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วัตถุประสงค ์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทกันกุล เช่ือมั่นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเติบโตอย่างมีส่วน

รว่มกับผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม คือหนทางในการสรา้งสรรคค์ณุค่าในระยะยาวสาํหรบัองคก์ร บริษัทฯ จึงใหค้วามสาํคญัอย่างย่ิง

กบัการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนหลกัธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งไม่เพียงแค่การปฏิบติัตาม

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานของประเทศที่เขา้ไปดาํเนินกิจการเท่านัน้ แต่ยงัยึดมั่นปฏิบติัตามหลกัการสากลดา้นความ

ยั่งยืน เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคก์ารสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) และ กรอบ

การรายงานความยั่งยืนที่สามารถตอบสนองต่อความสนใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีตวัชีว้ดัที่ชดัเจน

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

ดาํเนินงานทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (non-financial performance)  เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้

สว่นเสีย และเกิดการพฒันาธุรกิจควบคูก่บัการบรหิารจดัการดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมอย่างยั่งยืน 

  

ผู้เกี่ยวข้อง 

1. กรรมการบริษัทฯ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้ง ทุกระดบัและทุกคน มีหนา้ที่สนบัสนุน ส่งเสริม เปิดเผย/ส่ือสาร และ

ปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองคก์รฉบับนี ้จนเป็นวัฒนธรรมดาํเนินงานที่คาํนึงถึง

ประโยชนท์ี่สมดลุทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 

หลักเกณฑแ์ละการดาํเนินการ 

1. กาํหนดนโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมาย 

1.1 กาํหนดนโยบาย กลยุทธ ์เป้าหมาย และตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงานที่สอดคลอ้งกับบริบทการดาํเนินธุรกิจ และจัดทาํ

แผนการดาํเนินงานไปสูก่ารปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผล 

1.2 กาํหนดใหมี้กลยุทธก์ารพัฒนาอย่างยั่งยืนขององคก์รที่ครอบคลุมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และกาํหนดเป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ขององคก์รเพื่อนาํไปปรบัใชใ้นการทาํงานและกาํกับดูแลการดาํเนินงาน การบริหารความเส่ียงองคก์ร   

โครงการ และความเส่ียงใหม่ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

1.3 กาํหนดใหมี้การประเมินและตอบสนองประเด็นความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบรษัิทฯ ทัง้ในมิติเศรษฐกิจ 

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และพิจารณาเป็นประเด็นสาํคัญในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการ

ดาํเนินงาน เพื่อรกัษาความมั่นคงและยั่งยืนขององคก์ร 

2. การกาํกับดูแลกิจการ  

2.1 บริษัทฯ ยึดถือคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจและปฏิบติังาน พรอ้มทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั วิธีการและมาตรฐาน ที่หน่วยงานกาํกบัดแูลกาํหนดไว ้และที่สากลยดึถือปฏิบติั 

2.2 บริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่กาํหนดไวร้วมทั้งนโยบาย ระเบียบ ประกาศ คาํสั่งของบริษัทฯ           

ที่เก่ียวขอ้งและประกาศบงัคบัใชแ้ลว้ อนัไดแ้ก่      
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 นโยบายเรื่อง การกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

 นโยบายเรื่อง จรยิธรรมทางธุรกิจ 

 นโยบายเรื่อง การตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นและการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

 นโยบายเรื่อง การบรหิารความเส่ียงขององคก์ร 

 นโยบายเรื่อง จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 นโยบายเรื่อง สิทธิมนษุยชน 

 นโยบายเรื่อง จรยิธรรมดา้นการจดัซือ้ เป็นตน้ 

3.  การดาํเนินการ/ตดิตามวัดผลการดาํเนินงาน 

3.1 นาํนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดาํเนินงานไปสู่การปฏิบัติทั่ วทั้งองค์กร แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรบัปรุง

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานในทุกกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยมีการกาํหนดเป้าหมาย วิธีการวดัผล การติดตาม และ

การประเมินความยั่งยืนของกิจกรรม 

3.2 พฒันาและส่งเสริมนวตักรรมองคก์ร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใหเ้ป็นกลยุทธธ์ุรกิจ เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มและความเติบโต

ขององคก์รในระยะยาว ตลอดจนประโยชนร์ว่มดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3.3 สง่เสรมิและสนบัสนนุใหพ้นัธมิตร คูค่า้ และผูมี้สว่นไดเ้สียตลอดห่วงโซธุ่รกิจ ดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน 

3.4 ติดตามวดัผลการดาํเนินงานเทียบกบัเป้าหมาย ประมวลและวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานเพื่อกาํหนดแนวทางปรบัปรุง

ผลการดาํเนินงานอย่างตอ่เน่ือง 

4. การดูแลความปลอดภยั/อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

4.1 กระตุน้จิตสาํนึกและปลกูฝังวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั การปกป้องดแูลส่ิงแวดลอ้ม และความรบัผิดชอบต่อสงัคม

อย่างตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ 

4.2 ตัง้เป้าหมายอุบติัเหตุจากการทาํงานเป็น “ศูนย”์ โดยตอ้งพัฒนา ปรบัปรุง ยกระดบัมาตรฐานดา้นความปลอดภัยให้

