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วัตถุประสงค์ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มบริษทัในเครือ (“บริษทั”) ไดพ้ฒันานโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน

และได้นําไปปฏิบติัทัว่ทั้งบริษทั เพื่อส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องตลอด 

ห่วงโซ่คุณค่า โดยนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทเป็นไปตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้อง  

และสอดคลอ้งกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human 

Rights: UDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) หลักการช้ีแนะ 

ของสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human 

Rights: UNGPs) ปฏิญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเร่ืองหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน  

(The Core Conventions of the International Labor Organization’s Declaration (ILO) on Fundamental Principles 

and Rights at Work) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

คํานิยาม: 

บริษทั: บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ครอบคลุม บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทั 

ในเครือ โดย 

 บริษทัย่อย คือ บริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง และ/หรือโดยออ้มเกินกว่าร้อยละ 

หา้สิบของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

 บริษทัร่วม คือ บริษทัท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละยี่สิบ 

แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัท 

ท่ีถือหุน้นั้น  

 บริษทัในเครือ คือ บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุม การมีส่วน

ร่วมในการบริหารและกาํกับดูแลโดยบริษทัท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะตั้ งขึ้ น 

ในอนาคต 

พนกังาน: พนกังานทุกคนภายใตส้ัญญาจา้งงานกบับริษทั ครอบคลุมพนกังานทุกตาํแหน่งตั้งแต่

ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษา จนถึงพนกังานชัว่คราว 

พนัธมิตรทางธุรกิจ: องค์กร ล็อบบ้ียิสต์ และคน/หน่วยงานกลางอ่ืน ๆ กิจการร่วมคา้และกิจการคา้ร่วม 

หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนทอ้งถ่ิน 

ลูกคา้: หน่วยงานภาครัฐในประเทศท่ีบริษทัดาํเนินกิจการ กลุ่มบริษทัในตลาดซ้ือขายไฟฟ้า 

และบริษทัท่ีซ้ือไฟฟ้าจากบริษทั (อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.   

ผูใ้ชไ้ฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม) 
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คู่คา้และผูรั้บเหมา: คู่ค้า  ผู ้รับเหมา และผู ้จัดหาสินค้า โดยครอบคลุมบริษัทหลักทรัพย์ ท่ีปรึกษา  

ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูรั้บสิทธ์ิในการดาํเนินธุรกิจหรือผูรั้บใบอนุญาต ผูรั้บงานไปทาํท่ีบา้น 

ผูรั้บเหมาอิสระ ผูผ้ลิต ผูผ้ลิตขั้นตน้ ผูรั้บเหมาช่วง และผูค้า้ส่ง 

ขอบเขต 

นโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษทั ถือเป็นแนวทางท่ีพนกังานทุกคน (ผูบ้ริหาร พนกังานประจาํ พนกังานชัว่คราว 

ท่ีปรึกษา) ยึดถือปฏิบติั ภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษทั 

ในเครือ ท่ีครอบคลุมกิจกรรมการดาํเนินธุรกิจทางตรงและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั หรือบริการของบริษทั 

ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพนัธมิตรทางธุรกิจ ลูกคา้ คู่คา้และผูรั้บเหมา และการลงทุน 

ในธุรกิจใหม่ (อาทิ กิจการร่วมคา้ การควบรวม และการเขา้ซ้ือกิจการ) นอกจากน้ี นโยบายสิทธิมนุษยชน 

ของบริษทัยงัคาํนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเส่ียง/กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผูห้ญิง เด็ก ชนพื้นเมือง 

แรงงานต่างดา้ว แรงงานท่ีว่าจ้างผ่านบุคคลท่ีสาม ชุมชน/คนในทอ้งถ่ิน ลูกคา้/ผูบ้ริโภค กลุ่มเพศทางเลือก 

(LGBTQI+) คนพิการ สตรีมีครรภ ์และผูสู้งอาย ุ 

ทั้งน้ี ความมุ่งมัน่ในการปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษทัได้ดาํเนินการผ่านความร่วมมือและการ 

มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ซ่ึงตอ้งไม่เขา้ไปสนับสนุนและ/หรือมีส่วนร่วมในการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงก่อใหเ้กิดความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ ดงัน้ี 

• ป้องกนัและหา้มการใชแ้รงงานผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงการคา้มนุษย ์การใชแ้รงงานบงัคบั

และการใชแ้รงงานเด็ก  

• ป้องกนัและห้ามการเลือกปฏิบติัและการคุกคามทุกรูปแบบ ซ่ึงรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ และ

การล่วงละเมิดท่ีไม่ใช่ทางเพศ  

• ส่งเสริมและเคารพเสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง และการจ่าย

ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม  

• ส่งเสริมและเคารพในเร่ืองสุขภาพ ความปลอดภยั และมาตรฐานการครองชีพ  

• เคารพในสิทธิขอ้มูลความเป็นส่วนตวั 
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การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายและพนัธกรณีดา้นสิทธิมนุษยชน บริษทัไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัสาํหรับปกป้อง

สิทธิมนุษยชนของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไว ้ดงัน้ี 

พนกังาน 

สิทธิของพนกังานและสภาพการทาํงานในบริษทัอยู่ภายใตน้โยบายท่ีชดัเจนในการเคารพสิทธิมนุษยชนภายใน

องค์กร ท่ีจะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล และระบุอยู่ใน

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษทัโดยจดัให้มีสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีปลอดภยั 

ถูกสุขอนามยัตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และ ให้ความสําคญัตามหลกัสิทธิมนุษยชนต่อบุคคล

อย่างเท่าเทียม ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน โดยไม่เลือกปฏิบติั อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างกันในด้านเช้ือชาติ 

ถ่ินกาํเนิด ศาสนาความเช่ือเพศ สีผิว ภาษา เผ่าพนัธุ์ สถานะทางสังคม หรือสถานะอ่ืนใดต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่ายในทุกพื้นท่ีท่ีบริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

บริษทัไม่สนับสนุนหรือกระทาํการหรือเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํใด ๆ ท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนและศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษยท์ุกรูปแบบ ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) ท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ ตามกฎหมาย  

ทั้งการจา้งงานโดยตรงหรือภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษทั การคา้มนุษยก์ารใชแ้รงงานบงัคบั การใชแ้รงงาน

เด็ก โดยมุ่งมั่นในการเคารพสิทธิและเสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง การให้

ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบติัและการโยกยา้ยถ่ินฐานและการครอบครองท่ีดิน เป็นตน้ รวมทั้ง

ป้องกนัการคุกคามในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศและการคุกคามรูปแบบอ่ืน ตลอดจนป้องกนั

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน (อาทิ สิทธิในการสมาคม สิทธิในการรวมตวัและเจรจาต่อรอง สิทธิในการ เขา้ถึง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สิทธิท่ีจะไม่ตกเป็นทาส แรงงานทาสและแรงงานบังคับ สิทธิความ 

เท่าเทียมก่อนการมีอยูข่องกฎหมายและสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น เป็นตน้)  

บริษทัมุ่งพฒันาและดาํเนินกระบวนการจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน (Due diligence process) อย่างต่อเน่ือง จึงจดั

ให้มีกระบวนการระบุความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนเพื่อระบุมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบจากความเส่ียง

ดา้นสิทธิมนุษยชนในการดาํเนินงานของบริษทั ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษทั มีกระบวนการอบรมพนกังาน 

และตรวจสอบสําหรับการเลือกปฏิบติัและ/หรือการคุกคามทุกรูปแบบ และจดัให้มีกลไกร้องเรียนเร่ืองการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนบริษทั จดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนในดา้นสิทธิมนุษยชน ประเด็นท่ี

ผิดขอ้กฎหมาย รวมถึงการให้ความคุม้ครองและเยียวยาแก่ผูร้้องเรียน อีกทั้งยงัสนับสนุนให้มีการส่ือสารและ
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เผยแพร่ความรู้และความเขา้ใจต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน แต่หากมีผูก้ระทาํการละเมิดสิทธิมนุษยชน ฝ่าฝืน

จรรยาบรรณ ผูก้ระทาํความผิดนั้นตอ้งไดรั้บโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีกาํหนด นอกจากน้ี บริษทัมีกระบวนการ

บรรเทาความเดือดร้อนท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการส่ือสารนโยบายและ

เจตนารมณ์น้ีไปยงัพนกังานผ่านช่องทางการส่ือสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล การปฐมนิเทศพนกังาน และการ

ส่ือสารออนไลน์ อาทิ เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก อีเมล เป็นตน้ 

พนัธมิตรทางธุรกิจและลูกคา้ 

บริษทัควรส่งเสริมพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า ให้การยอมรับและสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้

หลักการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights: UNGPs) และดําเนินธุรกิจท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องตามกฎหมาย

แรงงานและมาตรฐานแรงงานสากล รวมทั้งการกาํหนดชัว่โมงการทาํงานท่ีเป็นธรรม และการจ่ายค่าตอบแทน

อย่างเป็นธรรม นอกจากน้ี บริษทัควรส่งเสริมพนัธมิตรทางธุรกิจและลูกคา้เชิงป้องกนัไม่ให้มีการใช้แรงงาน 

