต ตลอดจนเป็ นเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั พนักงานทุกระดับทุกคน เพื่อปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็ นสวัสดิการที่เป็ นตัวเงิน ซึ่งประกอบด้วย กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ค่ า รั ก ษาพยาบาล ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ห มู่ ทุ น การศึ ก ษาของบุ ต ร เงิ น ช่ ว ยเหลื อ กรณี ประสบภั ย พิ บั ติ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง : ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน
ในเครือของกลุ่มบริษัทกันกุล
(Remuneration & Welfare)

อนุมัติโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

เลขทีเ่ อกสาร POL-BOD_65-006
วันทีเ่ ริ่มใช้
8 ก.พ. 2565
ฉบับที่
หน้า

3.0

2/4

เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ ในส่วนของสวัสดิการที่ไม่เป็ นตัวเงินนั้นจะประกอบด้วย การลาประเภทต่าง ๆ ค่าของ
เยี่ยมกรณีเจ็บป่ วย/คลอดบุตร งานเลีย้ งปี ใหม่ เป็ นต้น
1.4 โบนัสประจําปี (Annual Bonus) เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบั พนักงาน จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละ
รอบปี โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิงานให้ได้ตามเป้าหมายของ
องค์กร
2. การกําหนดค่าตอบแทนคํานึงถึงการจูงใจให้พนักงานทํางานให้ดีขึน้ ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ และทํางานอย่าง
เต็มความรูค้ วามสามารถของแต่ละบุคคลด้วย เช่น การกําหนดให้มีการปรับเงินเดือนตามผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี
(Annual Increment) และการให้เงินรางวัลประจําปี ในรู ปแบบของ การจ่ายโบนั (Annual Bonus) และ/หรือการให้
ค่าตอบแทนการขาย (Commission) เป็ นต้น รวมทัง้ การกําหนดโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างที่จงู ใจ เช่น การกําหนดให้
เงินเดือนแต่ละระดับ มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒ นาตนเอง และแข่งขันกันเพื่อรับ
ภาระหน้าที่ในตําแหน่งที่สงู ขึน้ เป็ นต้น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายโบนัส และปรับเงินประจําปี ดังนี้
ก. การจ่ายโบนัส (จ่าย ณ งวดการจ่ายเงินเดือนสุดท้ายของเดือนธันวาคม)
ระดับตําแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้จัดการฝ่ าย
หัวหน้าแผนก
พนักงาน
ประเภท
% นํา้ หนัก % นํา้ หนัก % นํา้ หนัก
%
นํา้ หนัก
1.ตัวชีว้ ัดผลปฏิบัตงิ าน
70
0.70
60
0.60
50
0.50
25
0.25
Key Performance Indicators

2.ทักษะความสามารถ

30

0.30

30

0.30

25

0.25

25

0.25

-

-

10

0.10

25

0.25

50

0.50

100

1.00

100

1.00

100

1.00

100

1.00

Compentency

3.เวลาการมาทํางาน
Time Attendance

คะแนนรวม

ข. การปรับเงินประจําปี (มีผลการปรับเงินประจําปี ณ วันที่ 26 ธันวาคม)
ระดับตําแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้จัดการฝ่ าย
หัวหน้าแผนก
ประเภท
% นํา้ หนัก % นํา้ หนัก % นํา้ หนัก
1.ตัวชีว้ ัดผลปฏิบัตงิ าน
-

