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 สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

กว่า 40 ปีีในการดูำาเนินธุุรกิจ บริษััที่ กันกุลเอ็นจิเน่ยริ�ง จำากัดู (มหาชน) (“บริษััที่”) มุ่งมั�นพััฒนาดูำาเนินธุุรกิจ
ให้เติิบโติอย่างติ่อเน่�องภายใต้ิกรอบแนวคิดูดู้านการขัับเคล่�อนองค์กรสู่่ความยั�งย่น โดูยการดูำาเนินธุุรกิจอย่าง
ม่ความรับผิิดูชอบติามกรอบนโยบาย “We care” มุ่งเน้นการส่ร้างมูลค่าเพัิ�มที่ั�ง 3 มิติิ ไดู้แก่ เศรษัฐกิจ ส่ังคม 
และส่ิ�งแวดูล้อมภายใติ้การกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ 

มุ่งสิู่่การเป็นผู้ินำาด้านธุิรกิจพลังงานทุดแทุน	 อุปกรณ์์และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร	 ด้วยเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมทีุ�	
ทัุนสิ่มัย	 เพ่�อพัฒนาโครงสิ่ร้างพ่�นฐานให้แข็งแกร่งอย่างยั�งย่น	 และเป็นผิู้นำาด้านธุิรกิจกัญชังกัญชัาในระดับสิ่ากล		
เพ่�อเสิ่ริมสิ่ร้างคุณ์ภาพชัีวิต่และสิุ่ขภาพทีุ�ดี	ภายใต้่พันธิสิ่ัญญา	“not only the energy, we care”

We care Business We care People We care Social
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ด้้านเศรษฐกิิจ

ในป	ี2564	ผิลประกอบการจากการดำาเนนิงานปกติ่ของกลุม่บรษัิีทุยงัสิ่ามารถเติ่บโต่อยา่งต่่อเน่�อง	เปน็ปีทีุ�	7	ติ่ดต่่อกัน		
สิ่ร้างมูลค่าให้กับผิู้ถ่อหุ้นอยา่งมั�นคง	และบริษัีทุยังคงกำาหนดเป้าหมายการเติ่บโต่ของธุิรกิจในชัว่งระยะเวลา	3	ปี	
ไมน่้อยกว่าร้อยละ	20	ต่่อปี

ด้้านสังัคม

สิ่่งเสิ่ริมการพัฒนาให้ความรู้เกี�ยวกับพลังงานทุดแทุนแก่สิ่ถานศึกษีา	องค์กร	และชุัมชันโดยรอบโรงไฟฟ้า	และ
รว่มเป็นสิ่ว่นหนึ�งในการพัฒนาคุณ์ภาพชัีวิต่ของชุัมชันในโครงการต่่าง	ๆ	อาทิุ	สิ่นับสิ่นุนอุปกรณ์์การแพทุย์ให้กับ
โรงพยาบาล	สิ่นับสิ่นุนชุัด	PPE	สิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์เพ่�อรองรับการแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19	เป็นต้่น

ด้้านสัิ�งแวด้ล้้อม

ธุิรกิจผิลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทุดแทุนเป็นสิ่่วนสิ่ำาคัญต่่อการควบคุมปัญหาการเปลี�ยนแปลงสิ่ภาพภูมิอากาศ	
(Climate	Change)	และการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	 โดยชั่วยลดการปล่อยก๊าซ่คาร์บอนไดออกไซ่ด์	ซ่ึ�งปัจจุบัน	
บริษัีทุมีกำาลังการผิลิต่ต่ามสิ่ัดสิ่ว่นการถ่อหุ้นด้านพลังงานทุดแทุนจำานวน	642	เมกะวัต่ต์่	และมีแผินในการขยาย
เป็น	 1,000	 เมกะวัต่ต์่ในปี	 2566	 และสิ่นับสิ่นุนเจต่นารมณ์์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซ่ด์สิุ่ทุธิิเป็นศูนย์ต่ามนโยบายภาครัฐ

ด้้านพนักิงาน

ในสิ่ถานการณ์์โรคระบาด	บริษัีทุให้ความสิ่ำาคัญกับการดูแลสิุ่ขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นลำาดับ
แรก	 เพ่�อลดโอกาสิ่การแพร่ระบาดของ	COVID-19	 โดยจัดกลุ่มให้พนักงานสิ่ามารถปฎิิบัติ่งานจากทีุ�พักอาศัย		
(Work	from	Home)	พรอ้มอำานวยความสิ่ะดวกเกี�ยวกับอุปกรณ์ด้์านเทุคโนโลยเีพ่�อรองรบัการปฏิิบติั่งานจากทีุ�พกั
อาศัย	 จัดให้พนักงานมีการฉีีดวัคซ่ีน	ทุำาประกันภัย	COVID-19	และแจกถุงหว่งใยกันกุลให้กับพนักงาน	(Gunkul	
Care	Bag)	เป็นต้่น

ปี	 2564	 เป็นปีแห่งการปรับเปลี�ยนโครงสิ่ร้างองค์กรครั�งสิ่ำาคัญ	 เพ่�อให้สิ่ามารถรองรับต่่อพลวัต่การปรับเปลี�ยน	
ทีุ�สิ่ำาคัญในธุิรกิจพลังงานและธุิรกิจทีุ�เกี�ยวข้อง	 และสิ่อดคล้องต่ามวิสิ่ัยทัุศน์และพันธิกิจ	 ในการดำาเนินธุิรกิจ	
อยา่งยั�งย่นต่่อไป	โดยจัดกลุ่มธุิรกิจ	ดังนี�

•	 กลุ่มธุิรกิจพลังงานทุดแทุน

•	 กลุ่มธุิรกิจวิศวกรรม	และ	Turnkey	แบบครบวงจร

•	 กลุ่มธุิรกิจอุปกรณ์์ไฟฟ้าแรงสิู่ง

•	 กลุ่มธุิรกิจ	Ecosystem	Business	Platform	&	Innovation

•	 กลุ่มธุิรกิจกัญชังและกัญชัา

สิ่ำาหรบักัญชังและกัญชัา	ภายใต้่ขอ้ผิอ่นปรนของกฎิหมายยาเสิ่พติ่ดให้โทุษีประเภทุ	5	นั�น	ได้สิ่รา้งโอกาสิ่ครั�งสิ่ำาคัญ
ให้กับบริษัีทุ	ในการขยายธุิรกิจสิู่ก่ารพัฒนาผิลิต่ภัณ์ฑ์์ทีุ�มีสิ่ว่นประกอบของสิ่าร	CBD	ทีุ�สิ่กัดได้จากชัอ่ดอกกัญชัง	
เพ่�อนำามาใชั้ประโยชัน์ในการรักษีาผิู้ป่วย	และใชั้เป็นสิ่ว่นผิสิ่มในผิลิต่ภัณ์ฑ์์เคร่�องด่�มและเคร่�องสิ่ำาอาง	ต่ลอดจน
แนวโน้มการต่่�นตั่วในการดูแลสิุ่ขภาพของคนไทุยเป็นเง่�อนไขสิ่ำาคัญ	ทีุ�ผิลักดันให้บริษัีทุเข้าสิู่ธุ่ิรกิจนี�

การปรับโครงสิ่ร้างธุิรกิจของบริษัีทุจะเป็นการสิ่ร้าง	New	 S-Curve	 อันถ่อเป็นภารกิจสิ่ำาคัญทีุ�ต้่องขับเคล่�อน	
เพ่�อสิ่ง่มอบใหเ้ปน็ไปต่ามทีุ�ได้คาดการณ์ไ์ว้	โดยกลยุทุธิส์ิ่ำาคัญสิ่ำาหรบัป	ี2565	บรษัิีทุจะมุง่สิ่รา้งการเติ่บโต่	โดยรว่ม
ม่อกับพันธิมิต่รทุางธุิรกิจ	และสิ่่งเสิ่ริมซ่ึ�งกันและกัน	 เชั่น	 กลุ่มบริษัีทุ	ออริจิ�น	พร็อพเพอร์ตี่�	 จำากัด	 (มหาชัน)		
กลุ่มบรษัิีทุ	เจมารท์ุ	จำากัด	(มหาชัน)	และบรษัิีทุ	เอสิ่ซ่บี	ีเท็ุนเอกซ่	์จำากัด	(SCB10X)	โดยธินาคารไทุยพาณ์ชิัย	์จำากัด	
(มหาชัน)	เป็นต้่น

บรษัิีทุต่ระหนักดีว่าการดำาเนนิธุิรกิจ	บนพ่�นฐานการกำากับดแูลกิจการทีุ�ดี	ด้วยกรอบแนวคิดการพัฒนาธุิรกิจอยา่ง
ยั�งย่น	สิ่ง่เสิ่ริมให้การบริหารจัดการมีประสิ่ิทุธิิภาพ	โปรง่ใสิ่	ต่รวจสิ่อบได้	โดยคำานึงถึงผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียทุุกภาคสิ่ว่น	
และความรับผิิดชัอบต่่อสิิ่�งแวดล้อม	สัิ่งคม	และชุัมชัน	จะพัฒนาให้บริษัีทุสิ่ามารถบรรลุเป้าหมายในการสิ่ร้างมูลค่า
เชัิงเศรษีฐกิจ	 เติ่บโต่ไปกับสัิ่งคมไทุยได้อย่างยั�งย่น	ซ่ึ�งบริษัีทุต่ระหนักในความสิ่ำาคัญกับเป้าหมายการพัฒนา	
ทีุ�ยั�งย่นขององค์กรสิ่หประชัาชัาติ่	หร่อ	Sustainable	Development	Goals	 (SDGs)	17	 เป้าหมาย	 โดยบริษัีทุ	
ให้ความสิ่ำาคัญใน	7	 เป้าหมาย	 ได้แก่	 SDG4	การศึกษีาทีุ�มีคุณ์ภาพ	SDG7	พลังงานสิ่ะอาดทีุ�เข้าถึงได้	 SDG8		
งานทีุ�มีคุณ์ค่าและการเติ่บโต่ทุางเศรษีฐกิจ	 SDG9	 โครงสิ่ร้างพ่�นฐาน	 นวัต่กรรม	 และอุต่สิ่าหกรรม	 SDG12		
การผิลิต่และการบริโภคทีุ�ยั�งย่น	 SDG13	การรับม่อกับการเปลี�ยนแปลงสิ่ภาพภูมิอากาศ	SDG16	ความสิ่งบสิุ่ข
ยุติ่ธิรรมและสิ่ถาบันเข้มแข็ง

ในนามของคณ์ะกรรมการ	ผิูบ้ริหาร	และพนกังาน	บรษัิีทุ	กันกลุเอ็นจิเนยีริ�ง	จำากัด	(มหาชัน)	ขอขอบคณุ์ทุ่านผิูถ่้อหุน้	
ลูกค้า	คู่ค้า	พันธิมิต่รทุางธุิรกิจ	สิ่ถาบันทุางการเงิน	หน่วยงานราชัการ	 รัฐวิสิ่าหกิจชุัมชัน	และผิู้มีสิ่่วนได้เสีิ่ย	
ทุกุทุ่านทีุ�มสีิ่ว่นสิ่ำาคัญในการสิ่รา้งความสิ่ำาเรจ็	และความภาคภมูใิจแก่บริษัีทุ	รวมทัุ�งใหค้วามเชั่�อมั�น	และไว้วางใจ
เสิ่มอมา	บรษัิีทุจะยดึมั�นต่ามหลักธิรรมาภิบาล	และการกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี	ในการดำาเนินธุิรกิจด้วยความรบัผิดิชัอบ
ต่่อเศรษีฐกิจ	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อมเชัน่นี�ต่ลอดไป

(ดร.สิ่มบูรณ์์	เอ่�ออัชัฌาสิ่ัย)

ประธิานเจ้าหน้าทีุ�บริหาร
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 ภาพรวมองค์์กร

วิส่ัยที่ัศน์

เปีน็ผู้ินำาดู้านธุรุกจิพัลังงานที่ดูแที่น อปุีกรณ์ ์และระบบไฟฟา้แบบครบวงจร  ดูว้ยเที่คโนโลยแ่ละนวตัิกรรม
ที่่�ที่ันส่มัย เพั่�อพััฒนาโครงส่ร้างพั่�นฐานให้แขั็งแกร่งอย่างยั�งย่น และเปี็นผิู้นำาดู้านธุุรกิจกัญชงกัญชาใน
ระดูับส่ากล เพั่�อเส่ริมส่ร้างคุณ์ภาพัช่วิติและสุ่ขัภาพัที่่�ดู่

Goal 
มุ่งมั�นสู่่เปี้าหมาย ไม่หวั�น ไม่ถอดูใจG

R Reliability 
ที่ำางานแบบม่ออาช่พัไว้ใจไดู้

O Ownership 
ดููแล ใส่่ใจ เปี็นหน่�งเดู่ยว

W Wisdom Learning 
เร่ยนรู้ติลอดูเวลา ก่อให้เกิดูปีัญญาและการปีรับติัว

T Technology and Innovation
เปีิดูรับเที่คโนโลย่ และติ่อยอดูนวัติกรรม

H Honesty and Governance
ซื่่�อส่ัติย์ โปีร่งใส่ และทีุ่่มเที่ติ่อความรับผิิดูชอบที่่�ม่

วัฒนธุรรมองค์กร

We GROWTH together

ดานพลังงานทดแทน
มุงสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทนที่ไดมาตรฐาน 

และมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ

ดานกัญชงกัญชา
ผลิตกัญชงกัญชาใหไดตามมาตรฐาน 

GAP และ GMP เพื่อตอยอดสูผลิตภัณฑ
ที่สงเสริมคุณภาพชีวิตในทุกรูปแบบ 

เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูบริโภค

ดานการขาย
 

จัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 
ทั้งดานระบบไฟฟาผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน 

ผลิตภัณฑกัญชงกัญชา และชองทางการ
จำหนายรวมถึงการใหบริการที่ตรงตาม

ความตองการของลูกคา 

ดานเทคโนโลย ี
พัฒนาระบบสารสนเทศ นำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ทันสมัย มาเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ การผลิต การบริการ และ

สรางสรรคสินคาและบริการที่หลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของพันธมิตร

ทางธุรกิจในทุกรูปแบบ

ดานผลตอบแทน  
สรางผลตอบแทนสูงสุดใหกับผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนอยาง

สมดุลและเปนธรรม

ดานบุคลากร   
 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มความรูความสามารถของ

บุคลากรใหอยูในระดับสากล สอดคลองกับ
สมรรถนะหลักขององคกร (Core Competency) 
พรอมใสใจดูแลบุคลากรอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

ภายใตหลักสิทธิมนุษยชน

ดานการจัดการ  
จัดโครงสรางธุรกิจและบริหารจัดการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดวย
ความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม

พันธกิจ
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บริษััที่ กันกุลเอ็นจิเน่ยริ�ง จำากัดู (มหาชน) (“บริษััที่”) ปีระกอบธุุรกิจดู้านพัลังงานที่ดูแที่น อุปีกรณ์์และ
ธุุรกิจระบบไฟฟ้า แบบครบวงจร และขัยายไปีสู่่ธุุรกิจดู้านกัญชงกัญชา ดู้วยเที่คโนโลย่และนวัติกรรม 
ที่่�ที่ันส่มัย เพั่�อการพััฒนาคุณ์ภาพัช่วิติ สุ่ขัภาพัที่่�ดู่ขั่�น และโครงส่ร้างพั่�นฐานให้แขั็งแกร่งอย่างยั�งย่น 

คนไทุย	 อันเป็นพ่�นฐานสิ่ำาคัญในการดำารงชัีวิต่	 โดยบริษัีทุมีแผินการปลูกกัญชังในระบบโรงเร่อนเพ่�อการควบคุม
คุณ์ภาพในระดับสิู่งสิุ่ด	ซ่ึ�งคาดว่าจะสิ่ามารถได้ผิลผิลิต่และทุยอยรับรู้รายได้ตั่�งแต่่ปี	2565	เป็นต้่นไป

ทัุ�งนี�	บรษัิีทุมุง่มั�นในการดำาเนนิธุิรกิจ	ควบคู่กับการรักษีาสิ่มดุลทัุ�งด้านเศรษีฐกิจ	สิ่งัคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	ขบัเคล่�อน
องค์กรให้พฒันาอย่างยั�งย่น	และมเีปา้หมายในการดำาเนนิงานเพ่�อใหผู้้ิมสีิ่ว่นได้เสิ่ยีทุกุภาคสิ่ว่นสิ่ามารถเข้าถึงและ
เข้าใจในเร่�องการใชั้พลังงาน	ให้ความรู้ความเข้าใจว่าพลังงานเป็นเร่�องทีุ�จับต้่องได้	และสิ่ามารถใชั้ประโยชัน์จาก
พลังงานได้อย่างเต็่มศักยภาพ	ดู้วยแนวคิดู “not only the energy, we care” ซื่่�งปีระกอบธุุรกิจหลัก  
5 กลุ่ม ไดู้แก่ 

ประเทุศไทุย	(ต่ลทุ.)	ในวันทีุ�	19	ตุ่ลาคม	2553	ภายใต้่
ชั่�อ	GUNKUL	 สิ่่งผิลให้บริษัีทุมีการเติ่บโต่ขึ�นอย่างมี
นัยสิ่ำาคัญ	 อีกทัุ�งด้วยฐานะทุางการเงินทีุ�แข็งแกร่ง	
ประสิ่บการณ์แ์ละความเชัี�ยวชัาญของบรษัิีทุ	การรว่ม
ม่อกับพันธิมิต่รชัั�นนำา	 รวมไปถึงการไม่หยุดแสิ่วงหา
โอกาสิ่ทุางธุิรกิจเพ่�อเพิ�มศักยภาพในการดำาเนินงาน
และเพิ�มมลูค่าทุางธุิรกิจเพ่�อผิลต่อบแทุนทีุ�มั�นคงและ
ยั�งย่น	 บริษัีทุจึงมีการขยายธุิรกิจอย่างต่่อเน่�องให้
ครอบคลุมความต้่องการของผิู้บริโภค	โดยด้านธุิรกิจ
พลังงานทุดแทุน	ได้มกีารต่่อยอดไปสิู่โ่รงไฟฟ้าพลังงาน
ลมและขยายการลงทุุนไปยังต่่างประเทุศ	อาทิุ	ญี�ปุ่น	
มาเลเซ่ีย	และเวียดนาม	การขยายจากโรงงานทีุ�ผิลิต่
อุปกรณ์ไ์ฟฟา้แรงดันต่ำาเปน็แรงดันสิ่งู	และการขยาย
ฐานลูกค้าสิู่่ภาคเอกชัน	 (Private	 PPA)	 ให้มากขึ�น	
นอกจากนี�	การเปลี�ยนแปลงเทุคโนโลยดิีจิทัุล	(Digital	
Disruption)	 เป็นสิ่่วนสิ่ำาคัญในการผิลักดันให้บริษัีทุ
พฒันานวัต่กรรมและแพลต่ฟอรม์ดิจิทัุลด้านพลังงาน
แบบครบวงจร	เพ่�อสิ่ร้างความแต่กต่่างในการพัฒนา
โครงสิ่ร้างพ่�นฐานของประเทุศและความยั�งย่นทุาง
พลังงาน	โดยมุง่เนน้และศกึษีาเร่�องธุิรกิจ	E-Commerce	
Platform	ด้านอุปกรณ์ไ์ฟฟ้า,	Energy	Trading	Platform,	
EV	Charging	Station,	Energy	as	a	Service	และ	
Virtual	Power	Plat	(VPP)	ภายใต้่แนวคิดว่า	Energy	
is	Human	Right	ล่าสิุ่ด	ในปี	2564	บริษัีทุเริ�มขยาย
ธุิรกิจไปสิู่่ธุิรกิจกัญชังและกัญชัา	ซ่ึ�งเป็นโอกาสิ่ทุาง
ธุิรกิจจากพ่ชัเศรษีฐกิจใหม่	 เป็นการสิ่ร้างมูลค่าเพิ�ม	
และเต่รียมพร้อมสิ่ำาหรับ	New	S-Curve	ของธุิรกิจ		
โดยใชั้ศักยภาพเดิมของบริษัีทุทีุ�มีพ่�นทีุ�จากโรงไฟฟ้า
พลังงานทุดแทุน	ทัุ�งนี�บริษัีทุมแีผินในการดำาเนนิธุิรกิจ
กัญชังและกัญชัาอย่างครบวงจร	 เพ่�อสุิ่ขภาพของ	

บริษัีทุเริ�มต้่นก่อตั่�งเม่�อปี	2525	จากการดำาเนินธุิรกิจ
นำาเข้าและจำาหน่ายอุปกรณ์์สิ่ำาหรับระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์์อ่�น	 ๆ	 ทีุ�เกี�ยวข้องให้แก่หน่วยงานต่่าง	 ๆ		
ทัุ�งภาครัฐและเอกชัน	 จากนั�นบริษัีทุได้มีการขยาย
ธุิรกิจเกี�ยวกับอุปกรณ์ส์ิ่ำาหรบัระบบไฟฟา้อยา่งครบวงจร	
โดยครอบคลมุตั่�งแต่่	การผิลิต่	จัดหา	และจัดจำาหนา่ย	
รวมทัุ�งยงัเริ�มต่่อยอดไปสิู่ธุ่ิรกิจอ่�นครอบคลมุไปถึงการ
ให้บริการงานด้านวิศวกรรม	 จัดหา	 ก่อสิ่ร้าง	 (อีพีซี่)	
ของทัุ�งสิ่ถานไีฟฟา้	ระบบไฟฟา้และโรงไฟฟา้พลังงาน
ทุดแทุน	 รวมถึงงานบำารุงรักษีาโรงไฟฟ้าของทัุ�ง	
ภาครัฐและเอกชัน	และด้วยบริษัีทุเล็งเห็นแนวโน้ม
ความต้่องการผิลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานทุดแทุนทีุ�	
เพิ�มขึ�น	บริษัีทุจึงได้ขยายขอบเขต่ธุิรกิจเข้าสูิ่่ธุิรกิจ
พลังงานทุดแทุน	 โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน	
แสิ่งอาทิุต่ยแ์หง่แรกของบริษัีทุได้เริ�มจำาหนา่ยกระแสิ่
ไฟฟา้เชิังพาณิ์ชัย์ในปี	2554	ทัุ�งนี�บรษัิีทุมุง่มั�นพฒันา
ธุิรกิจด้านพลังงานบนกรอบแนวคิดการดำาเนินธุิรกิจ
อย่างยั�งย่น	 โดยคำานึงถึงสิ่ิ�งแวดล้อม	สิ่ังคม	และผู้ิมี
สิ่ว่นได้เสิ่ยีเปน็สิ่ำาคัญ	ภายใต้่หลักการกำากับดูแลกิจการ
ทีุ�ดี	และสิ่อดคล้องกับแผินพัฒนากำาลังการผิลิต่ไฟฟา้
และแผินพัฒนาพลังงานทุดแทุนและพลังงานทุาง
เล่อก	รวมไปถึงกระแสิ่ของโลกในการก้าวไปสิู่่สิ่ังคม	
Net	Zero	Carbon	บริษัีทุจึงตั่�งเป้าในการพัฒนาทัุ�ง
คุณ์ภาพ	มาต่รฐาน	และความปลอดภัย	 เพ่�อให้เป็น
หนึ�งในผิู้นำาด้านพลังงานทุดแทุน	 นวัต่กรรมและ
แพลต่ฟอร์มดิจิทัุลด้านพลังงาน	

ต่ลอดระยะเวลา	 40	ปีทีุ�ผิ่านมา	 ตั่�งแต่่ก่อตั่�งบริษัีทุ		
จนกระทัุ�งบริษัีทุดำาเนินการแปรสิ่ภาพเป็นบริษัีทุ
มหาชันจำากัด	 ในปี	2552	และหลักทุรัพย์ของบริษัีทุ
ได้ เข้ าทุำาการซ่่� อขายในต่ลาดหลักทุรัพย์แห่ ง

กลุมธุรกิจ Ecosystem Business 
Platform & Innovation 

กลุมธุรกิจพลังงานทดแทน
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

โรงไฟฟาพลังงานลม และ
ใหบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟา

กลุมธุรกิจวิศวกรรม และ
Turnkey แบบครบวงจร

การกอสรางโรงไฟฟาพลังงานทดแทน สถานีไฟฟา
 ระบบสายสง ระบบไฟฟาลงดิน เคเบิ้ลใตน้ำ 
ระบบไมโครกริด และระบบกักเก็บพลังงาน

กลุมธุรกิจ
อุปกรณไฟฟาแรงสูง

ผลิต จัดหา และจำหนายอุปกรณ
ระบบไฟฟา ผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน 

และพลังงานทางเลือก

ระบบนิเวศทางธุรกิจและนวัตกรรม
ที่สงเสริมการทำธุรกิจของบริษัทรวมกับพันธมิตร

กลุมธุรกิจกัญชงและกัญชา
ธุรกิจกัญชงกัญชาแบบครบวงจร

 ภาพรวมธุรกิจ
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เปรยีบเทยีบผล้คะแนนภาพรวมแล้ะรายหมวด้ยอ้นหลั้ง 3 ปี (รอ้ยล้ะ)

หมวด้ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1.	 สิ่ิทุธิิของผิู้ถ่อหุ้น 93 100 100

2.	 การปฏิิบัติ่ต่่อผิู้ถ่อหุ้นอยา่งเทุ่าเทีุยมกัน 98 95 95

3.	 การคำานึงถึงบทุบาทุผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย 94 94 94

4.	 การเปิดเผิยข้อมูลและความโปรง่ใสิ่ 97 99 99

5.	 ความรับผิิดชัอบของคณ์ะกรรมการ 91 93 93

คะแนนเฉล้ีย่ 94 95 95

 รางว่ลและความสำาเร็จั

จากสิ่มาคมสิ่่งเสิ่ริมสิ่ถาบันกรรมการบริษัีทุไทุย	(IOD)	ให้เป็นบริษัีทุจดทุะเบียนทีุ�ได้รับคะแนนอยู่ในเกณ์ฑ์์	
“ดีเลิศ”	(Excellent	CG	Scoring)	โดยมีคะแนนเฉีลี�ยเทุ่ากับ	95	คะแนน	และคะแนนรายหมวดทุุกหมวด
อยู่ในเกณ์ฑ์์	“ดีเลิศ”	ติ่ดต่่อกันเป็นปีทีุ�	5	โดยมีคะแนนเฉีลี�ยรายหมวดแต่่ละหมวด	ดังนี�

บริษัีทุ	กันกุลเอ็นจิเนียริ�ง	จำากัด	(มหาชัน)	บริษัีทุ	กันกุลพาวเวอร์	ดีเวลลอป
เม้นท์ุ	จำากัด	บริษัีทุฟิวเจอร์	อิเล็กทุริคอล	คอนโทุรล	จำากัด	บริษัีทุ	จี.เค.แอสิ่
เซ่็มบลี�	จำากัด	และบริษัีทุ	จี.เค.พาวเวอร์	โปรดักสิ่์	จำากัด	รวมทัุ�งสิ่ิ�น	5	บริษัีทุ	

จากกรมสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทุรวงแรงงาน

จากสิ่ถาบันไทุยพัฒน์

นางสิ่าวโศภชัา	ดำารงปิยวุฒิ�	ประธิานกรรมการบริหาร	รับมอบรางวัล

นางสิ่าวนฤชัล	ดำารงปยิวุฒิ�	ประธิานเจ้าหนา้ทีุ�ปฏิิบติั่การ	สิ่ายงานกลยุทุธิก์าร
ลงทุุนและธุิรกิจนวัต่กรรมพลังงาน	รับมอบ

จากกรมสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทุรวงแรงงาน	ภายใต้่แนวคิด	
“แรงงานสิ่ต่รี	รวมพลังฝ่่าวิกฤต่	ขับเคล่�อนเศรษีฐกิจไทุยให้ยั�งย่น”

ถูกจัดขึ�นโดย	MORS	Group	องค์กรขนาดใหญใ่นเอเชัียทีุ�ชัว่ยสิ่ง่เสิ่ริม	และ
ชัว่ยเหล่อองค์กรต่่าง	ๆ	เพ่�อการพัฒนาอยา่งยั�งย่น

ได้รั้บรางวลัสถานประกอบกจิการด้เ่ด้น่ ด้า้นแรงงานสมัพนัธ์
และสวสัด้กิารแรงงาน ระด้บัประเที่ศ ประจำาป ี2564 (Thailand 
Labor Management Excellence Award 2021)

Sustainability Rising Star Award 2021 จาก Asia 
Corporate Excellence and Sustainability Award 
(ACES)

รางวลัสตร่นกับริหารภาค์เอกชนด่้เด่้น (สถานประกอบ
กจิการขนาด้ใหญ่่) ประจำาปี 2564

ได้้รบัการค์ดั้เลอืกเป็นหน่�งในรายชื�อหุน้ยั�งยนื (Thailand  
Sustainability Investment: THSI) ประจำาปี 2564 เป็นปีแรก 

ได้้รับรางวัลประกาศเก่ยรติค์ุณ Sustainability 
Disclosure Recognition รางวัลการเปิด้เผยข้อมูล
ค์วามยั�งยืน ประจำาปี 2564 

ได้้รับการประเมินการกำากับดู้แลกิจการ (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies: CGR) ประจำาปี 2564

โดยต่ลาดหลักทุรัพยแ์หง่ประเทุศไทุย	ซ่ึ�งจัดทุำาหุน้ยั�งยน่ตั่�งแต่่ป	ี2558	และเป็น
หุน้ของบริษัีทุจดทุะเบียนทีุ�มคีวามมุง่มั�นในการดำาเนนิธุิรกิจอยา่งยั�งยน่โดยคำานงึ
ถึงสิ่ิ�งแวดล้อม	 มีความรับผิิดชัอบต่่อสิ่ังคม	 และมีการบริหารงานต่ามหลัก	
บรรษัีทุภิบาล	(Environmental,	Social	and	Governance:	ESG)

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี� 6รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ส่่วนที่่� 1 

การจั่ดำการดำ้านิความย่�งยืนิ นโยบายดู้านความยั�งย่น

โครงส่ร้างการดูำาเนินงานดู้านความยั�งย่น

แนวปีฏิิบัติิและความร่วมม่อในระดูับปีระเที่ศ 
และระดูับมาติรฐานส่ากล

08

14

11
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 นิโยบัายดำ้านิความย่�งยืนิ
บริษัีทุเชั่�อมั�นว่าการพัฒนาอยา่งยั�งย่นและการมีสิ่ว่นรว่มและเติ่บโต่ไปพร้อมกับผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียทุุกกลุ่ม	ค่อหนทุางในการสิ่ร้างสิ่รรค์คุณ์ค่าในระยะยาวสิ่ำาหรับองค์กร	โดยในปี	2564	บริษัีทุได้กำาหนดนโยบายการพัฒนาอยา่งยั�งย่นและ
ถ่ายทุอดไปสิู่่พนักงานทุุกฝ่่ายทัุ�วทัุ�งองค์กร	และเปิดเผิยสิู่่สิ่าธิารณ์ะบนเว็บไซ่ต์่บริษัีทุ	 เพ่�อใช้ัเป็นกรอบแนวทุางการดำาเนินงานต่ามหลักการกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี	 การบริหารจัดการและต่อบสิ่นองผิู้มีสิ่่วนได้เสีิ่ยทุุกกลุ่ม	 รวมทัุ�งสิ่ร้าง
ความต่ระหนักถึงผิลกระทุบต่่อสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม	มุง่สิู่ก่ารเป็นผิู้นำาด้านธุิรกิจพลังงานทุดแทุน	อุปกรณ์์	และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร		ด้วยเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมทีุ�ทัุนสิ่มัย	เพ่�อพัฒนาโครงสิ่ร้างพ่�นฐานให้แข็งแกรง่อยา่งยั�งย่น	
และเป็นผิู้นำาด้านธุิรกิจกัญชังกัญชัาในระดับสิ่ากล	เพ่�อเสิ่ริมสิ่ร้างคุณ์ภาพชัีวิต่และสิุ่ขภาพทีุ�ดีภายใต้่แนวคิด	“not only the energy, we care”	ทัุ�งนี�บริษัีทุทุบทุวนกลยุทุธิ์การบริหารจัดการด้านความยั�งย่นเป็นประจำา	ดังนี�

We care Business

We are People

We care Social

not only the energy,
we care.

เราใสใจไมเพียงเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมพลังงงานสะอาด 
แตเราใสใจการดํารงอยูของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดี

นโยบายกิารพัฒนาอยา่งยั�งยนื
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ควบคู่ไปกับการดำาเนนิธุิรกิจภายใต้่หลักการกำากับดูแลกิจการ
ทีุ�ดีด้วยความรับผิิดชัอบ	รวมไปถึงไมห่ยุดทีุ�จะพฒันาเทุคโนโลยี
และสิ่ร้างสิ่รรค์นวัต่กรรมเพ่�อปรับปรุงการทุำางาน	สิ่ง่มอบสิิ่นค้า
และบรกิารทีุ�ดีทีุ�สิ่ดุให้กับผิูบ้ริโภค	โดยคำานึงถึงคุณ์ภาพ	มาต่รฐาน	
ความปลอดภัย	และเป็นมิต่รกับสิ่ิ�งแวดล้อม	สิ่ร้างความมั�นใจ
ใหแ้ก่ผิูม้สีิ่ว่นได้เสิ่ยี	และสิ่รา้งเสิ่ถียรภาพด้านพลังงานทุดแทุน
ให้กับประเทุศในอนาคต่แบบครบวงจร

เพ่�อนำาพาองค์กรสิู่ค่วามเปน็เลิศ	เพราะเราเช่ั�อว่าบุคลากรเป็น
ทุรัพยากรสิ่ำาคัญขององค์กร	 และเป็นกลไกสิ่ำาคัญในการ	
ขบัเคล่�อนธุิรกิจใหป้ระสิ่บความสิ่ำาเรจ็อยา่งยั�งยน่	ดังนั�นเราจึง
มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร	ผิ่านการจัดระบบการทุำางานแบบ
เนน้การมสีิ่ว่นรว่ม	สิ่ร้างวัฒนธิรรมการทุำางานเป็นทีุมด้วยความ
สิ่ามัคคี	ต่ลอดจนส่ิ่งเสิ่ริมทัุกษีะและการเรียนรูต้่ลอดระยะเวลา
การทุำางาน	เพ่�อสิ่ง่เสิ่รมิให้บุคลากรมทัีุกษีะและความสิ่ามารถ
ในการปฏิิบติั่งานอย่างรอบด้าน	รวมทัุ�งสิ่ง่เสิ่ริมให้เกิดวัฒนธิรรม
การทุำางานภายในองค์กร	โดยยึดต่ามหลักธิรรมาภิบาล	ความ
เทุ่าเทีุยมต่ามหลักสิิ่ทุธิิมนุษียชัน	 และความปลอดภัยและ	
อาชัีวอนามัยในการปฏิิบัติ่งาน	 ในการนำาพาองค์กรสิู่่ความ	
เป็นเลิศ

โดยการสิ่ง่เสิ่รมิการอยูร่ว่มกันกับชุัมชัน	และให้ความชัว่ยเหล่อ
เก่�อกลูกันในฐานะ	“เพ่�อนบา้นทีุ�ดี”	โดยเนน้การบรหิารจัดการ
ทุรัพยากรธิรรมชัาติ่ให้เกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ด	 รวมทัุ�งพัฒนา
เทุคโนโลยแีละนวัต่กรรมเพ่�อสิ่รา้งสิ่รรค์สิ่งัคมและสิ่ิ�งแวดล้อม	
เพ่�อจัดการผิลกระทุบทีุ�อาจเกิดขึ�นจากการดำาเนินงานของ
บริษัีทุ	รวมถึงให้ความสิ่ำาคัญในการแลกเปลี�ยนถ่ายทุอดองค์
ความรู้และประสิ่บการณ์์ระหว่างบุคคล	องค์กร	ชุัมชัน	และผิู้
มสีิ่ว่นได้เสิ่ยี	 อีกทัุ�งยังสิ่นับสิ่นุนการเข้าถึงไฟฟ้าและพลังงาน
ทุดแทุน	เพราะบรษัิีทุเชั่�อว่าไฟฟา้และพลังงานเปน็เสิ่มอ่นหนึ�ง
ในปัจจัยพ่�นฐานซ่ึ�งทุุกคนควรเข้าถึงได้อยา่งเทุ่าเทีุยม

We care Business
พัฒนาธุุรกิิจแบบครบวงจรเพื�อตอบสันองต่อ 

ผ้ม้สีัว่นได้้เสัยีอยา่งคุ้มค่า 

We care People
พฒันาบุคล้ากิรให ้เก่ิงงาน เก่ิงตน เก่ิงคน แล้ะเก่ิงบรหิารทมี

We care Social
รบัผดิ้ชอบต่อสังัคม แล้ะเป็นมิตรกัิบสัิ�งแวด้ล้้อม ใหเ้ติบโต

รว่มกัินอยา่งยั�งยนื

ทัุ�งนี�บริษัีทุได้สิ่่�อสิ่ารและถ่ายทุอดนโยบายการพัฒนาอยา่งยั�งยน่	ให้แก่บุคลากรรับทุราบทัุ�วทัุ�งองค์กร	เพ่�อสิ่ร้างวัฒนธิรรมความรับผิดิชัอบอย่างยั�งยน่ให้กับผิูบ้ริหาร	และพนักงานทุกุระดับ	เข้าใจในบทุบาทุหน้าทีุ�และความรับผิดิชัอบ
ของต่นเองในการดำาเนินงานต่ามนโยบาย	โดยเฉีพาะอยา่งยิ�งสิ่ถานการณ์์การแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19	ในปัจจุบันนั�นถ่อเป็นบทุทุดสิ่อบสิ่ำาคัญในการวางแผินกลยุทุธิ์	การพัฒนาและการก้าวทัุนต่ามเทุคโนโลยี	รวมทัุ�งการสิ่ร้าง
รากฐานการพัฒนาทีุ�ยั�งย่นต่่อชุัมชันและสิ่ังคม	ในทุุก	ๆ	กิจกรรมของบริษัีทุ	เพ่�อสิ่ร้างคุณ์ค่าให้แก่ผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียในระยะยาวอยา่งยั�งย่น
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เปี้าหมายและกลยุที่ธุ์การจัดูการดู้านความยั�งย่น
บรษัิีทุกำาหนดเป้าหมายและกลยุทุธิก์ารพฒันาอยา่งยั�งยน่	อ้างอิงต่ามแนวทุางการดำาเนนิงานในระดับสิ่ากล	ได้แก่	เปา้หมายการพฒันาทีุ�ยั�งยน่	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	มาต่รฐานการวัดคณุ์ภาพองค์กร	(International	
Organization	for	Standardization	:	ISO)	และการติ่ดต่ามและรายงานผิล	ต่ามกรอบรายงานสิ่ากล	(Global	Reporting	Initiative:	GRI)	ซ่ึ�งครอบคลุมประเด็นทัุ�งในด้านเศรษีฐกิจ	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	และการกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี	
เพ่�อให้เกิดการดำาเนินงานทีุ�สิ่อดคล้องกันในทุุกกลุ่มธุิรกิจของบริษัีทุ	ดังนี�

We care Business
พฒันาธุุรกิิจแบบครบวงจรตอบสันองต่อผ้ม้สีัว่นได้้เสัยีอยา่งคุม้ค่า

•	 พัฒนา	ปรับปรุง	จัดหาผิลิต่ภัณ์ฑ์์ระบบไฟฟ้าครบวงจร

•	 ต่่อยอดความแข็งแกร่งด้านเงินทุุน	 ด้วยการขยายธุิรกิจพลังงาน	
ทัุ�งในและต่่างประเทุศมากยิ�งขึ�น

•	 จัดหาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมพลังงานทีุ�ทัุนสิ่มัย	ต่อบสิ่นองการใชั้
พลังงานทุดแทุนได้อยา่งทัุ�วถึงและมีประสิ่ิทุธิิภาพ

•	 มุง่เนน้ขยายธุิรกิจก่อสิ่รา้ง	ทัุ�งระบบไฟฟา้และอุปกรณ์ที์ุ�เกี�ยวขอ้งต่่าง	ๆ 	
รวมถึงสิ่ายสิ่่งบนดินและใต้่ดิน	 และเข้ารับงานประเภทุเคเบิ�ลใต้่นำา	
มากยิ�งขึ�น	เพ่�อสิ่ร้างรายได้ให้เติ่บโต่อยา่งยั�งย่น	

•	 มุง่มั�นพฒันาสิ่นิค้าและบรกิาร	เพ่�อต่อบสิ่นองความต้่องการและพฒันา
คุณ์ภาพชัีวิต่อยา่งยั�งย่น	ด้วยเทุคโนโลยีและนวัต่กรรม

•	 จัดหาระบบเทุคโนโลยีทีุ�ทัุนสิ่มัยเพ่�อเพิ�มประสิิ่ทุธิิภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร	ต่อบโจทุยก์ารทุำางานวิถีใหม	่(New	normal)	เพ่�อใหม้ั�นใจ
ว่าธุิรกิจสิ่ามารถดำาเนินไปได้อยา่งมั�นคง	และไมเ่กิดผิลกระทุบใด	ๆ	

•	 ต่่อยอดธุิรกิจ	และมุ่งมั�นทีุ�จะแสิ่วงหาโอกาสิ่เพิ�มมูลค่าทุางธุิรกิจ	 เพ่�อ
ผิลต่อบแทุนทีุ�มั�นคงและยั�งย่น

We care People
พัฒนาบุคล้ากิรใหเ้ก่ิงงาน เก่ิงตน เก่ิงคน แล้ะเก่ิงบรหิารทมี

We care Social
สัรา้งโอกิาสัใหส้ังัคมแล้ะสัิ�งแวด้ล้้อมที�เป็นมติรต่อชุมชนอยา่งยั�งยนื

•	 สิ่ร้างต้่นแบบวัฒนธิรรม	 “GROWTH”	 ทีุ�เหมาะสิ่ม	 เพ่�อสิ่นับสิ่นุน	
ต่่อกลยุทุธิ์ของหนว่ยงาน	และองค์กร

•	 เสิ่ริมสิ่ร้างทัุกษีะให้แก่ผิู้บังคับบัญชัา	 ให้มีบทุบาทุหลักในการผิลักดัน	
และเสิ่ริมสิ่ร้างพฤติ่กรรมทีุ�เหมาะสิ่มให้แก่ผิู้ใต้่บังคับบัญชัา	“เก่ิงงาน 
เก่ิงตน เก่ิงคน แล้ะเก่ิงบรหิารทมี”

•	 พัฒนาพฤติ่กรรมร่วมของบุคลากรให้ปรับเปลี�ยนไปสิู่่วัฒนธิรรม	
องค์กรใหมใ่นการทุำางานเป็นทีุม	และนำาพาองค์กรสิู่ค่วามเป็นเลิศ

•	 ปรับปรุงระบบบริหารทุรัพยากรบุคคลให้เอ่�อต่่อการสิ่ร้างพฤติ่กรรม	
ทีุ�ดีให้แก่บุคลากร

•	 สิ่ง่เสิ่ริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสิ่ายอาชัีพ

•	 ปรับเปลี�ยนวิถีการทุำางานในสิ่ภาวะหร่อสิ่ถานการณ์์ทีุ�ไม่ปกติ่	 เพ่�อให้
มั�นใจว่าบุคลากรขององค์กรสิ่ามารถปฏิิบติั่งานได้ทุกุ	ๆ 	ทีุ�อยา่งปลอดภัย
และเต็่มประสิ่ิทุธิิภาพ

•	 พฒันาโรงไฟฟา้พลังงานทุดแทุน	ใหเ้ปน็แหล่งการเรยีนรูข้องชุัมชันและ
สิ่ังคม

•	 สิ่ร้างการมสีิ่ว่นรว่มของพนกังานกับเครอ่ขา่ยชุัมชัน	ในการพฒันาและ
สิ่บ่สิ่าน	วัฒนธิรรมประเพณี์ทุ้องถิ�น	รวมทัุ�งให้การสิ่นับสิ่นนุกิจกรรมต่่าง	ๆ 		
ของชุัมชัน	เพ่�อสิ่ร้างสิ่ังคมทีุ�เข้มแข็งและอยูร่ว่มกันอยา่งสิ่มดุล

•	 สิ่รา้งเครอ่ขา่ยรว่มกับสิ่ถาบนัการศกึษีาเพ่�อเปน็แหล่งเรยีนรู	้และพฒันา
อาชัีพให้กับนักศึกษีา	 ให้สิ่ามารถนำาทัุกษีะ	ความรู้	และความสิ่ามารถ	
ไปประกอบอาชัีพได้อยา่งมีประสิ่ิทุธิิภาพในอนาคต่

•	 สิ่่งเสิ่ริมการสิ่ร้างอาชีัพในชุัมชันรอบพ่�นทีุ�โรงไฟฟ้าพลังงานทุดแทุน
ของบริษัีทุ	เพ่�อยกระดับคณุ์ภาพชีัวิต่ในชุัมชัน	จากการจ้างงานบุคลากร
ในพ่�นทีุ�	และสิ่ง่เสิ่ริมการสิ่ร้างอาชัีพด้านอ่�น	ๆ

•	 สิ่ร้างสิ่มดุลระหว่างการเติ่บโต่ของธุิรกิจ	ควบคู่ไปกับการสิ่ร้างสิ่รรค์
นวัต่กรรมพลังงานทุางเล่อก	ทีุ�เปน็มติ่รต่่อสิิ่�งแวดล้อม	และบริหารจัดการ
สิ่ิ�งแวดล้อมอยา่งยั�งย่นและมีประสิ่ิทุธิิภาพ

•	 ยึดมั�นในการมีสิ่่วนร่วมกับภาครัฐและในการปฏิิบัติ่ต่ามกฎิระเบียบ		
แนวปฎิิบัติ่อย่างเคร่งครัด	 โดยเฉีพาะในสิ่ถานการณ์์ทีุ�ไม่ปกติ่	 เชั่น		
การแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19

•	 สิ่นับสิ่นุนการลดการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกของประเทุศ

•	 สิ่นับสิ่นุนการเข้าถึงไฟฟ้าและพลังงานทุดแทุน	 ซึ่�งเป็นหนึ�งในสิ่ิทุธิิ	
พ่�นฐานทีุ�ทุุกคนควรเข้าถึงได้อยา่งเทุ่าเทีุยม
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 แนิวป้ฎิิบั่ต่ิและความร่วมมือในิระดำ่บัป้ระเทศและระดำ่บัมาต่รฐานิสากล 

แผนปฏิิบติักิารระดั้บชาติว่าด้้วยธุุรกิิจกัิบ 
สัทิธิุมนุษยชน

โดยแผินปฏิิบติั่การดังกล่าว	จัดทุำาขึ�นภายใต้่กรอบหลัก
การชัี�แนะของสิ่หประชัาชัาติ่ว่าด้วยธุิรกิจกับ	
สิ่ทิุธิมินษุียชัน	(United	Nations	Guiding	Principles	
on	Business	and	Human	Rights:	UNGPs)	ซ่ึ�งให้
ความสิ่ำาคัญกับ	3	เสิ่าหลักด้านการคุม้ครอง	การเคารพ	
และการเยียวยา	 โดยสิ่าระสิ่ำาคัญประกอบด้วย		
4	ประเด็นหลักทีุ�ต้่องเร่งแก้ไขค่อ	 เร่�อง	 1)	 แรงงาน		
2)	ชุัมชัน	ทีุ�ดิน	ทุรัพยากรธิรรมชัาติ่	และสิ่ิ�งแวดล้อม	
3)	นกัปกปอ้งสิ่ทิุธิมินษุียชัน	และ	4)	การลงทุนุระหว่าง
ประเทุศ	และบรรษัีทุข้ามชัาติ่

กิรอบกิารรายงานสัากิล้  
(Global Reporting Initiative: GRI)

ค่อ	องค์การแห่งความริเริ�มว่าด้วยการรายงานสิ่ากล	
ซ่ึ�งเป็นองค์กรอิสิ่ระทีุ�ก่อตั่�งโดยสิ่ำานักงานโครงการ	
สิ่ิ�งแวดล้อมแหง่สิ่หประชัาชัาติ่	(UNEP)	และเคร่อขา่ย	
Ceres	 และได้ร่วมกันพัฒนากรอบการรายงาน	
ความยั�งย่น	 ทีุ�เปิดเผิยข้อมูลในการวิเคราะห์และ	
คัดเล่อกประเด็นสิ่ำาคัญของธุิรกิจและความสิ่ามารถ
ในการต่อบสิ่นองต่่อความสิ่นใจของผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียได้		
ด้วยมาต่รฐานการรายงานแบบเดียวกันและมตัี่วชัี�วัด
ทีุ�ชััดเจน

มาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ  
(ISO 9001:2015)

ค่อ	ระบบบริหารงานเพ่�อการประกันคณุ์ภาพ	ควบคุม
กระบวนการทุำางานให้สิ่ามารถต่รวจสิ่อบ	และมีการ
แก้ไขข้อผิิดพลาดรวมทัุ�งมีแนวทุางในการป้องกัน	
ข้อผิิดพลาด	นอกจากนี�ยังครอบคลุมไปถึงเร่�องการ
ทุำาความเข้าใจต่่อองค์กรและบริบทุองค์กร	เข้าใจต่่อ
ความต้่องการและความคาดหวังของผิู้มีสิ่่วนได้เสิ่ีย
เพ่� อใชั้สิ่ำาหรับการดำาเนินการประเมินความเสิ่ี�ยง	
สิ่ามารถจัดลำาดับความเสิ่ี�ยงและจัดทุำาแผินการดำาเนนิ
การเพ่�อปิดความเสิ่ี�ยงซ่ึ�งเปน็พ่�นฐานหนึ�งทีุ�จะชัว่ยให้
องค์กรสิ่ามารถมุง่สิู่ก่ารพัฒนาอยา่งยั�งย่นได้ต่่อไป

มาตรฐานระบบกิารจัด้กิารอาชีวอนามัยแล้ะ 
ความปล้อด้ภัย (TIS18001 แล้ะ BS OHSAS18001)

มเีปา้หมายเพ่�อลดและควบคุมความเสิ่ี�ยงอันต่รายของ
พนกังานและผิูเ้กี�ยวข้อง	เพิ�มประสิิ่ทุธิภิาพการดำาเนนิ
งานของธุิรกิจให้เกิดความปลอดภัยและส่ิ่งเสิ่ริม
วัฒนธิรรมด้านความรับผิิดชัอบขององค์กรทีุ�มีต่่อ
พนักงานและสิ่ังคม
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มาตรฐานระบบกิารบรหิารจัด้กิารสัิ�งแวด้ล้้อม 
(ISO14001:2015)

ค่อ	มาต่รฐานสิ่ากลสิ่ำาหรับระบบการบริหารจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อมขององค์กร	เป็นมาต่รฐานการดำาเนินงาน
ซ่ึ�งเป็นทีุ�ยอมรับในระดับสิ่ากล	 โดยบริษัีทุสิ่่งเสิ่ริม	
ให้นำามาใชั้ในการดำาเนินงาน	 ด้านสิ่ิ�งแวดล้อมของ	
โรงไฟฟ้าทัุ�งพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย	์และพลังงานลม	เพ่�อ
เป็นแนวทุางในการดำาเนินงานและการจัดการด้าน	
สิ่ิ�งแวดล้อม	ลดผิลกระทุบจากการดำาเนินงาน	รวมไปถึง	
สิ่่ ง เสิ่ ริมให้มี กิจกรรมเพ่� ออนุรักษ์ี สิิ่� งแวดล้อม	
ภายในองค์กร

มาตรฐานผลิ้ตภัณฑ์์อุตสัาหกิรรม 
(ISO/IEC 17025:2007)

