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วัตถุประสงค์ 

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล เช่ือมั่นว่าการพฒันาอย่างยัง่ยืนและการเติบโตอย่างมีส่วน

ร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ คือหนทางในการสร้างสรรค์คณุค่าในระยะยาวสําหรับองค์กร บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัอยา่งยิ่ง

กบัการดําเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืนบนหลกัธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่ไมเ่พียงแค่การปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และมาตรฐานของประเทศท่ีเข้าไปดําเนินกิจการเทา่นัน้ แต่ยงัยึดมัน่ปฏิบตัิตามหลกัการสากลด้านความ

ยัง่ยืน เช่น เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) และ กรอบ

การรายงานความยัง่ยืนท่ีสามารถตอบสนองต่อความสนใจของผู้มีสว่นได้เสียให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และมีตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน

เป็นรูปธรรม เช่น Global Reporting Initiative (GRI) รายงานแยกผลประกอบการ (financial performance) กับผลการ

ดําเนินงานทางสงัคมและสิ่งแวดล้อม (non-financial performance)  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้

สว่นเสยี และเกิดการพฒันาธุรกิจควบคูก่บัการบริหารจดัการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งยัง่ยืน 

  

ผู้เกี่ยวข้อง 

1. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้าง ทกุระดบัและทกุคน มีหน้าท่ีสนบัสนนุ สง่เสริม เปิดเผย/สื่อสาร และ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยัง่ยืนองค์กรฉบับนี ้จนเป็นวัฒนธรรมดําเนินงานท่ีคํานึงถึง

ประโยชน์ท่ีสมดลุทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 

หลักเกณฑ์และการดาํเนินการ 

1. กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย 

1.1 กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับบริบทการดําเนินธุรกิจ และจัดทํา

แผนการดําเนินงานไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งมีประสทิธิผล 

1.2 กําหนดให้มีกลยุทธ์การพฒันาอย่างยัง่ยืนขององค์กรท่ีครอบคลุมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และกําหนดเป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือนําไปปรับใช้ในการทํางานและกํากับดูแลการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงองค์กร   

โครงการ และความเสีย่งใหมท่ี่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

1.3 กําหนดให้มีการประเมินและตอบสนองประเด็นความเสีย่งท่ีมีผลกระทบต่อความยัง่ยืนของบริษัทฯ ทัง้ในมิติเศรษฐกิจ 

สงัคม สิ่งแวดล้อม และพิจารณาเป็นประเด็นสําคัญในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการ

ดําเนินงาน เพ่ือรักษาความมัน่คงและยัง่ยืนขององค์กร 

2. การกาํกบัดูแลกิจการ  

2.1 บริษัทฯ ยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจและปฏิบตัิงาน พร้อมทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั วิธีการและมาตรฐาน ท่ีหนว่ยงานกํากบัดแูลกําหนดไว้ และท่ีสากลยดึถือปฏิบตัิ 

2.2 บริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติท่ีกําหนดไว้รวมทัง้นโยบาย ระเบียบ ประกาศ คําสัง่ของบริษัทฯ           

ท่ีเก่ียวข้องและประกาศบงัคบัใช้แล้ว อนัได้แก่      
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 นโยบายเร่ือง การกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี

 นโยบายเร่ือง จริยธรรมทางธุรกิจ 

 นโยบายเร่ือง การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 นโยบายเร่ือง การบริหารความเสีย่งขององค์กร 

 นโยบายเร่ือง จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 นโยบายเร่ือง สทิธิมนษุยชน 

 นโยบายเร่ือง จริยธรรมด้านการจดัซือ้ เป็นต้น 

3.  การดาํเนินการ/ติดตามวดัผลการดาํเนินงาน 

3.1 นํานโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติทั่วทัง้องค์กร แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดําเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกําหนดเป้าหมาย วิธีการวดัผล การติดตาม และ

การประเมินความยัง่ยืนของกิจกรรม 

3.2 พฒันาและสง่เสริมนวตักรรมองค์กร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็นกลยทุธ์ธุรกิจ เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมและความเติบโต

ขององค์กรในระยะยาว ตลอดจนประโยชน์ร่วมด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 

3.3 สง่เสริมและสนบัสนนุให้พนัธมิตร คูค้่า และผู้มีสว่นได้เสยีตลอดหว่งโซธุ่รกิจ ดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่ง

ยัง่ยืน 

3.4 ติดตามวดัผลการดําเนินงานเทียบกบัเป้าหมาย ประมวลและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพ่ือกําหนดแนวทางปรับปรุง

ผลการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

4. การดูแลความปลอดภยั/อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

4.1 กระตุ้นจิตสํานกึและปลกูฝังวฒันธรรมด้านความปลอดภยั การปกป้องดแูลสิง่แวดล้อม และความรับผิดชอบตอ่สงัคม

