นโยบายการพัฒนาอย-างยั่งยืน

บริษัท ศิครินทร6 จำกัด (มหาชน)

นโยบายการพัฒนาอย่ างยั.งยืน
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
1.

หลักการและความสําคัญ
บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีวิสยั ทัศน์และมีพนั ธกิจสูก่ ารเป็ นผู้นําการให้ บริ การทางการแพทย์ทีJได้
มาตรฐานสากล ให้ บริ การทางการแพทย์ทีJเป็ นเลิศและได้ รับความไว้ วางใจจากผู้รับบริ การผ่านการใช้ วิทยาการและการ
บริ หารจัดการเครื อข่ายธุรกิจทีJมีประสิทธิภาพ เพืJอรับประกันคุณภาพการให้ บริ การและได้ รับการยอมรับในฐานะสถาน
ประกอบการทีJดําเนินการอย่างสอดคล้ องตามหลักการพัฒนาอย่างยังJ ยืน บริ ษัทเชืJอว่าการดําเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิ
บาลทีJรับผิดชอบต่อสังคมและสิJงแวดล้ อมจะเป็ นการจัดการความเสีJยง เปิ ดโอกาสทางธุรกิจ สามารถพัฒนาองค์กรให้
เติบโตอย่างต่อเนืJอง และสร้ างคุณค่าระยะยาวแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
บริ ษัทยึดหลักมาตรฐานการดําเนินงานตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า สอดคล้ องตามข้ อกําหนดในทุกพื YนทีJดําเนินงาน รวมทังY
ปฏิ บัติต ามหลัก การสากลด้ า นความยัJง ยื น ทีJ เ กีJ ย วข้ อ ง เช่น เป้า หมายการพัฒ นาทีJ ยัJง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals - SDGs) โดยกํ า หนดกลยุท ธ์ แ ละแนวทางการดํ า เนิ น งานบนหลัก การกํ า กับ ดูแ ล
กิจการทีJดีม่งุ สร้ างส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม สนับสนุนผลดําเนินงานทางธุรกิจทีJเป็ นเลิศ จัดการผลกระทบด้ าน
สิงJ แวดล้ อม และส่งเสริ มสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ีJดีของบุคลากรภายในองค์กรรวมถึงชุมชนในสังคม
2.

วัตถุประสงค์
เพืJอกําหนดแนวทางการบริ หารจัดการองค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยังJ ยืนและสร้ างการมีสว่ นร่ วมกับผู้มีสว่ นได้
เสียทุกกลุม่ เพืJอมุง่ รักษาสมดุลและควบคุมผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิงJ แวดล้ อม
3. คํานิยาม
บริ ษัท
ผู้มีสว่ นได้ เสีย

หมายถึง
หมายถึง

ประเด็นสาระสําคัญ

หมายถึง

บุคลากร

หมายถึง

กลุม่ ธุรกิจของบริ ษัท

หมายถึง

4.

บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อทังหมด
Y
บุค คลหรื อ กลุ่ม คนทังY ภายในและภายนอกองค์ ก รทีJ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการ
ดําเนินธุรกิจของ บริ ษัท ทังเชิ
Y งบวกและเชิงลบ ทังทางตรงหรื
Y
อ ทางอ้ อม เช่น ผู้ถือ
หุ้นและนักลงทุน พนักงาน คูค่ ้ า ลูกค้ าและผู้ป่วย ชุมชนและสังคม เป็ นต้ น
ประเด็นด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิJงแวดล้ อม และการกํากับดูแล ทีJมีนยั สําคัญและ
สามารถส่งผลกระทบต่อการประเมิน การตัดสินใจ การบริ หารจัดการ
และผลดําเนินการขององค์ กร และ/หรื อ ต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ทังY ในระยะสันY หรื อ
ระยะยาว
บุคลากรทีJทํางานให้ แก่ บริ ษัท ครอบคลุมบุคลากรทีJดําเนินงานในสายการรักษา
(Clinical) และสายทีJไม่เกีJยวข้ องกับการรักษา (Non-Clinical)
ทังพนั
Y กงานประจําและพนักงานชัวJ คราว
กลุ่มธุรกิจของบริ ษัท ทังY กลุ่มโรงพยาบาล (Hospital Group) และกลุ่ม ทีJไม่ใช่
โรงพยาบาล (Non-hospital Group)