ค่อ	มาต่รฐานการประเมินห้องปฏิิบัติ่การ	ครอบคลุม
ตั่�งแต่่การเต่รยีมตั่วอยา่ง	ความชัำานาญในการวิเคราะห์
ทุดสิ่อบ	การเก็บบันทึุกและการรายงานผิล	รวมไปถึง
การควบคุมเอกสิ่าร	การปฏิิบัติ่การแก้ไขและป้องกัน	
สิ่ถานทีุ�และภาวะแวดล้อม	เคร่�องมอ่	การประมาณ์ค่า
ความไม่แน่นอน	หลักฐานความสิ่อบกลับได้	การสิุ่่ม
ตั่วอย่าง	และอ่�น	ๆ	ซ่ึ�งชั่วยให้ห้องปฏิิบัติ่การมีความ
ได้เปรยีบในการแขง่ขัน	สิ่รา้งความเชั่�อถ่อใหกั้บลูกค้า/
ผิู้บริโภคและพัฒนาประสิ่ิทุธิิภาพ	ทัุ�งในด้านคุณ์ภาพ
และความสิ่ามารถทุางวิชัาการของหอ้งปฏิิบติั่การและ
บุคลากร

มาตรฐานกิารทวนสัอบกิารวัด้ปรมิาณแล้ะกิารรายงาน
ผล้กิารปล้ด้ปล่้อยแล้ะล้ด้ปรมิาณก๊ิาซเรอืนกิระจกิใน
ระดั้บองค์กิร (ISO 14064-1)

เป็น	 ค่อ	 มาต่รฐานทีุ�ครอบคลุมข้อกำาหนดเร่� อง		
การออกแบบ	การพฒันา	การจัดการ	การรายงาน	และ
การทุวนสิ่อบบัญชีัรายการปลดปล่อยและการลด
ปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกขององค์กร

หุน้ยั�งยนื 
(Thailand Sustainability Investment: THSI) 

โดยบริษัีทุทีุ�อยู่ใน	 THSI	 ต้่องมีผิลคะแนนจากการ	
ต่อบแบบประเมินความยั�งย่นอย่างน้อยร้อยละ	 50		
ในแต่่ละมิติ่	 ได้แก่	 มิติ่เศรษีฐกิจ	มิติ่สิ่ังคม	และมิติ่	
สิ่ิ�งแวดล้อม	หร่อเป็นบริษัีทุจดทุะเบียนทีุ�ได้รับการ	
คัดเล่อกให้เป็นสิ่มาชิักของ	Dow	Jones	Sustainability	
Indices	(DJSI)	และต้่องมคีณุ์สิ่มบติั่ต่ามเกณ์ฑ์์ทีุ�กำาหนด	
เชัน่	ผิลการประเมินคณุ์ภาพรายงานด้านบรรษัีทุภิบาล	
(Corporate	Governance	Report	of	Thai	 Listed	
Companies:	CGR)	ผิลประกอบการด้านกำาไรสุิ่ทุธิแิละ
สิ่่วนของผิู้ถ่อหุ้น	 และผิลการกำากับดูแลในประเด็น	
ทีุ�เกี�ยวข้องกับคุณ์สิ่มบัติ่ของบริษัีทุจดทุะเบียนและ
การไมส่ิ่รา้งผิลกระทุบด้าน	ESG	โดยมคีณ์ะทุำางานเพ่�อ
การลงทุุนอย่างยั�งย่นทีุ�ประกอบด้วยผู้ิทุรงคุณ์วุฒิ	
ด้านบรรษัีทุภิบาลและการพัฒนาอย่างยั�งย่น	 และ
หน่วยงานในต่ลาดทุุน	 เป็นผิู้กลั�นกรองและคัดเล่อก
อยา่งโปรง่ใสิ่
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เปี้าหมายการพััฒนาที่่�ยั�งย่นติามแนวที่างขัององค์การส่หปีระชาชาติิ  
(Sustainable Development Goals: SDGs)
บริษัีทุต่ระหนักถึงการรับผิิดชัอบในการขับเคล่�อนธุิรกิจต่ามเป้าหมายการพัฒนาทีุ�ยั�งย่น	ต่ามแนวทุางขององค์การสิ่หประชัาชัาติ่	 (Sustainable	Development	Goals:	 SDGs)	 ซึ่�งเป็นองค์กรใหญ่ทีุ�ริเริ�มพัฒนาธุิรกิจอย่างยั�งย่น		
โดยบรษัิีทุมคีวามมุง่มั�นทีุ�จะดำาเนนิงานต่ามหลักสิ่ากล	10	ประการ	ทีุ�ครอบคลุมด้านสิ่ทิุธิมินษุียชัน	มาต่รฐานแรงงาน	การปกป้องสิ่ิ�งแวดล้อม	และการต่่อต้่านทุจุริต่	บรษัิีทุจึงได้กำาหนดเป้าหมายการพัฒนาทีุ�ยั�งยน่สิ่อดคล้องกับกลยุทุธิ์
ของธุิรกิจ	 พร้อมทัุ�งสิ่ร้างความสิ่มดุลทัุ�งด้านเศรษีฐกิจ	 สิ่ังคม	 และสิิ่�งแวดล้อม	 และต่อบสิ่นองต่่อเป้าหมายขององค์กรและผิู้มีสิ่่วนได้เสิ่ียอย่างสิ่มดุล	 โดยปัจจุบันบริษัีทุบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีุ�ยั�งย่นทัุ�งสิ่ิ�น	 7	 เป้าหมาย		
โดยมีรายละเอียดสิ่รุปได้ดังนี�	

สัรา้งกิารศกึิษาที�เท่าเทยีมแล้ะทั�วถึึง สัง่เสัรมิกิารเรยีนร้ต้ล้อด้ชวิีตแก่ิทกุิคน

บรษัิีทุต่ระหนักถึงความสิ่ำาคัญของการศึกษีา	จึงให้การสิ่นับสิ่นุนการศึกษีากับพนักงานและ
ครอบครัวพนักงานให้ได้รับการเข้าถึงการศึกษีาอย่างเทุ่าเทีุยมผิ่านการสิ่นับสิ่นุนทุุนการ
ศึกษีาประจำาปี	และยงัมกีารสิ่รา้งเครอ่ขา่ยด้านการศกึษีาใหค้รอบคลมุกับสิ่ถาบนัการศกึษีา
ต่่าง	ๆ	เพ่�อรว่มกันพัฒนาทัุกษีะสิ่ายอาชัีพให้กับนักเรียน	นักศึกษีา	โดยเปิดโอกาสิ่ให้มีการ
ฝ่กึงาน	เพ่�อสิ่นบัสิ่นนุให้เกิดประสิ่บการณ์์ในการทุำางานจริง	เพ่�อนำาไปพฒันา	ปรับปรุง	และ
ประยุกต์่ใชั้ในการทุำางานในอนาคต่อยา่งยั�งย่น	ซ่ึ�งเป็นการเพิ�มจำานวนเยาวชันและผิู้ใหญทีุ่�
มีทัุกษีะทีุ�จำาเป็นรวมถึงทัุกษีะทุางเทุคนิคและอาชัีพสิ่ำาหรับการจ้างงาน	การมีงานทีุ�ดี	(4.4)

จัด้ใหม้พีลั้งงานที�ทันสัมัย ยั�งยนื เสัถึยีร แล้ะราคาไม่แพงสัำาหรบัทกุิคน

บรษัิีทุดำาเนินธุิรกิจทีุ�เกี�ยวข้องกับพลังงานสิ่ะอาด	บริษัีทุจึงมุง่มั�นลงทุนุเพ่�อพฒันาธุิรกิจต่าม
วิสิ่ัยทัุศน์ของบริษัีทุ	 เพ่�อผิลักดันให้พลังงานสิ่ะอาดเป็นสิ่ิ�งทีุ�ทุุกคนสิ่ามารถเข้าถึงได้อยา่งมี
ประสิ่ทิุธิภิาพและทัุ�วถึง	(7.1)	อีกทัุ�งยงัมกีารจัดหาเทุคโนโลยีใหม	่ๆ 	มาปรบัใชัใ้นกระบวนการ
ผิลิต่อยา่งสิ่มำาเสิ่มอ	(7.3)	เพ่�อเพิ�มสิ่ดัสิ่ว่นของการใชัพ้ลังงานทุดแทุนใหม้ากขึ�น	(7.2)

สัง่เสัรมิกิารเติบโตทางเศรษฐกิิจที�ต่อเนื�อง ครอบคล้มุ แล้ะยั�งยนื กิารจ้างงานที�มคีณุค่า

บริษัีทุยังให้ความสิ่ำาคัญกับการเติ่บโต่ทุางเศรษีฐกิจให้สิ่อดคล้องต่่อความคาดหวังของ	
ผิู้มีสิ่่วนได้เสีิ่ย	 จึงมีการดำาเนินงานทีุ�มุ่งมั�นจะเป็นผิู้จ้างทีุ�เคารพสิิ่ทุธิิมนุษียชันและ	
รับผิิดชัอบต่่อผิู้มีสิ่่วนได้เสีิ่ย	 ไม่ว่าจะเป็นการสิ่นับสิ่นุนการจ้างงานพนักงานหร่อ	
ผิู้มีภาวะทุุพลภาพในพ่�นทีุ�โดยรอบกิจการเพ่�อการสิ่ร้างอาชีัพให้กับชุัมชัน	การคัดเล่อก	
ผิู้รับเหมาทีุ�ปฏิิบัติ่ต่ามกฏิหมาย	 ไมม่ีการใชั้แรงงานเด็ก	และสิ่ง่เสิ่ริมสิ่ภาพแวดล้อมในการ
ทุำางานให้ปลอดภัยอยา่งเทุ่าเทีุยม	(8.5,	8.7,	8.8)

พฒันาโครงสัรา้งพื�นฐานที�พรอ้มรบักิารเปล้ี�ยนแปล้ง สัง่เสัรมิกิารปรบัตัวใหเ้ป็นอุตสัาหกิรรม
อยา่งยั�งยนืแล้ะทั�วถึึง แล้ะสันับสันุนนวัตกิรรม

บริษัีทุได้ดำาเนินธุิรกิจเกี�ยวข้องกับพลังงานสิ่ะอาดและเทุคโนโลยี	 รวมถึงนวัต่กรรม	
ด้านพลังงานต่่าง	 ๆ	 จึงมุ่งลงทุุนและสิ่นับสิ่นุนการพัฒนาปรับปรุงเทุคโนโลยีทีุ�เป็นมิต่ร	
ต่่อสิ่ิ�งแวดล้อมเพ่�อเสิ่ริมสิ่ร้างความยั�งย่นในอุต่สิ่าหกรรมต่่าง	 ๆ	 และสิ่นับสิ่นุนให้เกิด	
การพัฒนาโครงสิ่ร้างพ่�นฐานทีุ�พึ�งพาพลังงานสิ่ะอาด	 อีกทัุ�งยังมีการสิ่นับสิ่นุนสิ่ถาบัน	
การศึกษีาให้เกิดการพัฒนาด้านนวัต่กรรมอยา่งยั�งย่นอีกด้วย	(9.4,	9.5)

รบัรองแผนกิารบรโิภค แล้ะกิารผลิ้ตที�ยั�งยนื

บริษัีทุดำาเนินธุิรกิจเกี�ยวข้องกับพลังงานสิ่ะอาด	 ทัุ�งพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์และพลังงานลม	
จึงเป็นการดำาเนินกิจการภายใต้่การบริโภคทีุ�ยั�งย่น	 ใชั้ทุรัพยากรทีุ�มีให้เกิดประสิิ่ทุธิิภาพ	
สิู่งสิุ่ด	(12.2)

ด้ำาเนินมาตรกิารเรง่ด่้วนเพื�อรบัมือกัิบกิารเปล้ี�ยนแปล้งสัภาพภม้ิอากิาศ แล้ะผล้กิระทบ

บริษัีทุเล็งเห็นความสิ่ำาคัญของภาวะโลกร้อนทีุ�ทุำาให้เกิดการเปลี�ยนแปลงภูมิอากาศ		
(Climate	Change)	อยา่งรวดเร็ว	จึงมีความมุง่มั�นในการจัดทุำารายงานการปล่อยก๊าซ่เร่อน
กระจกขององค์กร	 (Greenhouse	Gas	 Inventory	Report)	ซ่ึ�งเป็นการรวบรวมการปล่อย	
ก๊าซ่เร่อนกระจกขององค์กรทัุ�งทุางต่รงและทุางอ้อม	 โดยจะนำาผิลมาปรับใชั้และวางแผิน
เพ่�อบริหารจัดการการลดการปล่อยก๊าซ่เรอ่นกระจกขององค์กรต่ามการประกาศเปา้หมาย
ของประเทุศไทุยในทีุ�ประชุัม	COP26	(13.2,	13.3)

สัง่เสัรมิสังัคมสังบสัขุยุติธุรรม ไม่แบง่แยกิเพื�อกิารพัฒนาอยา่งยั�งยนื

บริษัีทุต่ระหนักถึงความสิ่ำาคัญต่่อการสิ่่งเสิ่ริมสิ่ังคมทีุ�สิ่งบสุิ่ขและการพัฒนาอย่างยั�งย่น		
การดำาเนินการของบริษัีทุจะตั่�งอยู่บนพ่�นฐานของความโปร่งใสิ่	ต่รวจสิ่อบได้	 และมีการ	
เข้าร่วมกับเคร่อข่ายแนวร่วมต่่อต้่านคอร์รัปชัันของภาคเอกชันไทุย	 (Private	 Sector		
Collective	Action	 against	Corruption:	CAC)	 อีกทัุ�งยังมีการสิ่นับสิ่นุนให้คู่ค้าเข้าร่วม	
เคร่อขา่ยเพ่�อการดำาเนินกิจการรว่มกันอยา่งโปรง่ใสิ่	(16.5,	16.6,	16.7)

13รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�



 โครงสร้างการดำำาเนิินิงานิดำ้านิความย่�งยืนิ
บริษัีทุได้จัดตั่�งคณ์ะทุำางานเพ่�อการพัฒนาองค์กรสิู่ค่วามยั�งย่นขึ�น	เพ่�อให้กระบวนการทุำางานและเป้าหมายการดำาเนินธุิรกิจอยา่งยั�งย่นเกิดขึ�นอยา่งมีประสิ่ิทุธิิภาพ	โดยคณ์ะทุำางานจะพิจารณ์าจากความเสิ่ี�ยง	โอกาสิ่	และความทุ้าทุาย
รวมถึงความคาดหวังของผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียทุุกกลุ่ม	เพ่�อใชั้เป็นแนวทุางในการกำาหนดกลยุทุธิ์และทิุศทุางขององค์กร	และสิ่ง่เสิ่ริมศักยภาพของชุัมชัน	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อมอยา่งสิ่มดุล	บริษัีทุมีโครงสิ่ร้างการดำาเนินงานเพ่�อพัฒนาองค์กร
สิู่ค่วามยั�งย่น	ดังนี�

คณะทํางานชุดยอย
ดานการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

คณะทํางานชุดยอย
ดานสิทธิมนุษยชน 

คณะทํางานชุดยอย
การปฏิบัติดานแรงงาน 

คณะทํางานชุดยอย
ดานสิ่งแวดลอม 

คณะทํางานชุดยอย
การปฏิบัติดาน
การดําเนินงาน
อยางเปนธรรม 

คณะทํางานชุดยอย
การปฏิบัติ

ดานผูบริโภค 

คณะทํางานชุดยอย
การรวมพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

สายงานธุรกิจพลังงานและ
กัญชงกัญชา

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานสนับสนุนธุรกิจ
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานธุรกิจวิศวกรรม และ 
Turnkey

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานกลุม
การเงินและบัญชี

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานกลยุทธการลงทุน และ
ธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

สายงานธุรกิจอุปกรณ
ไฟฟาแรงสูง

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)

คณะทำงานเพื่อการพัฒนา
องคกรสูความยั่งยืน

สายงานตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
การเงินและการลงทุน 
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01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�



ส่่วนที่่� 2 

การจั่ดำการผลกระทบัต่่อผ้้มี
ส่วนิไดำ้เสียในิห่วงโซ่่คุณค่า
ของธุุรกิจั

ห่วงโซื่่คุณ์ค่าขัองธุุรกิจ

การวิเคราะห์ปีระเดู็นส่ำาคัญที่างธุุรกิจ

การวิเคราะห์ผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ยในห่วงโซื่่คุณ์ค่าธุุรกิจ

16

25

17

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



 ห่วงโซ่่คุณค่าของธุุรกิจั

We care Business

We are People

We care Social

not only the energy,
we care.

เราใสใจไมเพียงเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมพลังงงานสะอาด 
แตเราใสใจการดํารงอยูของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษััที่มุ่งมั�นที่่�จะเปี็นผิู้ปีระกอบการธุุรกิจดู้านพัลังงานที่ดูแที่น อุปีกรณ์์ ระบบไฟฟ้าและกัญชงกัญชาแบบครบวงจร ดู้วยเที่คโนโลย่และนวัติกรรมที่่�ที่ันส่มัย เพั่�อพััฒนาโครงส่ร้างพั่�นฐานให้แขั็งแกร่งอย่างยั�งย่น  
เส่ริมส่ร้างคุณ์ภาพัช่วิติและสุ่ขัภาพัที่่�ดู่ โดูยม่ผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ยที่่�ส่ำาคัญที่่�เก่�ยวขั้องติั�งแติ่ติ้นนำ�าถ่งปีลายนำ�า 

บริษัีทุต่ระหนักดีว่า	ผิู้มีสิ่่วนได้เสิ่ียทีุ�เป็นห่วงโซ่่คุณ์ค่าของธุิรกิจนั�น	 ร่วมสิ่ร้างคุณ์ค่าให้กับธุิรกิจในระยะยาว	และเพ่�อให้การดำาเนินธุิรกิจเป็นไปอย่างมีประสิ่ิทุธิิภาพและลดความเสิ่ี�ยงทีุ�อาจเกิดขึ�น	การสิ่ร้างความสัิ่มพันธ์ิอันดีกับผิู้มี
สิ่ว่นได้เสิ่ียจึงเป็นหนึ�งในปัจจัยสิ่ำาคัญในการดำาเนินธุิรกิจสิู่ค่วามยั�งย่น	ซ่ึ�งผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย	ได้แก่	พนักงาน	คู่ค้าธุิรกิจ	ลูกค้า	คู่แขง่	เจ้าหนี�	ผิู้ถ่อหุ้นและนักลงทุุน	ชุัมชัน	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	ภาครัฐ	สิ่่�อและองค์กรอ่�น	ๆ

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



 การวิเคราะห์ผ้้มีส่วนิไดำ้เสียในิห่วงโซ่่คุณค่าธุุรกิจั
พันักงาน

ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 ค่าต่อบแทุนทีุ�เป็นธิรรม	 และสิ่วัสิ่ดิการเพิ�มเติ่ม	
นอกเหน่อจากทีุ�กฎิหมายกำาหนด

•	 ได้รับการปฏิิบัติ่ทีุ�เทุ่าเทีุยมและเป็นธิรรมต่ามหลัก
สิ่ิทุธิิมนุษียชัน	โดยไมเ่ล่อกปฏิิบัติ่

•	 มโีอกาสิ่ในการพัฒนาทัุกษีะและความสิ่ามารถรวม
ไปถึงการสิ่่งเสิ่ริมความก้าวหน้าและความมั�นคง	
ในหน้าทีุ�การงาน

•	 มีสิ่ภาพแวดล้อมทีุ� ดีรวมไปถึงสุิ่ขอนามัยและ	
ความปลอดภัยในทีุ�ทุำางาน

•	 มีความสัิ่มพันธ์ิอันดีและอยู่ร่วมกันอย่างเก่�อกูล
ระหว่างพนักงานและองค์กร

เป้าหมาย :	

•	 มีจำานวนผิู้ เข้าร่วมทุำาแบบสิ่ำารวจความผูิกพัน	
ต่่อองค์กรมากกว่าปีก่อนหน้า

•	 อัต่ราการลาออกของพนกังานนอ้ยกว่าหรอ่เทุ่ากับ
ปีก่อนหน้า

•	 พนักงานมีความก้าวหน้าและความมั�นคงในหน้าทีุ�
การงาน

•	 อัต่ราการเกิดอุบัติ่เหตุ่ในการทุำางานเป็นศูนย์

ตัวชี�วัด้ :	

•	 จำานวนผิู้เข้าร่วมทุำาแบบสิ่ำารวจความผูิกพันต่่อ
องค์กร

•	 อัต่ราการลาออกพนักงานเทีุยบกับปีก่อนหน้า

•	 จำานวนผิู้บริหารและพนักงานทีุ�ได้เล่�อนต่ำาแหนง่

•	 อัต่ราการเกิดอุบัติ่เหตุ่และการบาดเจ็บถึงขั�น	
หยุดงาน	(LTIFR)

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 ชัอ่งทุางการรบัขอ้รอ้งเรยีน	ข้อเสิ่นอแนะรวมไปถึง
การสิ่ำารวจความคิดของเห็นพนักงาน

•	 แบบสิ่ำารวจความผิูกพันต่่อองค์กร

•	 ประชัาสิ่ัมพันธิ์ข่าวสิ่ารและกิจกรรมผิ่านระบบ	
เคร่ อข่ ายคอมพิ ว เต่อร์ ทีุ� ใ ชั้ ภายในอง ค์กร		
ชัอ่งทุางการสิ่่�อสิ่ารออนไลน์	และออฟไลน์

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 จัดตั่�งคณ์ะกรรมการบริหารงานบุคคล		
(HR	Committee)	

•	 จัดตั่�งคณ์ะกรรมการสิ่วัสิ่ดิการ

•	 สิ่ำารวจความต้่องการในการฝึ่กอบรม	(Training	Needs	
S u r vey ) 	 พ ร้ อม ทัุ� ง จั ดห า / จั ดทุำา ห ลั กสิู่ ต่ ร	
ฝ่ึกอบรม	 เพ่� อพัฒนาทัุกษีะและความสิ่ามารถ	
ในการทุำางานต่ามสิ่ายอาชัีพ

•	 เพิ�มชั่องทุางรับความคิดเห็นและข้อเสิ่นอแนะ	
ทีุ�หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย

•	 ปฏิิบัติ่ต่่อพนักงานอย่างเป็นธิรรมและเทุ่าเทีุยม		
ไม่ เ ล่อกปฏิิบั ติ่โดยคำานึง ถึงหลักสิิ่ทุธิิมนุษียชัน	
เป็นพ่�นฐาน

•	 กำาหนดหลักเกณ์ฑ์์การประเมินผิลงานอย่างเป็น	
รูปธิรรม	และวัดผิลได้

•	 พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการจัดการด้านสิ่วัสิ่ดิการ	
ทีุ�เหมาะสิ่ม

•	 สิ่ง่เสิ่รมิและสิ่รา้งความผิกูพนัต่่อองค์กรให้กับพนักงาน
ผิา่นกิจกรรมและโครงการต่่าง	ๆ

•	 สิ่ำารวจความคิดเหน็พนกังานต่่อความผิกูพนัขององค์กร

•	 จัดทุำานโยบายการคุ้มครองข้อมูลสิ่ว่นบุคคล		
(Personal	Data	Protection	Act:	PDPA)

•	 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด้านความปลอดภัย
และอาชัวีอนามยั	เพ่�อยกระดับมาต่รฐานการดำาเนนิงาน

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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04 
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ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 การจัดซ่่�อจัดจ้าง	และประมูลงาน	ทีุ�เป็นธิรรมและ
โปรง่ใสิ่

•	 การปฏิิบัติ่ต่ามเง่�อนไขและข้อต่กลงต่ามสัิ่ญญา	
(ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	การบริการ	 คุณ์ภาพ	การสิ่่งมอบ	และ
การชัำาระเงิน	ครบถ้วนต่ามกำาหนดเวลา)

•	 การบริหารความสิ่ัมพันธิ์เชัิงธุิรกิจในระยะยาว

•	 การเติ่บโต่และก้าวหน้าอย่างยั�งยน่	ไปพร้อมกับบริษัีทุ

•	 การถ่ายทุอดและแลกเปลี�ยนองค์ความรู	้ประสิ่บการณ์	์
และเทุคโนโลยรีะหว่างกัน

•	 การเคารพในสิ่ิทุธิิและการไม่ละเมิดทุรัพย์สิ่ิน	
ทุางปัญญาซ่ึ�งกันและกัน

•	 การจัดซ่่�อจัดจ้างทีุ�มีความรับผิิดชัอบต่่อสัิ่งคมและ
สิ่ิ�งแวดล้อม

เป้าหมาย :

•	 กระบวนการจัดซ่่�อจัดจ้างมีความรวดเร็วมากขึ�นกว่า
ปีก่อนหน้า

•	 มีจำานวนคู่ค้ารายสิ่ำาคัญต่อบรับจรรยาบรรณ์คู่ค้า	
(Supplier	Code	of	Conduct)	ร้อยละ	100

ตัวชี�วัด้ :

•	 ระยะเวลาในกระบวนการจัดซ่่�อจัดจ้างเทีุยบกับปี	
ก่อนหน้า

•	 จำานวนคู่ค้ารายสิ่ำาคัญทีุ�ต่อบรับจรรยาบรรณ์คู่ค้า	
(Supplier	Code	of	Conduct)

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 แบบประเมินคู่ค้า

•	 การประชุัมหร่อสิ่ัมมนาทุางธุิรกิจ

•	 ชั่องทุางการรับข้อติ่ชัม	 รวมไปถึงข้อร้องเรียน		
ข้อเสิ่นอแนะ	และความคิดเห็น

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 ประชุัม/ปรึกษีาหาร่อเพ่�อบรรลุต่ามข้อต่กลงและ
เป้าหมายรว่มกัน

•	 ให้ความรู้ด้านวิชัาการ	 โดยผิู้เชีั�ยวชัาญเฉีพาะด้าน
แก่คู่ค้า

•	 เยี�ยมเยียนคู่ค้าธุิรกิจ	พรอ้มรับฟงัความคิดเห็นและ
ข้อเสิ่นอแนะ	

•	 ปฏิิบัติ่ต่่อคู่ค้าทุางธุิรกิจ	 ด้วยความเสิ่มอภาคและ
ยุติ่ธิรรม

•	 ยดึมั�นต่ามข้อต่กลงในสัิ่ญญา	และจรรยาบรรณ์ทุาง
ธุิรกิจ

•	 สิ่ร้างความเข้าใจถึงกระบวนการทุำางานทีุ�ชััดเจน	
เป็นรูปธิรรม	และมีมาต่รฐานเดียวกัน

•	 มมีาต่รการควบคมุดแูล	และรกัษีาความลับทุางธุิรกิจ

•	 การบริหารจัดการห่วงโซ่่อุปทุานทีุ�มีประสิ่ิทุธิิภาพ	
เพ่�อป้องกันและลดความเสิ่ี�ยงของผิลกระทุบทัุ�ง	
ด้านสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม

•	 จัดทุำาจรรยาบรรณ์คู่ค้า	(Supplier	Code	of	Conduct)	
และประกาศใชัภ้ายในองค์กรอยา่งเปน็ทุางการ	และ
สิ่่�อสิ่ารให้คู่ค้าทุราบ

•	 จัดทุำาการประเมินคู่ ค้ารายสิ่ำาคัญและประเมิน	
ความเสีิ่�ยงคูค้่าเปน็ประจำาทุกุป	ีเพ่�อนำาไปจัดทุำาแผิน
พัฒนาความสิ่ัมพันธิ์กับคู่ค้า

•	 จัดทุำานโยบาย	 การคุ้มครองข้อมูลสิ่่วนบุคคล		
(Personal	Data	Protection	Act:	PDPA)

คู่ค้าธุุรกิจ

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 ผิลิต่ภัณ์ฑ์์และบริการทีุ�มีคุณ์ภาพและมีความ
ปลอดภัยต่ามมาต่รฐาน

•	 การสิ่ง่มอบผิลิต่ภัณ์ฑ์์และบริการภายใต้่เง่�อนไขและ
เวลาทีุ�กำาหนด

•	 การให้บรกิารก่อนการขาย	เชัน่	วิธิกีารหรอ่ขั�นต่อน
การใชั้ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	 รวมทัุ�งการบริการหลังการขาย	
เชัน่	การใหค้ำาปรกึษีาและชัว่ยเหล่ออยา่งเหมาะสิ่ม	

•	 การปฏิิบัติ่ต่ามเง่�อนไขและข้อต่กลงต่ามสิ่ัญญา

เป้าหมาย :

•	 ผิลการประเมินแบบสิ่ำารวจความพึงพอใจลูกค้า	
ทีุ�มต่ี่อสิ่นิค้าและบรกิารมากกว่าผิลคะแนนปก่ีอนหนา้

•	 ขอ้รอ้งเรียนเกี�ยวกับสิ่นิค้าและบริการได้รบัการแก้ไข
อยา่งรวดเร็ว

ตัวชี�วัด้ :

•	 ผิลการประเมินแบบสิ่ำารวจความพึงพอใจลูกค้า	
ทีุ�มีต่่อสิ่ินค้าและบริการเทีุยบกับปีก่อนหน้า

•	 จำานวนข้อร้องเรยีนและระยะเวลาทีุ�ใชัใ้นการดำาเนิน
การแก้ไขสิ่ินค้าและบริการต่ามข้อร้องเรียน

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 ชั่องทุางการรับข้อติ่ชัม	 รวมไปถึงข้อร้องเรียน		
ขอ้เสิ่นอแนะ	และความคิดเหน็ในการใชัสิ้ิ่นค้าและ
บริการ

•	 การเยี�ยมชัม,	การประชุัม,	การอบรม/สิ่ัมมนา

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 นำา เสิ่นอผิลิต่ ภัณ์ฑ์์และบริ การ ทีุ� มี คุณ์ภาพ		
ความปลอดภัย	สิ่ามารถต่รวจสิ่อบได้

•	 ตั่�งราคาสิิ่นค้าและบริการในราคาทีุ� เหมาะสิ่ม	
กับคุณ์ภาพ

•	 จัดทุำาระบบประกันคณุ์ภาพ	ต่ลอดทัุ�งหว่งโซ่อุ่ปทุาน	
ตั่�งแต่่วัต่ถุดิบต้่นทุางจนถึงม่อลูกค้า

•	 ต่รวจสิ่อบและควบคุมการผิลิต่สิ่ินค้าและการ	
ให้บริการ	ให้ได้ต่ามมาต่รฐานสิ่ากล

•	 วิ จัยและพัฒนาผิลิต่ภัณ์ฑ์์อย่างต่่อเน่� องด้วย
เทุคโนโลยีและนวัต่กรรมทีุ�เหมาะสิ่มและทัุนสิ่มัย

•	 ปฏิิบัติ่ต่ามข้อต่กลงทีุ�ให้ไว้กับลูกค้าอยา่งเครง่ครัด

•	 จัดให้มีการบริการทัุ�งก่อนและหลังการขายเพ่�อ	
ต่อบสิ่นองความต้่องการของลูกค้า	 รวมทัุ�งจัดให้มี
ชัอ่งทุางการประชัาสัิ่มพนัธิแ์ละติ่ดต่่อสิ่อบถามข้อมลู
ทีุ�หลากหลายและเข้าถึงง่าย

•	 เพิ�มชั่องทุางการรับข้อติ่ชัมรวมไปถึงข้อร้องเรียน	
ข้อเสิ่นอแนะและความคิดเห็นในการใช้ัสิ่ินค้าและ
บริการ

•	 ใชั้เทุคโนโลยีและนวัต่กรรม	ในการผิลิต่สิ่ินค้าและ
บรกิาร	เปน็สิิ่นค้าเพ่�อพัฒนาสิ่งัคมและสิ่ิ�งแวดล้อม

•	 ประเมนิแบบสิ่ำารวจความพงึพอใจของลกูค้าทีุ�มต่ี่อ
สิ่ินค้าและบริการ	เพ่�อนำาผิลการประเมินรวมไปถึง
ข้อเสิ่นอแนะมาปรับปรุงพัฒนาอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ

•	 จัดทุำานโยบาย	 การคุ้มครองข้อมูลสิ่่วนบุคคล		
(Personal	Data	Protection	Act;	PDPA)

ลูกค้า

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 ดำาเนนิธุิรกิจด้วยความโปรง่ใสิ่	สิ่จุรติ่	และมจีรยิธิรรม
แขง่ขันอยา่งเป็นธิรรม	และเป็นไปต่ามกฎิหมาย

•	 ไมล่ะเมิดลิขสิ่ิทุธิิหร่อทุรัพย์สิ่ินทุางปัญญา

เป้าหมาย :

•	 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี�ยวกับประเด็นเร่�องการละเมิด
ลิขสิ่ทิุธิิ�

ตัวชี�วัด้ :

•	 จำานวนข้อร้องเรียนเกี�ยวกับประเด็นเร่�องการละเมิด
ลิขสิ่ิทุธิิ�

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 การสิ่ัมมนาทุางธุิรกิจ

•	 เว็บไซ่ต์่

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 ปฏิิบติั่ต่่อคูแ่ขง่ด้วยความเปน็ธิรรม	คำานงึถึงจริยธิรรม		
และเป็นไปต่ามกฎิหมาย

คู่แขั่ง

ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 ชัำาระหนี�สิ่ินต่รงต่ามทีุ�ได้กำาหนดไว้

•	 การปฏิิบัติ่ต่ามเง่�อนไข	และข้อต่กลงต่ามสิ่ัญญา

•	 บรหิารจัดการความเสิ่ี�ยงทีุ�รดักมุเพ่�อความต่่อเน่�อง
ทุางธุิรกิจ

เป้าหมาย :

•	 มีการปฏิิบัติ่ต่ามเง่�อนไข	และข้อต่กลงต่ามสิ่ัญญา

ตัวชี�วัด้ :

•	 การปฏิิบัติ่ต่ามเง่�อนไข	และข้อต่กลงต่ามสิ่ัญญา

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 ประชุัมกันเพ่�อชัี�แจงเง่�อนไขและข้อต่กลงรว่มกัน

•	 เว็บไซ่ต์่

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 พูดคุย	 หาร่อหร่อประชุัม	 เพ่�อหาข้อสิ่รุปร่วมกัน	
ถึงข้อต่กลงและเง่�อนไข

•	 แลกเปลี�ยนองค์ความรู้เกี�ยวกับการบริหารจัดการ
ความเสีิ่�ยงเพ่� อความต่่อเน่� องทุางธุิรกิจและ	
การบูรณ์าการความรู้รว่มกัน

เจ้าหน่�

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 ผิลต่อบแทุน	 (เงินปันผิล	 และสิ่่วนต่่างราคาหุ้น)		
จากการดำาเนินงานทีุ�ดีและยั�งย่น

•	 การกำากับดแูลกิจการทีุ�ดีและการบรหิารความเสิ่ี�ยง

•	 การดำาเนนิกิจการประสิ่บความสิ่ำาเรจ็ต่ามวัต่ถุประสิ่งค์

•	 การได้รับการปฏิิบัติ่ทีุ�เทุ่าเทีุยมและเป็นธิรรม

•	 เปิดเผิยข้อมูลของบริษัีทุต่ามข้อเท็ุจจริง	 ถูกต้่อง	
ครบถ้วน	โปรง่ใสิ่	และทัุนต่่อการตั่ดสิ่ินใจ

เป้าหมาย :

•	 ผิลการประเมินแบบสิ่ำารวจความพึงพอใจในการ	
จัดกิจกรรมสิ่ำาหรับนกัลงทุนุอยูใ่นระดับดี	ถึง	ดีมาก

ตัวชี�วัด้ :

•	 ผิลการประเมินแบบสิ่ำารวจความพึงพอใจในการ	
จัดกิจกรรมสิ่ำาหรับนักลงทุุน

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 การประชุัมหร่อการประกาศแผินธุิรกิจและ
เจต่นารมณ์์ในการดำาเนินธุิรกิจประจำาปี

•	 เว็บไซ่ต์่

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 ดำาเนินธุิรกิจภายใต้่หลักการกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี	
และปฏิิบัติ่ต่ามแผินธุิรกิจประจำาปี

•	 เปิดเผิยผิลการดำาเนินธุิรกิจและการดำาเนินงาน	
ผิา่นแบบ	56-1	One	Report

•	 เปิดเผิยข้อมูลการดำาเนินธุิรกิจและการดำาเนินงาน
ต่่อสิ่าธิารณ์ชัน	เชัน่	เว็บไซ่ต์่

ผิู้ถ่อหุ้น และนักลงทีุ่น

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 การดำาเนินธุิรกิจอย่างมีความรับผิิดชัอบและ	
เปน็มติ่รต่่อสิ่งัคม	สิ่ิ�งแวดล้อม	และความหลากหลาย
ทุางชัีวภาพ

•	 การจัดการดูแลผิลกระทุบต่่อชุัมชัน	สิ่ิ�งแวดล้อม	
และความปลอดภัยของชุัมชัน

•	 การเข้ารว่มพัฒนาชุัมชัน	ด้านเศรษีฐกิจและสิ่ังคม
ภายในชุัมชัน

•	 การจ้างงานผิู้พิการและจ้างงานคนภายในพ่�นทีุ�

•	 การไมล่ะเมิดสิ่ิทุธิิมนุษียชัน

•	 กระบวนการผิลิต่ทีุ�เป็นมติ่รต่่อสัิ่งคมและสิ่ิ�งแวดล้อม

•	 การใชัทุ้รพัยากรในการดำาเนนิธุิรกิจใหเ้กิดประโยชัน์
สิู่งสิุ่ด

•	 การมีบทุบาทุในการพัฒนาชุัมชันและอนุรักษ์ีสิ่ิ�ง
แวดล้อม

เป้าหมาย :

•	 ผิลการประเมนิความรู้สิ่กึผิกูพนัของชุัมชันรอบบรษัิีทุ
ต่่อธุิรกิจและสิ่ถานประกอบการอยู่ในระดับดี	 ถึง	
ดีมาก

•	 จำานวนข้อร้องเรียนจากชุัมชันและสิ่ังคมแต่่ละปี	
เป็นร้อยละ	0

•	 การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกลดลงโดยเปรียบเทีุยบ
กับปีก่อนหน้า

•	 มกีารบำาบดันำาเสีิ่ยจากกระบวนการผิลิต่ร้อยละ	100	
ก่อนนำากลับมาใชั้ใหมห่ร่อปล่อยสิู่ภ่ายนอก

•	 การใช้ัพลังงงานไฟฟ้ามีปริมาณ์ลดลงเทีุยบกับ	
ปีก่อนหน้า

•	 มีการจัดการของเสิ่ียจากการผิลิต่มากขึ�นเทีุยบกับ
ปีก่อนหน้า

ตัวชี�วัด้ :

•	 ผิลการประเมินความรู้สึิ่กผูิกพันต่่อธุิรกิจและสิ่ถาน
ประกอบการ

•	 จำานวนข้อร้องเรียนจากชุัมชันและสิ่ังคม

•	 จำานวนตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทีุยบเทุ่า

•	 ปริมาณ์นำาทีุ�ได้รับการบำาบัด

•	 ค่าไฟฟ้าต่่อจำานวนพนักงาน

•	 ปริมาณ์การกำาจัดของเสิ่ียจากการผิลิต่

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 ชัอ่งทุางการรับข้อติ่ชัม	รวมไปถึงข้อร้องเรียน		
ข้อเสิ่นอแนะ	และความคิดเห็น

•	 การประเมินความรู้สิ่ึกผิูกพันต่่อธุิร กิจและ	
สิ่ถานประกอบการ

•	 เว็บไซ่ต์่

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 จัดตั่�งคณ์ะทุำางานเพ่�อการพัฒนาองค์กรสิู่ค่วามยั�งยน่
และคณ์ะทุำางานชุัดยอ่ย

•	 ประชัาสัิ่มพันธ์ิความรูค้วามเข้าใจเกี�ยวกับกระบวนการ	
ดำาเนินธุิรกิจ	 เทุคโนโลยี	และนวัต่กรรมรวมไปถึง
ความรู้อ่�น	ๆ	ทีุ�เป็นประโยชัน์ต่่อสิ่ังคมผิา่นเว็บไซ่ต์่	
การจัดกิจกรรมหร่อชัอ่งทุางอ่�น	ๆ

•	 จัดใหม้ชีัอ่งทุางการรบัขอ้ติ่ชัมรวมไปถึงข้อรอ้งเรียน	
ข้อเสิ่นอแนะและความคิดเห็น

•	 จัดใหม้กีารประเมินความรูสึ้ิ่กผิกูพนัของชุัมชันรอบ
บริษัีทุต่่อธุิรกิจและสิ่ถานประกอบการ

•	 จัดให้มีการประเมินผิลกระทุบต่่อชุัมชันก่อนและ
หลังการดำาเนินงานดำาเนนิธุิรกิจด้วยความรบัผิดิชัอบ	
ต่่อสิ่ิ�งแวดล้อมและความหลากหลายทุางชัีวภาพ

•	 พัฒนาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรม	 ในการปรับปรุง
กระบวนการการผิลิต่ทีุ�เป็นมิต่รต่่อสิ่ิ�งแวดล้อม

•	 สิ่่งเสิ่ริมการสิ่ร้างวัฒนธิรรมการดำาเนินงานทีุ�เป็น
มิต่รต่่อสิ่ิ�งแวดล้อมทัุ�วทัุ�งองค์กร

•	 รณ์รงค์การใชั้พลังงานไฟฟ้า	ให้มีการปิดแอร์	และ
เคร่�องใชั้ไฟฟ้าทุุกครั�งเม่�อไมม่ีการใชั้งาน

ชุมชน/ส่ังคม และส่ิ�งแวดูล้อม

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�
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ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 การปฏิิบัติ่ต่ามกฎิหมายและระเบียบปฏิิบัติ่ทีุ�
เกี�ยวข้อง

•	 การต่่อต้่านการเ รียกร้องผิลประโยชัน์และ	
การคอร์รัปชััน

•	 การชัำาระภาษีีและค่าธิรรมเนียมครบถ้วนต่ามกำาหนด

•	 การใหค้วามรว่มม่อและใหก้ารสิ่นบัสิ่นนุด้านต่่าง	ๆ

เป้าหมาย :

•	 ได้รบัการอนมุติั่จากหนว่ยงานราชัการใหด้ำาเนนิการ
ต่ามทีุ�ร้องขออยา่งต่่อเน่�อง

ตัวชี�วัด้ :

•	 จำานวนโครงการทีุ�ได้รับการอนุมัติ่จากหน่วยงาน
ราชัการให้ดำาเนินการต่ามทีุ�ร้องขอ

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 การเย่�ยมชัม	การประชุัม	การอบรม/สิ่ัมมนา	

•	 การทุวนสิ่อบและการต่รวจสิ่อบมาต่รฐาน

•	 เว็บไซ่ต์่

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 ดำาเนินธุิรกิจภายใต้่การกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี	 และ
เปน็ไปต่ามกฎิหมายและระเบียบปฏิิบติั่ทีุ�เกี�ยวข้อง

•	 เข้ารว่มเคร่อขา่ยการต่่อต้่านการทุุจริต่	คอร์รัปชััน

•	 ดำาเนนิงานด้านภาษีีต่ามกฎิหมายและระเบียบปฏิิบติั่
ทีุ�เกี�ยวข้อง

•	 ร่วมม่อและให้การสิ่นับสิ่นุนกิจกรรมและการ	
ดำาเนินงานด้านต่่าง	ๆ	ในระดับประเทุศ

ภาครัฐ

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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ความคาด้หวัง เป้าหมาย ตัวชีวั้ด้ แล้ะช่องทางกิารสัื่อสัาร กิารตอบสันองต่อความคาด้หวังของผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี
กิารสันับสันุนเป้าหมายกิารพัฒนาทีย่ั่งยนื  

(Sustainable Development Goals: SDGs)

•	 ได้รับข้อมูลข่าวสิ่ารทีุ�ถูกต้่อง	 รวดเร็ว	 ทัุนต่่อ
เหต่กุารณ์	์มีความเป็นกลาง	และเป็นประโยชัน์
ต่่อสิ่ังคม

•	 ดำาเนินธุิรกิจด้วยความรับผิิดชัอบต่่อเศรษีฐกิจ	
สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม

•	 มีนโยบายและมาต่รการการจัดการผิลกระทุบ	
ทีุ�เกิดจากการดำาเนินธุิรกิจอยา่งเป็นรูปธิรรม

•	 ดำาเนินธุิรกิจให้อยูร่ว่มกับสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม
อยา่งยั�งย่น

เป้าหมาย :

•	 การนำาเสิ่นอขา่วสิ่ารภายในบริษัีทุ	มีความถกูต้่อง
รวดเร็วและทัุนต่่อเหตุ่การณ์์

•	 จำานวนกรณี์หรอ่ขอ้เรยีกรอ้งแต่่ละปีเปน็ร้อยละ	0

ตัวชี�วัด้ :

•	 จำานวนข่าวสิ่ารทีุ�ได้นำาเสิ่นอภายในบริษัีทุ	 ทีุ�มี
ความถูกต้่องรวดเร็วและทัุนต่่อเหตุ่การณ์์

•	 จำานวนกรณ์ีหร่อข้อร้องเรียนแต่่ละปี

ช่องทางกิารสัื�อสัาร :

•	 การประชุัมสิ่ามัญผู้ิถ่อหุ้น	 หร่อการประกาศ	
แผินธุิรกิจและเจต่นารมณ์์ในการดำาเนินธุิรกิจ	
และกิจกรรมวันบริษัีทุจดทุะเบียนพบผิู้ลงทุุน	
(Opportunity	Day)

•	 ชั่องทุางการรับข้อติ่ชัม	 รวมไปถึงข้อร้องเรียน	
ข้อเสิ่นอแนะ	และความคิดเห็น

•	 เว็บไซ่ต์่

•	 แบบ	56-1	One	Report

•	 สิ่่งมอบข้อมูลการดำาเนินงานต่ามความเป็นจริง	
และมีความเป็นกลางเป็นประจำา	หลังจากการ
ดำาเนินงานเสิ่ร็จสิ่ิ�น

•	 สิ่่งมอบข้อมูลทีุ�เป็นประโยชัน์ต่่อสัิ่งคมหร่อ
สิ่าธิารณ์ชันทัุ�วไป	รวมทัุ�งจัดตั่�งคณ์ะทุำางานเพ่�อ
การพัฒนาองค์กรสิู่ค่วามยั�งยน่	และคณ์ะทุำางาน
ชุัดยอ่ย

•	 มุ่งมั�นในการดำาเนินธุิรกิจด้วยความรับผิิดชัอบ
ต่่อสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม

•	 ประชัาสิ่ัมพันธิ์ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับการ
ดำาเนนิธุิรกิจ	เทุคโนโลย	ีและนวัต่กรรมรวมไปถึง
ความรูอ่้�น	ๆ 	ทีุ�เปน็ประโยชัน์ต่่อสิ่งัคมผิา่นเว็บไซ่ต์่
การจัดกิจกรรมหร่อชัอ่งทุางอ่�น	ๆ

ส่่�อและองค์กรอ่�น ๆ

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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 การวิเคราะห์ป้ระเดำ็นิสำาค่ญทางธุุรกิจั

 การระบุประเด็นสําคัญ
ของผูมีสวนไดเสีย
(Identification)

การจัดลําดับความสําคัญ
(Prioritization)

การตรวจสอบ
(Validation)

การติดตาม
และเปดเผยขอมูล

(Review and Disclosure)

การนำากระบวนการระบุประเด็นสิ่ำาคัญทัุ�งจากภายใน
และภายนอกทีุ�สิ่่งผิลกระทุบต่่อธุิรกิจในระดับต่่าง	ๆ	
มาใช้ัในการวางแผินการพัฒนาองค์กรสูิ่่ความยั�งย่น	
โดยพิจารณ์าจากความคาดหวังของผู้ิมีสิ่่วนได้เสิ่ีย	
เพ่�อให้องค์กรสิ่ามารถระบุประเด็นทีุ�สิ่ำาคัญของผิู้มี	
สิ่่วนได้เสีิ่ยทุุกกลุ่ม	 และสิ่ามารถนำาไปวิเคราะห์	
ผิลกระทุบ	ความเสิ่ี�ยง	และโอกาสิ่ทีุ�จะเกิดความเสิ่ี�ยง
ดังกล่าวได้	โดยแบง่เป็น	3	ประเด็นหลัก	ได้แก่

•	 We	care	Business:	ประเด็นด้านเศรษีฐกิจ

•	 We	care	Social:	ประเด็นด้านสิ่งัคมและสิิ่�งแวดล้อม

•	 We	care	People:	ประเด็นด้านพนักงาน

การนำาประเด็นสิ่ำาคัญทีุ�ระบุได้	มาจัดลำาดับความสิ่ำาคัญ	
โดยเทีุยบเคียงกับประเด็นความสิ่ำาคัญทีุ�มีผิลกระทุบ
ต่่อการดำาเนินธุิรกิจของบริษัีทุ	สิ่อดคล้องกับตั่วชัี�วัด
ต่ามกรอบการรายงานสิ่ากลด้านความยั�งยน่	(Global	
Reporting	 Initiative:	GRI)	และนำามาจัดทุำาต่าราง
การวิเคราะห์ประเด็นสิ่ำาคัญ	(Materiality	Matrix)	โดย

แกินแนวตั�ง:	 พิจารณ์าจัดลำาดับความสิ่ำาคัญ	 จาก
ประเด็นทีุ�อาจเกิดผิลกระทุบของผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย

แกินแนวนอน:	 พิจารณ์าจัดลำาดับความสิ่ำาคัญ		
จากประเด็นทีุ�อาจเกิดผิลกระทุบขององค์กร

บรษัิีทุมกีารต่รวจสิ่อบความครบถ้วนของประเด็นทีุ�มี
นยัสิ่ำาคัญ	เสิ่นอต่่อคณ์ะกรรมการกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี	
และคณ์ะกรรมการบริษัีทุ	 เพ่�อพิจารณ์าอนุมัติ่	 และ	
จัดทุำาแผินดำาเนินงานด้านความยั�งย่นและแผินการ
บริหารความเสีิ่�ยงองค์กร	ผิา่นการเหน็ชัอบจากผิูบ้รหิาร
ระดับสูิ่ง	โดยมปีระธิานเจ้าหน้าทีุ�บริหารเป็นประธิาน
ในการลงมติ่เห็นชัอบ

บริษัีทุได้มีการติ่ดต่ามผิลการดำาเนินงานทีุ�สิ่อดคล้อง
กับประเด็นทีุ�มีนัยสิ่ำาคัญทัุ�ง	 15	 ประเด็น	 มีการ	
รายงานผิล	ต่รวจสิ่อบโดยคณ์ะกรรมการ	และเปิดเผิย
ข้อมูลต่ามหลักเกณ์ฑ์์มาต่รฐานสิ่ากลในชั่องทุาง
สิ่าธิารณ์ะทัุ�งแบบ	 56-1	 One	 Report	 เว็บไซ่ต์่		
การประชุัมผิู้ถ่อหุ้น	และชัอ่งทุางอ่�น	ๆ

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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ผลการดำำาเนินิิงานิและ
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04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
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ต่ารางการวิเคราะห์ป้ระเดำ็นิสำาค่ญ 
(Materiality Matrix)

ตารางการวิเคราะหประเด็นสําคัญ (Materiality Matrix)

ความสําคัญตอบริษัท

Tier 1

Tier 2

Tier 3

ตํ่า สูง

สูง

คว
าม

สํา
คัญ

ตอ
ผูม

ีสว
นไ
ดเ
สีย

We care Business We care People We care Social

14
15

12

11 2

3

1

4

6

5

9

7

8 13

10

We care Business 

We care People 

We care Social

1.	 การกำากับดูแลกิจการทีุ�ดีและจริยธิรรมในการดำาเนินธุิรกิจ
2.	 การบริหารความเสิ่ี�ยง	ในภาวะวิกฤต่	หร่อสิ่ภาวะทีุ�ไมป่กติ่
3.	 การบริหารจัดการหว่งโซ่อุ่ปทุานอยา่งยั�งย่น
4.	 การพัฒนาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรม

5.	 ความปลอดภัยและอาชัีวอนามัยในการทุำางาน
6.	 การบริหารแรงงานและสิ่ิทุธิิมนุษียชัน
7.	 การพัฒนาความรู้และทัุกษีะของบุคลากร
8.	 การกำาหนดค่าต่อบแทุน	และการรักษีาพนักงาน
9.	 การสิ่ร้างความผิูกพันของผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียต่่อองค์กร

10.	การบริหารจัดการของเสิ่ียจากกระบวนการผิลิต่
11.	การพัฒนาความสิ่ัมพันธิ์ต่่อชุัมชันและสิ่ังคม
12.	การบริหารจัดการความหลากหลายทุางชัีวภาพ
13.	การบริหารจัดการการเปลี�ยนแปลงสิ่ภาพภูมิอากาศ
14.	การบริหารจัดการนำา
15.	การบริหารจัดการพลังงาน

สรุป้ป้ระเดำ็นิสำาค่ญดำ้านิความย่�งยืนิ

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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ส่่วนที่่� 3 

ผลการดำำาเนิินิงานิและ 
เป้้าหมายดำ้านิความย่�งยืนิ การต่่อต้่านการทุุจริต่และคอร์รัปชััน

ความรับผิิดชัอบต่่อสิ่ิ�งแวดล้อม

การดำาเนินงานด้านแรงงานและสิ่ิทุธิิมนุษียชัน

การกำากับดููแลกิจการ

ส่ิ�งแวดูล้อม

ส่ังคม

การบริหารจัดการด้านภาษีี

การบริหารจัดการนำา

การจัดการด้านความปลอดภัย	อาชัีวอนามัย	และสิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน

การบริหารจัดการเพ่�อลดปัญหาก๊าซ่เร่อนกระจก

ความรับผิิดชัอบต่่อชุัมชันและสิ่ังคม

การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ่เกี�ยวกับ	COVID-19

การบริหารจัดการหว่งโซ่อุ่ปทุาน

การบริหารจัดการพลังงาน

การดูแลและรักษีาพนักงาน

การบริหารจัดการขยะและของเสิ่ีย

การบริหารความสิ่ัมพันธิ์และประสิ่บการณ์์ทีุ�ดีต่่อลูกค้า

นวัต่กรรมทุางธุิรกิจสิ่ร้างสิ่รรค์สิ่ังคม

29

38

48
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41

70
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78

91

31

40

51
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72

88

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

27รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



 การกำาก่บัดำ้แลกิจัการ
บริษััที่ม่เจตินารมณ์์ในการส่่งเส่ริมให้องค์กรดูำาเนินธุุรกิจอย่างม่ปีระสิ่ที่ธิุภาพั ควบคู่ไปีกับการ 
กำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ โดูยมุ่งมั�นในการดูำาเนินธุุรกิจดู้วยความเปี็นธุรรม โปีร่งใส่ และติรวจส่อบไดู้ 
ภายใติค้วามรบัผิดิูชอบติอ่ผิูม้ส่่ว่นไดูเ้ส่ย่ที่กุกลุม่ และไดูจ้ดัูที่ำา “นโยบายการกำากบัดูแูลกจิการที่่�ดู”่ 
เพั่�อเปี็นแนวที่างให้กับกรรมการ ผิู้บริหาร และพันักงาน รวมถ่งผิู้ที่่�ม่ส่่วนเก่�ยวขั้อง ใช้ปีฏิิบัติ ิ
ในการที่ำางาน และส่ามารถดูำาเนินธุุรกิจไดู้อย่างยั�งย่นในระยะยาว

นโยบายกิารกิำากัิบด้้แล้กิิจกิารที�ด้ี

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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 การต่่อต่้านิการทุจัริต่และ
คอร์ร่ป้ชั่นิ

นโยบายเร่�องติ่อติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปีชันและ 
การแจ้งเบาะแส่หร่อขั้อร้องเร่ยน

บรษิัทัี่ใหค้วามส่ำาคญัและยดู่มั�นในเร่�องจรยิธุรรม ความโปีร่งใส่ และ
การกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ในการปีระกอบธุุรกิจ รวมที่ั�งติ่อติ้านการ
ที่จุรติิและคอร์รปัีชนัที่กุรปูีแบบ โดูยบริษัทัี่ไดู้จัดูที่ำานโยบายเร่�องต่ิอ
ติ้านการทีุ่จริติคอร์รัปีชันและการแจ้งเบาะแส่หร่อขั้อร้องเร่ยนเปี็น
ลายลักษัณ์์อักษัร เพ่ั�อเปี็นแนวที่างในการปีฏิิบัติิส่ำาหรับกรรมการ 
ผิู้บริหาร พันักงาน และผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ยทีุ่กกลุ่ม 

นอกจากนั�นบริษัีทุยังได้เข้าร่วมเป็นสิ่มาชัิกแนวร่วมต่่อต้่านคอร์รับชััน
ของภาคเอกชันไทุย	(Thai	Private	Sector	Collective	Action	Against		
Corruption:	CAC)	ตั่�งแต่่วันทีุ�	18	สิ่ิงหาคม	2560	และได้รับการต่่ออายุ
เปน็ครั�งทีุ�	2	เม่�อปี	2563	ทีุ�ผิา่นมา	สิ่ะทุ้อนถึงความพร้อมและประสิิ่ทุธิภิาพ
ของบรษัิีทุในการต่่อต้่านการทุุจริต่และคอรร์ปัชันั	โดยมรีะบบต่รวจสิ่อบ	
นโยบาย	การประเมินความเสิ่ี�ยง	และมาต่รการควบคุมด้านการทุุจริต่
และคอร์รัปชััน	 รวมถึงเปิดให้มีชั่องทุางร้องเรียนหร่อแจ้งเบาะแสิ่ด้าน
การทุจุริต่และคอร์รปัชันัอีกด้วย	นอกจากนี�บรษัิีทุยังได้มกีารส่ิ่�อสิ่ารและ
ประชัาสิ่ัมพันธิ์	เพ่�อสิ่ร้างความรู้ความเข้าใจ	และปลูกฝ่ังวัฒนธิรรมและ
ค่านยิมองค์กรในการต่่อต้่านการทุจุริต่และคอรร์ปัชันั	ใหแ้ก่กรรมการ	ผิู้
บริหาร	พนักงาน	และสิ่ามารถถ่ายทุอดสิ่าระสิ่ำาคัญของนโยบายนี�ไปยัง
ผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียได้

CAC Certified

ผล้คะแนนกิารทด้สัอบความร้ก้ิาร
ต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชัน

จำานวนพนักิงานใหม่ที�เข้ารบักิาร
ปฐมนิเทศหลั้กิสัต้รเกิี�ยวกัิบกิารต่อ
ต้านกิารทจุรติแล้ะคอรร์ปัชัน

ทบทวนนโยบายต่อต้านกิารทจุรติคอรร์ปัชันแล้ะกิารแจ้งเบาะแสัข้อรอ้งเรยีน ประจำาปี 2564

จำานวนข้อร้องเร่ยน ปี 2564

0 กรณี
จำานวนข้อร้องเร่ยนย้อนหลัง (กรณ่)

2562 0

2563 0

2564 0

0
ซื่่�งปีราศจาก

ขั้อร้องเร่ยนเปี็นปีีที่่� 

5
ติิดูติ่อกัน 

จำานวนพนักิงานที�ตอบรบันโยบายกิาร
ต่อต้านทจุรติคอรร์ปัชัน

รอ้ยล้ะ

100

รอ้ยล้ะ

97

รอ้ยล้ะ

100

ทบทวนความเข้าใจแล้ะแนวทางในกิารปฏิิบติัของพนักิงานเกิี�ยวนโยบายต่อต้านกิารทจุรติคอรร์ปัชัน  
แล้ะแนวทางปฏิิบติักิารรบัของขวัญ ทรพัยส์ันิ หรอืประโยชน์อื�นใด้ช่วงเทศกิาล้

ประกิาศเจตนารมณ์ต่อต้านกิารทจุรติคอรร์ปัชันต่อค้่ค้าพรอ้มเชิญชวนเพื�อรว่มเป็นสัมาชิกิแนวรว่มต่อต้านคอรร์บัชัน 
ของภาคเอกิชนไทยผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น แผน่พับจรรยาบรรณธุุรกิิจของล้ก้ิค้า เว็บไซต์บรษัิท

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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เป้าหมายกิารด้ำาเนินงาน

เป้าหมายปี 2565 เป้าหมายระยะยาว

•	 ผิู้บริหารและพนักงานนำานโยบายเร่�องต่่อต้่านการ
ทุุจริต่คอร์รัปชััน	และการแจ้งเบาะแสิ่หร่อข้อร้อง
เรียนไปปรับใชั้ในกระบวนการทุำางานทัุ�วทัุ�งองค์กร

•	 สิ่นับสิ่นุนความเข้าใจด้านนโยบายเร่�องต่่อต้่านการ
ทุุจริต่และคอร์รัปชัันและการแจ้งเบาะแสิ่หร่อข้อร้อง
เรียน	ให้กลุ่มต่่างชัาติ่มากขึ�น

•	 สิ่นับสิ่นุนให้พนักงานเข้ารว่มโครงการหร่อกิจกรรม
ต่่าง	ๆ	ทีุ�จัดขึ�นโดยภาครัฐหร่อเอกชันเพ่�อแสิ่ดงให้
เห็นถึงความมุง่มั�นของบริษัีทุในการดำาเนินงานต่าม
แนวนโยบายการต่่อต้่านทุุจริต่คอร์รัปชััน

• สัรา้งวัฒนธุรรมองค์กิรใหเ้ป็นองค์กิรแหง่กิาร
ต่อต้านกิารทจุรติแล้ะคอรร์ปัชัน	
เพ่่อให้ผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียมั่นใจว่าบริษัีทุจะดำาเนินงาน
ด้วยความโปรง่ใสิ่สิู่งสิุ่ด

• สัง่เสัรมิค้่ค้าแล้ะผ้ม้สีัว่นได้้เสัยี	
สิ่ง่เสิ่ริมคู่ค้าและผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียอ่่น	ๆ	เข้ารว่มเป็น	
เคร่อขา่ยการต่่อต้่านการทุุจริต่และคอร์รัปชััน
และเข้ารว่มเป็นสิ่มาชักิแนวรว่มต่่อต้่านคอร์รับชันั
ของภาคเอกชันไทุย	(CAC)	เพิม่ขึ้น

การเชิญชวนคู่ค้าเขั้าร่วมเคร่อขั่ายการติ่อติ้านการทีุ่จริติ

บรษัิีทุมกีารเชัญิชัวนใหคู้ค้่าเข้ารว่มเปน็	เครอ่ขา่ยการต่่อต้่านการทุจุริต่และมคีูค้่าหลัก	(Critical	Supplier	Tier	1)	
ต่อบรับและเข้าร่วมการประเมินผิลการดำาเนินงานต่ามจรรยาบรรณ์ธุิรกิจคู่ค้าทัุ�งสิ่ิ�น	 42	 ราย	 คิดเป็นสิ่ัดสิ่่วน	
ร้อยละ	100

กลยุที่ธุ์การดูำาเนินงานเพั่�อปี้องกันและติ่อติ้านการทีุ่จริติและคอร์รัปีชัน 
ภายในองค์กร

1.	 สิ่่�อสิ่ารแก่พนักงานในองค์กร	 เกี�ยวกับนโยบายการต่่อต้่านการทุุจริต่คอร์รัปชัันและการแจ้งเบาะแสิ่หร่อ	
ข้อร้องเรียน	และทุำาการทุบทุวนนโยบายอย่างสิ่มำาเสิ่มอ	 โดยจัดให้มีการทุำาแบบทุดสิ่อบวัดผิลความรู้และ
ความเข้าใจเกี�ยวกับนโยบายเป็นประจำาทุุกปี

2.	 การนำาระบบโปรแกรมเทุคโนโลยีสิ่ารสิ่นเทุศควบคุมการอนุมัติ่รายการ	 (Electronic	Document)	มาใช้ัใน	
การพิจารณ์าอนุมัติ่ต่ามลำาดับขั�น	โดยจะมีความแมน่ยำาในการติ่ดต่ามผิลการอนุมัติ่และต่รวจสิ่อบได้ง่าย

3.	 การต่รวจสิ่อบโดยพิจารณ์าต่ามความเสิ่ี�ยง	(Risk	Based	Audit)	ทีุ�อาจจะเกิดขึ�น

ช่องที่างการร้องเร่ยน และหร่อแจ้งเบาะแส่การทีุ่จริติและคอร์รัปีชัน

บรษัิัที่จัดูให้ม่ชอ่งที่างในการร้องเรย่นและการแจ้งเบาะแส่ หากมข้่ัอส่งสั่ยหรอ่พับเห็นการกระที่ำาผิดิู/ฝ่า่ฝื่น 
หลักปีฏิิบัติิที่่�ดู่ในเร่�องติ่อไปีน่�

1.	 การกระทุำาทุุจริต่หร่อคอร์รัปชัันทีุ�เกี�ยวข้องกับองค์กร	โดยทุางต่รง	หร่อทุางอ้อม	เชัน่	พบเห็นบุคคลในองค์กร
ติ่ดสิ่ินบนหร่อรับสิ่ินบน	เจ้าหน้าทีุ�ของหนว่ยงานรัฐวิสิ่าหกิจ	หร่อเอกชัน

2.	 การกระทุำาทีุ�ผิดิขั�นต่อนต่ามกฎิระเบียบ	ข้อบงัคับของบริษัีทุ	จนทุำาใหส้ิ่งสัิ่ยว่า	อาจจะเป็นชัอ่งทุางในการทุจุริต่
และคอร์รัปชััน

3.	 การกระทุำาทีุ�ทุำาให้บริษัีทุเสิ่ียผิลประโยชัน์	กระทุบต่่อชั่�อเสิ่ียงของบริษัีทุ

4.	 การกระทุำาทีุ�ผิิดกฎิหมาย	ผิิดศีลธิรรม	และจริยธิรรมทุางธุิรกิจ

5.	 การฝ่่าฝ่ืนการปฏิิบัติ่ต่ามหลักการและแนวปฏิิบัติ่ของนโยบายการกำากับดูแลกิจการทีุ�ดี

6.	 การได้รับความไมเ่ป็นธิรรมในการปฏิิบัติ่งาน

ติดตอคณะกรรมการตรวจสอบ
01 02

03 04

audit_committee@gunkul.com

สงไปรษรณียปดผนึก
ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพริล์ แบงก์ค๊อก ชั้นท่ี 8 ถนนพหลโยธนิ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กลองรับแจงเบาะแสและขอรองเรียน
การทุจริตคอรรัปชันภายในบริษัท
(เปิดกล่องโดยกรรมการตรวจสอบ และหรือ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

เว็บไซต : www.gunkul.com
ในหัวขอ “ชองทางการรองเรียน ”

ชองทางการรองเรียน และหรือแจงเบาะแสการทุจริตและคอรรัปชัน

@ www.
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 การบัริหารจั่ดำการห่วงโซ่่อุป้ทานิ

ค้่ค้าที�ได้้รบักิารประเมินคัด้เลื้อกิค้่ค้ารายใหม่
รอ้ยล้ะ

100 จำานวนค้่ค้ารายสัำาคัญที�เป็นค้่ค้าหลั้กิ (Tier 1) แล้ะมผีล้กิระทบ
โด้ยตรงต่อบรษัิท

42
ราย

ค้่ค้าที�เข้ารว่มกิารประเมินผล้กิารด้ำาเนินงานตามจรรยาบรรณค้่ค้า
รอ้ยล้ะ

100
ค้่ค้าที�ได้้รบักิารประเมินด้้านความยั�งยนื ครอบคล้มุประเด็้น
ด้้านเศรษฐกิิจ สังัคม แล้ะสัิ�งแวด้ล้้อม

รอ้ยล้ะ

100

เพ่�อให้การคัดสิ่รรคุณ์ภาพสิ่ินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีคุณ์ภาพยั�งย่น	การบริหารจัดการห่วงโซ่่อุปทุานให้มีประสิ่ิทุธิิภาพและเกิดประสิ่ิทุธิิผิลสิู่งสิุ่ด	 ถ่อเป็นหนึ�งในกลยุทุธิ์การจัดซ่่�อจัดจ้างทีุ�บริษัีทุให้ความสิ่ำาคัญ	 เพ่�อให้เกิดความ	
คุ้มค่าทัุ�งด้านงบประมาณ์	ความคุ้มค่าในการจัดสิ่รรทุรัพยากรทีุ�ยั�งย่น	การบริหารความเสิ่ี�ยงคู่ค้า	การสิ่ง่เสิ่ริมนโยบายการต่่อต้่านการทุุจริต่คอร์รัปชััน	การสิ่นับสิ่นุนหลักธิรรมาภิบาล	การจ้างแรงงานทุ้องถิ�น	ต่ลอดจนการสิ่ร้างความ
เข้าใจต่่อคู่ค้าให้มีสิ่ว่นรว่มและต่ระหนักถึงความปลอดภัย	อาชัีวอนามัย	สิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม	รวมถึงการพัฒนาคู่ค้าทุุกกลุ่มให้สิ่ามารถดำาเนินกิจการอยูบ่นหว่งโซ่อุ่ปทุานได้อยา่งยั�งย่น	โดยจัดให้มีการประเมินคู่ค้าด้านความยั�งย่นมา
ตั่�งแต่่ปี	2558	เพ่�อประเมินคู่ค้าก่อนการซ่่�อ-ขาย	หร่อทุำาสิ่ัญญาจ้าง	และกำาหนดให้มีเกณ์ฑ์์การประเมินและคัดเล่อกคู่ค้าทีุ�มีการเปิดเผิย	คาร์บอนฟุต่พริ�นท์ุ	ของผิลิต่ภัณ์ฑ์์	(Carbon	Footprint	for	Product)	ตั่�งแต่่ปี	2565	เป็นต้่นไป

สังคมและสิ่งแวดลอม อาชีวะอนามัยและ
ความปลอดภัย

สิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณทางธุรกิจ

%
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จัรรยาบัรรณทางธุุรกิจัของค้่ค้า 
(Supplier Code of Conduct: SCC)
บริษัีทุได้จัดทุำาจรรยาบรรณ์ทุางธุิรกิจของคู่ค้า	โดยมีวัต่ถุประสิ่งค์เพ่�อสิ่ง่เสิ่ริมให้คู่ค้าของบริษัีทุ	และกลุ่มบริษัีทุ	
ดำาเนินธุิรกิจต่ามหลักจริยธิรรม	เคารพสิิ่ทุธิเิสิ่รีภาพและปฏิิบติั่ต่่อแรงงานอย่างเป็นธิรรมต่ามหลักสิิ่ทุธิมินุษียชัน	
ให้ความสิ่ำาคัญต่่อสิ่ภาพแวดล้อม	ความปลอดภัยและอาชัีวอนามัยในการทุำางาน	รวมถึงมีความรับผิิดชัอบต่่อ
ชุัมชันและสิ่ังคม	ซ่ึ�งมีรายละเอียดหัวข้อทีุ�เกี�ยวข้อง	ดังนี�

1. จริยธุรรมที่างธุุรกิจ (Business Ethics)

•	 การกำากับดูแลกิจการ

•	 การปฏิิบัติ่ทีุ�เสิ่มอภาคและเป็นธิรรม

•	 ทุรัพย์สิ่ินทุางปัญญา

•	 การเปิดเผิยข้อมูลและการรักษีาความลับ

•	 การสิ่ง่มอบและคุณ์ภาพของผิลิต่ภัณ์ฑ์์หร่อบริการ

•	 การปฏิิบัติ่ต่ามกฎิหมาย

2. การปีฏิิบัติิดู้านแรงงานและส่ิที่ธุิมนุษัยชน (Human Rights and Labor)

•	 การไมเ่ล่อกปฏิิบัติ่

•	 การคุ้มครองแรงงาน

•	 การไมบ่ังคับใชั้แรงงาน

•	 การจ่ายค่าจ้างและผิลประโยชัน์	รวมถึงระยะเวลาการทุำางานทีุ�เป็นธิรรม

•	 การใชั้แรงงานทีุ�ถูกต้่องต่ามกฎิหมาย

3. ความปีลอดูภัยและอาช่วอนามัย (Occupational Health and Safety)

•	 ความปลอดภัยและสิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน

•	 อุปกรณ์์ป้องกันอันต่รายสิ่ว่นบุคคล

•	 การเต่รียมความพร้อมในสิ่ถานการณ์์ฉีุกเฉีิน

4. ความรับผิิดูชอบติ่อชุมชนและส่ังคม (Social Responsibility)

•	 การเชัิญชัวนคู่ค้าเข้ารว่มเคร่อขา่ยต่่อต้่านการทุุจริต่

แนิวทางการดำำาเนิินิการดำ้านิความย่�งยืนิสำาหร่บัค้่ค้า
บริษัีทุเริ�มดำาเนินงานการประเมินด้านความยั�งย่นสิ่ำาหรับคู่ค้า	 และยึดถ่อเป็นแนวทุางในการประเมินคู่ค้า	
อย่างต่่อเน่�องตั่�งแต่่ปี	 2558	 เพ่�อให้มั�นใจว่ากระบวนการจัดหาของบริษัีทุ	 เป็นไปอย่างยั�งย่น	 โดยบริษัีทุ	
จะพิจารณ์าปัจจัยความเสิ่ี�ยงครอบคลุมประเด็นด้านหลักธิรรมาภิบาล	สิ่ิ�งแวดล้อมและสิ่ังคม	 เริ�มตั่�งแต่่		
การคัดเล่อกคู่ค้ารายใหม	่การคัดกรองคู่ค้าก่อนการซ่่�อขาย	การประเมินผิลงานคู่ค้า	ไปจนถึงการติ่ดต่ามผิล
และพฒันาคู่ค้าอยา่งต่่อเน่�อง	เพ่�อพฒันาประสิิ่ทุธิภิาพในการบริหารจัดการหว่งโซ่อุ่ปทุานให้สิ่ามารถรองรับ
การเติ่บโต่ของธุิรกิจ	โดยในปี	2564	คู่ค้าทุุกรายของบริษัีทุได้รับการประเมินคู่ค้าด้านความยั�งย่น	โดยมีการ
เข้าเยี�ยมคู่ค้าเพ่�อสิ่ร้างความสิ่ัมพันธิ์ทีุ�ดีกับคู่ค้าจำานวน	2	รายต่ามเป้าหมายทีุ�วางไว้	นอกจากนั�น	ในปี	2565	
บริษัีทุได้ตั่�งเป้าหมายในการประเมินคู่ค้าหร่อคัดเล่อกคู่ค้าทีุ�สิ่่งเสิ่ริมการเปิดเผิยคาร์บอนฟุต่พริ�นท์ุ	
ของผิลิต่ภัณ์ฑ์์	 (Carbon	Footprint	 for	Product)	 คิดเป็นสิ่ัดสิ่่วนไม่ต่ำากว่าร้อยละ	2	ของคู่ค้าทัุ�งหมดใน	
Vendor	Data	List	 (VDL)	 รวมถึงได้จัดตั่�งโครงการจัดซ่่�อจัดจ้างสิ่ีเขียว	 (Green	Procurement)	ขึ�น	 เพ่�อ	
สิ่่งเสิ่ริมให้มีการจัดซ่่�อจัดจ้างผิลิต่ภัณ์ฑ์์ทีุ�เป็นมิต่รต่่อสิิ่�งแวดล้อม	และตั่�งเป้าหมายสิ่ำาหรับปี	2565	 ไว้ทีุ�ร้อย
ละ	2	ของการจัดซ่่�อวัสิ่ดุอุปกรณ์์สิ่ำานักงานทัุ�งหมดของปี

2558 2564 2565
คู่ค้ารายใหมไ่ด้รับการประเมิน
ด้านความยั่งยืนอยา่งต่อเนื่อง

ต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

คู่ค้ารายใหมไ่ด้รับการประเมิน
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ร้อยละ 100

เข้าเยี่ยมกิจการคู่ค้าเพื่อเพิ่ม
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้า 2 ราย

ตามแผนท่ีวางไว้

ประเมินคู่ค้าหรือคัดเลือกคู่ค้า
สง่เสริมการใช้ คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ของผลิตภัณฑ์ อยา่งน้อย
ร้อยละ 2 ของคู่ค้าใน VDL

จัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 2 ของการ

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน
ท้ังหมดของปี

จรรยาบรรณทางธุุรกิิจของค้่ค้า
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การป้ระเมินิค้่ค้ารายสำาค่ญ
บริษัีทุได้จำาแนกกลุ่มคู่ค้ารายสิ่ำาคัญ	(Critical	Supplier)	ไว้	 เพ่�อให้สิ่ามารถวิเคราะห์และกำาหนดกลยุทุธิ์ในการ
ดำาเนินงานด้านการจัดซ่่�อจัดจ้าง	 ได้อย่างมีประสิิ่ทุธิิภาพและเป็นระบบ	 โดยมีหลักเกณ์ฑ์์การจัดกลุ่มคู่ค้า	ต่าม
ขนาดมูลค่าการสิ่ั�งซ่่�อ	ดังนี�

เกิณฑ์์กิารจำาแนกิกิลุ้่มค้่ค้า กิลุ้่มค้่ค้า วิธุกีิารทีใ่ช้ประเมิน

มูลค่าสิ่ั่งซ่่้อต้ั่งแต่่	10	ล้านบาทุ
ขึ้นไป

คู่ค้าหลัก	(Critical	Supplier	
Tier	1)

1)	Supplier	Evaluation	Form
2)	On	Site	Audit

มูลค่าสิ่ั่งซ่่้อต้ั่งแต่่	5-10	ล้านบาทุ คูค้่ารอง	(Non-Critical	Supplier	
Tire	1)

1)	Supplier	Evaluation	Form
2)	Supplier	Self-Assessment

มูลค่าสิ่ั่งซ่่้อต่ำากว่า	5	ล้านบาทุ คู่ค้าอ่่น	ๆ 1)	Supplier	Evaluation	Form

ในปี	 2564	บริษัีทุมีคู่ค้าหลัก	 (Critical	 Supplier	 Tier	 1)	 ทัุ�งสิ่ิ�น	 42	 ราย	 โดยเข้าร่วมการประเมินคู่ค้าด้าน	
ความยั�งยน่	และเขา้รว่มการประเมนิการดำาเนินงานต่ามจรรยาบรรณ์ทุางธุิรกิจของคูค้่า	คิดเปน็อัต่ราสิ่ว่นรอ้ยละ	100

กิลุ้่มค้่ค้า
จำานวน 
(ราย)

ม้ล้ค่า 
(ล้้านบาท)

วิธุกีิารทีใ่ช้
ประเมิน

แบบประเมิน 
ด้้านความยั่งยนื

แบบประเมิน 
จรรยาบรรณ
ทางธุุรกิิจของ

ค้่ค้า

Critical	
Supplier	
Tier	1

42 2,408 1.	Supplier	
Evaluation
2.	On-site	Audit

ต่อบแบบ
ประเมิน	

ร้อยละ	100

ต่อบแบบ
ประเมิน	

ร้อยละ	100

Non-Critical	
Supplier	
Tier	1

600 419 1.	Supplier	
Evaluation

ไมต้่่องสิ่ง่แบบ
ประเมิน

ไมต้่่องสิ่ง่แบบ
ประเมิน

รวมท้ังสัิน้ 642 2,827

การป้ระเมินิค้่ค้ารายใหม่
ในปี	2564	มีผิลการคัดเล่อกคู่ค้ารายใหมทีุ่�สิ่อดคล้องกับความยั�งย่น	ด้านเศรษีฐกิจ	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อมทัุ�งสิ่ิ�น	
17	ราย	คิดเป็นมูลค่าการสิ่ั�งซ่่�อรวมทัุ�งสิ่ิ�น	7	ล้านบาทุ	โดยบริษัีทุจัดผิู้ขายรายใหมน่ี�ให้อยูใ่นกลุ่มอ่�น	ๆ	เน่�องจาก
มียอดจัดซ่่�อจัดหาไมเ่กิน	5	ล้านบาทุ

การชัำาระค่าสินิค้าและบัริการ
บริษัีทุมีการบริหารจัดการความเสิ่ี�ยงในการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของบริษัีทุ	โดยกำาหนดนโยบายชัำาระค่าสิ่ินค้า
และบริการให้กับคู่ค้าของบริษัีทุภายใน	30	 วัน	 เพ่�อบริหารสิ่ภาพคล่องของบริษัีทุ	และคำานึงถึงความมั�นคงหร่อ
เสิ่ถียรภาพทุางการเงินของคู่ค้าเป็นสิ่ำาคัญ

การพิจัารณาจั่ดำจั้างผ้้ร่บัจั้างชั่วง
บริษัีทุกำาหนดเง่�อนไข	 ด้านความยั�งย่นในสิ่ัญญาทุุกฉีบับทีุ�จะทุำารว่มกับคู่ค้า	 เพ่�อป้องกันการล่วงละเมิดหร่อการ
ปฏิิบัติ่ทีุ�ผิิดหลักศีลธิรรมทุางธุิรกิจ	สิ่ิ�งแวดล้อม	และสิ่ิทุธิิมนุษียชัน

การป้ระเมินิผลงานิหรือการป้ระเมินิป้ระสิทธุิภาพการ
ทำางานิของค้่ค้า
บรษัิีทุดำาเนนิการประเมินคูค้่าภายหลังการส่ิ่งมอบสิิ่นค้าหรอ่บริการของคูค้่าเป็นประจำาทุกุปีภายใต้่	4	หัวขอ้	ได้แก่	
1)	คุณ์ภาพของสิ่ินค้าและบริการ	2)	ราคา	3)	การสิ่ง่มอบครบถ้วนต่รงเวลา	และ	4)	บริการหลังการขาย	โดยมี
เกณ์ฑ์์การให้คะแนนและผิลการประเมินในปี	2564	ดังนี�

เกิณฑ์์กิารใหค้ะแนน คะแนน (รอ้ยล้ะ) จำานวน (ราย)

A	=	ดีมาก มากกว่า	80 107

B	=	ดี 70-79 13

C	=	พอใชั้ 60-69 0

D	=	ต้่องปรับปรุง 50-59 0

F	=	ตั่ดจาก	Approved	Supplier	List	(ASL) ต่ำากว่า	50 0

ยังไมถึ่งกำาหนดสิ่ง่มอบ - 116

รวม 236

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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ในปี	 2565	บริษัีทุมีแผินทีุ�จะปรับปรุงแบบประเมินคู่ค้าใหม่	 ให้มีประสิ่ิทุธิิภาพมากยิ�งขึ�น	และครอบคลุมการ
ประเมินในด้านการเศรษีฐกิจ	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	โดยแบง่ออกเป็น	4	หัวข้อ	ได้แก่

1.	 คุณ์ภาพสิ่ินค้าและบริการ

2.	 การสิ่ง่มอบครบถ้วนต่รงเวลา

3.	 การประสิ่านงานและประสิ่ิทุธิิภาพการบริการ

4.	 การรับผิิดชัอบต่่อสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม

โดยมีรูปแบบการประเมินประสิ่ิทุธิิภาพการทุำางานของคู่ค้าในปี	2565	ดังนี�

การประเมินคู่ค้ารายปี
การประเมินผิลระหว่าง	

การปฏิิบัติ่งาน
การต่รวจประเมินพ่้นท่ีุ	

การปฏิิบัติ่งาน

คู่ค้าประเมินต่นเองด้วยแบบ
ฟอร์ม	Supplier	Self-Assessment	
ครอบคลุมด้าน	ESG

ด้านความปลอดภัย	
อาชัีวอนามัยและสิ่ิง่แวดล้อม

ต่รวจประเมินกระบวนการผิลิต่
ของคู่ค้าท่ีุมีผิลการประเมิน
ประจำาปีต่ำา

ผิู้ต่รวจประเมินผิลงานคู่ค้า
ครอบคลุมประเด็นประสิ่ิทุธิิภาพ
ในการทุำางาน	คุณ์ภาพสิ่ินค้าและ
ด้านความยั่งย่น

ด้านความรับผิิดชัอบต่่อสิ่ังคม
และการดูแลสิ่ิง่แวดล้อม

รว่มหาแนวทุางแก้ไขปัญหา	
และวางแผินการพัฒนา
ศักยภาพรว่มกัน

ทัุ�งนี�	บริษัีทุได้กำาหนดแนวปฏิิบัติ่ต่่อคู่ค้าทีุ�อาจสิ่ร้างผิลกระทุบต่่อองค์กร	ดังนี�

ระดับ
ผิลกระทุบ
ต่่อองค์กร

แนวทุางปฏิิบัติ่

A น้อย แจ้งผิลประเมินให้คู่ค้าทุราบ	โดยให้รักษีามาต่รฐานการดำาเนินงานให้สิ่อดคล้องกับ
จรรยาบรรณ์ของบริษัีทุต่่อไป

B ปานกลาง แจ้งผิลประเมินให้คู่ค้าทุราบ	และแจ้งหัวข้อท่ีุต้่องการให้คู่ค้าปรับปรุง

C สิู่ง แจ้งผิลประเมินให้คู่ค้าทุราบ	โดยแจ้งหัวข้อท่ีุต้่องการให้แก้ไขหร่อปรับปรุง	และ
ขอให้ดำาเนินการปรับปรุงให้แล้วเสิ่ร็จภายในเวลา	30	วัน	และคู่ค้าต้่องแจ้งผิลการ
แก้ไขหร่อปรับปรุงกลับมายังบริษัีทุ	เพ่่อต่รวจประเมินอีกครั้ง	หากผิลประเมินครั้ง
ท่ีุ	2	ยังไมผ่ิา่น	ให้ขยายระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขเป็น	60	วัน	หากภายใน	60	วันยัง
ไมส่ิ่ามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น	ให้ยกเลิกออกจาก	Approved	Supplier	List

D-F สิู่งมาก คู่ค้าท่ีุได้ผิลประเมินในระดับนี้	ทุางบริษัีทุจะแจ้งให้ทุราบถึงผิลการประเมินและ
กำาหนดให้แก้ไขให้แล้วเสิ่ร็จภายใน	30	วัน	บริษัีทุ	จะเข้าต่รวจประเมินด้วยวิธิี	
On	Site	Audit	โดยใชั้แบบประเมิน	On	Site	Audit	Checklist	เป็นเกณ์ฑ์์	หาก
ยังไมส่ิ่ามารถแก้ไขได้ต่ามท่ีุต่รวจสิ่อบ	ให้ดำาเนินการยกเลิกออกจาก	Approved	
Supplier	List

การป้ระเมินิความเสี�ยงของค้่ค้า (Supplier’s Risk 
Management)
บริษัีทุกำาหนดให้มีการประเมินความเสิ่ี�ยงคู่ค้าเพ่�อจัดลำาดับความเสิ่ี�ยงทีุ�อาจจะส่ิ่งผิลกระทุบต่่อการดำาเนินงาน
ทุางธุิรกิจขององค์กร	ภายใต้่เกณ์ฑ์์การประเมินความเสิ่ี�ยงทีุ�บริษัีทุกำาหนดครอบคลุมด้านความยั�งย่นทัุ�งในด้าน
เศรษีฐกิจ	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	โดยกำาหนดระดับโอกาสิ่ทีุ�เกิดความเสิ่ี�ยง	(Likelihood)	และความรุนแรงของ
ผิลกระทุบ	(Impact)	ดังนี�

ระดั้บ ความเสัีย่ง โอกิาสัทีจ่ะเกิิด้ความเสัีย่ง ความรุนแรงของผล้กิระทบ

5 สิู่งมาก 1	เด่อนต่่อครั้ง มากกว่า	1	ล้านบาทุ

4 สิู่ง 1-6	เด่อนต่่อครั้งแต่่ไมเ่กิน	5	ครั้ง 500,000-1,000,000	บาทุ

3 ปานกลาง 1	ปีต่่อครั้ง 100,000	–	499,999	บาทุ

2 น้อย 2-4	ปีต่่อครั้ง 50,000	–	99,999	บาทุ

1 น้อยมาก 5	ปีต่่อครั้ง ไมเ่กิน	50,000	บาทุ

แนวทุางในการบริหารจัดการและควบคุมความเสิ่ี�ยงคู่ค้าสิ่ำาหรับปี	2565	(เรียงลำาดับต่ามความสิ่ำาคัญ)

ปัจจัยเสิ่ี่ยง แนวทุางบริหารจัดการและควบคุม

ด้านเศรษีฐกิจ

สัถึานะแล้ะความมั่นคง
ทางกิารเงินของค้่ค้า

1.	หลักทุรัพย์คำาประกัน
2.	ต่รวจสิ่อบงบการเงินย้อนหลัง

ค้่ค้าทีม่มี้ล้ค่ากิารซื้อขายสัง้ 1.	ต่รวจสิ่อบการปฏิิบัติ่ต่ามสิ่ัญญาและการสิ่ง่มอบงาน
2.	กำาหนดเง่่อนไขการชัำาระเงินเป็นงวดต่ามความก้าวหน้าของงาน
3.	หลักทุรัพย์คำาประกันงาน

ด้านสิ่ังคม

กิารใช้แรงงานเด็้กิ แรงงาน
ต่างด้้าวผดิ้กิฎหมาย  
แล้ะกิารล้ะเมิด้สัทิธิุมนุษยชน

1.	กำาหนดหลักเกณ์ฑ์์ประเมินคุณ์สิ่มบัติ่คู่ค้า
2.	การลงพ่้นท่ีุเยี่ยมชัมกิจการ

ความปล้อด้ภัย 
แล้ะอาชวีอนามัย

1.	ประเมินความเสิ่ี่ยงด้านความปลอดภัยก่อนการทุำางาน
2.	กำาหนดให้มีอุปกรณ์์ความปลอดภัยท่ีุจำาเป็น

ด้านสิ่ิง่แวดล้อม

กิารด้้แล้สัิง่แวด้ล้้อม 
แล้ะกิารจัด้กิารของเสัยี

1.	ต่รวจสิ่อบใบประกอบกิจการ	(รง.4)	ต่ามประเภทุท่ีุได้รับอนุญาติ่จากกรม
โรงงานอุต่สิ่าหกรรม
2.	กำาหนดเง่่อนไขในสิ่ัญญาว่าจ้างและติ่ดต่ามต่รวจสิ่อบ

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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การเสริมสร้างความส่มพ่นิธุ์ก่บัค้่ค้า
บริษัีทุมุ่งมั�นให้มีความสัิ่มพันธิ์ทีุ�ดีกับคู่ค้าผิ่านโครงการอบรม	 สัิ่มมนา	และกิจกรรมทีุ�หลากหลายเพ่�อสิ่่�อสิ่ารแนวทุางการดำาเนินธุิรกิจขององค์กร	ต่ลอดจนนโยบายและแนวปฏิิบัติ่ต่่าง	ๆ	 ให้คู่ค้าทุราบ	รวมถึงการเข้าเยี�ยมชัมโรงงาน	
คู่ค้า	เพ่�อแลกเปลี�ยนองค์ความรู้	การวางแผิน	การ	Modify	ตู่้	DB	และการวางแผินการผิลิต่และสิ่ง่มอบผิลิต่ภัณ์ฑ์์	Auto	Reclose	สิ่ำาหรับโครงการ	CPF	เพ่�อสิ่ง่มอบงานครั�งสิุ่ดทุ้ายให้กับลูกค้า

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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 การบัริหารจั่ดำการดำ้านิภาษีี
บัริษี่ทดำำาเนิินิธุุรกิจัและบัริหารจั่ดำการภาษีี ดำ้วยความ
โป้รง่ใสและต่ระหนิก่ในิหนิา้ที�และความรบ่ัผดิำชัอบัเกี�ยว
กบ่ัการดำำาเนินิิการด้ำานิภาษีีเพื�อสรา้งความไว้วางใจัให้
ก่บัผ้้มีส่วนิไดำ้เสียทุกภาคส่วนิ โดำยในิป้ัจัจัุบั่นิบัริษี่ทไดำ้
ป้ร่บัป้รุงมาต่รการและระเบัียบัป้ฏิิบั่ต่ิให้ท่นิสม่ยเป้็นิที�
ยอมร่บัของสากล และเป้็นิไป้ในิทิศทางเดำียวก่นิเพื�อให้ 
บัุคลากรทางบั่ญชีัและพนิ่กงานิที�เกี�ยวข้อง มีความร้้ 
ความเข้าใจัในิข้อกำาหนิดำ และหล่กการป้ฏิิบั่ต่ิเกี�ยวก่บั
การจัด่ำทำารายงานิทางการเงินิ และการวางแผนิภาษี ี

เพ่�อให้สิ่ามารถปฏิิบัติ่และดำาเนินงานได้อย่างถูกต้่อง	สิ่อดคล้องกับ
กิจกรรมขององค์กร	ซ่ึ�งชัว่ยให้ชัำาระภาษีีได้อยา่งถูกต้่องครบถ้วน	ต่าม
หลักกฎิหมาย	หลีกเลี�ยงค่าปรับเงินเพิ�ม	ลดข้อผิิดพลาดในการคำานว
นภาษีี	และเป็นการวางแผินอย่างรัดกุมเพ่�อป้องกันปัญหาทุางภาษีี
อากรทีุ�อาจเกิดขึ�นในอนาคต่	ซ่ึ�งทุางบริษัีทุได้จัดหลักสิู่ต่รอบรมเพิ�ม
ความรู้ใหกั้บพนกังานทีุ�เกี�ยวขอ้ง	ได้รบัทุราบถึงวิธิกีารปฏิิบติั่เกี�ยวกับ
ด้านภาษีีอากร	และสิ่ามารถนำาความรูม้าประยุกต์่ใชักั้บธุิรกิจได้อยา่ง
มปีระสิิ่ทุธิผิิล	โดยการจัดอบรมให้ความรูพ้นักงานอย่างต่่อเน่�องทุุกปี

การบริหารจัดูการดู้านภาษั่

บริษัีทุยึดถ่อและปฏิิบัติ่ต่ามกฎิหมายและระเบียบข้อบังคับ	 ด้วยความรอบคอบและโปร่งใสิ่ในกรณ์ีทีุ�กฎิหมายภาษีีไม่มี
แนวทุางการดำาเนินการทีุ�ชััดเจน	พร้อมทัุ�งมุ่งจัดการความเสิ่ี�ยงด้านภาษีี	 ได้แก่	ผิลจากภาษีีทีุ�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง
นโยบายด้านภาษีีหร่อแนวทุางการบริหารภาษีีของภาครัฐ	การสิ่นับสิ่นุนนโยบายและกระบวนการเกี�ยวกับการบริหาร
ความเสิ่ี�ยงด้านภาษีีทีุ�กำาหนดไว้เป็นลายลักษีณ์์อักษีร	และการประเมินความเสิ่ี�ยงในกิจกรรมทีุ�เกี�ยวกับภาษีีทัุ�งหมด	 ซึ่�ง
ครอบคลุมถึงความเสิ่ี�ยงในการกำากับการปฏิิบัติ่ต่ามกฎิหมาย	ความเสิ่ี�ยงด้านปฏิิบัติ่การ	และความเสิ่ี�ยงในการรายงาน
ทุางการเงินของผิู้ต่รวจสิ่อบอิสิ่ระจากภายนอก

ความโปีร่งใส่ดู้านภาษั่

บริษัีทุมีการรายงานผิลการดำาเนินงานด้านภาษีีต่่อภาครัฐอยา่งโปรง่ใสิ่	และสิ่อดคล้องกับข้อกำาหนดเกี�ยวกับการเปิดเผิย
ขอ้มลูภาระผิกูพนัด้านภาษีีทัุ�งหมด	พรอ้มทัุ�งสิ่นบัสิ่นนุนโยบายใหมทีุ่�ระบุให้บรษัิีทุต่่าง	ๆ 	มีการเปิดเผิยขอ้มลูต่่อสิ่าธิารณ์ะ
เกี�ยวกับสิิ่ทุธิิประโยชัน์ด้านภาษีี	และรายงานการดำาเนินการทีุ�สิ่นับสิ่นุนการพัฒนาเศรษีฐกิจของประเทุศโดยรวม	 ทัุ�งนี�	
บริษัีทุมุง่มั�นในการเป็นองค์กรทีุ�เป็นพลเม่องทีุ�ดีของสิ่ังคม	โดยสิ่ร้างความเป็นเลิศทุางด้าน	ความรับผิิดชัอบ	และมีความ
โปรง่ใสิ่ทุางภาษีี	เพ่�อสิ่ร้างความไว้วางใจให้กับสิ่ังคมและผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียทัุ�งหมด

การปีฏิิบัติิติามจรรยาบรรณ์ขัองพันักงาน

พนักงานต้่องปฏิิบัติ่ต่ามกฎิระเบียบ	และข้อบังคับของบริษัีทุอยา่งเครง่ครัด	เพ่�อป้องกันความเสิ่ี�ยงทีุ�อาจสิ่ร้างผิลกระทุบ
ด้านภาษีี	และก่อใหเ้กิดความเสิ่ยีหายต่่อบรษัิีทุ	ซ่ึ�งบริษัีทุได้จัดใหม้กีารสิ่่�อสิ่ารและการจัดอบรมพฒันาความรูอ้ยา่งสิ่มำาเสิ่มอ	
เพ่�อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิิบัติ่งาน	ให้ถูกต้่องต่ามหลักเกณ์ฑ์์กฎิระเบียบข้อบังคับรวมถึงก่อให้เกิดการปฏิิบัติ่
ต่ามจรรยาบรรณ์ทีุ�ถูกต้่อง

ติารางอัติราภาษั่ที่่�แที่้จริง (Effective Tax Rate)

ข้อม้ล้ หน่วย 2562 2563 2564

กิำาไรสัทุธิุก่ิอนหกัิภาษีเงินได้้ ล้านบาทุ 893,653.78 2,247,223,814 2,199,865,646

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้้ ล้านบาทุ - 50,072,144 12,458,498

อัตราภาษีเงินได้้นิติบุคคล้ ร้อยละ 20 20 20

นโยบายกิารบรหิารจัด้กิารด้้านภาษี
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 สิ�งแวดำล้อม
บริษััที่ม่ความมุ่งมั�นในการบริหารจัดูการและลดูผิลกระที่บดู้านส่ิ�งแวดูล้อมที่่�เก่�ยวข้ัองกับการปีระกอบ
ธุุรกิจเพั่�อเพัิ�มขั่ดูความส่ามารถในการดูำาเนินธุุรกิจอย่างยั�นย่นตัิ�งแต่ิต้ินนำ�าถ่งปีลายนำ�า โดูยบริษััที่ 
ไดู้กำาหนดูหลักเกณ์ฑ์์การปีฎิิบัติิงานเพ่ั�อบริหารจัดูการคุณ์ภาพัดู้านสิ่�งแวดูล้อมและความหลากหลาย 
ที่างชว่ภาพั พัรอ้มทัี่�งส่นบัส่นนุการลงที่นุเพั่�อพัฒันา ปีรบัปีรงุ รวมที่ั�งแส่วงหาแนวที่างการใช้ที่รพััยากร
และพัลังงาน ติลอดูจนการบริหารการลดูการปีล่อยขัองเส่่ยและก๊าซื่เร่อนกระจก เพ่ั�อให้บริษััที่ส่ามารถ
ติอบส่นองต่ิอการเปีล่�ยนแปีลงขัองส่ภาพัภูมอิากาศไดู้อย่างยั�งยน่ ที่ั�งน่� บริษัทัี่ไดู้จดัูที่ำานโยบายการพัฒันา
อย่างยั�งย่น โดูยเปีิดูเผิยไว้ในเว็บไซื่ติ์บริษััที่

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

37รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



 ความร่บัผิดำชัอบัต่่อสิ�งแวดำล้อม
บริษััที่ไดู้จัดูที่ำานโยบายการบริหารจัดูการดู้านส่ิ�งแวดูล้อมและการเปีล่�ยนแปีลงส่ภาพัภูมิอากาศ เพั่�อแส่ดูงเจตินารมณ์์ในความรับผิิดูชอบ 
ติ่อส่ิ�งแวดูล้อม รวมทัี่�งเพ่ั�อเป็ีนแนวปีฏิิบัติิให้กับผิู้บริหารและพันักงานทุี่กระดัูบขัองบริษััที่ นอกจากนั�น บริษััที่ยังให้ความส่ำาคัญในการดูำาเนิน
ธุุรกิจควบคู่กับการดููแลและจัดูการส่ิ�งแวดูล้อมอย่างต่ิอเน่�อง โดูยการขัยายการลงทีุ่นดู้านพัลังงานที่ดูแที่น ที่ั�งพัลังงานแส่งอาที่ิติย์ และ 
พัลงังานลม ซื่่�งม่ส่่วนในการช่วยลดูมลพัิษัที่่�เกิดูจากการใช้พัลังงานจากเช่�อเพัลิงที่่�ไดู้จากฟอส่ซื่ิลในการผิลิติไฟฟ้า ซื่่�งเปี็นมลพัิษัที่างอากาศ  
ส่าเหติุส่ำาคัญที่่�ก่อให้เกิดูฝุ่่นขันาดูเล็ก (PM 2.5) และเปี็นส่าเหติุหน่�งที่่�ก่อให้เกิดูปีรากฎิการณ์์โลกร้อน นอกจากน่� โรงงานผิลิติอุปีกรณ์์ไฟฟ้า
และอปุีกรณ์ท์ี่างดูา้นพัลงังานที่ดูแที่น ยงัใหค้วามส่ำาคญั ดูา้นสิ่�งแวดูลอ้มดูว้ยการดูำาเนินการผิลติิติามมาติรฐานส่ากล ส่ำาหรบัระบบการบรหิาร
จัดูการส่ิ�งแวดูล้อมขัององค์กร (ISO 14001:2015) มาติรฐานการที่วนส่อบการวัดูปีริมาณ์และการรายงานผิลการปีลดูปีล่อยและลดูปีริมาณ์
ก๊าซื่เร่อนกระจกในระดัูบองค์กร (ISO 14064-1) และมาติรฐานระบบการจัดูการอาช่วอนามัยและความปีลอดูภัย (TIS18001 และ  
BS OHSAS18001) 

โดยได้กำาหนดมาต่รการป้องกันและแก้ไขเพ่�อลดผิลกระทุบด้านสิ่ิ�งแวดล้อมโดยมีรายละเอียดดังนี�

สัิง่แวด้ล้้อม ระดั้บผล้กิระทบ มาตรกิารป้องกัินแล้ะแก้ิไขเพื่อล้ด้ผล้กิระทบ

คณุภาพอากิาศ

ระดับต่ำา •	 ฉีีดพรมนำาในจุดทีุ�ก่อให้เกิดฝุ่่นกระจายไปในอากาศ

•	 ห้ามปฏิิบัติ่งานเผิาขยะมูลฝ่อยหร่ออ่�นๆ	ในพ่�นทีุ�โครงการ

•	 เพิ�มพ่�นทีุ�สิ่ีเขียวต่ามแนวรอบโครงการเพ่�อเป็นแนวป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่่นไปในอากาศ

•	 ดูแลและบำารุงรักษีาเคร่�องยนต์่	เคร่�องจักร	หร่อเคร่�องม่อทีุ�มีการเผิาไหม้ของเชั่�อเพลิงและก่อให้เกิดไอเสิ่ียหร่อฝุ่่น	ให้ดีอยูเ่สิ่มอ

กิารบรหิารจัด้กิารสัภาพภม้อิากิาศ 
แล้ะกิารปล่้อยก๊ิาซเรอืนกิระจกิ

ระดับต่ำา •	 จัดให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	จากกิจกรรมภายในองค์กร	และทุวนสิ่อบโดยหนว่ยงานรับรองทีุ�ได้มาต่รฐานระดับสิ่ากล

•	 มีการดำาเนินโครงการหร่อกิจกรรม	นำาขยะมูลฝ่อยไปใชั้ให้เกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ดต่ามหลัก	3R	เพ่�อลดปริมาณ์ขยะมูลฝ่อย	และลดการเกิดก๊าซ่เร่อนกระจก

•	 มีการดำาเนินการกำาจัดขยะจากอุต่สิ่าหกรรมอยา่งถูกวิธิี	ต่ามระเบียบข้อบังคับและกฎิหมายทีุ�เกี�ยวข้อง

คณุภาพน้ำา

ระดับต่ำา •	 จัดให้มีห้องนำาทีุ�ถูกสิุ่ขลักษีณ์ะและเพียงพอต่่อจำานวนคนงาน

•	 จัดให้มีบอ่พักนำา	(Retention	Pond)	เพ่�อรวบรวมนำาฝ่นทีุ�ไหลบา่ชัะหน้าดินบริเวณ์พ่�นทีุ�ก่อสิ่ร้าง

•	 นำานำาในบอ่พักนำา	(Retention	Pond)	กลับมาใชั้ประโยชัน์ใหม	่เชัน่	ฉีีดพรมถนนทุางเข้าโครงการ

นโยบายกิารบรหิารจัด้กิารด้้านสัิ�งแวด้ล้้อมแล้ะ
กิารเปล้ี�ยนแปล้งสัภาพภม้ิอากิาศ
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สัิง่แวด้ล้้อม ระดั้บผล้กิระทบ มาตรกิารป้องกัินแล้ะแก้ิไขเพื่อล้ด้ผล้กิระทบ

ระบบกิารระบายน้ำา

ระดับต่ำา •	 มีบอ่ดักต่ะกอนก่อนระบายนำาออกสิู่ภ่ายนอกโครงการ

•	 หมั�นทุำาความสิ่ะอาดรอ่งนำารอบโครงการอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ

•	 นำาฝ่นทีุ�ต่กในพ่�นทีุ�โครงการทัุ�งหมด	ต้่องระบายลงสิู่ร่อ่งนำารอบโครงการอยา่งรวดเร็ว	พร้อมทัุ�งเก็บกักนำาฝ่นไว้เป็นนำาดิบเพ่�อใชั้ประโยชัน์ภายในโครงการ	หร่อ
เพ่�อหนว่งนำาก่อนออกสิู่ภ่ายนอกโครงการ

•	 หมั�นต่รวจสิ่อบระบบระบายนำา	รอ่งนำารอบโครงการ	และระบบดักต่ะกอน

เสัยีง

ระดับกลาง สัำาหรบัโรงไฟฟ้าพลั้งงานแสังอาทิตย์

•	 ห้ามดำาเนินการกิจกรรมใด	ๆ	ทีุ�ก่อให้เกิดเสิ่ียงนอกเหน่อจากชัว่งเวลาใน
การปฏิิบัติ่งาน	(8.00-17.00	น.)

