
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จรรยาบรรณทางธรุกจิของคูค่า้ 

(Supplier Code of Conduct) 

บรษิัท กันกุลเอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน) 

จรรยาบรรณทางธรุกจิของคูค่า้ 

(Supplier Code of Conduct) 

บรษิัท กันกุลเอ็นจเินียริง่ จ ากดั (มหาชน)   





ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

 ชื่อหลกัทรพัย์ : GUNKUL 

 
กลุม่อตุสาหกรรม : 

หมวดธุรกจิ : 

ทรัพยากร 

พลังงานและสาธารณูปโภค 

 
เกีย่วกับธุรกจิ : 

 

1. ธุรกิจผลิต จัดหา และจ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟา้ท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศ 

2. ธุรกิจผลิต จัดหา และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงาน

ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

3. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟา้จากพลังงานทดแทนและอ่ืน ๆ ท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ 

4. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

5. ธุรกิจการใหบ้ริการบ ารุงรักษาโรงไฟฟา้ 

 
วิสยัทัศน์ : เปน็ผู้น าด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟา้ 

ด้วยเทคโนโลยีช้ันน าเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างยั่งยืน 

 
พันธกจิ : ด้านการผลติไฟฟา้จากพลังงานทดแทน : จัดสร้างโรงไฟฟา้พลังงานทดแทนท่ี

ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้ความส าคัญต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ด้านการขาย : จัดหาอุปกรณ์ส าหรับระบบไฟฟา้ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประหยัด

พลังงาน และช่องทางการจ าหน่ายรวมถึงการให้บริการท่ีตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า 

ด้านเทคโนโลย ี: พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมท้ังน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ

บริหารจัดการและการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและลดต้นทุน 

ด้านผลตอบแทน : สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 

ด้านบุคลากร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพ่ิมขีดความรู้ความสามารถใน

การแข่งขันระดับสากล 

ด้านการจัดการ : จัดโครงสร้างและบริหารจัดการตามหลักก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 
วัฒนธรรมองคก์ร : 

 
Goal : มุ่งม่ันสู่เป้าหมาย ไม่หว่ัน ไม่ถอดใจ 

Reliability : ท างานแบบมืออาชีพไว้ใจได้ 

Ownership : ดูแล ใส่ใจ เป็นหน่ึงเดียว 

Wisdom Learning : เรียนรู้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญญาและการปรับตัว 

Technology and Innovation : เปิดรับเทคโนโลยี และต่อยอดนวัตกรรม 

Honesty and Governance : ซื่อสัตย์ โปร่งใส และทุ่มเทต่อความรับผิดชอบ 

 

เครือขา่ยความยัง่ยนื : 

      



 

 

สำรจำกผู้บริหำร 

 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ”  มีความมุ่งม่ัน เป็นผู้น าด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบ

วงจร  และธุรกิจระบบไฟฟา้ด้วยเทคโนโลยีชั้นน า  เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างยั่งยืนให้กับประเทศชาติ   ซึ่งตลอด

ระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทฯได้ด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  หลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ตามกรอบ

นโยบาย “We care” ท่ีมุ่งเน้นการด าเนินงานและสร้างคุณค่าท้ัง 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติส่ิงแวดล้อม โดยมี

การเชื่อมโยง วางแผน ติดตาม และประเมินจัดการความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจกับดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือ

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิสัยทัศน์บริษัทฯ เพ่ิมขีดความสามารถในการท าธุรกิจควบคู่ไป

กับการสร้างผลลัพธ์ท่ีดีแก่สังคม และเพ่ือน าองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้พันธะสัญญา     

“Not only the energy, we care” 

We care Business: “พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า” เน้นพัฒนา

เทคโนโลยี นวัตกรรม และจัดหาธุรกิจใหม่ เพ่ือส่งมอบคุณค่าและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตามกรอบหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ 

We care People: “พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ทีมดี และองค์กรเป็นเลิศ” เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถท้ังในส่วน

ของทักษะการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานคือทรัพยากรส าคัญท่ีสามารถขับเคลื่อน

องค์กรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ 

We care Social: “รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เติบโตร่วมกันอย่างย่ังยืน ส่งเสริมการอยู่

ร่วมกันกับชุมชน” ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสมดุลในฐานะ “เพ่ือนบ้านท่ีดี”  

 โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา เป็นปีท่ีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (Covid-19) 

อย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนในวงกว้าง ทางบริษัทฯจึงตระหนัก และเล็งเห็นถึง

ความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดต้ังคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือวางแผน ด าเนินการช่วยเหลือ และ

สนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนท่ีได้รับผลกระทบโดยมุ่งเน้นการมาตรการเชิงป้องกันและการท างานเชิงรุก เพ่ือป้องกันความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังจัดท าประกันภัย Covid-19 ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกคน  

ท้ายน้ีในนามบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) จะมุ่งม่ันพัฒนาธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ส่งมอบสินค้าและ

บริการท่ีมีคุณภาพให้ภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด ส่งมอบคุณค่าสู่ชุมชน สังคมและ

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเน่ืองต่อไปอย่างยั่งยืน 

 