ผิดกฎหมายในทุก ๆ รูปแบบ โดยใหย้ดึหลกัจริยธรรมทางธุรกิจและการทาํสัญญาจา้งท่ีชดัเจนและเป็นธรรม 

บริษทัตอ้งมัน่ใจไดว้่าพนัธมิตรทางธุรกิจและลูกคา้มีการจา้งงานท่ีดีและยุติธรรม รวมถึงจดัหาอุปกรณ์ป้องกนั

อนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานใหก้บัพนกังานของตนเอง  

บริษทัควรส่งเสริมให้พนัธมิตรทางธุรกิจและลูกคา้จดัอบรมให้ความรู้ดา้นความปลอดภยัแก่พนักงานของตน 

และใหพ้นกังานปฏิบติังานตามแนวทางดา้นความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

สําหรับชุมชนทอ้งถ่ินในฐานะท่ีเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการเป็นพนัมิตรท่ีดีกบัชุมชน

ทอ้งถ่ิน ดาํเนินนโยบายต่าง ๆ ในการฟ้ืนฟูและพฒันาความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของชุมชน รวมไปถึงการเปิดช่องทาง

รับฟังความคิดเห็นและจดัการขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจากการดาํเนินการธุรกิจของบริษทั 

คู่คา้และผูรั้บเหมา  

บริษทัให้โอกาสแก่คู่คา้และผูรั้บเหมาอย่างเสมอภาคและจะตอ้งไม่กระทาํการแทรกแซงใด ๆ ในกระบวนการ

ทางธุรกิจ รวมถึงจะปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติั โดยบริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์

ท่ีชัดเจนสําหรับการประเมินและคดัเลือกคู่คา้  การแข่งขนัจากผูเ้สนอราคา และการคดัเลือกอย่างเหมาะสม  

เป็นธรรม และมีมาตรฐานท่ีชดัเจนพร้อมจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรในรูปแบบของสัญญา 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

หน้าท่ี 5/5 

แก้ไขคร้ังท่ี 01 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

19 พฤษภาคม 2565 

 

บริษทัขอความร่วมมือให้คู่ค้าและผูรั้บเหมาแสดงความมุ่งมัน่ในการป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบ 

ด้านสิทธิมนุษยชนของตนในกรณีท่ีเกิดการละเมิด และคาดหวงัว่าจะมีกระบวนการและขั้นตอนการแก้ไข 

ต่อประเด็นดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

 ส่ิงสําคญัอีกประการท่ีแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจท่ีปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนภายใตน้โยบายน้ี  

คือ บริษทัมีการดาํเนินการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบดา้น (Human Rights Due Diligence) และมี

ทบทวนกระบวนการอยู่เป็นระยะตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการดาํเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

ความเส่ียงทางดา้นสิทธิมนุษยชนและมาตรการป้องกนั แกไ้ข และเยียวยาผลกระทบอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 

บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียน หรือ เรียกว่า “Whistleblowing” และการเยียวยา พร้อมกบักาํหนด

กลไกทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและแนวทางปฏิบติัในการคุม้ครองผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนท่ีชดัเจน อนัประกอบไปดว้ย 

ช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนผา่นอีเมล humanrights@ckpower.co.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทั กระบวนการดาํเนินการ

เม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียนโดยระบุผูรั้บผิดชอบและระยะเวลาการดาํเนินการ  และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส

หรือขอ้ร้องเรียนเพื่อสร้างความมัน่ใจและความรู้สึกปลอดภยัให้แก่ผูร้้องเรียน โดยผูร้้องเรียนจะได้รับการ

บรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทัหรือบุคคลผูก่้อความเสียหายภายใต้

กลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑท์างกฎหมาย  

 ท้ายสุดน้ี บริษัทจะเปิดเผยผลการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจําทุกปี โดยรายงานส่ิงท่ีค้นพบ 

ผา่นรายงานความยัง่ยนืหรือเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนและ

ความสัมพนัธ์กบัสาธารณชน หากมีขอ้ร้องเรียนและขอ้กงัวลใด ๆ เก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถ

แจง้ผา่นช่องทางการส่ือสารและการร้องเรียนของบริษทัได ้

เจตนารมณ์การปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษทัภายใตน้โยบายดา้นสิทธิมนุษยชนฉบบัน้ี ถูกระบุไว้

อยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัและมีผลบงัคบัใช ้

  

 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

                                                                       -ลงลายมือช่ือ- 

       (ดร.ทนง พิทยะ) 

      ประธานกรรมการ 
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