•	 หลีกเลี�ยงการใชั้งานเคร่�องจักรสิ่ำาหรับงานซ่อ่มบำารุงทีุ�เป็นแหล่งกำาเนิด
เสิ่ียงสิู่งพร้อมกัน

•	 ดูแลบำารุงรักษีาเคร่�องม่อและเคร่�องจักรซ่อ่มบำารุงให้อยูใ่นสิ่ภาพดีเสิ่มอ

•	 จัดหาอุปกรณ์์ป้องกันมลภาวะทุางเสิ่ียง	เชัน่	Ear	plug	ให้กับพนักงาน
และผิู้ปฏิิบัติ่งานสิ่วมใสิ่ข่ณ์ะปฏิิบัติ่งาน

•	 จัดให้มีการหมุนเวียนผิู้ปฏิิบัติ่งานทีุ�ปฏิิบัติ่งานในบริเวณ์ทีุ�มีแหล่งกำาเนิด
เสิ่ียงสิู่งต่ามกฏิหมาย

สัำาหรบัโรงไฟฟ้าพลั้งงานล้ม

•	 ต่รวจสิ่อบบำารุงรักษีาเคร่�องจักรต่ามระยะเวลาทีุ�ระบุในข้อกำาหนดของ
อุปกรณ์์ต่่าง	ๆ	เพ่�อป้องกันเสิ่ียงดังทีุ�เกิดจากเคร่�องจักร

•	 จัดทุำา	Noise	Contour	Map	หลังจากโครงการเปิดดำาเนินการ	โดยนำา	
ผิลการศึกษีามาใชั้ในการจัดการสิ่ิ�งแวดล้อมด้านเสิ่ียง

•	 ดำาเนินการต่ามมาต่รการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์

กิารบรหิารจัด้กิารพลั้งงาน

ระดับต่ำา •	 การดำาเนินโครงการหร่อกิจกรรมเพ่�อลดการใชั้พลังงานภายในโรงไฟฟ้า	เชัน่	ปิดไฟและถอดปลั�กเคร่�องใชั้ไฟฟ้าทุุกครั�ง	เม่�อใชั้งานแล้วเสิ่ร็จ	หร่อไมม่ีการงาน

•	 มีการรณ์รงค์และปลูกฝ่ังความต่ระหนักรู้ให้กับพนักงานเกี�ยวกับเร่�องการประหยัดพลังงาน

กิารจัด้กิารของเสัยีไม่อันตราย

ระดับต่ำา •	 จัดให้มีถังรองรับของเสิ่ีย	3	ประเภทุ	ได้แก่	ของเสิ่ียทัุ�วไป	ของเสิ่ียทีุ�นำากลับมาใชั้ใหมไ่ด้	และของเสิ่ียอันต่รายจัดเก็บลงในภาชันะทีุ�ระบุชันิดของขยะอยา่ง
ชััดเจน	มีฝ่าปิดมิดชัิด

•	 ขยะมูลฝ่อยทัุ�วไปทีุ�นำากลับมาใชั้ใหมไ่ด้	ให้ทุำาการรวบรวมเพ่�อนำาไปรีไซ่เคิลต่่อไป

•	 ขยะอันต่รายให้ทุำาการเก็บรวบรวมไว้ต่่างหากในสิ่ถานทีุ�เก็บมิดชัิดและเม่�อมีปริมาณ์มากพอให้ดำาเนินการจัดสิ่ง่ให้กับบริษัีทุหร่อหนว่ยงานทีุ�ได้รับอนุญาต่ให้
บริการกำาจัดขยะอันต่รายทีุ�ถูกต้่องต่ามกฎิหมายมาทุำาการรับไปกำาจัดต่่อไป

กิารจัด้กิารของเสัยีจากิ
กิระบวนกิารกิารผลิ้ต

ระดับต่ำา •	 อบรมวิธิีการจัดเก็บและรวบรวม	แผิงโซ่ล่าร์เซ่ลล์ทีุ�ชัำารุด

•	 จัดหาห้องมิดชัิดและปลอดภัยเพ่�อจัดเก็บแผิงโซ่ล่าร์เซ่ลล์ทีุ�ชัำารุดและสิ่ง่ให้บริษัีทุทีุ�รับกำาจัดขยะดำาเนินการกำาจัดอยา่งถูกต้่องต่ามมาต่รฐาน
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 การบัริหารจั่ดำการพล่งงานิ
บริษัีทุมีความมุง่มั�นในการอนุรักษ์ีพลังงานให้เกิดผิลอย่างจริงจังและยั�งย่น	และมีนโยบายการวางแผินและการ
วางกลยุทุธิ์ในการดำาเนินงานทีุ�เหมาะสิ่ม	โดยให้มีการปฏิิบัติ่การอยา่งจริงจังและต่่อเน่�องทัุ�วทัุ�งองค์กร	พร้อมทัุ�ง
แต่่งตั่�งผู้ิรับผิิดชัอบและกำาหนดหน้าทีุ�รับผิิดชัอบ	 เพ่�อติ่ดต่ามผิลการดำาเนินงานและการวัดผิล	 โดยใชั้แนวทุาง
และตั่วชัี�วัดต่ามมาต่รฐานสิ่ากล	พัฒนาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมเพ่�อเพิ�มขีดความสิ่ามารถในการจัดการด้าน
พลังงานรองรับการเติ่บโต่อยา่งยั�งย่นในอนาคต่

กลยุที่ธุ์การบริหารจัดูการพัลังงานไฟฟ้า
•	 ดำาเนินกิจกรรม	หร่อโครงการเพ่�อรณ์รงค์ให้องค์กรใชั้พลังงานให้เกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ดและลดการใชั้พลังงาน

ภายในองค์กร	เชัน่	กิจกรรมรณ์รงค์ให้ปิดแอร์และเคร่�องใชั้ไฟฟ้าเม่�อไมม่ีการใชั้งาน

•	 ติ่ดตั่�งระบบผิลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์ในสิ่ถานประกอบการ	 โรงงาน	และสิ่าขาโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทุดแทุน	โดยใชัพ้ลังงานทุางเล่อกทุดแทุนการใช้ัพลังงานหลัก	รวมทัุ�งติ่ดตั่�งโคมไฟฟา้พลังงานแสิ่งอาทิุต่ยเ์พ่�อ
ใหแ้สิ่งสิ่ว่างในเวลากลางค่น	ซึ่�งเปน็การอนรุกัษ์ีพลังงาน	รวมไปถึงเปน็การลดการปล่อยก๊าซ่คารบ์อนไดออกไซ่ด์
และก๊าซ่เร่อนกระจก

ผิลการดูำาเนินงาน
บริษัีทุมีผิลการดำาเนินงานด้านการบริหารพลังงานไฟฟ้า	 ให้เป็นไปต่ามมาต่รฐานการทุวนสิ่อบการวัดปริมาณ์
และการรายงานผิลการปลดปล่อยและลดปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกในระดับองค์กร	 (ISO	14064-1)	ของบริษัีทุ	
และกลุ่มบริษัีทุ	และได้รับการรับรองอยา่งเป็นทุางการโดยองค์กรภายนอกทีุ�ได้รับการรับรองในระดับมาต่รฐาน
สิ่ากล	โดยมีขอบเขต่การดำาเนินงานในการเก็บข้อมูล	ดังนี�

ที่ บรษัิท รหสัั

1 บริษัีทุ	กันกุลเอ็นจิเนียริ�ง	จำากัด	(มหาชัน) GUNKUL

2 บริษัีทุ	พัฒนาพลังงานลม	จำากัด WED

3 บริษัีทุ	กรีโนเวชัั�น	เพาเวอร์	จำากัด GNP

4 บริษัีทุ	โคราชัวินด์	เอ็นเนอร์ยี	จำากัด KWE

5 บริษัีทุ	เอ็นเค	เพาวเวอร์โซ่ล่า	จำากัด NKP

6 บริษัีทุ	โซ่ลาร์	เอนเนอร์ยี�	โซ่ไซ่ตี่�	จำากัด SES

7 บริษัีทุ	กันกุล	โซ่ลาร์	รูฟ	1	จำากัด GSR-1

8 บริษัีทุ	รางเงิน	โซ่ลูชัั�น	จำากัด RNS

9 บริษัีทุ	อีโค่	ไทุยเอ็นเนอร์ยี�	จำากัด ECO

10 บริษัีทุ	บีเอ็มพี	โซ่ล่าร์	จำากัด BMPS

11 บริษัีทุ	กันกุล	โซ่ลาร์	พาวเวอร์	2	จำากัด GSP

โดยในปี	2564	บริษัีทุมีปริมาณ์การใชั้ไฟฟ้า	รวมทัุ�งสิ่ิ�น	2,788,537	กิโลวัต่ต์่-ชัั�วโมง	(kWh)	คิดเป็นปริมาณ์การ
ใชั้ไฟฟ้าต่่อพนักงาน	1	คน	รวมเทุ่ากับ	13,873	 กิโลวัต่ต์่-ชัั�วโมง	 (kWh)	โดยแบง่การรวบรวมข้อมูลออกเป็น	3	
กลุ่ม	ได้แก่	1)	การใชั้ไฟฟ้าของสิ่ำานักงานใหญ	่2)	การใชั้ไฟฟ้าของกลุ่มธุิรกิจพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์	และ	3)	การใชั้
ไฟฟา้ของกลุ่มธุิรกิจพลังงานลม	อยา่งไรก็ต่ามบรษัิีทุได้เริ�มเก็บขอ้มลูและได้รบัการรบัรองอยา่งเปน็ทุางการโดย
หน่วยงานภายนอกเป็นปีแรก	 จึงจะใช้ัข้อมูลปี	2564	 เป็นปีฐานในการเปรียบเทีุยบการบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าในปีต่่อไป	โดยบริษัีทุมีเป้าหมายในการลดการใชั้ไฟฟ้าจากภายนอกให้ได้ร้อยละ	5	ในปี	2565
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บรษัิีทุมกีารบริหารจัดการพลังงานและลดการใช้ัไฟฟ้าจากภายนอก	โดยได้ติ่ดตั่�งแผิงโซ่ลาร์เซ่ลล์บนหลังคาของ
โรงงาน	(Solar	Rooftop)	และเริ�มจ่ายกระแสิ่ไฟฟ้าเพ่�อใชั้ภายในโรงงาน	ตั่�งแต่่ปี	2561	เป็นต้่นมา	และสิ่ามารถ
ลดค่าไฟได้	408,559.53	บาทุ	โดยในปี	2564	บริษัีทุสิ่ามารถลดค่าใชั้จ่ายจากการลดปริมาณ์การซ่่�อไฟฟ้าจาก
ภายนอกได้ทัุ�งสิ่ิ�น	 102,780.41	 บาทุ	 ทัุ�งนี�	 บริษัีทุวางเป้าหมายในปี	 2565	 ในการใชั้พลังงานสิ่ะอาดจาก	
แผิงโซ่ลาร์เซ่ลล์ของบริษัีทุ	และลดค่าใช้ัจ่ายจากการซ่่�อไฟฟ้าจากภายนอกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ	5	 เม่�อเทีุยบ
กับปี	2564
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ขอบเขต่ข้อมูล	:	บริษัีทุ	จี.เค.	แอสิ่เซ่็มบลี�	จำากัด	และ	บริษัีทุ	จี.เค.	พาวเวอร์	โปรดักสิ่์	จำากัด
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 การบัริหารจั่ดำการนิำ�า
นำาเปน็ทุรพัยากรธิรรมชัาติ่ทีุ�มคีวามสิ่ำาคัญต่่อการดำารงชัวิีต่	การพฒันาทุางเศรษีฐกิจ	และเปน็ทุรพัยากรพ่�นฐาน
ในการพฒันาประเทุศ	การขยายตั่วของภาคการเกษีต่ร	อุต่สิ่าหกรรม	ทุ่องเทีุ�ยวและบรกิาร	รวมถึงการเพิ�มขึ�นของ
จำานวนประชัากร	และการเปลี�ยนแปลงของสิ่ภาพอากาศ	ได้สิ่ง่ผิลกระทุบต่่อแหล่งนำา	และคณุ์ภาพทุรัพยากรนำา	
การบรหิารจัดการทุรพัยากรนำาภายในองค์กรจึงเปน็สิ่ิ�งสิ่ำาคัญ	ซ่ึ�งต้่องจัดใหม้กีระบวนการจัดการนำาในกระบวนการ
ผิลิต่อยา่งครบวงจรและเปน็ไปอยา่งมปีระสิ่ทิุธิภิาพ	เพ่�อใหอ้งค์กรสิ่ามารถใชัทุ้รพัยากรนำาใหเ้กิดประโยชันส์ิ่งูสิ่ดุ	
ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ีและฟื� นฟูอยา่งยั�งย่น

กลยุที่ธุ์การบริหารจัดูการนำ�า
•	 ดำาเนินกิจกรรม	หร่อโครงการเพ่�อรณ์รงค์ให้องค์กรใชั้ทุรัพยากรนำาให้เกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ด	ลดการใชั้นำาและ

นำานำากลับมาใชั้ใหมภ่ายในองค์กร

•	 มีการต่รวจสิ่อบและควบคุมคุณ์ภาพนำาจากกระบวนการการผิลิต่ก่อนการระบายนำาทิุ�งออกจากโรงงาน	
เป็นประจำา	ต่ามแผินงานทีุ�กำาหนดในแต่่ละปี

•	 สิ่่งเสิ่ริมวัฒนธิรรม	ต่ลอดจนสิ่ร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการนำาภายในองค์กร	นำาเทุคโนโลยีและ
นวัต่กรรมมาใชั้ในการพัฒนาคุณ์ภาพ	เพ่�อให้สิ่ามารถใชั้ทุรัพยากรอยา่งคุ้มค่าและเกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ด

ผิลการดูำาเนินงาน
บรษัิีทุมผีิลการดำาเนนิงานด้านการบรหิารทุรพัยากรนำา	ใหเ้ปน็ไปต่ามมาต่รฐานการทุวนสิ่อบการวัดปรมิาณ์และ
การรายงานผิลการปลดปล่อยและลดปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกในระดับองค์กร	(ISO	14064-1)	ของบริษัีทุ	และ
กลุ่มบรษัิีทุ	และได้รบัการรบัรองอยา่งเปน็ทุางการโดยองค์กรภายนอกทีุ�ได้รบัการรบัรองในระดับมาต่รฐานสิ่ากล	
โดยมีขอบเขต่การดำาเนินงานในการเก็บข้อมูล	ดังนี�

ที่ บรษัิท รหสัั

1 บริษัีทุ	กันกุลเอ็นจิเนียริง่	จำากัด	(มหาชัน) GUNKUL

2 บริษัีทุ	พัฒนาพลังงานลม	จำากัด WED

3 บริษัีทุ	กรีโนเวชัั่น	เพาเวอร์	จำากัด GNP

4 บริษัีทุ	โคราชัวินด์	เอ็นเนอร์ยี	จำากัด KWE

5 บริษัีทุ	เอ็นเค	เพาวเวอร์โซ่ล่า	จำากัด NKP

6 บริษัีทุ	โซ่ลาร์	เอนเนอร์ยี่	โซ่ไซ่ต้ี่	จำากัด SES

7 บริษัีทุ	กันกุล	โซ่ลาร์	รูฟ	1	จำากัด GSR-1

8 บริษัีทุ	รางเงิน	โซ่ลูชัั่น	จำากัด RNS

9 บริษัีทุ	อีโค่	ไทุยเอ็นเนอร์ยี่	จำากัด ECO

10 บริษัีทุ	บีเอ็มพี	โซ่ล่าร์	จำากัด BMPS

11 บริษัีทุ	กันกุล	โซ่ลาร์	พาวเวอร์	2	จำากัด GSP

โดยในปี	 2564	บริษัีทุมีปริมาณ์การใชั้นำาประปารวมทัุ�งสิ่ิ�น	 61	ลูกบาศก์เมต่ร	 (m3)	 คิดเป็นการใชั้นำาประปา	
ต่่อพนักงาน	1	คน	 รวมเทุ่ากับ	0.36	ลูกบาศก์เมต่ร	 (m3)	 โดยแบ่งการรวบรวมข้อมูลออกเป็น	 3	กลุ่ม	 ได้แก่		
1)	การใชั้นำาประปาของสิ่ำานักงานใหญ่	2)	การใชั้นำาประปาของกลุ่มธุิรกิจพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์	และ	3)	การใชั้	
นำาประปาของกลุ่มธุิรกิจพลังงานลม	อยา่งไรก็ต่ามบรษัิีทุได้เริ�มเก็บขอ้มลูและได้รบัการรบัรองอยา่งเปน็ทุางการ
โดยหน่วยงานภายนอกเป็นปีแรก	 จึงจะใชั้ข้อมูลปี	 2564	 เป็นปีฐานในการเปรียบเทีุยบการบริหารจัดการ	
ทุรัพยากรนำาในปีต่่อไป	 โดยบริษัีทุมีเป้าหมายในการลดการใช้ันำาประปาต่่อพนักงาน	 1	 คนจากภายนอก	
ให้ได้ร้อยละ	5	ในปี	2565
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สามารถบําบัดนํ้าเสีย
เพื่อนํากลับมาใชใหม

ภายในบริษัทได

คิดเปนสัดสวนรอยละ

ลูกบาศก์เมตร
5,995

1.60

ลูกบาศก์เมตร
96

ป 2563 ใช

สามารถบําบัดนํ้าเสีย
เพื่อนํากลับมาใชใหม

ภายในบริษัทได

คิดเปนสัดสวนรอยละ

ลูกบาศก์เมตร
6,229

1.54

ลูกบาศก์เมตร
96

ป 2562 ใช

สามารถบําบัดนํ้าเสีย
เพื่อนํากลับมาใชใหม

ภายในบริษัทได

คิดเปนสัดสวนรอยละ

ลูกบาศก์เมตร
7,754

1.24

ลูกบาศก์เมตร
96

ขั้อมูลการใช้นำ�าจากกระบวนการผิลิติและปีริมาณ์นำ�าที่่�ไดู้รับการบำาบัดู

ขอบเขต่ข้อมูล	:	บริษัีทุ	จี.เค.	แอสิ่เซ่็มบลี�	จำากัด	และ	บริษัีทุ	จี.เค.	พาวเวอร์	โปรดักสิ่์	จำากัด

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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กิจกรรมดู้านการบริหารจัดูการนำ�า
ภาพการเก็บตั่วอยา่งนำาเสิ่ียเพ่�อนำาไปวิเคราะห์	โดยหนว่ยงานภายนอก

 การบัริหารจั่ดำการขยะและของเสีย
บรษัิีทุมคีวามต่ระหนกัในการดำาเนนิงานต่ามนโยบายการจัดการขยะและของเสิ่ยีจากกระบวนการผิลิต่	ลดปรมิาณ์
การเกิดของเสิ่ียให้น้อยทีุ�สิุ่ด	เพ่�อให้องค์กรใชั้ทุรัพยากรให้เกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ด	มีระบบเพ่�อป้องกันผิลกระทุบต่่อ
ชุัมชัน	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	มุ่งมั�นพัฒนาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมเพ่�อบริหารจัดการขยะและของเสิ่ียจาก
กระบวนการผิลิต่และต่่อยอดนำาของเสิ่ียเหล่านี�ไปใชั้ให้เกิดประโยชัน์อ่�น	ๆ	 เพ่�อป้องกันความเสิ่ี�ยงจากปริมาณ์
ของเสิ่ียทีุ�อาจจะเพิ�มมากขึ�นในอนาคต่	สิ่ง่เสิ่ริมให้องค์กรดำาเนินธุิรกิจแบบเศรษีฐกิจหมุนเวียน

กลยุที่ธุ์การบริหารจัดูการขัยะและขัองเส่่ย
•	 ดำาเนินกิจกรรม	หร่อโครงการเพ่�อรณ์รงค์ให้มีการจัดการขยะและของเสิ่ียจากกระบวนการผิลิต่	ลดปริมาณ์

การเกิดของเสิ่ียให้น้อยทีุ�สิุ่ด

•	 นำาหลัก	3R	มาปรับใชั้ภายในองค์กร	ผิา่นกิจกรรมโครงการ	และกระบวนการการทุำางานซ่ึ�งประกอบไปด้วย	
Reduce	(การลดการใชั้)	Reuse	(การใชั้ซ่ำา)	และ	Recycle	(การแปรรูปมาใชั้ใหม)่	เชัน่	กิจกรรม	5สิ่

•	 พัฒนาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมมาใชั้ในการจัดการขยะและของเสิ่ียจากกระบวนการผิลิต่	เพ่�อป้องกัน
ความเสิ่ี�ยงจากของเสิ่ียในอนาคต่	โดยเฉีพาะอยา่งยิ�งของเสิ่ียอิเล็กทุรอนิกสิ่์

ผิลการดูำาเนินงาน
ปริมาณ์ขยะและของเสิ่ียจากกระบวนการผิลิต่	ทีุ�ได้รับการกำาจัด/รีไซ่เคิล	อยา่งถูกวิธิี

บริษัีทุมคีวามมุง่มั�นในการลดปรมิาณ์ขยะและของเสิ่ยีจากกระบวนการผิลิต่ภายในโรงงาน	จึงบริหารจัดการโดย
สิ่่งเสิ่ริมการลดปริมาณ์การเกิดของเสีิ่ย	 (Reduce)	และให้มีการคัดแยกขยะและของเสีิ่ย	 ทีุ�สิ่ามารถนำาไปใช้ัซ่ำา	
(Reuse)	หร่อนำากลับมาใชั้ใหม่	 (Recycle)	 โดยบริษัีทุได้คัดเล่อกผิู้ประกอบการทีุ�ได้รับอนุญาต่จากกรมโรงงาน
อุต่สิ่าหกรรม	ทีุ�ให้บริการด้านการรีไซ่เคิลขยะและของเสิ่ยีต่ามทีุ�กฎิหมายกำาหนด	โดยในป	ี2564	บรษัิีทุมปีริมาณ์
ขยะและของเสีิ่ยจากกระบวนการผิลิต่	ทีุ�ได้รบัการกำาจัด/รไีซ่เคิล	อยา่งถกูวิธิ	ีทัุ�งสิ่ิ�น	164.49	ตั่น	ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ	12.88	 ซึ่�งปริมาณ์ขยะและของเสีิ่ยทีุ�ลดลงนั�น	 มีปัจจัยมาจากปริมาณ์การผิลิต่สิ่ินค้าทีุ�ลดลงของบริษัีทุ	
เน่�องจากสิ่ถานการณ์์ของโรค	COVID-19	ในปี	2564	
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ขอบเขต่ข้อมูล	:	บริษัีทุ	จี.เค.	แอสิ่เซ่็มบลี�	จำากัด	และ	บริษัีทุ	จี.เค.	พาวเวอร์	โปรดักสิ่์	จำากัด
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ต่ารางสิ่รุปรายละเอียดเกี�ยวกับขยะและของเสิ่ียจากกระบวนการผิลิต่ทีุ�ได้รับการกำาจัดอยา่งถูกวิธิี

ล้ำาดั้บ รายกิาร
ปรมิาณทีก่ิำาจัด้ (ตัน)

2562 2563 2564

1 Graphite 0.45 1.77 0.83

2 กากกาว 5.81 2.18 1

3 ทุรายกรองนำา 0.02 0 0

4 หลอดไฟท่ีุใชั้งานแล้ว 0.02 0.08 0

5 Used	Solvent 0.30 0.2 0.48

6 ลวดมัดชัิ้นงาน 0.20 0.38 0.25

7 เศษีสิ่แต่นเลสิ่ดูดติ่ด 0.06 0.72 0

8 เศษีสิ่แต่นเลสิ่ดูดไมติ่่ด 0.65 0.59 0

9 เศษีสิ่ังกะสิ่ี 3.68 1.69 1.71

10 เศษีเหล็กกลึง 3.73 2.07 4.64

11 เศษีเหล็กโครงสิ่ร้าง 24.12 50.40 27.96

12 เศษีเหล็กป๊ัม 66.43 93.65 66.53

13 เศษีเหล็กพ่ด 6.30 5.14 3.33

14 เศษีเหล็กรางนำา 38.00 17.68 45.88

15 เศษีอลูมิเนียมกลึง	ตั่ด 1.38 1.17 1.20

16 เศษีอลูมิเนียมชัิ้น 2.49 2.72 1.62

17 เศษีอลูมิเนียมฝ่าโคม 0.08 0 0

18 เศษีทุองแดงกลึง 10.67 4.48 1.52

19 เศษีทุองแดงชัิ้น 2.70 2.33 2.33

20 เศษีทุองเหล่องกลึง 2.45 1.19 0.80

21 เศษีทุองเหล่องชัิ้น 0.47 0.38 2.61

22 เศษีทุองแดง	85	% 0.01 0 0

23 เศษีสิ่ายไฟ	(สิ่ายอลูมิเนียม) 0 0 1.80

รวมปรมิาณทีก่ิำาจัด้ (ตัน) 170.02 188.82 164.49

ขอบเขต่ข้อมูล	:	บริษัีทุ	จี.เค.	แอสิ่เซ่็มบลี�	จำากัด	และ	บริษัีทุ	จี.เค.	พาวเวอร์	โปรดักสิ่์	จำากัด

กิจกรรมดู้านการบริหารจัดูการขัยะและขัองเส่่ย

1.บรจิาคแก้ิวน้ำาพล้าสัติกิแล้ะขวด้น้ำาพล้าสัติกิใสัแก่ิวัด้จากิแด้ง เพื�อ
นำาไปแปรร้ปเป็นผา้ไตรจวีร

ตั่วแทุนผิู้บริหารและพนักงานบริษัีทุรว่มกันบริจาคแก้วนำาพลาสิ่ติ่ก
และขวดนำาพลาสิ่ติ่กใสิ่	ให้แก่วัดจากแดง	จังหวัดสิ่มุทุรปราการ	เพ่�อ
นำาไปแปรรูปเป็นผิา้ไต่รจีวร	โดยโครงการนี�เปน็สิ่ว่นหนึ�งของโครงการ	
#GUNKULZeroWasteProject	ทีุ�รว่มรณ์รงค์ในการอนุรกัษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อม	
ลดขยะทีุ�เกิดจากพลาสิ่ติ่ก	และทัุ�งยังเป็นการทุำานุบำารุงศาสิ่นา

2.บรจิาคห้เปิด้กิระป๋อง แล้ะวัสัดุ้อล้้มิเนยีมอื�น ๆ เพื�อนำาไปแปรร้ป
เป็นขาเทยีม

ตั่วแทุนบริษัีทุ	บริจาคหูเปิดกระป๋อง	และวัสิ่ดุอลูมิเนียมอ่�น	ๆ	ให้แก่
กรมควบคุมมลพิษี	เพ่�อนำาไปแปรรูปเป็นขาเทีุยมพระราชัทุาน	โดย
โ ค ร ง ก า ร นี� เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ทีุ� เ ป็ น สิ่่ ว นหนึ� ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร		
#GUNKULZeroWasteProject	ทีุ�รว่มรณ์รงค์ในการอนุรกัษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อม

3.รบับรจิาคปฏิิทินเก่ิา เพื�อนำาไปจัด้ทำาหนังสัอือักิษรเบรล้ล์้สัำาหรบัผ้้
พิกิารทางสัายตา

ตั่วแทุนบริษัีทุ	บริจาคปฏิิทิุนเก่า	เพ่�อนำาไปจัดทุำาหนงัสิ่อ่อักษีรเบรลล์
สิ่ำาหรบัผิูพ้กิารทุางสิ่ายต่าใหแ้ก่มลูนธิิชิัว่ยคนต่าบอดแหง่ประเทุศไทุย		
ในพระบรมราชูัปถัมป์	 (โรงเรียนสิ่อนคนต่าบอดกรุงเทุพ)	 โดย	
โ ค ร ง ก า ร นี� เ ป็ น กิ จ ก ร ร ม ทีุ� เ ป็ น สิ่่ ว นหนึ� ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร		
#GUNKULZeroWasteProject	ทีุ�รว่มรณ์รงค์ในการอนุรกัษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อม	
โดยการนำาอุปกรณ์์สิ่ำานักงานไปใชั้ให้เกิดประโยชัน์สิู่งสิุ่ด	 อีกครั�งยัง
เป็นการชัว่ยเหล่อเพ่�อนมนุษีย์

4.เปิด้รบับรจิาคล้อตเตอรี�เก่ิา เพื�อจัด้ทำาพวงหรดี้แล้ะด้อกิไม้จันทน์
สัำาหรบัศพไรญ้าติ

บริจาคลอต่เต่อรี�เก่า	 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษีวัดห้วยหมู	 จังหวัด
ราชับุรี	 เพ่�อจัดทุำาพวงหรีดและดอกไม้จันทุน์สิ่ำาหรับศพไร้ญาติ่โดย
เด็กออทิุสิ่ติ่กและเด็กด้อยโอกาสิ่	โดยเปน็กิจกรรมภายในเพ่�อรณ์รงค์	
และสิ่ร้างความต่ระหนักให้กับพนักงานภายในองค์กร	ใหรู้จั้กนำาขยะ
มาใชัใ้หเ้กิดประโยชันส์ิ่งูสิ่ดุ	อีกทัุ�งยงัเปน็การสิ่นบัสิ่นนุการสิ่รา้งราย
ได้ให้กับเด็กออทิุสิ่ติ่กและเด็กด้อยโอกาสิ่

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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 การบัริหารจั่ดำการเพื�อลดำป้ัญหาก๊าซ่เรือนิกระจัก

มุ่งเน้นการใช้ที่รัพัยากรอย่างคุ้มค่าและ 
ให้เกิดูปีระโยชน์สู่งสุ่ดู 

(Resource Efficiency)

มุ่งเน้นการใช้พัลังงานส่ะอาดูใน 
กระบวนการผิลิติภายในองค์กร 

(Clean Energy)

มุ่งเน้นการส่ร้างเคร่อขั่ายส่่เขั่ยว 
(Green Network)

แนวคิดสิ่ำาคัญค่อใชัทุ้รพัยากรภายในองค์กรใหเ้กิดประโยชัน์
สิ่งูสิ่ดุ	มกีระบวนการปรับปรุงการดำาเนนิงาน	โดยใช้ัเทุคโนโลยี
และนวัต่กรรมคุณ์ภาพสูิ่ง	 ขับเคล่�อนธุิรกิจต่ามแนวทุาง
เศรษีฐกิจหมุนเวียน

เพิ�มปริมาณ์การใชั้พลังงานสิ่ะอาดในกระบวนการผิลิต่ภายใน
องค์กร	เชัน่	การผิลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์	รวมไปถึง
สิ่ินค้าและบริการพลังงานสิ่ะอาดอ่�น	ๆ	ทีุ�เกี�ยวข้อง

มุ่งสิ่ร้างเคร่อข่ายสีิ่เขียวร่วมกับผิู้มีสิ่่วนได้เสีิ่ยทุุกภาคสิ่่วน		
สิ่ง่เสิ่ริมให้มีการสิ่ร้างสิ่ังคมแหง่การอนุรักษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อม	 เพ่�อ
พัฒนาการบริหารจัดการการเปลี�ยนแปลงสิ่ภาพภูมิอากาศ
อยา่งยั�งย่น	

บริษััที่ให้ความส่ำาคัญกับการบริหารจัดูการการปีล่อยก๊าซื่เร่อนกระจก ซื่่�งเปี็นส่าเหติุส่ำาคัญขัองการเปีล่�ยนแปีลงส่ภาพัภูมิอากาศที่่�เกิดูขั่�นอย่างติ่อเน่�องในปีัจจุบัน ในฐานะที่่�บริษััที่เปี็นผิู้นำาดู้านเที่คโนโลย่และนวัติกรรม
พัลังงานส่ะอาดูที่่�เปี็นมิติรติ่อส่ิ�งแวดูล้อม บริษััที่จ่งมุ่งหวังที่่�จะเขั้าม่ส่่วนร่วมในการแก้ปีัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง เพั่�อพััฒนากระบวนการผิลิติ ลดูการปีลดูปีล่อยคาร์บอนไดูออกไซื่ดู์ และส่ามารถดูำาเนินธุุรกิจไดู้อย่าง
ยั�งย่น โดูยกำาหนดูกลยุที่ธุ์การบริหารจัดูการเพั่�อลดูปีัญหาก๊าซื่เร่อนกระจก ดูังน่�
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การเปีิดูเผิยขั้อมูลการปีล่อยก๊าซื่เร่อนกระจก
การเปดิเผิยขอ้มูลด้านการปล่อยก๊าซ่เรอ่นกระจกขององค์กร	ถ่อเปน็ก้าวยา่งทีุ�สิ่ำาคัญในอันทีุ�จะสิ่ามารถ
บริหารจัดการและควบคุมปริมาณ์การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกได้อย่างมีประสิิ่ทุธิิภาพ	สิ่อดคล้องกับ
แนวทุางการบริหารก๊าซ่เร่อนกระจกทัุ�งในระดับชัาติ่และระดับสิ่ากล	และเป็นเป้าหมายของบริษัีทุทีุ�
สิ่ำาคัญ	เพ่�อมุง่สิู่ก่ารเปน็องค์กรทีุ�เป็นกลางทุางคาร์บอน	(Carbon	Neutral)	และปล่อยก๊าซ่เรอ่นกระจก
สิุ่ทุธิิเป็นศูนย์	(Net	Zero	Emission)	ในอนาคต่	ปัจจุบันบริษัีทุมีกระบวนการจัดทุำาข้อมูล	ดังนี�

รวบรวมขอมูลการปลอย
กาซเรือนกระจกในรอบปที่
ผานมาจากฝายที่เกี่ยวของ

01 02 03 04

คํานวณ/
ตรวจสอบขอมูล

ยื่นทวนสอบ
โดยผูเชี่ยวชาญ

และหนวยงานภายนอก

ไดรับการรับรองปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก

ขององคกร

โดยในปี	 2564	บริษัีทุได้จัดทุำาการประเมินการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกจากกระบวนการทุางธุิรกิจ	ครอบคลุม	
ทัุ�งสิ่ิ�น	11	บริษัีทุ	ดังนี�

ที่ บรษัิท รหสัั

1 บริษัีทุ	กันกุลเอ็นจิเนียริง่	จำากัด	(มหาชัน) GUNKUL

2 บริษัีทุ	พัฒนาพลังงานลม	จำากัด WED

3 บริษัีทุ	กรีโนเวชัั่น	เพาเวอร์	จำากัด GNP

4 บริษัีทุ	โคราชัวินด์	เอ็นเนอร์ยี	จำากัด KWE

5 บริษัีทุ	เอ็นเค	เพาวเวอร์โซ่ล่า	จำากัด NKP

6 บริษัีทุ	โซ่ลาร์	เอนเนอร์ยี่	โซ่ไซ่ต้ี่	จำากัด SES

7 บริษัีทุ	กันกุล	โซ่ลาร์	รูฟ	1	จำากัด GSR-1

8 บริษัีทุ	รางเงิน	โซ่ลูชัั่น	จำากัด RNS

9 บริษัีทุ	อีโค่	ไทุยเอ็นเนอร์ยี่	จำากัด ECO

10 บริษัีทุ	บีเอ็มพี	โซ่ล่าร์	จำากัด BMPS

11 บริษัีทุ	กันกุล	โซ่ลาร์	พาวเวอร์	2	จำากัด GSP

กระบวนการดูำาเนินงานในการปีระเมินการปีล่อยก๊าซื่เร่อนกระจก
•	 จัดตั่�งคณ์ะกรรมการเพ่�อจัดทุำาการประเมินและสิ่อบทุานผิลของการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	เพ่�อพฒันามาต่รฐาน	

คุณ์ภาพการดำาเนินงาน	และทุำาให้องค์กรสิ่ามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาความยั�งย่นในด้านสิ่ิ�งแวดล้อม
ของบริษัีทุ	และเป็นไปต่ามแผินนโยบายการลดการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	ของประเทุศไทุย	รวมถึงเป้าหมาย
การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกให้เป็นศูนย์	(Net	Zero	Emission)	ขององค์การสิ่หประชัาชัาติ่

•	 จัดทุำานโยบายสิ่ิ�งแวดล้อม	และประกาศใชั้	เพ่�อเป็นหลักเกณ์ฑ์์และแนวทุางการดำาเนินงานภายในบริษัีทุ

•	 รณ์รงค์สิ่ร้างความรู้และความเข้าใจให้ผิู้บริหารและพนักงานต่ระหนักถึงความสิ่ำาคัญของปัญหาสิ่ภาพ	
ภูมิอากาศ

•	 จัดกิจกรรมหร่อโครงการทีุ�สิ่่งเสิ่ริมการอนุรักษ์ีสิิ่�งแวดล้อม	และชั่วยบรรเทุาปัญหาสิ่ภาพภูมิอากาศ	ภายใน
บริษัีทุอยา่งต่่อเน่�อง

รายงานกิารปล่้อยแล้ะด้ด้้กิลั้บก๊ิาซเรอืนกิระจกิ
ขององค์กิร
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การปีล่อยก๊าซื่เร่อนกระจกขัององค์กร

ขอบเขต ตันคารบ์อนได้ออกิไซด์้เทยีบเท่า (TonCO2e)

Scope	1 660.55

Scope	2 1,393.99

Scope	3 332.24

Scope	1	+	2 2,054.54

รวมท้ัุง	3	Scope 2,386.78

Carbon Intensity (รวมท้ัง 3 Scope) 4.54	TonCO2e/	MWh

กิจกรรมดู้านการบริหารจัดูการเพั่�อลดูปีัญหาก๊าซื่เร่อนกระจก
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2564 เป้าหมายปี 2565

2,386 2,267

ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดขององคกร
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

1.	ตั่วแทุนบริษัีทุเข้าร่วมสิ่นับสิ่นุนการปลูกต้่นไม้ทุดแทุนในพ่�นทีุ�รอบโรงไฟฟ้า
พลังงานทุดแทุน	บริษัีทุ	 โคราชัวินด์เอ็นเนอร์ยี	 จำากัด	 เพ่�อเป็นการสิ่่งเสิ่ริม	
การอนรุกัษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อมและเพิ�มพ่�นทีุ�สิ่เีขยีวใหกั้บพ่�นทีุ�โดยรอบ

2.	จัดทุำาโครงการ	Gunkul	Zero	Waste	ขึ�น	 เพ่�อดำาเนนิกิจกรรม	 เกี�ยวกับการลด	
ขยะมลูฝ่อยภายในองค์กร	สิ่าเหต่หุนึ�งของการเกิดก๊าซ่เรอ่นกระจก	 เชัน่	การ
บริจาคขวดนำาเพ่�อนำาไปแปรรูปเป็นผ้ิาไต่รจีวร	การบริจาคปฏิิทิุนเก่าสิ่ำาหรับนำาไป	
จัดทุำาเปน็หนงัสิ่อ่อักษีรเบรลล์ให้กับผิูพ้กิารทุางสิ่ายต่า	บรจิาคหแูละฝ่ากระป๋อง	
เพ่�อนำาไปแปรรูปเปน็ขาเทีุยมใหกั้บผิูพ้กิาร	ซ่ึ�งเปน็โครงการต่่อเน่�องต่ลอดทัุ�งปี
มีการทุำากิจกรรมร่วมกับคณ์ะกรรมการ	 กิจกรรม	5สิ่	 โดยมีการจัดกิจกรรม		
Big	Cleaning	Day	 เป็นประจำาทุุกเด่อน	 เพ่�อคัดแยกอุปกรณ์์สิ่ำานักงานหร่อ
กระดาษีให้มีการนำากลับมาใชั้ใหม	่หร่อสิ่ง่ขายต่่อเพ่�อนำาไปรีไซ่เคิลต่่อไป

CO2 CH4 N2O SF6

HCFC HC

กิิจกิรรมขององค์กิร

Scope 1
กิารปล่้อยก๊ิาซเรอืนกิระจกิทางตรง 

(Direct Emission)

Scope 2
กิารปล่้อยก๊ิาซเรอืนกิระจกิทางอ้อม 

(Indirect Emission)

Scope 3
กิารปล่้อยก๊ิาซเรอืนกิระจกิทางอ้อมอ่ืน ๆ 

(Other Indirect Emission)

การใชั้นำามันดีเซ่ลของรถยนต่์ การใชั้ไฟฟ้า การใชั้กระดาษี

การใชั้นำามันแก๊สิ่โซ่ลีนของรถยนต์่ การใชั้นำาประปา

การใชั้	NGV	ของรถยนต์่ การเดินทุางมาทุำางานของพนักงาน

การใชั้นำามันดีเซ่ลใน	generator		
และ	fire	pump

การขนสิ่ง่วัต่ถุดิบ

การใชั้นำามันดีเซ่ลในป๊ัมป้องกันนำาทุ่วม การขนสิ่ง่สิ่ินค้า

การใชัน้ำามนัแก๊สิ่โซ่ลีนในเคร่่องตั่ดหญา้

การใชั้นำามันดีเซ่ลในรถไถ		
และรถบรรทุุกเฮ้ียบ

การใชั้นำามันดีเซ่ลในเคร่่องล้างแผิง

การเติ่มสิ่ารดับเพลิง	CO2

การเติ่มสิ่ารทุำาความเย็น	HFC-134a

การเติ่มสิ่ารทุำาความเย็น	HFC-410a

SF6	ใน	HV	Switchgear

การเติ่มสิ่ารทุำาความเย็น	HFC-32

การเติ่มสิ่ารทุำาความเย็น	HC-600a

ปริมาณ์การปลดปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกทัุ�งหมดขององค์กร	(ตั่นคาร์บอนไดออกไซ่ด์เทีุยบเทุ่า)	ในปี	2564

บริษัีทุรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกขององค์กรภายใต้่ขอบเขต่การรายงานทีุ�กำาหนด	 โดยข้อมูล	
ดังกล่าวได้ผิา่นการทุวนสิ่อบโดยผิูเ้ชัี�ยวชัาญ	จากบริษัีทุ	บูโร	เวอรทัิุสิ่	เซ่อทิุฟเิคชัั�น	(ประเทุศไทุย)	จำากัด	และได้รบั	
ถ้อยแถลงการทุวนสิ่อบปริมาณ์การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	 (Greenhouse	Gas	Verification	Statement)	ต่าม
มาต่รฐานการทุวนสิ่อบการวัดปริมาณ์และการรายงานผิลการปลดปล่อยและลดปริมาณ์ก๊าซ่เรอ่นกระจกในระดับ
องค์กร	(ISO	14064-1)	เม่�อวันทีุ�	14	มีนาคม	2565	โดยมีปริมาณ์การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	ดังนี�

บริษัีทุต่รวจสิ่อบและรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซ่
เร่อนกระจกจากกิจกรรมต่่าง	ๆ	ต่ลอดกระบวนการ
ผิลิต่ขององค์กรในปี	2564	พบว่ามีการปล่อยก๊าซ่เรอ่น
กระจกทัุ�งสิ่ิ�น	6	ชันิด	ครอบคลุม	3	ขอบเขต่	(Scope)	
ดังนี�

ทัุ�งนี� 	 บริษัีทุได้ดำาเนินการเปิดเผิยข้อมูลการปล่อย	
ก๊าซ่เร่อนกระจกในปี	2564	เปน็ปแีรก	และจะใช้ัขอ้มลูนี�
เปน็ปฐีานในการเปรยีบเทีุยบการปล่อยก๊าซ่เรอ่นกระจก
ในปีถัดไป	 โดยบริษัีทุมีเป้าหมายในการลดการปล่อย	
ก๊าซ่เร่อนกระจกขององค์กรลงร้อยละ	5	ในปี	2565	และ
บริษัีทุได้ตั่�งเปา้หมายการเป็นกลางทุางคาร์บอน	(Carbon	
Neutral)และปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจกสิุ่ทุธิิเป็นศูนย์		
(Net	Zero	Emission)	ในอนาคต่
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 ส่งคม
บริษััที่ติระหนักถ่งการขัับเคล่�อนธุุรกิจและความส่ำาคัญขัองการม่ส่่วนร่วมในการพััฒนาส่ังคมให้เขั้มแขั็ง 
เติิบโติ อย่างยั�งย่น ผิ่านการส่ร้างเส่ริมกระบวนการที่ำางานร่วมกับชุมชนที่ั�งภายในองค์กร และภายนอก
องคก์ร ติลอดูจน เครอ่ขัา่ยชมุชนที่กุภาคส่ว่น เพั่�อใหส้่อดูคลอ้งกบัที่ศิที่างการดูำาเนนิธุรุกจิ และส่รา้งส่รรค์
ส่งัคมใหแ้ข็ังแกรง่ โดูยบรษิัทัี่ไดู้ปีฎิบิตัิติิามขัอ้บงัคบัและกฎิหมายอย่างเครง่ครดัู รวมถง่ใหค้วามส่ำาคญัแก่
ผิูม้ส่่่วนไดู้เส่่ยที่กุกลุ่มอย่างเท่ี่าเที่ย่มและเป็ีนธุรรมโดูยไม่เลอ่กปีฎิบิติัิ ติลอดูจนเคารพัหลกัส่ทิี่ธุมินษุัยชน และ
ม่ความรับผิิดูชอบต่ิอผิู้บริโภค ที่ั�งน่� บริษััที่ไดู้จัดูที่ำานโยบายการพััฒนาอย่างยั�งย่นโดูยเปิีดูเผิยไว้ 
ในเว็บไซื่ติ์บริษััที่
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 การดำำาเนิินิงานิดำ้านิแรงงานิและสิทธุิมนิุษียชันิ
บริษัีทุเชั่�อมั�นว่าหนึ�งในทุรัพยากรทีุ�สิ่ำาคัญค่อ	ทุรัพยากรบุคคล	 จึงได้พัฒนาสิ่ง่เสิ่ริมการดำาเนินธุิรกิจต่ามหลักการดำาเนินงานด้านแรงงานและสิ่ิทุธิิมนุษียชัน	กฎิหมาย	และกฎิเกณ์ฑ์์ทีุ�เกี�ยวข้อง	จริยธิรรมทุางธุิรกิจ	และการกำากับดูแล
กิจการทีุ�ดี	 สิ่อดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีุ�ยั�งย่นขององค์การสิ่หประชัาชัาติ่	หร่อ	 Sustainable	Development	Goals	 (SDGs)	ข้อ	8	 เร่�องการจ้างงานทีุ�มีคุณ์ค่าและการเติ่บโต่ทุางเศรษีฐกิจ	ซ่ึ�งเป็นปัจจัยสิ่ำาคัญทีุ�ทุำาให้บริษัีทุ	
ประสิ่บความสิ่ำาเร็จในด้านผิลประกอบการ	และการขับเคล่�อนธุิรกิจอยา่งยั�งย่น	โดยมีรายละเอียดข้าง

การเคารพัในศักดูิ�ศร่ความเปี็นมนุษัย์
การเคารพในศักดิ�ศรีความเป็นมนุษีย์	 สิิ่ทุธิิเสิ่รีภาพขั�นพ่�นฐานต่ามบทุบัญญัติ่	
แห่งรัฐธิรรมนูญ	รวมทัุ�งความปลอดภัยในชัีวิต่และทุรัพย์สิ่ิน	ของผิู้มีสิ่่วนได้เสีิ่ยของ
บริษัีทุ

ส่่งเส่ริมความเที่่าเที่่ยม

สิ่ง่เสิ่รมิความเทุ่าเทีุยมกัน	ปฏิิบติั่ต่่อแรงงานอยา่งเปน็ธิรรมและพนกังานทุกุคนมสีิ่ทิุธิิ
ทีุ�จะเติ่บโต่และก้าวหน้าในอาชัีพการงาน	โดยบริษัีทุ	ได้ให้ค่าต่อบแทุนและสิ่วัสิ่ดิการ
แก่พนักงานทีุ�เหมาะสิ่มและแข่งขันได้ในอุต่สิ่าหกรรมเดียวกัน	 รวมทัุ�งใชั้ระบบ	
การวัดผิลการปฏิิบัติ่งานแบบ	KPIs	 ทีุ�สิ่ามารถวัดเป็นตั่วเลขได้	พร้อมทัุ�งให้โอกาสิ่	
ในการอบรม/พัฒนา	และสิ่่งเสิ่ริมความก้าวหน้าในหน้าทีุ�การงานของพนักงานอย่าง	
เทุ่าเทีุยมกัน

เคารพัในความคิดูเห็นที่่�แติกติ่าง

การเคารพในความคิดเห็นทีุ�แต่กต่่าง	มีเสิ่รีภาพในการนับถ่อศาสิ่นา	ความเชั่�อ	และ
ขนบธิรรมเนียมประเพณ์ีวัฒนธิรรม	รวมทัุ�งความเป็นสิ่ว่นตั่ว	และการรักษีาความลับ
ของผิู้ทีุ�เกี�ยวข้อง

บรหิารที่รพััยากรบคุคลอย่างเป็ีนธุรรมและ 
ไม่เลอ่กปีฏิบิตัิิ

บรหิารทุรัพยากรบุคคลอยา่งเป็นธิรรมและไมเ่ล่อกปฏิิบติั่ต่ามนโยบายสิิ่ทุธิมินุษียชัน	
และปฏิิบัติ่ต่ามกฎิหมายแรงงานเป็นขั�นต่ำา	เชัน่	การจ้างงาน	(การห้ามใชั้แรงงานเด็ก
และแรงงานบังคับ)	 รวมทัุ�งต่่อต้่านการล่วงละเมิดทุางเพศ	 ทัุ�งทุางวาจา	 กิริยา	และ	
การกระทุำาโดยบริษัีทุ	ได้กำาหนดบทุลงโทุษีไว้อยา่งชััดเจน

ส่่�อส่ารที่างติรงกับผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ย

จัดให้มชีัอ่งทุางการส่ิ่�อสิ่ารทุางต่รงกับผิูมี้สิ่ว่นได้เสีิ่ย	และชัอ่งทุางร้องเรียน	และ/หรอ่
รอ้งทุกุข์	รวมทัุ�งกระบวนการในการแก้ไขเร่�องรอ้งเรียนและร้องทุกุข์ทีุ�มปีระสิิ่ทุธิภิาพ
และเปน็ธิรรมกับทุกุฝ่า่ย	เพ่�อให้การดำาเนนิงานได้รบัการต่รวจสิ่อบและมคีวามโปรง่ใสิ่

ย่ดูมั�นในคุณ์ธุรรม จริยธุรรมและความเปี็นม่ออาช่พั

ยึดมั�นในคุณ์ธิรรม	 จริยธิรรม	 และความเป็นม่ออาชีัพในการประกอบธุิรกิจ	 และ	
การดำาเนินงานของบริษัีทุ

นโยบายสัทิธิุมนุษยชน
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ชั่องทางร้องเรียนิ และ/หรือแจั้งเบัาะแส

บริษัีทุได้ยึดถ่อแนวปฏิิบัติ่ดังกล่าวนี�ในการดำาเนินธุิรกิจ	 โดยกำาหนดเป็นความรับผิิดชัอบขั�นพ่�นฐานทีุ�บริษัีทุ	
พึงปฏิิบัติ่ต่่อผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียของบริษัีทุ	และมอบหมายให้สิ่ายงานสิ่ำานักประธิานเจ้าหน้าทีุ�บริหารเป็นผิู้กำากับดูแล	
อยา่งเครง่ครัด	เพ่�อสิ่ร้างความนา่เชั่�อถ่อและเชั่�อมั�นให้แก่ผิู้ถ่อหุ้น	พนักงาน	หุ้นสิ่ว่น	คู่ค้า	ลูกค้า	ชุัมชัน	และสิ่ังคม	
นำามาซ่ึ�งชั่�อเสิ่ียงและภาพลักษีณ์์ทีุ�ดีของบริษัีทุ	อยา่งต่่อเน่�องต่ลอดมา

ติดตอคณะกรรมการตรวจสอบ
01 02

03 04

audit_committee@gunkul.com

สงไปรษรณียปดผนึก
ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพริล์ แบงก์ค๊อก ช้ันท่ี 8 ถนนพหลโยธนิ
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กลองรับแจงเบาะแสและขอรองเรียน
ภายในบริษัท
(เปิดกล่องโดยกรรมการตรวจสอบ และหรือ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

เว็บไซต : www.gunkul.com
ในหัวขอ “ชองทางการรองเรียน ”

ชองทางการรองเรียน และ/หรือแจงเบาะแส

@ www.

