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1.1 กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) “Gunkul” ก้าวผ่านสู่ปี 36 “ 36 Years of Trust ”  

Why we change? ปีแห่งความเชื่อมันในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา การขยายโอกาสทางธุรกิจ และการวาง 

เป้าหมายในการเติบโตผ่าน กลยุทธ์ทางธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�าทางด้าน

ธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสูปีต่อ ๆ ไปอย่างม่ันคง ด้วยแนวคิดของประธานกรรมการบริษัท  

ในโอกาสครบรอบ 36 ปี “ วันนี้รู้สึกไหมว่ารอบตัวเรา ก�าลังเปลี่ยนแปลง เกิด Disruptive ที่จะเปลี่ยนแปลง

ชวีติประจ�าวันของเรา กนักลุต้องเปลีย่นแปลง..เช่นกนั” เพือ่แสดงถึงการเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญัของบริษทัฯ 

ด้วยแนวคิด “Not Only the Energy, We Care”

การพัฒนาอย่างยั่งยืน01.
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• รีแบรนด์ดิ้งแบรนด์ใหม่ ภายใต้แนวคิด “Not Only the Energy, We Care” เพื่อเตรียม 

ความพร้อมรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

• บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง พร้อมลงทุนเพิ่ม และเปิดกว้างหาพันธมิตรร่วมธุรกิจ รวมถึง

รุกตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป้าหมายสู่ 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 1,000 วัน หรือ

ภายในปี 2563

• เพิ่มช่องทางกระจายรายได้ โดยเปิดกว้างในการหาพันธมิตรเพื่อร่วมธุรกิจใหม่ ๆ ภายใต้

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

• การขยายธุรกิจเพิ่มเติมในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีทั้ง พม่า ลาว ญี่ปุ่น มาเลเซีย และเตรียม

ขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเซียอย่างต่อเนื่อง

ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาล้วนเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดจากการได้รับการไว้วางใจและความ 

เชื่อมั่นจากลูกค้า และพันธมิตรเสมอมา การด�าเนินงานของ GUNKUL จึงไม่เคยหยุดนิ่ง เรายังคงคิด และ

พัฒนาให้ทุกก้าวที่เดินไปอย่างม่ันคง โดยค�านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มโอกาสทาง

ธุรกิจภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ย่ังยืน GUNKUL พร้อมเปิดกว้างเพื่อหา

พันธมิตรทางธุรกิจใหม่ เพื่อที่จะร่วมสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริง 

ปัจจบุนัธรุกจิของ GUNKUL มีทัง้ผลติ จดัหาและจ�าหน่ายอปุกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าซึง่ครอบคลมุ

ในทกุขัน้ตอนของระบบการส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไปจนถึงผูใ้ช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร การก่อสร้าง ตดิต้ังระบบ 

การผลิตไฟฟ้า และการให้บริการดูแลรักษาโรงไฟฟ้า การด�าเนินงานด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกทั้ง 

โรงไฟฟ้าพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนดิน (Solar Farm) ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV 

Rooftop) เพ่ือใช้ภายในธุรกิจตนเอง (Sedf-Consumption) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ “GROOF” พลังงาน

ไฟฟ้าแสงอาทติย์ระดบัครวัเรอืน ทีจ่ะสร้างมิตใิหม่ของการประหยดัพลงังานทีท่กุ ๆ  ครัวเรือนสามารถจบัต้อง

ได้

1.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ด้วยความมุ่งมัน ห่วงใยและใส่ใจของคณะกรรมการบริษัท ที่จะก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยหลัก 

ธรรมาภบิาลและความโปร่งใส ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามวสิยัทัศน์ และพนัธกจิ เพือ่มุง่สู่การเป็นผู้น�าทางด้าน

ธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสูปีต่อ ๆ ไปอย่างม่ันคงภายใต้แนวคิด “Not Only the Energy,  

We Care” ด้วยความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและสงัคม บรษิทัฯ จงึมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาพนกังานให้เกดิ

การเติบโตควบคู๋ไปกับการเติบโตขององค์กร และการอยู่ร่วมกับสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างอย่างยั่งยืน  
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โดยค�านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีความเชื่อม่ันว่า “คน” เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคล่ือนธุรกิจเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

และยั่งยืน 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) “Gunkul” มีความตั้งใจน�าเสนอรายงานความคืบหน้า

และผลการด�าเนินงานต่อเน่ืองท่ีเก่ียวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านรายงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรายงานความยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี

บริษัทฯ มุ ่งมั่นใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู ่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ  

“เป็นผู้น�าด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นน�าเพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน” ไม่แต่เพียงเท่านั้น GUNKUL ยังมีความเชื่อมั่นว่าพลังแห่งความส�าเร็จในการ

ด�าเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรแล้ว ยังต้องมีจิตส�านึกในการสร้าง

ดลุยภาพอนัเหมาะสมบนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างยัง่ยนื (Corporate Social Responsibility) 

ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ภายใต้

หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสามารถเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ เพื่อ

น�าไปสู่การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทยตลอดไปตามนโยบายความรับ

ผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
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1. We care People : พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดี การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ซึ่งถือเป็นทรัพยากรส�าคัญของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลากรมีศักยภาพ เน้นการท�างานที่คล่องตัว 

รองรบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและตอบสนองต่อความพงีพอใจของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

สูงสุด โดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทน การแต่งตั้งปรับเล่ือนต�าแหน่ง 

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  

ความปลอดภยั และจดัระบบการท�างานแบบมส่ีวนร่วม ตลอดจนส่งเสรมิทกัษะและการเรยีนรู้

ตลอดระยะเวลาการท�างาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานเป็นคนเก่งและคนดี มีทักษะและศักยภาพ

ตามที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน 

2. We care Business : พัฒนาธุรกิจที่ตอบสนองต่อการขยายธุรกิจอย่างคุ้มค่า ผลิตสินค้าที่

มคีณุภาพ สร้างมลูค่าธรุกจิบนพืน้ฐานหลกัธรรมาภบิาล และเพิม่มลูค่าทางธรุกจิด้วยนวตักรรม

ในการต่อยอดจากการผลิตและจดัจ�าหน่ายอปุกรณ์ส�าหรบัระบบไฟฟ้า โดยการด�าเนนิการผลติ

อุปกรณ์ บริหารโครงการก่อสร้าง ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจพลังงานทดแทน 

พลงังานแสงอาทติย์ และพลงังานลมแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยชีัน้น�า เพือ่พฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานอย่างยัง่ยนื ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี โดย

ค�านึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้าง

มูลค่าและตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. We care Social : ใส่ใจสงัคมและสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิการอยู่ร่วมกนักบัชมุชนโดยสร้างความ

เป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะ “เพื่อนบ้านที่ดี” เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชุนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ส่งเสริมกระบวนการ มีส่วน

ร่วมของชุมชนเพื่อรับทราบข้อมูล และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ตรวจสอบ ติดตาม 

ผลการด�าเนินการ จัดการผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ และให้ 

ความส�าคญัในการแลกเปลีย่น/ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างบคุคล หน่วยงาน

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวิถีของชุมชนอย่างสมดุล

ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้สื่อสารและถ่ายทอด

ให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึงในแต่ละบริษัทในกลุ่ม GUNKUL โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานตามทีป่รากฎในแผนแม่บทการพฒันาทีย่ัง่ยนื พนกังานทกุคนต้องยดึถอืน�า

ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ภายใต้การก�ากับดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
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1.3 แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้จดัท�าแผนแม่บทการพฒันาทีย่ัง่ยนื เนือ่งในโอกาสครบรอบ 36 ปี GUNKUL 

“36 Years of Trust” Why we change? ปีแห่งความเชื่อมันในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา การขยายโอกาส

ทางธุรกิจ และการวางเป้าหมายในการเติบโตผ่านกลยุทธ์ทางธุรกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่

การเป็นผู้น�าทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสูปีต่อ ๆ ไปอย่างมั่นคง เพื่อแสดงถึงการ

เปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของบริษัทฯ ด้วยแนวคิด “Not Only the Energy, We Care”

โดยผู้น�าของบริษัทฯมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล “มักจะมองอะไรไกลเสมอ และมองเห็นโอกาสรอบตัว 

ตลอดเวลา” นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท ปี 2525 เป็นต้นมา 

บริษัทฯ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความส�าเร็จเกิดจากพลังของบคุคลากรที่บริษัทฯ 

มคีวามเชือ่มัน่ว่าการพฒันาบคุคลให้มคีวามก้าวหน้า เป็นหนึง่ในความส�าเรจ็และการเตบิโตของธุรกจิมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีการก�าหนดทิศทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัดตามกรอบยุทธศาสตร์ ใส่ใจดูแลบุคลากร, ใส่ใจดูแล

พัฒนาธุรกิจ และใส่ใจดูแลสังคมและชุมชน มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร, นวัตกรรมและธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบและสร้างคุณค่าแก่ธุรกิจ

และผู้มีสวนได้เสีย

We care People 1. สร้างและพัฒนาตัวแบบวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม สนับสนุนต่อกลยุทธ์ของหน่วยงาน

พัฒนาบุคลากร

ให้เป็นคนเก่งและคนดี

2. เสริมสร้างทักษะให้แก้ผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีบทบาทหลักในการผลักดัน และเสริมสร้าง

พฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

3. พัฒนาพฤติกรรมร่วมของบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ต่อไป

4. ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เอื้อต่อการสร้างพฤติกรรมที่ดีให้แก่บุตลากร

5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

We care Business 1. การขยายผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร

พัฒนาธุรกิจที่ตอบสนอง

ต่อการขยายธุรกิจอย่าง

คุ้มค่า โดยต่อยอดธุรกิจ

แบบครบวงจรและ

หลากหลาย

2. ต่อยอดความแข็งแกร่งเงินทุน ด้วยขยายธุรกิจพลังงานไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

3. การจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อหวังให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้พลังงานทดแทนได้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งจากการพัฒนาด้วยตนเองรวมถึงการจับมือกับสคาร์ทอัพเพื่อต่อยอด

ธุรกิจต่อไป

4. มุ่งเน้นไปยังธุรกิจก่อสร้าง ทั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงสายส่งบนดิน

และใต้ดิน และเข้ารับงานประเภทเคเบิ้ลใต้น�้ามากยิ่งขึ้น เพ่ือให้รายได้มีการเติบโตได้อย่าง

ยั่งยืนในทุกส่วน 

We care Social 1. สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เป็นแหล่งการเรียนรู้ของสังคมและชุมชน

ใส่ใจสงัคมและสิง่แวดล้อม 

สร้างการมีส่วนร่วมกับ

ชุมชน และเป็นมิตรต่อ

2. สร้างการมส่ีวนร่วมของพนกังานกบัเครอืข่ายชุมชน ในการพฒันา, สบืสานวฒันธรรมประเพณี

ท้องถิน่ และสนบัสนนุกจิกรรมต่าง ๆ  ของชมุชน เพ่ือร่วมสร้างสงัคมท่ีเข้มแข็งและอยูร่่วมกนั

อย่างสมดุล

สิ่งแวดล้อม 3. สร้างเครอืข่ายกบัสถานบนัการศกึษาเพือ่เป็นแหล่ง เรียนรู ้และพฒันาสายอาชพีให้กบันกัศกึษา 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ น�าไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงานทางเลือก และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การด�าเนินงาน
และสร้างมูลค่าตอบสนอง
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีสูค่วามยัง่ยนื

02.

บริษทัฯ เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยยดึหลกัการ

แข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

โดยก�าหนด ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี คอื บคุคล กลุม่บคุคล หรอืองค์กรทีส่ามารถสร้างผลกระทบ และ/หรอืได้รบั

ผลกระทบ และผลประโยชน์ รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบจากการด�าเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กร โดยสร้างการยอมรับให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อมีส่วนรวมและบรรลุผลทางธุรกิจทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม

การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

บทบาทส�าคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซ่ึงบริษัทฯได้จ�าแนก

กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ก�าหนดวธีิการมส่ีวนร่วม และการด�าเนนิงานทีส่�าคญัเพือ่สร้างความสมดุลท่ีครอบคลมุ

ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมทัง้สอดคล้องกบัเป้าหมายทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ตาม

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้น�าด้านธุรกิจพลังงานทดแทนและระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร 

และน�าเทคโนโลยีไปพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ 1. ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน จัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความส�าคัญต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

2. ด้านการขาย จัดหาอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์

ประหยัดพลังงาน และช่องทางการจ�าหน่าย รวมถึงการ 

ให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
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3. ด้านเทคโนโลยี พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ 

ในการบริหารจัดการและการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การท�างานและลดต้นทุน

4. ด้านผลตอบแทน สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู ้ถือหุ ้น และผู ้มีส่วนร่วม 

ทุกฝ่าย

5. ด้านบุคลากร พฒันาศกัยภาพของบคุลากร ให้เพ่ิมขดีความรู้ความสามารถ

ในการแข่งขันระดับสากล

6. ด้านการจัดการ จัดโครงสร้างและการบริหารจัดการด้วยหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

Not only the Energy, we care

We care People
พัฒนาบุคลากร

ให้เป็นคนเก่งและคนดี

We care Business
พัฒนาธุรกิจที่ตอบสนองต่อ

การขยายธุรกิจอย่างคุ้มค่า 

โดยต่อยอดธุรกิจแบบครบวงจร

และหลากหลาย

We care Social
ใส่ใจสงัคมและสิง่แวดล้อม 

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมกีารสือ่สารระหว่างกนัอย่างมส่ีวนร่วมในรปูแบบทีห่ลากหลายสอดคล้องกบัแต่ละกลุ่มผู้มส่ีวน

ได้ส่วนเสยี เพ่ือทราบถงึความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี วธิดี�าเนนิการ/ช่องทางการสือ่สาร พร้อมแนวทาง

การด�าเนนิการเพือ่สามารถตอบสนองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ทีจ่ะด�าเนนิการควบคูไ่ปกบัการทบทวนและปรบัปรงุ

แนวทางการบริหารจัดการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สอดรับกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบรรลุ

เป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนรองรับต่อความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียดังนี้
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวัง วิธีด�าเนินการ/ช่องทางการสื่อสาร ความท้าทาย/แนวทางการด�าเนินการ

1. พนักงาน •  ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และสวัสดิการนอกเหนือจากที่

กฎหมายก�าหนด

•  โอกาสในการพัฒนาความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน

•  ส่งเสรมิความก้าวหน้าและความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน

•  มีสภาพแวดล้อมที่ดี สุขอนามัย และความปลอดภัยใน

ที่ท�างาน

•  ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม

•  ส่งเสริมความผูกพันระหว่างครอบครัวพนักงานและ

องค์กร

• คณะกรรมการบริหารงานบุคคล HR Committee 

• คณะกรรมการสวัสดิการ

• หลักสูตรฝึกอบรมตามสายอาชีพ

• การส�ารวจความคิดเห็นพนักงาน

• ช่องทางรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

• Intranet, Line, บอร์ดประกาศ

• การประชมุแถวตอนเช้าก่อนเริม่งาน, การเดนิประชาสัมพนัธ์ โดยตรง

• จัดท�านโยบายสวัสดิการที่เสริมสร้างความผูกพันกับองค์กร

• รายงานประจ�าปี รายงานความความยั่งยืน

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมโดยก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานอย่าง

เป็นธรรมและวัดผลได้

• พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม 

• ค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน ดูแลสุขอนามัย และความปลอดภัยในการท�างาน 

• พฒันาศกัยภาพและธ�ารงรกัษาพนกังานทีเ่ป็นคนเก่ง คนดีอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึส่ง

เสริมจริยธรรมส�าหรับพนักงาน

• สร้างความผกูพนัพนกังาน ครอบครวั และองค์กร ผ่านสวสัดกิารทนุการศกึษาบตุร 

ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน ตู้รับเรื่องเสนอแนะ เป็นต้น

2. คู่ค้าธุรกิจ • การจัดซื้อ จัดจ้าง และประมูลงาน ท่ีเป็นธรรมและ

โปร่งใส

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา

• การช�าระเงินที่ครบถ้วนและตรงเวลา

• ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว

• การเจริญเติบโตและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อม

กับบริษัทฯ

• ถ ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู ้ เทคโนโลยี และ

ประสบการณ์

• เคารพในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เกี่ยวข้อง

• ประชุม/ปรึกษาหารือเพื่อบรรลุตามข้อตกลงและเป้าหมายร่วมกัน 

• ให้ความรู้ด้านวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางธุรกิจและทีม

งานของบริษัทฯ

• เยี่ยมเยียนคู่ค้าธุรกิจ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความเสมอภาคและยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

• ยึดมั่นตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

• ส่ือสารให้คู่ค้าธุรกิจรับทราบและเข้าใจถึงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน การจัดซื้อ/

จัดจ้าง กระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผล โดยมีการจัดท�ารายงานการ

ตรวจสอบ ติดตาม และสรุปรายงานผลการด�าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

• จัดระบบควบคุมดูแลมิให้น�าความลับของคู่ค้าธุรกิจไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ เพ่ือ

