
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการบริหารงานบุคคล 
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วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

และบริษัทในเครือ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จดัทาํนโยบายการบริหารงาน

บุคคล รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังานไดมี้การพฒันาทกัษะ ศกัยภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน

ตลอดจนการเติบโตทางสายอาชีพของพนกังานเพื่อความย ัง่ยนืของบริษทัและบริษทัในเครือ  

ขอบเขต 

นโยบายการบริหารงานบุคคลของบริษทัและบริษทัในเครือ มีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 1.  การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

บริษทัและบริษทัในเครือ มีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีจะเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร จะส่งเสริม

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยเคารพกฎหมาย วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และความแตกต่างดา้น

วฒันธรรมในการปฏิบติัต่อพนักงานและผูไ้ด้รับผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและ

บริษทัในเครือ รวมถึงการหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งในการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการ

บริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลอยา่งเป็นระบบ ดูแลบุคลากรทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ควบคู่ไปกบัการ

ให้ความสําคญัในการดูแลชุมชนและสังคม คู่คา้ ตลอดจนทั้งห่งโซ่อุปทานบนพื้นฐานความเป็น

ธรรม ปลอดภยัและพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดี  

2.   การจ้างงานและบรรจุพนักงาน 

บริษทัและบริษทัในเครือ มีนโยบายในการบริหารอตัรากาํลงัใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างองคก์ร โดย

พฒันากระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ความสามารถ และศกัยภาพ 

ท่ีเหมาะสมกับตาํแหน่งงาน และสอดคล้องกับค่านิยมของบริษทั รวมถึงการกาํกับดูแลระบบ 

การสรรหาและคดัเลือกเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบติั โดยใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนักบั

คนทุกเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา รสนิยมทางเพศ สีผวิ ฐานะ ท่ีครอบคลุมสตรี ผูพ้ิการหรือ

กลุ่มคนผูด้อ้ยโอกาสอ่ืนๆ ไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานขดัต่อกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบติัต่อ

พนกังาน รวมถึงผูส้มคัรและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมุ่งมนัให้ทุกขั้นตอนในกระบวนการสรรหาและจา้ง

งานเป็นไปอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม 
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3.  การบริหารผลการปฏิบัติงาน  

บริษทัและบริษทัในเครือ มีนโยบายการบริหารผลการปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล    

เป็นธรรม โดยมีการกําหนดตัวช้ีวดั (KPI) ซ่ึงประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท เป้าหมายของ

หน่วยงาน และเป้าหมายของแต่ละบุคคล ท่ีมีความชดัเจนและสอดคลอ้งกนั นอกจากจะพิจารณาจาก

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลจากตัวช้ีวดั (KPI) แล้ว บริษัทและบริษัทในเครือ                 

ยงัพิจารณาถึงความสมํ่ าเสมอในการปฏิบัติงาน รวมถึง ผลประเมินตัวช้ีวดัเชิงพฤติกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัขององคก์ร  

4.  การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

บริษทัและบริษทัในเครือ ให้ความสําคญัการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการอย่างเหมาะสม แข่งขนัได ้

และเป็นธรรม โดยการกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการนั้นจะตอ้งไม่เลือกปฏิบติัและไม่เอารัดเอา

เปรียบแรงงานสตรีผูพ้ิการ และผูด้้อยโอกาสอ่ืนๆ การปรับข้ึนค่าจ้างค่าตอบแทนนั้ นจะต้อง

สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล โดยมีการสํารวจและเปรียบเทียบ

ค่าตอบแทนและสวสัดิการในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงกันรวมถึงอัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกาํหนดโครงสร้างค่าจา้งท่ีเหมาะสม แข่งขนัได ้อีกทั้ง

ยงัปรับปรุงสวสัดิการให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน สร้างความมัน่คงและ

สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในระยะยาว  บริษัทและบริษัทในเครือได้ดํา เนินการจัดตั้ ง

