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วัตถุประสงค ์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด (มหำชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล เชื่อมั่นว่ำกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรเติบโตอย่ำงมีส่วน
รว่มกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม คือหนทำงในกำรสรำ้งสรรคค์ุณค่ำในระยะยำวส ำหรบัองคก์ร บรษิัทฯ จึงใหค้วำมส ำคญัอย่ำงยิ่ง
กบักำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนบนหลกัธรรมำภิบำลและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งไม่เพียงแค่กำรปฏิบตัิตำม
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และมำตรฐำนของประเทศที่เขำ้ไปด ำเนินกิจกำรเท่ำนัน้ แต่ยงัยึดมั่นปฏิบตัิตำมหลกักำรสำกลดำ้นควำม
ยั่งยืน เช่น เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององคก์ำรสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals – SDGs) และ กรอบ
กำรรำยงำนควำมยั่งยืนที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมสนใจของผูม้ีส่วนไดเ้สียใหเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกัน และมีตัวชีว้ดัที่ชดัเจน
เป็นรูปธรรม เช่น Global Reporting Initiative (GRI) รำยงำนแยกผลประกอบกำร ( financial performance) กับผลกำร
ด ำเนินงำนทำงสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (non-financial performance)  เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย และเกิดกำรพฒันำธุรกิจควบคู่กบักำรบรหิำรจดักำรดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่ำงยั่งยืน 
  
ผู้เกี่ยวขอ้ง 

1. กรรมกำรบริษัทฯ ผูบ้ริหำร พนกังำน และลกูจำ้ง ทุกระดบัและทุกคน มีหนำ้ที่สนบัสนุน ส่งเสริม เปิดเผย/ส่ือสำร และ
ปฏิบัติงำนให้สอดคลอ้งกับนโยบำยกำรพัฒนำควำมยั่งยืนองคก์รฉบับนี ้ จนเป็นวัฒนธรรมด ำเนินงำนที่ค  ำนึงถึง
ประโยชนท์ี่สมดลุทัง้ดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 

หลักเกณฑแ์ละกำรด ำเนินกำร 
1. ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ ์และเป้ำหมำย 

1.1 ก ำหนดนโยบำย กลยุทธ ์เป้ำหมำย และตัวชีว้ัดผลกำรด ำเนินงำนที่สอดคลอ้งกับบริบทกำรด ำเนินธุรกิจ และจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบตัิอย่ำงมีประสิทธิผล 

1.2 ก ำหนดใหม้ีกลยุทธ์กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององคก์รที่ครอบคลุมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และก ำหนดเป้ำหมำย
เชิงกลยุทธ์ขององคก์รเพื่อน ำไปปรบัใช้ในกำรท ำงำนและก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน  กำรบริหำรควำมเส่ียงองคก์ร   
โครงกำร และควำมเส่ียงใหม่ที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต 

1.3 ก ำหนดใหม้ีกำรประเมินและตอบสนองประเด็นควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อควำมยั่งยืนของบรษิัทฯ ทัง้ในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และพิจำรณำเป็นประเด็นส ำคัญในกำรวำงแผนธุรกิจ กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ และกระบวนกำร
ด ำเนินงำน เพื่อรกัษำควำมมั่นคงและยั่งยืนขององคก์ร 

2. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  

2.1 บริษัทฯ ยึดถือคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจและปฏิบัติงำน พรอ้มทัง้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั วิธีกำรและมำตรฐำน ที่หน่วยงำนก ำกบัดแูลก ำหนดไว ้และที่สำกลยึดถือปฏิบตัิ 

2.2 บริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติตำมแนวทำงและวิธีปฏิบัติที่ก ำหนดไว้รวมทั้งนโยบำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่งของบริษัทฯ           
ที่เก่ียวขอ้งและประกำศบงัคบัใชแ้ลว้ อนัไดแ้ก่      
➢ นโยบำยเรื่อง กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
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➢ นโยบำยเรื่อง จรยิธรรมทำงธุรกจิ 
➢ นโยบำยเรื่อง กำรต่อตำ้นทจุรติคอรร์ปัชั่นและกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 
➢ นโยบำยเรื่อง กำรบรหิำรควำมเส่ียงขององคก์ร 
➢ นโยบำยเรื่อง จรรยำบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ ์
➢ นโยบำยเรือ่ง สิทธิมนษุยชน 
➢ นโยบำยเรื่อง จรยิธรรมดำ้นกำรจดัซือ้ เป็นตน้ 