ด�าเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

3. ลูกค้า • ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยตาม

มาตรฐานในราคายุติธรรมและแข่งขันได้

• การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้เงือนไขและ

เวลาที่ก�าหนด

• การให้บริการก่อนการขาย เช่น วิธีการ/ขั้นตอนการใช้

ผลติภณัฑ ์รวมทั้งบริการหลังการขายการให้ค�าปรึกษา

และช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา

• ส�ารวจและประเมินความพึงพอใจ

• ออกเยี่ยมลูกค้า

• จัดท�าเว็บไซต์ข้อมูล www.gunkul.com

• การรับฟังความคิดเห็นและรับข้อร้องเรียน 

• ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการผ่านฉลากผลิตภัณฑ์ หรือจัดสัมมนา

ให้กับลูกค้าเฉพาะเรื่องตามความต้องการ

• การออกบูธแสดงสินค้า และส่งเสริมการขาย พร้อมให้ค�าแนะน�า 

• น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อน

กลับได้ ในราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้

• จัดท�าระบบประกันคุณภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain ตั้งแต่วัตถุดิบ

ต้นทางจนถึงจุดขายสู่มือลูกค้า

• ตรวจสอบและควบคุมการผลิตสินค้าและการให้บริการได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ 

ได้รับการรับรองและน�ามาประยุกต์ใช้

• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยให้ได้

ตามมาตรฐาน และราคาแข่งขันได้

• ส่ือสาร และปฏิบัติตามข้อตกลงท่ีให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด เช่น การส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์/การให้บริการ และอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
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4. คู่แข่ง • ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรม

• แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย

• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

• รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และเวทีสาธารณะ เว๊บไซต์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ขาย

• ร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรกลางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

• ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม ค�านึงถึงจริยธรรมและกฎหมาย 

5. เจ้าหนี้ • ช�าระหนี้สินตรงตามก�าหนด และการปฏิบัติตามเงื่อนไข

และข้อตกลงตามสัญญา

• บริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

• ประชุมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน • จดัให้มรีะบบการควบคมุดแูลปฏบิตัติามข้อผกูพนัทีม่ต่ีอเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครดั โดย

ค�านึงถึงชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

6. ชุมชน/สังคม • ดูแลผลกระทบต่อชมุชน สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั

ของชุมชน

• ร่วมพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดล้อม

• การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

• กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

• การจ้างงานผู้พิการ

• จดัประชมุประชาพิจารณ์ร่วมกบัชมุชนก่อนด�าเนินการทางธรุกจิ เพือ่

ให้องค์ความรู้และผลกระทบรวมท้ังการด�าเนินธุรกิจให้อยู่ร่วมกับ

ชุมชนได้อย่างราบรื่น พร้อมส�ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ของชุมชนในการด�าเนินธุรกิจ

• รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

• สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ

กฎหมาย รวมถึงการด�าเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

• ด�าเนินกิจการอย่างมีคุณธรรม 

• ร่วมกับชุมชนด�าเนินโครงการเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง การศึกษา วัฒนธรรม

ประเพณี

• ติดตามและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

• สนบัสนนุให้พนกังานแบ่งปันความรู้และทกัษะของตนสู่ชมุชน เช่น เป็นอาสาสมคัร

ให้ความรู้ด้านไฟฟ้า และเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

7. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน • ผลตอบแทน (เงนิปันผล และส่วนต่างราคาหุน้) จากการ

ด�าเนินงานที่ดีและยั่งยืน

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง

• การด�าเนินกิจการประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

• การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม

• เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริง ถูกต้อง ครบ

ถ้วน และทันต่อตัดสินใจ และโปร่งใส

• รายงานผลการด�าเนินงานราย ไตรมาสและประจ�าปี

• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี/ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

• สื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ

• ส�านกัเลขานกุารบรษิทัและ นกัลงทนุสมัพนัธ์ เพือ่เป็นช่องทางตดิต่อ

สื่อสารให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

• กิจกรรมพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุนOpportunity Day ทุกไตรมาสจัด

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• รายงานประจ�าปี รายงานความยั่งยืน

• เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

• ผลตอบแทนจากการลงทุน การด�าเนินการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลการด�าเนิน

งานของธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ตามนโยบายในจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้

ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยไทย (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด
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8. สื่อมวลชน • ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

มีความเป็นกลาง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

• จัดกจิกรรมด้านการสือ่สาร ประชาสมัพนัธ์ เพือ่เสรมิสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยน�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่

สื่อมวลชนและสาธารณะผ่านช ่องทางการสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ ์ ใน รูปแบบต ่าง ๆ ได ้แก ่  Opportunity 

day,งานแถลงข่าว การสัมภาษณ์พิเศษผู ้บริหาร การน�าคณะ

สือ่มวลชนเยีย่มชมกิจการของบรษิทัฯ การเผยแพร่ข่าวและภาพข่าว

ผ่านสื่อ

• ส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของสื่อมวลชนที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมและประเทศชาติ

• ให้ความส�าคัญต่อการรายงานข้อมูลข่าวสารและความคืนหน้าของผลการด�าเนิน

งานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 

โดยน�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานของข้อเท็จ

จริง อย่างเท่าเทียมและทันต่อความต้องการของสื่อมวลชน

• จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง

9. หน่วยงานภาครัฐ • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

• ต่อต้านการเรียกร้องผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น

• การช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามก�าหนด

• การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

• การประชุมร่วมกัน 

• รายงานประจ�าปี

• รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานภาครัฐ 

• การให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตรงเวลา

• มแีนวปฏบิตัใินการท�าธุรกรรมกับองค์กรของรฐัเป็นไปตามหลักธรรมา ภบิาล และ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างถูก

ต้อง โปร่งใส

• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรม 

ต่าง ๆ 

• การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด



เกี่ยวกับรายงาน03.

3.1 ขอบเขตการรายงาน

การจัดท�ารายงานความยั่งยืน บริษัทฯมีความมุ่งมั่นน�าเสนอผลการด�าเนินงานของ บริษัท กันกุล

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 

ธนัวาคม 2561 ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการเพือ่ความยัง่ยนื อนัเกีย่วโยงกบัประเดน็ด้านเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิง่แวดล้อม โดยมแีนวทางการด�าเนนิงานตามแผนแม่บทการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (SD Roadman) โดยมเีนือ้หา

และสาระส�าคัญ ที่มุ่งเน้นการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร  

โดยมีแนวทางการด�าเนินการภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเส่ียง ท้ังในด้านการ

ดูแลพนักงาน การสร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และสร้างโอกาส 

ให้กบัสงัคมและชมุชนตามวถิขีองชุมชนอย่างยัง่ยนื โดยอ้างองิการจดัท�ารายงานให้มคีวามสอดคล้องตามดัชนี

ชี้วัดของ Global Reporting Initiative Version 4.0 (GRI G4)

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 แสดงผลการด�าเนินงาน

ครอบคลุมทุกสายงานของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้ 

ประเภทธุรกิจ บริษัท

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) GUNKUL

• ด�าเนนิธรุกิจเก่ียวกบัการลงทนุในบริษทัอืน่ ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ

บรัษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ�ากัด BGP

• ด�าเนินธุรกิจผลิตอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จ�ากัด GKA

บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จ�ากัด GKP

• ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง (LED) กันกุล เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น แอนด์ ไลท์ติ้ง จ�ากัด GES

• จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า และระบบต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องให้กับลูกค้ากลุ่มภาคราชการ

บริษัท เค.เอ็น.พี ซัพพลาย จ�ากัด KNP
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ประเภทธุรกิจ บริษัท

• รับก่อสร้างโรงไฟฟ้า และธุรกิจจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับ

ระบบไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรง

ไฟฟ้า

บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด GPD

• รับก่อสร้างโรงไฟฟ้า ก่สร้างสถานีสายส่งระบบ เคเบิลใต้ติน 

และธุรกิจจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าและระบบ

ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และระบบสายส่ง

ทั้งบนดินและใต้ดิน

บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จ�ากัด FEC

• ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์)

บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จ�ากัด GCPG

บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จ�ากัด GSP2

บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จ�ากัด GSR1

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จ�ากัด RNS

บริษัท เอ็นเค เพาวเวอร์โซล่า จ�ากัด NKP

บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จ�ากัด GSC

• ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน (พลังงานลม)

บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด WED

บริษัท กรีโนเวชั่น เพาเวอร์ จ�ากัด GNP

บริษัท ไบร์ท กรีน พาวเวอร์ จ�ากัด BGP

บริษัท โคราชวินด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด KWE

3.2 ประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของบริษัท Materiality

ในปี 2561 คณะท�างานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้สรุปประเด็นท่ีมีผลจากความยั่งยืน

จากการประเมินความเส่ียงขององค์กรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ที่ได้ท�าการวิเคราะห์ความเส่ียง 

โดย Common Risk Matrix โดยเทียบประเมินจากเป้าหมายองค์กรจากแผนธุรกิจประจ�าปี และนโยบาย

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบกับผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง 

ต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาพิจารณ์ชุมชน การร่วมประชุมกับชุมชนท้องถิ่น ข้อร้องเรียน แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของลูกค้า พนักงาน และการเยี่ยมชม/ตรวจสอบซัพพลายเออร์ 
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พบว่ามีประเด็นท่ีมีผลต่อด้านความย่ังยืนท่ีมีนัยส�าคัญต่อองค์กร และสอดคล้องกับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดล�าดับ

ความส�าคญั (Priortization) น�าประเดน็ทีม่นียัส�าคญัต่อบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมาวเิคราะห์ ทีไ่ด้มาเทยีบเคยีงกบัความสอดคล้องในประเดน็

และตัวชี้วัด ตามแนวทาง GRI G4 และจัดล�าดับความส�าคัญและคัดเลือกเน้ือหาข้อมูลที่อยู่ในความคาดหวังและความสนใจของผู้มีสวนได้ส่วน

เสีย ในรูปแบบแมทริกซื (Materiality Matrix) โดยแกนนอน แสดงระดับผลกระทบต่อองค์กรในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และแกน

ตั้ง แสดงระดับผลกระทบต่อความสนใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตารางและภาพแสดง ต่อไปนี้

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

4. การด�าเนินงานด้านภาษี

5. การบริหารความเสี่ยง

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

7. นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

8. การสร้างความผูกพันและการพัฒนาร่วมกับลูกค้า

9. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน “คนเก่งและคนดี”

2. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

5. การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ในชุมชน

6. ร่วมท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรม

และประเพณีท้องถิ่น

7. การพัฒนาคู่ค้า

1. การด�าเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

2. การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างสมดุล

3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

Materiality Matrix
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We care People 
พัฒนาบุคลากร
ให้เป็นคนเก่งและคนดี 

04.

บรษัิทฯ ตระหนกัดว่ีา “พนกังาน” คอื จดุเริม่ต้นของการขบัเคล่ือนธรุกจิไปสูเ่ป้าหมายเป็นแรงผลัก

ดันส�าคัญที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืน บริษัทฯจึงได้พัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานการ

ปฏบิตัต่ิอบคุลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินษุยชน โดยมุง่เสรมิสร้างโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทน 

การแต่งตัง้ปรบัเลือ่นต�าแหน่ง การพฒันาศกัยภาพควบคูก่บัการพฒันาคุณธรรม การดแูลรกัษาสภาพแวดล้อม 

ความปลอดภัย และจัดระบบการท�างานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะ

เวลาการท�างาน โดยมุง่หวงัสร้างพนกังานให้เป็นคนเก่งและคนด ีมคุีณสมบติั ทกัษะและศักยภาพตามทีอ่งค์กร

คาดหวัง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล เพื่อให้วิสัย

ทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าและ

บรรยากาศการท�างานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสรมิทกัษะและการเรยีนรูต้ลอดระยะเวลาการท�างาน โดย

มีความมุ่งหวังดังนี้
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• สร้างพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดี มีคุณสมบัติ ทักษะและศักยภาพตามที่องค์กรคาดหวัง 

และ เชื่อมโยงพฤติกรรมของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร “องค์กรเติบโต พนักงานเติบโต” 

(“G” We GROWTH Together) เมือ่เราชาวกนักลุ จะเตบิโตพร้อมกบัองค์กร และเตบิโตคูก่นั

ไปตามการร่วมสร้างพฤติกรรมวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ดังนี้

• พัฒนาพนักงานเพ่ือเตรียมความพร้อมกับการเติบโตขององค์กรโดยจัดท�าแผนอบรมประจ�าปี 

(Annual Training Plan) และการถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กร (Knowledge Management 

Sharing) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้

- จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี

- หลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรตามสายอาชีพตลอดปี

- งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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• จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญขององค์กร ผ่านนโยบายการปรับเลื่อนต�าแหน่งงาน

- จ�านวนพนักงานที่ได้รับการปรับเลื่อนต�าแหน่งงาน

จ�านวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีพนักงานรวมทั้งส้ิน 796 คน แบ่งตามประเภท ตามระดับ

พนักงาน ดังนี้

 จ�านวนพนักงาน
จ�านวนพนักงานแต่ละปี

2557 2558 2559 2560 2561

จ�านวนพนักงานทั้งหมด 552 635 709 728 796

พนักงานรายเดือน 415 526 583 598 667

พนักงานรายวัน 137 109 126 130 129

จ�านวนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน

พนักงานประจ�า 482 553 599 611 663

พนักงานสัญญาจ้าง 70 82 110 117 133

จ�านวนพนักงานแยกตามเพศ

ชาย 331 390 433 448 509

หญิง 221 245 276 280 287

จ�านวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน

ผู้บริหารระดับสูง 17 25 25 26 28

ผู้จัดการฝ่าย 34 48 56 53 57

หัวหน้าแผนก/หัวหน้าหน่วย 74 77 78 75 97

พนักงานระดับต้น-กลาง 195 291 312 345 376

พนักงานระดับปฏิบัติการ 232 194 238 229 2387
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4.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เพิ่มจ�านวนบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการ 

เจรญิโตอย่างต่อเนือ่งของบรษิทัฯ มาโดยตลอด ดงันัน้บรษิทัฯ ได้ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรพฒันาบคุลากร

ของบริษัทฯ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) ผลการ

ปฏิบัติงาน (KPIs) และแผนกลยุทธ์ขององค์กรในแต่ละปีตามความเหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละระดับ  

โดยเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์จัดท�าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ทศิทางแผนกลยทุธ์ของบรษิทัฯ เพือ่เป็นก�าลงัส�าคญัทีจ่ะรวมพลังผลักดันให้ บรษัิทฯ เป็นองค์กรทีเ่จริญเตบิโต
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อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป และเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาก�าลังคนให้ทันกับการเติบโตขององค์กร 

ผ่านกระบวนการฝึกอบรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1. Training need survey ก�าหนดจากความต้องการของหน่วยงาน และความต้องการ 

รายบุคคลตามความเหมาะสมในแต่ละต�าแหน่งงาน

2. On the job training ก�าหนดขีดความต้องการของบุคคลที่มาปฏิบัติในหน้าที่ของ 

หน่วยงาน และก�าหนดกระบวนการวัดผล ไม่ว่าจะในรูปแบบข้อเขียน หรือ ปฏิบัติ

3. Off the job training  การอบรมนอกงาน ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการอบรมพิเศษ Special 

training หรือการใช้สถานการณ์จ�าลองและกรณีศึกษา

4. Knowledge Management Sharing การถ่ายทอดองค์ความรู้องค์กร เพื่อส่งเสริมพัฒนา

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งก�าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานศักยภาพ Competency 

และคุณลักษณะของพนักงานตามต�าแหน่งงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางขององค์กร โดย

มีการก�าหนดหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และเพื่อสร้างคนดีและคนเก่ง สามารถน�าเอาความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานและการด�ารงชีวิตประจ�าวันอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมหรือหลักสูตรต่าง ๆ  

โดยมีจ�านวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยแบ่งตามระดับพนักงาน ดังนี้ 

ระดับพนักงาน
เฉลี่ยจ�านวนชั่วโมงอบรม/พนักงานแต่ละระดับ 

2557 2558 2559 2560 2561

1. พนักงานระดับปฏิบัติการ 15 6 4 11 10

2. พนักงานระดับต้น-กลาง 23 8 13 26 16

3. พนักงานระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย 39 36 22 8 28

4. พนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย 34 43 23 51 35

5. พนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง 36 32 23 38 37
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บ่มเพาะคนเก่งด้วยการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน “We care People”

ในปี 2561 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัและส่งเสรมิการพฒันาให้พนกังานมทีกัษะ ความรู ้ความสามารถ

ในการท�างานควบคูไ่ปกบัการมคีณุธรรมและจรยิธรรม “We care People” มุง่เน้นพฒันาพนกังานสร้างคุณค่า

ต่อตนเอง องค์กร และสงัคม โดยเสรมิสร้างให้พนกังานทุกระดบัมีความตระหนกัในหน้าทีแ่ละมีความรับผดิชอบ

ต่อสังคม เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและน�าไปสู่การสร้าง