คณะกรรมการตัวแทนฝ่ังนายจ้างและฝ่ังลูกจ้างในสถานประกอบการเพื่อให้สอดคล้อง 

กบัขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนกังานมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มหรือ

รวมตวักนัเพื่อเจรจาต่อรองบริษทัในขอ้ตกลงท่ีส่งผลกระทบต่อพนักงาน ไดมี้ส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือระหว่าง และเสนอแนะข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัด

สวสัดิการผา่นช่องทางท่ีบริษทักาํหนดและเปิดเผยใหพ้นกังานทราบ 
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5.  การพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานและการเติบโตในสายอาชีพ 

บริษทัและบริษทัในเครือ เนน้การเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน การพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ 

และความเช่ียวชาญทางดา้นวิชาชีพของพนกังาน ดว้ยการสร้างแผนการฝึกอบรมประจาํปีให้สอดคลอ้งกบั

ความจาํเป็นของลกัษณะงาน โดยเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของพนักงานและแผนการพฒันาการ

ฝึกอบรมประจาํปีของบริษทั บริษทัและบริษทัในเครือ เปิดโอกาสให้พนกังานไดก้ารเติบโตในสายอาชีพ 

โดยให้โอกาสอยา่งเท่าเทียมกนั โดยให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนักบัพนกังานทุกเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา 

การศึกษา รสนิยมทางเพศ สีผิว ฐานะ ท่ีครอบคลุมสตรี ผูพ้ิการหรือกลุ่มคนผูด้อ้ยโอกาสอ่ืนๆ เพื่อ

รองรับการเติบโตทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

6.  การสํารวจความผูกพนัของพนักงานต่อบริษัทและบริษัทในเครือ  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนกังานเกิดความผูกพนัต่อบริษทัและบริษทัในเครือ จึงไดจ้ดัทาํโครงการ

สํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานอย่างต่อเน่ือง (Employee Engagement)  

โดยบริษทัไดก้าํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนต่อผลสํารวจความผูกพนัของพนกังาน และนาํผลสํารวจท่ี

ได้มาวิเคราะห์และออกแบบและปรับปรุงนโยบายโครงสร้างการบริหารงานบุคคล รวมถึง

สวสัดิการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน โดยมีการส่ือสารใหพ้นกังานรับทราบ

ความคืบหนา้อยา่งเหมาะสมและมีการติดตามผลการปรับปรุงตามขอ้คิดเห็นของพนกังานและติด

จามผลการดาํเนินโครงการอยา่งต่อเน่ือง  

7. ความปลอดภัยในการทาํงาน 

บริษทัและบริษทัในเครือ ได้ให้ความสําคญัในเร่ืองความปลอดภยัในการทาํงาน อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยตระหนกัถึงการป้องกนัและแกไ้ขกิจกรรมท่ีอาจเกิดผลกระทบดา้นความปลอดภยั เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกาํหนดให้มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 

และทบทวนการดําเนินงาน เพื่อให้พนักงานและผู ้รับเหมาสามารถป้องกันและแก้ไขกิจกรรม 

ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งพฒันาวิธีปฏิบติังาน

อยา่งต่อเน่ือง 
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8. การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากพนักงาน 

บริษัทและบริษัทในเครือ ได้กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“whistleblower”)                  

การดาํเนินการรวมถึงการรายงานและการติดตามผลไวใ้นนโยบายการกบักบัดูแลกิจการ ซ่ึงพนกังาน

สามารถใชเ้ป็นช่องทางในการร้องเรียนหรือแจง้ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ การกระทาํผิดกฏหมาย พฤติกรรมท่ีอาจ

ส่อถึงการทุจริต การประพฤติมิชอบของบุคลากร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน 

โดยมีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

9.  การเลกิจ้างพนักงาน 

การเลิกจ้างพนักงานของบริษทัและบริษทัในเครือ จะต้องดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว  ้    

อย่างถูกตอ้งและปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม เคารพและคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัตาม

แนวทางของกฏหมายแรงงานและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฎิบติัโดยทัว่กนั 

                         

         (ดร.ทนง พทิยะ) 

              ประธานกรรมการ   


