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สารจากกรรมการผู้จัดการ 

MESSAGE 
FROM THE 
MANAGING 
DIRECTOR

(นายธนวฒัน์ ตรวีศิวเวทย์)
กรรมการผู้จัดการ

ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า เทรนด์ของโลกรวมทั้งประเทศไทย 
“พลังงาน Renewable Energy” จะเป็นแหล่งพลังงานหลัก  
“พลังน�้า” จะได้เปรียบท่ีสุดเพราะเป็นพลังงานสะอาด ต้นทุนต�่า 
และไม่มีวันหมดไป ซึ่งเป็นจุดเแข็งของซีเค พาวเวอร์ นอกจากนี้ 
“การพัฒนาความย่ังยืน” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์และเป้าหมายหลัก
ของบริษัท เราจึงให้ความส�าคัญในพลังงานหมุนเวียน และ
การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด้านพลังงานของ
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานทดแทนและพลงังานสะอาดประเภทต่าง ๆ  ใช้เทคโนโลยี
ทีท่นัสมยั เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกับการดแูลสงัคมและ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุ ๆ  กลุม่ด้วยความโปร่งใสและจรงิใจ ให้ความส�าคญั 
ต่อการดูแลและรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้าง
ประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคม และน�าความเจริญมาสู่ชุมชน 
โดยรอบโรงไฟฟ้า เพ่ือให้ธุรกิจสามารถเตบิโตได้อย่างมัน่คง มัง่คัง่ 
และแข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

แม้แต่ในบริบทของผู ้บริหารและพนักงาน บริษัทได้ปลูกฝัง 
ค่านิยมด้านความย่ังยืน สร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
น�าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการ
คิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่มุ ่งเน ้นการแก้ปัญหาด้าน 
สิง่แวดล้อมและสงัคมของโลกในปัจจบุนั อาทิ การจดักจิกรรม CSR 
ภายใต้ “โครงการห่ิงห้อย” ท่ีท�าต่อเนื่องติดต่อกันกว่า 5 ปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

การเลอืกชดุเครือ่งแบบของพนกังานทีใ่ช้ผ้า CoolMode เพ่ือช่วย
ลดโลกร้อนและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม รวมไปถึงการเข้าร่วม
เป็นสมาชกิ UN Global Compact เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ 
ของบรษิทัในการมุง่มัน่ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลกัสากล 10 ประการ
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ นอกจากนี้ บริษัทยังก�าหนด
ให้ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นหน่ึงในตัวชี้วัดส�าหรับ 
การประเมินผลการท�างานของทุกคนในองค์กร 

จากจดุมุง่หมายประเดน็เรือ่งความย่ังยืนทีถู่กตัง้ให้เป็นพันธกจิหลกั 
และวัฒนธรรมองค์กรที่ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปี 2563 
นับเป็นปีแห่งความส�าเร็จและความภาคภูมิใจของบริษัท ที่ได้รับ
รางวัลด้านความย่ังยืนอันทรงเกียรติจากทั้งในและต่างประเทศ 
หลากหลายสาขา ถือเป็นการเน้นย�้าความมุ่งมั่นในการด�าเนิน
ธุรกิจบนพ้ืนฐาน “ความย่ังยืน” อันเปรียบเสมือนหัวใจในการ 
ขับเคลื่อนพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของซีเค พาวเวอร์
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วิสัยทัศน์

VISION AND 
MISSION วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

สร้างผลตอบแทนท่ีด ีม่ันคง 
และเป็นธรรมแก่ผู้ถอืหุ้น

ให้ความส�าคญัอย่างต่อเน่ืองกับ 
ส่ิงแวดล้อม ชมุชน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน

เป็นบรษัิทชัน้น�าในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
ในประเทศไทยและภมิูภาคอาเซยีน 

ท่ีมีการด�าเนนิงานอนัมีประสิทธิภาพ

VISION MISSION

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) (“กลุ่ม ช.การช่าง”) 
จดทะเบยีนจดัตัง้เมือ่วนัที ่8 มถินุายน 2554 ทนุจดทะเบยีน 1,000,000 บาท ด้วยวตัถุประสงค์ให้เป็นบรษิทัแกนน�าของกลุม่ ช.การช่าง 
ทีมุ่ง่เน้นการลงทนุในธุรกิจผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง ๆ  บรษิทัได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนเมือ่วันที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2556 และหุน้สามญัของบรษิทัได้รบัการจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน และเริม่ท�าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,500 ล้านบาท เรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 
และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 9,240 ล้านบาท โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน
เรียกช�าระแล้ว 8,129 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน�้า โรงไฟฟ้าระบบ 
โคเจนเนอเรชั่น และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โดยแบ่งเป็นการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 7 บริษัท ดังนี้