3.  กำรด ำเนินกำร/ติดตำมวดัผลกำรด ำเนินงำน 
3.1 น ำนโยบำย กลยุทธ์ และแผนกำรด ำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร แสวงหำแนวทำงพัฒนำและปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนในทุกกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิธีกำรวดัผล กำรติดตำม และ
กำรประเมินควำมยั่งยืนของกิจกรรม 

3.2 พฒันำและส่งเสริมนวตักรรมองคก์ร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใหเ้ป็นกลยุทธธ์ุรกิจ เพื่อสรำ้งมลูค่ำเพิ่มและควำมเติบโต
ขององคก์รในระยะยำว ตลอดจนประโยชนร์ว่มดำ้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3.3 ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหพ้นัธมิตร คู่คำ้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน 

3.4 ติดตำมวดัผลกำรด ำเนินงำนเทียบกบัเป้ำหมำย ประมวลและวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนเพื่อก ำหนดแนวทำงปรบัปรุง
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

4. กำรดูแลควำมปลอดภัย/อำชวีอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
4.1 กระตุน้จิตส ำนึกและปลกูฝังวฒันธรรมดำ้นควำมปลอดภยั กำรปกป้องดูแลส่ิงแวดลอ้ม และควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม

อย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 
4.2 ตัง้เป้ำหมำยอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำนเป็น “ศูนย”์ โดยตอ้งพัฒนำ ปรบัปรุง ยกระดับมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภัยให้

เหนือกว่ำที่เกณฑ์กฎหมำยก ำหนด พรอ้มทั้งห้ำมด ำเนินกำรใดที่ปรำศจำกมำตรกำรควบคุมควำมปลอดภัยและ
อปุกรณด์ำ้นควำมปลอดภยั รวมทัง้กำรอบรมดำ้นควำมปลอดภยัที่รองรบัอย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 

4.3 บรษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรจดักำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในสถำนที่ท  ำงำน ของพนกังำน
และคลอบคลมุถึงผูร้บัเหมำ โดยถือเป็นส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินงำนทกุทกุโครงกำร 

5.  สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบตัดิ้ำนแรงงำน 
5.1  ปฏิบัติต่อพนักงำนและลูกจ้ำงโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทียม  มอบหมำยงำนให้เพียงพอตำม

ควำมสำมำรถและผลตอบแทนที่เหมำะสม หำ้มกำรจำ้งแรงงำนที่มีอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี และแรงงำนผิดกฎหมำย โดย
ครอบคลมุถึงพนกังำนและลกูจำ้งของคู่คำ้ และ/หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

5.2 ดูแลและคุม้ครองควำมปลอดภัยแก่พนักงำน ลูกจำ้ง และทรพัยสิ์นของบริษัทฯ โดยไม่ใหก้ระทบกับสิทธิและควำม
ปลอดภยัของผูอ้ื่น รวมทัง้ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล กำรเก็บรกัษำขอ้มลูควำมลบั กำรเปิดเผยขอ้มลู และกำรใชป้ระโยชน์
ขอ้มลูส่วนบคุคล 
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5.3 เคำรพสิทธิ ใหเ้กียรติ และปฏิบตัิต่อพนกังำนและลกูจำ้งของบรษิัทฯ และคู่คำ้ ดว้ยควำมเสมอภำคและค ำนึงถึงศกัดิ์ศรี

ควำมเป็นมนษุย ์
6.  สร้ำงควำมผูกพนักบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

6.1 พฒันำศกัยภำพควำมสำมำรถของพนกังำนดว้ยกำรสนบัสนุนกำรอบรมใหค้วำมรูแ้ละทรพัยำกรที่จ  ำเป็นต่ำง ๆ พรอ้ม
ทัง้สรำ้งสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนที่ปลอดภยั กระตุน้ใหเ้กิดควำมคิดสรำ้งสรรค ์และท ำงำนไดเ้ต็มศักยภำพและ    
ขีดควำมสำมำรถ 