         คุณโศภชา ด ารงปิยวุฒ์ิ 

                  (ประธานกรรมการบริหาร)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรจำกผู้บริหำร 

 ส าหรับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในปัจจุบันได้ถูกกล่าวถึงและน ามาเป็นหลักปฏิบัติส าคัญภายในองค์กรท้ังภาครัฐ 

และเอกชนกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีแนวคิดส าคัญคือ การด าเนินงานหรือด าเนินธุรกิจใดๆก็ตาม ด้วยความรับผิดชอบต่อ

เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจมาเป็นพ้ืนฐาน

ส าคัญในการเป็นรากฐานแห่งความยั่งยืน ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติระดับสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals:  SDGs) , GRI Standard (Global Reporting Initiative) และแนว

ปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ISO:26000 เพ่ือท าใหก้ารด าเนินงานท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เป็นไปได้

อย่างครอบคลุม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมิน

ด้านก ากับกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ด้วยคะแนนในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ต่อเน่ืองเป็น ปีท่ี 4 ดังน้ันเพ่ือให้การ

พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเกิดเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้จัดท า “จรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of 

Conduct)” ฉบับน้ีขึ้น เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติส าคัญร่วมกับคู่ค้า ภายใต้หลักการ 3 ข้อ 

Let’s care Business: “ร่วมกันพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า” เน้น

พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และจัดหาธุรกิจใหม่ร่วมกัน เพ่ือส่งมอบคุณค่าและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ตามกรอบหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ 

Let’s care People: “ร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง ทีมดี และองค์กรเป็นเลิศ” เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ท้ังในส่วนของทักษะการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานร่วมกัน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานคือทรัพยากรส าคัญท่ี

สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ 

Let’s care Social: “ร่วมกันด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และเติบโต

พรอ้มกันอย่างย่ังยืน” ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ในฐานะ “เพ่ือนบ้าน

ท่ีดี”  

ในนามบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่ค้าจะมีการด าเนินธุรกิจและด าเนินงานตาม

กฎหมาย รวมไปถึงระเบียบ ข้อบังคับและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระดับสากล เพ่ือการเติบโตด้วยกันอย่างม่ันคงและร่วมสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนต่อไป 

 

          ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย 

           (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

 



 

 

 

ค ำน ำ 

 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไป

กับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเป็นหลักส าคัญ เพ่ือ

ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีการด าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เคารพสิทธิเสรีภาพ มีการปฏิบัติ

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม มีการดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สุงสุด รักษาสมดุลทางธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นจึงได้มีการจัดท า “จรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า 

(Supplier Code of Conduct)”  ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือเปน็แนวปฏิบัติที่ส าคัญร่วมกัน  

บริษัทฯ หวังเปน็อย่างยิ่งว่านอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติอันเป็นสากล คู่ค้าจะน า  “จรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้าของกันกุล”  ไปเป็นหนึ่งในแนว

ปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจ โดยกันกุลฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมคู่ค้าให้ด าเนินธุรกิจ

ตามหลักบรรษัทภิบาล รวมทั้งติดตามการน า  “จรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า”  ไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กรและธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน
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 จรรยาบรรณทางธุรกิจของคูค่้า 

| กันกลุและการพัฒนา สู่ควำมย่ังยืน 

 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  ให้

บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบาย  มุ่งสู่การเปน็หนึ่งในผู้น าทางด้านธุรกิจพลังงานทดแทนและระบบ

ไฟฟา้อย่างครบวงจร ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง ภายใต้แนวคิด “Not Only the Energy, We Care” มีหลักส าคัญ

ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ตอบสนองต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 

We care Business 

พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรตอบสนองต่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มค่า 

 

     ด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีด้วย

ความรับผิดชอบ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยี

และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือปรับปรุงการท างาน ส่ง

มอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค โดยค านึงถึง

คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานทดแทนให้กับประเทศใน

อนาคตแบบครบวงจร 

 

We care People 

พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง 

ทีมดี และองค์กรเป็นเลิศ 

 

     เพราะเราเช่ือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรส าคัญของ

องค์กรและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้

บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้

บุคลากรให้เป็นคนเก่งและดี จัดระบบการท างานแบบเน้น

การมีส่วนร่วม สร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมด้วย

ความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้

ตลอดร ะ ย ะ เ วล าก า รท า ง าน ใ ห้ บุ ค ล าก รมี ทั กษ ะ 

ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างรอบด้าน ส่งเสริม

เกิดวัฒนธรรมการท างานภายในองค์กรยึดตามหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ ดี ความเท่าเทียม ตามหลักสิทธิ

มนุษยชน ความปลอดภัยและชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน 

น าพาองค์กรสู่ความเปน็เลิศ 

 

We care Social 

รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เติบโตร่วมกันอย่างย่ังยืน 

     ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะ “เพ่ือนบ้านที่ดี” 

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์ สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการแลกเปลี่ยน

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล 

องค์กร  ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 จรรยาบรรณทางธุรกิจของคูค่้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือรองรับนโยบายและแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯจึงก าหนด

กรอบและกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงตามแนวทางการด าเนินการในระดับสากล ครอบคลุมประเด็นทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่สอดคล้องกันใน

ทุกกลุ่มธุรกิจ จึงได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ในปี 2563 เพ่ือเป็นผู้น าในการท า

หน้าที่ก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในสาม

เร่ืองหลัก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านส่ิงแวดล้อม 

 

กลยทุธก์ารพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 
 

 

We care Business 

พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร

ตอบสนองตอ่ผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย

อย่างคุ้มค่า 

1. พัฒนา/ปรับปรุง/จัดหาผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟา้อย่างครบวงจร 

2. ต่อยอดความแข็งแกร่งเงินทุน ด้วยการขยายธุรกิจพลังงานท้ังในและต่างประเทศมากย่ิงข้ึน 

3. การจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย สามารถใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

4. มุ่งเน้นขยายธุรกิจก่อสร้าง ท้ังระบบไฟฟา้และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงสายส่งบน

ดินและใต้ดิน และเข้ารับงานประเภทเคเบ้ิลใต้น ้ามากย่ิงข้ึน เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่าง

ย่ังยืน   

5. จัดหาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวะหรือสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ  เพ่ือให้ม่ันใจ

ว่าธุรกิจด าเนินการได้ตามปกติ และไม่เกิดผลกระทบใด ๆ  

 

We care People 

พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง 

ทีมดีและองค์กรเป็นเลิศ 

1. สร้างต้นแบบวัฒนธรรม “GROWTH” ท่ีเหมาะสม  เพ่ือสนับสนุนต่อกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

และองค์กร 

2. เสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีบทบาทหลักในการผลักดัน  และเสริมสร้าง

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. พัฒนาพฤติกรรมร่วมของบุคลากรให้ปรับเปล่ียนไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ในการท างานเป็น

ทีม และน าพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

4. ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เอื้อต่อการสร้างพฤติกรรมท่ีดีให้แก่บุคลากร 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

6. ปรับเปล่ียนวิถีการท างานในสภาวะหรือสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ  เพ่ือให้ม่ันใจว่าบุคลากรของ

องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้ทุก ๆ ท่ีอย่างปลอดภัย 

 

We care Social 

สร้างโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

ท่ีเป็นมิตรต่อชุมชนอย่างย่ังยืน 

1. สร้างโรงไฟฟา้พลังงานทดแทน เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสังคมและชุมชน 

2. สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานกับเครือข่ายชุมชน ในการพัฒนา, สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  เพ่ือร่วมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและ

อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 

3. สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาเพ่ือเป็นแหล่ง เรียนรู้ และพัฒนาสายอาชีพให้กับนักศึกษา 

เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ น าไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างอาชีพให้กับชุมชน  โดยจ้างคนในท้องถิ่นชุมชนเป็นพนักงานประจ าโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทน 

5. สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม

พลังงานทางเลือก และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยึดม่ันในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในสภาวะหรือสถานการณ์ท่ี

ไม่ปกติ เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 
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| ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) 
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 จรรยาบรรณทางธุรกิจของคูค่้า 

| สรุปกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

เพ่ือมุ่งเน้นการคัดสรรคุณภาพสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุดจึงถือเป็นกลยุทธ์ิในการจัดซ้ือจัดหาที่บริษัทฯให้ความส าคัญ  ก่อให้เกิดความคุ้มค่าทั้งด้าน

ของงบประมาณที่ใช้จ่าย และคุ้มค่าในด้านการจัดสรรทรัพยากรที่ยั่งยืน  การบริหารความเส่ียงคู่ค้า ส่งเสริม

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน สนับสนุนหลักธรรมาภิบาล  สิทธิมนุษยชนดูแลการจ้างแรงงานท้องถิ่น 

ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อคู่ค้าให้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สังคมและส่ิงแวดล้อม 

เปน็แนวทางที่บริษัทฯ ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 

การบรหิารจัดการคูค่า้รายใหม ่

การประเมินคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ 
จ านวนคู่ค้ารายใหม่ทีไ่ด้รับการประเมิน 

คัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ 

 

หมวดความรับผิดชอบต่อสังคม 

และส่ิงแวดล้อม 

       

•   ประเมินตนเองด้านสิทธิมนุษยชน 

•   ประเมินตนเองด้านจรรยาบรรณธุรกิจ 

•   ประเมินตนเองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

หมวดความปลอดภัยและอาชีวอนามยั 

 

•   ประเมินตนเองด้านการจัดให้มีความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

การบรหิารจัดการคูค่า้ทีอ่ยูใ่นระบบ AVL (Approved Vendor List)   

 

บริษัทมีกระบวนประเมินผลงานคู่ค้าและการ

ตรวจสอบผลงานคู่ค้าหลังการซือ้ขาย 

(ปีละ 2 ครั้ง) 

 