BUSINESS
OVERVIEW ภาพรวม 

การประกอบธุรกิจ

SOLAR  POWER
COGENERATION  POWER

HYDRO POWER

BIC
65%

BKC
100%

XPCL
37.5%

CRS
30%

LPCL
42%

NRS
30%

NN2
46%

1)  บรษิทั ไฟฟ้าน�า้งมึ 2 จ�ากัด (“NN2”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 
ทีป่ระกอบธุรกิจหลกัของบรษิทั ในสดัส่วนการถือหุ้น
ทีร้่อยละ 46 โดยเป็นการลงทุนผ่านบรษิทั เซาท์อสีท์ 
เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด (“SEAN”)

2)  บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (“BIC”) 
ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 65

3)  บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด (“BKC”) ในสัดส่วนการ 
ถือหุ้นที่ร้อยละ 100

1)  บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ�ากัด (“LPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ 
ร้อยละ 42

2) บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (“XPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ี 
 ร้อยละ 37.5
3)  บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ�ากัด (“NRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นท่ี 

ร้อยละ 30
4)  บรษิทั เชยีงราย โซล่าร์ จ�ากัด (“CRS”) ในสดัส่วนการถือหุ้นท่ีร้อยละ 30

การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบรษัิทย่อย
รวม 3 บรษัิท ประกอบด้วย

การลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเป็นบรษัิทร่วม 
รวม 4 บรษัิท ประกอบด้วย
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เป้าหมายการพัฒนาความย่ังยืน

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS

ซเีค พาวเวอร์ ให้ความส�าคญัในพลงังานหมนุเวียน (Renewable 
Energy) การสร ้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางด ้าน
พลังงานของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จึงมุ ่งเน ้น 
การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด คือ 
พลังงานน�้า พลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม พร้อมสร้างสมดลุระหว่างการด�าเนนิงาน 
อันมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล การรักษาสิ่งแวดล้อม 
และการสานสมัพันธ์อย่างยัง่ยืนกับชมุชนท่ีอยู่แวดล้อมโรงไฟฟ้า 
พร้อมก�าหนดเป้าประสงค์ในการบรหิารความย่ังยืนขององค์กรไว้ 
3 ด้านหลัก ดังนี้

01 เศรษฐกิจ
ส่งเสริมความย่ังยืนทางธุรกิจผ่านการขยายการลงทุนในธุรกิจผลติ
และจ�าหน่ายพลังงานสะอาดสู่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ือร่วมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ภูมิภาค สร้าง 
ผลตอบแทนท่ีดีและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้

03 ส่ิงแวดล้อม
มุ่งมั่นต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตร 
และช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือ
สร้างสมดุลระหว่างการรักษาสิ่งแวดล้อมและการด�าเนินงาน 
อันมีประสิทธิภาพ 

02 สังคม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน ตลอดจน 
ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทัและบรษิทัในเครอื ทัง้ทางตรง 
และทางอ้อม
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ทัง้น้ีบรษิทัมุง่เน้นด�าเนินการเพ่ือความย่ังยืนทีค่รอบคลมุทัง้ 3 มติิ 
ได้แก่ สิง่แวดล้อม (Environment) สงัคม (Social) และธรรมาภบิาล 
(Governance) หรืออีเอสจี (ESG) มาวิเคราะห์ความเสี่ยง
และโอกาสขององค์กร และเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ย่ังยืนของ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)  
โดยในปี 2563 บริษัทมุ่งเน้นสนับสนุน 9 เป้าหมาย ในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ดังนี้

เป้าหมายที่ 12 
แผนการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13
การรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

สิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT)  

•  การก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการ 
ความย่ังยืน เพ่ือเป็นแนวทางถือปฏิบัต ิ
ร่วมกันทั้งองค์กร

กิจกรรม

•  โครงการหยุดการใช้งาน Gas Compressor 
ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต�่า
ของโรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชััน่