6.2 ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรและสรำ้งควำมพึงพอใจของลูกคำ้ ทัง้ในดำ้นปริมำณและคุณภำพของสินคำ้และบริกำร 
ตำมสญัญำอย่ำงครบถว้น 

6.3 เสริมสรำ้งและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยกำรเปิดกวำ้ง รบัฟังควำมคิดเห็น   
กำรปรึกษำหำรืออย่ำงโปร่งใสและสรำ้งสรรค ์ปฏิบัติต่อกันอย่ำงเท่ำเทียมและเคำรพในควำมแตกต่ำง ตลอดจน
สนบัสนนุกำรพฒันำคณุภำพชีวิต และควำมเขม้แข็งของชมุชน 

6.4 ใหค้วำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครฐั สมำคมอุตสำหกรรม พันธมิตรธุรกิจ ภำคประชำสงัคม และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ 
เพื่อมีส่วนรว่มในกำรพฒันำ และ/หรือ ประยุกตใ์ชม้ำตรฐำนและวิธีปฏิบัติดำ้นควำมยั่งยืนที่ดีของอุตสำหกรรม และ/
หรือ ภำคส่วนต่ำงๆ 

6.5 มุ่งมั่นเพื่อสรำ้งควำมสัมพันธ์กับพันธมิตรทำงธุรกิจและผู้มีส่วนไดเ้สีย ที่ท  ำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ำย อย่ำง        
ยืนยำวและยั่งยืน 

7. สิ่งแวดลอ้มและกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
7.1 ด ำเนินกำรจัดกำรคุณภำพส่ิงแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพตำมเกณฑข์องกฎหมำยและกฎระเบียบที่

เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้ลงทนุ พฒันำ และปรบัปรุงระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้แสวงหำมำตรกำรและวิธีกำรใหม่ๆ 
เพื่อยกระดบัประสิทธิภำพกำรจดักำรและควบคมุคณุภำพส่ิงแวดลอ้มที่ดียิ่งขึน้ 

7.2 คิดคน้และแสวงหำแนวทำงและวิธีกำรลดกำรใชท้รพัยำกรและพลงังำน ตลอดจนลดกำรปล่อย มลสำร ของเสีย และ
ก๊ำซเรือนกระจก เพื่อป้องกนั ควบคมุ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ชมุชน และสงัคมใหน้อ้ยที่สดุ 

7.3 ก ำหนดเป้ำหมำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกกำรผลิตไฟฟ้ำและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก ำหนดวิธีกำรประเมิน
ควำมเส่ียงและผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่มีต่อกำรผลิตและธุรกิจ แสวงหำมำตรกำรลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสู่ชัน้บรรยำกำศ และวิธีกำรตอบสนองตอ่กำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูิอำกำศ เพื่อใหธุ้รกิจสำมำรถ
เติบโตไดอ้ย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย 
 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกหรือแกไ้ขนโยบำยฉบบันีต้ำมควำมเหมำะสม และตอ้งไดร้ับกำรอนุมตัิจำกประธำน
กรรมกำรบรหิำรเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเท่ำนัน้ 

แบบฟอรม์ 
•  รำยงำนควำมยั่งยืน 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด (มหำชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล 
 

 

 
  

นโยบำยเร่ือง :  กำรพัฒนำอยำ่งย่ังยืน  
(Sustainability Development) 

เลขทีเ่อกสำร  POL-BOD_64-023 

วันทีเ่ร่ิมใช้ 1 มี.ค. 2564 

อนุมัติโดย: มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 กุมภำพันธ ์2564 

 
ฉบับที ่ 2.0 
หน้ำ  4 / 4 

 

บันทกึประวัติการแก้ไข 
 

เลขที่
เอกสาร 

 

ฉบับที ่
(แก้ไข / 
(ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

ก าหนด 
วันทีย่กเลิก 

OMD 
2563/14  

1.0  2 มี.ค. 2563 จดัท ำใหม่  
  

มุ่งเนน้ควำมสมดลุระหว่ำง
สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ 
และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 
64-023 

2.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  มุ่งเนน้ควำมสมดลุระหว่ำง
สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ 
และกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

- 
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