     มีการเย่ียมชมโรงงาน หรือสถาน

ประกอบการของคู่ค้า เพ่ือหาแนวทาง 

การพัฒนาสินค้าและบริการ 

จ านวนคู่ค้าในระบบ AVL ได้รบัการประเมิน

และวิเคราะห์การประเมนิ 

 ใช้เกณฑ์ในการประเมนิ 4 ด้าน 

ด้านคณุภาพ  ด้านราคา  ด้านการส่งมอบและบริการหลังการขาย 

การบรหิารจัดการจดัจา้งผู้รบัจา้งชว่ง 

การพิจารณาจัดจ้างผู้รับจ้างช่วง 

        บริษัทฯก าหนดเง่ือนไข ด้านความ

ย่ังยืนในสัญญาทุกฉบับท่ีจะท าร่วมกับคู่ค้า 

เพ่ือป้องกันการล่วงละเมิดหรือการปฏิบัติท่ี

ผิดหลักศีลธรรมทางธุรกิจ และการปฏิบัติ

ตามสิทธิมนุษยชน 

ใช้เกณฑ์ในการประเมนิ 4 ด้าน 

ด้านคุณภาพ ด้านราคา ด้าน

การส่งมอบและบริการหลังการ

ขาย 

ระบุเงือ่นไขความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ลงในสัญญาทุกฉบับ  

 

สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 

สิทธมินุษยชน 

 
 

อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

ร้อยละ 

100  

ร้อยละ 

100  
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การประเมินความส าคัญของกลุ่มสินค้าและคู่ค้า 

บริษัทฯ จะท าการประเมินความส าคัญของกลุ่มสินค้าและคู่ค้าตามมูลค่าการจัดหาและระดับความเส่ียงในการจัดหา 

เพ่ือสามารถจัดล าดับความส าคัญและแนวทางบรรเทาความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากกลุ่ม

สินค้าและคู่ค้าที่มีมูลค่าสูง ระดับความเส่ียง และผลกระทบต่อรายได้บริษัท โดยจากข้อมูลสถิติการส่ังซ้ือส าหรับ     

ป ี2563  บริษัทฯ มีมูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้างกับคู่ค้าทั้งในประเทศ

และต่างประเทศรวมทั้งส้ิน 843 ราย มูลค่าการจัดซ้ือจัดจ้าง

เท่ากับ 3,679 ล้านบาท  

การจัดการประเมินความส าคัญของคู่ค้า บริษัทฯ ให้ความส าคัญ

กับคู่ค้ารายส าคัญเป็นหลัก ซ่ึงคู่ค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีผลกระทบ

โดยตรง ทั้งในด้านการด าเนินธุรกิจ ความน่าเช่ือถือ และ

ช่ือเสียง เพ่ือจัดท าแผนการรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่

ค้าโดยใช้ตัวช้ีวัดในการประเมินคู่ค้ารายส าคัญ ดังนี้ 

 

ตัวชีว้ัดการประเมนิคูค่า้รายส าคญั 

 

คู่ค้ารายส าคัญ 

(ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทโดยตรง) 

 

1 .  เ ป็นคู่ค้ า ท่ี มูลค่ าการจัด ซ้ือจัดจ้ าง 

ตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป 

 

 
 

2. เป็นผู้รับเหมารายย่อยท่ีให้บริการงาน

ก่อสร้างท่ีมีมูลค่างานว่าจ้างตั้งแต่ 1 

ล้านบาทข้ึนไป 

ผลการประเมินคูค่า้รายส าคญั ประจ าปี 2563 

  
 

กลยทุธเ์พ่ือพัฒนาการบรหิารจัดการหว่งโซ่อปุทานภายในองคก์ร 

1. จัดหาสินค้าจากผู้ผลิตและจ าหน่ายในประเทศ เพ่ือลด

ระยะเวลาในการส่งมอบ เน่ืองด้วยงานก่อสร้าง หรืองาน

ขายสินค้าต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบ ดังน้ัน 

บริษัทฯ จึงพิจารณาให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตหรือจ าหน่าย

ในประเทศเป็นหลัก เ พ่ือลดความเส่ียงค่าปรับการ

ก่อสร้างล่าช้า หรือการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าล่าช้า 

 

2. ประยุกต์ใ ช้ระบบ E-Document ทั้งองค์กร โดย

หน่วยงานจัดซื้อได้น าระบบ E-Document มาใช้ในเร่ือง

การอนุมัติใบส่ังซื้อ ส่ังจ้าง ผู้บริหารสามารถอนุมัติการ

ส่ังซื้อผ่านระบบ E-Document ลดปริมาณการใช้

กระดาษ และช่วยอ านวยความสะดวก ท าให้ผู้บริหารและ

พนักงานสามารถท างานได้ตลอดเวลา anytime 

anywhere ลดอัตราความเส่ียงของการแพร่ระบาดของ 

Covid-19 

3. ปรับมาตรฐานสินค้ากลุ่มงานก่อสร้าง วางแผนการ

ออกแบบใช้สินค้าแบบเดียวกันส าหรับงานก่อสร้าง

พลังงานไฟฟา้แสงอาทิตย์ เพ่ือลดความเส่ียงด้านการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วของแผงโซลาร์เซลล์ 