•  น�านวัตกรรมผ้าอนุรักษ์โลก “CoolMode” 
มาใช้ในการจัดท�าชุดยูนิฟอร์มส�าหรับ
พนักงาน

•  โครงการ “ขวด...แลก...สุข” เพ่ือสนับสนุน
การรีไซเคิล และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
วิสาหกิจวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

•  โครงการลดพิมพ์สี
•  โครงการคัดแยกขยะ
•  โครงการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้า

ภายในองค์กร

กิจกรรม

มุ ่งมั่นท่ีจะรับรองแผนการผลิตและ
บริโภคที่ ย่ัง ยืน โดยเน ้นการสร ้าง 
การมีส่วนร่วม

แนวทางการด�าเนินการ

ก�าหนดเป ้าหมายการปล ่อยก ๊าซ 
เ รื อนกระจก คิดค ้น  และพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าท่ี
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แนวทางการด�าเนินการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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สังคม (SOCIAL)

เป้าหมายที่ 3 
การมีสุขภาพและ 
ความเป็นอยู่ที่ดี

สนับสนุนให้ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า 
ท่ีบริษัทและบริษัทในเครือเข้าไปลงทุน 
มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

•  กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ 
โควิด-19

•  กิจกรรมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนโดยรอบ 
โรงไฟฟ้า ภายใต้โครงการหิ่งห้อยปีที่ 5

•  โครงการรณรงค์ก�าจัดยุงลาย ต้านภัย 
ไข้เลือดออก เฮือนเคียงโฮงไฟฟ้าไซยะบุรี

•  โครงการขุดเจาะบ่อน�้าบาดาลให้กับชุมชน 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

แนวทางการด�าเนินการ กิจกรรม

เป้าหมายที่ 4 
การได้รับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ

ส ่ง เสริมให ้ทุกคนมีการศึกษาที่มี 
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต

•  กิจกรรมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนโดยรอบ 
โรงไฟฟ้า ภายใต้โครงการหิ่งห้อยปีที่ 5

•  โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร ์ เ พ่ือ 
การศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร

แนวทางการด�าเนินการ กิจกรรม

เป้าหมายที่ 8 
การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม
และย่ังยืน กอปรกับสร้างการจ้างงาน 
ทัง้ชายและหญิง รวมถึงแรงงานท้องถ่ิน 
ที่มีคุณค่าต่อทุกสังคมที่บริษัทและ
บริษัทในเครือเข้าไปลงทุน

•  ดูแล พัฒนา สร ้างอาชีพให ้ กับชุมชน 
รอบโรงไฟฟ้า ไซยะบุรี

•  โครงการ “ขวด...แลก...สุข” เพ่ือสนับสนุน
การรีไซเคิล และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
วิสาหกิจวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

แนวทางการด�าเนินการ กิจกรรม

เป้าหมายที่ 11 
เมืองและถิ่นฐาน
มนุษย์อย่างยั่งยืน

พั ฒ น า ชุ ม ช น แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ ก า ร 
ตัง้ถิน่ฐาน ครอบคลมุถงึความปลอดภยั
พร้อมรบัความเปลีย่นแปลงและพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

•  กิจกรรมช่วยเหลือพัฒนาชุมชนโดยรอบ 
โรงไฟฟ้า ภายใต้โครงการหิ่งห้อยปีที่ 5

•  โครงการขุดเจาะบ่อน�้าบาดาลให้กับชุมชน 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

•  โครงการซ ่อมแซมถนนบ ้านโพนพะ  
โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

•  โครงการรณรงค์ก�าจัดยุงลาย ต้านภัย 
ไข้เลือดออก เฮือนเคียงโฮงไฟฟ้าไซยะบุรี

แนวทางการด�าเนินการ กิจกรรม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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ธรรมาภิบาล (GOVERNANCE) 

เป้าหมายที่ 7 
พลังงานสะอาด 
ที่ทุกคนเข้าถึงได้

เป้าหมายที่ 17 
ความร่วมมือ 
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

•  ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
พ ลั ง ง า น ส ะ อ า ด สู ่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ
ภูมิภาคอาเซียน ใช้เทคโนโลยีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

•  เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact 
เพ่ือแสดงเจตนารมณ์การด�าเนินธุรกิจตาม 
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

•  ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
ความส�าเรจ็ในด้านต่าง ๆ  ให้แก่ทุกภาคส่วน
ผ่านการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