ความเขม็แขง็ทีเ่ป็นรากฐานขององค์กร บรษิทัฯ ได้จดัสรรงบประมาณด้านการพัฒนาศกัยภาพพนกังาน เพ่ือให้

พนักงานเป็น “คนแก่งและคนดี” โดยใช้งบประมาณ 4.95 ล้านบาท หลักสูตรการฝึกอบรม 186 หลักสูตร มี 

และเฉลี่ยจ�านวนชั่วโมงการฝึกรอบรมให้กับพนักงานเท่ากับ 17.18 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้

รายงานประจ�าปี 2561532
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รายละเอียด 2557 2558 2559 2560 2561

งบประมาณการฝึกอบรม (ล้านบาท) 2.54 2.02 1.11 1.71 4.95

จ�านวนหลักสูตร 134 160 180 160 186

จ�านวนพนักงานที่เข้าอบรม 1,614 1,782 1,363 2,128 2,087

จ�านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย/คน 22.86 14.37 12.11 21.67 17.18

รายละเอียดหลักสูตรการอบรม ในปี 2561 แยกตามระดับพนักงาน

ข้อมูลบันทึกหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2561

ระดับ/หลักสูตร หลักสูตรระบบคุณภาพ
หลักสูตร การพัฒนาบุคคลากร 

( Core Competencies )
หลักสูตรการบริหาร

หลักสูตรกิจกรรมเพิ่มผลผลิต/เทคนิค/

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 

ผู้บริหารระดับสูง - เทคนิคการเขียน Job Description/

Competency

- Goal Setting

- Excellent Communication Skills

- Excellent Communication Skills

- Train the Trainers

- Ultra Wealth Group รุ่นที่ 4

- Project Rick Management of Project 

Controls

- การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสุด รุ่นที่ 10

- การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL 

ALiGNMENT

- Economic Valued Driver Workshop

- พัฒนาศักยภาพการสื่อสารขั้นสูง ส�าหรับผู้บริหาร

ระดับสูง

- การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่าง

พระราชบัญญัติมาตรฐาน- ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

- การใช้งานระบบ SETPortal

- Smart Disciosure Program

- Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล เตรียมความพร้อมก่อนยืนแบบ ภงด.50 

ปี 2560 ที่ต้องยืนในปี 2561

- TFRs TALK 2018

- ร่าง TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

- เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

- ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินฯกับความเสี่ยงภาษีสรรพากร

- จัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้จัดการฝ่าย - Introduction & Requirement ISO 

14001:2015

- Internal Audit ISO 14001:2015

- เทคนิคการตรวจประเมินภายใน(Auditor) 

ISO 9001

- OHSAS18001 อย่างมืออาชีพ

- เทคนิคการเขียน Job Description/

Competency

- Goal Setting

- Excellent Communication Skills

- Excellent Communication Skills

- Train the Trainers

- การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL 

ALiGNMENT

- Economic Valued Driver Workshop

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

- ความปลอดภัยในการท�างานไฟฟ้า ( E.EE )

- ความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง ( S.P )

- ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบและบ�ารุง

รักษา
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ข้อมูลบันทึกหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2561

ระดับ/หลักสูตร หลักสูตรระบบคุณภาพ
หลักสูตร การพัฒนาบุคคลากร 

( Core Competencies )
หลักสูตรการบริหาร

หลักสูตรกิจกรรมเพิ่มผลผลิต/เทคนิค/

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 

- Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล เตรียมความพร้อมก่อนยืนแบบ ภงด.

50ปี 2560 ที่ต้องยืนในปี 2561

- เข้าใจหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบก�ากับภาษีอย่างแม่นย�า เพื่อเตรียมตัวรับ

ทางเลือกในระบบ E-tax

- การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในระบบผลิต ส่ง และจ�าหน่ายไฟฟ้า

- ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ Effective for Selling Skills

- Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis

- กลยุทธ์การลดต้นทุนด้วยระบบการผลิตแบบลีน

- กลยุทธ์การบริหารซัพพลายเอ่อร์แบบเหนือชั้น

- การบริหารคลังสินค้าในยุค 4.0

- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน-เครื่องมือทางการเงิน 2561

- เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

- องค์การร่วมใจ Productivityสดใส ด้วย TPM

หัวหน้าหน่วย/

หัวหน้าแผนก

- Introduction & Requirement ISO 

14001:2015

- Internal Audit ISO 14001:2015

- เทคนิคการตรวจประเมินภายใน(Auditor) 

ISO 9001

- OHSAS18001 อย่างมืออาชีพ

- ก้าวสู่ความส�าเร็จในการลดต้นทุนด้วย QCC

- เทคนิคการเขียน Job Description/

Competency

- Goal Setting 

- Excellent Communication Skills

- Excellent Communication Skills

- Train the Trainers 

- สัมมนาหัวข้อพิเศษ Strategic HR BP

- การจัดการร่วมสมัย : CROSS-FUNCTIONAL 

ALiGNMENT

- Economic Valued Driver Workshop

- 33 กิจกรรมสร้างภาวะผู้น�าประจ�าวัน

- ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับผู้รับเหมาเทสโก้โลตัส ( G )

- ความปลอดภัยในการท�างานไฟฟ้า ( E.EE )

- ความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง ( S.P )

- Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล เตรียมความพร้อมก่อนยืนแบบ ภงด.50 

ปี 2560 ที่ต้องยืนในปี 2561

- จป.หัวหน้างาน

- การทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงในระบบผลิต ส่ง และจ�าหน่ายไฟฟ้า

- ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ Effective for Selling Skills

- ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ปี 2561

- Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis

- ส�ารวจออกแบบ ติดตั้ง บ�ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์บนหลังคา

- Solid Plant

- กลยุทธ์การลดต้นทุนด้วยระบบการผลิตแบบลีน
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ข้อมูลบันทึกหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2561

ระดับ/หลักสูตร หลักสูตรระบบคุณภาพ
หลักสูตร การพัฒนาบุคคลากร 

( Core Competencies )
หลักสูตรการบริหาร

หลักสูตรกิจกรรมเพิ่มผลผลิต/เทคนิค/

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 

- การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างพระราชบัญญัติ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- ความผิดพลาดป้องกันได้ด้วย Visual Control และ POKA YOKE

- ครบเครื่องเรื่องสรรหา

- กลยุทธ์การบริหารซัพพลายเอ่อร์แบบเหนือชั้น

- การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน

- การใช้ระบบสื่อสารใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

- การบริหารคลังสินค้าในยุค 4.0

- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน-เครื่องมือทางการเงิน 2561

- องค์การร่วมใจ Productivityสดใส ด้วย TPM

- การปรับตัวกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงของนักบัญชี

พนักงาน - Introduction & Requirement ISO 

14001:2015

- Internal Audit ISO 14001:2015

- เทคนิคการตรวจประเมินภายใน(Auditor) 

ISO 9001

- OHSAS18001 อย่างมืออาชีพ

- ก้าวสู่ความส�าเร็จในการลดต้นทุนด้วย QCC

- เทคนิคการเขียน Job Description/

Competency

- ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับผู้รับเหมาเทสโก้โลตัส ( G )

- ความปลอดภัยในการท�างานไฟฟ้า ( E.EE )

- ความปลอดภัยในการท�างานบนที่สูง ( S.P )

- ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบและบ�ารุง

รักษา

- Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล เตรียมความพร้อมก่อนยืนแบบ ภงด.

50ปี 2560

- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 

ที่ต้องยืนในปี 2561

- จป.หัวหน้างาน

- ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ Effective for Selling Skills

- ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ปี 2561

- Microsoft Power BI Desktop for Business Analysis

- สมอ 4.0 : E-LICENSE

- Solid Plant

- กลยุทธ์การลดต้นทุนด้วยระบบการผลิตแบบลีน
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ข้อมูลบันทึกหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2561

ระดับ/หลักสูตร หลักสูตรระบบคุณภาพ
หลักสูตร การพัฒนาบุคคลากร 

( Core Competencies )
หลักสูตรการบริหาร

หลักสูตรกิจกรรมเพิ่มผลผลิต/เทคนิค/

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 

- ความผิดพลาดป้องกันได้ด้วย Visual Control และ POKA YOKE

- กลยุทธ์การบริหารซัพพลายเอ่อร์แบบเหนือชั้น

- การใช้ระบบสื่อสารใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

- การบริหารคลังสินค้าในยุค 4.0

- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน-เครื่องมือทางการเงิน 2561

- โครงการพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

- เตรียมความพร้อมส�าหรับการประเมินความยั้งยืนเพือคัดเลือก “หุ้น

ยั่งยืน”

- องค์การร่วมใจ Productivityสดใส ด้วย TPM

พนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

- Introduction & Requirement ISO 

14001:2015

- Internal Audit ISO 14001:2015

- เทคนิคการตรวจประเมินภายใน(Auditor) 

ISO 9001

- OHSAS18001 อย่างมืออาชีพ

- ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ปี 2561

- พัฒนาพนักงานขับรถเพื่อการบริการอย่างมืออาชีพ



นอกจากหลกัสตูรการฝึกอบรบดงักล่าวแล้ว บรษิทัฯ เลง็เหน็ความส�าคญัของบคุลากรทีเ่ริม่งานใหม่ 

โดยมุ่งเน้นให้พนักงานเติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยใส่ใจดูแลตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงาน โดยจัดให้มีการ

ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ให้เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรโดยสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อให้

พนักงานใหม่เข้าใจระบบการท�างาน วัฒนธรรมองค์กร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักเกณฑ์

นโยบายต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างพนักงาน กับองค์กรให้มี 

ความเข้าใจ และประสานการท�างานกันอย่างสมดุลและเป็นทีม 

นอกเหนือจากการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อรองรับธุรกิจแล้ว องค์กรยังมีหลักสูตร “การวางแผนลงทุน

เพือ่ประโยชน์ทางภาษี และการออมเงนิเพือ่ใช้ในวยัเกษยีณ“ เพือ่ให้พนกังานมสีมดลุชวีติทีด่ก่ีอนวยัเกษยีณ 

เพื่อรองรับพนักงานที่ก�าลังจะพ้นสภาพการท�างาน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกษียณล่วงหน้า 

สามารถวางแผนชีวิต แผนสุขภาพ บริหารสินทรัพย์ เพื่อให้ชีวิตหลังการเกษียณเป็นไปอย่างมีดุลยภาพ

4.2 การพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน

บรษิทัฯ มนีโยบาย หลกัเกณฑ์ และระเบยีบปฏบิตักิารคดัเลอืกและส่งเสรมิบคุลากรภายในให้ได้รบั

การปรับเลื่อนต�าแหน่งงานเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร และธ�ารงรักษาบุคลากรให้รับรู้ถึงความมั่นคงใน 

สายอาชีพของตนเองว่าต่อไปจะเติบโต หรือก้าวไปสู ่ต�าแหน่งงานที่สูงขึ้นอย่างไรหรือหน่วยงานใด  

เมื่อพนักงานมีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติครบตามต�าแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงขึ้นตาม 

แผนงานสืบทอดต�าแหน่งงาน พนักงานจะได้รับการน�าเสนอชื่อเพื่อปรับเล่ือนต�าแหน่งงาน โดยมีเกณฑ์การ

คดัเลอืกทีเ่ป็นธรรม และกลัน่กรองโดยผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ละสายงานเป็นคณะกรรมการบรหิารงานบุคลากร 

และกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคลากร HR Committee โดยมีหน้าที่ดังนี้

• พิจารณาคุณสมบัติบุคลากรท่ีได้รับการเสนอเลื่อนขั้นเล่ือนต�าแหน่ง ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่บริษัทก�าหนดตามแผนงานสืบทอดต�าแหน่งงาน

• พจิารณาปัญหา อปุสรรค และปัจจยัอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลขององค์กร

• อนุมัติแนวนโยบายและวิธีแก้ไขปัญหาภายในขอบเขตอ�านาจ และความรับผิดชอบที่บริษัทฯ 

มอบหมาย

• เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา หรือแนวทางพัฒนาบุคลากร หรือหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากร

บุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทต่อบริษัท
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• คณะกรรมการบริหารงานบุคลากรพิจารณาแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่าย

ทรัพยากรบคุคลและธรุการ เป็นคณะกรรมการและเลขานกุาร โดยได้รบัการอนมุตัจิากประธาน

กรรมการบริหาร

สถิติจ�านวนพนักงานที่ได้รับการปรับเลื่อนต�าแหน่ง

ระดับพนักงานที่มีการปรับเลื่อนต�าแหน่ง
จ�านวนพนักงานที่ได้รับปรับเลื่อนต�าแหน่ง

2557 2558 2559 2560 2561

•  ระดับผู้บริหาร 7 2 2 9 1

•  ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย 7 8 5 2 9

•  ระดับหัวหน้าแผนก/หน่วย 12 13 8 2 5

รวมจ�านวนพนักงานที่ได้รับการ

ปรับเลื่อนต�าแหน่งในแต่ละปี

26 23 15 13 15

• เพื่อสร้างระบบ หรือมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตรงตามที่บริษัทฯ  

คาดหวัง ให้กับทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น

• เพื่อจัดสรรบุคลากรให้ลงตามต�าแหน่งต่างๆ ได้ตรงตามความสามารถ และความรับผิดชอบ 

ของแต่ละบุคคล 

• เพือ่สร้างแรงจงูใจให้บคุลากรภายนอกเข้ามาร่วมงานกบัองค์กร และธ�ารงรกัษาบคุลากรภายใน

ให้รับรู้ถึงความม่ันคงในสายอาชีพของตนเองว่าต่อไปจะเติบโต หรือก้าวไปสู่ต�าแหน่งงานที ่

สูงขึ้นอย่างไรหรือหน่วยงานใด

• เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาก�าลังคนให้ทันกับการเติบโตขององค์กร 

4.3 การส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าแก่สังคม

นอกจากบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเป็น “คนเก่ง” แล้ว บริษัทฯยังคาดหวังให้พนักงานเป็น “คน

ดี” สร้างและท�าความดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานน�าศักยภาพและทักษะ
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ทีต่นเองถนดัไปสร้างคณุค่าให้เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งเสรมิปลกูจติส�านกึการมส่ีวนร่วมและสร้างคณุค่า

แก่สังคม โดยมีส่วนร่วมการท�าความดีและร่วมพัฒนาชุมชน ผ่านกิจกรรมจิดอาสาหรือท�าการท�าบุญแบบ

บ�าเพ็ญประโยชน์ ดังนี้

1. กิจกรรมชวนเพื่อนท�าความดี

 •  การบริจากโลหิต (“GUNKUL Buddy Blood for Life”) คณะผู้บริหารและพนักงาน 

 ร่วมท�ากิจกรรม “GUNKUL Blood for the Life” ช่วนเพื่อนท�าดีด้วยการบริจาคโลหิต 

 ร่วมกับสภากาชาดไทย กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าต่อเนื่องเป็นปีที่  

 8 โดยมีเพื่อนๆ ชาวกันกุลร่วมกันสานต่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  

 ในการบริจารโลหิตต่อชีวิตที่ไม่สิ้นสุด
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• “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ามีค่า” ทุกสิ้นปีพนักงานชาวกันกุล จะรวบรวมปฏิทินเก่า เพื่อส่งมอบให้

โรงเรียนสอนคนตาบอด เพือ่น�าไปท�าเป็นบัตรค�าอกัษรเบรลล์ สือ่การเรยีนการสอนให้กบับ้าน

เดก็ตาบอดพกิารซ�า้ซ้อนพญาไท โครงการบรจิาคปฏทินิเก่ามค่ีา พนกังานชาวกนักลุร่วมใจกนั

ท�าความดีส่งมอบ “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ามีค่า” ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3

• 

2. กิจกรรมจิตอาสา 

• โดยกลุ่มคณะท�างานกิจกรรม 5 ส และพนักงานร่วมท�าความสะอาด กวาดลานวัด ล้างห้องน�้า 

ก่อนวันออกพรรษา ณ วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เพ่ือเป็นสาธารณกุศลให้กับชุมชนโดยรอบเพื่อ

ร่วมท�าบุญตักบาตร เทโวโรหณะในวันออกพรรษาเป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 

จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อชุมชนโดยรอบ 

• กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ พนักงานร่วมท�าความสะอาด

บริเวณถนนสาธารณชุมชนบริเวณโดยรอบบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
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3. การท�าบญุด้วยจติอาสาหรอืท�าบญุแบบบ�าเพญ็ประโยชน์ โดยการท�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหาร

แห้งแต่พระสงฆ์ ในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา,  

วนัอาสาฬหบชูา, วนัแม่แห่งชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต,ิ วนัขึน้ปีใหม่ ซึง่ทางบรษิทั ได้จดักิจกรรม

ทางพทุธศาสนาให้กบัพนกังานท�าบญุจติอาสาอย่างต่อเนือ่งมาทกุปี เพือ่ให้พนกังานมกีจิกรรม

รวมกลุ่มกัน ก่อให้เกิดพลังกลุ่ม และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในการท�ากิจกรรมกลุ่ม 

ร่วมกัน

4. กิจกรรม “คนดี ศรีกันกุล” ร่วมชื่นชมในความดีของเพื่อนพนักงานในบริษัทฯ “เก็บได้ และ 