และยังไม่เป็นการปิดกั้นกระบวนการสรรหา และอ านาจ

การต่อรองราคา เน่ืองจากบริษัทฯ ก าหนดให้ใช้สินค้า

ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

4. ส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

สนับสนุนหลักธรรมาภิบาล  สิทธิมนุษยชน ดูแลการ

จ้างแรงงานท้องถิ่นต่อคู่ค้า ตลอดจนสร้างความ

เข้าใจให้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความปลอดภัย    

อาชีวอนามัย สังคมและส่ิงแวดล้อมแก่คู่ค้า 

ผูร้บัเหมารายยอ่ย 

28 ราย  

ผูจ้ าหนา่ยสนิคา้   

36 ราย  
จ านวนรวมคูค่า้รายส าคญั 

ประจ าป ี2563 

64 ราย  

843

3,679

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

จ านวนคูค่า้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

(ราย)

มูลค่าการจดัซื้อจดัจา้งรวม 

(ล้านบาท)
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ผลลัพธข์องการจัดการเชงิกลยทุธ์ 

 

ระยะเวลาเฉล่ียในการ 

จัดซ้ือจ้าง 

2561 

8 วนั 

2562 

6 วนั 
 

ระยะเวลาเฉล่ียในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ประจ าปี 2563 

 

เปา้หมายการด าเนนิงาน 

เป้าหมายระยะสั้น 

พัฒนาและบริหารความสัมพันธ์

กับคู่ค้า ออกเยี่ยมเยียนคู่ค้า

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 

ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดหาสินค้า

บ ริ ก า ร ท่ี เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( Green 

Procurement) 

ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย

ด้วยการบริหาร

ต้ นทุนอย่ างมี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 

อย่ างน้ อยร้ อยล ะ  5  ของ

งบประมาณต่อปี 

คู่ค้าตอบรับและ

เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร

ประ เมินผลการ

ด าเนินงานตาม

จรรยาบรรณคู่ค้าฯ  (Supplier 

Code of Conduct)  ร้ อยละ 

50 

เป้าหมายระยะยาว 

 

3 วนั  

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงของผลกระทบท้ังในด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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Let’s care 

Business 
ร่วมกนัพัฒนาธรุกจิแบบครบวงจร 

ตอบสนองตอ่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียอยา่งคุ้มคา่ 
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| Let’s care Business 

  รว่มกันพัฒนาธรุกจิแบบครบวงจร 

  ตอบสนองตอ่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคุ้มคา่ 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance: GCG) เป็นเร่ืองส าคัญซ่ึงผู้บริหารและพนักงาน 

ขององค์กร ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญจึงได้ 

น าหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ ในการก าหนดระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 

เน้นการเปดิเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงจะส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ส่งเสริมประสิทธิภาพใน 

การท างาน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมมูลค่าแก่เจ้าของกิจการ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้ 

 

1. Accountability ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถช้ีแจง อธิบายการ

ปฏิบัตินั้นได้ 

2. Responsibility ความส านึกในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

3. Equitable Treatment ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสุจริตและ     

เท่าเทียมกัน รวมถึงการให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม 

4. Transparency การเปดิเผยข้อมูล และการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

5. Value Creation การเพ่ิมมูลค่าให้กิจการในระยะส้ันและระยะยาว โดยการพัฒนา ปรับปรุง 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

 

แนวทางการด าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทฯ

ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน สังคม ชุมชน และภาครัฐ จึงได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

ได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม การต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปช่ัน การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลัก

พ้ืนฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในบริษัทฯ ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติมีกลไก

ติดตาม ดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน โดยก าหนดเป็นนโยบาย

หรือแนวปฏิบัติ ดังนี ้

 

พนักงาน : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งสร้าง

สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีคุณภาพ 

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการ

รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุม เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างความ

พึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว 

นโยบาย 

การก ากับดแูลกจิการที่ด ี
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คู่ค้า : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและตามสัญญาที่ตกลง

ร่วมกัน และมีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม เปดิเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างเหมาะสมให้กับ

ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ 

ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพัฒนาตลาดให้เติบโตเพ่ือผลประโยชน์

ร่วมกันในอุตสาหกรรม 

สังคม/ชุมชน และส่ิงแวดล้อม : บริษัทฯ รับผิดชอบในการดูแลเพ่ือไม่ให้การด าเนินงานของบริษัทฯ ส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility “CSR”) เพ่ือการพัฒนาชุมชมและสังคมอย่างยั่งยืน 

ภาครัฐ : บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือ 

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

Self Check   

1. บริษัท หรือองค์กรของท่านมีการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีหรือไม่ 

 ไม่มีการด าเนินการ 

 มีการด าเนินการ (กรุณาตอบค าถามข้อท่ี 2) 

2. บริษัท หรือองค์กรของท่านมีการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอยู่ในระดับใด 

 ระดับนโยบาย 

 ระดับแนวปฏิบัติ 

 อ่ืนๆ

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. .............................................................................................. .......................... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. .................................................................................................................. ...... 
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จรยิธรรมทางธรุกจิ 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายหลักในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และกลุ่มบริษัทฯ จะต้องเปน็ไปตามมาตรฐานที่ชอบธรรมตามหลักสากล บริษัทฯ และกลุ่ม