หน้ าที.และความรั บผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
1) พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางบริ หารจัดการความยัJงยื น ครอบคลุมการสร้ างการมี ส่วน
ร่ วมกับผู้มีสว่ นได้ เสีย ทบทวนประเด็นสาระสําคัญด้ านความยังJ ยืนและรับทราบแนวทางการรายงาน
การพัฒนาอย่างยังJ ยืนประจําปี
2) สนับสนุนการดําเนินงานภายในองค์กรให้ เป็ นไปตามเป้าหมายด้ านความยังJ ยืนและสอดคล้ องตาม
หลักสากลด้ านการพัฒนาความยังJ ยืน

4.2

4.3

4.4

กรรมการผู้จดั การใหญ่
1) รายงานผลดําเนินงานด้ านความยังJ ยืนแก่คณะกรรมการบริ ษัท เพืJอทบทวนนโยบายและแนวทาง
บริ หาร จัดการความยัJงยืน ครอบคลุมการสร้ างการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย ทบทวนประเด็น
สาระสําคัญด้ าน ความยังJ ยืน และรับทราบแนวทางการรายงานการพัฒนาอย่างยังJ ยืนประจําปี
2) รับทราบข้ อคิดเห็นและแนวทางนโยบายการบริ หารจัดการด้ านความยังJ ยืนจากคณะกรรมการบริ ษัท
เพืJอสือJ สารและดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการความยังJ ยืน
คณะกรรมการความยั.งยืน
1) คณะกรรมการความยัJงยื น บริ ษัท ประกอบไปด้ วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ ทําหน้ าทีJ ประธาน
คณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบไปด้ วยประธานฝ่ ายแพทย์ ประธานเจ้ าหน้ าทีJ ปฏิบัติการ
ประธาน เจ้ าหน้ าทีJบริ หารงานกลาง ประธานเจ้ าหน้ าทีJบริ หารด้ านการเงิน และผู้บริ หารสูงสุดของฝ่ าย
กิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน บริ ษัท
2) ผู้ บริ ห ารสูง สุด ของฝ่ ายกิ จ การสัง คมเพืJ อ การพัฒ นาอย่ า งยัJง ยื น ทํ า หน้ าทีJ ร ายงานผลและให้
ข้ อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาผลดําเนินงานด้ านความยังJ ยืนแก่คณะกรรมการความยังJ ยืน
3) คณะกรรมการความยัJงยื นแต่งตังY และมอบหมายให้ ฝ่ายกิ จการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยัJงยื น
ดําเนินงานในระดับกลุม่ ธุรกิจของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
4) คณะกรรมการความยัJงยื นพิจารณากํ าหนด ทบทวน และสนับสนุนการดําเนิ นงานตามนโยบาย
เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางบริ หารจัดการด้ านความยังJ ยืนในระดับองค์กร ครอบคลุมการสร้ าง
การมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียและประเด็นสาระสําคัญด้ านความยังJ ยืน
5) คณะกรรมการความยัJงยืนทบทวน ให้ ความเห็นชอบ และลงมติเพืJออนุมัติการจัดทําและเปิ ดเผย
รายงานการพัฒนาอย่างยังJ ยืน
6) กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ในฐานะประธานคณะกรรมการความยังJ ยืน นําเสนอผลการดําเนินงาน
ด้ า นความยัJง ยื น ต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพืJ อ รั บ ทราบและทบทวนนโยบายรวมถึง แนวทางการ
ดําเนินงาน ด้ านความยังJ ยืนของ บริ ษัท ต่อไป
ฝ่ ายกิจการสังคมเพื.อการพัฒนาอย่ างยั.งยืน และตัวแทนผู้รับผิดชอบจากแต่ ละกลุ่มธุ รกิจของ
บริษัท
1) ฝ่ ายกิ จ การสัง คมเพืJ อ การพัฒ นาอย่ า งยัJง ยื น ทํ า หน้ า ทีJ ป ระสานงานเพืJ อ ถ่ า ยทอดและขับ เคลืJ อ น
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านความยังJ ยืนแก่กลุม่ ธุรกิจของบริ ษัท
2) กลุม่ ธุรกิจของบริ ษัทแต่งตังตั
Y วแทนผู้รับผิดชอบเพืJอประสานงาน รับการถ่ายทอด และขับเคลืJอนการ
ดําเนินงานด้ านความยังJ ยืนร่วมกับฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน
3) ตัวแทนผู้รับผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริ ษัท ควรเป็ นผู้บริ หารระดับสูงหรื อบุคลากรทีJสามารถ
ดํ า เนิ น การข้ า มสายงานในระดับ กลุ่ม ธุ ร กิ จ ได้ เช่ น สายงานให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ สายงาน
ทรัพยากร บุคคล สายงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิJงแวดล้ อม สายงานจัดซื Yอ สายงานวิจยั
และพัฒนา สาย งานความรับผิดชอบต่อสังคม/ความยังJ ยืน หรื อฝ่ ายการตลาดองค์กร เป็ นต้ น
4) ฝ่ ายกิ จการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยัJงยืนร่ วมกับตัวแทนผู้รับผิดชอบจากแต่ละกลุ่มธุรกิ จของ
บริ ษัท พัฒนาระบบการบริ หารจัดการด้ านความยังJ ยืนให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืนให้ คําปรึกษาตัวแทนผู้รับผิดชอบจากแต่ละกลุม่ ธุรกิจของ
บริ ษัท ในการจัดทําเอกสารสนับสนุนคูม่ ือและ/หรื อแนวปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางเทคนิคทีJจําเป็ น เพืJอ
สนับสนุนการดําเนินงานตานโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้ านความยังJ ยืน
6) ฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืนให้ คําปรึกษาตัวแทนผู้รับผิดชอบจากแต่ละกลุม่ ธุรกิจของ
บริ ษัท ในการส่งเสริ มสนับสนุนความรู้สอืJ สารและสร้ างวัฒนธรรมด้ านความยังJ ยืนในบริ ษัท
7) ตัวแทนผู้รับผิดชอบจากแต่ละกลุม่ ธุรกิจของบริ ษัทติดตามความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย ทวนสอบความถูกต้ อง ประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูล พิจารณาวางแผนปรับปรุ งแนว