ส่งคืนให้เจ้าของ” เป็นความดีท่ีน่าชื่นชม และน�าไปเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อพนักงาน และการ 

อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
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บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ สร้างมูลค่าธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล และ 

เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมในการต่อยอดจากการผลิตและจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้า  

โดยการด�าเนินการผลิตอุปกรณ์ บริหารโครงการก่อสร้าง ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจพลังงาน

ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย โดยค�านึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ลดได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

• บริษัทคู่ค้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับ GUNKUL

• ระดับความพึงพอใจลูกค้าโดยรวม

• สร้างมูลค่า ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- สร้างธุรกิจสีเขียว โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

- สร้างวัฒนธรรมสีเขียวในบริษัทฯ

- ปรบัปรงุกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion พฒันาเป็นโครงการ QCC ตัง้แต่ปี 2559

5.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัให้ม ีนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี(Good Corporate Governance 

Policy) โดยมเีจตนารมณ์ส่งเสรมิให้บรษิทัฯ และกลุม่บรษิทัฯ เป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพในการด�าเนนิธรุกิจ 

ควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับวิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทนที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค สร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึง 

สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ  

We care Business 
พัฒนาธุรกิจท่ีตอบสนองต่อ
การขยายตัวธุรกิจอย่างคุ้มค่า 
โดยต่อยอดธุรกิจแบบครบงจร

05.
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ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติและบริหารจัดการระบบขององค์กรตามหลักบรรษัทภิบาลที่สามารถสร้าง 

ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ

สนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

• เพือ่ใช้เป็นนโยบายในการก�ากบั การตดิตาม การควบคมุ และการดแูลของผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมาย

อ�านาจหน้าที่ให้ท�าหน้าที่ทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการการบริหารหรือจัดการ 

เพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้น�าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิผลตรงตาม

เป้าหมาย

• เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

• ก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกปี

ผลการประเมินระดับการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

บรษัิทฯ ได้รบัการประเมนิผลจากดครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance 

Reporting : CGR) ให้เป็นบริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) 

ประจ�าปี 2560-2561) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ตดิต่อกนัเป็นปีที ่2 โดยมคีะแนน

เฉลี่ยของบริษัทฯ เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ท�าการส�ารวจทั้งหมด ดังนี้

• คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

ปี บริษัทจดทะเบียนโดยรวม SET100 Index SET50 Index GUNKUL

2561 81% 88% 91% 91%

2560 80% 87% 90% 91%
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5.2 การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บรษัิทฯ สนบัสนนุและส่งเสรมิการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาล และจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิที่

มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ตามนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics Policy) โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมาย

ก�าหนดเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการไม่กระท�าการใด ๆ  ทีเ่ป็นการละเมดิ/ลดิรอนสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดย

ก�าหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้ 

• การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ 

ผู้บริหาร เปิดเผยรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม

มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และก�าหนดให้มีการ

ทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

โดยส่งรายงานผ่านเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วัน

ท�าการ โดยในปี 2561 มกีารรายงานการมส่ีวนได้ส่วนเสยี จ�านวน 9 ราย โดยรายการดงักล่าว 

ได้ใช้ราคาประเมินของผุ ้ประเมินอิสระเปรียบเทียบราคาก่อนเข้าท�ารายกงาร ทั้งนี้ได้ 

ขึ้นทะเบียน และสรุปรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

• กระบวนการแจ้งเบาะแส

 บริษัทฯ ก�าหนดช่องทางการแจงข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงการแจ้ง

เบาะแสการกระท�าผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและมีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมี 

ช่องทางการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และ

สามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของกรรมการอิสระโดยตรง หรือส่งจดหมายร้อยเรียนผ่าน 

เลขานุการบริษัทฯ รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการส่ือสารให้พนักงานทุก

ระดับรับทราบและปฏิบัติในกรณีท่ีพบการท�าผิดด้านจริยธรรม หรือการที่ได้รับความไม่เป็น

ธรรม โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานที่พึงปฏิบัติ
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5.3 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและยึดม่ันในเรื่องจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบ

ธุรกิจ โดยการจัดท�านโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติส�าหรับคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

เช่น การไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ของบริษัทฯ 

ให้มกีารรายงานการถอืครองและการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ของกรรมการ ผูบ้รหิาร 

รายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อก�าหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. รวมทั้งก�าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่อง 

ต่าง ๆ ตามอ�านาจอนุมัติตามล�าดับชั้นไว้ชัดเจน ได้แก่ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี การขาย 

การบริหารงานบุคคล เป็นต้น อีกท้ังบริษัทฯ ได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่า การด�าเนินงาน 

ทกุสายงานฝ่ายงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเกดิการตรวจสอบถ่วงดลุ มีการควบคมุดแูลการใช้ทรพัย์สนิ

เพือ่ประโยชน์ของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีส่อบทาน

และติดตามประเมินความเสี่ยงให้เพียงพอต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอภายใต้แผน

งานการตรวจสอบ ที่ก�าหนดไว้ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสหากสงสัยหรือพบเห็นการกระท�า

ผิด/ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

1. การกระท�าทีท่จุรติทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กร โดยทางตรง หรอืทางอ้อม เช่น พบเหน็บคุคลในองค์กร

ติดสินบน/ รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

2. การกระท�าทีผ่ดิขัน้ตอนตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคบัของบรษิทั จนท�าให้สงสยัว่า อาจจะเป็นช่อง

ทางในการทุจริต

3. การกระท�าที่ท�าให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

4. การกระท�าที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจริยธรรมทางธุรกิจ

5. การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

6. การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านการทุจริต ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) โดยมีนโยบายต่อต้านการให้สินบน และ

การคอร์รัปชัน่ ทกุรูปแบบ และได้มกีารสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัพนกังาน 

ไม่ให้มีการเรียกร้อง ร้องขอ หรือ ด�าเนินการใดๆ เพื่อให้ได้มาในสินจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อ

ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และบริษัทฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรง และทางอ้อม 
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ช่องทางผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนในการกระท�าที่อาจท�าให้เกิดความสงสัยได้ว่า

เป็นการทจุรติคอร์รปัชัน่ท่ีเกิดขึน้กบับรษิทัฯ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการรบัเรือ่งทีไ่ด้ก�าหนดไว้ดงันี้

แจ้งเบาะแส “การทุจริตคอร์รัปชั่น” ผ่านช่องทางดังนี้

1. อีเมล์ของคณะกรรมการตรวจสอบ audit_committee@gunkul.com

2. เว็ปไซค์ของบริษัทฯ www.gunkul.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”

3. ส่งทางไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค๊อก ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

(ตั้งอยู ่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ เลขานุการ 

คณะกรรการตรวจสอบ)

กิจกรรมภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนและรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

• จัดให้มีการอบรม “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ให้กับพนักงานทุกระดับทุกคน 

ในองค์กรอย่างทั่วถึง

• จัดให้เป็นหัวข้ออบรม ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกระดับ ที่จะต้องพึงปฏิบัติ

คณะกรรมการโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

(Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการ

จัดตั้งโดยรัฐบาลและส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติ

ให้การรบัรองบรษิทัฯ ผ่านกระบวนการประเมนิตนเองว่ามนีโยบายและมแีนวปฏิบตัป้ิองกนัการทจุรติภายใน

องค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC ก�าหนดไว้ ตั้งแต่ปี 2560
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5.4 การด�าเนินการด้านภาษี

บรษัิทฯ ได้ให้ความร่วมมอืและมส่ีวนร่วมด้านภาษกีบักรมสรรพากร โดยมีความมุง่มัน่ในการด�าเนนิ

ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีการด�าเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้ และตรงตามเวลาที่ก�าหนด และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 

พร้อมให้ค�าแนะน�าปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้านบัญชี และภาษี อากร ด�ารงต�าแหน่งเป็น 

นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย (Tax Auditor Association of Thailand) โดยใน  

ปี 2561 บรษัิทฯ มีรายได้รวม 6,460.89 ล้านบาท และได้จ่ายภาษใีห้กบักรมสรรพากร เป็นจ�านวนเงนิ 103.50 

ล้านบาท

หมายเหต ุข้อมลูจากงบการเงนิรวมของบริษทั กนักลุเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) และกลุม่บรษิทัฯ 

ส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

5.5 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาองค์กรให้เตบิโตอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื ได้พจิารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก�าหนด

นโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายว่า 

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ 

ด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏบิตัต่ิอต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และก�ากบัดูแล ตดิตาม 

และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส�าเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยค�านึง

ถึงความเสี่ยงในแต่ละด้าน เพื่อประกอบการประเมิน วิเคราะห์ และตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งทบทวนแนวปฏิบัติและกรอบการ 

ด�าเนินการด้านการบรหิารความเสีย่ง โดยเปรยีบเทยีบกบัแนวปฏิบตัขิองสากลปฏิบตั ิและเสนอแนะเพือ่แก้ไข

ปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพือ่ทราบและใช้เป็นข้อมลูในการก�าหนดแนวนโยบายทกุไตรมาสเพือ่น�ามาพฒันาองค์กรอย่างต่อเนือ่งต่อไป

อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับใบรับรอง ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลท่ีองค์กรธุรกิจทั่วโลกให ้

ความส�าคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการด�าเนินงานภายในองค์กร 

ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดส�าคัญของ ISO 9001 คือการจัดวาง

ระบบบรหิารงานเพ่ือการประกนัคุณภาพ ซึง่เป็นระบบท่ีท�าให้เชือ่มัน่ได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รบัการควบคมุ
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และสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบท่ีระบุข้ันตอนและวิธีการท�างาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กร 

รู้หน้าที่ความรับผิดชอบและข้ันตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะ 

ในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมท้ังการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบ

หรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

โดยปัจจบุนัมาตรฐาน ISO 9001:2015 มกีารเพิม่ข้อก�าหนด

ในเรื่องการท�าความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การท�าความ

เข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อใช้ส�าหรับการด�าเนินการประเมินความเส่ียง การจัดล�าดับความ

เสี่ยง และแผนการด�าเนินการเพื่อปิดความเสี่ยง ซ่ึงเป็นพื้นฐานหนึ่ง 

ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

5.6 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ท่ีผ่านมาได้ยึดถือบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้อง อาท ิกฎหมายแรงงาน และจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ซึง่ให้ความส�าคญักบัการเคารพต่อสทิธแิละ

เสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมทั้งการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้

น�ามาปฏิบัติใช้ในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในทางปฏบิตัขิองบรษัิทฯ ทีผ่่านมา แนวทางทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ  จรรยาบรรณ

บริษัทฯ และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติมีหลักการที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชนรวม 

อยู่ด้วย แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ท่ีส่งเสริมการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ต่อพนักงาน คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

2. ส่งเสรมิความเท่าเทยีมกนั ปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรมและพนกังานทกุคนมสีทิธท่ีิจะเตบิโต

และก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดหาค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานที่

เหมาะสมและแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้ใช้ระบบการวดัผลการปฏบิตังิานแบบ 

KPIs ที่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้ โดยให้โอกาสในการอบรม/พัฒนา และส่งเสริมความก้าวหน้า

ในหน้าที่การงานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน 
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3. การเคารพในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง เสรภีาพในการนบัถอืศาสนาความเชือ่ และขนบธรรมเนยีม

ประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งความเป็นส่วนตัว และ/หรือการรักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นต�่า 

เช่น การจ้างงาน (การห้ามใช้แรงงานเดก็และแรงงานบงัคับ) รวมทัง้ต่อต้านการล่วงละเมดิทาง

เพศ ทั้งทางวาจา กิริยา และการกระท�า โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน 

5. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทางตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางร้องเรียน และ/หรือ 

ร้องทกุข์ รวมทัง้กระบวนการในการแก้ไขเรือ่งร้องเรยีนและร้องทกุข์ทีม่ปีระสิทธภิาพ และเป็น

ธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้การด�าเนินงานได้รับการตรวจสอบและมีความโปร่งใส

• โทรศัพท์ 02 242 5834 โดยได้ระบุหมายเลขดังกล่าวไว้ในใบส่งสินค้า 

 ใบตรวจรับสินค้า และใบก�ากับภาษี

 • เว็บไซค์ : www.gunkul.com

 • คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 • ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : ir@gunkul.com

 • อินทราเน็ต, กิจกรรมผู้บริหารสูงสุดพบพนักงาน, Morning Talk และกล่องรับความ

คิดเห็นส�าหรับพนักงาน

 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี / การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 • การเยี่ยมชมกิจการส�าหรับผู้ถือหุ้น 

6. ยดึมัน่ในคณุธรรม จรยิธรรม และความเป็นมอือาชพีในการประกอบธุรกจิ และการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ

7. ดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการกระบวนการผลิตและระบบการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานก�าหนด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมิให้เป็นมลพิษต่อสุขภาพ และ

ความเป็นอยู่ของชุมชน และสังคม

แนวทางดงักล่าวนี ้ได้ยดึถอืและเป็นแนวปฏบิตัใินการด�าเนนิธรุกจิ โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิาร

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานท่ีบริษัทฯ พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ 

และมอบหมายให้สายงานส�านกักรรมการผูจ้ดัการเป็นผูก้�ากบัดแูลให้มกีารปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้าง

ความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน หุ้นส่วน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และสังคม น�ามาซึ่งชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมา
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การจ้างแรงงานผูพ้กิาร ปัจจุบนับรษิทัฯมพีนกังานประจ�าทีข้ึ่นทะเบยีนเป็นผูพ้กิารกบักรมส่งเสรมิ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ�านวน 2 คน ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงส�ารวจแรงงานผู้พิการและหา

แนวทางทีจ่ะเพิม่จ�านวนการจ้างงานผูพ้กิารให้เพิม่ขึน้ เพือ่ให้ผูพ้กิารมรีายได้เลีย้งดตูนเองและครอบครวั และ

อยู่ในสังคมอย่างสมดุลทัดเทียมบุคคลทั่วไป 

 

5.7 มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานการด�าเนินงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็น

สิ่งท่ีกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้น�ามาใช้ในการด�าเนินงาน โดยในด้าน 

สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทในกลุ่ม บริษัท  

กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินการและได้รับใบรับรอง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 รวมทั้งได้รับรางวัล  

CSR-DIW Awards จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

สรุปข้อมูลการด�าเนินกิจกรรมโครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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โรงไฟฟ้า/โรงงาน

ประเภทอุตสาหกรรม ปี 2560 ปี 2561

โรงงานผลิต

อุปกรณ์

ระบบไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า

พลังงานแสง

อาทิตย์

โรงงานผลิต

อุปกรณ์

ระบบไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า

พลังงานแสง

อาทิตย์

โรงงานผลิต

อุปกรณ์

ระบบไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า

พลังงานแสง

อาทิตย์

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1 

( ความมุ่งมั่นสีเขียว )

2 30 2 30 2 2

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 

( ปฏิบัติการสีเขียว )

2 30 2 30 2 2

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 

( ระบบสีเขียว )

2 30 1 7 1 7

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 

( วัฒนธรรมสีเขียว )

2 30 0 0 0 0 

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 

( เครือข่ายสีเขียว )

2 30 0 0 0 0

หมายเหตุ 1. จ�านวนโรงงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 32 โรงงาน (30 โรงงานพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์, 2 โรงงานผลิตอุปกรณ์

ระบบไฟฟ้า)

 2. ใบประกาศอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 1-2 มีอายุใบประกาศ 2 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับ

 3. ใบประกาศอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3-4 มีอายุใบประกาศ 3 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับ

 4. โรงไฟฟ้าพลังงานลม / และ Solar Rooftop ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม พรบ โรงงาน 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ได้มีการประกาศแต่งตั้ง “คณะกรรมการ 

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม” โดยมีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

1. ร่วมก�าหนดนโยบายและการด�าเนนิการภายในองค์กร ทัง้การบรหิารงาน การบรกิาร และการจัดการ

ระบบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2. ก�าหนดการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม เข้าไปเป็นเกณฑ์ในการประเมนิการท�างานของพนักงาน

รวมถึงกฎระเบียบของบริษัทรวมท้ังให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมที่

มีในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3. สือ่สารประโยชน์และความมุง่มัน่ในการจัดท�าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมให้แก่พนกังานทกุระดบั

4. ติดตามและทบทวนประสิทธิผลการด�าเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในปี 2561 

การเตรียมความพร้อมความปลอดภัยในการท�างาน

• “การปฏิบัติงาน และการสวมใสอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการท�างาน” เป็นหัวข้อในการ

อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนท่ีเริ่มงานกับบริษัทฯ และ/หรือพนักงานที่ได้รับการ 

โอนย้ายหน้าท่ี ต้องตระหนัก และรับรู้วิธีการปฏิบัติงาน และการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง 

ความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการท�างาน และส่งเสริมพฤติกรรมความ

ปลอดภัยพื้นฐานให้กับพนักงานใหม่

• จัดกิจกรรมความปลอดภัยฯ ผ่านกิจกรรม 5 ส สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย 

เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีเป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถน�ามาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข

งาน และรกัษาสิง่แวดล้อมในสถานทีท่�างานให้ดขีึน้ ทัง้ในงานด้านการผลติ และด้านการบรกิาร 

ซึ่งน�ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานขององค์กร การจัดกิจกรรมประกวดฝ่ายงาน

แต่ละบริษัทท่ีมีการปฏิบัติตามหลัก 5 ส รวมทั้งสับเปล่ียนคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

5 ส ในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานภายในกลุ่มบริษัทฯ ได้มีมุมมองทั้งภายในและภาย 

นอกองค์กร ในการพัฒนาปรับปรุง 5 ส อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร
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• กิจกรรม Moringing Talk : โดยแต่ละแผนก/ฝ่ายจะมีการประชุมช่วงเช้า เพื่อส่ือสารข้อมูล

ข่าวสาร และแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรม JSA (Job 

Safety Analyst) การวเิคราะห์งานก่อนปฏบิตังิานเพือ่ความปลอดภยัตามหลกัการ Plan-Do-

Check-Act (PDCA) เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระท�าที่ไม่ปลอดภัย

รวมถงึสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั เพือ่เป็นการส่งเสรมิพฤตกิรรมความปลอดภยัพืน้ฐานให้เพือ่น

พนกังานได้ตระหนกัรู้ถงึวธีกีารท�างานอย่างปลอดภัย และไม่เกดิอบุติัเหตซุ�า้ และเกดิการพฒันา

อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้เสรมิสร้างบรรยากาศทีด่ใีนการปฏิบตังิาน โดยการมส่ีวนร่วมของพนกังาน

ทุกระดับ และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Safety Culture)

• การเตรียมพร้อมรองรับสถานการ์ฉุกเฉิน บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับต่อ

สถานการณ์ฉกุเฉนิในกรณต่ีาง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดบัเพลงิ และอพยพหนไีฟเป็นประจ�าปีทกุปี
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• สัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย  

วิธีการปฏิบัติงาน การสวมใสอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ถูกต้องครบถ้วน  

โดยการจัดนิทรรศการ การจัดฉายเหตุการณ์ความปลอดภัย การจัดประกวดพื้นที่ความปลอด

ภัยฯ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย (Salety Culture) โดยหยุดพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

การเกดิอุบตัเิหต ุรวมถงึการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีก่�าหนดไว้ ซึง่มกีารจดักจิกรรมในช่วงเดือน

พฤศจิกายน โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม 100% 

บริษัทฯ เชื่อว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงานเป็น

ปัจจัยส�าคญัประการหนึง่ทีจ่ะช่วยให้เกดิการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพและบรรลุประสิทธผิล จงึได้มกีารพฒันา

ระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีว อนามยั รวมถงึสภาพแวดล้อมในการท�างานให้สอดคล้องกบักฎหมาย 

มาตรฐานสากล และข้อก�าหนดอื่น ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงาน และผู้มาติดต่อ

หรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ โดยมีการจัดสัปดาห์งานนิทรรศการความปลอดภัยของโรงงานภายในกลุ่ม

บรษิทัฯ เพือ่รณรงค์ให้พนกังาน ตระหนกัรบัรู ้และมส่ีวนร่วมทกุระดบัในด้านบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตารางรายงานจ�านวนอุบัติเหตุและจ�านวนวันความปลอดภัย 2558 – 2561

บริษัท

2558 2559 2560 2561

จ�านวน

อุบัติเหตุ

ขั้นหยุด

งาน (เกิน 

3 วัน)

จ�านวนวัน

ปลอด

อุบัติเหตุ

ต่อเนื่อง

จ�านวน

อุบัติเหตุ

ขั้นหยุด

งาน (เกิน 

3 วัน)

จ�านวนวัน

ปลอด

อุบัติเหตุ

ต่อเนื่อง)

จ�านวนวัน

ปลอด

อุบัติเหตุ

ต่อเนื่อง

จ�านวนวัน

ปลอด

อุบัติเหตุ

ต่อเนื่อง

จ�านวน

อุบัติเหตุ

ขั้นหยุด

งาน (เกิน 

3 วัน)

จ�านวนวัน

ปลอด

อุบัติเหตุ

ต่อเนื่อง

GKA  0  381 0 681 0 978 0  1,275

GKP  0  732 0 1,032 0 1,329 0  1,626
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5.8 การสร้างความผูกพันกับพนักงานผ่านสวัสดิการ และกิจกรรมเพิ่มผลผลิต 

Gunkul ก้าวสู่ปี 36 สร้างความผูกพันกับพนักงานผ่านกิจกรรมการจัดงาน “36 Years of Trust” 

Why we change? ให้กับพนักงานทุกระดับทุกคนมีส่วนร่วมในการรับรู้ รับฟัง ถึงปีแห่งความเชื่อมันในการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนา การขยายโอกาสทางธุรกิจ และการวางเป้าหมายในการเติบโตผ่านกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�าทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าวสูปี 

ต่อ ๆ ไปอย่างมั่นคง และแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของบริษัทฯ รวมถึงให้พนักงานได้รับรู้ถึง 

การใส่ใจดูแลพนักงาน ท่ีองค์กรมีความเชื่อม่ันว่า พนักงานทุกคนคือพลังที่สร้างความส�าเร็จให้กับองค์กร  

การมอบความสุขและสร้างความสุขให้กับพนักงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท่ีใส่ใจดูแล และพร้อมพัฒนา 

พนักงานให้เดบิโตคูไ่ปองค์กรอย่างต่อเนือ่ง องค์กรจะขบัเคลือ่นไปข้างหน้าไม่ได้เลย หากไม่มพีนกังานทีท่�างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพียงกันกว่า 700 คน ผ่านกิจกรรมดังนี้
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• รบัรูถ้งึการเปลีย่นแปลง รแีบรนด์ดิง้แบรนด์ใหม่ ภายใต้แนวคดิ “Not Only the Energy, We 

Care… People, Business & Social ” เพื่อเตรียมความพร้อมรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

• สร้างความผกูพนั สร้างขวญัและก�าลงัใจด้วยการประสานเสียงร่วมร้องเพลง “เพือ่นแท้กนักลุ” 

และร่วมรับความสุขสนุกสนานผ่านการรับชมภาพยนตร์ “น้อง พี่ ที่รัก” เพราะเราคือ

ครอบครัวชาวกันกุล

• และในโอกาสครบรอบ 36 ปี ได้สัมภาษณ์พนักงาน ถึงความผูกพัน ความรู้สึก และความคาด

หวังที่มีต่อบ้านหลังที่ 2 “บ้านกันกุล” เสียงสะท้อนจากพนักงานเป็นพลังงานขับเคลื่อนธุรกิจ

ให้เติบโตต่อไป
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ความรู้สึกที่มีต่อ กันกุล

• “ รู้สึกภูมิใจค่ะว่า เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท กันกุล” 

• “ รู้สึกว่าได้น�าความรู้ความสามารถ ที่เราสะสมมานะครับ ประสบการณ์ต่างๆ มาใช้นะครับ  

ผู้บริหารก็ให้โอกาสในการน�าเสนอต่างๆ ได้เต็มที่ครับ”

• “ ท�างานที่ กันกุล ก็เหมือนกับว่าเป็นบ้านหลังที่ 2 นะครับ “

• “ ประทับใจ แล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากค่ะ”

• “ มีความภูมิใจมากที่ได้อยู่ใน บริษัท กันกุลเอ็นจิงเนียริ่ง ครับ “

• “ น่าจะตอบเนเสียงเดียวกันก็คือ ที่นี่อบอุ่น นะคะ อยู่แล้วเราก็มีความสุข แล้วก็เจริญเติบโต

ในหน้าที่ แล้วเราก็มีอะไรใหม่ๆ ให้เราเรียนรู้ทุกปี ค่ะ “ 

ความคาดหวังกับ กันกุล

• “อยากให้บรษิทัเตบิโตอย่างนีไ้ปเรือ่ยๆ แล้วกท็กุคนเห็นกนักลุ กจ็ะรูจ้กัว่านีค่อืบรษัิทพลงังาน

อันดับต้นๆ ของประเทศ น่ะค่ะ”

• “อยากให้ทางบริษัท กันกุล นะครับ ประสบความส�าเร็จทุกๆ ด้านนะครับ แล้วก็เป็นผู้น�าด้าน

พลังงาน ครับ”

• “อยากให้เป็นผู้น�าทางด้านเรื่อง พลังงานไฟฟ้า แล้วก็อุปกรณไฟฟ้า ต่างๆ แล้วก็สิ่งส�าคัญก็คือ 

อยากให้เป็นบริษัทที่มี CSR ที่ช่วยเหลือผู้คนทั่วไป มันท�าให้เราเข้าถึงทุกๆ หน่วยงานค่ะ”

• “เป้าหมายจะส�าเร็จได้ มองว่าเรื่องทีมเป็นเรื่องส�าคัญ นะคะ มันจะมีทั้งสุข ทุกข์ เครียด สนุก 

แต่ทกุคนต้องยดึเป้าหมายในงานเป็นหลกั แล้วถ้าทกุคนมใีจเป็นหนึง่เดยีว ไม่ว่าเรือ่งไหนกต็าม

มันสามารถส�าเร็จได้ทุกเรื่อง” 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมั่นว่ารากฐานพลัง 

ขับเคล่ือนความส�าเร็จขององค์กรมาจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าไป 

อย่างสอดคล้องกนักบัแนวทางธรุกจิ เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานกันกลุ ได้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานและพฒันาตนเอง

ร่วมกับองค์กรอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เพื่อท�าให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะมีก�าลังคนที่เป็นคนดี มีความรู้ความ

สามารถ และทักษะเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 

สร้างความผูกพันระหว่างผู ้บริหารและพนักงาน ให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 

“ครอบครัวชาวกันกุล” ผ่านสวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงาน ดังนี้
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สวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน

สวัสดิการที่เป็นเงิน

และสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย สวัสดิการดูแลครอบครัวพนักงาน

• เครื่องแบบพนักงาน

• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน

• โรงอาหาร

• เวลาการท�างานที่ยืดหยุน

• เพิ่มวันลาพักผ่อน ตามอายุงาน

• ประกันอุบัติเหตุหมู่ และประกันการ

เดินทาง กรณีเดินทางต่างประเทศ

• เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลกรณี

ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

• กีฬาสานสัมพันธ์

• ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

• เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ

• เงินช ่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา 

มารดา และบุตรของพนักงาน
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สวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน

สวัสดิการที่เป็นเงิน

และสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย สวัสดิการดูแลครอบครัวพนักงาน

• กจิกรรม Morning Talk – JSA : Job 

Safety Analyst การวิเคราะห์งาน

ก่อนปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย

ตามหลักการ Plan-Do-Check-Act 

(PDCA)

• การตรวจสุขภาพประจ�าปี 

• การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ร่วม

กับศูนย์บรกิารสาธารณสขุ 38 สงักดั

ส�านักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร 

โดยทีมแพทย์และพยาบาลให้ค�า

ปรึกษาและแนะน�าพนักงาน เช่น 

ประเมนิภาวะโรคอ้วน, ตรวจสุขภาพ

ช่องปากโดยทันตแพทย์ และตรวจ

มะเร็งเต้านม เป็นต้น

ด้านจิตใจและการมีส่วนร่วม ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมจิตอาสา

• กิจกรรมวันเกิดพนักงาน การรับ

ประทานอาหารร่วมกัน การมอบของ

ขวัญวันเกิด และ/หรือการถวาย

สังฆทาน และการฟังธรรมเทศนา

• กจิกรรม 5ส และ QCC เพือ่สร้างการ

มีส่วนรวมในการพัฒนา/ปรับปรุงวิธี

การท�างาน และสภาพแวดล้อม

• การท�าบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ 

ร่วมกับชุมชนโดยรอบบริษัท 

ในวนัส�าคญัทางพทุธศาสนา และท�าบญุ

เลี้ยงพระประจ�าปีของบริษัท

• รดน�้าขอพรจากผู้บริหารในเทศกาล

วันสงกรานต์ “มหาสงกรานต์บ้าน 

กันกุล”

• กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์

- ล้างห้องน�้า และกวาดลานวัด

- เก็บขยะบริเวณรอบ ๆ บริษัท และ

ชุมชน

•  ถ่ายทอดองค์ความรู้

- การติดดั้งแผง โซล่าร์เซลล์

- การเปลี่ยนและติดหลอดไฟ ส่อง

สว่าง LED
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ด้านจิตใจและการมีส่วนร่วม ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมจิตอาสา

• กิจกรรมจัดเลี้ยงพนักงานทั้งองค์กร 

เนื่องจากพนักงานทุกฝ่ายงานมีส่วน

ในการสนับสนุนให้ยอดขายได้ตาม

เป้าหมายรายไตรมาส 

• กิจกรรมผู้บริหารเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทติย์ และพลังงานลม 

เพือ่สร้างขวญัก�าลงัใจ ร่วมประชมุพดู

คุยกับพนักงาน และดูแลความเป็น

อยู่พนักงาน

• ขอค�าอวยพร ผ่านส้มมงคลตาม

ประเพณีจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน

• การแจกซองมงคล “อั่งเปา” ให้กับ

พนักงาน และชุมชนโดยรอบ

• กิจกรรมท�าบุญเลี้ยงพระเพลประจ�า

ปีบริษัท
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สร้างความผูกพันผ่านกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท�างานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และการเรยีนรูต้ลอดระยะเวลากาท�างานของพนกังานให้พนกังานมคีวามรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของ

องค์กร รักและหวงแหน มีความผูกพันกับองค์กร ผ่านกิจกรรมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์

ดังนี้

1. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและคุณภาพ และท�างานร่วมกันเป็น

ทีมอย่างมีระบบ รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง และรู้จักปรับปรุงตนเอง

2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการสร้างผลงานให้ได้คุณภาพตามเป้าหมาย โดยการค้นหา 

จุดอ่อน และหาสาเหตุแห่งปัญหา เพื่อแก้ไขปรับปรุง และวางแผนคุณภาพอย่างเป็นระบบ

3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการจ่ายค่าตอบแทน และ/หรือมอบเกียรติบัตรยกย่องให้กับพนักงาน 

ที่ร่วมกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ และสร้างคุณค่าให้กับองค์กร

4. เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมเพิ่มผลผลิต เพื่อส่งเสริม

ให้วัตถุประสงค์และความคาดหวังขององค์กรสัมฤทธิ์ผลผ่านกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ ดังนี้

1. กิจกรรม 5ส 

5ส เป็นกจิกรรมปรบัปรงุการท�างานของพนกังานด้วยตนเอง ตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด 

สขุลกัษณะและสร้างนสิยั” ในสถานท่ีท�างานของตนเองท�าให้บรษัิทฯมพีนกังานทีม่รีะเบยีบวนิยัจากจติส�านกึ

ของพนักงาน ท�าให้สภาพแวดล้อมสถานท่ีท�างานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความ

ปลอดภัย และมีการจัดการแยกขยะรีไซเคิลอย่างเหมาะสม สร้างความสมดุลให้กับส่ิงแวดล้อมและก่อให้ 

เกิดรายได้ต่อกิจกรรม เพื่อน�ามาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 5 ส 

นอกจากนัน้แล้วยงัสร้างแรงจงูใจ มอบค่าตอบแทนและเกยีรตบิตัรยกย่องให้กบัฝายงานทีม่คีะแนน

จากการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก เพื่อส่งเสริมการมีระเบียบวินัย “สะสาง 

สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ให้กับพนักงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และพนักงาน

จิตอาสาในการท�าความดี 
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2. กิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC 

บริษัทฯ ได้มีการน�ากิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC ( Quality Control Cycle) เพื่อให้เกิด

ความร่วมมอืร่วมใจในการสร้างผลงาน และการท�างานแบบมส่ีวนร่วมในการพฒันาและแก้ไขปรบัปรงุคุณภาพ

งานและวางแผนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมทกัษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และการเรยีนรูต้ลอดระยะเวลา

การท�างานของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในองค์การ เช่น การลดค่าใช้จ่าย 

ด้านต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ลดขั้นตอนการท�างาน เพิ่มผลผลิต เพิ่มยอดขาย  

และ/หรือปรับปรุงเวลาการท�างาน 

โดยในปี 2561 มีกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC จ�านวนทั้งสิ้น 46 กลุ่ม และมีการน�าเสนอปรับปรุง

แยกตามประเภท ดังนี้ 

• ลดขั้นตอนการท�างาน  จ�านวน 19 เรื่อง 

• ลดเวลาในการท�างาน  จ�านวน 11 เรื่อง 

• เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน จ�านวน 16 เรื่อง

สถิติการด�าเนินงานกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ QCC กับผลลัพธ์เชิงปริมาณที่ได้รับ

 ปี จ�านวนเรื่องในแต่ละปี
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 

ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ (บาท/ปี)

2558 50 เรื่อง 203,447.00 บาท

2559 50 เรื่อง 931,884.62 บาท

2560 48 เรื่อง 2,788,747.75 บาท

2561 46 เรื่อง 2,841,562.53 บาท (ครึ่งปีแรก)

เพ่ือสร้างขวญัและก�าลงัใจให้กบัพนกังาน QCC ทกุกลุ่มทีร่่วมกนัท�างานเป็นทมีอย่างมรีะบบน�าเสนอ

ผลงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการท�างาน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน ที่ผ่านตามหลักเกณฑ์และ

พิจารณา/รับรองจาก คณะกรรรมการ ทางบริษัทฯ พิจารณาเงินรางวัลแยกเรื่องตามประเภทที่น�าเสนอตาม

คุณค่าพร้อมมอบ “รางวัลท่ีมีคุณค่า” และมอบเงินรางวัลตามผลลัพธ์เชิงปริมาณที่สามารถปฏิบัติได้จริง 

“รางวัลดีเด่น” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจ และเป็นส่วน

หนึ่งขององค์กรที่ร่วมพัฒนาปรับปรุงการท�างานให้เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2.1 ชื่อหัวข้อเรื่อง : ลดเวลาการประกอบงานตู้มิเตอร์ SCB 041

• การด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข และผลสรุป

ก่อนปรับปรุง 1,734 วินาที

หลังปรับปรุง 1,149 วินาที

ลดเวลา

ขั�นตอนประกอบ (ก่อน) 8 ขั�นตอน

ขั�นตอนประกอบ (หลัง) 5 ขั�นตอน

ลดขั�นตอน 

ลดลง 33.73 %

2.2 ชื่อหัวข้อเรื่อง : ลดขั้นตอนการท�างาน ONE HOLE CABLE GRIP SIZE 25-35 SQ.MM

การด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข และผลสรุป
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2. กจิกรรมเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิศกัยภาพของSME ด้วยโปรแกรมประยกุต์ (Software) หรอื อปุกรณ์

เครื่องมือ (Hardware) ในงานโลจิสติกส์

โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
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เพือ่พฒันาประสทิธภิาพการจัดการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานของสถานประกอบการ ด้วยการลดต้น

ทนุด้านโลจิสตกิส์และเพ่ิมประสทิธภิาพด้านเวลาและความน่าเชือ่ถอืด้านโลจสิตกิส์อย่างน้อย15% ได้แก่ ด้าน

การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การจัดการการขนส่ง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 

ลดต้นทุนโลจิสติกส์ 

3. โครงการโปรแกรม Software ระบบ GPS

สภาพก่อนการปรับปรุง

ไม่มีการน�าระบบ GPS มาใช้งานและไม่มีการเก็บข้อมูลทางด้านขนส่ง เช่น อัตราการกินน�้ามัน กม. 