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่สนับสนุนให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจ

ในนโยบายการบริหารกิจการซ่ึงรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีต่อ

สังคมและประชาชน ตามที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการก าหนดไว้ โดยเนื้อหาของ

แนวปฏิบัติดังกล่าวมุ่งหมายให้ครอบคลุมถึงการกระท าของกรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงาน รวมทั้งความสัมพันธ์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกับบุคคลภายนอก 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จะยึดถือตามแนวปฏิบัตินี้และใช้บังคับอย่างเคร่งครัด 

 

โดยมีการจรรยาบรรณทางธุรกิจเพ่ือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 

 

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption) 

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการกระท าอันใดท่ีเกี่ยวข้องกบัการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ ก าหนดให้มชี่องทางการแจ้งเบาะแส

หรือข้อร้องเรียน รวมไปถึงมีการตรวจสอบอยู่เสมอ ตลอดจนเข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ใน “โครงการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน” (Collective Action Coalition: CAC) 

 

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือ

แสวงหาผลประโยชน์ (Insider Trading/Dealing)   

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกับตนเอง และ/หรือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือผลประโยชน์

ส่วนตน บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอก 

 

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีช่องทางให้คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเร่ือง

อื่น ๆ ได้โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในช่องทางท่ีหลากหลาย มีกระบวนการตรวจสอบ และแผนการบริหารจัดการ 

โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเสนอแนะจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ 

 

การไม่เลือกปฏิบัติ (Discrimination) 

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในบุคลากรทุกระดับและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เคารพในความต่าง ไม่ว่าจะเป็น

วัฒนธรรม เช้ือชาติ เพศ ภาษา ศาสนา การศึกษา สถานะทางสังคม อายุ สถานภาพสมรส รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์

และ/หรือการแสดงออกทางเพศ ความพิการทางร่างกายและ จิตใจ รวมถึงความคิดเห็น แนวคิด และรูปแบบการท างาน 

 

การรักษาความลับ (Confidentiality of Information)  

บริษัทฯ มีนโยบายรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับ ท้ังข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ รวมไปถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือความลับทางการค้า และน านโยบายมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust/Anticompetitive Practices) 

บริษัทฯ มีนโยบายและเน้นสร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้ปฏิบัติตนสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคบั 

และ ข้อผูกพันตามสัญญาท้ังหมด ค านึงถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และ

ข้อมูลกรรมสิทธิ์ อื่น ๆ โดยห้ามไม่ให้มีการละเมิด 

 

 

นโยบาย 

จริยธรรมทางธรุกจิ 
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การค านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety, Health 

and Environment) 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นวาระส าคัญ โดยจัดท าข้อก าหนด ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อมในองค์กร ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานสากล โดยคู่ค้าบริษัทฯ ต้องศึกษา และปฏิบัติตาม

กฎหมาย นโยบาย ข้อก าหนด มาตรฐาน และคู่มือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด โดยต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามท่ีองค์กรก าหนด 

 

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ (IT Security) 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรไว้อย่างชัดเจน 

เพ่ือให้การบริหารจัดการ และการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

โดยทางบริษัทฯ มีความคาดหวังเปน็อย่างยิ่งว่าคู่ค้า จะปฏิบัติตามกฏหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ รวมไปถึงด าเนิน

ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม

ทางธุรกิจ 

 

 
 

 

  

 

Self Check   

1. บริษัท หรือองค์กรของท่านมีการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจหรือไม่ 

 ไม่มีการด าเนินการ 

 มีการด าเนินการ (กรุณาตอบค าถามข้อท่ี 2) 

2. บริษัท หรือองค์กรของท่านมีการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจในระดับใด 

 ระดับนโยบาย 

 ระดับแนวปฏิบัติ 

 อ่ืนๆ

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

3. บริษัท หรือองค์กรของท่าน มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย หรือแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต            คอ

รับชั่นหรือไม่ 

 ไมมี่ 

 มี (โปรดระบุ) ...................................................................................................................................................................................................... ......... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

 

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 

Action Against Corruption (CAC) https://www.thai-cac.com/join-us/process-overview/ 

 

 

https://www.thai-cac.com/join-us/process-overview/
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Let’s care 

People 
ร่วมกนัพัฒนาพัฒนาบุคลากร 

ใหเ้ป็นคนเกง่ ทมีดี และองค์กรเป็นเลิศ 
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| Let’s care People 

  รว่มกันพัฒนาบคุลากร 

  ให้เป็นคนเกง่ ทมีดี และองค์กรเป็นเลศิ 

 

สิทธิมนุษยชน 

 

บริษัทฯ ยึดมั่นและส่งเสริมให้มีการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมไม่

เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่าง

ทางกาย จิตใจ เ ช้ือชาติ สัญชาติ 

ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา 

สถานะทางสังคมหรือเร่ืองอ่ืนใดตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ ดังนั้น