กิจกรรม

ส่งเสริมการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคน 
สามารถเข้าถึงและมีความเชื่อถือได ้
อย่างย่ังยืน ทันสมัย เเละเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการด�าเนินการ

เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากล
ต ่อการพัฒนาที่ ย่ั ง ยืน และสร ้าง
ความเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (SDGs) แก่ผู้เกี่ยวข้อง

แนวทางการด�าเนินการ

เป้าหมายที่ 9 
โครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรมและ
อุตสาหกรรม

•  พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐาน 
เป ็นมิตรต ่ อสิ่ งแวดล ้ อมในการผ ลิต 
พลังงานสะอาด

•  น�า SAP S/4HANA มาใช้พร้อมโซลชูนัใหม่ ๆ  
เ พ่ือ เ พ่ิมประสิทธิภาพการด�า เนินงาน 
และลดความซับซ้อนด้านไอทีในองค์กร

•    เ ผ ย แ พ ร ่ ค ว า ม รู ้ เ ก่ี ย ว กั บ น วั ต ก ร ร ม 
ด้านพลังงานต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายนอก
โดยวิศวกรของบริษัท

กิจกรรม

ส ่ ง เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ครอบคลุมและย่ังยืน และส่งเสริม 
การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการ
วิจยัต่าง ๆ ในการผลติพลงังานสะอาด 

แนวทางการด�าเนินการ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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คณะทำงานด�านความยั่งยืน
(CKPower Sustainability

Working Team)

รายงานผลคณะกรรมการบร�ษัท
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

เป�ดข�อมูลผ�านรายงานประจำป�
และรายงานความยั่งยืน

ทบทวนประสิทธิภาพ
การดำเนินการ พัฒนาแผนงาน

กำหนดเป�าหมาย 
และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

วางกลยุทธ�การดำเนินการ
และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

การดำเนินตามแผนงาน

ติดตามและว�เคราะห�
ผลการดำเนินงาน

บรษิทัยังได้จดัตัง้คณะท�างานด้านความย่ังยืน (CKPower Sustainability Working Team) ซึง่ประกอบไปด้วยผูเ้ชีย่วชาญท่ีมคีณุสมบติั
หลากหลายภายในองค์กรจากทุกสายงาน คณะท�างานชุดน้ีท�าหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ แนวทางการด�าเนินงาน 
ด้านความยั่งยืน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
256312



กลุ่มซเีค พาวเวอร์ จดัท�าการประเมินประเด็นท่ีส�าคญัต่อความยัง่ยืน ซึง่มีกระบวนการและขัน้ตอนการประเมิน ดงัน้ี

MATERIALITY 
ASSESSMENT การประเมิน

ประเด็นส�าคัญ

การระบุประเด็นด�าน
ความยั่งยืนที่สำคัญ

การจัดลำดับประเด็น
ความยั่งยืนที่สำคัญ

การตรวจสอบ
ความถูกต�อง

การทบทวนและ
พัฒนาอย�างต�อเนื่อง

1

21

2

3

4

1.	 การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญ
	 (Materiality	Identification)
  กระบวนการระบุประเด็นส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท ซึ่งตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส 
ทางธุรกิจ ครอบคลมุผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ พร้อมทัง้พิจารณา
ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับ
ต่าง ๆ ได้แก่ ระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับสูง  
โดยการระบุประเด็นจะถูกพิจารณาจากความสนใจของผู้มี 
ส่วนได้เสีย ประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีกลุ ่มอุตสาหกรรม 
ทั่วโลกให้ความส�าคัญ และแนวโน้มความย่ังยืนของโลก 
จากหน่วยงานชั้นน�าด้านความย่ังยืนสากล อาทิ หลักการ
รายงานของมาตรฐาน GRI (Reporting Principles) เป้าหมาย 
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) และคณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชีความ
ย่ังยืน (Sustainability Accounting Standards Board: 
SASB)

2.			การจัดล�าดับประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ
	 (Materiality	Prioritization)	
  บริษัทน�าผลท่ีได้จากกระบวนการระบุประเด็นสาระส�าคัญ 

