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วัตถุประสงค์
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล เชื่อมั่นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเติบโตอย่างมีส่วน
ร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คือหนทางในการสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าในระยะยาวสําหรับองค์กร บริษัทฯ จึงให้ความสําคัญอย่างยิ่ง
กับการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแค่การปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของประเทศที่เข้าไปดําเนินกิจการเท่านัน้ แต่ยงั ยึดมั่นปฏิบตั ิตามหลักการสากลด้านความ
ยั่งยืน เช่น เป้าหมายการพัฒ นาที่ย่ ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) และ กรอบ
การรายงานความยั่งยืนที่สามารถตอบสนองต่อความสนใจของผูม้ ีส่วนได้เสียให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และมีตวั ชีว้ ดั ที่ชดั เจน
เป็ นรู ป ธรรม เช่ น Global Reporting Initiative (GRI) รายงานแยกผลประกอบการ (financial performance) กั บ ผลการ
ดําเนินงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (non-financial performance) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย และเกิดการพัฒนาธุรกิจควบคูก่ บั การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
ผู้เกี่ยวข้อง
1. กรรมการบริษัทฯ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทุกระดับและทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม เปิ ดเผย/สื่อสาร และ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒ นาความยั่งยื นองค์กรฉบับ นี ้ จนเป็ นวัฒ นธรรมดําเนินงานที่คาํ นึงถึง
ประโยชน์ท่สี มดุลทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์และการดําเนินการ
1. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้ าหมาย
1.1 กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทการดําเนินธุรกิจ และจัดทํา
แผนการดําเนินงานไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิผล
1.2 กําหนดให้มีกลยุทธ์การพัฒ นาอย่างยั่งยืนขององค์กรที่ครอบคลุมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกําหนดเป้าหมาย
เชิงกลยุท ธ์ขององค์กรเพื่อนําไปปรับ ใช้ในการทํางานและกํากับ ดูแลการดําเนิ นงาน การบริหารความเสี่ยงองค์กร
โครงการ และความเสี่ยงใหม่ท่อี าจจะเกิดขึน้ ในอนาคต
1.3 กําหนดให้มีการประเมินและตอบสนองประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ทัง้ ในมิติเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และพิจารณาเป็ นประเด็นสําคัญ ในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการ
ดําเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร
2. การกํากับดูแลกิจการ
2.1 บริษัทฯ ยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจและปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐาน ที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้ และที่สากลยึดถือปฏิบตั ิ
2.2 บริษั ทฯ ยึดมั่นปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติท่ีกาํ หนดไว้รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่งของบริษั ท ฯ
ที่เกี่ยวข้องและประกาศบังคับใช้แล้ว อันได้แก่
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 นโยบายเรื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดี
 นโยบายเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ
 นโยบายเรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่นและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
 นโยบายเรื่อง การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 นโยบายเรื่อง จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
 นโยบายเรื่อง สิทธิมนุษยชน
 นโยบายเรื่อง จริยธรรมด้านการจัดซือ้ เป็ นต้น
3. การดําเนินการ/ติดตามวัดผลการดําเนินงาน
3.1 นํา นโยบาย กลยุท ธ์ และแผนการดํา เนิ น งานไปสู่ก ารปฏิ บัติ ท่ ัว ทั้งองค์ก ร แสวงหาแนวทางพัฒ นาและปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดเป้าหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม และ
การประเมินความยั่งยืนของกิจกรรม
3.2 พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็ นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโต
ขององค์กรในระยะยาว ตลอดจนประโยชน์รว่ มด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนั ธมิตร คูค่ า้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
3.4 ติดตามวัดผลการดําเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ประมวลและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุ ง
ผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. การดูแลความปลอดภัย/อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
4.1 กระตุน้ จิตสํานึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย การปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
4.2 ตัง้ เป้าหมายอุบตั ิเหตุจากการทํางานเป็ น “ศูนย์” โดยต้องพัฒนา ปรับปรุ ง ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้