ต่อลิตร หรือ บาทต่อ กม.ท�าให้ไม่สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงได้

แนวทางการปรับปรุง และสรุปผล

ค่าขนส่ง 2560 1,477,783.88

ค่าขนส่งที่ลดได้ 402,474.60

ส่วนต่าง 1,075,309.28

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 27.24%
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5.9 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการผลิต และคัดเลือกอุปกรณ์หรือสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัย 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากการใช้สินค้า โดยทางบริษัทฯได้ผลิตอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าที่ได้

มาตรฐานและผ่านการรับรองผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานสากล และเลือกใช้ผลติภณัฑ์ทีมี่การรบัประกนัคณุภาพ

สินค้าและได้รับมาตรฐานความปลอดภัย 

No. Standard Highlight Topics

1. ทดสอบผลิตภัณฑ์ ภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สินค้าก�าหนด (LPS/EGAT)

2. ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล (UL + IEC)

3. จดทะเบียน มอก. สมอ. อุปกรณ์ใหม่

4. ISO 9001:2008 ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล

5 ISO 14001:2004 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้ค�านึงผลกระทบของสินค้าท่ีอาจะเกิดขึ้นกับชุมชน จึงได้มีนโยบายจัดการกระบวนการ

ผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยมีวิธีการด�าเนินการในลักษณะเชิงป้องกัน ดังนี้

1. การปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อก�าหนดด้านสิง่แวดล้อมและอืน่ๆทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้มาตรการแก้ไข 

ป้องกัน และจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยแบ่งศึกษาท้ังในช่วงระยะก่อสร้างและ

ช่วงด�าเนินการ ซึ่งจะสามารถป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
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3. น�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมาใช้ เพื่อตรวจสอบการจัดการคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมให้ดีมากยิ่งขึ้น

4. การเลือกอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดการผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเชื้อเพลิงประเภทพลังงานลม แสงอาทิตย์ เป็นกระบวนการผลิตที่ไม่มี 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน หรือมีน้อยมาก

กิจกรรมต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะท�าความเข้าใจ และสนับสนุนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกินกว่า

ขอบเขตการท�าธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ แบบท่ัวไป และใช้โอกาสในการส่งเสริมผลักดันให้ลูกค้ามี

ความเข้าใจในคุณค่าของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มีพันธกิจที่จะส่งมอบ

ผลติภณัฑ์ และบรกิารทีด่ทีีส่ดุแก่ลกูค้า ด้วยจติส�านกึทีรั่บผิดชอบต่อสงัคมไม่ว่าจะเป็นในด้านคณุภาพ ความ

ปลอดภยั ยดึมัน่ทีจ่ะมุง่เน้นในเรือ่งมาตรฐานความปลอดภยัในการผลติ และบริการ กบัการตรวจสอบต้นทาง

ของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ทั้งธุรกิจการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน และอุปกรณ์ส�าหรับ

ระบบไฟฟ้าแรงสงู-ต�า่ โดยการน�าเสนอประสบการณ์การท�างานด้วยความรบัผิดชอบ มคีวามรูจ้กั เข้าใจความ

ต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

ผ่านกิจกรรมแบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า โดยมีผลสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า ตามตาราง

ดังนี้

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าภายนอก ปี 2558-2561

หัวข้อที่ส�ารวจ /ปี 2558 2559 2560 2561

1. การติดตามงาน 86.60% 84.61% 86.19% 85.80%

2. การให้ข้อมูลทางด้านสินค้า 86.18% 84.40% 86.72% 85.77%

3. การแก้ไขปัญหา 83.74% 83.46% 85.53% 84.25%

4. ความรวดเร็วในการเสนอราคา 84.43% 84.27% 86.52% 85.07%

5. ความถูกต้องของจ�านวนสินค้า 86.97% 86.15% 89.22% 87.48%

ค่าเฉลี่ย 85.58% 84.58% 86.84% 85.67%
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5.10 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหน้ี อย่างเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นธรรม  

โดยตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ายและทกุฝ่าย เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญานโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้

1. มคีวามเป็นธรรมและเท่าเทยีม เปิดโอกาสในการท�าธรุกจิให้กบัคูค้่าทกุรายอย่างเสมอภาค ภาย

ใต้หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกอย่างเป็นธรรม

2. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง 

และไม่สนับสนุนสินค้า หรือการกระท�าที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

3. ต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ ไม่เรยีกรบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อืน่ใด ต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดตาม

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

4. ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด�าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามระบบ

มาตรฐาน คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

และปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยนชน รวมทั้งวิถีของชุมชนอย่างเคร่งครัด

5.11 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บรษัิทฯ ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิควบคูกั่บการ

ดแูลและจดัการสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง บรษิทัฯ มกีารขยายการ

ลงทนุ ด้านพลงังานทดแทน ทัง้พลงังานแสงอาทติย์ และพลังงาน

ลม ซึง่มส่ีวนในการช่วยลดมลพษิทีเ่กดิจากการใช้พลังงานจากเชือ้

เพลิงที่ได้จากฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงเป็นมลพิษทางอากาศ 

สาเหตุส�าคัญที่ก่อให้เกิดฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 และเป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ก่อให้เกิดปรากฎการณ์โลกร้อนขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของ

โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางด้านพลังงานทดแทน

ของบริษัท ก็ได้ให้ความส�าคัญในสิ่งแวดล้อมด้วยการด�าเนินการ

ผลิตตามระบบคุณภาพ ISO 14001 ซึ่งเน้นเรื่องความส�าคัญของ

สิ่งแวดล้อมเป็นหลักด้วยเช่นกัน
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การจัดการสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด โดยมีการจัดท�ามาตรการป้องกันและแก้ไข รวมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ส�าหรับ

โครงการพลังงานแสงอาทติย์ทีม่ขีนาดตัง้แต่ 1 เมกะวตัต์ขึน้ไป เพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัสิง่แวดล้อมของ

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ด�าเนินการแล้วในปัจจุบัน โดยท�าการศึกษาผลกระทบอันเกิดจากกระบวนการ

ผลติของโครงการ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงมาตรการป้องกนัและแก้ไขเพือ่ลดผลกระทบ แสดงรายละเอยีด

ดังตารางต่อไปนี้

• มาตรการป้องกนัและแก้ไขเพือ่ลดผลกระทบ : โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และพลงังานลม

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อ

ลดผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลด

ผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงานลม

1. คุณภาพอากาศ ระดับต�่า ไม่มีผลกระทบ แต่ด�าเนินการเพื่อ

รักษาสิงแวดล้อมดังนี้

1. ฉีดพรหมน�้าในจุดที่ก่อให้เกิดฝุ่น

กระจายไปในอากาศ

2. ห้ามคนปฏิบัติงานเผาขยะมูลฝอย

หรืออื่นๆ ในพื้นที่โครงการ 

3. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแนวรอบ

โครงการเพื่อเป็นแนวป้องกันการ

ฟุ้งกระจายของฝุ่นไปในอากาศ

4. ดูแลและบ�ารุงรักษาเครื่องยนต์ 

เครื่องจักร หรือเครื่องมือที่มีการ

เผาไหม้ของเชื้อเพลิงและก่อให้

เกิดไอเสียหรือฝุ่น ให้ดีอยู่เสมอ

ไม่มีผลกระทบ และด�าเนินการ

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2. เสียง ระดับต�่า 1. ห้ามด�าเนินการกิจกรรมใดๆ ที่ก่อ

ให้เกิดเสียงนอกเหนือจากช่วง

เวลาปฏิบัติงาน 8.00-17.00 น.

1. ตรวจสอบบ�ารุงรักษาเครื่องจักร

ตามระยะเวลาที่ระบุในข้อก�าหนด

ของอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันเสียง

ดังที่เกิดจากเครื่องจักร
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อ

ลดผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลด

ผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงานลม

2. หลีกเล่ียงการใช้งานเคร่ืองจักร

ส�าหรับงานซ่อมบ�ารุงที่เป็นแหล่ง

ก�าเนิดเสียงสูงพร้อมกัน

3. ดูแลบ�ารุงรักษาเคร่ืองมือและ

เครือ่งจักรซ่อมบ�ารงุให้อยูใ่นสภาพ

ดีเสมอ

4. จัดหาอปุกรณ์ป้องกันมลภาวะทาง

เสียง เช่น Ear plug ให้กบัพนักงาน

และผูป้ฏบิติังานสวมใส่ขณะปฏบิตัิ

งาน

5. จัดให้มีการหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงาน

ที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีแหล่ง

ก�าเนิดเสียงสูงตามกฏหมาย

2. จัดท�า Noise Contour Map หลัง

จากโครงการเปิดด�าเนินการ โดย

น�าผลการศึกษามาใช้ในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมด้านเสียง

3. ด�าเนินการตามโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ข้อ 1-5

3. คุณภาพน�้า ระดับต�่า 1. จัดตัง้ห้องส้วมทีถ่กูสขุลกัษณะและ

เพียงพอต่อจ�านวนคนงาน

2. จัดให้มีบ ่อพักน�้า (Retention 

Pond) เพื่อรวบรวมน�้าฝนท่ีไหล 

บ่าชะหน้าดินบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง

ลงสู่บ่อพักน�้า

3. น�าน�้าในบ่อพักน�้า (Retention 

Pond) กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

เช่น ฉดีพรมถนนทางเข้าโครงการฯ 

และพื้นที่ก่อสร้าง

ด�าเนินการเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์

รายงานประจ�าปี 2561 571



ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อ

ลดผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลด

ผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงานลม

4. การจัดการ

ขยะมูลฝอย

จากส�านักงาน

และกิจกรรม

ของพนักงาน

ระดับต�่า 1. จัดให้มีถงัรองรบัของเสยี 3 ประเภท 

ได้แก่ ของเสียท่ัวไป ของเสียที ่

น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ และของเสีย

อนัตรายจัดเก็บลงในภาชนะทีร่ะบุ

ชนิดของขยะอย่างชัดเจน มีฝาปิด

มิดชิด 

2. ขยะมูลฝอยท่ัวไปที่น�ากลับมาใช้

ใหม่ได้ ให้ท�าการรวบรวมเพ่ือน�าไป

รีไซเคิลต่อไป 

3. ขยะอนัตรายให้ท�าการเกบ็รวบรวม

ไว้ต่างหากในสถานทีเ่กบ็มดิชิดและ

เมือ่มปีรมิาณมากพอให้ด�าเนินการ

จัดส่งให้กับบริษัทหรือหน่วยงานที่

ได้รับอนุญาตให้บริการ ก�าจัดขยะ

อันตรายที่ถูกต้องตามกฎหมายมา

ท�าการรับไปก�าจัดต่อไป

ด�าเนินการเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์

5. ระบบระบายน�้า ระดับต�่า 1. มบ่ีอดกัตะกอนก่อนระบายน�า้ออก

สู่ภายนอกโครงการฯ

2. โครงการฯ ต ้องหมั่นท�าความ

สะอาดร่องน�้ารอบโครงการอย่าง

สม�่าเสมอ

3. น�้ าฝนที่ตกในพ้ืนที่ โครงการฯ

ทัง้หมด ต้องระบายลงสูร่่องน�า้รอบ

โครงการฯ อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้ง

เก็บกักน�้าฝนไว้เป็นน�้าดิบเพื่อใช้

ประโยชน์ภายในโครงการฯ หรือ

เพือ่หน่วงน�า้ก่อนออกสูภ่ายนอกโค

รงการฯ

ด�าเนินการเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระดับผลกระทบ

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อ

ลดผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์

มาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลด

ผลกระทบ โรงไฟฟ้าพลังงานลม

4. ต้องหม่ันตรวจสอบระบบระบายน�า้ 

ร่องน�้ารอบโครงการ และระบบดัก

ตะกอน

6. การจัดการ

กากของเสีย

ระดับต�่า 1. อบรมวิธีการจัดเก็บและรวบรวม 

แผงโซล่าเซลล์ที่ช�ารุด แตกหัก 

2. จัดหาห้องมิดชิดและปลอดภัยเพื่อ

จดัเกบ็แผงโซล่าร์เซลล์ทีช่�ารดุ และ

ส่งให้บริษัทที่รับก�าจัดขยะด�าเนิน

การก�าจดัอย่างถกูต้องตามมาตรฐาน

ด�าเนินการเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์

การบริหารจัดการ, การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการบรรเทาภาวะโลกร้อน

ปัจจบุนัปัญหาจากสภาวะโลกร้อนถอืเป็นปัญหาทีม่คีวามส�าคญัในระดบัโลก ในหลายๆ ประเทศเริม่

มีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว สาเหตุของโลกร้อนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการน�า

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เกินสมดุลที่ควรจะเป็น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเดิมสูญเสียไป สาเหตุของโลกร้อน 

ที่พบเห็นได้โดยทั่วไป เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น�า้มัน ก๊าซ

ธรรมชาติ ถ่านหิน และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และ

มลภาวะทางอากาศ ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อน อันเป็นปัญหาส�าคัญ ที่ควรได้รับการแก้ไข 

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรจะพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทรัพยากรรูปแบบอื่นๆ ที่เป็น

พลงังานสะอาดและหาได้จากธรรมชาต ิเช่น พลงังานแสงอาทติย์ และพลงังานลม เพือ่เป็นการอนรุกัษ์พลงังาน

ไฟฟ้าและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

โรงไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ช้พลงังานจากธรรมชาต ิทัง้โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ก�าลังพัฒนาอยู่ ล้วนเป็นพลังงานที่

ไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อม เช่น มลพษิทางอากาศ มลพิษทางน�า้ อกีทัง้ยงัช่วยลดปรมิาณของก๊าซเรอืน

กระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้อีกด้วย
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ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2 Emission) ของบริษัทฯ 

5.12 นวัตกรรมในกระบวนการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

• ทางบรษัิทฯ ให้ความส�าคญัในการเลอืกใช้และจดัหาอปุกรณ์ทีไ่ด้รบัมาตรฐานและมีคุณภาพสูง 

ซึ่งผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการใช้งานที่ได้รับประสิทธิภาพสูงเต็มที่ ทั้งนี้ยังมี

ความปลอดภัยด้านสุขภาพ และมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
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• การตดัสินใจเลอืกซ้ืออปุกรณ์ทีใ่ช้ พิจารณาประสทิธิภาพการใช้งาน มกีารเปรยีบเทยีบคณุภาพ

ของอุปกรณ์แต่ละยี่ห้อ เพื่อเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

• มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการแยกวัสดุบางประเภทที่ 

มีสัญลักษณ์การ รีไซเคิล เพ่ือน�าวัสดุน้ัน มารีไซเคิลใช้ใหม่ นอกจากนั้นยังมีการจัดท�าบ่อตก