มาพิจารณาและประเมินเพ่ือจัดล�าดับความส�าคัญของ
ประเด็นด้านความย่ังยืน จ�านวน 11 ประเด็น โดยค�านึงถึง 
ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
ของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งการประเมินสามารถแบ่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจและผูม้ส่ีวนได้เสยีเป็น 3  ระดบั ประกอบด้วย 
1) ระดับต�่า 2) ระดับปานกลาง และ 3) ระดับสูง

3.			การตรวจสอบความถูกต้อง	(Validation)
  บริษัทด�าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการประเมิน

และการจัดล�าดับประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีส�าคัญ ภายใต ้
ข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง และมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งภายในและภายนอกท่ีมีต่อการด�าเนินธุรกิจขององค์กร 
พร้อมทั้งน�าเสนอผลการประเมินต่อคณะผู้บริหารของบริษัท 
เพ่ือท�าการพิจารณาและขอความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมลู 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
2563 13



4.			การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	 (Review	and	Continuous	Improvement)
  บริษัทจัดให้มีการทบทวนกระบวนการจัดท�าประเมินประเด็น

ด้านความย่ังยืนท่ีส�าคัญและการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
อย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการสรุปว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด 
และประเด็นใดบ้างท่ีมีอิทธิพลส�าคัญต่อการด�าเนินงาน 
ของธุรกิจ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู ้มีส ่วนได้เสียแสดง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด�าเนินงาน 
ขององค์กรผ่านช่องทางท่ีหลากหลายของบริษัท พร้อมกันนี ้

11
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บรษิทัได้ด�าเนินการวางแผนเพ่ือท�าการตอบสนองต่อประเดน็
เหล่านั้น ผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร  
การปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็น
นวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ ดังนี้

 1. การประเมินผลการตอบสนอง
 2. การก�าหนดกลยุทธ์และแผนงาน
  3. การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
 4. การปฏิบัติตามแผนและประเมินผล

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

1.  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนด

2.  ความมั่นคงด้านเสถียรภาพ	และ 
ความพร้อมของการด�าเนินการ

3.  การบริหารจัดการความสัมพันธ์  
และความรับผิดชอบต่อลูกค้า

4. การบริหารจัดการนวัตกรรม
5. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

6.  การเคารพสิทธิมนุษยชน
7.   การพัฒนาศักยภาพและการดูแล

พนักงาน
8.  การดูแลสังคมและชุมชน
9.  สุขภาวะและความปลอดภัย 

ในสภาพแวดล้อมการท�างาน

10.  การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
11.  การจัดการพลังงานและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการประเมนิประเดน็ความย่ังยืนท่ีส�าคญัต่อธุรกิจ ปี 2563

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
256314



CKPOWER 
AND UN GLOBAL 
COMPACT การสนับสนุน  

UN GLOBAL COMPACT

ซีเค พาวเวอร์ ได้มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนข้อตกลง 
ระดับโลกของสหประชาชาติ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินงาน 
ตามหลักการความย่ังยืนแบบสากล เพ่ือน�าไปสู ่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ น่ันก็คือเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ปี 2563 ซีเค พาวเวอร์ ได้เข้าร่วมเป็น
สมาชกิของ Global Compact Network Thailand ซึง่ประกอบด้วย 
บริษัทและองค์กรชั้นน�าในประเทศไทยมากกว่า 50 องค์กร

การเป็นสมาชกิ UN Global Compact เป็นการแสดงเจตนารมณ์ 
ของบริษทั ในการมุง่มัน่ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลกัสากล 10 ประการ
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิอนัประกอบด้วยสาระส�าคญั 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และ  
การต่อต้านทุจริต เพ่ือเป็นการร่วมกันสร้างเสริมและพัฒนา 
สงัคมโลกให้อยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสงบสขุ  สร้างสมดลุประโยชน์
ของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ซีเค	พาวเวอร์	เข้าร่วมเป็นสมาชิก	UN	Global	Compact

รายงานความยั่งยืน
2563 15

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)