เปดรับสมัครพนักงาน พนักงาน

นายจาง

คณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน

จัดการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

ประธานเจาหนาท่ีบริหารแตงต้ัง
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ประจําป

ผูท่ี้มสีว่นเก่ียวขอ้ง

นอกจากนั�น	บริษัีทุได้จัดตั่�งคณ์ะกรรมการสิ่วัสิ่ดิการแรงงาน	เพ่�อเป็นตั่วแทุนของพนักงานในการกำากับดูแล	การ
ปฏิิบัติ่อยา่งเทุ่าเทีุยมและเป็นธิรรม	และพัฒนาการดำาเนินงานด้านแรงงาน	รวมถึงสิ่ง่เสิ่ริมความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการปฎิิบัติ่งานอย่างเป็นธิรรมต่ามหลักสิ่ิทุธิิมนุษียชัน	พร้อมทัุ�งชั่วยเหล่อด้านแรงงานและสิ่ร้างเคร่อข่าย
แรงงานของบริษัีทุ	โดยได้เปิดให้มีการสิ่่�อสิ่ารและรับฟังความคิดเห็น	เพ่�อนำามาปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงาน
ด้านสิ่วัสิ่ดิการพนักงานอยา่งต่่อเน่�อง	ซ่ึ�งคณ์ะกรรมการสิ่วัสิ่ดิการแรงงานมีบทุบาทุหน้าทีุ�	ดังนี�

1.	รว่มหาร่อกับนายจ้างเพ่�อจัดสิ่วัสิ่ดิการแก่ลูกจ้าง

2.	ให้คำาปรึกษีาหาร่อและเสิ่นอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสิ่วัสิ่ดิการสิ่ำาหรับลูกจ้าง

3.	ต่รวจต่รา	ควบคุม	ดูแล	การจัดสิ่วัสิ่ดิการทีุ�นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง

4.	เสิ่นอข้อคิดเห็นและแนวทุางในการจัดสิ่วัสิ่ดิการทีุ�เป็นประโยชัน์สิ่ำาหรับลูกจ้าง

กระบวนการแติ่งติั�งคณ์ะกรรมการส่วัส่ดูิการแรงงาน
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ความภาคภ้มิใจัดำ้านิแรงงานิ

หน่วยงาน : กระที่รวงแรงงาน

รางวัลส่ถานปีระกอบกิจการดู่เดู่น ดู้านแรงงานส่ัมพัันธุ์และส่วัส่ดูิการแรงงาน ระดูับปีระเที่ศ  
(Thailand Labor Management Excellence Award 2021)

ครอบคลุม	5	บริษัีทุ	ได้แก่

•	 บริษัีทุ	กันกุลเอ็นจิเนียริ�ง	จำากัด	(มหาชัน)

•	 บริษัีทุ	กันกุลพาวเวอร์	ดีเวลลอปเม้นท์ุ	จำากัด

•	 บริษัีทุ	ฟิวเจอร์	อิเล็กทุริคอล	คอนโทุรล	จำากัด

•	 บริษัีทุ	จี.เค.แอสิ่เซ่็มบลี�	จำากัด

•	 บริษัีทุ	จี.เค.พาวเวอร์	โปรดักสิ่์	จำากัด

โดูยบริษััที่จะมุ่งมั�นพััฒนาการดูำาเนินงานดู้านการบริการและช่วยเหล่อแรงงาน ดููแลบุคลากรทีุ่กคนอย่างเที่่าเที่่ยมกัน ส่่งเส่ริมการส่ร้าง
ความรู้ความเขั้าใจดู้านการปีฏิิบัติิติ่อแรงงานอย่างเปี็นธุรรมและเคารพัส่ิที่ธุิมนุษัยชน นำาไปีสู่่การนำาไปีปีรับใช้ที่ั�วที่ั�งองค์กร 

รวมไปถึงสิ่ง่เสิ่ริมให้พนักงานสิ่ามารถรักษีาสิ่มดุลระหว่างการใชั้ชัีวิต่และการทุำางาน	นอกจากนี�ยังมุง่เน้นการสิ่่�อสิ่ารเพ่�อรับฟังและรวบรวม	
ความคิดเห็นของพนักงานมาใชั้ในการปรับปรุงระบบงาน	สิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน	และสิ่วัสิ่ดิการสิ่ำาหรับพนักงานอยา่งต่่อเน่�อง

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

50รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



 การดำ้แลและร่กษีาพนิ่กงานิ

สิ่รุปการดำาเนินงานประจำาปี	2564	 	

อัต่รากำาลังพล

	 	การจ้างงานผิู้พิการ

การจ้างงานผิู้สิู่งอายุ

	 คะแนนเฉีลี�ยความพึงพอใจ

ความผิูกพันธิ์พนักงานต่่อองค์กร

คะแนนเฉีลี�ยความพึงพอใจของพนักงานย้อนหลัง

2562

ร้อยละ	67

2563

ร้อยละ	87

อัต่ราการเล่�อนต่ำาแหนง่

ด้วยโครงการพิเศษี

(ไมร่วมการเล่�อนขั�นต่ามอายุงาน)

	 อัต่ราการลาออก

อัต่ราย้อนหลัง

2561

2.28

2562

2.23

2563

1.39
	

ทุุนการศึกษีาบุต่รพนักงานประจำาปี

ทัุ�งสิ่ิ�น	76	ทุุน

จำานวน	(คน)

959

จำานวน	(คน)8	

จำานวน	(คน)

8	

ร้อยละ

86	

1.88%

1.78%

1.62%2561

2562

2563

2563

2562

2561

15	ทุ่าน

15	ทุ่าน

16	ทุ่าน

2564

16	ทุ่าน

ร้อยละ

1.63	

มูลค่ารวม	(บาทุ)

410,000

อัตรากําลังพล คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
ความผูกพันพนักงานตอ
องคกร 

จํานวน (คน)

959

สรุปการดําเนินงานประจําป 2564 

รอ้ยละ

86
คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
ของพนักงานย้อนหลัง (ร้อยละ) 

2563

2562

87

67

การจางงานผูพิการ

จํานวน (คน)

8
การจางงานผูสูงอายุ

จํานวน (คน)

8

อัตราย้อนหลัง (ร้อยละ)

2563

2562

1.39

2.23

2561 2.28

อัตราการลาออก
ร้อยละ

1.63

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
ประจําป ทั้งสิ้น 76 ทุน 
มูลค่ารวม (บาท)

410,000

อัตราการเลื่อนตําแหนง
โดยโครงการพิเศษ

(ไมร่วมการเล่ือนขั้น
ตามอายุงาน)

2561 ท่าน15
ท่าน152562

ท่าน162563

ท่าน182564

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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การจ้างงาน

บริษัีทุให้ความสิ่ำาคัญกับสิ่ิทุธิิขั�นพ่�นฐานของมนุษียชันและดำาเนินธุิรกิจต่ามหลักมนุษียธิรรมและกฎิหมาย	 โดยมี
การจ้างงานและสิ่รรหาบุคคลากรอยา่งเป็นธิรรม	เหมาะสิ่มกับทิุศทุางการดำาเนินธุิรกิจของบริษัีทุ	และสิ่นับสิ่นุน
ความหลากหลายของพนักงานโดยไม่มีการแบ่งแยก	 เพศ	 เชั่�อชัาติ่	หร่อศาสิ่นา	 เพ่�อให้พนักงานทุุกคนสิ่ามารถ
ทุำางานได้อยา่งมีความสิุ่ข	และมีประสิ่ิทุธิิภาพ	โดย	ณ์	วันทีุ�	31	ธิันวาคม	2564	บริษัีทุมีพนักงานทัุ�งหมด	959	ราย	
แบง่เป็นพนักงานชัาย	610	ราย	(ร้อยละ	63.61)	และ	พนักงานหญิง	349	ราย	(ร้อยละ	36.39)	นอกจากนั�นบริษัีทุ
ยังสิ่่งเสิ่ริมให้พนักงานมีอาชัีพและรายได้	 โดยมีการจ้างงานพนักงานผิู้พิการทีุ�ขึ�นทุะเบียนเป็นผิู้พิการกับกรมสิ่่ง
เสิ่ริมและพัฒนาคุณ์ภาพชัวิีต่คนพกิาร	จำานวน	8	รายครบต่ามเกณ์ฑ์์	และมเีป้าหมายในการสิ่นับสิ่นุนผิู้พกิารเพิ�ม
ขึ�นต่่อไป	 ปัจจุบันบริษัีทุมีพนักงานจำาแนกต่ามชั่วงอายุ	 โดยรวมถึงผิู้สิู่งอายุทีุ�บริษัีทุจ้างงานจำานวน	8	ราย	 เพ่�อ	
สิ่ง่เสิ่ริมให้ผิู้สิู่งอายุมีรายได้ในการเลี�ยงดูต่นเองและครอบครัว	และอยูใ่นสิ่ังคมได้อยา่งสิ่มดุลเทุ่าเทีุยม	

ต่ารางแสิ่ดงจำานวนพนักงาน

จำานวนพนักิงาน
จำานวนพนักิงานแต่ล้ะปี

2562 2563 2564

จำานวนพนักิงานท้ังหมด้ 844 964 959

พนักงานรายเด่อน 716 854 849

พนักงานรายวัน 128 110 110

จำานวนพนักิงานแยกิตามประเภทกิารจ้างงาน

พนักงานประจำา 718 791 835

พนักงานสิ่ัญญาจ้าง 126 173 124

จำานวนพนักิงานแยกิตามเพศ

ชัาย 	538 603 610

หญิง 	306 361 349

จำานวนพนักิงานแยกิตามกิารจ้างงานอ่ืน ๆ

ผิู้พิการ 2 7 8

ผิู้สิู่งอายุ 5 6 8	

จำานวนพนักิงาน
จำานวนพนักิงานแต่ล้ะปี

2562 2563 2564

จำานวนพนักิงานแยกิตามระดั้บพนักิงาน

ผิู้บริหารระดับสิู่ง 	34 38 41

ผิู้จัดการฝ่่าย 	60 65 71

หัวหน้าแผินก/หัวหน้าหนว่ย 	88 114 117

พนักงานระดับต้่น-กลาง 	421 476 509

พนักงานระดับปฏิิบัติ่การ 	241 271 221

จำานวนกิารสัรรหาพนักิงานสัำาเรจ็

ผิู้บริหารระดับสิู่ง 5 4 4

ผิู้จัดการฝ่่าย 15 19 25

หัวหน้าแผินก/หัวหน้าหนว่ย 31 29 17

พนักงานระดับต้่น-กลาง 130 158 165

พนักงานระดับปฏิิบัติ่การ 65 5 4

อัตรากิารล้าออกิของพนักิงาน (รอ้ยล้ะ) 2.23 1.39 1.63

บริษัีทุจัดตั่�งคณ์ะทุำางานเพ่�อดูแลและรักษีาพนักงาน	 ในระดับผิู้บริหารผิ่าน	คณ์ะกรรมการสิ่รรหาและพิจารณ์า
ผิลต่อบแทุน	และ	HR	Committee	เพ่�อดูแลเกี�ยวกับสิ่วัสิ่ดิการของพนักงาน	รับฟังข้อเสิ่นอแนะ	และข้อร้องเรียน
จากพนักงานในแต่่ละฝ่่ายและแต่่ละสิ่ายงานผ่ิานผิู้บริหารแต่่ละสิ่ายงานทีุ�เป็นตั่วแทุนของคณ์ะกรรมการ		
HR	Committee	โดยมีการจัดประชุัมอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ	เพ่�อรว่มหาข้อสิ่รุปและแนวทุางในการแก้ไขปัญหา	รวมทัุ�ง
ปรับปรุง	 พัฒนาสิ่วัสิ่ดิการต่่าง	ๆ	 ทีุ�แข่งขันและจูงใจพนักงานโดยออกเป็นนโยบาย	และนำาไปสิู่่การปฏิิบัติ่ของ
พนักงาน

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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2) การฝ่ึกอบรมและพััฒนาศักยภาพัขัองบุคลากร

จํานวนหลักสูตร จํานวนช่ัวโมงการอบรมเฉล่ียแยกตามระดับพนักงาน
จํานวน (หลักสตูร)  (ชั่วโมง/คน/ปี) 

0

10

20

30

การพฒันาศักยภาพพนกังานประจําป ี2564 จึงปรบัเปล่ียนตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชื้อ COVID-19 
ปรบักระบวนการบางหลักสูตรเป็นแบบออนไลน์

*

*

แบง่เป็น 
- หลักสตูรอบรมภายใน 62 หลักสตูร 
- หลักสตูรอบรมภายนอก 49 หลักสตูร 

111

จํานวน (ชั่วโมง/คน/ป)ี

5.01

1.12
5.91 7.4

21.94

จํานวนช่ัวโมงการอบรมเฉล่ีย ระดับปฏิบติัการ ระดับสว่นกลาง

ระดับหัวหน้าแผนก/หนว่ย ระดับผูช้ว่ยผูจั้ดการและผูจั้ดการฝ่าย

ระดับผูบ้รหิารระดับสงู

9.2

G Goal
มุงมั่นสูเปาหมาย ไมหวั่น ไมถอดใจ

R Reliability
ทํางานแบบมืออาชีพไวใจได

O Ownership
ดูแล ใสใจ เปนหนึ่งเดียว

W Wisdom Learning
เรียนรูตลอดเวลาจะกอใหเกิดปญญาและการปรับตัว

T Technology & Innovation
เปดรับเทคโนโลโยและตอยอดใหกับนวัฒกรรม

H Honesty & Governance
ซื่อสัตย โปรงใสและทุมเทตอความรับผิดชอบที่มี

บริษัีทุต่ระหนักดีว่า	“พนักิงาน”	ค่อ	จุดเริ�มต้่นของการขับเคล่�อนธุิรกิจไปสิู่เ่ป้าหมายเป็นแรงผิลักดันสิ่ำาคัญทีุ�จะ
นำาพาองค์กรไปสูิ่ค่วามยั�งย่น	บรษัิีทุจึงได้พฒันางานบริหารทุรพัยากรบุคคลบนพ่�นฐานการปฏิิบติั่ต่่อบุคลากร	โดย
มุง่เสิ่ริมสิ่ร้างโอกาสิ่ความก้าวหน้า	ผิลต่อบแทุน	การแต่่งตั่�งปรับเล่�อนต่ำาแหนง่	การพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการ
พัฒนาคุณ์ธิรรม	การดูแลรักษีาสิ่ภาพแวดล้อม	ความปลอดภัย	และจัดระบบการทุำางานแบบมีสิ่ว่นรว่ม	ต่ลอดจน
สิ่่งเสิ่ริมทัุกษีะและการเรียนรู้ต่ลอดระยะเวลาการทุำางาน	 โดยมุ่งหวังสิ่ร้างพนักงานให้เป็นคนเก่ง	 ทีุมงานดี	และ
องค์กรเป็นเลิศ	 โดยมุ่งเน้นและเสิ่ริมสิ่ร้างคุณ์ลักษีณ์ะ	 ทัุกษีะและศักยภาพต่ามทีุ�องค์กรคาดหวัง	 โดยมีความ	
มุง่หวัง	ดังนี�

•	 	 สิ่ร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่ง	คนดี	มีความมุง่มั�น	ทุำางานเป็นทีุม	และนำาพาองค์กรสิู่ค่วามเป็นเลิศ	โดยเชั่�อม
โยงพฤติ่กรรมของพนักงานกับวัฒนธิรรมองค์กร	 “องค์กิรเติบโต พนักิงานเติบโต”	 (We	 GROWTH		
Together)	การรว่มสิ่รา้งพฤติ่กรรมวัฒนธิรรมองค์กรทีุ�เขม้แขง็นั�น	เปรยีบเสิ่ม่อนการวางรากฐานขององค์กร
ให้มั�นคงและยั�งย่น	 ซ่ึ�งเป็นหน้าทีุ�ของพนักงานทุุกคนในองค์กรให้มีสิ่่วนร่วมสิ่ร้าง	“วัฒนธุรรมองค์กิร”		
สิ่ร้างความเป็นหนึ�งเดียว

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

53รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



On the Job training

2

Off the Job training

3

Knowledge Sharing

4

Traning need survey

1

•	 พัฒนาศักยภาพพนักงานเพ่�อเต่รียมความพร้อมกับการเติ่บโต่ขององค์กร	 โดยจัดทุำาแผินพัฒนาพนักงานรายบุคคล	 (Individual	Development	Plan)	และแผินฝ่กึอบรมและพฒันาประจำาปี	 (Training	Plan)	รวมไปถึงการบริหาร	
องค์ความรู้ภายในองค์กร	(Knowledge	Management)	ผิา่นกระบวนการ

	 1.	 การแบง่ปันองค์ความรู้	(Knowledge	Sharing)

	 2.	 การสิ่ร้างเคร่อขา่ยความรู้	(Knowledge	Network)

	 3.	 การสิ่ร้างเคร่�องม่อหาความรู้	(Knowledge	Search	Engine)	หร่อในหลายองค์กรสิ่ร้างเป็น	KM	Center

•	 จัดทุำาแผินความก้าวหน้าในสิ่ายอาชัีพของพนักงานในองค์กร	(Career	Paths)

•	 จัดทุำาแผินสิ่่บทุอดต่ำาแหนง่งานทีุ�สิ่ำาคัญขององค์กร	ผิา่นนโยบายการปรับเล่�อนต่ำาแหนง่งาน

ต่ลอดระยะเวลาทีุ�ผิา่นมาบรษัิีทุได้เพิ�มจำานวนบุคลากรอยา่งต่่อเน่�อง	ทัุ�งนี�สิ่บ่เน่�องมาจากการเจรญิโต่อยา่งต่่อเน่�องของบรษัิีทุมาโดยต่ลอด	ดังนั�นบรษัิีทุ	ได้ออกแบบโครงสิ่รา้งหลักสูิ่ต่รพฒันาบุคลากรของบรษัิีทุใหเ้ชั่�อมโยงและสิ่อดคล้อง
กับผิลการประเมินสิ่มรรถนะความสิ่ามารถ	 (Competency)	ผิลการปฏิิบัติ่งาน	 (KPIs)	และแผินกลยุทุธิ์ขององค์กรในแต่่ละปีต่ามความเหมาะสิ่มกับบุคลากรในแต่่ละระดับ	 โดยเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์จัดทุำาหลักสิู่ต่รพัฒนา
บุคลากรเพ่�อต่อบสิ่นองต่่อวิสิ่ยัทัุศน	์พนัธิกิจ	และทิุศทุางแผินกลยุทุธิข์องบรษัิีทุ	เพ่�อเปน็กำาลังสิ่ำาคัญทีุ�จะรวมพลังผิลักดันให	้บรษัิีทุ	เปน็องค์กรทีุ�เจรญิเติ่บโต่อยา่งมั�นคงและยั�งยน่ต่่อไป	และเพ่�อเต่รยีมความพรอ้มในการพฒันากำาลังคน
ให้ทัุนกับการเติ่บโต่ขององค์กร	ผิา่นกระบวนการฝ่ึกอบรมต่่าง	ๆ	ดังนี�

กำาหนดจากความต้่องการของหน่วยงาน	และความ
ต้่องการรายบุคคลต่ามความเหมาะสิ่มในแต่่ละ

ต่ำาแหนง่งาน

กำาหนดความต้่องการของบุคคลทีุ�มาปฏิิบัติ่ในหน้าทีุ�
ของหน่วยงาน	 และกำาหนดกระบวนการวัดผิล		

ไมว่่าจะในรูปแบบข้อเขียน	หร่อ	ปฏิิบัติ่

การอบรมนอกเหน่อจากการทุำางาน	ไมว่่าจะเป็นการ
เข้ารับการอบรมพิเศษี	Special	training	หร่อการใชั้

สิ่ถานการณ์์จำาลองและกรณ์ีศึกษีา

การถ่ายทุอดองค์ความรู้องค์กร	 เพ่�อสิ่่งเสิ่ริมพัฒนา
ทัุกษีะ	ความรู้	ความสิ่ามารถ	และการนำาไปประยุกต์่

ใชั้ในการทุำางานอยา่งมีประสิ่ิทุธิิภาพ

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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เพ่�อให้พนักงานเปน็	“คนเก่ิง คนด้”ี	บรษัิีทุได้จัดสิ่รรงบประมาณ์ด้านการพฒันาศกัยภาพพนักงานในการฝึ่กอบรม
จำานวน	111	หลักสิู่ต่ร	และมีจำานวนชัั�วโมงการฝ่ึกอบรมเฉีลี�ยของพนักงานเทุ่ากับ	5.01	ชัั�วโมงต่่อคนต่่อปี	และมี
รายละเอียดด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	ดังนี�

งบประมาณ์และสิ่ถิติ่ด้านการอบรม

รายล้ะเอยีด้ 2562 2563 2564

งบประมาณ์การฝึ่กอบรม	(ล้านบาทุ) 3.85 3.15 2.00

จำานวนหลักสิู่ต่ร 168 135 111

จำานวนพนักงานท่ีุเข้าอบรม 2,231 1,022 1,371

จำานวนชัั่วโมงอบรมเฉีล่ีย/คน 16.57 13.23 5.01

หมายเหตุ่	 1)	การพัฒนาศักยภาพพนักงานประจำาปี	 2564	ปรับเปลี�ยนต่ามสิ่ถานการณ์์การแพร่ระบาดของ	
โรค	COVID-19

	 2)	ปรับกระบวนการบางหลักสิู่ต่รแบบออนไลน์

จำานวนชัั�วโมงการอบรมเฉีลี�ยแบง่ต่ามระดับพนักงาน

ระดั้บพนักิงาน

จำานวนชั่วโมงอบรมเฉล้ีย่ต่อ
พนักิงานแต่ล้ะระดั้บ

2562 2563 2564

1.พนักงานระดับปฏิิบัติ่การ 9 5 1.21

2.พนักงานระดับต้่น-กลาง 14 7 5.91

3.พนักงานระดับหัวหน้าแผินก/หนว่ย 26 6 7.40

4.พนักงานระดับผิู้ชัว่ยผิู้จัดการ	และผิู้จัดการฝ่่าย 36 6 9.20

5.พนักงานระดับผิู้บริหารระดับสิู่ง 36 23 21.94

ซ่ึ�งนอกจากหลักสูิ่ต่รการฝึ่กอบรมแล้ว	บรษัิีทุเล็งเห็นความสิ่ำาคัญของบุคลากรทีุ�เริ�มงานใหม่	โดยมุง่เน้นให้พนักงาน
เติ่บโต่ไปพร้อมกับองค์กร	 โดยใสิ่่ใจดูแลตั่�งแต่่วันแรกของการเริ�มงาน	 โดยจัดให้มีการปฐมนิเทุศพนักงานใหม่		
(On	Boarding	Program)	ให้เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธิรรมองค์กรโดยสิ่ร้างระบบพี�เลี�ยง	(Mentor)	เพ่�อให้พนักงาน
ใหมเ่ข้าใจระบบการทุำางาน	วัฒนธิรรมองค์กร	อาชัีวอนามัยและความปลอดภัย	และหลักเกณ์ฑ์์นโยบายต่่าง	ๆ 	ใน
การปฏิิบัติ่งานได้อยา่งถูกต้่อง	และเป็นไปอยา่งสิ่มดุลระหว่างพนักงาน	 กับองค์กรให้มีความเข้าใจ	และประสิ่าน
การทุำางานกันอยา่งสิ่มดลุและเปน็ทีุม	และนอกจากการพฒันาฝ่กึอบรมเพ่�อรองรบัธุิรกิจแล้ว	องค์กรยงัมหีลักสูิ่ต่ร	
“การวางแผินลงทุุนเพ่�อประโยชัน์ทุางภาษีี	และการออมเงินเพ่�อใชั้ในวัยเกษีียณ์”	เพ่�อให้พนักงานมีสิ่มดุลชัีวิต่ทีุ�
ดีก่อนวัยเกษีียณ์	เพ่�อรองรบัพนกังานทีุ�กำาลังจะพน้สิ่ภาพการทุำางาน	เป็นการเต่รยีมความพรอ้มก่อนทีุ�จะเกษีียณ์
ล่วงหน้า	สิ่ามารถวางแผินชัีวิต่	แผินสิุ่ขภาพ	บริหารสิ่ินทุรัพย์	เพ่�อให้ชัีวิต่หลังการเกษีียณ์เป็นไปอยา่งมีดุลยภาพ

ในปี	2564	เน่�องจากสิ่ถานการณ์	์COVID-19		เพ่�อความปลอดภัยของพนักงาน	บรษัิีทุจึงเล่อกจัดการอบรมออนไลน์
เพิ�มมากขึ�น	และเน่�องจากบรษัิีทุมผีิูบ้รหิารและพนกังานทีุ�เคยได้รบัการอบรมภายนอกเปน็จำานวนมาก	จึงได้มกีาร
จัดการอบรมในรูปแบบ	Knowledge	Sharing	โดยสิ่ง่เสิ่ริมให้ผิู้บริหารและพนักงานดังกล่าว	นำาความรู้และทัุกษีะ
หลังจากการฝึ่กอบรมมาถ่ายทุอดสิู่พ่นกังานภายในบริษัีทุทีุ�สิ่นใจ	เพ่�อเป็นการส่ิ่งเสิ่ริมการเรยีนรูภ้ายในองค์กรอีก
ทัุ�งยังเป็นการติ่ดต่าม	รวมทัุ�งประเมินผิลจากการอบรมของพนักงาน	จากการถ่ายทุอดได้อีกทุางหนึ�ง

จำานวนผิู้บริหารและพนักงานทีุ�สิ่ามารถถ่ายทุอดความรู้และทัุกษีะผิา่นกิจกรรม	Knowledge	Sharing	(แยกต่าม
ระดับพนักงาน)

On Boarding Program

High-Performing Team

Mentor Systerm
Evalution System
Key Performance Indicator
Training
Follow up

•
•
•
•
•

(1 Year)

จํานวนผูบริหารและพนักงานท่ีสามารถถายทอดความรูและทักษะ
ผานกิจกรรม Knowledge Sharing

(คน) 

ระดับต้น-กลาง

0

2

4

6

8

ระดับหัวหน้าแผนก/หนว่ย ระดับผู้ชว่ยผู้จัดการและผู้จัดการ ระดับผู้บริหารระดับสูง

1 1 1 1

7

4

3

2563 2564
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ส่รุปีรายละเอ่ยดูหลักสู่ติรการอบรม ในปีี 2564
ณ์	วันทีุ�	31	ธิันวาคม	2564	บริษัีทุมีรายละเอียดหลักสิู่ต่รการอบรม	ปี	2564	ดังนี�

หลั้กิสัต้รกิารฝึกิอบรม ปี 2564

ระดั้บ หลั้กิสัต้รระบบคณุภาพ หลั้กิสัต้รกิารพัฒนา
บุคล้ากิร

(Core Competencies)

หลั้กิสัต้รกิารบรหิาร หลั้กิสัต้รกิิจกิรรมเพิ่มผล้ผลิ้ต / เทคนิค / ความปล้อด้ภัย สัิง่แวด้ล้้อม

ผ้บ้รหิารระดั้บสัง้ •	 ความรูเ้บ่�องต้่น
เกี�ยวกับมาต่รฐาน
ระบบบรหิารงาน
คณุ์ภาพ	
ISO9001:2015	
และ	การจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อม	
ISO14001:2015

•	 ISO/IEC	
17025:2017

•	 Creative	Talk	
Conference	2021

•	 Leadership	
Succession	
Program	(LSP)	
รุน่ทีุ�	12

•	 การบริหารสิ่ัญญา
จ้างก่อสิ่ร้าง		
(Construction	
Contract	
Management)

•	 CFO’s	Orientation	
Course	for	New	
IPOs	รุน่ทีุ�	5

•	 การบริหารจัดการ
ต่าม	พ.ร.บ.	
คุ้มครองข้อมูลสิ่ว่น
บุคคล	พ.ศ.2562	
ด้านการบริหาร
ทุรัพยากรมนุษีย์	
(ภาคปฏิิบัติ่)	รุน่ทีุ�	3

•	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยวกับความปลอดภัย	อาชัีวอนามัย	และสิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน	

•	 เจ้าหน้าทีุ�ความปลอดภัยในการทุำางาน	ระดับบริหาร

•	 การพัฒนา	e-Form	โดยใชั้	Alfresco	และ	Bleaf	Solution	สิ่ำาหรับระบบ	E-Doc	(Module	1	-	4)

•	 Update	กฎิหมายภาษีีอากร	ปี	2564

•	 การใชั้โปรแกรม	PVsyst	แบบม่ออาชัีพ

•	 Update	มาต่รฐานการรายงานทุางการเงินสิ่ำาหรับปี	2564	และมาต่รฐานการบัญชัีเร่�องเกษีต่รกรรม

•	 “คำาประกัน”	เร่�องสิ่ำาคัญทีุ�ต้่องรู้	ไมค่วรมองข้าม

•	 มองการณ์์ไกล	ป้องกันภัยความเสิ่ี�ยง	ด้วย	ประกันภัยโครงการก่อสิ่ร้าง	และ	ประกันภัยทุรัพย์สิ่ิน		
(C.A.R.	&	I.A.R	:	Constructor’s	All	Risk	Insurance	and	Industrial	All	Risk)

•	 พ.ร.ก.ปรับเปลี�ยนอัต่ราดอกเบี�ย	ครั�งแรกในรอบ	95	ปี

•	 เทุคนิคการควบคุมงานสิ่ว่นงานโยธิา

•	 รู้ไว้	ก่อนทุำาพลาด	พ.ร.บ.คอมพิวเต่อร์ในยุค	COVID-19	และอัพเดทุ	IT	Policy

•	 แนวทุางและข้อพิจารณ์าเกี�ยวกับปัญหาทีุ�พบบอ่ยในงานรับเหมาก่อสิ่ร้าง

•	 บริบทุธุิรกิจโซ่ลาร์ในประเทุศไทุย	(Solar	Business	and	Its	Context	in	Thailand)

•	 การออกแบบ	ติ่ดตั่�ง	Solar	Rooftop	และผิลกระทุบ

•	 ภาษีีเงินได้	หัก	ณ์	ทีุ�จ่าย	(Withholding	Tax)

•	 การเสิ่ริมสิ่ร้างขีดความสิ่ามารถด้านการรายงานข้อมูลกิจกรรมหร่อปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกในสิ่าขา	IPPU

•	 โครงการจัดทุำารา่งกฎิหมายลำาดับรองภายใต้่พระราชับัญญัติ่คุ้มครองข้อมูลสิ่ว่นบุคคล	พ.ศ.2562

•	 พัฒนาความรู้ด้านสิ่มาร์ทุกริด	8	วิชัา

•	 Webinar	on	the	Join	Crediting	Mechanism	(JCM)	Implementation	in	Thailand	2021	-	Innovation	for	Carbon	
Neutrality	Through	JCM

•	 การสิ่รรหากรรมการมีกระบวนการอยา่งไรให้ถูกต้่องต่ามหลัก	CG

•	 ความรูแ้ละทัุกษีะการวิเคราะหป์	ี2564	หวัขอ้	มติิ่ใหมใ่นการวิเคราะหห์ลักทุรพัยโ์ดยคำานงึถึงความยั�งยน่ผิา่น	One-report

•	 มาต่รฐานบัญชัีสิ่ายเขียว	วทุ.

•	 การใชั้งาน	OMICRON	CMC	356

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั
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หลั้กิสัต้รกิารฝึกิอบรม ปี 2564

ระดั้บ หลั้กิสัต้รระบบคณุภาพ หลั้กิสัต้รกิารพัฒนา
บุคล้ากิร

(Core Competencies)

หลั้กิสัต้รกิารบรหิาร หลั้กิสัต้รกิิจกิรรมเพิ่มผล้ผลิ้ต / เทคนิค / ความปล้อด้ภัย สัิง่แวด้ล้้อม

ผ้จั้ด้กิารฝ่าย •	 ความรู้เบ่�องต้่น
เกี�ยวกับมาต่รฐาน
ระบบบริหารงาน
คุณ์ภาพ	
ISO9001:2015	
และ	การจัดการสิ่ิ�ง
แวดล้อม	
ISO14001:2015

•	 ISO/IEC	
17025:2017

•	 9	ทัุกษีะการ
บริหารคนเพ่�อ
เพิ�มศักยภาพการ
ขับเคล่�อนองค์กร	
(The	9	Essential	
Skill	for	People	
Management)

•	 Culture	
Challenges

•	 การบริหารสิ่ัญญา
จ้างก่อสิ่ร้าง	
(Construction	
Contract	
Management)

•	 CFO’s	Orientation	
Course	for	New	
IPOs	รุน่ทีุ�	5

•	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยวกับความปลอดภัย	อาชัีวอนามัยและ	สิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน	
•	 อบรม	กิจกรรม	5สิ่	และสิ่ิ�งแวดล้อมคณ์ะกรรมการ	5สิ่	ประจำาปี	2564
•	 เจ้าหน้าทีุ�ความปลอดภัยในการทุำางาน	ระดับบริหาร
•	 การพัฒนา	e-Form	โดยใชั้	Alfresco	และ	Bleaf	Solution	สิ่ำาหรับระบบ	E-Doc	(Module	1	-	4)
•	 Update	กฎิหมายภาษีีอากร	ปี	2564
•	 การใชั้โปรแกรม	PVsyst	แบบม่ออาชัีพฯ
•	 Update	มาต่รฐานการรายงานทุางการเงินสิ่ำาหรับปี	2564	และมาต่รฐานการบัญชัีเร่�องเกษีต่รกรรม
•	 “คำาประกัน”	เร่�องสิ่ำาคัญทีุ�ต้่องรู้	ไมค่วรมองข้าม
•	 มองการณ์์ไกล	ป้องกันภัยความเสิ่ี�ยง	ด้วย	ประกันภัยโครงการก่อสิ่ร้าง	และ	ประกันภัยทุรัพย์สิ่ิน	

(C.A.R.	&	I.A.R	:	Constructor’s	All	Risk	Insurance	and	Industrial	All	Risk)
•	 พ.ร.ก.ปรับเปลี�ยนอัต่ราดอกเบี�ย	ครั�งแรกในรอบ	95	ปี
•	 เทุคนิคการควบคุมงานสิ่ว่นงานโยธิา
•	 รู้ไว้	ก่อนทุำาพลาด	พ.ร.บ.คอมพิวเต่อร์ในยุค	COVID-19	และอัพเดทุ	IT	Policy
•	 แนวทุางและข้อพิจารณ์าเกี�ยวกับปัญหาทีุ�พบบอ่ยในงานรับเหมาก่อสิ่ร้าง
•	 บริบทุธุิรกิจโซ่ลาร์ในประเทุศไทุย	(Solar	Business	and	Its	Context	in	Thailand)
•	 การออกแบบ	ติ่ดตั่�ง	Solar	Rooftop	และผิลกระทุบ
•	 ภาษีีเงินได้	หัก	ณ์	ทีุ�จ่าย	(Withholding	Tax)
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Recruitment	&	Selection
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Remuneration	Management
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Employee	Relations
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Learning	&	Development
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Workforce	Planning
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Performance	Management
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Career	Management
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Organization	Development
•	 การปฏิิบัติ่ต่าม	พรบ.	PDPA	ได้ภายในระยะเวลา	30	วัน
•	 TCFD	&	SDGs	Workshop	for	Beginners
•	 ฝ่่ากระแสิ่	Disruption	ความทุ้าทุายของนักบัญชัียุคดิจิตั่ล
•	 การประยุกต์่ใชั้งาน	PLAXIS	2D	ในงานวิศวกรรมอยา่งม่ออาชัีพ	รุน่ทีุ�	1
•	 เทุคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบต่เต่อรี�ลิเทีุ�ยมไอออน
•	 Webinar	on	the	Join	Crediting	Mechanism	(JCM)	Implementation	in	Thailand	2021	-	Innovation	for	Carbon	

Neutrality	Through	JCM
•	 มาต่รฐานบัญชัีสิ่ายเขียว	วทุ.
•	 การใชั้งาน	OMICRON	CMC	356

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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02 
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เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
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หลั้กิสัต้รกิารฝึกิอบรม ปี 2564

ระดั้บ หลั้กิสัต้รระบบคณุภาพ หลั้กิสัต้รกิารพัฒนา
บุคล้ากิร

(Core Competencies)

หลั้กิสัต้รกิารบรหิาร หลั้กิสัต้รกิิจกิรรมเพิ่มผล้ผลิ้ต / เทคนิค / ความปล้อด้ภัย สัิง่แวด้ล้้อม

หวัหน้าหน่วย / 
หวัหน้าแผนกิ

•	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยว
กับมาต่รฐานระบบ
บริหารงานคุณ์ภาพ	
ISO9001:2015	และ	
การจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อม	
ISO14001:2015

•	 การจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อมต่าม	
ข้อกำาหนด	
ISO14001:2015	
และการจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อมสิ่ำาหรับ
โรงไฟฟา้พลังงานลม	
รุน่	1-2

•	 ISO9001:2015	
Refreshing

•	 ISO/IEC	
17025:2017

•	 9	ทัุกษีะการ
บริหารคนเพ่�อ
เพิ�มศักยภาพการ
ขับเคล่�อนองค์กร	
(The	9	Essential	
Skill	for	People	
Management)

•	 การบริหารสิ่ัญญา
จ้างก่อสิ่ร้าง	
(Construction	
Contract	
Management)

•	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยวกับความปลอดภัย	อาชัีวอนามัยและ	สิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน	
•	 อบรมกิจกรรม	5สิ่	และสิ่ิ�งแวดล้อมคณ์ะกรรมการ	5สิ่	ประจำาปี	2564
•	 เจ้าหน้าทีุ�ความปลอดภัยในการทุำางาน	ระดับบริหาร
•	 การพัฒนา	e-Form	โดยใชั้	Alfresco	และ	Bleaf	Solution	สิ่ำาหรับระบบ	E-Doc	(Module	1	-	4)
•	 ความปลอดภัยในการทุำางานในทีุ�อับอากาศ	 (Confined	Space)	 (สิ่ำาหรับผิู้อนุญาต่,	ผิู้ควบคุม,	ผิู้ชั่วยเหล่อ,	 และ	

ผิู้ปฏิิบัติ่งาน)
•	 Update	กฎิหมายภาษีีอากร	ปี	2564
•	 การใชั้โปรแกรม	PVsyst	แบบม่ออาชัีพฯ
•	 Update	มาต่รฐานการรายงานทุางการเงินสิ่ำาหรับปี	2564	และมาต่รฐานการบัญชัีเร่�องเกษีต่รกรรม
•	 “คำาประกัน”	เร่�องสิ่ำาคัญทีุ�ต้่องรู้	ไมค่วรมองข้าม
•	 มองการณ์์ไกล	ป้องกันภัยความเสิ่ี�ยง	ด้วย	ประกันภัยโครงการก่อสิ่ร้าง	และ	ประกันภัยทุรัพย์สิ่ิน		

(C.A.R.	&	I.A.R	:	Constructor’s	All	Risk	Insurance	and	Industrial	All	Risk)
•	 พ.ร.ก.ปรับเปลี�ยนอัต่ราดอกเบี�ย	ครั�งแรกในรอบ	95	ปี
•	 เทุคนิคการควบคุมงานสิ่ว่นงานโยธิา
•	 รู้ไว้	ก่อนทุำาพลาด	พ.ร.บ.คอมพิวเต่อร์ในยุค	COVID-19	และอัพเดทุ	IT	Policy
•	 แนวทุางและข้อพิจารณ์าเกี�ยวกับปัญหาทีุ�พบบอ่ยในงานรับเหมาก่อสิ่ร้าง
•	 บริบทุธุิรกิจโซ่ลาร์ในประเทุศไทุย	(Solar	Business	and	Its	Context	in	Thailand)
•	 การออกแบบ	ติ่ดตั่�ง	Solar	Rooftop	และผิลกระทุบ
•	 ภาษีีเงินได้	หัก	ณ์	ทีุ�จ่าย	(Withholding	Tax)
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Recruitment	&	Selection
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Remuneration	Management
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Workforce	Planning
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Performance	Management
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Career	Management
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Organization	Development
•	 ฝ่่ากระแสิ่	Disruption	ความทุ้าทุายของนักบัญชัียุคดิจิตั่ล
•	 Update	ล่าสิุ่ดกฎิหมาย	e-Payment	หลักเกณ์ฑ์์และวิธิีการจัดทุำา	e-Tax	Invoice	&	e-Receipt,	e-Withholding	Tax
•	 โครงการจัดทุำารา่งกฎิหมายลำาดับรองภายใต้่พระราชับัญญัติ่คุ้มครองข้อมูลสิ่ว่นบุคคล	พ.ศ.2562
•	 การปฏิิบัติ่งานบนทีุ�สิู่ง	สิ่ำาหรับผิู้ควบคุมงาน	
•	 Compliance	audit
•	 มาต่รฐานบัญชัีสิ่ายเขียว	วทุ.
•	 การใชั้งาน	OMICRON	CMC	356

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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หลั้กิสัต้รกิารฝึกิอบรม ปี 2564

ระดั้บ หลั้กิสัต้รระบบคณุภาพ หลั้กิสัต้รกิารพัฒนา
บุคล้ากิร

(Core Competencies)

หลั้กิสัต้รกิารบรหิาร หลั้กิสัต้รกิิจกิรรมเพิ่มผล้ผลิ้ต / เทคนิค / ความปล้อด้ภัย สัิง่แวด้ล้้อม

พนักิงาน •	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยว
กับมาต่รฐานระบบ
บริหารงานคุณ์ภาพ	
ISO9001:2015	
และ	การจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อม	
ISO14001:2015

•	 การจัดการสิ่ิ�ง
แวดล้อมต่าม	
ข้อกำาหนด	
ISO14001:2015	
และการจัดการ	
สิ่ิ�งแวดล้อมสิ่ำาหรับ
โรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม	รุน่	1-2

•	 ISO9001:2015	
Refreshing

•	 ISO/IEC	
17025:2017

•	 9	ทัุกษีะการ
บริหารคนเพ่�อ
เพิ�มศักยภาพการ
ขับเคล่�อนองค์กร	
(The	9	Essential	
Skill	for	People	
Management)

•	 ปรับองค์กรให้	
Agile	ด้วย	Scrum	
Tool

•	 The	Power	of	
Servant	
Leadership	in	
the	Post	
Pandemic	World

•	 การบริหารสิ่ัญญา
จ้างก่อสิ่ร้าง	
(Construction	
Contract	
Management)

•	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยวกับความปลอดภัย	อาชัีวอนามัยและ	สิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน
•	 อบรมกิจกรรม	5สิ่	และสิ่ิ�งแวดล้อมคณ์ะกรรมการ	5สิ่	ประจำาปี	2564
•	 เจ้าหน้าทีุ�ความปลอดภัยในการทุำางาน	ระดับบริหาร
•	 การพัฒนา	e-Form	โดยใชั้	Alfresco	และ	Bleaf	Solution	สิ่ำาหรับระบบ	E-Doc	(Module	1	-	4)
•	 Update	กฎิหมายภาษีีอากร	ปี	2564
•	 การใชั้โปรแกรม	PVsyst	แบบม่ออาชัีพ
•	 Update	มาต่รฐานการรายงานทุางการเงินสิ่ำาหรับปี	2564	และมาต่รฐานการบัญชัีเร่�องเกษีต่รกรรม
•	 “คำาประกัน”	เร่�องสิ่ำาคัญทีุ�ต้่องรู้	ไมค่วรมองข้าม
•	 มองการณ์์ไกล	ป้องกันภัยความเสิ่ี�ยง	 ด้วย	ประกันภัยโครงการก่อสิ่ร้าง	และ	ประกันภัยทุรัพย์สิ่ิน	 (C.A.R.	&	 I.A.R	 :	

Constructor’s	All	Risk	Insurance	and	Industrial	All	Risk)
•	 พ.ร.ก.ปรับเปลี�ยนอัต่ราดอกเบี�ย	ครั�งแรกในรอบ	95	ปี
•	 เทุคนิคการควบคุมงานสิ่ว่นงานโยธิา
•	 รู้ไว้	ก่อนทุำาพลาด	พ.ร.บ.คอมพิวเต่อร์ในยุค	COVID-19	และอัพเดทุ	IT	Policy
•	 แนวทุางและข้อพิจารณ์าเกี�ยวกับปัญหาทีุ�พบบอ่ยในงานรับเหมาก่อสิ่ร้าง
•	 บริบทุธุิรกิจโซ่ลาร์ในประเทุศไทุย	(Solar	Business	and	Its	Context	in	Thailand)
•	 การออกแบบ	ติ่ดตั่�ง	Solar	Rooftop	และผิลกระทุบ
•	 ภาษีีเงินได้	หัก	ณ์	ทีุ�จ่าย	(Withholding	Tax)
•	 การอบรมรับรองการเป็นผิู้นำาในงานด้านความปลอดภัยสิ่ำาหรับงานก่อสิ่ร้างและติ่ดตั่�งเคร่�องจักร	 (Anzen	Leader	

Training	Course)
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Recruitment	&	Selection
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Employee	Relations
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Learning	&	Development
•	 HR	Fundamental	Skill	รุน่ทีุ�	2	-	หัวข้อ	Organization	Development
•	 การเสิ่ริมสิ่ร้างขีดความสิ่ามารถด้านการรายงานข้อมูลกิจกรรมหร่อปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกในสิ่าขา	IPPU
•	 สิ่ถานีไฟฟ้าแรงสิู่ง	 :	 ข้อกำาหนดการเชั่�อมต่่อ,	 การออกแบบ,	 การทุดสิ่อบ,	 	 และการนำาเข้าใชั้งาน	 (High	Voltage		

Substation)
•	 การฝ่ึกอบรมเชัิงปฏิิบัติ่การเชัิงลึกการคำานวณ์และรายงงานคาร์บอนฟุต่ปริ�นท์ุขององค์กร
•	 การเต่รียมความพร้อมจัดทุำา	Sustainability	Disclosure	ต่าม	One	Report
•	 การปฏิิบัติ่ต่าม	พรบ.	PDPA	ได้ภายในระยะเวลา	30	วัน
•	 การดำาเนินการด้าน	CSR	ขององค์กรในชัว่งวิกฤต่	COVID-19
•	 TCFD	&	SDGs	Workshop	for	Beginners
•	 โครงการจัดทุำารา่งกฎิหมายลำาดับรองภายใต้่พระราชับัญญัติ่คุ้มครองข้อมูลสิ่ว่นบุคคล	พ.ศ.2562
•	 ความทุ้าทุายในการเพิ�มสิ่ัดสิ่ว่นพลังงานหมุนเวียนในประเทุศไทุย

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

59รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



หลั้กิสัต้รกิารฝึกิอบรม ปี 2564

ระดั้บ หลั้กิสัต้รระบบคณุภาพ หลั้กิสัต้รกิารพัฒนา
บุคล้ากิร

(Core Competencies)

หลั้กิสัต้รกิารบรหิาร หลั้กิสัต้รกิิจกิรรมเพิ่มผล้ผลิ้ต / เทคนิค / ความปล้อด้ภัย สัิง่แวด้ล้้อม

พนักิงาน •	 ลด	ใชั้	และจัดการพลาสิ่ติ่ก	อยา่งรู้คิดด้วยหลักเศรษีฐกิจหมุนเวียน
•	 เต่รียมความพร้อมปรับเปลี�ยนเพ่�อความยั�งย่นกับ	One	Report
•	 การปฏิิบัติ่งานบนทีุ�สิู่ง	สิ่ำาหรับผิู้ควบคุมงาน	
•	 One	report,	Sustainability	Disclosure	Requirement:	The	Challenges	Ahead
•	 เทุคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบต่เต่อรี�ลิเทีุ�ยมไอออน
•	 TCFD	&	SDGs	Workshop:	ESG	Risk	Analysis	and	GHG	Accounting
•	 Business	and	Climate	Change	#understanding	climate	change	as	business	drivers
•	 ความรูแ้ละทัุกษีะการวิเคราะหป์	ี2564	หวัขอ้	มติิ่ใหมใ่นการวิเคราะหห์ลักทุรพัยโ์ดยคำานงึถึงความยั�งยน่ผิา่น	One-report
•	 มาต่รฐานบัญชัีสิ่ายเขียว	วทุ.
•	 การใชั้งาน	OMICRON	CMC	356