5.

ทางการ ดําเนินงาน รวมถึงรายงานความก้ าวหน้ าต่อฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน
เป็ นรายไตรมาส หรื อเมืJอคณะกรรมการความยังJ ยืนต้ องการขอความคิดเห็นเพิJมเติม
8) ฝ่ ายกิ จการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยัJงยืนจัดทํารายงานการพัฒนาอย่างยัJงยืนของบริ ษัทตาม
มาตรฐานระดับ สากล โดยติ ด ตาม รวบรวม และทวนสอบความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล จากตัว แทน
ผู้รับผิดชอบจากแต่ละกลุม่ ธุรกิจของบริ ษัท เพืJอสือJ สารนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และความก้ าวหน้ า
ในการดําเนินงานด้ านความยัJงยืนต่อสาธารณะ รวมถึงสร้ างการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสียเพืJอ
ปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนืJอง
9) ฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืนนําเสนอผลดําเนินงานด้ านความยังJ ยืนและร่ างรายงาน
การพัฒนาอย่างยังJ ยืนของบริ ษัทแก่คณะกรรมการความยังJ ยืน เพืJอทบทวน ให้ ความ เห็นชอบ และ
อนุมตั กิ ารจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการพัฒนาอย่างยังJ ยืน
4.5 บุคลากรทุกคนในองค์ กร
1) ทําความเข้ าใจเกีJยวกับความยังJ ยืนในบริ บทของบริ ษัท
2) รั บทราบและปฏิบตั ิตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชีวY ัดทีJสอดคล้ องกับนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิ ด้ านความยังJ ยืนอย่างมีประสิทธิภาพ และนําเสนอต่อตัวแทนผู้รับผิดชอบจากแต่ละกลุม่ ธุรกิจ
ของบริ ษัท
แนวปฏิบตั เิ พื.อพัฒนา บริษัท สู่ความยั.งยืน
ยึดหลักกระบวนการบริ หารจัดการด้ านความยังJ ยืนตามหลักสากลเพืJอปรับใช้ ในการทํางานขันพื
Y Yนฐาน
และ ผลักดันเป็ นส่วนหนึงJ ของยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงาน ดังนี Y
5.1 การมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Engagement)
1) คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ หรื อ คณะกรรมการความยัJงยื น มี ส่วนร่ วมใน
กระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสียร่ วมกับคณะกรรมการความยังJ ยืน และผู้บริ หาร
ระดับสูง โดยกําหนดแนวทางกากํากับดูแล กลยุทธ์ การดําเนินงาน และกระบวนการตัดสินใจ ทาง
ธุรกิจ
2) คณะกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ หรื อ คณะกรรมการความยังJ ยืน มีส่วนร่ วมในการ
กําหนดให้ กระบวนการสร้ างการมีสว่ นร่ วมและตอบสนองต่อผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นส่วนหนึงJ ของนโยบาย
หรื อกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ความเสีJยง การประเมินประเด็นสาระสําคัญ หรื อ การ
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงาน
3) คณะกรรมการความยังJ ยืนร่ วมกับฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน จัดสรรทรัพยากรหรื อ
เตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรเพืJอให้ การดําเนินการสร้ างการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4) คณะกรรมการความยังJ ยืนร่ วมกับฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน กําหนดแนวทางการ