บริษัทฯจึงคาดหวังว่าคู่ค้าของกันกุลฯ 

จะปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฏหมายหรือ

ข้อบังคับ ไม่มีกรณีการละเมิด กดขี่

บังคับใช้แรงงาน หรือการเลือกปฏิบัติ 

 การจ้างงานที่เป็นธรรม 

 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มีนโยบายปฎิบัติ

ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลัก

ความเท่าเทียมและเสมอภาคทั้งในเร่ือง

การจ้างงานและผลตอบแทน การแต่งต้ัง 

การเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และการ

พัฒนาศักยภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนา

คุณธรรม ส่งเสริมให้พนักงานทุกคน

แสดงความสามารถอย่างเต็มที่  ซ่ึง

บริษัทฯคาดหวังว่าคู่ค้าจะมีกระบวนการ

บริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน การก าหนด

ระยะเวลาการท างาน สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมไปถึงมี

กระบวนการ เลิกจ้ าง ให้ เ ป็ น ไปตาม

กฎหมายด้านแรงงาน 

 การรักษาและ 

พัฒนาศักยภาพพนักงาน 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีความ

เ ช่ือมั่ น ว่ ารากฐานพลังขั บ เคลื่ อน

ความส าเ ร็จขององค์กรมาจากการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง

กันกับแนวทางธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมให้

พนักงานสร้างสรรค์ ผลงานและพัฒนา

ตนเองร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

และสร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน

และองค์กร ผ่านสวัสดิการและกิจกรรม

สร้างความผูกพันแก่พนักงาน โดย

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่ค้า จะ

มุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างความ

ผูกพันกับพนักงาน เพ่ือขับเคลื่อน

องค์กรได้อยา่งยั่งยืน  
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ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

บริษัทฯ เช่ือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงานเป็นปัจจัยส าคัญประการ

หนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล จึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และ

ข้อก าหนดอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความปลอดภัยในการท างานให้กับพนักงาน ผู้รับเหมา รวมไปถึง ผู้มาติดต่อภายในบริษัท

ฯ มีการจัดสัปดาห์งานนิทรรศการความปลอดภัยของโรงงานภายในกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือรณรงค์ให้พนักงาน ตระหนัก

รับรู้ และมีส่วนร่วมทุกระดับในด้านบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ให้ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน โดยคู่ค้าของบริษัทฯจ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และมีการจัดเตรียม

สภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม เพ่ือลดโอกาส และป้องกันอันตรายที่อาจท าให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสีย

ทรัพย์สิน หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต 

 

เปา้หมายการด าเนนิงานรว่มกบัคูค่้า 

เป้าหมายระยะสั้น 

 

การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอ

นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วน 

เป้าหมายระยะยาว 

 

อัตราการเกิดอุบตัิเหต ุ

เปน็ร้อยละ  

สร้ างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัย ในการท างาน

ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

Self Check   

1. บริษัท หรือองค์กรของท่านมีการด าเนินหรือการปฏิบัติ ด้านการจ้างงานท่ีเป็นธรรม การรักษาและพัฒนา

ศักยภาพพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 

 มี    ไม่มี 

2. บริษัท หรือองค์กรของท่าน มีกรณีหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติท่ีไม่เป็น

ธรรม กดขี่ บังคับใช้แรงงาน หรือการบอกเลิกจ้างท่ีไม่เป็นธรรมหรือไม ่

 ไมมี่ 

 มี (โปรดระบุแนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวซ ้า) 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

3. บริษัท หรือองค์กรของท่าน มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และมีการจัดเตรียม

สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม เพ่ือลดโอกาส และป้องกันอันตรายท่ีอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสีย

ทรัพย์สิน หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม ่

 ไมมี่ 

 มี 

 

0 
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Let’s care 

Social 
ร่วมกนัด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผิดชอบ 

ต่อสงัคม เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

และเตบิโตพรอ้มกนัอยา่งยั่งยืน 
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| Let’s care Social 

  รว่มกันด าเนินธรุกิจด้วยความรบัผดิชอบตอ่สังคม 

  เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และเติบโตพร้อมกันอยา่งยัง่ยนื 

การมส่ีวนรว่มพัฒนาชมุชนและสังคม 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยสร้างความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน     

ในฐานะ “เพ่ือนบ้านที่ดี” เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชุน ให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีอย่าง

ยั่งยืน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือรับทราบข้อมูล และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตรวจสอบ 

ติดตามผลการด าเนินการ จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของบริษัทฯ และให้ความส าคัญในการ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึง

สร้างสรรค์ พัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน 

 
 

ด าเนนิโครงการเพ่ือพัฒนา 

ชมุชนและสังคมอยา่งต่อเนือ่ง 

 
 

มุ่งมัน่คดิคน้นวตักรรม 

สรา้งสรรคสั์งคมและส่ิงแวดล้อม 
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การด าเนนิธรุกจิอยา่งเป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท าให้กระบวนการท างานเกิดผล

กระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนั้นจ าเป็นต้องมีนโยบาย การวางแผนและการวางกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่