พนักิงานระดั้บปฏิิบติักิาร •	 ความรู้เบ่�องต้่น
เกี�ยวกับมาต่รฐาน
ระบบบริหารงาน
คุณ์ภาพ	
ISO9001:2015	
และ	การจัดการสิ่ิ�ง
แวดล้อม	
ISO14001:2015

•	 ความรู้เบ่�องต้่นเกี�ยวกับความปลอดภัย	อาชัีวอนามัยและ	สิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางาน	
•	 อบรมกิจกรรม	5สิ่	และสิ่ิ�งแวดล้อมคณ์ะกรรมการ	5สิ่	ประจำาปี	2564
•	 การปฏิิบัติ่งานบนทีุ�สิู่ง	สิ่ำาหรับผิู้ปฏิิบัติ่งาน

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

60รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ส่รุปีจำานวนพันักงานในแติ่ละหลักสู่ติรการอบรม ในปีี 2564 (แยกติามระดูับพันักงาน)

ชื่อหลั้กิสัต้ร
ระดั้บพนักิงาน (คน)

จำานวนรุน่ MGT MGR SUP LED STF OPR Total

หลั้กิสัต้รปฐมนิเทศพนักิงานใหม่

ปฐมนิเทุศพนักงานใหม่ 38 6 26 12 0 173 3 220

หลั้กิสัต้รกิารอบรมภายใน

อบรมกิจกรรม	5สิ่	และสิ่ิง่แวดล้อม	โดยคณ์ะกรรมการ	5สิ่	ประจำาปี	2564 2 0 2 8 0 52 4 66

9	ทัุกษีะการบริหารคนเพ่่อเพิม่ศักยภาพการขับเคล่่อนองค์กร	(The	9	Essential	Skill	for	People	Management) 1 1 5 15 1 4 0 26

การพัฒนา	e-Form	โดยใชั้	Alfresco	และ	Bleaf	Solution	สิ่ำาหรับระบบ	E-Doc	(Module	1	-	4) 1 2 3 1 0 11 0 17

การบริหารสิ่ัญญาจ้างก่อสิ่ร้าง	(Construction	Contract	Management) 1 7 11 12 2 30 0 62

ความปลอดภัยในการทุำางานในท่ีุอับอากาศ	(Confined	Space)	(สิ่ำาหรับผิู้อนุญาต่,	ผิู้ควบคุม,	ผิู้ชัว่ยเหล่อ,	และผิู้
ปฏิิบัติ่งาน)

1 0 0 0 1 0 0 1

การจัดการสิ่ิง่แวดล้อมต่ามขอ้กำาหนด	ISO14001:2015	และการจัดการสิิ่ง่แวดล้อมสิ่ำาหรบัโรงไฟฟ้าพลังงานลม	รุน่	1 2 0 0 1 1 15 0 17

เจ้าหน้าท่ีุความปลอดภัยในการทุำางาน	ระดับบริหาร 1 2 10 9 0 12 0 33

Update	กฎิหมายภาษีีอากร	ปี	2564 1 4 6 11 0 29 0 50

การใชั้โปรแกรม	PVsyst	แบบม่ออาชัีพ 1 1 1 1 0 22 0 25

Update	มาต่รฐานการรายงานทุางการเงินสิ่ำาหรับปี	2564	และมาต่รฐานการบัญชัี	เร่่อง	เกษีต่รกรรม 1 4 6 11 0 29 0 50

การใชั้งาน	OMICRON	CMC356 1 2 5 3 0 12 1 23

ISO/IEC	17025:2017 1 1 4 3 0 4 0 12

คนปรับโลกเปล่ียน 1 39 54 7 0 2 0 102

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

61รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ชื่อหลั้กิสัต้ร
ระดั้บพนักิงาน (คน)

จำานวนรุน่ MGT MGR SUP LED STF OPR Total

หลั้กิสัต้รอบรมภายใน (Knowledge Sharing)

“คำาประกัน”	เร่�องสิ่ำาคัญทีุ�ต้่องรู้	ไมค่วรมองข้าม 1 5 6 8 0 18 0 37

มองการณ์์ไกล	ป้องกันภัยความเสิ่ี่ยง	ด้วย	ประกันภัยโครงการก่อสิ่ร้าง	และ	ประกันภัยทุรัพย์สิ่ิน	
(C.A.R.	&	I.A.R	:	Constructor’s	All	Risk	Insurance	and	Industrial	All	Risk)

1 6 8 15 1 18 0 48

พ.ร.ก.ปรับเปล่ียนอัต่ราดอกเบี้ย	ครั้งแรกในรอบ	95	ปี 1 7 7 10 0 14 1 39

เทุคนิคการควบคุมงานสิ่ว่นงานโยธิา 1 1 2 10 4 28 0 45

รู้ไว้	ก่อนทุำาพลาด	พ.ร.บ.คอมพิวเต่อร์ในยุค	COVID-19	และอัพเดทุ	IT	Policy 1 4 5 12 0 30 0 51

แนวทุางและข้อพิจารณ์าเก่ียวกับปัญหาท่ีุพบบอ่ยในงานรับเหมาก่อสิ่ร้าง 1 3 12 12 6 45 0 78

บริบทุธุิรกิจโซ่ลาร์ในประเทุศไทุย	(Solar	Business	and	Its	Context	in	Thailand) 1 6 8 9 1 37 0 61

การออกแบบ	ติ่ดต้ั่ง	Solar	Rooftop	และผิลกระทุบ 1 6 6 4 1 29 0 46

ภาษีีเงินได้	หัก	ณ์	ท่ีุจ่าย	(Withholding	Tax) 1 25 16 25 0 75 0 141

หลั้กิสัต้รอบรมภายนอกิ

การอบรมรับรองการเป็นผิู้นำาในงานด้านความปลอดภัยสิ่ำาหรับงานก่อสิ่ร้างและติ่ดต้ั่งเคร่่องจักร		
(Anzen	Leader	Training	Course)

3 0 0 1 0 7 0 8

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Recruitment	&	Selection 1 0 1 1 0 2 0 4

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Remuneration	Management 1 0 1 1 0 0 0 2

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Employee	Relations	 1 0 2 0 0 2 0 4

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Learning	&	Development 1 0 1 0 0 3 0 4

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Workforce	Planning 1 0 2 0 0 0 0 2

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Performance	Management	 1 0 2 0 0 0 0 2

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Career	Management 1 0 2 0 0 0 0 2

HR	Fundamental	Skill	รุน่ท่ีุ	2	-	หัวข้อ	Organization	Development 1 0 2 0 0 0 0 2

CFO’s	Orientation	Course	for	New	IPOs	รุน่ท่ีุ	5 1 1 1 0 0 0 0 2

Creative	Talk	Conference	2021 1 1 0 0 0 0 0 1

การเสิ่ริมสิ่ร้างขีดความสิ่ามารถด้านการรายงานข้อมูลกิจกรรมหร่อปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกในสิ่าขา	IPPU 1 1 0 0 0 1 0 2

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

62รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ชื่อหลั้กิสัต้ร
ระดั้บพนักิงาน (คน)

จำานวนรุน่ MGT MGR SUP LED STF OPR Total

สิ่ถานีไฟฟ้าแรงสิู่ง	:	ข้อกำาหนดการเชั่่อมต่่อ,	การออกแบบ,	การทุดสิ่อบ,		และการนำาเข้าใชั้งาน			
(High	Voltage	Substation)

1 0 0 0 0 1 0 1

การฝึ่กอบรมเชัิงปฏิิบัติ่การเชัิงลึกการคำานวณ์และรายงงานคาร์บอนฟุต่ปริ้นท์ุขององค์กร 1 0 0 0 0 1 0 1

Leadership	Succession	Program	(LSP)	รุน่ท่ีุ	12 1 1 0 0 0 0 0 1

การเต่รียมความพร้อมจัดทุำา	Sustainability	Disclosure	ต่าม	One	Report 1 0 0 0 0 1 0 1

การปฏิิบัติ่ต่าม	พรบ.	PDPA	ได้ภายในระยะเวลา	30	วัน 1 0 1 0 0 2 0 3

การดำาเนินการด้าน	CSR	ขององค์กรในชัว่งวิกฤต่	COVID-19 1 0 0 0 0 1 0 1

การบริหารจัดการต่าม	พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลสิ่ว่นบุคคล	พ.ศ.2562	ด้านการบริหารทุรัพยากรมนุษีย์	(ภาคปฏิิบัติ่)	
รุน่ท่ีุ	3

1 1 0 0 0 0 0 1

TCFD	&	SDGs	Workshop	for	Beginners 1 0 1 0 0 1 0 2

เสิ่วนาหัวข้อ	ฝ่่ากระแสิ่	Disruption	ความทุ้าทุายของนักบัญชัียุคดิจิตั่ล 1 0 3 4 0 0 0 7

การประยุกต์่ใชั้งาน	PLAXIS	2D	ในงานวิศวกรรมอยา่งม่ออาชัีพ	รุน่ท่ีุ	1 1 0 1 0 0 0 0 1

Update	ล่าสิุ่ดกฎิหมาย	e-Payment	หลักเกณ์ฑ์์และวิธิีการจัดทุำา	e-Tax	Inv.	&	e-Receipt,	e-Withholding	Tax 1 0 0 1 0 0 0 1

สิ่ัมมนารับฟังความคิดเห็น	โครงการจัดทุำารา่งกฎิหมายลำาดับรองภายใต้่พระราชับัญญัติ่คุ้มครองข้อมูลสิ่ว่นบุคคล	
พ.ศ.2562

1 2 0 2 0 2 0 6

ความทุ้าทุายในการเพิม่สิ่ัดสิ่ว่นพลังงานหมุนเวียนในประเทุศไทุย 1 0 0 0 0 1 0 1

การปฏิิบัติ่งานบนท่ีุสิู่ง	สิ่ำาหรับผิู้ปฏิิบัติ่งาน 1 0 0 0 0 0 4 4

ลด	ใชั้	และจัดการพลาสิ่ติ่ก	อยา่งรู้คิดด้วยหลักเศรษีฐกิจหมุนเวียน 1 0 0 0 0 1 0 1

เต่รียมความพร้อมปรับเปล่ียนเพ่่อความยั่งย่นกับ	One	Report 1 0 0 0 0 1 0 1

การปฏิิบัติ่งานบนท่ีุสิู่ง	สิ่ำาหรับผิู้ควบคุมงาน	 3 0 0 1 0 3 0 4

พัฒนาความรู้ด้านสิ่มาร์ทุกริด	8	วิชัา	 1 1 0 0 0 0 0 1

One	report,	Sustainability	Disclosure	Requirement	:	The	Challenges	Ahead 1 0 0 0 0 1 0 1

เทุคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบต่เต่อรี่ลิเท่ีุยมไอออน 1 0 1 0 0 1 0 2

Webinar	on	the	Join	Crediting	Mechanism	(JCM)	Implementation	in	Thailand	2021	-	Innovation	for	
Carbon	Neutrality	Through

1 2 1 0 0 0 0 3

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

63รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ชื่อหลั้กิสัต้ร
ระดั้บพนักิงาน (คน)

จำานวนรุน่ MGT MGR SUP LED STF OPR Total

Compliance	audit 1 0 0 1 0 0 0 1

ISO9001:2015	Refreshing 1 0 0 0 0 2 0 2

Culture	Challenges 1 0 1 0 0 0 0 1

ปรับองค์กรให้	Agile	ด้วย	Scrum	Tool 1 0 0 0 0 1 0 1

การสิ่รรหากรรมการมีกระบวนการอยา่งไรให้ถูกต้่องต่ามหลัก	CG 1 1 0 0 0 0 0 1

TCFD	&	SDGs	Workshop	:	ESG	Risk	Analysis	and	GHG	Accounting 1 0 0 0 0 2 0 2

Business	and	Climate	Change	#understanding	climate	change	as	business	drivers 1 0 0 0 0 2 0 2

หลักสิู่ต่รเพ่่อความรู้และทัุกษีะการวิเคราะห์ปี	2564	หัวข้อ	มิติ่ใหมใ่นการวิเคราะห์หลักทุรัพย์โดยคำานึงถึง	
ความยั่งย่นผิา่น	One-report

1 1 0 0 0 2 0 3

The	Power	of	Servant	Leadership	in	the	Post	Pandemic	World 1 0 0 0 0 1 0 1

มาต่รฐานบัญชัีสิ่ายเขียว	วทุ. 1 8 7 9 0 2 0 26

โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีุปรึกษีามาต่รฐานระบบการจัดการ	ด้านความปลอดภัยฯ	ปี	2565 1 0 0 1 0 0 0 1

Anzen	Leader	Refreshment	Training 1 0 0 0 0 1 0 1

รวมท้ังสัิน้ 111 152 233 221 18 734 13 1,371

หมายเหตุ่	 MGT	ค่อ	 Management	(พนักงานระดับผิู้บริหารระดับสิู่ง)

	 	 MGR	ค่อ	 Manager	(พนักงานระดับผิู้จัดการฝ่่าย)

	 	 SUP	 ค่อ	 Supervisor	(พนักงานระดับหัวหน้าแผินก)

	 	 LED	 ค่อ	 Leader	(พนักงานระดับหัวหน้าหนว่ย)

	 	 STF	 ค่อ	 Staff	(พนักงานระดับต้่น-กลาง)

	 	 OPR	 ค่อ	 Operator	(พนักงานระดับปฏิิบัติ่การ)

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
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นอกเหน่อจากการสิ่่งเสิ่ริมศักยภาพของบุคลากรภายในแล้ว	บริษัีทุยังสิ่่งเสิ่ริมบุต่รของพนักงานด้านทุุนทุรัพย์
ทุางการศึกษีาอีกด้วย	 โดยในปี	2564	บริษัีทุได้มอบทุุนการศึกษีาให้แก่บุต่รของพนักงานจำานวนทัุ�งสิ่ิ�น	76	 ทุุน	
หร่อคิดเป็นมูลค่ากว่า	 410,000	บาทุ	นอกจากนั�นบริษัีทุยังเล็งเห็นศักยภาพของเยาวชันในสัิ่งคม	และพร้อม
สิ่นับสิ่นุนโอกาสิ่ทุางการศึกษีาจากประสิ่บการณ์์เรียนรู้ในการทุำางานจริง	และสิ่ร้างบุคลากรทีุ�มีคุณ์ภาพสิู่่สัิ่งคม	
ด้วยการสิ่ร้างเคร่อข่ายร่วมกับสิ่ถาบันศึกษีาในการรับนักศึกษีาฝ่ึกงาน	 โดยในปี	 2564	บริษัีทุสิ่่งเสิ่ริมนักศึกษีา
จากโครงการฝึ่กงานและสิ่หกิจศกึษีาทีุ�มคีวามสิ่ามารถและเป็นทีุ�ต้่องการของหน่วยงานภายในองค์กรจำานวน	13	
ราย	

สิ่รุปจำานวนนักศึกษีาฝ่ึกงาน	ประจำาปี	2564

ฝ่าย จำานวน (คน) สัถึาบนั

โครงการฝ่ึกงานทัุ�วไป	จำานวนทัุ�งสิ่ิ�น	8	คน

ฝ่่ายเทุคโนโลยีสิ่ารสิ่นเทุศ 2 มหาวิทุยาลัยเทุคโนโลยีพระจอมเกล้าธินบุรี

ฝ่่ายนวัต่กรรม 1 จุฬาลงกรณ์์มหาวิทุยาลัย

ฝ่่ายบริหารโครงการ

1 สิ่ถาบนัเทุคโนโลยนีานาชัาติ่สิ่รินิธิร	มหาวิทุยาลัย
ธิรรมศาสิ่ต่ร์

1 จุฬาลงกรณ์์มหาวิทุยาลัย

ฝ่่ายพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์์
ไฟฟ้ากำาลังและโคมสิ่อ่งสิ่ว่าง

2 มหาวิทุยาลัยเทุคโนโลยีราชัมงคลธิัญบุรี

ฝ่่ายต่รวจสิ่อบภายใน 1 มหาวิทุยาลัยสิ่งขลานครินทุร์	วิทุยาเขต่ต่รัง

โครงการสิ่หกิจศึกษีา	จำานวนทัุ�งสิ่ิ�น	5	คน

ฝ่่ายบำารุงรักษีาโรงไฟฟ้า 1 วิทุยาลัยเทุคนิคเพชัรบุรี

ฝ่่ายเทุคโนโลยีสิ่ารสิ่นเทุศ 1 สิ่ถาบันเทุคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ์ทุหาร
ลาดกระบัง

ฝ่่ายทุรัพยากรบุคคลและธุิรการ	
(โรงงาน)

2 มหาวิทุยาลัยพะเยา

ฝ่่ายต่รวจสิ่อบภายใน 1 มหาวิทุยาลัยเทุคโนโลยีราชัมงคลพระนคร

นอกจากเปิดโอกาสิ่ทุางการศึกษีาแล้ว	บริษัีทุยังมีความมุง่มั�นทีุ�จะสิ่ง่เสิ่ริมความก้าวหน้าทุางอาชัีพ	โดยการจ้าง
งานนกัศกึษีาทีุ�มคีวามรู้	ความสิ่ามารถและมีศกัยภาพต่รงต่ามความต้่องการของสิ่ายงานต่่าง	ๆ 	หลังจากทีุ�จบการ
ศึกษีาออกจากรั�วมหาวิทุยาลัย

ความผิูกพัันขัองพันักงาน

ความผก้ิพันของพนักิงาน 2562 2563 2564

อัต่ราการลาออกของพนักงาน	(ร้อยละ) 2.23 1.39 1.63

คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน	(ร้อยละ) 67 87 86

บริษัีทุสิ่ร้างความผิูกพันกับพนักงานผิา่น	วัฒนธิรรมองค์กร	“GROWTH together”	โดยองค์กรมีความเชั่�อมั�น
ว่า	พฤติ่กรรมทีุ�สิ่ร้างขึ�นจากคนในองค์กร	 ทีุ�เกิดจากการเรียนรู้ซึ่�งกันและกัน	และยึดถ่อปฏิิบัติ่กันมาจนเป็น
ธิรรมเนียมปฏิิบัติ่ในเปรียบเสิ่ม่อนการวางรากฐานวัฒนธิรรมการทุำางานภายในองค์กร	 ทีุ�จะชั่วยสิ่ร้างการ
เปลี�ยนแปลงพัฒนา	ขยายโอกาสิ่ทุางธุิรกิจ	มุง่สิู่ก่ารเป็นผิู้นำาทุางด้านธุิรกิจพลังงานอยา่งครบวงจร	และก้าวสิู่ป่ี
ต่่อ	ๆ	ไปอยา่งมั�นคง	โดยในปีทีุ�ผิา่นมาบริษัีทุมีอัต่ราการลาออกของพนักงานร้อยละ	1.63	ของพนักงานทัุ�งหมด
ขององค์กร

อย่างไรก็ต่าม	บริษัีทุมีความเช่ั�อมั�นว่า	การสิ่ร้างความผูิกพันของพนักงานและพัฒนาระบบทุรัพยากรบุคคลจะ
เป็นพลังขับเคล่�อนทีุ�สิ่ำาคัญของธุิรกิจให้เติ่บโต่ไปพร้อม	ๆ	 กับองค์กร	 ในปี	 2564	บริษัีทุมีคะแนนเฉีลี�ยความ	
พึงพอใจและความผิูกพันของพนักงานเทุ่ากับร้อยละ	86	โดยในปี	2565	บริษัีทุได้กำาหนดสิ่วัสิ่ดิการและกิจกรรม
สิ่ร้างความผิูกพันแก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน	ไว้ดังนี�

จํานวนนักศึกษาฝกงาน

45

โครงการท่ัวไปและสหกิจศึกษา
ขอ้มลูยอ้นหลัง 2561-2564

คน

จํานวนนักศึกษาฝกงาน

3

ท่ีไดรับโอกาสถูกจางงานตอ
ขอ้มลูยอ้นหลัง 2561-2564

คน
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ส่วัส่ดูิการ ค่าติอบแที่น และกิจกรรมส่ร้างความผิูกพัันแก่พันักงานและครอบครัวพันักงาน
บรษัิีทุให้ความสิ่ำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่่อเน่�อง	โดยมคีวามเช่ั�อมั�นว่ารากฐานพลังขับเคล่�อนความสิ่ำาเร็จขององค์กรมาจากการพัฒนาทุรัพยากร
บุคคลให้สิ่อดคล้องกันกับแนวทุางธุิรกิจ	เพ่�อสิ่ง่เสิ่ริมให้พนักงานสิ่ร้างสิ่รรค์	ผิลงานและพัฒนาต่นเองรว่มกับองค์กรอยา่งต่่อเน่�อง	และสิ่ร้างความผิูกพัน
ระหว่างพนักงานและองค์กร	ผิา่นสิ่วัสิ่ดิการและกิจกรรมสิ่ร้างความผิูกพันแก่พนักงาน	ดังนี�

สว่สดำิการที�เป้็นิต่่วเงินิและสิ�งอำานิวยความสะดำวก
•	 การจ่ายโบนสัิ่	และปรบัเงินประจำาป	ีประเมนิต่ามผิลการปฏิิบติั่งาน		

ทัุกษีะความสิ่ามารถ	และเวลาการมาทุำางานของพนักงาน

•	 กองทุุนสิ่ำารองเลี�ยงชัีพพนักงาน

•	 เคร่�องแบบพนักงาน

•	 เวลาการทุำางานทีุ�ย่ดหยุน่	และ	สิ่ถานทีุ�ทุำางานทีุ�สิ่ะดวกและ
ปลอดภัย	เชัน่	การปฏิิบัติ่งานจากทีุ�พักอาศัย		
(Work	from	Home)

•	 เพิ�มวันลาพักผิอ่น	ต่ามอายุงาน

ดำ้านิสุขภาพ และความป้ลอดำภ่ย
•	 ประกันอุบัติ่เหตุ่หมู	่และประกันการเดินทุาง	กรณ์ีเดินทุางต่่างประเทุศ

•	 ประกันภัย	COVID-19	

•	 เงินชัว่ยเหล่อค่ารักษีาพยาบาลกรณ์ีผิู้ป่วยนอก	และผิู้ป่วยใน

•	 เงินชัว่ยเหล่อค่าทุำาฟัน

•	 จัดตั่�งสิ่ำานักงานยอ่ย	Split	Location	และการปฏิิบัติ่งานจากทีุ�พักอาศัย		
(Work	from	Home)

•	 เพ่�อแบง่กำาลังคน	และเว้นระยะหา่งในการปฏิิบัติ่งาน	เพ่�อป้องกันและลดความเสิ่ี�ยง
ในการแพรก่ระจายของโรค	COVID-19

•	 จัดหาอุปกรณ์์ป้องกันโรค	COVID-19	ให้กับพนักงาน	เชัน่	ชุัดต่รวจ	COVID-19	(ATK),	
GUNKUL	Care	Bag	ถุงหว่งใยกันกุล	หน้ากากผิ้า	เคร่�องต่รวจวัดอุณ์หภูมิ	อุปกรณ์์
ทุำาความสิ่ะอาด	สิ่บูเ่หลว	เจลแอกอฮอล์	ฉีีดพน่ฆ่า่เชั่�อโรคสิ่ถานทีุ�ทุำางาน	และฉีากกั�น
ระหว่างโต๊่ะทุำางาน	เพ่�อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19

•	 ติ่ดต่่อ	ประสิ่านงานกับหนว่ยงานภาครัฐ	ภาคเอกชัน	รวมทัุ�งจัดทุำาสิ่่�อประชัาสิ่ัมพันธิ์
สิ่ถานทีุ�ลงทุะเบียนฉีีดวัคซ่ีน	ข้อปฏิิบัติ่การป้องกัน	และการหลีกเลี�ยง	ในแต่่ละชัว่ง
สิ่ถานการณ์์การแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19	เพ่�อให้พนักงาน	รู้วิธิิการป้องกัน
ต่นเอง	เฝ่้าระวังต่นเอง	และจัดให้ได้รับวัคซ่ีน	COVID-19	เข็มทีุ�	1	และเข็มทีุ�	2	ให้ครบ
ร้อยละ	100	หร่อไมต่่ำากว่าร้อยละ	90	ของจำานวนพนักงานทัุ�งหมดและในปี	2565	
ทุางบริษัีทุยังมีการรณ์รงค์และจัดหาวัคซ่ีนเข็ม	3	ให้พนักงานอยา่งต่่อเน่�อง	เพ่�อความ
ปลอดภัยในการปฏิิบัติ่งานของพนักงานทุุกทุ่านและป้องกันการแพรร่ะบาดของ	
โรค	COVID-19	อยา่งต่่อเน่�อง

•	 กิจกรรม	Morning	Talk	–	JSA	:	Job	Safety	Analyst		การวิเคราะห์งานก่อน	
ปฏิิบัติ่งานเพ่�อความปลอดภัยต่ามหลักการ	Plan-Do-Check-Act	(PDCA)

นโยบายค่าตอบแทนแล้ะผล้ประโยชน์
ของผ้บ้รหิารแล้ะพนักิงาน
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สว่สดำิการดำ้แลครอบัคร่วพนิ่กงานิ
•	 ทุุนการศึกษีาบุต่รพนักงาน

•	 เงินชัว่ยเหล่อกรณ์ีประสิ่บภัยพิบัติ่

•	 เงินชัว่ยเหล่อฌาปนกิจศพ	บิดา	มารดา	และบุต่รของ
พนักงาน

ดำ้านิจัิต่ใจัและการมีส่วนิร่วม
•	 กิจกรรมวันเกิดพนักงาน	การรับประทุานอาหาร

รว่มกัน	การมอบของขวัญวันเกิด	และ/หร่อการ
ถวายสิ่ังฆ่ทุาน	และการฟังธิรรมเทุศนา

•	 กิจกรรม	5สิ่	และ	QCC	เพ่�อสิ่ร้างการมีสิ่ว่นรวมใน
การพัฒนา/ปรับปรุงวิธิีการทุำางาน	และสิ่ภาพ
แวดล้อม

•	 กิจกรรมจัดเลี�ยงพนักงานทัุ�งองค์กร	เน่�องจาก
พนักงานทุุกฝ่่ายงานมีสิ่ว่นในการสิ่นับสิ่นุนให้ยอด
ขายได้ต่ามเป้าหมายรายไต่รมาสิ่

•	 กิจกรรมผิู้บริหารเยี�ยมชัม	หร่อการประชุัมผิา่น	
Google	Meet	หร่อ	Zoom	โรงไฟฟ้าพลังงานแสิ่ง
อาทิุต่ย์	พลังงานลม	และไซ่ต์่งานก่อสิ่ร้าง	เพ่�อ
สิ่ร้างขวัญกำาลังใจ	รว่มประชุัมพูดคุยกับทุุกกลุ่ม
พนักงาน	เพ่�อแลกเปลี�ยนความคิดเห็น	สิ่ิ�งทีุ�ร้องขอ	
การพัฒนา	และดูแลความเป็นอยูพ่นักงาน

ดำ้านิศาสนิา ว่ฒนิธุรรม ป้ระเพณี
•	 การทุำาบุญตั่กบาต่รและเลี�ยงพระ	รว่มกับชุัมชันโดย

รอบบริษัีทุ	ในวันสิ่ำาคัญทุางพุทุธิศาสิ่นา	และทุำาบุญ
เลี�ยงพระประจำาปีของบริษัีทุ

•	 ขอคำาอวยพร	ผิา่นสิ่้มมงคลต่ามประเพณ์ีจีนในชัว่ง
เทุศกาลต่รุษีจีน

•	 การแจกซ่องมงคล	“อั�งเปา”	ให้กับพนักงาน

•	 กิจกรรมทุำาบุญเลี�ยงพระเพลประจำาปีบริษัีทุ

กิจักรรมจัิต่อาสา 
•	 กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชัน์	ล้างห้องนำา	กวาดลานวัด	

และเก็บขยะบริเวณ์รอบ	ๆ	บริษัีทุ	และชุัมชัน

•	 ถ่ายทุอดองค์ความรู้	เร่�องการติ่ดดั�งแผิง	โซ่ล่าร์เซ่ลล์	
และการเปลี�ยนและติ่ดหลอดไฟสิ่อ่งสิ่ว่าง	LED

•	 กิจกรรมพัฒนาความยั�งย่น	สิ่ง่เสิ่ริมความรับผิิดชัอบ
ต่่อสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม	ต่อบสิ่นองต่่อผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย
อยา่งครอบคลุม
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กิจกรรมเพัิ�มผิลผิลิติ (กิจกรรม 5 ส่ และส่ิ�งแวดูล้อม)
เพ่�อสิ่่งเสิ่ริมบรรยากาศการทุำางานแบบมีสิ่่วนร่วม	ต่ลอดจนสิ่่งเสิ่ริมทัุกษีะ	ความสิ่ามารถ	ประสิ่บการณ์์	 และ	
การเรียนรู้ต่ลอดระยะเวลาการทุำางานของพนักงานให้พนักงานมีความรู้สึิ่กเป็นสิ่่วนหนึ�งขององค์กร	 รักและ
หวงแหน	มีความผิูกพันกับองค์กร	ผิา่นกิจกรรมสิ่นับสิ่นุนการเพิ�มผิลผิลิต่	โดยมีวัต่ถุประสิ่งค์ดังนี�

•	 สิ่ง่เสิ่ริมให้พนักงานทุุกคนมีสิ่ว่นรว่มในการปรับปรุงงานและคุณ์ภาพ	และทุำางานรว่มกันเป็นทีุมอยา่งมี
ระบบ	รู้จักแก้ปัญหาเฉีพาะหน้าด้วยต่นเอง	และรู้จักปรับปรุงต่นเอง

•	 เพ่�อให้เกิดความรว่มม่อรว่มใจในการสิ่ร้างผิลงานให้ได้คุณ์ภาพต่ามเป้าหมาย	โดยการค้นหาจุดอ่อน	และ	
หาสิ่าเหตุ่แหง่ปัญหา	เพ่�อแก้ไขปรับปรุง	และวางแผินคุณ์ภาพอยา่งเป็นระบบ

•	 เพ่�อสิ่ร้างแรงจูงใจ	ในการจ่ายค่าต่อบแทุน	และ/หร่อมอบเกียรติ่บัต่รยกยอ่งให้กับพนักงานทีุ�รว่มกิจกรรม		
ทีุ�เป็นประโยชัน์	และสิ่ร้างคุณ์ค่าให้กับองค์กร

•	 เพ่�อรว่มกันดูแลสิ่ิ�งแวดล้อม	และสิ่ร้างสิ่รรค์สิ่ิ�งทีุ�ดีต่่อผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย	

รายล้ะเอยีด้กิิจกิรรม

5	สิ่	เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทุำางานของพนักงานด้วยต่นเอง	ต่ามหลักการ	“สิ่ะสิ่าง	สิ่ะดวก	สิ่ะอาด	สิุ่ขลักษีณ์ะ
และสิ่ร้างนิสิ่ัย”	 ในสิ่ถานทีุ�ทุำางานของต่นเอง	ทุำาให้บริษัีทุมีพนักงานทีุ�มีระเบียบวินัยจากจิต่สิ่ำานึกของพนักงาน	
ทุำาให้สิ่ภาพแวดล้อมสิ่ถานทีุ�ทุำางานสิ่ะอาด	 เป็นระเบียบเรียบร้อย	มีความสิ่วยงาม	มีความปลอดภัย	และมีการ
จัดการแยกขยะอย่างเหมาะสิ่ม	สิ่ร้างความสิ่มดุลให้กับสิิ่�งแวดล้อมและก่อให้เกิดรายได้ต่่อกิจกรรม	 เพ่�อนำามา
พัฒนาปรับปรุงกิจกรรม	 โดยทุางบริษัีทุยังเพิ�มการทุำางานอีก	1	สิ่	 ค่อ	สิ่ิ�งแวดล้อม	 เป็นการดำาเนินกิจกรรมของ
บริษัีทุ	 ทีุ�ต้่องคำานึงถึงสิ่ิ�งแวดล้อมอย่างสิ่มำาเสิ่มอ	 ไม่ได้คิดถึงเพียงบริษัีทุ	 โดยใชั้หลัก	3R	 ค่อ	Reduce	Reuse	
Recycle	เพ่�อการใชั้ทุรัพยากรอยา่งคุ้มค่า	และลดปริมาณ์การเกิดขยะทีุ�ไมจ่ำาเป็น

นอกจากนั�นแล้วยงัสิ่ร้างแรงจูงใจ	มอบค่าต่อบแทุนและเกียรติ่บตั่รยกยอ่งให้กับฝ่า่ยงานทีุ�มคีะแนนจากการต่รวจ
ประเมินพ่�นทีุ�	 5	สิ่	 ทีุ�ได้รับคะแนนสูิ่งสุิ่ด	3	 อันดับแรก	 เพ่�อสิ่่งเสิ่ริมการมีระเบียบวินัย	“สิ่ะสิ่าง	สิ่ะดวก	สิ่ะอาด	
สิุ่ขลักษีณ์ะ	และสิ่ร้างนิสิ่ัย”	 ให้กับพนักงาน	 เพ่�อก่อให้เกิดประโยชัน์ต่่อองค์กร	และพนักงานจิต่อาสิ่าในการ
ทุำาความดี	

บริษัีทุมีกระบวนการเชั่�อมโยงการจ่ายค่าต่อบแทุนกับทัุกษีะความสิ่ามารถและการประเมินผิลงานให้สิ่อดคล้อง
กับวิสิ่ัยทัุศน์	พันธิกิจ	นโยบาย	และกลยุทุธิ์ของบริษัีทุ	ดังนี�
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บริษัีทุมีนโยบาย	หลักเกณ์ฑ์์	และระเบียบปฏิิบัติ่การคัดเล่อกและสิ่่งเสิ่ริมบุคลากรภายในให้ได้รับการปรับเล่�อน
ต่ำาแหนง่งานเพ่�อสิ่รา้งแรงจูงใจใหบุ้คลากร	และใหบุ้คลากรรบัรู้ถึงความมั�นคงในสิ่ายอาชัพีของต่นเองว่าต่่อไปจะ
เติ่บโต่	หรอ่ก้าวไปสิู่ต่่ำาแหนง่งานทีุ�สิ่งูขึ�นอยา่งไรหรอ่หน่วยงานใด	เม่�อพนักงานมีความรู้ความสิ่ามารถ	และคุณ์สิ่มบัติ่
ครบสิ่ำาหรบัต่ำาแหนง่ทีุ�มหีนา้ทีุ�ความรับผิดิชัอบสูิ่งขึ�นต่ามแผินงานสิ่บ่ทุอดต่ำาแหนง่งาน	พนกังานจะได้รบัการเสิ่นอ
ชั่�อเพ่�อปรับเล่�อนต่ำาแหนง่	โดยในปี	2564	มีพนักงานทีุ�ได้รับการสิ่นับสิ่นุนเล่�อนขั�นจำานวน	18	ราย

สิ่ำาหรบัเกณ์ฑ์์การคัดเล่อกนั�น	บรษัิีทุจะดำาเนนิการอยา่งเป็นธิรรมและผิา่นกลั�นกรองโดย	คณ์ะกรรมการบริหารงาน
บุคลากร	ซ่ึ�งประกอบด้วยผิูบ้ริหารระดับสูิ่งแต่่ละสิ่ายงาน	และประธิานเจ้าหน้าทีุ�บริหาร	เปน็ประธิานคณ์ะกรรมการ
บริหารงานบุคลากร	HR	Committee	ซ่ึ�งมีหน้าทีุ�ดังนี�

•	 พจิารณ์าคุณ์สิ่มบติั่บุคลากรทีุ�ได้รบัการเสิ่นอเล่�อนขั�นเล่�อนต่ำาแหนง่	ใหส้ิ่อดคล้องกับนโยบาย	ระเบยีบ	กฎิ
เกณ์ฑ์์ทีุ�บริษัีทุกำาหนดต่ามแผินงานสิ่่บทุอดต่ำาแหนง่งาน

•	 พิจารณ์าปัญหา	อุปสิ่รรค	และปัจจัยอ่�น	ๆ	ทีุ�เกี�ยวข้องกับการบริหารทุรัพยากรบุคคลขององค์กร

•	 อนุมัติ่แนวนโยบายและวิธิีแก้ไขปัญหาภายในขอบเขต่อำานาจ	และความรับผิิดชัอบทีุ�บริษัีทุมอบหมาย

•	 เสิ่นอแนะวิธิีการแก้ปัญหา	หร่อแนวทุางพัฒนาบุคลากร	หร่อหลักเกณ์ฑ์์การบริหารทุรัพยากรบุคคลให้
สิ่อดคล้องกับนโยบายบริษัีทุ

•	 คณ์ะกรรมการบริหารงานบุคลากรพิจารณ์าแต่่งตั่�งจากผิู้บริหารระดับสิู่ง	และผิู้จัดการฝ่่ายทุรัพยากรบุคคล
และธุิรการ	เป็นคณ์ะกรรมการและเลขานุการ	โดยได้รับการอนุมัติ่จากประธิานกรรมการบริหาร

สิ่ถิติ่จำานวนพนักงานทีุ�ได้รับการปรับเล่�อนต่ำาแหนง่

ระดั้บพนักิงานทีม่กีิารปรบัเล่ื้อนตำาแหน่ง

จำานวนพนักิงานทีไ่ด้้รบัปรบั
เล่ื้อนตำาแหน่ง

2562 2563 2564

ระดับผิู้บริหาร		 6 2 1

ระดับผิู้ชัว่ยผิู้จัดการ	และผิู้จัดการฝ่่าย 5 3 6

ระดับหัวหน้าแผินก/หนว่ย		 4 11 11

รวมจำานวนพนักิงานทีไ่ด้้รบักิารปรบัเล่ื้อนตำาแหน่งในแต่ล้ะปี 15 16 18

การส่่งเส่ริมความก้าวหน้าขัองพันักงาน
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ระดับผู้บริหาร ระดับผู้ชว่ยผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย ระดับหัวหน้าแผนก/หนว่ย

รวมจํานวนพนักงานท่ีได้รับการปรับเล่ือนตําแหนง่ในแต่ละปี 

15 16
18

ขั้อพัิพัาที่ดู้านแรงงาน
บริษัีทุไมม่ีข้อร้องเรียนหร่อข้อพิพาทุด้านแรงงานในปีรอบ	3	ปีทีุ�ผิา่นมา
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 การจั่ดำการดำ้านิความป้ลอดำภ่ย อาชัีวอนิาม่ย 
และสภาพแวดำล้อมในิการทำางานิ
บรษัิีทุเชั่�อว่าความปลอดภัย	อาชัวีอนามยั	และสิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางานของพนกังานเปน็ปจัจัยสิ่ำาคัญประการ
หนึ�งทีุ�จะชั่วยให้เกิดการทุำางานทีุ�มีประสิ่ิทุธิิภาพและบรรลุประสิ่ิทุธิิผิล	 จึงได้มีการพัฒนาระบบการจัดการความ
ปลอดภัย	 อาชัีวอนามัย	 รวมถึงสิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางานให้สิ่อดคล้องกับกฎิหมาย	มาต่รฐานสิ่ากล	 และ	
ข้อกำาหนดอ่�น	ๆ	 เพ่�อสิ่ร้างความปลอดภัยในการทุำางานให้กับพนักงาน	และผิู้มาติ่ดต่่อหร่อมาปฏิิบัติ่งานภายใน
บริษัีทุ	โดยมีการจัดสิ่ัปดาห์งานนิทุรรศการความปลอดภัยของโรงงานภายในกลุ่มบริษัีทุ	เพ่�อรณ์รงค์ให้พนักงาน
ทุุกระดับ	ต่ระหนักรับรู้	 และมีสิ่่วนร่วมในด้านบริหารจัดการด้านความปลอดภัย	อาชัีวอนามัย	 ให้เกิดขึ�นอย่าง	
ต่่อเน่� องและยั� งย่น	 โดยในปีทีุ�ผิ่านมา	 มีรายละเอียดอัต่ราการบาดเจ็บถึงขั�นหยุดงานเกิน	 1	 วัน		
(Lost	Time	Injury	Frequency	Rate:	LTIFR)	ดังนี�

รายงานจำานวนอุบัติิเหติุและจำานวนวันความปีลอดูภัยแยกติามบริษััที่

บริษัีทุ

2562 2563 2564

จำานวน
อุบติั่เหต่ถึุง
ขั�นหยุดงาน
เกิน	3	วัน

จำานวนวัน
ปลอด

อุบัติ่เหตุ่ต่่อ
เน่�อง

จำานวน
อุบัติ่เหตุ่ถึง
ขั�นหยุดงาน
เกิน	3	วัน

จำานวนวัน
ปลอด

อุบัติ่เหตุ่ต่่อ
เน่�อง

จำานวน
อุบัติ่เหตุ่ถึง
ขั�นหยุดงาน
เกิน	3	วัน

จำานวน
อุบัติ่เหตุ่ถึง
ขั�นหยุดงาน
เกิน	1	วัน

จำานวนวัน
ปลอด

อุบัติ่เหตุ่ต่่อ
เน่�อง

GKA 1 133 1 421 0 1 26

GKP 0 1,846 0 2,134 0 0 2,416

WED 0 1,098 0 1,463 0 0 1,828

GNP 0 646 0 1,011 0 0 1,376

KWE 0 560 0 925 0 0 1,290

FEC 0 560 0 925 0 1 N/A

GPD 0 730 0 1,095 0 0 N/A

หมายเหตุ่	 1)	 เน่�องจากบริษัีทุ	 ฟิวเจอร์	 อีเล็คทุริคอล	คอนโทุรล	จำากัด	 (FEC)	และบริษัีทุ	 กันกุล	พาวเวอร์		
ดีเวลลอปเม้นท์ุ	 จำากัด	 (GPD)	 เป็นกลุ่มธุิรกิจก่อสิ่ร้าง	 ซึ่�งแต่่ละพ่�นทีุ�มีระยะเวลาการดำาเนินงาน	
ต่ามสิ่ัญญาแต่กต่่างกัน	จึงไมส่ิ่ามารถสิ่รุปรวมจำานวนวันปลอดอุบัติ่เหตุ่ต่่อเน่�องรวมได้

	 2)	ข้อมูลจำานวนอุบัติ่เหตุ่ถึงขั�นหยุดงานเกิน	1	วัน	รวบรวมขึ�นในปี	2564	เป็นปีแรก

เปี้าหมายการลดูอุบัติิเหติุ ในปีี 2564 – 2567
1.1	 อัต่ราการเกิดอุบัติ่เหตุ่ถึงขั�นหยุดงานเกิน	3	วัน	เป็น	0

1.2	 เป้าหมายอัต่ราการบาดเจ็บถึงขั�นหยุดงานเกิน	1	 วันทีุ�ตั่�งไว้	 (ราย	 ต่่อ	1,000,000	ชัั�วโมงการทุำางาน	ลดลง	
ร้อยละ	5	ในปี	2565

จํานวนการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงานเกิน 1 วัน

ราย

2

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงานเกิน 1 วัน 

(LTIFR)

ราย
ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง

การทํางาน

1.53

เปาหมาย
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้น
หยุดงานเกิน 1 วันที่ตั้งไว

ราย
ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง

การทํางาน

1.45

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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กิจกรรมดู้านความปีลอดูภัยขัองกลุ่มบริษััที่ในปีี 2564 

WEBD (WED, GNP, KWE) Solar (FEC, GPD) GKAP (GKA, GKP)

กิารด้ำาเนินกิารด้้านความปล้อด้ภัยที�เกิี�ยวขอ้งกัิบสัถึานกิารณ์ COVID-19

1.	 กำาหนดมาต่รการการปฏิิบัติ่กรณ์ีมีการแพรร่ะบาดในพ่�นทีุ�

2.	 พนักงาน	 ผิู้รับเหมา	 และผิู้มาติ่ดต่่อจะต้่องได้รับการคัดกรอง	 โดย	
การต่รวจวัดอุณ์ภูมิต่ามมาต่รการ	ก่อนเข้าพ่�นทีุ�

3.	 ผิู้มาติ่ดต่่อจะต้่องปฏิิบัติ่ต่ามมาต่รการดังต่่อไปนี�

	 3.1	สิ่วมหน้ากากอนามัยต่ลอดเวลาทีุ�อยูภ่ายในโรงไฟฟ้า

	 3.2	ผิู้มาติ่ดต่่อจะต้่องมีผิลการต่รวจ	ATK	(ไมเ่กิน	48	ชัั�วโมง)	และสิ่ง่
ให้เจ้าหน้าทีุ�ประจำาโรงไฟฟ้า	ต่รวจสิ่อบเพ่�อพิจารณ์าอนุมัติ่ก่อนเข้า
พ่�นทีุ�

กิารด้ำาเนินกิารด้้านความปล้อด้ภัยที�เกิี�ยวขอ้งกัิบสัถึานกิารณ์ COVID-19

1.	 กำาหนดมาต่รการการปฏิิบัติ่กรณ์ีมีการแพรร่ะบาดในพ่�นทีุ�

2.	 พนักงาน	และผู้ิรับเหมาจะต้่องได้รบัการคัดกรอง	โดยการต่รวจวัดอุณ์ภมูิ
ต่ามมาต่รการ	ก่อนเข้าพ่�นทีุ�

3.	 พนักงาน	 และผิู้รับเหมาจะต้่องปฏิิบัติ่ต่ามต่ามมาต่รการหากมีการ	
เดินทุางไปยงัพ่�นทีุ�สิ่แีดงต่ามทีุ�รฐับาลประกาศจะต้่องรายงานและกักตั่ว
ก่อนเข้าปฏิิบัติ่งาน	14	วัน

กิารด้ำาเนินกิารด้้านความปล้อด้ภัยที�เกิี�ยวขอ้งกัิบสัถึานกิารณ์ COVID-19

1.	 กำาหนดมาต่รการการปฏิิบัติ่กรณ์ีมีการแพรร่ะบาดในพ่�นทีุ�	เชัน่	การเว้น
ระยะหา่ง	การต่รวจวัดอุณ์ภูมิ

2.	 การจัดพ่�นทีุ�เว้นระยะหา่งในการรับประทุานอาหาร

3.	 การอบฆ่า่เชั่�อภายในพ่�นทีุ�ปฏิิบัติ่งาน

กิารด้ำาเนินงานด้้านความปล้อด้ภัยแล้ะอาชวีอนามัย

1.	 การกำาหนดเป้าหมายการลดอุบัติ่เหตุ่

2.	 อบรมพนักงานใหมก่่อนเริ�มงาน	จำานวน	6	คน

3.	 อบรมพนักงานของบริษัีทุผิูรั้บเหมาก่อนเริ�มงาน	จำานวน	24	บรษัิีทุ	ทัุ�งหมด	
229	คน

กิารด้ำาเนินงานด้้านความปล้อด้ภัยแล้ะอาชวีอนามัย

•	 อบรมพนักงานใหมก่่อนเริ�มงาน

•	 อบรมพนักงานของบริษัีทุผิู้รับเหมาก่อนเริ�มงาน

กิารด้ำาเนินกิารด้้านความปล้อด้ภัยแล้ะอาชวีอนามัย

1.	 การต่รวจสิ่ภาพแวดล้อมในการทุำางานประจำาป	ีโดยหน่วยงานภายนอก
ทีุ�ได้รับอนุญาต่จากหนว่ยงานราชัการ

2.	 การทุดสิ่อบชัิ�นสิ่ว่นและอุปกรณ์์สิ่ำาหรับปั� นจั�นเหน่อศรีษีะ

จัด้ทำาค้่มือความปล้อด้ภัย เป็นแนวทางกิารด้ำาเนินงานใหกั้ิบพนักิงาน ค้่ค้า ผ้ร้บัเหมา แล้ะผ้ท้ี�เกิี�ยวข้อง

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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 การบัริหารความส่มพ่นิธุ์และป้ระสบัการณ์ที�ดำีต่่อล้กค้า
บริษัีทุให้ความสิ่ำาคัญกับการผิลิต่อุปกรณ์์สิ่ำาหรับระบบไฟฟ้าทีุ�ได้มาต่รฐานและผ่ิานการรับรองผิลิต่ภัณ์ฑ์์ต่ามมาต่รฐานสิ่ากล	 โดยบริษัีทุเน้นการคัดเล่อกอุปกรณ์์และสิิ่นค้าทีุ�มีมาต่รฐานความปลอดภัย	สิ่ำาหรับธุิรกิจวิศวกรรมและ	
Turnkey	ครบวงจร	และธุิรกิจพลังงานทุดแทุน	เพ่�อป้องกันความเสิ่ี�ยงทีุ�จะเกิดจากการใชั้สิ่ินค้าหร่อบริการ	โดยมีรายการมาต่รฐานและการรับรองผิลิต่ภัณ์ฑ์์	ดังนี�

การรับปีระกันคุณ์ภาพัส่ินค้าและไดู้รับมาติรฐานความปีลอดูภัย

ที่ดูส่อบผิลิติภัณ์ฑ์์ ให้เปี็นไปีติาม
มาติรฐานส่ินค้าที่่�กำาหนดู (LPS/EGAT)

ไดู้รับการรับรองผิลิติภัณ์ฑ์์ติาม
มาติรฐานส่ากล (UL + IEC)

ขั่�นที่ะเบ่ยน มอก. ส่มอ. อุปีกรณ์์ใหม่ ระบบบริหารงานคุณ์ภาพัติาม 
มาติรฐานส่ากล

ระบบการจัดูการดู้านส่ิ�งแวดูล้อม มาติรฐานระบบการจัดูการ 
อาช่วอนามัยและความปีลอดูภัย

ระบบคุณ์ภาพัห้องปีฏิิบัติิการ 
ติามมาติรฐานส่ากล

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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1. กิลุ้่มธุุรกิิจพลั้งงานทด้แทน

	 •	มุ่งเน้นการพัฒนาสิิ่นค้าและบริการ
ให้มีประสิ่ิทุธิิภาพ	 ด้วยเทุคโนโลยี	
การผิลิต่ใหม	่ๆ	 เพ่�อให้สิ่ามารถผิลิต่
ไฟฟ้ า ไ ด้ อ ย่ า ง มี คุ ณ์ภ าพและ	
ความเสิ่ถียร

	 •	นำา เทุคโนโลยีและนวัต่กรรมมา
ประยุกต์่ใช้ัในกระบวนการจัดการและ
การดำาเนินงาน

	 •	พัฒนาระบบการบริการก่อนและ	
หลังการขาย	 เพ่�อต่อบสิ่นองความ
ต้่องการของลูกค้า	 ให้ได้รับความพึง
พอใจสูิ่งสิ่ดุจากสิ่นิค้าและการบรกิาร

2. กิลุ้่มธุุรกิิจวิศวกิรรม แล้ะ Turnkey 
แบบครบวงจร

	 •	มุง่เนน้การก่อสิ่ร้างและการบรกิารทีุ�
มีประสิ่ิทุธิิภาพ	 ด้วยเทุคโนโลยีการ
ผิลิต่ใหม	่ๆ 	เพ่�อใหส้ิ่ามารถผิลิต่ไฟฟา้
ได้อย่างมีคุณ์ภาพและความเสิ่ถียร
โดยใช้ัเวลาในการดำาเนินโครงการ
นอ้ยทีุ�สิ่ดุ	ลดค่าเสิ่ยีโอกาสิ่	ลดต้่นทุนุ
ให้กับลูกค้า

	 •	นำาเทุคโนโลยีและนวัต่กรรมมา
ประยุกต์่ใชัใ้นกระบวนการจัดการและ
การดำาเนินงาน	

	 •	พัฒนาชั่องทุางการสิ่่� อสิ่ารและ
ประชัาสัิ่มพันธิ์ใหม	่ๆ	 เพ่�อให้เข้าถึง
กลุ่มลูกค้าใหมทีุ่�หลากหลายยิ�งขึ�น

นอกจากนั�น	บริษัีทุมีแผินพัฒนาและบริหารจัดการความสิ่ัมพันธิ์และพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า	ดังนี�

3. กิลุ้่มธุุรกิิจอุปกิรณ์ไฟฟ้าแรงสัง้

	 •	การต่อบสิ่นองต่่อความต้่องการของ
ลกูค้าอยา่งรวดเรว็เพ่�อสิ่ร้างความพงึ
พอใจ	 และสิ่ร้างประสิ่บการณ์์ทีุ�น่า
ประทัุบใจแก่ลูกค้า	เพ่�อเป้าหมายให้
ลกูค้ากลับมาใชับ้ริการของทุางบริษัีทุ
อยา่งต่่อเน่�อง

	 •	บริหารความสัิ่มพันธิ์กับลูกค้ากลุ่ม
ต่่าง	ๆ	อย่างต่่อเน่�อง	 ทัุ�งการติ่ดต่่อ	
เยี�ยมเยียนลูกค้า	 รวมถึงการร่วม
สิ่นบัสิ่นนุกิจกรรมต่่าง	ๆ 	เชัน่	การฝ่กึ
อบรม	 การจัดแข่งขันกีฬา	 หร่อ	
กิจกรรม	CSR	ต่่าง	ๆ	

	 •	มีสิ่่ วนร่ วมในการชั่วย ลูกค้าหา
ผิลิต่ภัณ์ฑ์์ใหม่	 ๆ	 ไปทุดลองใชั้งาน
เพ่�อแก้ปัญหาในระบบไฟฟ้า	รวมถึง
การจัดทุำารายละเอียด	มาต่รฐาน	ขอ้
กำาหนด	TOR	การจัดหาอุปกรณ์์ใน
ระบบไฟฟ้าแรงสิู่ง	 รวมถึงการเพิ�ม
ผิลิต่ภัณ์ฑ์์ทีุ�บริษัีทุจำาหนา่ยใน	vendor	
list	 /	 product	 list	 ของหน่วยงาน
ลูกค้า	 เพ่�อเพิ�มโอกาสิ่ในการขาย
สิ่ินค้าในระยะยาว

4. กิลุ้่มธุุรกิิจ Ecosystem Business  
Platform & Innovation

	 •	มุ่งเน้นการพัฒนาเทุคโนโลยีและ
นวัต่กรรมใหม่	 เพ่�อพัฒนาคุณ์ภาพ
ชัีวิต่	 ต่อบสิ่นองความต้่องการของ
ลูกค้า

	 •	พัฒนาชัอ่งทุางการขาย	/	การต่ลาด	
/	การสิ่่�อสิ่ารและการประชัาสิ่มัพนัธิ์
ใหม่ๆ 	เพ่�อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหมทีุ่�
หลากหลายยิ�งขึ�น

	 •	สิ่ง่เสิ่ริมการเขา้ถึงพลังงานสิ่ะอาดเพ่�อ
ใหก้ลุม่ลกูค้าเข้าถึงได้	เน่�องจากบริษัีทุ
เชั่�อว่าพลังงานเป็นสิิ่ทุธิิขั�นพ่�นฐาน
ของมนุษีย์

5. กิลุ้่มธุุรกิิจกัิญชงแล้ะกัิญชา

	 •	มุ่งเน้นการพัฒนาสิิ่นค้าและบริการ
ใหม้ปีระสิ่ทิุธิภิาพ	ด้วยเทุคโนโลยีการ
ผิลิต่ใหม่ๆ 	ต่อบสิ่นองต่่อความต้่องการ	
ในการรักษีาสิุ่ขภาพของคนยุคใหม	่
โดยใชั้ผิลิต่ภัณ์ฑ์์จากธิรรมชัาติ่

	 •	ผิลิต่กัญชังและกัญชัาให้ได้ต่าม
มาต่รฐาน	GAP	และ	GMP	เพ่�อต่่อยอด
สิู่่ผิลิต่ภัณ์ฑ์์ในทุุกรูปแบบทีุ�สิ่่งเสิ่ริม
คณุ์ภาพชัวิีต่	ใหผ้ิูบ้รโิภคได้ประโยชัน์
สิู่งสิุ่ด

	 •	พัฒนาชัอ่งทุางการขาย	/	การต่ลาด	
/	การส่ิ่�อสิ่ารและการประชัาสัิ่มพนัธิ์
ใหม่ๆ	 เพ่�อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม	่
ทีุ�หลากหลายยิ�งขึ�น

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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ส่รุปีแบบส่อบถามความพั่งพัอใจขัองลูกค้าปีี 2564

หวัข้อทีส่ัำารวจ คะแนน (รอ้ยล้ะ)

ความรวดเร็วในการเสิ่นอราคา 91.29

การให้ข้อมูลเก่ียวกับสิ่ินค้า 89.83

ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 91.45

ความสิ่ะดวกในการติ่ดต่่อสิ่่่อสิ่าร 92.44

การบริการหลังการขาย 92.69

สิ่ง่มอบต่ามเวลาท่ีุนัดหมาย 89.64

คุณ์ภาพการบรรจุหีบหอ่และการขนสิ่ง่ 92.07

ความถูกต้่องของสิ่ินค้า 89.58

ความพึงพอใจในภาพรวมท่ีุมีต่่อบริษัีทุ 94.67

ค่าเฉล้ีย่ 91.52

ส่รุปีคะแนนความพั่งพัอใจเฉล่�ยขัองลูกค้าในปีี 2562-2564 (ร้อยละ)

ผิลการดูำาเนินงาน ปีระจำาปีี 2564 

จํานวนลูกคาที่รวมตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ

โดยรวม

รอ้ยละ

100

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ลูกคาโดยรวม

รอ้ยละ

91.52

จํานวนขอรองเรียน
เกี่ยวกับสินคาและบริการ

จํานวน (กรณี)

0

เปาหมายระยะสั้น

คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา

รอ้ยละ

100

นําขอแนะนําจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจของลูกคาไปปรับปรุง 
และจัดทําเปนโครงการการพัฒนา
สินคาและบริการเปนประจําทุกป

พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธ
ระหวางลูกคาและธุรกิจ

เปาหมายระยะยาว

92.26
2562

91.45
2563

91.52
2564

เปี้าหมายการดูำาเนินงานในปีี 2564

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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กิจกรรมลูกค้าส่ัมพัันธุ์ ฝ่่ายขัายและการติลาดู ปีี 2564

การสนิ่บัสนิุนิและร่วมกิจักรรมการแข่งข่นิกีฬาก่บัหนิ่วยงานิต่่าง ๆ
1.	การแขง่ขันกอล์ฟการกุศล	MEA	Classic	2021	โดยให้การสิ่นับสิ่นุนในปี	2564	แต่่กิจกรรมถูกเล่�อนมาจัดใน
เด่อน	มกราคม	2565	

การจั่ดำอบัรม แนิะนิำาสินิค้า
1.	จัดการบรรยายแนะนำาอุปกรณ์ส์ิ่ำาหรับใชัใ่นการบำารุงรักษีา	SF6	gas	ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	DILO	รวมถึงเทุคนิคการใช้ังาน	
และแนวทุางการแก้ปัญหาอ่�น	ๆ 	ให้กับลูกค้า	หนว่ยงาน	การไฟฟ้าฝ่่ายผิลิต่แหง่ประเทุศไทุย	และบริษัีทุต่่าง	ๆ 	

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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2.	จัดอบรมการติ่ดตั่�งอุปกรณ์์	MV	Termination	kit	และ	Splicing	kit	
ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	TE	ให้กับ	หนว่ยงานการไฟฟ้าฝ่่ายผิลิต่แหง่ประเทุศไทุย

3.	จัดอบรมการติ่ดตั่�งอุปกรณ์์	MV	Termination	kit	และ	Splicing	kit	
ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	TE	ให้กับ	บริษัีทุ	ฟิวเจอร์แพลน	

4.	จัดอบรมการเข้าหัวสิ่าย	Termination	kit	และ	Splicing	ระดับ	22kV	
ให้กับ	บริษัีทุ	AIT	

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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5.	 รว่มต่รวจสิ่อบ	ให้คำาแนะนำาการติ่ดตั่�งอุปกรณ์์สิ่ถานีไฟฟ้า	115	KV	ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	Sieyuan	ให้กับ	การไฟฟ้าสิ่ว่นภูมิภาค	ทีุ�สิ่ถานีไฟฟ้าพรานกระต่่าย	จังหวัด	กำาแพงเพชัร	และสิ่ถานีไฟฟ้าขุขันธิ์	จังหวัด	ศรีสิ่ะเกษี	

6.	 จัดบรรยายแนะนำา	Ni	Cd	Batteries	ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	ALCAD	ให้กับ	การไฟฟ้านครหลวง	โดยเป็นการจัด	WEBINAR	บรรยายจากผิู้ผิลิต่สิ่ินค้าจากต่่างประเทุศแบบออนไลน์	

7.	 รว่มกิจกรรมงานจัดอบรมและให้การแนะนำาการใชั้งานอุปกรณ์์	Load	Break	Switch	ให้กับเจ้าหน้าทีุ�	การไฟฟ้านครหลวง	ทีุ�สิ่ำานักงานการไฟฟ้านครหลวง	เขต่ราษีฎิร์บูรณ์ะ	

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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 ความร่บัผิดำชัอบัต่่อชัุมชันิและส่งคม
บริษัีทุมีความมุ่งมั�นสิ่่งเสิ่ริมการอยู่ร่วมกันกับชุัมชันโดยสิ่ร้างความเป็นมิต่รและให้ความชั่วยเหล่อเก่�อกูลกันในฐานะ	“เพื�อนบ้านที�ด้”ี	 เพ่�อพัฒนาและเสิ่ริมสิ่ร้างความเข้มแข็งให้กับชุัมชุันมีคุณ์ภาพชัีวิต่และสิ่ังคมทีุ�ดีอย่างยั�งย่น	สิ่่ง
เสิ่ริมกระบวนการมีสิ่ว่นรว่มของชุัมชันเพ่�อรับทุราบข้อมูล	และเสิ่ริมสิ่ร้างความเข้าใจทีุ�ดีต่่อกัน	รวมทัุ�งต่รวจสิ่อบ	ติ่ดต่ามผิลการดำาเนินการ	จัดการผิลกระทุบทีุ�อาจเกิดขึ�นจากการดำาเนินงานของบริษัีทุ	และให้ความสิ่ำาคัญในการแลก
เปลี�ยนความรู้และประสิ่บการณ์์ระหว่างบุคคล	หนว่ยงานต่่าง	ๆ	เพ่�อพัฒนาสิ่ภาพแวดล้อมอยา่งเหมาะสิ่มและต่่อเน่�อง	ซ่ึ�งบริษัีทุเล็งเห็นถึงความสิ่ำาคัญ	ต่่อการรว่มพัฒนาชุัมชัน	และสิ่ังคม	โดยให้ความรว่มม่อหนว่ยงาน	สิ่ถานศึกษีา	
ในการจัดกิจกรรมทีุ�เป็นประโยชัน์	แก่ชุัมชัน	และสิ่ังคม	เป็นประจำาทุุกปี	ทัุ�งให้การสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์	ในการจัดกิจกรรม	รวมถึงการสิ่ง่พนักงานเข้ารว่มกิจกรรมต่่าง	ๆ	ทีุ�ชุัมชันจัดขึ�น

นโยบายของบริษัท

ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปรง่ใส 

มุง่สูก่ารเป็นหนึ่งในผู้นําทางด้านธุรกิจพลังงาน

ทดแทนและระบบไฟฟ้าอยา่งครบวงจร ก้าวสู่

อนาคตอยา่งมั่นคง

ประเมนิความเส่ียงในทกุมติิเพ่ือสรา้งความนา่เชื่อ

ถือ ความไว้วางใจกับผู้มีสว่นได้เสีย

•

•

•

เปาหมาย

ชุมชนและสังคมไมม่ีข้อร้องเรียนและต่อต้านการ

ดําเนินกิจการของบริษัท

บริษัทและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีในการจัด

ทํากิจกรรมต่าง ๆ รว่มกัน

สง่เสริมภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นองค์กร

ท่ีนา่เชื่อถือ เป็นมิตรและเข้าถึงง่าย

•

•

•

สร้างความเป็นมิตรและให้ความชว่ยเหลือ

เก้ือกูลกันใน “เพื่อนบ้านท่ีดี” กับชุมชน สังคม

จัดการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

การดําเนินงานของบริษัท

สง่เสริมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพ

สังคมอยา่งยั่งยืน

นําข้อร้องเรียนจากชุมชนมาปรับปรุงและพัฒนา

•

•

•

•

แนวคิด
“not only the energy, we care”

กรอบการดูำาเนินงานความรับผิิดูชอบติ่อชุมชนและส่ังคม

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ
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รอ้ยล้ะ

100

≥

90

≥

80

ประเด็้น

0

แนวที่างการดูำาเนินงาน

การดำาเนินงานของบริษัีทุ	แบง่ออกเป็น	2	กลุ่มเป้าหมาย	ต่ามระดับพ่�นทีุ�

1.	 ระดับพ่�นทีุ�ชุัมชัน/สิ่ังคมโดยรอบกิจการ	เชัน่	ชุัมชันโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานทุดแทุน

2.	 ระดับพ่�นทีุ�ทัุ�วไป	เชัน่	หนว่ยงาน/ชุัมชันพ่�นทีุ�ทีุ�ไมเ่กี�ยวข้องกับบริษัีทุ	หร่อเป็นสิ่ังคมภาพรวม

ในปี	2564	บริษัีทุได้ดำาเนินโครงการผิา่นกิจกรรมต่่าง	ๆ 	ทีุ�เกี�ยวกับสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อมของบริษัีทุ	สิ่ง่เสิ่ริมการมี
สิ่ว่นรว่มของของชุัมชันและใหค้วามสิ่ำาคัญต่่อการสิ่รา้งโอกาสิ่ทุางศกึษีา	สิ่นบัสิ่นนุความเปน็เลิศทุางกีฬา	สิ่บ่สิ่าน
วัฒนธิรรมและประเพณ์ีทุ้องถิ�น	 วิถีความเป็นอยู่ของชุัมชัน	ต่ลอดจนการอนุรักษ์ีและฟื� นฟูคุณ์ภาพสิ่ิ�งแวดล้อม
เพ่�อใหเ้กิดความสิ่มดลุทุางธิรรมชัาติ่และชัวิีต่อยา่งยั�งยน่	และการอยูร่ว่มกับชุัมชันในการชัว่ยเหล่อเก่�อกลูกัน	ด้วย
ต่ระหนักว่าเป็นหน้าทีุ�ของบริษัีทุ	ทีุ�จะต้่องพึงมีต่่อสิ่ังคมซ่ึ�งเป็นผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ียทีุ�เกี�ยวข้องกับบริษัีทุ	

ขอบเขต่ข้อมูล	:	ชุัมชันรอบสิ่ถานประกอบการ	รัศมี	5	กิโลเมต่ร

จํานวนงบประมาณสนับสนุน

ล้านบาท

จํานวนชุมชนท่ีตอบรับการดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อชุมชน
ผา่นแบบสอบถามความพึงพอใจ
จากชุมชน

6.5

ร้อยละ

80

จํานวนสังคมและชุมชน
ที่ไดรับการสนับสนุน

ผลการดําเนินงาน ป 2564

จํานวน (สถานท่ี)

คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจและ
ความผูกพันของชุมชนโดยรวม

42

ร้อยละ

76.39

จํานวนผูมาศึกษาดูงาน
แหลงการเรียนรูโรงไฟฟา

พลังงานทดแทน

จํานวน (ท่าน)

จํานวนข้อร้องเรียน
ประเด็นเก่ียวกับชุมชน

30

จํานวน (ประเด็น)
0

เป้าหมายกิารด้ำาเนินงาน ปี 2565

ประเมนิความพงึพอใจแล้ะความผก้ิพันของชุมชนที�มต่ีอองค์กิรอยา่งต่อเนื�องแล้ะ
เปิด้เผยข้อม้ล้ต่อสัาธุารณะ

นำาประเด็้นจากิกิารประเมนิมาปรบัปรุงแล้ะพฒันากิารด้ำาเนินงาน 
ต่อชุมชน

สัรา้งเครอืข่ายความรบัผิด้ชอบต่อสัังคมรว่มกัิบผ้้มสีั่วนได้้เสัยีเพื�อกิารพัฒนาองค์กิร
รว่มกัิบสัังคมอย่างยั�งยืนผ่านโครงกิารหรอืกิิจกิรรมต่างๆของบรษัิทเพิ�มมากิขึ�น เช่น 
โครงกิารเครอืข่ายอาชพีรอบโรงไฟฟ้า เป็นกิารพัฒนากิลุ้่มอาชพีต่าง ๆ

จำานวนชุมชนที�ตอบรบักิารด้ำาเนินงานด้้านกิารพัฒนา 
ความสัมัพันธ์ุต่อชุมชน

คะแนนเฉล้ี�ยความพึงพอใจแล้ะความผก้ิพันของ 
ชุมชนโด้ยรวม

จำานวนข้อรอ้งเรยีนประเด็้นเกิี�ยวกัิบชุมชน
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การดูำาเนินการเก่�ยวกับความรับผิิดูชอบติ่อส่ังคม

โครงการส่่งเส่รมิแหล่งเร่ยนรู้โรงไฟฟ้าพัลังงานที่ดูแที่น
บริษัีทุเห็นความสิ่ำาคัญของการศึกษีา	การต่่อยอดองค์ความรู้	รวมทัุ�งเป็น
องค์กรแหง่การเรยีนรูใ้หกั้บสิ่ถานศกึษีา	นกัเรยีน	นกัศกึษีา	อาจารย	์องค์กร	
และชุัมชันโดยรอบ	ทีุ�ใหค้วามสิ่นใจโรงไฟฟ้าพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย	์เข้าเยี�ยม
ชัมและศึกษีาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์	 และพลังงานลม		
เพ่�อขยายองค์ความรูน้ำาไปศกึษีาต่่อยอดและจุดประกายความคิดด้านการ
พัฒนาพลังงานทุดแทุนและประยุกต์่ใชั้ในชัีวิต่ประจำาวัน	แต่่ในปี	2564	
เน่�องด้วยสิ่ถานการณ์์	 COVID-19	บริษัีทุต้่องจำากัดการเข้าศึกษีาดูงาน	
ต่ามมาต่รการของภาครฐั	เพ่�อปอ้งกันการแพรร่ะบาดของโรค	COVID-19	
อย่างเคร่งครัด	 จึงมีองค์กรทัุ�งภาครัฐ	 และเอกชัน	 ทีุ�เข้าศึกษีาดูงาน	
ในโรงไฟฟ้าพลังงานทุดแทุน	จำานวน	3	คณ์ะ	รวมทัุ�งสิ่ิ�น	30	ทุ่าน
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บริจาคเคร่�องให้ยาระงับปีวดู แก่ 
โรงพัยาบาลจฬุาลงกรณ์์ ส่ภากาชาดูไที่ย

ร่วมส่นับส่นุนกิจกรรมชมรมผิู้สู่งอายุ 
เน่�องในวันส่งกรานติ์
ตั่วแทุนคณ์ะผิู้บริหารมอบเงินสิ่นับสิ่นุนชั่วยเหล่อ	
ในการจัดกิจกรรมชัมรมผิู้สิู่งอายุ	ชุัมชันวัดสิ่วัสิ่ดิ�วารี
สิ่มีารามและชุัมชันวัดนอ้ยนพคณุ์	เน่�องในวันสิ่งกรานต์่
ประจำาป	ี2564	โดยทุางชัมรมได้ดำาเนนิการจัดกิจกรรม
บรจิาคเคร่�องอุปโภค	บรโิภคแก่ผิูส้ิ่งูอายุภายในชุัมชัน	
เพ่�อชั่วยเหล่อและบรรเทุาความเด่อดร้อนเน่�องใน
สิ่ถานการณ์์	COVID-19

พัิธุ่มอบทุี่นการศ่กษัาบุติรพันักงาน 
ครั�งที่่� 14 ปีระจำาปีี 2564
คณุ์อารีวรรณ์	เฉีลิมแดน	ประธิานเจ้าหน้าทีุ�ปฏิิบติั่การ	
สิ่ายงานอุปกรณ์์ไฟฟ้าแรงสิู่ง	 และคุณ์เฉีลิมพล		
ศรเีจรญิ	ผิูอ้ำานวยการ	สิ่ายงานขายและการต่ลาด	และ
ตั่วแทุนคณ์ะผิู้บ ริหาร	 มอบทุุนการศึกษีาแก่	
บุต่รพนักงาน	 ซ่ึ�งเป็นหนึ�งในโครงการสิ่วัสิ่ดิการ	
เพ่�อชัว่ยเหล่อและสิ่นบัสิ่นนุแก่พนักงานและครอบครวั	
ทีุ�บรษัิีทุได้ดำาเนนิการมาอยา่งต่่อเน่�อง	โดยมจุีดประสิ่งค์
เพ่�อเปิดโอกาสิ่และกระจายโอกาสิ่ทุางการศึกษีา		
ให้	เยาวชันสิ่ามารถเขา้ถึงการศกึษีาทีุ�มคีณุ์ภาพอยา่ง
เทุ่าเทีุยมกัน	 เติ่บโต่อย่างมีศักยภาพและเป็นกำาลัง	
ในการพัฒนาประเทุศชัาติ่ต่่อไปในอนาคต่

การดูำาเนินงานเก่�ยวกับส่ถานการณ์์ 
COVID-19 ร่วมกับส่ำานักงานเขัติดูุส่ิติ 
กรุงเที่พัมหานคร
ตั่วแทุนคณ์ะผิูบ้รหิาร	รว่มสิ่นับสิ่นุนการดำาเนนิงานเพ่�อ
ปอ้งกันการแพรร่ะบาด	และการต่รวจคัดกรองเชังิรุก
รวมไปถึงการดำาเนนิงานอ่�น	ๆ 	เพ่�อปอ้งกันและบรรเทุา
เกี�ยวกับสิ่ถานการณ์	์COVID-19	ใหกั้บชุัมชันโดยรอบ
พ่�นทีุ�สิ่ำานักงานเขต่ดุสิ่ิต่	กรุงเทุพมหานคร

ส่นบัส่นนุขัา้วส่ารหอมมะลิ ใหก้บัชมุชนโดูย
รอบส่ำานกังานเขัติดุูส่ติิ กรุงเที่พัมหานคร
ตั่วแทุนคณ์ะผิูบ้รหิารรว่มสิ่นบัสิ่นนุขา้วสิ่ารหอมมะลิ
จำานวน	 1,000	 กิโลกรัม	 แก่สิ่ำานักงานเขต่ดุสิ่ิต่	
กรุงเทุพมหานคร	 เพ่�อชั่วยเหล่อและบรรเทุาความ
เด่อดร้อน	 ให้กับชุัมชันโดยรอบสิ่ำานักงานเขต่ดุสิ่ิต่	
กรุงเทุพมหานคร	 ทีุ�ได้รับผิลกระทุบจากสิ่ถานการณ์	์
COVID-19

ส่นับส่นุนเคร่�องใหอ้อกซื่เิจน ชนิดูใหอ้ตัิรา
การไหลส่งู แกโ่รงพัยาบาลธุรรมศาส่ติร์
เฉลิมพัระเก่ยรติิ
นายเฉีลิมพล	ศรเีจรญิ	ผิูอ้ำานวยการ	สิ่ายงานขายและ
การต่ลาด	 เป็นตั่วแทุนคณ์ะผิู้บริหาร	 สิ่นับสิ่นุน	
เคร่�องให้ออกซิ่เจนชันิดให้อัต่ราการไหลสูิ่ง	 จำานวน		
1	 เคร่�อง	 มูลค่า	 200,000	 บาทุ	 แก่โรงพยาบาล
ธิรรมศาสิ่ต่ร์เฉีลิมพระเกียรติ่	เพ่�อเป็นสิ่นับสิ่นุนเคร่�อง
มอ่แก่บุคลากรทุางการแพทุยใ์นการรกัษีาคนไข	้และ
เป็นสิ่ว่นหนึ�งของการต่่อสิู่้กับสิ่ถานการณ์์	COVID-19

ดร.	 กัลกุล	 ดำารงปิยวุฒิ�	 ประธิานกรรมการบริษัีทุ	
นางสิ่าวโศภชัา	ดำารงปิยวุฒิ�	ประธิานกรรมการบริหาร	
และดร.สิ่มบูรณ์์	เอ่�ออัชัฌาสัิ่ย	ประธิานเจ้าหน้าทีุ�บริหาร	
บริจาคเคร่� องให้ยาระงับปวด	 แก่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์์	สิ่ภากาชัาดไทุย	จำานวน	10	เคร่�อง	เพ่�อ
เป็นปัจจัยสิ่ำาคัญในการสิ่่งเสิ่ริมการรักษีาพยาบาล	
แก่ผิู้ป่วยให้เกิดประสิิ่ทุธิิภาพและกระจายโอกาสิ่ให้	
ผู้ิป่วยเข้าถึงการรักษีาพยาบาลทีุ�มีคุณ์ภาพ	 ส่ิ่งเสิ่ริม	
ให้มีคุณ์ภาพชัีวิต่ทีุ�ดี

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

81รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)
02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี�

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



ส่นับส่นุนนำ�าดู่�ม ให้ผิู้ที่่�ไดู้รับผิลกระที่บ
จาก COVID-19 และผิู้ปี่วยติิดูเติ่ยง
บริษัีทุรว่มสิ่นับสิ่นุนนำาด่�มให้ผิู้ทีุ�ได้รับผิลกระทุบจาก	
COVID-19	และผิู้ป่วยติ่ดเตี่ยง	ในชุัมชัน	ต่.มหาสิ่วัสิ่ดิ�	
อ.บางกรวย	จ.นนทุบุรี

ส่นับส่นุนนำ�าดู่�ม โรงพัยาบาลส่นาม
กองที่ัพัอากาศ(ดูอนเม่อง)
นายเฉีลิมพล	ศรีเจรญิ	ผิูอ้ำานวยการ	สิ่ายงานขายและ
การต่ลาด	เปน็ตั่วแทุนคณ์ะผิูบ้รหิาร	รว่มสิ่นบัสิ่นนุนำา
ด่�ม	ใหโ้รงพยาบาลสิ่นามกองทัุพอากาศ	(ดอนเมอ่ง)	ซ่ึ�ง
เปน็ความร่วมมอ่ระหว่างโรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดชั	
กรมแพทุย์ทุหารอากาศ	และราชัวิทุยาลัยจุฬาภรณ์	์
เพ่�อชั่วยเหล่อบุคลากรการแพทุย์และผิู้ป่วยติ่ดเช่ั�อ	
COVID-19

ส่นับส่นุนนำ�าดู่�ม จุดูคัดูกรอง 
COVID-19 ณ์ โรงเร่ยนเที่ศบาลปีลาย
บางวัดูสุ่นที่รธุรรมิการาม จ.นนที่บุร่
บริษัีทุร่วมสิ่นับสิ่นุนนำาด่�มให้จุดคัดกรอง	COVID-19	
เพ่�อสิ่นับสิ่นุนบุคลากรทุางการแพทุย์และผิู้ทีุ�เข้ารับ
การต่รวจ	ณ์	 โรงเรียนเทุศบาลปลายบางวัดสุิ่นทุรฯ	
ต่.ปลายบาง	อ.บางกรวย	จ.นนทุบุรี

บริจาคกระบอกนำ�าส่ภาพัดู่ ให้กับ
พันักงานฝ่่ายผิลิติ เพั่�อปี้องกันการแพัร่
ระบาดูเช่�อ COVID-19
พนักงานบริษัีทุ	สิ่ำานักงานใหญ่	 ร่วมบริจาคกระบอก
นำาใหม่หร่อกระบอกนำาสิ่ภาพดี	 ให้กับพนักงานฝ่่าย
ผิลิต่	 เพ่�อร่วมเป็นสิ่่วนหนึ�งในการป้องกันการแพร่
ระบาดเชั่�อ	COVID-19	และนำาของทีุ�เหล่อใช้ัหร่อไม่
ค่อยได้ใชั้งานมาใชั้ให้เกิดประโยชัน์

มอบเคร่�องให้ออกซื่ิเจน แก่ศูนย์พััก
คอย โรงเร่ยนเที่ศบาลติำาบลปีลายบาง 
วัดูสุ่นที่รธุรรมิการาม
นางอารวีรรณ์	เฉีลิมแดน	ประธิานเจ้าหนา้ทีุ�ปฏิิบติั่การ	
สิ่ายงานธุิรกิจอุปกรณ์ไ์ฟฟ้าแรงสูิ่ง	และ	นายเฉีลิมพล	
ศรเีจรญิ	ผู้ิอำานวยการ	สิ่ายงานขายและการต่ลาด	เปน็
ตั่วแทุนผิูบ้รหิาร	สิ่นับสิ่นนุเคร่�องใหอ้อกซิ่เจนแด่ศนูย์
พักคอย	 โรงเรียนเทุศบาลต่ำาบลปลายบาง	 วัดสุิ่นทุร
ธิรรมิการาม	อ.บางกรวย	จ.นนทุบุรี	 เพ่�อชั่วยเหล่อ
เน่�องในสิ่ถานการณ์์	COVID-19	 ในการรองรับผิู้ป่วย
ติ่ดเชั่� อในการพักคอยก่อนเข้า รับการรักษีาทีุ�	
โรงพยาบาล

บริจาคปีฏิิที่ินเก่า เพั่�อผิลิติเปี็นหนังส่่อ
อักษัรเบรลล์แก่ผิู้พัิการที่างส่ายติา
ตั่วแทุนบริษัีทุเข้าบริจาคปฏิิทิุนเก่า	 แก่มูลนิธิิชั่วย	
คนต่าบอดแห่งประเทุศไทุย	 ในพระบรมราชัินูปถัมภ์	
เพ่�อนำาไปผิลิต่เป็นหนังสิ่่ออักษีรเบรลล์ให้แก่ผิู้พิการ
ทุางต่ายต่า	โดยโครงการนี�เปน็กิจกรรมทีุ�จัดขึ�นในสิ่ว่น
หนึ�งของโครงการ	#GUNKULZeroWasteProject		
ทีุ�รว่มรณ์รงค์ในการอนุรักษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อม
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บริจาคลูกแม็กใช้แล้ว แผิ่นซื่่ดู่ และ
อุปีกรณ์์อิเล็กที่รอนิกส่์อ่�น ๆ
บริษัีทุ	 และพนักงาน	 ร่วมกันบริจาคลูกแม็กใชั้แล้ว	
แผิน่ซ่ีดี	และอุปกรณ์์อิเล็กทุรอนิกสิ่์อ่�น	ๆ	แก่สิ่มาคม
คนพิการทุางเคล่�อนไหวสิ่ากล	 เพ่�อนำาไปรีไซ่เคิลให้
เกิดประโยชัน์ด้านอ่�น	ๆ	โดยโครงการนี�เป็นสิ่ว่นหนึ�ง
ของโครงการ	#GUNKULZeroWasteProject	 ทีุ�รว่ม
รณ์รงค์ในการอนุรักษ์ีสิ่ิ�งแวดล้อม

ที่ำาบญุที่อดูกฐิน ส่ร้างกฏุิ ิณ์ วดัูโรงช้าง 
จ.สุ่พัรรณ์บุร่
คณ์ะผิูบ้รหิารและพนกังานบรษัิีทุ	รว่มกับถวายปจัจัย
เพ่�อร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกฐินสิ่ามัคคี	 สิ่ร้างกุฏิิสิ่งฆ่์	
เพ่�อเป็นการทุำานุบำารุงศาสิ่นา	ณ์	 วัดโรงชั้าง	ต่.ศาลา
ขาว	อ.	เม่อง	จ.สิุ่พรรณ์บุรี

กันกุล ร่วมกับ ส่ถาบันพัระปีกเกล้าฯ 
ติิดูติั�งระบบโซื่ล่าร์เซื่ลล์เพั่�อการเกษัติร
โครงการปั� มนำาเพ่�อการเกษีต่ร	ณ์	โรงเรยีนวัดเกาะวังไทุร	
จ.นครปฐม	 โดยบริษัีทุ	 ร่วมกับ	 ปศสิ่.15	 สิ่ถาบัน	
พระปกเกล้า	 ติ่ดตั่�งระบบโซ่ล่าร์เซ่ลล์	ชั่วยประหยัด
พลังงานและดูแลสิ่ิ�งแวดล้อมสิ่านต่่อความยั�งย่น

ส่นับส่นุนชุดู PPE ให้เจ้าหน้าที่่�ติรวจ 
คัดูกรอง COVID-19
ตั่วแทุนบริษัีทุเข้ามอบชุัด	 PPE	 สิ่ำาหรับเจ้าหน้าทีุ�
ทุางการแพทุย์ทีุ�ต่รวจคัดกรอง	COVID-19	 เพ่�อร่วม
เป็นขวัญและกำาลังใจทุำางานให้กับบุคลากรด่านหน้า
ให้ทุำางานอย่างปลอดภัย	ณ์	 โรงพยาบาลส่ิ่งเสิ่ริมสุิ่ข
ภาพประจำาต่ำาบลมหาสิ่วัสิ่ดิ�	จ.นนทุบุรี

ส่นับส่นุนที่่มส่โมส่รก่ฬาบาส่เกติบอล
อาช่พั เอ็นเค บาส่เกติบอล แบงคอก 
คลับ โรงเร่ยนวัดูน้อยนพัคุณ์
ดร.สิ่มบูรณ์์	 เอ่�ออัชัฌาสิ่ัย	ประธิานเจ้าหน้าทีุ�บริหาร	
สิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์ให้ทีุมสิ่โมสิ่รกีฬาบาสิ่เกต่บอล
อาชัพี	เอ็นเค	บาสิ่เกต่บอล	แบงคอก	คลับ	เพ่�อสิ่ง่เสิ่รมิ
เยาวชันทีุ�มีความสิ่ามารถด้านกีฬา	จนสิ่ามารถคว้า
ต่ำาแหนง่รองชันะเลิศอันดับ	2	ในประเภทุทีุมหญงิ	จาก
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสิ่เกต่บอลสิ่ามคนอาชัีพ	
3x3	Thai	Basketball	League	2021	ซ่ึ�งจัดขึ�นเป็น
ครั�งแรก	ณ์	โรงแรมแอมบาสิ่เดอร์	ซิ่ตี่�	จอมเทีุยน	พัทุยา	
จ.ชัลบุรี	ระหว่างวันทีุ�	8	-	21	พฤศจิกายน	2564
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มอบอุปีกรณ์์ที่างการแพัที่ย์ให้กับ 
โรงพัยาบาลกำาแพังแส่น
บริษัีทุ	 ร่วมกับ	 ปศสิ่.15	 สิ่ถาบันพระปกเกล้า		
มอบอุปกรณ์์ทุางการแพทุย์	 เพ่�อเป็นสิ่่วนหนึ�งในการ
ป้องกัน	 COVID-19	 ในชุัมชันใกล้เคียง	 ให้กับ	
โรงพยาบาลกำาแพงแสิ่น	อ.กำาแพงแสิ่น	จ.นครปฐม

ส่นับส่นุนถุงยังช่พัให้กับผิู้กักติัวเฝ่้า
ระวงั COVID-19 ติ.หว้ยบง อ.ดูา่นขันุที่ดู 
จ.นครราชส่่มา
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับสิ่นุนถุงยังชัีพสิ่ำาหรับผิู้กักตั่ว
เพ่�อ	 เฝ่้าระวัง	COVID-19	 ใน	ต่.ห้วยบง	อ.ปากชั่อง	
จ.นครราชัสิ่ีมา

ส่นับส่นุนการแขั่งขััน กอล์ฟการกุศล 
PEA NE3 OPEN 2021
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์การแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล	 PEA	 NE3	 OPEN	 2021	 ซ่ึ�งจัดขึ�น		
ณ์	 โบนันซ่่า	 กอล์ฟ	แอนด์	 คันทุรี	 คลับ	อ.ปากชั่อง	
จ.นครราชัสิ่ีมา

ส่นับส่นุนงบปีระมาณ์เพั่�อรองรับการ
แพัร่ระบาดู COVID-19 อ.ดู่านขัุนที่ดู
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์รองรับการ
แพรร่ะบาด	COVID-19	อ.ด่านขุนทุด	ณ์	ทีุ�ว่าการอำาเภอ
ด่านขุนทุด

ร่วมปีระชุมส่รุปีแนวที่างการปี้องกัน
การแพัร่ระบาดูขัอง COVID-19 ขัอง
โรงไฟฟ้า
ตั่วแทุนบรษัิีทุ	เขา้รว่มประชุัม	สิ่รุปแนวทุางการปอ้งกัน
และรับม่อการแพรร่ะบาดของไวรัสิ่	COVID-19	ของ
โรงไฟฟ้า	ในพ่�นทีุ�	อ.ด่านขุนทุด	จ.นครราชัสิ่ีมา

ร่วมปีระชุมกับติัวแที่นหมู่บ้านบ้าน 
ห้วยบง เพั่�อหาร่อแนวที่างการรับม่อ
การแพัร่ระบาดูขัองไวรัส่ COVID-19  
รอบหมู่บ้าน
ตั่วแทุนบรษัิีทุ	เขา้รว่มประชุัม	สิ่รุปแนวทุางการปอ้งกัน
และรับม่อการแพร่ระบาดของไวรัสิ่	 COVID-19		
รอบหมู่บ้าน	 บ้านห้วยบง	 ต่.ห้วยบง	 อ.ด่านขุนทุด	
จ.นครราชัสิ่ีมา
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ส่นับส่นุน โครงการจัดูซื่่�อพัันธุุ์แพัะ
วิส่าหกิจชุมชน
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 ร่วมกับกองทุุนพัฒนาไฟฟ้า	 (กกพ.)	
สิ่นบัสิ่นนุโครงการจัดซ่่�อพนัธิแ์พะวิสิ่าหกิจชุัมชัน	เพ่�อ
เป็นการสิ่นับสิ่นุนอาชีัพให้ชุัมชันโดยรอบโรงไฟฟ้า	
ต่.ห้วยบง	อ.ด่านขุนทุด	จ.นครราชัสิ่ีมา

โดยในปี	2565	บริษัีทุเป็นคณ์ะกรรมการทีุ�มีสิ่ว่นรว่ม
ในการพิจารณ์าจัดสิ่รรงบประมาณ์ร่วมกับกองทุุน
พัฒนาไฟฟ้า	 โดยใชั้งบประมาณ์จากปี	 2564	 เพ่�อ
สิ่นับสิ่นุนโครงการในพ่� นทีุ�รอบโรงไฟฟ้าจังหวัด
นครราชัสิ่ีมา	เขต่	4	จำานวน	15	โครงการ

ร่วมปีระชุมกับติัวแที่นหมู่บ้านบ้านศิลา
ร่วมส่ามัคค่ เพั่�อหาร่อแนวที่างการ
รับม่อการแพัร่ระบาดูขัอง COVID-19 
รอบหมู่บ้าน
ตั่วแทุนบรษัิีทุ	เขา้รว่มประชุัม	สิ่รุปแนวทุางการปอ้งกัน
และรับม่อการแพรร่ะบาดของไวรัสิ่	COVID-19	รอบ
หมูบ่้าน	บ้านศิลารว่มสิ่ามัคคี	ต่.ห้วยบง	อ.ด่านขุนทุด	
จ.นครราชัสิ่ีมา

เขั้าร่วมแขั่งขัันกอล์ฟการกุศล ส่มที่บ
ทีุ่นส่งเคราะห์นักเร่ยนยากจน ภาคติะวัน
ออกเฉ่ยงเหน่อ
ตั่วแทุนบริษัีทุ	เข้ารว่มแขง่ขันกอล์ฟการกุศล	สิ่มทุบ
ทุุนสิ่งเคราะห์นักเรียนยากจน	ภาคต่ะวันออกเฉีียง
เหน่อ	ณ์	สิ่นามกอล์ฟเข่�อนอุบลรัต่น์	จ.ขอนแก่น

ร่วมส่นบัส่นนุปีล่อยพันัธ์ุุปีลาทีุ่ง่กังหนัลม 
ติามโครงการธุนาคารส่ินค้าเกษัติร 
กิจกรรมส่นับส่นุนธุนาคารผิลผิลิติส่ัติว์
นำ�าแบบม่ส่่วนร่วม

ส่นับส่นุน ชุดูเส่่�อและหมวก ให้กับกลุ่ม
อาส่าส่มัครส่าธุารณ์สุ่ขัปีระจำาหมู่บ้าน 
(อส่ม.) ขัองชุมชน
สิ่นับสิ่นุนชุัดเสิ่่�อและหมวก	 ให้กับกลุ่มอาสิ่าสิ่มัคร
สิ่าธิารณ์สิุ่ขประจำาหมู่บ้าน	 (อสิ่ม.)	 ของชุัมชัน		
ต่.หว้ยบง	อ.ด่านขุนทุด	จ.นครราชัสิ่ีมา	เพ่�อเป็นขวัญ
กำาลังใจในการปฏิิบัติ่งานด้านสิ่าธิารณ์สิุ่ขของชุัมชัน

ส่นับส่นุน งบปีระมาณ์ส่ร้างที่่�อยู่อาศัย
ส่ำาหรับผิู้ที่่�อยู่ในภาวะพั่�งพัิง
ตั่วแทุนบริษัีทุ	รว่มสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์	ในการสิ่ร้าง
ทีุ�อยูอ่าศัย	สิ่ำาหรับผิูทีุ้�อยูใ่นภาวะพึ�งพงิ	ในเขต่เทุศบาล
หนองนำาใสิ่	อ.สิ่ีคิ�ว	จ.นครราชัสิ่ีมา	เพ่�อเป็นสิ่ว่นหนึ�ง
ในการชั่วยเหล่อและยกระดับคุณ์ภาพชัีวิต่ให้แก่ผิู้ทีุ�
ขาดแคลน

ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าร่วมสิ่นับสิ่นุนการปล่อยพันธุิ์ปลา
ทุุง่กังหนัลมต่ามโครงการธินาคารสิ่นิค้าเกษีต่ร	กิจกรรม
สิ่นับสิ่นุนธินาคารผิลผิลิต่สิ่ัต่ว์นำาแบบมีสิ่่วนร่วม		
ณ์	อ่างเก็บนำาบา้นนอ้ยพฒันา	ต่.หว้ยบง	อ.ด่านขุนทุด	
จ.นครราชัสิ่ีมา
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ร่วมส่นับส่นุน งบปีระมาณ์ช่วยเหล่อ
ผิู้ที่่�กักติัวและไดู้รับผิลกระที่บจาก 
COVID-19
ตั่วแทุนบริษัีทุ	เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์	แก่องค์การ
บรหิารสิ่ว่นต่ำาบลดอนเมอ่ง	เพ่�อชัว่ยเหล่อในการดแูล
ผิูกั้กตั่วในการเฝ่า้ระวังโควิด-19	และผิูทีุ้�ได้รบัผิลกระ
ทุบจาก	 COVID-19	 ในพ่�นทีุ�ต่.ดอนเม่อง	 อ.สีิ่คิ�ว		
จ.นครราชัสิ่ีมา

ร่วมส่นับส่นุนงบปีระมาณ์ติั�งจุดูติรวจ
เที่ศบาลหนองนำ�าใส่ เพ่ั�อป้ีองกันและเติรย่ม
รบัมอ่การแพัร่ระบาดู COVID-19 ในพั่�นที่่�
ตั่วแทุนคณ์ะผิู้บริหาร	 เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์แก่	
เทุศบาลหนองนำาใสิ่	 เพ่� อตั่� งจุดต่รวจเทุศบาล	
หนองนำาใสิ่	 เพ่�อป้องกันและเต่รียมรับม่อการแพร่
ระบาด	COVID-19	ในพ่�นทีุ�	อ.สิ่ีคิ�ว	จ.นครราชัสิ่ีมา

ส่นบัส่นนุงบปีระมาณ์ส่ำาหรบัการปีรบัปีรงุ
ห้องนำ�านักเร่ยน โรงเร่ยนบ้านที่่ามะริดู
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับงบประมาณ์แก่	 โรงเรียน	
บา้นทุ่ามะรดิ	ในการปรบัปรุงหอ้งนำานักเรยีน	เน่�องจาก
ของเดิมมีสิ่ภาพเส่ิ่� อมโทุรมและไม่ปลอดภัยต่่อ	
การใชัง้าน

ส่นับส่นุนงบปีระมาณ์เย่ยวยาผิู้ไดู้รับ
ผิลกระที่บจาก COVID-19
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์	แก่หมู่บ้าน	
หมู่ทีุ�	 5	ต่.หนองชุัมพล	จ.เพชัรบุรี	 เพ่�อเป็นการชั่วย
เหล่อและเยียวยาผิู้ได้รับผิลกระทุบจากภาวะวิกฤติ่	
COVID-19

ส่นับส่นุนอาหารและเคร่�องดู่�มส่ำาหรับ 
บุคลากรที่างการแพัที่ย์ ณ์ จุดูติรวจ 
COVID-19 ในพั่�นที่่�
ตั่วแทุนบริษัีทุ	มอบอาหารและเคร่�องด่�ม	ณ์	ทีุ�ว่าการ
อำาเภอเขาย้อย	เพ่�อเป็นขวัญและกำาลังใจในการปฏิิบติั่
งานให้กับบุคลากรทุางการแพทุย์	 ณ์	 จุดต่รวจ	
COVID-19	 ป้องกันและเต่รียมรับม่อการแพร่ระบาด
ของ	COVID-19	ในพ่�นทีุ�	อ.เขาย้อย

ส่นับส่นุนงบปีระมาณ์ ส่ำาหรับจัดูหา
หินคลุกเพั่�อปีรับพั่�นที่่�ถนนนำ�าที่่วม ม.6 
ติ.หนองชุมพัล จ.เพัชรบุร่
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์	แด่ผิู้ใหญ่
บ้านหมูทีุ่�	6	สิ่ำาหรับจัดหาหินคลุกเพ่�อปรับพ่�นทีุ�ถนน
นำาทุ่วม	ในพ่�นทีุ�	ม.6	ต่.หนองชุัมพล	จ.เพชัรบุรี	เพ่�อ
ให้ชัาวบ้านในชุัมชันได้มีเสิ่้นทุางสิ่ัญจรทีุ�สิ่ะดวกและ
ปลอดภัยเพิ�มมากขึ�น
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ส่นับส่นุนเงินกองทีุ่นหมู่บ้านปีระจำาปีี 
2564 ขัอง ม. 1 ติ.อ่างที่อง อ.ที่ับส่ะแก 
จ.ปีระจวบค่ร่ขัันธุ์
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 มอบเงินสิ่นับสิ่นุนกองทุุนหมู่บ้าน	
ประจำาปี	 2564	 ให้กับผิู้ใหญ่บ้านหมู่ทีุ�	 1	 นายชัลิต่		
เพรชัดี	เพ่�อรว่มทุำากิจกรรมรว่มกับชุัมชัน	ณ์	ทีุ�ทุำาการ
ผิู้ ใหญ่บ้านหมู่ ทีุ� 	 1 	 ต่.อ่างทุอง	 อ.ทัุบสิ่ะแก	
จ.ประจวบคีรขีนัธิ์

ส่นับส่นุนเงินกองทีุ่นหมู่บ้านปีระจำาปีี 
2564 ขัอง ม. 3 ติ.อ่างที่อง อ.ที่ับส่ะแก 
จ.ปีระจวบค่ร่ขัันธุ์
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 มอบเงินสิ่นับสิ่นุนกองทุุนหมู่บ้าน	
ประจำาปี	 2564	 ให้กับผิู้ใหญ่บ้านหมู่ทีุ�	 3	 นายวิชัิต่		
จ้อยรอ่ย	เพ่�อรว่มทุำากิจกรรมรว่มกับชุัมชัน	ณ์	ทีุ�ทุำาการ
ผู้ิใหญ่บ้านหมู่ ทีุ� 	 3 	 ต่. อ่างทุอง	 อ.ทัุบสิ่ะแก	
จ.ประจวบคีรีขันธิ์

ส่นับส่นุนทีุ่นการศ่กษัาใ ห้นัก เร่ยน 
ที่่�ขัาดูแคลนทุี่นที่รัพัย์ ในพั่�นที่่�หมู่ที่่� 3 
ติ.อา่งที่อง อ.ที่บัส่ะแก จ.ปีระจวบคร่ข่ันัธุ์
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 มอบเงินสิ่นับสิ่นุนทุุนการศึกษีา		
ให้นักเรียน	 ในพ่�นทีุ�	 หมู่ทีุ�	 3	ต่.อ่างทุอง	อ.ทัุบสิ่ะแก	
เพ่�อเป็นการสิ่นับสิ่นุนด้านการศึกษีาให้กับนักเรียนทีุ�
ขาดแคลนทุุนทุรัพย์	 ณ์	 หอประชุัมบ้านหมู่ทีุ� 	 3	
ต่.อ่างทุอง	อ.ทัุบสิ่ะแก	จ.ประจวบคีรีขันธิ์

ดู้วยส่ถานการณ์์แพัร่ระบาดูขัองโรค COVID-19 บริษััที่เล็งเห็นว่าเปี็นความที่้าที่าย 
รูปีแบบหน่�งที่่�จะที่ำากิจกรรมที่่�เปี็นปีระโยชน์ติ่อส่ังคมอย่างติ่อเน่�อง

และครอบคลุมต่่อความคาดหวังของผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย	อาทิุ	บริษัีทุได้วางแผินสิ่ำาหรับปี	2565	ใน
การจัดทุำาโครงการผ่ิานกิจกรรมทีุ�เปน็ประโยชัน์ต่่อสัิ่งคมอยา่งต่่อเน่�องและยั�งยน่	อาทิุ	“โครงกิาร
เครอืขา่ยอาชพีรอบโรงไฟฟา้”	เปน็การสิ่นบัสิ่นนุอาชัพีในพ่�นทีุ�ชุัมชันรอบโรงไฟฟา้	สิ่ง่เสิ่ริม
การมีอาชัีพให้กับคนในชุัมชัน	 สิ่ร้างเคร่อข่ายอาชัีพเดียวกันโดยการสิ่นับสิ่นุนจัดตั่�ง	
ให้เป็นกลุ่มอาชัีพต่ลอดจนขยายให้เป็นวิสิ่าหกิจชุัมชัน	 เพ่�อเพิ�มอำานาจการต่่อรองกับต่ลาด	
และเพิ�มโอกาสิ่ในการรับรองมาต่รฐานจากหน่วยงานทีุ�เกี�ยวข้อง	 เพ่�อยกระดับคุณ์ภาพชีัวิต่	
ให้กับชุัมชันอยา่งยั�งย่น

ขั้อร้องเร่ยนจากชุมชน

บริษัีทุไมม่ีข้อร้องเรียนจากชุัมชันในปีทีุ�ผิา่น

ส่นับส่นุนงบปีระมาณ์การดููแลผิู้กักติัว
เฝ่้าระวัง COVID-19 ณ์ วัดูเขัาเพัลิง 
ติ.พัังติรุ อ.ที่่าม่วง จ.กาญจนบุร่
ตั่วแทุนบริษัีทุ	 เข้าสิ่นับสิ่นุนงบประมาณ์ในการ	
ชัว่ยเหล่อดแูลผิูกั้กตั่วเพ่�อเฝ่า้ระวัง	COVID-19	ในพ่�นทีุ�	
ต่.พังต่รุ	ณ์	วัดเขาเพลิง	ต่.พังต่รุ	อ.ทุ่ามว่ง	จ.กาญจนบุรี
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 นิว่ต่กรรมทางธุุรกิจัสร้างสรรค์ส่งคม