ระบุความคาดหวังและข้ อกังวลของผู้มีส่วนได้ เสีย แนวทางการระบุกลุ่มทีJคาดว่าจะเป็ นผู้มีส่วนได้
เสีย และแนวทางการจัดการความเสีJยงของกระบวนการสร้ างการมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย เพืJอ
ประกอบการกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานต่อผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
5) คณะกรรมการความยังJ ยืนกําหนดตัวชี Yวัดหรื อการประเมินประสิทธิ ผลของกระบวนการสร้ างการมี
ส่วนร่วม และสืJอสารผลการประเมินแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทังภายในและภายนอกองค์
Y
กรอย่างโปร่งใสและ
มีความต่อเนืJอง
6) คณะกรรมการความยังJ ยืนร่ วมกับฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน ทบทวนกระบวนการ
สร้ างการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียเพืJอร่วมกําหนดแนวทางพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนืJอง
5.2 การประเมินประเด็นสาระสําคัญ (Materiality Assessment)
1) คณะกรรมการความยังJ ยืน ฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน ตัวแทน ผู้รับผิดชอบจากแต่
ละกลุ่มธุรกิจของบริ ษัทและบุคลากรทีJเกีJยวข้ อง ทําหน้ าทีJกํากับดูแลกระบวนการ ระบุและประเมิน
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ประเด็นสาระสําคัญตลอดกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การประเมินความเสีJยง การดําเนินการเพืJอ
ความสอดคล้ องตามข้ อกําหนด และนโยบายและคูม่ ือการดําเนินงานภายในองค์กร
2) คณะกรรมการความยังJ ยืนร่ วมกับฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน จัดสรรทรัพยากรหรื อ
เตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรเพืJอให้ การประเมินประเด็นสาระสําคัญด้ านความยังJ ยืนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) คณะกรรมการความยัJง ยื น ร่ ว มกับ ร่ ว มกับ ฝ่ ายกิ จ การสัง คมเพืJ อ การพัฒ นาอย่า งยัJง ยื น เปิ ด เผย
ประเด็นสาระสําคัญด้ านความยังJ ยืนพร้ อมเกณฑ์การประเมินทีJเหมาะสม มีขอบเขตและช่วงเวลา ทีJ
ชัดเจน
5.3 การตอบสนองต่ อประเด็นสาระสําคัญ (Responsiveness of Materiality)
1) คณะกรรมการความยังJ ยืนฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน ตัวแทน ผู้รับผิดชอบจากแต่
ละกลุ่มธุรกิจของและบุคลากรทีJเกีJยวข้ อง ทําหน้ าทีJกํากับดูแลกระบวนการตอบสนองต่อประเด็น
สาระสํา คัญ และสืJอ สารแก่ ผ้ ูมี ส่ว นได้ เ สีย ทีJ เ กีJ ย วข้ อ ง รวมทังY บูร ณาการกระบวนการดัง กล่า วใน
กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เช่น การประเมินความเสียJ ง การดําเนินการตามข้ อกําหนด และการ
พัฒนากลยุทธ์ในการดําเนินงาน
2) คณะกรรมการความยังJ ยืนร่ วมกับฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน จัดสรรทรัพยากรหรื อ
เตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรเพืJอให้ การตอบสนองต่อประเด็นสาระสําคัญด้ านความยังJ ยืนเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) คณะกรรมการความยังJ ยืนฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน ตัวแทน ผู้รับผิดชอบจากแต่