เหนื อ กว่าที่เกณฑ์กฎหมายกําหนด พร้อ มทั้งห้ามดําเนิน การใดที่ป ราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัย และ
อุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย รวมทัง้ การอบรมด้านความปลอดภัยที่รองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4.3 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทาํ งาน ของพนักงาน
และคลอบคลุมถึงผูร้ บั เหมา โดยถือเป็ นส่วนสําคัญในการดําเนินงานทุกทุกโครงการ
5. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
5.1 ปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานและลู ก จ้า งโดยไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ ให้โ อกาสอย่ า งเท่ า เที ย ม มอบหมายงานให้เพี ย งพอตาม
ความสามารถและผลตอบแทนที่เหมาะสม ห้ามการจ้างแรงงานที่มีอายุต่าํ กว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย โดย
ครอบคลุมถึงพนักงานและลูกจ้างของคูค่ า้ และ/หรือผูม้ ีสว่ นได้เสีย
5.2 ดูแลและคุม้ ครองความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่ให้กระทบกับสิทธิและความ
ปลอดภัยของผูอ้ ่ืน รวมทัง้ ปกป้องสิทธิสว่ นบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลความลับ การเปิ ดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
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5.3 เคารพสิทธิ ให้เกียรติ และปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และคู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์
6. สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1 พัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการสนับสนุนการอบรมให้ความรูแ้ ละทรัพยากรที่จาํ เป็ นต่าง ๆ พร้อม
ทัง้ สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย กระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทํางานได้เต็มศักยภาพและ
ขีดความสามารถ
6.2 ตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าและบริการ
ตามสัญญาอย่างครบถ้วน
6.3 เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปิ ดกว้าง รับฟั งความคิดเห็น
การปรึกษาหารือ อย่ างโปร่งใสและสร้างสรรค์ ปฏิ บัติต่อกัน อย่างเท่าเทียมและเคารพในความแตกต่าง ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
6.4 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ
เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ/หรือ ประยุกต์ใช้มาตรฐานและวิธีปฏิบตั ิดา้ นความยั่งยืนที่ดีของอุตสาหกรรม และ/
หรือ ภาคส่วนต่างๆ
6.5 มุ่งมั่น เพื่ อสร้างความสัมพันธ์กับ พันธมิตรทางธุรกิจและผูม้ ี ส่วนได้เสีย ที่ท าํ ให้เกิ ดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย อย่าง
ยืนยาวและยั่งยืน
7. สิ่งแวดล้อมและการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7.1 ดําเนินการจัดการคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตามเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ ลงทุน พัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ แสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ๆ
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีย่งิ ขึน้
7.2 คิดค้นและแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการปล่อย มลสาร ของเสีย และ
ก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้นอ้ ยที่สดุ
7.3 กําหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการผลิตไฟฟ้าและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กําหนดวิธีการประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตและธุรกิจ แสวงหามาตรการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชนั้ บรรยากาศ และวิธีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือแก้ไขนโยบายฉบับนีต้ ามความเหมาะสม และต้องได้รบั การอนุมตั ิจากประธาน
กรรมการบริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้
แบบฟอร์ม
• รายงานความยั่งยืน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัทกันกุล
เลขทีเ่ อกสาร POL-BOD_64-042
วันทีเ่ ริ่มใช้
12 พ.ย. 2564

นโยบายเรือ่ ง : การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainability Development)
อนุมัติโดย: มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
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4/4

บันทึกประวัตกิ ารแก้ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
(แก้ไข /
(ทบทวน)

วันที่

ส่วนทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

OMD
2563/14

1.0

2 มี.ค. 2563

จัดทําใหม่

POL-BOD
64-023

2.0

1 มี.ค. 2564

ทบทวน

POL-BOD
64-042

3.0

12 พ.ย. 2564

ทบทวน

เหตุผลทีแ่ ก้ไข / ทบทวน

มุ่งเน้นความสมดุลระหว่าง
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งเน้นความสมดุลระหว่าง
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งเน้นความสมดุลระหว่าง
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กําหนด
วันทีย่ กเลิก
1 มี.ค. 2564
12 พ.ย. 2564
-