ตะกอนน�้า เพื่อให้มีการรีไซเคิล น�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดปัญหาการใช้ทรัพยากรน�้า 

อย่างสิ้นเปลือง

• มีการจัดหา เลือกสรรวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

• วัสดุที่น�ามาใช้ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าตลอดชีวิตการใช้งานของวัสดุ

• ทั้งนี้ วัสดุท่ีใช้ จะต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

ในช่วงตลอดการใช้งาน

1. การออกแบบหุ่นยนต์ท�าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุน ลดการใช้ทรัพยากรคน 

ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน-น�้า และเพิ่มการผลิตไฟฟ้า

 เป้าหมายในการออกแบบ 

1.1 สามารถล้างแผงได้ทุกชนิด

1.2 มีน�้าหนักเบาเพื่อลดแรงกดท่ีกระท�าต่อแผงหรือกระจายน�้าหนักบนแผงเพื่อลดแรงกดที ่

กระท�าต่อแผง

1.3 สามารถท�างานแบบอัติโนมัติ ลดใช้แรงงานมนุษย์ในการควบคุม 

1.4 สามารถล้างแผงได้สะอาดและประหยัดน�้าในการล้าง

1.5 สามารถตรวจสอบและรายงานผลในการล้างแผงได้แบบอัติโนมัติและส่งข้อมูลได้แบบ  

real-time ผ่านระบบเครือข่ายที่มี

1.6 สามารถล้างแผงได้จ�านวนสูงต่อวัน 

1.7 ราคาที่เหมาะสมต่อการท�าความสะอาดแผง เมื่อเทียบกับท�าความสะอาดแบบเดิม
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2. ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างบนลานไก ส�าหรับสถานีส่งไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

โดยออกแบบตามมาตรฐานสากลและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค โครงสร้างมกีารรบัน�า้หนกัและทนทาน

ต่อสภาพแวดล้อม โดยใช้วสัดเุหล็กทีเ่คลอืบผวิด้วยกัลป์วาไนท์ตามมาตรฐาน ซึง่มคีวามคงทนต่อการกดักร่อน

ของสนิม เป็นที่ยอมรับในการใช้งานและผ่านการตรวจรับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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3. พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์จับยึดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงกระแสไฟฟ้า 

โดยมกีารปรบัปรงุผลติภัณฑ์จับยดึ (Preformed) ท่ีสามารถจับยดึสายไฟฟ้าขนาด 50 sq.mm และ 

185 sq.mm ทั้งในระบบ 22kV และ 33kV โดยผ่านการทดสอบและเป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และบริษัทฯ เป็นรายแรกทีผ่่านการทดสอบทกุรุ่นส�าหรบัผลติภณัฑ์ Hot Line Protective Clamp ท่ีบรษิทัฯ 

ได้ท�าการพฒันาและปรบัปรงุได้ดจีนสามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นทีย่อมรบัของผูป้ฏิบตังิานในการติดตัง้ และ

ยังท�าให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

4. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตพรีฟอร์ม 

โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมในการท�างานจากเดิมควบคุมด้วยคน เปล่ียนเป็นควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัต ิ

(Semi Auto) สามารถลดต้นทุนค่าแรงได้ 50% และยังสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าได้เที่ยงตรง

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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We care Social 
ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

06.

บรษัิทฯ มคีวามมุง่มัน่ส่งเสรมิการอยูร่่วมกนักบัชมุชนโดยสร้างความเป็นมติรและให้ความช่วยเหลอื

เกือ้กลูกนัใน “เพือ่นบ้านทีด่”ี เพือ่พัฒนาและเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนุมคีณุภาพชวีติและสงัคมที่

ดอีย่างยัง่ยนื ส่งเสริมกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชนเพือ่รบัทราบข้อมลู และเสรมิสร้างความเข้าใจทีด่ต่ีอกนั 

ตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินการ จัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ และให้

ความส�าคญัในการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่พฒันาสภาพแวดล้อม

อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญ ต่อการร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม โดยให้ความร่วมมือหน่วยงาน 

สถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ แก่ชุมชน และสังคม เป็นประจ�าทุกปี ทั้งให้การสนับสนุน 

งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม รวมถึงการส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น เช่น

การพัฒนาชุมชนและสังคม

ปี 2561 GUNKUL ได้ด�าเนินโครงการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยตระหนกัว่าเป็นหน้าทีข่องบรษิทัฯ ทีจ่ะต้องพงึมต่ีอสงัคมซึง่เป็นผูม้ส่ีวนได้สวนเสยีทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ 

ในการด�าเนินธุรกิจ กิจกรรมที่ด�าเนินการในปีที่ผ่านมาสรุปผลการด�าเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของชุมชนและให ้

ความส�าคัญต่อการสร้างโอกาสทางศึกษา สนับสนุนความเป็นเลิศทางกีฬา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่น วิถีความเป็นอยู่ของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุล

ทางธรรมชาติและชีวิตอย่างย่ังยืน และการอยู่ร่วมกับชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเป็น “เพื่อนบ้าน 

ที่ดี” การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
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1.1 สร้างโอกาสและส่งเสริมทางการศึกษาแก่เยาวชนนักศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนรอบ ๆ ชุมชน

บริษัทฯ และบุตรพนักงาน

การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนนักศึกษา เพื่อให้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์การท�างานจริง

บริษัทฯ สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนนักศึกษา โดยการสนับสนุนให้เกิด

ประสบการณ์การเรียนรู้ในการท�างานจริง พร้อมพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานส�าคัญในการเติบโต

อย่างยัง่ยนื ด้วยการสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัการศกึษา ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา บรษัิทฯ ได้ด�าเนนิโครงการ

ความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนนักศึกษา ในโครงการดังนี้โครงการ 

สหกิจศึกษา บรัษัทฯ มีนโยบายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มี

คุณภาพสู่สังคม โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากการท�างานจริง จึงตกลง 

ท�าสัญญาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา (MOU) ให้นักศึกษามีโอกาสได้มาท�างานในบริษัทฯ ร่วมกันเป็น
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ระยะเวลา 2 ปี ในปี 2560-2561 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพในระหว่างการศึกษา ในบริษัทฯ ภายใต้

โครงการสหกิจศึกษารวมทั้งสิ้นจ�านวน 9 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฝ่าย จ�านวน (คน) จากสถาบัน

ฝ่ายบัญชี 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฝ่ายการเงิน 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ฝ่ายทรัพย์สิน 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1. โครงการนักศึกษาฝึกงานทั่วไป มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ จ�านวน 6 

คน แยกตามฝ่ายงาน และสถาบันการศึกษา ดังนี้

ฝ่าย จ�านวน (คน) จากสถาบัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ

ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก�าแพงแสน

ฝ่ายวิศวกรรม ส�านักงาน 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายวิศวกรรม โรงงาน 3 มหาวิทยาลัยเทคดนดลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เพือ่เปิดโอกาสให้นกัศกึษามโีอกาสเรยีนรูแ้ละได้รบัประสบการณ์ชวีติในการท�างานจรงิ การเตรยีม

ความพร้อมก่อนท่ีจะจบการศกึษาออกไปท�างาน รวมทัง้รูจ้กัการปรบัตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมองค์กรและน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการท�างานจริงต่อไป โดยบริษัทฯ มุ่งหวังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสร้าง

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างยั่งยืน
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การส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนรอบ ๆ ชุมชนบริษัทฯ

บรษัิทฯ เลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทยีมกนัของเยาวชน โดย

โรงเรียนรอบ ๆ ชุมชน พบว่ามีเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายในด้านการศึกษา บริษัทฯ จึงได้

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนที่เป็นเด็กดี เด็กเก่งแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน

โดยมอบทนุให้เดก็นกัเรยีนโรงเรยีนวดัสวสัดิว์ารสีมีาราม ตัง้แต่ระดบัอนบุาล ถงึระดบัประถมศึกษา

ปีที่ 6 จ�านวน 50 ทุน และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ให้กับโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ในนามทุนการศึกษา 

“เพชรกันกุล” จ�านวน 100,000 บาท โดยพิจารณาจากเด็กนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์

เป็นประจ�าทกุปี รวมถงึการมอบทนุการศกึษาส�าหรบับตุรพนกังานอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งเสรมิการศกึษา และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนในชุมชนโดยรอบบริษัทฯ 
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จ�านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นประถมที่ได้รับทุน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่
จ�านวนนักเรียนที่ได้รับทุน (แต่ละปี)

2556 2557 2558 2559 2560 2561

อนุบาล 1 2 7 4 4 6 5

อนุบาล 2 6 7 4 4 5 5

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 8 5 5 7 5

ประถมศึกษาปีที่ 2 11 4 7 7 5 8

ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 6 6 9 7

ประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 6 6 10 17

ประถมศึกษาปีที่ 5 8 6 7 7 6 8

ประถมศึกษาปีที่ 6 3 6 11 11 12 5

รวมทั้งสิ้น 50 50 50 50 60 50
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จ�านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ได้รับทุน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

“เพชรกันกุล”

โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

มัธยมศึกษาปีที่
จ�านวนนักเรียนที่ได้รับทุน (แต่ละปี)

2556 2557 2558 2559 2560 2561

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 17 10 16 16 16

มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - 6 7 7 7

มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - 8 7 7 7

มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 - - 2 2 2

มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - 7 4 4 4

มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - 11 4 4 4

รวม 17 17 42 40 40 40
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ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน 

บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของบุคลากร รวมท้ังครอบครัวพนักงาน เพื่อเสริมสร้างสานสัมพันธ์

ระหว่างครอบครัวพนักงานกับองค์กร สร้างความผูกพันให้กับองค์กร โดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ 

บุตรพนักงาน เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน “เด็กดี เด็กเก่ง ครอบครัวชาวกันกุล” ได้มอบ

ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ซ่ึงบรัษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร 

พนักงานอยางต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 11 ปี มีจ�านวนทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตรพนักงานรวมจ�านวนทั้ง

สิ้น 523 ทุน รวมมูลค่าทุนที่มอบฯ 2,291,000 บาท 

6.2 สนับสนุนเงินช่วยเหลือ อุปกรณ์เครื่องมือ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับชุมชน สถาบันการศึกษา และ

โรงพยาบาล

สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

ให้กับชุมชมโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานลม “ห้วยบงเกมส์ ครั้งที่ 17/2561” , “บ้านน้อยพัฒนาคัพ 

ครัง้ที ่1” ณ โรงเรยีนบ้านน้อย, ชมุชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ “อบต.กลดัหลวง, อบต.หลมุรงั, 

อบต.บ้านกล้วย” และสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม การออกก�าลังกายและ

การเล่นกีฬา เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันของทุกคน เพราะท�าให้เกิดความแข็งแรง สมบูรณ์ทาง

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนท�าให้ประชาชน เยาวชนมีความสามัคคี มีน�้าใจ

เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดและขจัดปัญหายาเสพติด มีคุณธรรม มี

ระเบยีบวนิยั สามารถพัฒนาคณุภาพชวีติทรพัยากรบคุคลของชาต ิส่งเสรมิการเล่นกีฬาเพือ่การออกก�าลงักาย

สุขภาพดีถ้วนหน้า เพื่อให้ประชาชน เยาวชน มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาเพื่อนันทนาการและห่างไกล 

ยาเสพตดิและส่งเสรมิให้เยาวชนรูรั้กสามคัคผ่ีานกจิกรรมกฬีา เพือ่เป็นเยาวชนทีด่ต่ีอสงัคม และประเทศชาติ
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สนับสนุนมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน�้าพุ

คณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมถวายปัจจัยและบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค 

และเวชภัณฑ์ด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ (HIV), ผู้สุงอายุ, และเด็กก�าพร้า ให้กับเจ้า

อาวาสวัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป “น�้าใจจากทุกท่าน ช่วยสานฝัน สร้าง

สายใยให้ผู้ป่วยโรคเอดส์”
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สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับชุมชน 

เช่น กิจกรรมวันผู้สูงอาย กิจกรรมรดน�้าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุโดย

สนบัสนนุเสือ้กฬีา และกจิกรรมเวทชีาวบ้าน เพือ่เป็นการแสดงถงึการระดมความคดิในการสร้างอาชพีรายได้

ให้กับครัวเรือน รวมถึงการดูแลสุขภาพองค์รวมให้กับประชาชนในชุมชน เช่น ชุมชนนครไชยศรี, ชุมชนวัด

สวสัด์ิวารสีมีาราม, ชมุชนวดัน้อยนพคณุ, ชุมชนราชพสัด ุและชมุชนโดยรอบโรงไฟฟ้าวายวิุนด์ฟาร์ม และโรง

ไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชีสีมา, รวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สนับสนุนโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 

ร่วมกจิกรรมปลกูต้นราชพฤกษ์ (คนู) บนถนนสายห้วยบง-บ้านซบัน�า้เยน็ โครงการประชารฐัร่วมใจ

ปลกูต้นไม้ให้แผ่นดนิ เพือ่เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลกรณ บดนิทรเทพวรางกรู เนือ่งใน

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมีข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม
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สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับกับชุมชนโดยรอบ

เลง็เหน็ความส�าคญัของเดก็และเยาวชนซึง่จะเป็นก�าลังของชาตต่ิอไปในอนาคต จงึมอบอปุกรณ์กฬีา 

อุปกรณ์การเรียน สมุดหนังสือ ของเล่น จักรยาน และสิ่งของต่างๆ เพื่อใช้เป็นของขวัญของรางวัลในการจัด

งานวันเด็ก ประจ�าปี 2561 ให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชนต่างๆ ที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามา 

จ�านวน 24หน่วยงาน อาทิ โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน

วยัเรยีน, มณฑลทหารบกที ่11, สถานตี�ารวจนครบาลสามเสน, ชุมชนวดัสวสัดิว์รสีีมาราม, ชมุชนนครไชยศร,ี 

ชุมชนราชพัสดุ และชุมชุมชนวัดน้อยนพคุณ

ชมุชนรอบโรงไฟฟ้าพลงังานลม เทศบาลหนองน�า้ใส, บ้านซับพลู, บ้านน้อยพฒันา, บ้านหนองกราดน้อย, 

บ้านห้วยบง, อบต.ดอนเมือง, โรงเรียนบ้านห้วยไร่ จ.นครราชสีมา 

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อบต.ยางน�้ากลัดใต้, อบต.พังตรุ, อบต.ท่าเกวียน,  

อบต.สาขาแยกวิเชียรบุรี, อบต.หลุ่มรัง, โรงเรียนอ่าทอง, โรงเรียนหนองกุ่ม, โรงเรียนหลุมรัง 

ทางบริษัทกนักลุฯ ได้สนบัสนนุของขวญัวนัเดก็แห่งชาตใิห้กบัชุมชนโดยรอบซึง่ได้ด�าเนนิการมาตัง้แต่

ก่อตัง้บรษัิทฯ จนถงึปัจจบุนั เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการสร้างรอยยิม้ ความสนกุสนาน และความสขุให้กบัเยาวชน

ของชาติ 
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สนับสนุนเงินช่วยเหลืออื่นๆ ให้กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

สาขา

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ท�าร่วมกับชุมชนโดยรอบ

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

โรงไฟฟ้าวายุวินด์ฟาร์ม

ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด

จ.นครราชสีมา

โรงไฟฟ้าสราญลมวินด์ฟาร์ม

ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด

จ.นครราชสีมา

13-14 ม.ค. 61 กิจกรรมงานฤดูหนาว “ปั่นกินลม ชมกังหันลมที่ห้วยบง ครั้งที่ 

2” ณ สนามโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ต.ห้วยบง 

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

29 ม.ค.– 7 ก.พ. 61 การประชมุชีแ้จงความก้าวหน้าของโครงการและรบัฟังความคดิ

เห็นของชุมชน ครั้งที่ 1

เป้าหมายจ�านวน 4 หมู่บ้านในพื้นที่โครงการฯ คือ หมู่ 1 บ้าน

ห้วยบง,หมู่ 5 บ้านน้อยพัฒนา,หมู่ 15 บ้านทรัพย์สมบูรณ์, 

หมู ่17 บ้านถ�า้เต่า เพื่อชีแ้จงความก้าวหน้าของโครงการฯและ

พบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็รวมถงึสร้างสมัพนัธ์ทีด่กีบัชมุชน 

บริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด 

เป้าหมาย จ�านวน 6 หมูบ้่านในพ้ืนทีโ่ครงการฯ คอื หมู ่15 บ้าน

เสาร์ห้า,หมู่4 บ้านศิลาร่วมสามัคคี,หมู่ 6 บ้านซับพลู, หมู่ 14 

บ้านซับพลูน้อย,หมู่23 บ้านซับสนุ่น,หมู่24 บ้านห้วยโปร่ง เพื่อ

ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการฯและพบปะแลกเปลี่ยน 

ความคิดเหน็รวมถึงสร้างสมัพันธ์ท่ีดกีบัชมุชน บริษัท กรีโนเวช่ัน 

เพาเวอร์ จ�ากัด

26 เม.ย. - 19 พ.ค.61 การประชมุชีแ้จงความก้าวหน้าของโครงการและรบัฟังความคดิ

เห็นของชุมชน ครั้งที่ 2

เป้าหมายจ�านวน 4 หมู่บ้านในพื้นที่โครงการฯ คือ หมู่ 5 บ้าน

น้อยพฒันา, หมู ่1 บ้านห้วยบง, หมู ่14 บ้านถ�า้เต่า, หมู ่1 บ้าน

ทรัพย์สมบูรณ์ เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการฯและ

พบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็รวมถงึสร้างสมัพนัธ์ทีด่กีบัชมุชน 