ละกลุม่ ธุรกิจของ และบุคลากรทีJเกีJยวข้ องดําเนินการตอบสนองและสืJอสารการตอบสนองต่อประเด็น
สาระสําคัญด้ านความยัJงยืนแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียอย่างเหมาะสม มีความต่อเนืJ อง และอาจขอความ
เห็นชอบต่อแนวปฏิบตั กิ ารตอบสนองดังกล่าวจากผู้มีสว่ นได้ เสีย
5.4 การจัดการผลกระทบของประเด็นสาระสําคัญ (Impact of Materiality)
1) คณะกรรมการความยังJ ยืนฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน ตัวแทน ผู้รับผิดชอบจากแต่
ละกลุม่ ธุรกิจและบุคลากรทีJเกีJยวข้ อง ทําหน้ าทีJกํากับดูแลกระบวนการจัดการผลกระทบของประเด็น
สาระสําคัญทีJเกิดขึ Yนทังทางตรงและทางอ้
Y
อม รวมทังบู
Y รณาการกระบวนการดังกล่าวในกระบวนการ
ทางธุรกิจขององค์กร เช่น การประเมินความเสีJยง การดําเนินการตามข้ อกําหนด การพัฒนากลยุทธ์
ในการดําเนินงานและการจัดการ
2) คณะกรรมการความยังJ ยืนร่ วมกับฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน จัดสรรทรัพยากรหรื อ
เตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรเพืJอให้ การจัดการผลกระทบของประเด็นสาระสําคัญด้ านความยังJ ยืน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) คณะกรรมการความยังJ ยืนร่วมกับฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน ดําเนินการและเปิ ดเผย
การจัด การผลกระทบของประเด็น สาระสํ า คัญ ด้ า นความยัJง ยื น แก่ ผ้ ูมี ส่ว นได้ เ สี ย ทังY ภายในและ
ภายนอกอย่างเหมาะสม มีหลักการและเหตุผล สามารถตรวจติดตามได้ ในเชิงคุณภาพ เชิงปริ มาณ
หรื อ เชิงการเงิน
5.5 สื.อสารต่ อสาธารณะ (Communication)
คณะกรรมการความยัJงยื นร่ วมกับฝ่ ายกิ จการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยัJงยื น สืJอสารข้ อมูล
แนวทางบริ หารจัดการ ผลการดําเนินงาน และความก้ าวหน้ าของการดําเนินงานต่อสาธารณะ ผ่านรายงาน
การพัฒนาอย่างยังJ ยืนของบริ ษัทตามกรอบการรายงานสากล เช่น Global Reporting Initiative Standards
การฝึ กอบรม
บริ ษัท จะจัดให้ มีการฝึ กอบรมเพืJ อให้ บุคลากรมี ความรู้ ความเข้ าใจพื นY ฐานด้ านความยัJงยื นและเป้า
หมายความยังJ ยืน องค์กร ซึงJ สามารถจัดทําในรูปแบบออนไลน์หรื อการฝึ กอบรมแบบห้ องเรี ยนตามความเหมาะสม
แหล่ งอ้ างอิงและนโยบายที.เกี.ยวข้ อง
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นโยบายการพัฒ นาอย่างยัJงยื น บริ ษั ท ศิคริ น ทร์ จํ ากัด (มหาชน) อ้ างอิงตามมาตรฐานความยัJงยื น
Accountability Principle ฉบับปี 2561 (2018) และมีนโยบายทีJเกีJยวข้ องกับการสนับสนุนการบริ หารจัดการด้ าน
ความ ยังJ ยืนของ บริ ษัท ครอบคลุมด้ านเศรษฐกิจ สิงJ แวดล้ อมและสังคม เปิ ดเผยในเว็บไซต์ขององค์กร
การทบทวนนโยบาย
ฝ่ ายกิจการสังคมเพืJอการพัฒนาอย่างยังJ ยืน จะทบทวนนโยบายฉบับนี Yทุก 3 ปี หรื อเมืJอมีการเปลียJ นแปลง
ใดๆ โดยผลการทบทวนนโยบายดังกล่าวจะนํ าเสนอต่อคณะกรรมการความยัJงยืนเพืJอให้ ความเห็นชอบ หาก
แนวทางการทบทวนได้ รับการเห็นชอบ คณะกรรมการความยังJ ยืนจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพืJอทบทวน
และอนุมตั ติ อ่ ไป

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

…………………………………………………
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