อยา่งตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ 

4.2 ตัง้เป้าหมายอบุตัิเหตจุากการทํางานเป็น “ศนูย์” โดยต้องพฒันา ปรับปรุง ยกระดบัมาตรฐานด้านความปลอดภยัให้

เหนือกว่าท่ีเกณฑ์กฎหมายกําหนด พร้อมทัง้ห้ามดําเนินการใดท่ีปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัยและ

อปุกรณ์ด้านความปลอดภยั รวมทัง้การอบรมด้านความปลอดภยัท่ีรองรับอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

4.3 บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางาน ของพนกังาน

และคลอบคลมุถึงผู้ รับเหมา โดยถือเป็นสว่นสาํคญัในการดาํเนินงานทกุทกุโครงการ 

5.  สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัด้ิานแรงงาน 

5.1  ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม  มอบหมายงานให้เพียงพอตาม

ความสามารถและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ห้ามการจ้างแรงงานท่ีมีอายตุํ่ากว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย โดย

ครอบคลมุถึงพนกังานและลกูจ้างของคูค้่า และ/หรือผู้มีสว่นได้เสยี 

5.2 ดูแลและคุ้มครองความปลอดภยัแก่พนกังาน ลกูจ้าง และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่ให้กระทบกับสิทธิและความ

ปลอดภยัของผู้ อ่ืน รวมทัง้ปกป้องสทิธิสว่นบคุคล การเก็บรักษาข้อมลูความลบั การเปิดเผยข้อมลู และการใช้ประโยชน์

ข้อมลูสว่นบคุคล 
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5.3 เคารพสทิธิ ให้เกียรติ และปฏิบตัิตอ่พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ และคูค้่า ด้วยความเสมอภาคและคํานงึถึงศกัดิ์ศรี

ความเป็นมนษุย์ 

6.  สร้างความผูกพนักบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

6.1 พฒันาศกัยภาพความสามารถของพนกังานด้วยการสนบัสนนุการอบรมให้ความรู้และทรัพยากรท่ีจําเป็นต่าง ๆ พร้อม

ทัง้สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยั กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทํางานได้เต็มศกัยภาพและ    

ขีดความสามารถ 

6.2 ตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลกูค้า ทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพของสินค้าและบริการ 

ตามสญัญาอยา่งครบถ้วน 

6.3 เสริมสร้างและสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนและผู้มีสว่นได้เสยีท่ีเก่ียวข้อง ด้วยการเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น การ

ปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ ปฏิบตัิตอ่กนัอยา่งเทา่เทียมและเคารพในความแตกตา่ง ตลอดจนสนบัสนนุ

การพฒันาคณุภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชมุชน 

6.4 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอตุสาหกรรม พนัธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสงัคม และผู้มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ 

เพ่ือมีสว่นร่วมในการพฒันา และ/หรือ ประยกุต์ใช้มาตรฐานและวิธีปฏิบตัิด้านความยัง่ยืนท่ีดีของอตุสาหกรรม และ/

หรือ ภาคสว่นตา่งๆ 

6.5 มุ่งมั่นเพ่ือสร้างความสมัพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย ท่ีทําให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย อย่าง       

ยืนยาวและยัง่ยืน 

7. สิ่งแวดล้อมและการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

7.1 ดําเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตามเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง พร้อมทัง้ลงทนุ พฒันา และปรับปรุงระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม รวมทัง้แสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ๆ 

เพ่ือยกระดบัประสทิธิภาพการจดัการและควบคมุคณุภาพสิง่แวดล้อมท่ีดียิ่งขึน้ 

7.2 คิดค้นและแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลงังาน ตลอดจนลดการปลอ่ย มลสาร ของเสีย และ

ก๊าซเรือนกระจก เพ่ือปอ้งกนั ควบคมุ และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ชมุชน และสงัคมให้น้อยท่ีสดุ 

7.3 กําหนดเป้าหมายการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกการผลิตไฟฟ้าและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดวิธีการประเมิน

ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อการผลิตและธุรกิจ แสวงหามาตรการลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศ และวิธีการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถ

เติบโตได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิหรือแก้ไขนโยบายฉบบันีต้ามความเหมาะสม และต้องได้รับการอนมุตัิจากประธาน

กรรมการบริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นัน้ 
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แบบฟอร์ม 

•  รายงานความยัง่ยืน 

 

บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

(ทบทวน) 

 

วันที่ 
 

ส่วนที่แก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

OMD 

2563/14  

1.0  2 มี.ค. 2563 จดัทําใหม ่ 

  

มุ่งเน้นความสมดลุระหว่าง

สิง่แวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ 

และการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 - 
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