รางวัลแห่งความย่ังยืน

การเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน	ปี	2563	(THSI)
ตามเจตนารมณ์ทีบ่รษิทัใส่ใจในการด�าเนินธรุกิจอย่างย่ังยืน 
และความมุง่มัน่ทุ่มเทกับการพัฒนาการบรหิารจดัการธุรกจิ
ให้เติบโตอย่างย่ังยืนและสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคง 
ต่อเนื่องในระยะยาว ตลอดจนการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
มจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ในปี 2563 เป็นอกีปีทีเ่ป็นความภาคภมูใิจของ ซเีค พาวเวอร์ 
โดยบรษิทัได้รบัการคัดเลอืกเข้าสูร่ายชือ่หุน้ย่ังยืน (THSI) 
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กร 
ทีม่กีารด�าเนนิธุรกิจอย่างยัง่ยืน ใส่ใจด้านสิง่แวดล้อม สงัคม 
และบรรษทัภิาล (Environment, Social, Governance: ESG) 

การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
(Thai	Institute	of	Directors:	IOD)	
บริษทัได้รบัผลการประเมนิด้านการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี 
ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors: IOD) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 แสดงให้เหน็ว่าบรษิทั
มกีารก�ากับดแูลตอบโจทย์เรือ่งความโปร่งใส ดแูลอย่าง 
เป็นธรรมกับผูเ้ก่ียวข้อง เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code สอดคล้องกับ 
ความคาดหวังและสร ้างความเชื่อมั่นแก่ผู ้ลงทุน 
ทั้งในและต่างประเทศ

รางวัล	IR	Magazine	Awards	
บริษัทได้รับรางวัล IR Magazine Awards 2020 สาขา 
Best Crisis Management ในภูมภิาค South East Asia 
จากนิตยสาร IR Magazine ด้านการสร้างความเข้าใจ 
เก่ียวกับการบรหิารจดัการน�า้และสิง่แวดล้อมของโรงไฟฟ้า
พลงัน�า้ ไซยะบรุ ีสปป.ลาว

SUSTAINABILITY
AWARDS

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
256316



รางวัล	Asian	Power	Awards	2020
บริษัทได้รับรางวัล Asian Power Awards 2020 ระดับ 
Silver รางวัลการยกระดับสิ่งแวดล้อมแห่งปีและโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติแห่งปีของประเทศไทย ด้านการคิดค้น
โครงการและนวัตกรรมยกระดับส่ิงแวดล้อมจากนิตยสาร 
Asian Power นิตยสารชั้นน�าด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
ของเอเชีย

เกียรติบัตรองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก
บรษิทัได้รบัมอบเกียรติบตัรจากองค์การบรหิารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจกและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม 
สิ่งทอ ในฐานะที่เป็นองค์กรลดโลกร้อนด้วยการน�า
นวัตกรรมผ้าอนุรักษ์โลก “CoolMode” มาใช้ใน 
การจัดท�าชุดยูนิฟอร์มส�าหรับพนักงานในกลุ ่ม 
CKPower ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
เเละลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
2563 17



ส�วนที่ 2 การกํากับดูแลกิจการ

CORPORATE
GOVERNANCE



บริษัทตระหนักถึงการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นพ้ืนฐานของการ
ด�าเนนิธุรกิจอย่างมปีระสทิธิภาพและยัง่ยืนขององค์กร โดยมกีาร
ก�าหนดแนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
ตลอดจนค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมไปถึงการปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือ
แสดงเจตนารมณ์และความรับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจอย่าง

มีจรรยาบรรณและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งส่งผลให ้
ผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นต่อการด�าเนินธุรกิจ
ขององค์กร พร้อมกันนี้ บริษัทก�าหนดให้มีกระบวนการบริหาร
จัดการความเส่ียงองค์กร เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยง 
และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต

CORPORATE 
GOVERNANCE การก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

การด�าเนินงาน

นอกจากน้ี บริษัทก�าหนดให้การสรรหาคณะกรรมการบริษัทด�าเนินงานภายใต ้
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งท�าหน้าที่
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย อาทิ ทักษะด้านวิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จ�ากัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และความบกพร่อง
ในสมรรถภาพทางร่างกาย ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและ
มุ่งสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าทีค่วบคมุและรบัผดิชอบการบรหิารจดัการการด�าเนนิงานขององค์กรให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย วิสยัทศัน์ 
และหลักปฏบิัติทีด่ีขององค์กร ตลอดจนด�าเนนิงานตามมติที่ประชุมผูถ้อืหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ 
ของบริษัท รวมถึงมีการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทได้ พร้อมกันนี้ โครงสร้างของ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
จ�านวนทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ (ไม่รวมคณะกรรมการอิสระ)

คณะกรรมการ จ�านวน (คน)