บรษัิีทุมุง่เนน้การพัฒนานวัต่กรรมเพ่�อปรับปรุงและพัฒนาคณุ์ภาพการดำาเนนิงาน	และสิ่ร้างสิ่รรค์เทุคโนโลยแีละ
นวัต่กรรมใหมเ่พ่�อพัฒนาสิ่ังคมและแก้ไขปัญหาสิ่ิ�งแวดล้อม	ทัุ�งสิ่ังคมภายในและภายนอกองค์กร	รวมทัุ�งป้องกัน
ความเสิ่ี�ยงทีุ�อาจจะเกิดผิลกระทุบต่่อบรษัิีทุ	และสิ่ามารถรบัมอ่ต่่อการเปลี�ยนแปลงของสิ่ถานการณ์โ์ลก	เพ่�อสิ่รา้ง
มลูค่าทุางเศรษีฐกิจ	และเพ่�อให้ธุิรกิจสิ่ามารถดำาเนินการได้อยา่งต่่อเน่�อง	โดยในปี	2564	บรษัิีทุได้จัดให้มกิีจกรรม
กลุ่มปรบัปรุงคุณ์ภาพ	QCC	เพ่�อใหเ้กิดการทุำางานแบบมสีิ่ว่นรว่มในการพฒันาและแก้ไขปรบัปรุงคุณ์ภาพงานด้าน
ต่่าง	ๆ	ภายในองค์กร	ทัุ�งสิ่ิ�น	22	กลุ่ม	(ข้อมูลครึ�งปีแรก)	แบง่เป็น

•	 นำาเสิ่นอแนวทุางการลดขั�นต่อนการดำาเนินงาน	 	 จำานวน	5	เร่�อง

•	 นำาเสิ่นอแนวทุางในการลดเวลาการทุำางาน	 	 จำานวน	4	เร่�อง

•	 นำาเสิ่นอแนวทุางในการเพิ�มประสิ่ิทุธิิภาพการทุำางาน	 จำานวน	13	เร่�อง

การปรับปรุงคุณ์ภาพการดำาเนินงาน	QCC	ในปี	2564	สิ่ามารถลดค่าใชั้จ่ายให้บริษัีทุได้	1,001,200.07	บาทุ

ปี จำานวนเรื่องในแต่ล้ะปี ผล้ลั้พธ์ุเชิงปรมิาณ

2561 46	เร่่อง ลดค่าใชั้จ่ายได้ประมาณ์	3,118,085.23	บาทุ

2562 46	เร่่อง ลดค่าใชั้จ่ายได้ประมาณ์	2,092,083.35	บาทุ

2563 47	เร่่อง ลดค่าใชั้จ่ายได้ประมาณ์	3,217,343.00	บาทุ

2564 22	เร่่อง ลดค่าใชั้จ่ายได้ประมาณ์	1,001,200.07	บาทุ

นอกจากนั�นบรษัิีทุยงัได้สิ่ร้างสิ่รรค์นวัต่กรรมสิู่ส่ิ่งัคมภายนอกองค์กร	เพ่�อต่อบโจทุยค์วามต้่องการของกลุม่ผิูบ้ริโภค
ยุคใหม	่เริ�มตั่�งแต่่การกำาหนดกรอบการสิ่ร้างสิ่รรค์นวัต่กรรมต่ามทิุศทุางวิสิ่ยัทัุศน์และนโยบายของธุิรกิจ	ไปจนถึง
การคิดค้น	สิ่ง่เสิ่ริม	พัฒนา	และต่่อยอดนวัต่กรรม	ใหส้ิ่ามารถสิ่ร้างสิ่รรค์ประโยชัน์แก่สิ่งัคม	โดยมีรายละเอียด	ดังนี�

จั่ดำทำาจัิ�กป้ระกอบัหางป้ลา
ก่ิอนปรบัปรุง:  ใชัเ้วลา	738	วินาทีุ	/	ชุัด
  ยอดการผิลิต่	34	ชุัด	/	วัน
หลั้งปรบัปรุง: ใชัเ้วลา	552	วินาทีุ	/	ชุัด
	 	 ยอดการผิลิต่	46	ชุัด	/	วัน

จั่ดำทำาจัิ�กต่๊าป้งานิ
ก่ิอนปรบัปรุง: 	 ยอดการผิลิต่	1,750	ช้ิัน	/	วัน
หลั้งปรบัปรุง:	 ยอดการผิลิต่	2,038	ช้ิัน	/	วัน

ติัวอย่างกิจกรรม
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5. ประโยชน์ของนวัตกิรรม

•	 ชัว่ยลดผิลกระทุบจากปัญหาคุณ์ภาพไฟฟ้าและความไมเ่สิ่ถียรในการจ่ายไฟฟ้าจากการผิลิต่ไฟฟ้าของ	
โรงไฟฟ้าพลังงานลม	ทีุ�มีต่่อผิู้ใชั้ไฟฟ้า

•	 เอ่�อต่่อการศึกษีาการทุำางานของระบบกักเก็บพลังงาน	และระบบการจัดการเพ่�อเป็นต้่นแบบระบบกักเก็บ
พลังงาน	และ	ระบบจัดการ	สิ่ำาหรับการศึกษีา	พัฒนา	และต่่อยอดในอนาคต่

•	 เอ่�อต่่อการศึกษีา	ผิลดี	ผิลกระทุบ	ข้อจำากัด	และ	กฏิข้อบังคับ	เกี�ยวกับการขายไฟฟ้าเข้าสิู่ร่ะบบจัดจำาหนา่ย
โดยระบบกักเก็บพลังงาน

•	 ลดการเรง่การเสิ่่�อมสิ่ภาพของอุปกรณ์์	และเพิ�มประสิ่ิทุธิิภาพของการผิลิต่ไฟฟ้าของระบบผิลิต่ไฟฟ้า
พลังงานลม

6. กิารวัด้ผล้เชิงปรมิาณเปรยีบเทยีบก่ิอนแล้ะหลั้งใช้นวัตกิรรม

	 บรษัิีทุได้ดำาเนินการศึกษีาเชิังเปรียบเทีุยบการติ่ดตั่�งระบบกักเก็บพลังงานเพี�อปรับปรุงคุณ์ภาพไฟฟ้าและเพิ�ม
เสิ่ถียรภาพในระบบจำาหนา่ยขนาด	22,000	โวลต์่ในการผิลิต่และจำาหนา่ยไฟฟา้ด้วยพลังงานลมดังมีรายละเอียด
ดังนี�

 กิารวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของกิารล้งทนุ

กรณ์ีทีุ�	1 กรณ์ีทีุ�ไม่ติ่ดตั่�งระบบ	BESS	 การเกิด	 Trip	 ยังคงมีต่่อไป	 และ	ทุำาให้อุปกรณ์์ในกังหันลม	
เกิดความเสิ่ียหายจนต้่องเปลี�ยนอุปกรณ์์ดังกล่าว

กรณ์ีทีุ�	2 กรณ์ทีีุ�ไมติ่่ดตั่�งระบบ	BESS	การเกิด	Trip	ยงัคงมต่ี่อไป	และ	ทุำาใหค่้าใช้ัจ่ายในการบำารุงรกัษีา
และบริหารจัดการกังหันลมเพิ�มขึ�น

กรณ์ีทีุ�	3 กรณ์ีทีุ�ติ่ดตั่�งระบบ	BESS	การเกิด	Trip	น้อยลงอยา่งมีนัยสิ่ำาคัญไมเ่กินค่ามาต่รฐานทีุ�ทุาง

ผิู้ผิลิต่กังหันลมยังรับประกัน

	 ผิลปรากฎิว่า	กรณ์ีทีุ�	3	จะให้ผิลต่อบแทุนทุางการเงินดีทีุ�สิุ่ดและลดความเสิ่ี�ยงด้านความเสิ่ียหายของอุปกรณ์์
ในโครงการผิลิต่ไฟฟ้าจากพลังงานลม	และ	ลดความเสีิ่ยหายของผิู้ใช้ัไฟทีุ�ได้พลังงานไม่เสิ่ถียรและคุณ์ภาพ	
ไมดี่ในชัว่งทีุ�มีการตั่ดระบบ	ต่ลอดจนชัว่ยให้ประชัาชันใชั้บริการจากการไฟฟ้าโดยมีอัต่ราการดับทีุ�น้อยลง

นวัติกรรมที่่� 1
1. วิสัยัทัศน์ พันธุกิิจ แล้ะนโยบายที�สัง่เสัรมิกิารพัฒนานวัตกิรรมธุุรกิิจเพื�อสังัคม

	 หน่วยงาน	GUNKUL	SPECTRUM	 ซึ่�งเป็นหน่วยนวัต่กรรมธุิรกิจของบริษัีทุ	มีหน้าทีุ�ในการศึกษีาและสิ่ร้าง
นวัต่กรรมด้านพลังงานเพ่�อต่อบสิ่นองความต้่องการพ่�นฐานของผิู้ใชั้	 ค่อ	 สิ่ามารถเล่อกแหล่งพลังงานได้	
ด้วยต่นเอง	สิ่ามารถเข้าถึงพลังงาน	มีเสิ่ถียรภาพ	ราคาทีุ�เหมาะสิ่ม	ต่ลอดจนคุณ์ภาพพลังงานทีุ�ดี	ภายใต้่แนวคิด	
“พลั้งงานคือสัทิธิุขั�นพื�นฐานของทกุิคน”	หร่อ	Energy	is	a	basic	human	right.

2. กิระบวนกิารสัง่เสัรมิ คิด้ค้น พัฒนานวัตกิรรมทางธุุรกิิจ

	 การสิ่ร้างบรรยากาศทีุ�เอ่�อต่่อการใชัค้วามคิดสิ่ร้างสิ่รรค์	กล้าคิด	กล้าพดู	และกล้าเสิ่นอความคิดเหน็ทีุ�แต่กต่่าง	
รวมถึงสิ่่งเสิ่ริมให้รู้จักการฟัง	 เพ่�อให้รู้ความต้่องการ	 ปัญหา	ความเช่ั�อ	และทัุศนคติ่	 ทัุ�งยังสิ่่งเสิ่ริมให้มีการ	
เขา้รว่มอบรมสิ่มัมนา	รว่มทุำาวิจัยกับหนว่ยงานวิจัย	และติ่ดต่ามแนวโนม้ของธุิรกิจอยา่งต่่อเน่�อง	เพ่�อนำามาใช้ั
เปน็ขอ้มลูในการคิด	และปรับปรุงพฒันากระบวนการผิลิต่ใหม้ปีระสิิ่ทุธิภิาพดีขึ�น	ลดเวลา	ลดความยุง่ยาก	หรอ่
การใชั้แรงงานเพ่�อให้เกิดมูลค่าเพิ�มมากขึ�น

3. กิระบวนกิารต่อยอด้ ปรบัปรุงแล้ะพัฒนากิระบวนกิารทำางานใหเ้กิิด้นวัตกิรรมทางธุุรกิิจ

	 นวัต่กรรมไม่จำาเป็นต้่องยิ�งใหญ่แต่่ให้พัฒนาอย่างต่่อเน่�องและชั่วยแก้ปัญหาให้กับงานบริการ	ผิลิต่ภัณ์ฑ์์	
กระบวนการ	และมีประโยชัน์ต่่อผิู้อ่�น	เพ่�อต่่อยอดทุางธุิรกิจได้อยา่งยั�งย่น

4. รายล้ะเอยีด้นวัตกิรรม

	 การผิลิต่และจำาหนา่ยไฟฟ้าด้วยพลังงานลมรว่มกับระบบกักเก็บพลังงานเพี�อปรับปรุงคุณ์ภาพไฟฟา้และเพิ�ม
เสิ่ถียรภาพในระบบจำาหน่ายขนาด	22,000	 โวลต์่	 โดยปัจจุบัน	 ระบบผิลิต่ไฟฟ้าพลังงานลมนั�นเริ�มเข้ามา	
มีบทุบาทุในระบบจำาหน่ายไฟเพิ�มมากขึ�น	 แต่่ข้อเสีิ่ยของระบบผิลิต่ไฟฟ้าพลังงานลมค่อ	 ระบบดังกล่าว	
อาจทุำาให้เกิดผิลเสิ่ียต่่อคุณ์ภาพไฟฟ้า	เชัน่	เกิดแรงดันไฟฟ้ากระเพ่�อม	และมีความไมเ่สิ่ถียร	อันเน่�องมาจาก
แหล่งพลังงานทีุ�ไม่คงทีุ�และอาจไม่สิ่อดคล้องกับความต้่องการใชั้ไฟฟ้า	ซ่ึ�งผิลเสิ่ียดังกล่าวอาจสิ่่งผิลกระทุบ
โดยต่รงต่่อผิู้ใชั้ไฟฟ้า	 เชัน่	ทุำาให้ผิู้ใชั้ไฟฟ้าไมม่ีไฟฟ้าใชั้ชัั�วขณ์ะ	หร่อทุำาให้คุณ์ภาพไฟฟ้าไมดี่	และการไฟฟ้า
ต้่องสิ่ำารองการผิลิต่ทีุ�ไมแ่นน่อน	 โดยในอนาคต่	ระบบผิลิต่ไฟฟ้าทีุ�มาจากพลังงานทุดแทุน	 เชัน่	แดดและลม	
จะมีปริมาณ์มากขึ�นอย่างมีนัยสิ่ำาคัญ	 ต่ามแผินพลังงานทุดแทุน	 (AEDP)	 เพ่�อเป้าหมายการปล่อยก๊าซ่	
เรอ่นกระจกเป็นศนูย	์จึงจำาเป็นต้่องมรีะบบกักเก็บพลังงานมาชัว่ยทุำาใหก้ารบรหิารจัดการพลังงานมปีระสิ่ทิุธิภิาพ
มากทีุ�สิุ่ด	ลดความผัินผิวนในการผิลิต่จากลมและแดด	 ทีุ�ไม่สิ่ามารถควบคุมได้และชั่วยในการบริหารจัดการ
พลังงานในภาพรวม	 รวมถึงวางรากฐานไปสิู่่การพัฒนาให้เป็นโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉีริยะ	 (SMART	 GRID)		
ในอนาคต่อันใกล้	ต่ามแผินแมบ่ทุการพัฒนาระบบโครงขา่ยสิ่มาร์ทุกริดของประเทุศไทุย

	 ส่ิ่บเน่�องจากเหตุ่ผิลข้างต้่น	บริษัีทุจึงมีความสิ่นใจทีุ�จะศึกษีาและหาทุางแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 โดยบริษัีทุ		
มแีนวทุางในการนำาระบบกักเก็บพลังงานมาประยุกต์่ใชัร้ว่มกับระบบผิลิต่ไฟฟา้พลังงานลมทีุ�บรษัิีทุเปน็เจ้าของ
รว่ม	และใชั้	Algorithm	ชัว่ยในการบริหารจัดการระบบกักเก็บพลังงาน	 ทัุ�งนี�	ข้อมูลการพยากรณ์์ลม	 (Wind	
Forecast)	ข้อมูลการพยากรณ์์ภาระทุางไฟฟ้า	 (Load	Forecast)	และข้อมูลอ่�น	ๆ	จะถูกนำามาเป็นปัจจัยใน
การพัฒนา	Algorithm	ดังกล่าว	เพ่�อให้ระบบกักเก็บพลังงานเกิดประสิ่ิทุธิิภาพสิู่งสิุ่ด	และบรรเทุาผิลกระทุบ
จากคุณ์ภาพไฟฟ้าและความไมเ่สิ่ถียรจากระบบผิลิต่พลังงานจากลม
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6. กิารวัด้ผล้เชิงปรมิาณเปรยีบเทยีบก่ิอนแล้ะหลั้งใช้นวัตกิรรม

	 เน่�องด้วยระบบ	Microgrid	สิ่ามารถลดจำานวนการดับของไฟฟ้าภายในวิทุยาลัยพลังงานทุดแทุนลงได้อยา่งใน
นัยสิ่ำาคัญ	และจากการบริหารการใชั้ไฟฟ้าโดยใชั้	BESS	และ	Solar	Cell	System	ทุำาให้สิ่ามารถทุำาพลังงาน
ไฟฟ้าทีุ�ผิลิต่เกินบางชั่วงเวลาของ	Solar	Cell	มาใชั้ได้อย่างคุ้มค่า	และทุำาให้ค่าไฟฟ้าลดลงในภาพรวมของ
วิทุยาลัยลดลงอยา่งมาก

7. กิารสันับสันุนงานวิจัยนวัตกิรรมกัิบมหาวิทยาลั้ยนเรศวร

	 7.1	 รายละเอียดของงานวิจัยเบ่�องต้่น

	 •	 ชั่�องานวิจัย:	Microgrid	Service	Solution

	 •	 ประเภทุ:	Smart	Grid

	 •	 ระยะเวลา:	เริ�มออกแบบ	ติ่ดตั่�ง	และใชั้งานในปี	2020

	 •	 ขอบเขต่:	 ติ่ดตั่�งและใชั้งานภายใต้่วิทุยาลัยพลังงานทุดแทุนและสิ่มาร์ต่กริดเทุคโนโลยี		
มหาวิทุยาลัยนเรศวร

	 7.2.	 บทุบาทุของบริษัีทุทีุ�สิ่นับสิ่นุนในงานวิจัย

	 •	 ลงทุุน	ออกแบบ	ติ่ดตั่�ง	ทุดสิ่อบใชั้งาน	และสิ่ง่มอบ

	 7.3.	 หลังจากจบการวิจัยแล้วจะนำาข้อมูลทีุ�ได้จากการวิจัยไปเผิยแพร/่ประยุกต์่ใชั้อยา่งไร

	 นำาความรูเ้ชังิลึกในด้านเทุคนคิไปประยุคใชักั้บงานปจัจุบนัของบรษัิีทุและนำาไปต่่อยอดใหเ้กิดนวัต่กรรม
ใหม	่ๆ	ทีุ�จะใชั้งานได้จริงในเชัิงพาณ์ิชัย์	ไมว่่าจะเป็นการประยุกต์่ใชั้ระบบ	Microgrid	กับระบบ	Solar	
Cell	รวมถึงการใชั้งาน	Battery	ให้ได้ประโยชัน์สิู่งสิุ่ดทัุ�งในภาคอุต่สิ่าหกรรม	และภาคครัวเร่อน

นวัติกรรมที่่� 2

1. วิสัยัทัศน์ พันธุกิิจ แล้ะนโยบายที�สัง่เสัรมิกิารพัฒนานวัตกิรรมธุุรกิิจเพื�อสังัคม

	 มุ่งเน้นการพัฒนาและศึกษีาระบบหร่อเทุคโนโลยีทีุ�จำาเป็นเพ่�อมุ่งเน้นให้เกิด	Smart	Grid	ซ่ึ�งสิ่ามารถพัฒนา	
การใชั้ไฟฟ้าภายในประเทุศได้อยา่งมีประสิ่ิทุธิิภาพ

2. กิระบวนกิารสัง่เสัรมิ คิด้ค้น พัฒนานวัตกิรรมทางธุุรกิิจ

	 มุ่งเน้นการออกแบบและติ่ดตั่�งเพ่�อให้สิ่ามารถใช้ังานได้จริงในสิ่ถานทีุ�จริง	 โดยเน้นถึงประโยชัน์ของผิู้ใช้ังาน
มากทีุ�สิุ่ด

3. กิระบวนกิารต่อยอด้ ปรบัปรุงแล้ะพัฒนากิระบวนกิารทำางานใหเ้กิิด้นวัตกิรรมทางธุุรกิิจ

	 ออกแบบและใชั้งานโดยมุ้งนเน้นทีุ�ระบบหร่ออุปกรณ์์ทีุ�เป็นมาต่ราฐาน	ซ่ึ�งสิ่ามารถนำาไปใชั้งานต่่อยอดได้		
รวมถึงการศึกษีาในภาค	Commercial	เพ่�อให้สิ่ามารถก้าวเข้าสิู่ต่่ลาดได้จริงในภายหลัง

4. รายล้ะเอยีด้นวัตกิรรม

	 ติ่ดตั่�งระบบไมโครกริด	 (Microgrid)	และระบบกักเก็บพลังงาน	 (Battery	Energy	Storage	 system:	BESS)	
พรอ้มกับการบริหารจัดการการใช้ัพลังงาน	(Energy	Management	System:	EMS)	โดยใชัเ้ทุคโนโลยี	Machine	
Learning	คู่กับการควบคุมโหลดการใชั้ไฟฟ้าแบบ	Direct	load	control

5. ประโยชน์ของนวัตกิรรม

	 เปน็ต้่นแบบของ	Microgrid	ทีุ�สิ่ามารถใช้ังานได้จรงิ	โดย	BESS	ทุำาให้ผิูใ้ช้ังานภายในวิทุยาลัยพลังงานทุดแทุน
และสิ่มาร์ต่กริดเทุคโนโลยี	มหาวิทุยาลัยนเรศวร	มีไฟฟ้าใชั้งานได้ในระยะเวลานึงแม้ว่าระบบไฟฟ้าหลักของ
การไฟฟ้าไมส่ิ่ามารถจ่ายไฟฟ้าได้	โดยผิูไ้ม่งานจะไม่รบัรูห้รอ่ไม่รู้นอ้ยมากถึงความเปลี�ยนแปลงของการดับไป
ของไฟฟ้าของการไฟฟ้า	นอกจากควบคู่กับการใชั้งาน	EMS	 ในการบริหารการใชั้ไฟฟ้าอย่างชัาญฉีลาดโดย
เทุคโนโลยี	Machine	Learning	รว่มกับ	BESS	และระบบผิลิต่พลังงานแสิ่งอาทิุต่ย	์(Solar	Cell	System)	สิ่ามารถ
ทุำาให้ผิู้ใชั้ไฟฟ้าภายใน	Microgrid	สิ่ามารถใชั้ฟ้าได้คุ้มค่ามากขึ�น	ระบบสิ่ามารถบริหารจัดการไฟฟ้าสิ่ว่นเกิน
จาก	Solar	Cell	System	ในชัว่งกลางวัน	และสิ่ามารถเก็บไว้ในระบบ	BESS	เผิ่�อใชั้ในเวลากลางค่น	หร่อใชั้ใน
ชั่วงเวลาทีุ�ค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสูิ่ง	นอกจากนั�นการใช้ั	DLC	 ยังสิ่ามารถทุำาให้ผิู้ใช้ัไฟฟ้าเล่อกตั่ดโหลดทีุ�ไม่
จำาเป็นในบางชัว่งเวลา	เพ่�อลดการใชั้ไฟฟ้า
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 การบัริหารจั่ดำการในิภาวะวิกฤต่ิเกี�ยวก่บัสถานิการณ์ COVID-19
จากส่ถานการณ์์การแพัร่ระบาดูขัอง COVID-19 อย่างติ่อเน่�องติลอดูระยะเวลา 2 ปีีท่ี่�ผ่ิานมา บริษััที่ 
ยังคงมุ่งมั�นที่่�จะดููแลให้การดูำาเนินธุุรกิจ เปี็นไปีอย่างราบร่�นใกล้เค่ยงส่ถานการณ์์ปีกติิ รวมที่ั�งเร่�อง 
ความปีลอดูภัยและสุ่ขัอนามัยขัองพันักงาน ลูกค้า คู่ค้า ติลอดูจนผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ยทีุ่กส่่วน 

อย่างไรก็ต่ามบริษัีทุยังคงมีการจัดตั่�งคณ์ะทุำางานเฉีพาะกิจ	มีหน้าทีุ�ประชุัม	หาร่อ	พิจารณ์า	ทุบทุวน	และเป็น
ศูนย์กลางการบัญชัาการแผินการรับม่อ	สิ่ถานการณ์์	COVID-19	มีฝ่่ายทุรัพยากรบุคคลรับผิิดชัอบ	ในการสิ่่�อสิ่าร
ภายในและภายนอกองค์กร	รวมทัุ�งเปน็	ศูนย์กลางในการดูแลให้ผิูบ้ริหารและพนักงานทุกุคน	ภายในบริษัีทุปฏิิบติั่
ต่ามมาต่รการเฉีพาะของทุางบริษัีทุ	อย่างเคร่งครัดเพ่�อต่อบสิ่นองต่่อสิ่ถานการณ์์โดยส่ิ่งเสิ่ริมและพัฒนาการ	
ใชั้เทุคโนโลยีและอุปกรณ์์เทุคโนโลยีสิ่ารสิ่นเทุศในการบริหารจัดการและการดำาเนินการเป็นหลัก	พัฒนาระบบ
การผิลิต่เป็นระบบการ	ผิลิต่แบบครบวงจร	มีการสิ่ำารองวัต่ถุดิบให้เพียงพอในชัว่งสิ่ถานการณ์์วิกฤต่

นอกจากนี�บริษัีทุยังมีการจัดประชุัมหาร่อเพ่�อจัดทุำาแผินฉีุกเฉีิน	 (Business	Continuity	Plan)	แผินสิ่ำารองการ	
เฝ่้าระวังป้องกันและแผินฉีุกเฉีินรับม่อ	 COVID-19	อย่างต่่อเน่�องและเป็นปัจจุบันต่ามระดับความรุนแรงของ
สิ่ถานการณ์์	 ให้กับทุุกกลุ่มธุิรกิจของบริษัีทุและสิ่ายงานต่่าง	ๆ	 เพ่�อให้สิ่ามารถปฏิิบัติ่งานได้ต่ามปกติ่และได้รับ	
ผิลกระทุบน้อยทีุ�สิ่ดุ	โดยมกีารวางแผินแบง่กำาลังคนในการทุำางาน	ณ์	สิ่ำานกังาน	จัดตั่�งสิ่ำานกังานยอ่ย	(Split	Location)	
รวมทัุ�ง	มีมาต่รการให้พนักงานปฏิิบัติ่งานจากทีุ�พักอาศัย	(Work	From	Home)	โดยคำานึงถึงความปลอดภัย	การ
ป้องกันและลดความเสิ่ี�ยงในการแพรก่ระจายเชั่�อ	ป้องกันการหยุดชัะงักของธุิรกิจ	บริษัีทุมีการจัดเต่รียมอุปกรณ์์
ทุางด้านเทุคโนโลยี	สิ่ารสิ่นเทุศเพ่�อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล	VPN	Remote	การสิ่่�อสิ่าร/การประชุัมทุางไกล	การ
รับสิ่มัครพนักงานใหมผ่ิา่นระบบ	VDO	Conference	การอบรมผิา่น	Online	และการอนุมัติ่งานทุางด้านเอกสิ่าร	
การสิ่ั�งซ่่�อ	การสิ่ั�งจ่าย	ผิา่นระบบ	บรหิารจัดการเอกสิ่ารในรูปแบบดิจิทัุล	(E-Document)	ทีุ�มคีวามปลอดภัยสิ่งู	เพ่�อ
ให้มั�นใจว่าพนักงานทีุ�ปฏิิบัติ่งาน	ในทุุกสิ่ถานทีุ�สิ่ามารถปฏิิบัติ่งานได้	และธุิรกิจของบริษัีทุดำาเนินการได้ต่ามปกติ่
ในภาวะวิกฤต่การแพรร่ะบาดของเชั่�อ	COVID-19

และบริษัีทุยังได้มีมาต่รการอ่�น	ๆ	เชัน่	จัดหาชุัดต่รวจการติ่ดเชั่�อ	COVID-19	(Antigen	test	kit)	ให้กับพนักงาน	
สิ่ำาหรับใชั้ต่รวจหาเชั่�อเบ่�องต้่นก่อนเข้าปฏิิบัติ่งาน	 จัดทุำาถุงห่วงใยกันกุล	 (Gunkul	Care	Bag)	ประกอบไปด้วย	
ยาสิ่ามัญ	หน้ากากอนามัย	 เจลแอลกอฮอล์	 เคร่�องวัดอุณ์หภูมิและเคร่�องวัดออกซ่ิเจนทีุ�ปลายนิ�ว	 เพ่�อชั่วยเหล่อ
พนักงานกลุ่มเสิ่ี�ยงทีุ�ต้่องมีการกักตั่วเฝ่้าระวังอาการ	หร่อพนักงานทีุ�เข้ารับการรักษีาแบบ	Home	 Isolation		
พร้อมทัุ�งชัว่ยเหล่อสิ่นับสิ่นุน	และรณ์รงค์การฉีีดวัคซ่ีนป้องกันการติ่ดเชั่�อ	COVID-19	ของพนักงานอยา่งเต็่มทีุ�

สัรุปกิารด้ำาเนินงานป้องกัินสัถึานกิารณ์กิารแพรร่ะบาด้ของโรค COVID-19

คณ์ะทุำางานเฉีพาะกิจดำาเนินงานอยา่งต่่อเน่่อง

สิ่่่อสิ่ารภายในและภายนอกองค์กร	เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับอาการของโรคมาต่รการการรับม่อและป้องกันต่นเอง
ต่ามประกาศจากกระทุรวงสิ่าธิารณ์สิุ่ข	และรัฐบาล	อยา่งต่่อ
เน่่องให้กับพนักงาน

ปรบัปรุงแผินฉุีกเฉิีน	(Business	Continuity	Plan)
อย่างต่่อเน่่องให้สิ่อดรับกับสิ่ถานการณ์์และ	
ต่อบสิ่นองได้อยา่งทัุนทุ่วงทีุ

สิ่่งเสิ่ริมให้มีการใชั้เทุคโนโลยีเพ่�อลดความเสิ่ี�ยง
การแพรร่ะบาด
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COVID-19

COVID-19
RAPID TEST

COVID-19

การดูำาเนินงานเพั่�อช่วยเหล่อพันักงาน การดูำาเนินงานเพั่�อช่วยเหล่อผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ย

แนวที่างการจัดูการอ่�น ๆ เพั่�อปี้องกันความเส่่�ยง ให้ธุุรกิจส่ามารถดูำาเนิน
ไดู้อย่างติ่อเน่�อง

การติิดูติั�งซื่อฟติ์แวร์ VPN (Virtual Private Network) ให้พันักงานส่ามารถที่ำางานไดู้จากทีุ่กที่่� 

ระบบการปีระชุมที่างไกล (Video Conference) ส่ำาหรับภายในและภายนอกองค์กร

พััฒนาระบบบริหารจัดูการเอกส่ารในรูปีแบบดูิจิที่ัล (E-Document) ลดูการส่ัมผิัส่และที่ำางานไดู้
จากทีุ่กที่่�

บริษััที่ส่่�อส่ารแนวที่างการดููแล
ลูกค้าจาก COVID-19 เพั่�อให้
ลูกค้ามั�นใจว่าการซื่่�อส่ินค้า  
การรับส่ินค้า และการใช้
บริการติ่าง ๆ จะปีลอดูภัยจาก 
COVID-19

การจดัูปีระชมุส่ามญัผิูถ้อ่หุน้  
เพัิ�มช่องที่างการส่่�อส่ารโดูยใช้ระบบ
การถ่ายที่อดูส่ดู (Live Stream)

• รณ์รงค์ให้ส่วมหน้ากาก

• ติรวจเช็คอุณ์หภูมิก่อนเขั้าร่วมปีระชุม 

• เว้นระยะห่างที่างส่ังคม (Social Distancing) 

• จัดูหาเวชภัณ์ฑ์์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพั่�อดููแลสุ่ขัอนามัยติลอดูการปีระชุม

• จัดูหน่วยพัยาบาล และรถพัยาบาลกรณ์่ฉุกเฉิน เพั่�อให้เกิดูความมั�นใจติ่อผิู้ถ่อหุ้น

ส่นับส่นุนชุมชน และส่ังคมที่่�ไดู้รับความเดู่อดูร้อนจากส่ถานการณ์์ COVID-19 อย่างติ่อเน่�อง

ไม่ม่นโยบายลดูค่าจ้างและปีรับลดู
เงินเดู่อนพันักงาน

มาติรการการปีฏิิบัติิงานจาก 
ที่่�พัักอาศัย (Work from Home)

จัดูติั�งส่ำานักงานย่อย 
(Split Location) เพั่�อกระจาย
พั่�นที่่�ปีฏิิบัติิงาน

จัดูที่ำาปีระกันภัย COVID-19  
ให้กับพันักงานติ่อเน่�องเปี็นปีีที่่� 2

มาติรการปี้องกันเฉพัาะส่ำาหรับพันักงานกลุ่มเส่่�ยง

จัดูบริการเพั่�อความปีลอดูภัยพันักงานเช่น ติรวจวัดูอุณ์หภูมิ จุดูบริการเจลแอลกอฮอล์  
แจกหน้ากากผิ้าให้กับพันักงาน ฉากกั�นระหว่างโติ๊ะที่ำางาน และการฉ่ดูพั่นฆ่่าเช่�อส่ำานักงาน 
เปี็นติ้น

จัดูที่ำาถุงห่วงใยกันกุล (Gunkul Care Bag) ปีระกอบไปีดู้วยยาส่ามัญ หน้ากากอนามัย  
เจลแอลกอฮอล์ เคร่�องวัดูอุณ์หภูมิและเคร่�องวัดูออกซื่ิเจนที่่�ปีลายนิ�ว เพั่�อช่วยเหล่อพันักงาน
กลุ่มเส่่�ยงที่่�ติ้องม่การกักติัวเฝ่้าระวังอาการ หร่อพันักงานที่่�เขั้ารับการรักษัาแบบ  
Home Isolation

จัดูหาชุดูติรวจการติิดูเช่�อ COVID-19 (Antigen test kit) แจกฟร่ให้กับพันักงานส่ำาหรับ 
ใช้ติรวจหาเช่�อเบ่�องติ้นก่อนเขั้าปีฏิิบัติิงาน

ช่วยเหล่อส่นับส่นุน และรณ์รงค์การฉ่ดูวัคซื่่นปี้องกันการติิดูเช่�อ COVID-19 ให้พันักงาน 
อย่างเติ็มที่่�
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 ขอบัเขต่การรายงานิ
บริษััที่จัดูที่ำารายงานความยั�งย่นปีระจำาปีี 2564 เพ่ั�อนำาเส่นอผิลการดูำาเนินงานและปีระเด็ูนส่ำาคัญต่ิอผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ยทุี่กภาคส่่วน โดูยคำาน่งถ่งมิติิดู้านเศรษัฐกิจ ส่ังคมและส่ิ�งแวดูล้อม มุ่งเน้นการดูำาเนินงานติามแผิน
กลยุที่ธุ์เพั่�อให้บรรลุวิส่ัยที่ัศน์และพัันธุกิจขัององค์กร ภายใติ้นโยบายการกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ โดูยม่กรอบการจัดูที่ำารายงานที่่�ส่อดูคล้องติามดูัชน่ช่�วัดูขัอง Global Reporting Initiative (GRI)

รายงานความยั�งย่นฉีบับนี�ได้มีการทุบทุวนและเห็นชัอบโดยคณ์ะกรรมการ	ผิู้บริหารระดับสิู่ง	เพ่�อให้รายงานมีความครบถ้วน	ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษีฐกิจ	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม	สิ่ร้างความเชั่�อมั�นต่่อสิ่าธิารณ์ะและผิู้มีสิ่ว่นได้เสิ่ีย	
โดยมีบริษัีทุทีุ�อยูใ่นขอบเขต่การรายงาน	ดังนี�

บรษัิท กัินกิลุ้เอ็นจิเนยีริง่ จำากัิด้ (มหาชน)

บรษัิทในเครอื ประเภทธุุรกิิจ

บรษัิท ไบรท์ กิรนี พาวเวอร ์จำากัิด้ BGP •	 ดำาเนินธุิรกิจเกี�ยวกับการลงทุุนในบริษัีทุอ่�น	ทัุ�งในประเทุศและต่่างประเทุศ

บรษัิท จ.ีเค.แอสัเซม็บล้ี ้จำากัิด้ GKA
•	 ดำาเนินธุิรกิจผิลิต่อุปกรณ์์สิ่ำาหรับระบบไฟฟ้า

บรษัิท จ.ีเค.พาวเวอร ์โปรดั้กิสั ์จำากัิด้ GKP

บรษัิท กัินกิลุ้ เอ็นเนอรจ์ ีโซล้ช้ั่น แอนด์้ ไล้ท์ต้ิง จำากัิด้ GES •	 ผิลิต่และจำาหนา่ยผิลิต่ภัณ์ฑ์์สิ่อ่งสิ่ว่าง	(LED)

บรษัิท เค.เอ็น.พ ีซพัพล้าย จำากัิด้ KNP •	 จัดจำาหนา่ยอุปกรณ์์สิ่ำาหรับระบบไฟฟ้า	และระบบต่่าง	ๆ	ทีุ�เกี�ยวข้องให้กับลูกค้า	กลุ่มภาคราชัการ

บรษัิท กัินกิลุ้ พาวเวอร ์ด้เีวล้ล้อปเม้นท์ จำากัิด้ GPD •	 รับก่อสิ่ร้างโรงไฟฟ้า	และธุิรกิจจัดจำาหนา่ยอุปกรณ์์สิ่ำาหรับระบบไฟฟ้าและระบบต่่าง	ๆ	ทีุ�เกี�ยวข้องกับการก่อสิ่ร้างโรงไฟฟ้า

บรษัิท ฟิวเจอร ์อเีล็้คทรคิอล้ คอนโทรล้ จำากัิด้ FEC •	 รับก่อสิ่ร้างโรงไฟฟ้า	ก่อสิ่ร้างสิ่ถานีสิ่ายสิ่ง่ระบบ	เคเบิลใต้่ติ่น	และธุิรกิจจัดจำาหนา่ยอุปกรณ์์สิ่ำาหรับระบบไฟฟ้าและระบบต่่าง	ๆ	ทีุ�เกี�ยวข้องกับ
การก่อสิ่ร้างโรงไฟฟ้า	และระบบสิ่ายสิ่ง่ทัุ�งบนดินและใต้่ดิน

บรษัิท กัินกิลุ้ ช้บุ พาวเวอรเ์จน จำากัิด้ GCPG

•	 ดำาเนินธุิรกิจผิลิต่และจำาหนา่ยกระแสิ่ไฟฟ้าจากพลังงานทุดแทุน	(พลังงานแสิ่งอาทิุต่ย์)

บรษัิท กัินกิลุ้ โซล้าร ์พาวเวอร ์2 จำากัิด้ GSP2

บรษัิท กัินกิลุ้ โซล้าร ์ร้ฟ 1 จำากัิด้ GSR1

บรษัิท รางเงิน โซล้ช้ั่น จำากัิด้ RNS

บรษัิท เอ็นเค เพาวเวอรโ์ซล่้า จำากัิด้ NKP

บรษัิท กัินกิลุ้ โซล้าร ์คอมม้นิตี ้จำากัิด้ GSC

บรษัิท พัฒนาพลั้งงานล้ม จำากัิด้ WED

•	 ดำาเนินธุิรกิจผิลิต่และจำาหนา่ยกระแสิ่ไฟฟ้าจากพลังงานทุดแทุน	(พลังงานลม)บรษัิท กิรโีนเวชั่น เพาเวอร ์จำากัิด้ GNP

บรษัิท โคราชวินด์้ เอ็นเนอรย์ ีจำากัิด้ KWE
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02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



 การแสดำงข้อม้ลต่ามต่่วชัี�ว่ดำ

Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report SD Report

Organizational profile

102-1 Name	of	the	organization 27 -

102-2 Activities,	brands,	products	and	services 7-8,	21-54 4-5

102-3 Location	of	headquarters 27 -

102-4 Location	of	operations 27 -

102-5 Ownership	and	legal	form 57 -

102-6 Markets	served 29-54 -

102-7 Scale	of	the	organization 27 -

102-8 Information	on	employees	and	other	workers 134-135 52

102-9 Supply	chain - 31-35

102-10 Significant	changes	to	the	organization	and	its	supply	chain - 31-35

102-11 Precautionary	Principle	or	approach - 8-14

102-12 External	initiatives - 29,43,	75-77,	
80-87

102-13 Membership	of	associations - 6,29

Strategy

102-14 Statement	from	senior	decision-maker 13-14 17-24

102-15 Key	impacts,	risks,	and	opportunities 25-56,	70-80 -

Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

102-16 Values,	principles,	standards,	and	norms	of	behavior 23 4

102-17 Mechanisms	for	advice	and	Concerns	about	ethics 104-112,	118 28-30,36

102-18 Governance	structure 17,119 14

102-19 Delegating	authority 124-133 -

102-20 Executive-level	responsibility	for	economic,	environmental	
and	social	topics

13-14,	18 2-3

102-21 Consulting	stakeholders	on	economics,	environmental,	and	
social	topics

- -

102-22 Composition	of	the	highest	governance	body	and		
its	committees

124-126,	
129-130

-

102-23 Chair	of	the	highest	governance	body 124-125,	
129,	140

-

102-24 Nominating	and	selecting	the	highest	governance	body 142-143 -

102-25 Conflicts	of	interest 115,	165-176 -

102-26 Role	of	highest	governance	body	in	setting	purpose,	values,	
and	strategy

125-126 -

102-27 Collective	knowledge	of	highest	governance	body 284-317 -

102-28 Evaluating	the	highest	governance	body’s	performance 111 3,	17-24

GRI Content Index
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02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

102-29 Identifying	and	managing	economics,	environmental,	and	
social	impacts

70-75 -

102-30 Effectiveness	of	risk	management	processes 70-75 -

102-31 Review	of	economic,	environmental,	and	social	topics 70-75 17-24

102-32 Highest	governance	body’s	role	in	sustainability	reporting 359 2-3

102-33 Communicating	critical	concerns 70-75 17-24

102-34 Nature	and	total	number	of	critical	concerns 70-75 17-24

102-35 Remuneration	policies 132-133 -

102-36 Process	for	determining	remuneration 132-133 -

102-37 Stakeholders’	involvement	in	remuneration 132-133 -

102-38 Annual	total	compensation	ratio 132-133 -

102-39 Percentage	increase	in	annual	total	compensation	ratio 132-133 -

102-40 List	of	stakeholder	groups 82-89 17-24

102-41 Collective	bargaining	agreements - -

102-42 Identifying	and	selecting	stakeholders 104-116 17-24

102-43 Approach	to	stakeholder	engagement 104-116 17-24

102-44 Key	topics	and	concerns	raised 104-116 17-24

102-45 Entities	included	in	the	consolidated	financial	statements 10,	23-55,	
94-100

-

102-46 Defining	report	content	and	topic	boundaries 4,	23-55 94

Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

102-47 List	of	material	topics - 16-26

102-48 Restatements	of	information 24-56 -

102-49 Changes	in	reporting 24-56 -

102-50 Reporting	period 118 -

102-51 Date	of	most	recent	report 118 -

102-52 Reporting	cycle 118 -

102-53 Contact	point	for	questions	regarding	the	report 118 -

102-54 Claims	of	reporting	in	accordance	with	the	GRI	standards - -

102-55 GRI	content	index - 95-98

102-56 External	assurance 208 100

103-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary - 16-26

103-2 The	management	approach	and	its	components - 16-26

103-3 Evaluation	of	the	management	approach 144-145 -

201-1 Direct	economic	value	generated	and	distributed 209-283 16-26

201-2 Financial	implications	and	other	risks	and	opportunities	due	
to	climate	change

- -

201-3 Defined	benefit	plan	obligations	and	other	retirement	plans 256 -

201-4 Financial	assistance	received	from	government - -

202-1 Ratios	of	standard	entry	level	wage	by	gender	compared	to	
local	minimum	wage	

- -
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Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

202-2 Proportion of senior management hired from the local 
community

- -

203-1 Infrastructure investments and services supported 28-54 -

203-2 Significant indirect economic impacts 70-75 -

204-1 Proportion of spending on local suppliers - -

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 58-65, 153 -

205-2 Communication and training about anti-corruption policies 
and procedures

117 29-30

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken - 29-30

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and 
monopoly practices

- -

301-1 Materials used by weight or volume - -

301-2 Recycled input materials used - 40-43

301-3 Reclaimed products and their packaging materials - -

302-1 Energy consumption within the organization - 40

302-2 Energy consumption outside of the organization - -

302-3 Energy intensity - -

302-4 Reduction of energy consumption - -

302-5 Reduction in energy requirements of product - -

303-1 Interactions with water as a shared resource - 41-42

Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

303-2 Management of water discharge-related impacts - 41-42

303-3 Water withdrawal - 41-42

303-4 Water discharge - 41-42

303-5 Water consumption - 41-42

305-1 Direct (scope 1) GHG emissions - 44-46

305-2 Energy indirect (scope 2) GHG emissions - 44-46

305-3 Other indirect (scope 3) GHG emissions - 44-46

305-4 GHG emissions intensity - 44-46

305-5 Reduction of GHG emissions - 44-46

305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) - -

305-7 Nitrogen oxides (NOx), sulfur oxides (SOx), and other  
significant air emissions

- -

306-2 Waste by type and disposal method - 41-42

306-3 Significant spills - -

306-4 Transport of hazardous waste - -

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations - -

308-1 New suppliers that were screened using environmental 
criteria

- 31-36

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and 
actions taken

- 31-36
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02 
กี่ารจัดักี่ารผลกี่ระทบต่่อผ้�ม่ีส่่วนได�เส่่ยใน
ห่่วงโซ่่คุณุคุ่าของธุรุกี่จิั

03 
ผลกี่ารดำาเนนิงานและ
เป้้าห่มีายด�านคุวามียั�งยนื

01  
กี่ารจัดักี่ารด�านคุวามียั�งยืน



Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

404-3 Percentage	of	employees	receiving	regular	performance	and	
career	development	reviews

- 51,69

405-1 Diversity	of	governance	bodies	and	employees - 52

405-2 Ratio	of	basic	salary	and	remuneration	of	women	to	men - -

406-1 Incidents	of	discrimination	and	corrective	actions	taken No	Case	Found

407-1 Operations	and	suppliers	in	which	the	right	to	freedom	of	
association	and	collective	bargaining	may	be	at	risk

No	Case	Found

408-1 Operations	and	suppliers	at	significant	risk	for	incidents	of	
child	labor

No	Case	Found

409-1 Explanation	of	the	material	topic	and	its	Boundary No	Case	Found

410-1 Security	personnel	trained	in	human	rights	policies	or		
procedures

- -

411-1 Incidents	of	violations	involving	rights	of	indigenous	peoples No	Case	Found

412-1 Operations	that	have	been	subject	to	human	rights	reviews	
or	impact	assessments

- 48-49

412-2 Employee	training	on	human	rights	policies	or	procedures	 - -

412-3 Significant	investment	agreements	and	contracts	that		
include	human	rights	clauses	or	that	underwent	human	
rights	screening

104-112 31,34

413-1 Operations	with	local	community	engagement,	impact	
assessments,	and	development	programs

- 78-90

Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

401-1 New	employee	hires	and	employee	turnover 93 51-52

401-2 Benefits	provided	to	full-time	employees	that	are	not	provid-
ed	to	temporary	or	part-time	employees

- 66-69

401-3 Parental	leave - -

401-1 Minimum	notice	periods	regarding	operational	changes - -

403-1 Occupational	Health	and	safety	management	system - 70-71

403-2 Hazard	identification,	risk	assessment,		
and	incident	investigation

- 70-71

403-3 Occupational	health	services - 70-71

403-4 Worker	participation,	consultation,	and	communication	on	
occupational	health	and	safety

- 70-71

403-5 Worker	training	on	occupational	health	and	safety - 70-71

403-6 Promotion	of	worker	health - 51

403-7 Prevention	and	mitigation	of	occupational	health	and		
safety	impacts	directly	linked	by	business	relationships

- 70-71

403-8 Workers	covered	by	an	occupational	health	and	safety - 70-71

403-9 Work-related	injuries - 70-71

403-10 Work-related	ill	health - 70-71

404-1 Average	hours	of	training	per	year	per	employee - 53,55

404-2 Programs	for	upgrading	employee	skills	and	transition		
assistance	programs

93 51,	53-64
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Descriptions

Page Number

Form 56-1 
One Report

SD Report

Ethics and integrity 

413-2 Operations	with	significant	actual	and	potential	negative	
impacts	on	local	communities

- 38-39

414-1 New	suppliers	that	were	screened	using	social	criteria - 29-35

414-2 Negative	social	impacts	in	the	supply	chain	and	action	taken - 29-35

415-1 Political	contributions - -

416-1 Assessment	of	the	health	and	safety	impacts	of	product	and	
service	categories

- -

416-2 Incidents	of	non-compliance	concerning	the	health	and	
safety	impacts	of	products	and	services

- -

417-1 Requirements	for	product	and	service	information	and	
labeling

- -

417-2 Incidents	of	non-compliance	concerning	product	and	service	
information	and	labeling

No	Case	Found

417-3 Incidents	of	non-compliance	concerning	marketing		
communication

No	Case	Found

418-1 Substantiated	complaints	concerning	breaches	of	customer	
privacy	and	losses	of	customer	data

No	Case	Found

419-1 Non-compliance	with	law	and	regulations	in	the	social	and	
economic	area

No	Case	Found
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 การร่บัรองจัากหนิ่วยงานิภายนิอก
บรษิัทัี่ใหค้วามส่ำาคญักบัการดูำาเนนิธุรุกจิดูว้ยความโปีรง่ใส่ ถกูติอ้ง ติรวจส่อบไดู ้ภายใติค้วามรบัผิดิูชอบ
ติ่อผิู้ม่ส่่วนไดู้เส่่ยทีุ่กกลุ่ม และส่อดูคล้องกับหลักการกำากับดููแลกิจการที่่�ดู่ 

เพ่�อให้บริษัีทุสิ่ามารถบริหารจัดการธุิรกิจให้เติ่บโต่ได้อยา่งมีประสิ่ิทุธิิภาพ	โดยเฉีพาะอยา่งยิ�งในปัจจุบัน	สิ่ภาวะ
การเปลี�ยนแปลงของสิ่ภาพภมูอิากาศได้ทุวีความรุนแรงมากขึ�น	บรษัิีทุต่ระหนกัถึงความสิ่ำาคัญดังกล่าว	และเต่รยีม
พรอ้มรบัมอ่กับเพ่�อลดผิลกระทุบทีุ�อาจเกิดขึ�น	จึงได้จัดทุำารายงานการปล่อยและก๊าซ่เรอ่นกระจกภายใต้่ขอบเขต่
การรายงานทีุ�กำาหนด	 เพ่�อยกระดับกระบวนการทุำางานและดำาเนินธุิรกิจได้อย่างมีประสิ่ิทุธิิภาพ	 โดยบริษัีทุ	
ผิา่นการทุวนสิ่อบในระดับความเชั่�อมั�นแบบจำากัด	เม่�อวันทีุ�	14	มีนาคม	2565	โดยผิู้เชัี�ยวชัาญจากบริษัีทุ	บูโร	เว
อริทัุสิ่	 เซ่อทิุฟิเคชัั�น	 (ประเทุศไทุย)	จำากัด	และได้รับถ้อยแถลงการทุวนสิ่อบปริมาณ์การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	
(Greenhouse	Gas	Verification	Statement)	ต่ามมาต่รฐานการทุวนสิ่อบการวัดปรมิาณ์และการรายงานผิลการ
ปลดปล่อยและลดปริมาณ์ก๊าซ่เร่อนกระจกในระดับองค์กร	 (ISO	 14064-1:	 2018)	 สิ่ำาหรับรายงานปริมาณ์	
การปล่อยก๊าซ่เร่อนกระจก	ระหว่างวันทีุ�	1	มกราคม	ถึงวันทีุ�	31	ธิันวาคม	2564	

รายงานกิารปล่้อยแล้ะด้ด้้กิลั้บก๊ิาซเรอืนกิระจกิ
ขององค์กิร

04 
เกี�ยวกบ่ัรายงานิฉบ่ับันิี� 100รายงานความย่�งยืน 2564 | บริษ่ัท ก่ันกัุลเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำาก่ัด (มหาชน)

02 
การจัด่ำการผลกระทบัต่่อผ้มี้ส่วนิได้ำเสียในิ
ห่วงโซ่่คณุค่าของธุรุกิจั

03 
ผลการดำำาเนินิิงานิและ
เป้้าหมายด้ำานิความย่�งยนืิ

01  
การจัด่ำการด้ำานิความย่�งยืนิ



บริษััที่ กันกุลเอ็นจิเน่ยริ�ง จำากัด้ (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2242-5800

โทรสาร 0-2242-5878-9

www.gunkul.com
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