เหมาะสม โดยมีการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร รวมไปถึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการด้านทรัพยากร รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 
 

 

การบริหารจัดการพลังงาน 

 

     บริษัทมีความมุ่งม่ันในการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดผลอย่างจริงจังและ

ย่ังยืน ดังน้ันจ าเป็นต้องมีนโยบาย การวางแผนและการวางกลยุทธ์ในการ

ด าเนินงานท่ีเหมาะสม มีการปฏิบัติการอย่างจริงจังและต่อเน่ืองท่ัวท้ังองค์กร 

แต่งตั้ง ผู้ รับผิดชอบและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ เพ่ือติดตามผลการ

ด าเนินงานและการวัดผล โดยใช้แนวทางและตัวช้ีวัดตามมาตรฐานสากล 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการด้าน

พลังงานรองรับการเติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคต 

 

 

การบริหารจัดการน า้ 

 

     น ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต การพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ และเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ การขยายตัว

ของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเท่ียวและบริการ รวมถึงการเพ่ิมข้ึน

ของจ านวนประชากร และการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ ได้ส่งผลกระทบ

ต่อแหล่งน ้า และคุณภาพทรัพยากรน ้า การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าภายใน

องค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญ ซ่ึงต้องจัดให้มีกระบวนการจัดการน ้าในกระบวนการ

ผลิตอย่างครบวงจรและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

การบริหารจัดการของเสยีและ 

ของเสยีจากกระบวนการผลติ 

     บริษัทฯ มีความตระหนักในการด าเนินงานตามนโยบายการจัดการของ

เสียและของเสียจากกระบวนการผลิต ลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยท่ีสุด 

เพ่ือให้องค์กรใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบการเพ่ือป้องกัน

ผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งม่ันพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพ่ือบริหารจัดการของเสียและของเสียจากกระบวนการการผลิตและ

ต่อยอดน าของเสียเหล่าน้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นๆ 

 

 

การบริหารจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

     บริษัทฯตระหนักถึงความส าคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาเหตุ

ส าคัญท่ีส าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยเสี่ยงส าคัญ

ของภาคธุรกิจท่ีอาจจะส่งผลกระทบได้ในอนาคต ดังน้ันจึงมีแนวทางและการ

ด าเนินงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาด้านการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศให้สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผ่านการบริหารจัด

การพลังงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมให้มากท่ีสุด 

 

 
โดยทางบริษัทฯ คาดหวังว่าคู่ค้าจะปฏิบัติตามกฎหมาย รวมไปถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ

ต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม มีการด าเนินงานหรือการจัดท าโครงการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สามารถใช้

ทรัพยากรภายในองค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจน

มีการบริหารจัดการเพ่ือปอ้งกันและลดผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมให้มากที่สุด
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Self Check   

1. บริษัท หรือองค์กรของท่านมีการด าเนินการหรือการจัดท าโครงการท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อชุมชน และ

สังคมหรือไม ่

 ไมมี่    มี 

โปรดระบุรายละเอียดหรือตัวอย่างการด าเนินการหรือการจัดท าโครงการ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

...................................................................................................................................... ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................ .................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... .......................................................................................... 

 

2. บริษัท หรือองค์กรของท่านมีการด าเนินการหรือการจัดท าโครงการท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมหรือไม่ 

 ไมมี่    มี  

โปรดระบุรายละเอียดหรือตัวอย่างการด าเนินการหรือการจัดท าโครงการ 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................................. ....... 

........................................................................................................................... ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ....................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ....................................................................................................................... 
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แบบฟอรม์ลงนามรบัรองส าหรบัคูค่า้ 

ข้าพเจ้าได้อ่าน ท าความเข้าใจ และรับทราบใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า” บริษัท 

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และมีความยินดีท่ีจะปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวในทุกด้าน รวมไปถึงรวมรวมข้อมูลการด าเนินงานและตอบรับ 

“จรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า”  ฉบับน้ีกลับมายังบริษัทฯ ตามท่ีร้องขอ 

 

 

 

ช่ือบริษัท : 

 

 

ช่ือ-สกุล : 

ต าแหน่ง : 

 

 

ที่อยู่ : 

 

 

ช่องทางการติดต่อ : 

 

 

ลงนามรับรอง 

และประทับตราบริษัท : 

 

 

วันที่ลงนาม : 

 

 

 

หากท่านลงนามและประทับตรารับรองบริษัทเรียบร้อยแล้ว กรุณาสแกนข้อมูลและส่งแบบฟอร์มนี้กลับมา

ยังฝ่ายจัดซื้อ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้ที่ คุณปรียา อีเมล preeya@gunkul.com หรือคุณ

ณัฐนันท์ อีเมล nathanun_gke@gunkul.com หรือ คุณสุวิมล อีเมล suwimol.mat@gunkul.com และสามารถ

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมโทร 02-242-5800 ต่อ 5829,5838,5915 
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บริษัท กันกุลเอน็จิเนียริง่ จ ากัด (มหาชน) 

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ช้ัน 8 ถนนพหลโยธิน 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. 0-2242-5800 (อัตโนมัติ) 

 