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11

คณะกรรมการอิสระ 4

คณะกรรมการ จ�านวน (คน) ร้อยละ

เพศหญิง 1 8.3

เพศชาย 11 91.7

รวม 12 100

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
2563 19



การปฏิบัติตามข้อก�าหนด

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทในเครือมุ่งสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กร
ปฏิบตัติามข้อก�าหนดและจรรยาบรรณของบรษิทั อกีทัง้ส่งเสรมิให้คณะกรรมการและผูบ้รหิาร
ท�าหน้าท่ีเสริมสร้างบรรทัดฐานและวัฒนธรรมดังกล่าวให้เกิดขึ้นท่ัวท้ังองค์กรอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ พร้อมกันนี้ บริษัท
ประกาศใช้แนวทางการงดรับและให้ของขวัญ ภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
พร้อมทั้งสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้รับทราบผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก นอกจากน้ี บริษัทมุ่งมั่นยกระดับแนวทางการงดรับและให้ของขวัญ 
ให้เป็นนโยบายองค์กรมาอย่างต่อเนื่องในปี 2563 เพ่ือเป็นการแสดงเจตนารมณ์และ 
ความมุ่งมั่นของการบริหารจัดการภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด “ความอดทนต่อการทุจริต
เท่ากับศูนย์ (Zero Tolerance)”

บริษัทประกอบธุรกิจ Holding Company จึงมีหน้าที่สร้าง 
กลไกท่ีแน่ใจได้ว่าการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และต้องตระหนักว่า 
การทุจริตคอร์รัปชัน แม้เพียงระดับบริษัทหรือบริษัทย่อยจะ 
ส่งผลกระทบเสียหายต่อการด�าเนินงาน ความเชื่อมั่น และ 
ภาพรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย 

จึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 
การด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดี 
มั่นคง เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น และค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง บริษัทจึงได้ก�าหนดมาตรการ 
เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

นอกจากน้ี บริษัทได้ก�าหนดแนวทางการคุ้มครองส�าหรับผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน ในแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมของ 
ผู ้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นมาตรการคุ ้มครองในการเก็บข้อมูล 
ข้อร้องเรียนเป็นความลับ และการจ�ากัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูล
และเปิดเผยเฉพาะผู ้ ท่ีเก่ียวข้องเท่าน้ัน พร้อมเผยแพร่บน 
เว็บไซต์บริษัท เพ่ือสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัย 

ให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทไม่ได้รับแจ้ง 
เรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

การก�าหนดนโยบายและ 
แนวปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน  
เป็นลายลักษณ์อักษร

การใช้ข้อมูลภายใน  
การค�านึงถึงสิทธิของผู้มี 
ส่วนได้เสีย ตลอดจนหน้าที่
ของกรรมการและผู้บริหาร 
ของบริษัทและบริษัทย่อย

การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ
การทุจริตคอร์รัปชัน  

การก�าหนดช่องทาง 
การแจ้งเบาะแสและ 
มาตรการคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower)

01 02 03 04

ขอรองเร�ยน
0

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
256320



การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกภาคส่วนท่ีมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยจัดท�านโยบาย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เพ่ือเป็นแนวทาง 
ของบริษัทและบริษัทในเครือในการก�าหนดกลยุทธ์และด�าเนิน
ธุรกจิเพ่ือส่งเสรมิให้เกิดความโปร่งใสภายในองค์กร โดยประเมนิ

ความส�าคัญและสร้างความเข้าใจต่อความคาดหวังของผู ้ม ี
ส่วนได้เสีย ตลอดจนแนวทางการจัดการในการขับเคลื่อนองค์กร 
ไปสูก่ารสร้างความเชือ่มัน่ในการร่วมลงทนุและพัฒนานวตักรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพการด�าเนินธุรกิจอีกด้วย

ผลการรบัฟังความคดิเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ ประเด็นส�าคัญ แนวทางการจัดการ

ลูกค้า -  การให้บริการที่มีคุณภาพสูง
-  การด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

โปร่งใสบนแนวทางแห่งความยั่งยืน

1) ด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2) ใช้ผลการส�ารวจความพึงพอใจ 
มาปรับกระบวนการภายในเพื่อ 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น

3) รักษาสิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจและปรับปรุง
สิ่งที่ลูกค้ายังไม่พอใจ