พนักงาน
%
นํา้ หนัก
-

Key Performance Indicators

2.ทักษะความสามารถ

100

1.00

70

0.70

50

0.50

40

0.40

-

-

30

0.30

50

0.50

60

0.60

100

1.00

100

1.00

100

1.00

100

1.00

Compentency

3.เวลาการมาทํางาน
Time Attendance

คะแนนรวม

3 มีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในระดับสายงาน/ฝ่ ายงาน โดยเริ่มตัง้ แต่การกําหนดเป้าหมายการทํางาน การ
วางแผน การติดตามความคืบหน้า การพัฒนาปรับปรุ ง และการประเมินผลเทียบกับตัวชีว้ ดั เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการ
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บริห ารผลการปฏิ บัติ งานของบุ ค ลากร หน่ ว ยงาน และองค์กรเป็ น ไปในทิ ศทางเดี ย วกัน อยู่บ นพื น้ ฐานของความ
น่าเชื่อถือถูกต้อง เป็ นธรรม และสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ตั ว ชี ้ วั ด ระดั บ องค์ ก ร (Corporate Key Performance Indicators “KPIs” ) จะถู ก จั ด ทํ า ขึ ้น โดยใช้ ห ลั ก การของ
Balanced Scorecard (BSC) ซึ่งพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมมิติ การเงิน ลูกค้า กระบวนการพัฒนาการทํางาน และ
นวัตกรรม โดยในการพิจารณาจะมีการดําเนินการจากทุกสายงาน/ฝ่ ายงานในองค์กร และสรุ ป ร่วมกับฝ่ ายบริหาร
หลังจากนัน้ ตัวชีว้ ดั ที่ได้ตกลงร่วมกันจะถูกถ่ายทอดลงไปตามลําดับ จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไปสู่ระดับผูบ้ ริหาร
ระดับ ผู้จัด การฝ่ าย และพนั ก งานทุ ก คน ตามลํา ดั บ โดยหั ว หน้า งานหรือ ผู้บั ง คับ บัญ ชาจะให้ค ํา ปรึก ษาและ
ข้อเสนอแนะกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อพัฒนาผลงาน รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนและให้กาํ ลังใจ สําหรับการทุ่มเททํางาน
โดยจะเชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และรางวัลจากผลการปฏิบตั ิงานให้กบั พนักงาน (การจ่ายโบนัส) ตามนํา้ หนัก
การคํานวณคะแนนตามข้อ ก
การประเมินทักษะความรูค้ วามสามารถ (Competency) และการพัฒนาการของบุคลากรตลอดจนการวัดประสิทธิผล
ของการดําเนินการตามเป้าหมายการทํางานซึ่งสอดคล้องกับหน่วยงานและองค์กร ระบบการบริหารผลปฏิบตั ิงานนี ้
เป็ นเครื่องมือหนี่งในการวัดการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในปั จจุบนั เพื่อประเมินความพร้อมของบุคลากรในด้านของ
ความรู ค้ วามสามารถที่ จ ะได้รับ การปรับ เลื่ อ นขั้น ปรับ เลื่ อ นตํา แหน่ ง งาน ซึ่ ง จะสามารถระบุ ร ะดับ ของความรู ้
ความสามารถและทักษะที่ยงั ขาดของระดับงานที่สงู ขึน้ ในอนาคตโดยผลการประเมินฯจะถูกนํามาใช้เป็ นข้อมูลเพื่อการ
วางแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development & Succession Plan) ที่เหมาะสมทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
การทบทวนผลการปฏิบัติงานด้านทักษะ/ความรู ค้ วามสามารถ (Competency) มีการประเมิน 2 ครัง้ ในช่วงกลางปี
(พฤศจิกายน – เมษายน) และปลายปี (พฤษภาคม - ตุลาคม) เพื่อเป็ นเครื่องมือให้ผูบ้ งั คับบัญชา ให้คาํ ปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อพัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถ ก่อให้เกิดผลการปฏิบตั ิตามที่คาดหวัง และ
เป็ น ประโยชน์ต่ อ องค์ก ร รวมทั้ง ส่ ง เสริม สนับ สนุน และให้ก ํา ลัง ใจในการทุ่ ม เททํา งาน โดยเชื่ อ มโยงกับ การจ่ า ย
ค่าตอบแทน (การจ่ายโบนัส และปรับเงินประจําปี ) ตามนํา้ หนักการคํานวณคะแนนตามข้อ 5
การวางแผนพั ฒ นาความก้ าวหน้ า ในสายอาชี พ และแผนทดแทนตําแหน่ งงาน (Career Development &
Succession Plan) ประจําปี ผู้บังคับ บัญ ชาจะทบทวนผลการปฏิ บัติ ง าน และคํา นึงถึ งสายอาชี พ ในอนาคตของ
บุคลากรและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม การสอน/แนะนํางาน รวมถึงการ
นําเสนอรักษาการเพื่อปรับ/เลื่อนตําแหน่งงาน เป็ นต้น
บริษั ทฯ มุ่งเน้นการให้อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ี อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษั ทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมที่
ใกล้เคียงกันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญกับการจ้างงาน โดยคํานึงถึงขีดความสามารถ การ
ปฏิบตั ิงานตามความสามารถของพนักงานในตําแหน่งต่าง ๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ทัง้ สตรี
ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส ซึ่งคํานึงถึงหลักความเป็ นธรรม ความเสมอภาค คุณสมบัติเหมาะสม และการมีพนั ธะสัญญากับ
บริษัทฯ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและร่วมเจริญเติบโตไปกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยได้กาํ หนดนโยบาย
อัตราค่าตอบแทนของพนักงานที่สอดคล้องกับผลประกอบการขององค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และเชื่อมโยงกับ
ผลการปฏิบตั ิงาน ทักษะความรูค้ วามสามารถของพนักงาน และมูลค่าของงานตามระดับตําแหน่งงาน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
นโยบายเรื่อง : ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน
ในเครือของกลุ่มบริษัทกันกุล
(Remuneration & Welfare)

อนุมัติโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
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ฉบับที่
หน้า
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9 การกําหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถควบคุมให้อยูภ่ ายใต้งบประมาณที่กาํ หนด และเหมาะสมกับความสามารถในการ
จ่าย (Ability to Pay) เพื่อให้ตน้ ทุนของการดําเนินงานอยู่ในขอบเขต และยังสามารถขยายกิจการเพื่อความก้าวหน้า
ขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือแก้ไขนโยบายฉบับนีต้ ามความเหมาะสม และต้องได้รบั การอนุมตั ิจากประธาน
กรรมการบริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
แบบฟอร์ม
• แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Key Performance Indicators)
• แบบฟอร์มการประเมิน ทักษะความสามารถ (Competency)
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