เหนือกว่าที่เกณฑ์กฎหมายกาํหนด พรอ้มทั้งห้ามดาํเนินการใดที่ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัยและ

อปุกรณด์า้นความปลอดภยั รวมทัง้การอบรมดา้นความปลอดภยัที่รองรบัอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

4.3 บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในสถานที่ทาํงาน ของพนกังาน

และคลอบคลมุถึงผูร้บัเหมา โดยถือเป็นสว่นสาํคญัในการดาํเนินงานทกุทกุโครงการ 

5.  สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน 

5.1  ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม  มอบหมายงานให้เพียงพอตาม

ความสามารถและผลตอบแทนที่เหมาะสม หา้มการจา้งแรงงานที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย โดย

ครอบคลมุถึงพนกังานและลกูจา้งของคูค่า้ และ/หรอืผูมี้สว่นไดเ้สีย 

5.2 ดูแลและคุม้ครองความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกจา้ง และทรพัยสิ์นของบริษัทฯ โดยไม่ใหก้ระทบกับสิทธิและความ

ปลอดภยัของผูอ้ื่น รวมทัง้ปกป้องสิทธิสว่นบคุคล การเก็บรกัษาขอ้มลูความลบั การเปิดเผยขอ้มลู และการใชป้ระโยชน์

ขอ้มลูสว่นบคุคล 
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5.3 เคารพสิทธิ ใหเ้กียรติ และปฏิบติัตอ่พนกังานและลกูจา้งของบรษัิทฯ และคู่คา้ ดว้ยความเสมอภาคและคาํนึงถึงศกัดิ์ศรี

ความเป็นมนษุย ์

6.  สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

6.1 พฒันาศกัยภาพความสามารถของพนกังานดว้ยการสนบัสนนุการอบรมใหค้วามรูแ้ละทรพัยากรที่จาํเป็นต่าง ๆ พรอ้ม

ทัง้สรา้งสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่ปลอดภัย กระตุน้ใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์และทาํงานไดเ้ต็มศกัยภาพและ    

ขีดความสามารถ 

6.2 ตอบสนองต่อความตอ้งการและสรา้งความพึงพอใจของลกูคา้ ทัง้ในดา้นปริมาณและคุณภาพของสินคา้และบริการ 

ตามสญัญาอย่างครบถว้น 

6.3 เสริมสรา้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยการเปิดกวา้ง รบัฟังความคิดเห็น   

การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสรา้งสรรค ์ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและเคารพในความแตกต่าง ตลอดจน

สนบัสนนุการพฒันาคณุภาพชีวิต และความเขม้แข็งของชมุชน 

6.4 ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐั สมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื่นๆ 

เพื่อมีส่วนรว่มในการพฒันา และ/หรือ ประยุกตใ์ชม้าตรฐานและวิธีปฏิบติัดา้นความยั่งยืนที่ดีของอตุสาหกรรม และ/

หรอื ภาคสว่นตา่งๆ 

6.5 มุ่งมั่นเพื่อสรา้งความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ที่ทาํใหเ้กิดประโยชนร์่วมกันทุกฝ่าย อย่าง       

ยืนยาวและยั่งยืน 

7. ส่ิงแวดล้อมและการจัดการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

7.1 ดาํเนินการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพตามเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบที่

เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้ลงทนุ พฒันา และปรบัปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้แสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ๆ 

เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการจดัการและควบคมุคณุภาพส่ิงแวดลอ้มที่ดีย่ิงขึน้ 

7.2 คิดคน้และแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใชท้รพัยากรและพลงังาน ตลอดจนลดการปล่อย มลสาร ของเสีย และ

ก๊าซเรอืนกระจก เพื่อปอ้งกนั ควบคมุ และลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม ชมุชน และสงัคมใหน้อ้ยที่สดุ 

7.3 กาํหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการผลิตไฟฟ้าและการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ กาํหนดวิธีการประเมิน

ความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการผลิตและธุรกิจ แสวงหามาตรการลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกสู่ชัน้บรรยากาศ และวิธีการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ เพื่อใหธุ้รกิจสามารถ

เติบโตไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน 

การเปล่ียนแปลงนโยบาย 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรอืแกไ้ขนโยบายฉบบันีต้ามความเหมาะสม และตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากประธาน

กรรมการบรหิารเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน้ 

แบบฟอรม์ 

•  รายงานความยั่งยืน 
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ฉบับที ่ 3.0 
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บันทกึประวตักิารแกไ้ข 
 

เลขที่

เอกสาร 

 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

(ทบทวน) 

 

วันที ่
 

ส่วนทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน 
 

กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

OMD 

2563/14  

1.0  2 มี.ค. 2563 จดัทาํใหม่  

  

มุ่งเนน้ความสมดลุระหว่าง

ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ 

และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-023 

2.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน  มุ่งเนน้ความสมดลุระหว่าง

ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ 

และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

12 พ.ย. 2564 

POL-BOD 

64-042 

3.0 12 พ.ย. 2564 ทบทวน  มุ่งเนน้ความสมดลุระหว่าง

ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจ 

และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

- 
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