โดยบริษัท พัฒนาพลังงานลม จ�ากัด 
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โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

สาขา

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ท�าร่วมกับชุมชนโดยรอบ

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

จ�านวน 6 หมู่บ้านในพื้นที่โครงการฯ คือ หมู่ 12 บ้านเสาร์ห้า, 

หมู่ 4 บ้านศิลาร่วมสามัคคี, หมู่ 6 บ้านซับพลู, หมู่ 14 บ้านซับ

พลูน้อย, หมู่ 23 บ้านซับสนุ่นและหมู่ 24 บ้านห้วยโปร่ง เพื่อ

ชีแ้จงความก้าวหน้าของโครงการฯและพบปะแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นรวมถึงสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยบริษัท กรีโนเวชั่น 

เพาเวอร์ จ�ากัด

16-ก.ย.-61 สนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยาน PEA Bike for Life 2018 Tour 

of DANKHUNTHOT เพ่ือหารายได้สมทบทนุสร้างโรงพยาบาล

หลวงพ่อคูณ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
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6.3 ร่วมท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ร่วมกับชุมชนโดยรอบ

ส�านักงานใหญ่, ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ดังนี้

ตักบาตรเทโว-ข้าวสารอาหารแห้ง

คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทกันกุล ร่วมกับชาวบ้านบริเวณโดยรอบบริษัทฯชุมชนวัดแคฯ 

(วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม) ร่วมท�าบุญตักบาตรเทโว - ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมปัจจัย แด่พระภิกษุเนื่องใน 

วันออกพรรษา งานตักบาตรเทโวเป็นงานที่ช่วยสร้างความผูกพัน, ความสมัครสมานสามัคคีให้แก่พนักงาน

และชาวบ้านบริเวณโดยรอบบริษัทฯเป็นอย่างมาก
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ท�าบุญเข้าพรรษา และทอดกฐิน 

บริษัทฯ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานท�าบุญเข้าพรรษา (ถวานต้นเทียน หลอดไฟ รวมถึงเงินท�าบุญ) 

และทอดกฐิน (ถวายผ้าไตร ผ้าจีวร และร่วมท�าบุญ) เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาท่าน�้า ซุ้มประตูทาง

เข้า และเสนาสนะสงฆ์ให้กับวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม รวมทั้งวัดโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานลม และแสงอาทิตย์ 

เพือ่ส่งเสริมและสบืทอดวัฒนธรรมทีด่งีามของไทยให้ต่อเนือ่ง รวมถงึสนับสนนุให้ชมุชนมคีวามรกั ความสามคัคี 

และช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น
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สนับสนุนช่วยเหลือ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชุมชนโดยรอบ 

เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้และขอพรจากผู้สูงอายุ 

กิจกรรมวันลอยกระทง เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี และร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพรีที ่

ก่อให้เกิดความสามัคคี และความเข้มแข็งของชุนชน และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ
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6.4 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้กับสถานศึกษา และชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯเห็นความส�าคัญของการศึกษา การต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้

กบัสถานศกึษา นกัเรยีน นกัศกึษา อาจารย์ องค์กร และชมุชนโดยรอบ ทีใ่ห้ความสนใจโรงไฟฟ้าพลงังานแสง

อาทิตย์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อขยายองค์ความรู้น�า

ไปศึกษาต่อยอดและจุดประกายความคิดด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

โดยในปี 2561 มีองค์กรท้ังภาครัฐ และเอกชน รวมท้ัง สถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมรวมจ�านวนทั้งสิ้น  

452 คน ดังนี้
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6.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมรายได้แก่ชุมชน 
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บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระยะและทุกขั้นตอนการด�าเนินการ  

เริ่มตั้งแต่ระยะก่อนการก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง และระยะการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน  

ภายใต้กรอบของกฎหมาย นโยบายของรฐั ระบบมาตรฐานการจดัการในระดับสากลเพือ่ป้องกนั ควบคมุ และ

แก้ไขมิให้กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม โดยสร้างเสรมิความรู้และความเข้าใจของชมุชน ผ่านกระบวนการ ดังนี้

ระยะก่อนการเริ่มก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการกังหันลม

1. ศึกษารายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น ทั้งด ้านเทคนิค และข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

2. จัดท�าแผนงานการมีส่วนร่วมของชุมชน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสื่อสาร ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ

โครงการของบรษิทัฯ พร้อมข้อมลูต�าแหน่งงานทีร่บัสมคัรเพือ่จ้างงานคนในชมุชนพืน้ทีโ่ครงการ 

3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจโครงการ และร่วมประชุม ”ประชาคม” เพื่อรับฟังความคิด

เห็นของชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และ นโยบายของรัฐ

• การจัด ประชาคม การเปิดรับฟังความคิดเห็นกลุ่มชุมชน โดยบริษัทฯ ด�าเนินการ

ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อน�าเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดการด�าเนินโครงการ ให้กับคน 

ในชุมชนที่เข้ามารวมกันเพ่ือพูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สภาพแวดล้อม สังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่แก้ปัญหา 

นั้น ๆ ให้ลุล่วง และ/หรือพัฒนาประเด็นนั้น ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือ

การพัฒนาที่ยั่งยืนที่คนในชุมชนมีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของการพัฒนานั้น นอกจาก

นัน้แล้วยงัจดัท�าแบบสอบถามความคิดเหน็ของชมุชนเพือ่เสรมิสร้างความสัมพนัธ์กบั

ชุมชนโดยรอบ

ช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง

1. เสริมสร้างงาน รายได้ และองค์ความรู้ให้กับชุมชนโดยเปิดรับสมัครแรงงานจากชุมชน เพื่อ 

ส่งเสรมิให้ประชาชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในทกุขัน้ตอนของการด�าเนนิการ เพือ่สร้างความเข้าใจ

และให้ความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินงานและนโยบายการด�าเนินงานของบริษัทฯ กับชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 

2. จัดให้มีช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน (ถ้ามี) โดยมีฝ่ายงานผู้รับผิดชอบชัดเจน 

ซึ่งสามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
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ช่วงระยะการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน

1. ติดตามการด�าเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. มกีารรับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือน�ามาพฒันาปรบัปรุงกิจกรรมต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ของชุมชน

3. ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น การจ้างงานบุคลากรในพื้นที่ชุมชน
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รางวัล
แห่งความภาคภูมิใจ 07.

GKE: โล่ประกาศเกียรติคุณจาก สถาบันเทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร เขตพระนคร เนื่องจากบริษัทฯ  

เป็นสถานประกอบการที่จัดโครงการสหกิจศึกษา

GKA : โล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่น

ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
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GKP : ประกาศเกียรติคุณโครงการส่งเสริมการเพิ่ม

ศักยภาพของ SME ด้วยโปรแกรมประยุกต์ หรืออุปกรณ์

เครื่องมือ ในงานด้านโลจิสติกส์

GKA/GKP : ใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ 

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
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WED : ใบประกาศเกียรติคุณ จากกองอ�านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา โครงการประสาน

เพื่อป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม พลังงาน 

และอาหาร จังหวัดนครราชสีมา

WED : ใบประกาศเกยีรตคุิณ จากสถานตี�ารวจภธูรหินดาด 

การให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของสถานีต�ารวจภูธร 

หินดาด ด้วยดีเสมอมา

WED/GNP/KWE : ใบประกาศเกียรติคุณ จากสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 โครงการให้การสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานสาธารณกุศล “ PEA BIKE FOR LIFE 2018” 

 เพื่อร่วมสร้างแหล่งท่องเที่ยว และเสริมรายได้ให้ก้บชุมชนโดยรอบ



ดัชนีชี้วัดตามกรอบแนวทาง
การจัดท�ารายงานความยั่งยืนระดับสากล 
(GRI Content Index) 

08.

G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the 

organization 

A1-3 516

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities 54-82

107-127

524-526

Organizational Profile

G4-3 Report the name of the organization 27 511,524

G4-4 Report the primary brands, products, and services 27,37 511,514

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters 27 547

G4-6 Report the number of countries where the organization operates 28-34

G4-7 Report the nature of ownership and legal form 35

G4-8 Report the markets served including geographic breakdown, sectors 

served,and types of customers and beneficiaries

54-59

G4-9 Report the scale of the organization 27

G4-10 Report types of employees and their classification (such as gender,  

permanent employee, region, substantial portion and significant variations)

156-157 529

G4-11 The percentage of total employees covered by collective bargaining 

agreements

G4-12 Describe the organization’s supply chain 54-59 521-523

G4-13 Report any significant changes during the reporting period regarding the 

organization’s size, structure, ownership, or its supply chain

35,

41-53
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G4 Indicator Descriptions Page Number

Strategy and Analysis AR SR

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or principle is 

addressed by the organization

511-516

G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters, 

principles,or other initiatives to which the organization subscribes or which 

it endorses

543-544

549,551

G4-16 List memberships of associations (such as industry associations) and 

national orinternational advocacy organizations in which the organization 

participates in as strategic member

63 597-599

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 Organizational consolidated financial statements or equivalent documents 

status

348-350

G4-18 The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, 

and how the organization has implemented the Reporting Principles for 

Definnig Report Content

524-525

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report 

content

525-526

G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the  

organization

525-526

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the  

organization

525-526

G4-22 The effect and the reasons of any restatements of information provided 

in previous reports

524

G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the Scope and 

Aspect Boundaries

524

Stakeholder Engagement

G4-24 A list of stakeholder groups engaged by the organization 
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G4-25 The basis for identification and selection of stakeholders with whom to 

engage

518-523

G4-26 The organizational approach to stakeholder engagement 521-523

G4-27 The key topics and concerns raised through stakeholder engagement and 

how the organization has responded to those key topics and concerns

521-523

Report Profile

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information  

provided

524

G4-29 Date of most recent previous report (if any) 

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) 524

G4-31 The contact point for questions regarding the report or its contents 27

G4-32 The organizational performance “in accordance” with GRI content Index, 

or the reference to the External Assurance Report

524

G4-33 The organizational policy and current practice regarding external  

assurance for the report

Governance

G4-34 The governance structure of the organization, including committees of 

the highest governance body

131-141 542-543

Ethics and Integrity

G4-56 The organizational values, principles, standards and norms of behavior 

such as codes of conduct and codes of ethics

254-259 542-545

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE

Category : Economic

Economic Aspect : Economic Performance

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed
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G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the  

organizational activities due to climate change

117-119 569-573

G4-EC3 Coverage of the organizational defined benefit plan obligations 574-575

G4-EC9 Financial assistance received from government

G4 Indicator

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to local  

minimum wage at significant locations of operation

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local community at 

significant locations of operation

Economic Aspect : Indirect Economic Impact

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services 

supported

112-113 578-583

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts 114-116

Economic Aspect : Procurement Practices

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of op-

eration

567-569

Category : Environmental

Environmental Aspect : Materials

G4-EN1 Materials used by weight or volume 

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials 570-573

Environmental Aspect : Energy

G4-EN3 Energy consumption within the organization 

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization

G4-EN5 Energy intensity
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G4-EN6 Reduction of energy consumption 

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services 

Environmental Aspect : Water

G4-EN8 Total water withdrawal by source 

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 

Environmental Aspect : Emissions

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 119 574

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 3)

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)

G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissions 

Environmental Aspect : Effluents and Waste

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 569-573

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method

G4-EN24 Total number of volume of significant spills

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed 

hazardous under the terms of the basel convention Annex I, II, III, and 

VIII, and percentage of transported waste shipped internationally

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of water bodies 

and related habitats significantly affected by the organizational  

discharges of water and run off
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Environmental Aspect : Products and Services

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and 

services

567-569

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials that are  

reclaimed by category

Environmental Aspect : Compliance

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of nonmonetary 

sanctions for no-compliance with environmental laws and regulations

Environmental Aspect : Transport

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and other 

goods and materials for the organizational operations, and transporting 

members of the workforce

569

Environmental Aspect : Overall

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type 569-574

Environmental Aspect : Supplier Environment Assessment

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using environmental 

criteria

569-574

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental impacts in the 

supply chain and actions taken

569-574

Environmental Aspect : Environmental Grievance Mechanisms

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms

Category : Social

Sub-category : Labor Practices and Decent Work

Labor Practices and Decent Work Aspect : Employment
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G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover 

by age group, gender and region

156-157 529

G4-LA2 Benefits provided to full - time employees that are not provided to 

temporary or part-time employees, by

556-561

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 556-561

Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor / Management Relations

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including  

whether these are specified in collective agreements

Labor Practices and Decent Work Aspect : Occupational Health and Safety

G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint management 

worker health and safety committees that help monitor and advise on 

occupational health and safety programs

551-555

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases rete, lost days 

and absenteeism and total number of work - related fatalities, by region 

and by gender

555

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their  

occupation

555

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions

Labor Practices and Decent Work Aspect : Training and Education

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by 

employee category

531-532

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the 

continued employability of employees and assist them managing career 

endings

533-536

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career  

development reviews, by gender and by employee category

538
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Labor Practices and Decent Work Aspect : Diversity and Equal Opportunity

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per 

membership, and other indicators of diversity Labor Practices and Decent 

Work Aspect : Equal Remuneration for Woman and Men

529

G4-LA13 Ratio of basic salary remuneration of women to men by employee  

category,by significant locations of operation

Labor Practices and Decent Work Aspect : Supplier Assessment for Labor Practices

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor practices 

criteria

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in 

the supply chain and actions taken

569

Labor Practices and Decent Work Aspect : Labor Practices Grievance Mechanisms

G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, addressed, and resolved 

through formal grievance mechanisms

Category : Social

Sub-category : Human Rights

Human Rights Aspect : Investment

G4-HR1 Total number and percentage of significant investment agreements and 

contracts that include human rights clauses or that underwent human 

rights screening

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures 

concerning aspects of human rights that are relevant to operations,  

including the percentage of employees trained

531-532

Human Rights : Non-discrimination

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken
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Human Rights Aspect : Freedom of Association and Collective Bargaining

G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to exercise freedom 

of association and collective bargaining may be violated or at significant 

risk, and measures taken to support these rights

569

Human Rights Aspect : Child Labor

G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents 

of child labor, and measures taken to contribute to the effective abolition 

of child labor

Human Rights Aspect : Forced or Compulsory Labor

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents 

of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the  

elimination of all forms of forced or compulsory labor

549-551

569

Human Rights Aspect : Security Practices

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organizational human 

rights policies or procedures that are relevant to operations

531-532

Human Rights Aspect : Indigenous Rights

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous 

peoples and actions taken

Human Rights Aspect : Assessment

G4-HR9 Total number of percentage of operations that have been subject to 

human rights reviews or impact assessments

549-551

Human Rights Aspect : Supplier Human Rights Assessment

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using human rights  

criteria

569
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G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights impacts in the 

supply chain and actions taken

569

Human Rights Aspect : Human Rights Grievance Mechanisms

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms

Category : Social

Sub-category : Society

Society Aspect : Local Communities

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community  

engagement, impact assessments, and development programs

579-596

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local 

communities

Society Aspect : Anti-corruption

G4-SO3 Total number and percentage of operations assessed for risks related to 

corruption and the significant risks identified

546-547

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 547

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken 546-547

Society Aspect : Public Policy

G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient /  

beneficiary

G4 Indicator

G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, antitrust, and 

monopoly practices and their outcomes

Society Aspect : Compliance
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G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of nonmonetary 

sanctions for non-compliance with laws and regulations

Society Aspect : Supplier Assessment for Impacts on Society

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using criteria for impacts 

on society

567-569

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society in the supply 

chain and actions taken

567-569

Society Aspect : Grievance Mechanisms for Impacts on Society

G4-SO11 Number of grievances about impacts on society filed, addressed, and 

resolved through formal grievance mechanisms

Category : Social

Sub-category : Product Responsibility

Product Responsibility Aspect : Customer Health and Safety

G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for which health 

and safety impacts are assessed for improvement

567

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and  

voluntary codes concerning the health and safety impacts of products 

and services during their life cycle, by type of outcomes

Product Responsibility Aspect : Product and Service Labeling

G4-PR3 Type of product and service infor mation required by the organizational 

procedures for product and service information and labeling, and  

percentage of significant product and service categories subject to such  

information requirements

G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and  

voluntary codes concerning product and services information and  

labeling, by type of outcomes
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G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 567

Product Responsibility Aspect : Marketing Communications

G4-PR6 Sale of banned or disputed products

G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and  

voluntary codes concerning marketing communications, including  

advertising, promotion, and sponsorship, by type of outcomes

Product Responsibility Aspect : Customer Privacy

G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of  

customer privacy and losses of customer data

Product Responsibility Aspect : Compliance

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws and 

regulations concerning the provision and use of products and services
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