นักลงทุน / ผู้ถือหุ้น / 
พันธมิตรทางธุรกิจ

- เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ

- การบริหารความเสี่ยงที่ดีในระยะสั้น
และระยะยาว

- ความโปร่งใสของการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์และการเปิดเผยข้อมูล

1) วิเคราะห์ ติดตามและจัดท�ามาตรการ
ความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหม่พร้อมกับแผนการ 
ลดความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปี

2) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
อย่างยั่งยืน

3) เปิดเผยข้อมูลตามแนวปฏิบัติ 
ที่เป็นสากล สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น 
แสดงความคิดเห็นโดยตรงกับบริษัท

ชุมชนและสังคม - ผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม

- ความร่วมมือที่ดีกับ CKPower  
ตามขั้นตอนการจัดการที่โปร่งใส 
และตรวจสอบได้

1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด

2) ด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง 
เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ 
ที่อาจมีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3) แต่งตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล 
การจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
รอบโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะ

4) สื่อสารข้อเท็จจริงและข้อมูล 
ที่ปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ

5) ติดตามข่าวสารจากสื่อและน�ามา
พิจารณาในระหว่างการวางแผน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
2563 21



ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ ประเด็นส�าคัญ แนวทางการจัดการ

ผู้บริหารและพนักงาน - ให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ 
ที่เป็นธรรม

- สภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี
- โอกาสในการเติบโตก้าวหน้า

1) ให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ 
ที่เป็นธรรมโดยการเปรียบเทียบกับ
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

2) พัฒนาพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง
ด้วยงบประมาณส�าหรับทุกระดับ

3) ส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ในระดับสากล

4) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อความสะดวกของพนักงาน

หน่วยงานการก�ากับดูแล - ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์

- ให้ความร่วมมือในการส่งเสริม 
ความยั่งยืนโดยภาพรวม

- มีส่วนร่วมในโปรแกรม / กิจกรรม /  
การแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้อง

1) เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
เพื่อความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตาม

2) มีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ 
ความยั่งยืน เสริมสร้างความร่วมมือ 
และความสัมพันธ์กับหน่วยงาน 
ก�ากับดูแลทั้งหมด

คู่ค้าและผู้รับเหมา - การจัดซื้อและจัดหาที่โปร่งใส 
และยุติธรรม

- การช�าระเงินที่ตรงเวลาและเชื่อถือได้
- โอกาสในการพัฒนาและเติบโต 

ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

1) ก�าหนดจรรยาบรรณของคู่ค้า โดยเน้น
ที่มิติ ESG ร่วมกับการตรวจประเมิน
ประเด็นด้าน ESG อย่างสม�่าเสมอ

2) รักษาระดับความไว้วางใจใน
กระบวนการจัดซื้อด้วยความโปร่งใส 
ให้อยู่ในระดับสูงเสมอ

3) ก�าหนดขั้นตอนการช�าระเงินเพื่อ 
การช�าระเงินที่ตรงเวลา

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
256322



แนวทางการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสีย

- ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ www.ckpower.co.th/th/ir 
-  ผ่านทาง E-mail ถึงกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 

ที่ directors@ckpower.co.th หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th
-  แจ้งทางจดหมายปิดผนึกโดยส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400

ช่องทางการร้องเรยีน   01

-  คณะกรรมการแต่งตั้งส�านักตรวจสอบภายในเป็นคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง 

-  เมือ่ตรวจพบหรอืได้รบัแจ้งเบาะแส หากพบว่ามกีารกระท�าผดิจรงิจะน�าเสนอผลการตรวจสอบ
ต่อต้นสังกัด สายงานทรัพยากรบุคคล และกรรมการผู้จัดการ 

- ด�าเนนิการไต่สวนเพ่ือหาข้อสรปุอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ในรปูแบบองค์คณะพิจารณาร่วม

เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและ
รายงานผู้มีส่วนได้เสียต่อไป โดยมีมาตรการคุ้มครองและเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ 
การจ�ากัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

เมื่อตรวจสอบพบว่ากระท�าผิดจริงจะด�าเนินการตามข้อบังคับการท�างานต่อบุคคลดังกล่าว  
ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง 
และการเลิกจ้าง ตลอดจนการด�าเนินการทางกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยุติธรรม 

การด�าเนินการ 

การรายงานผล 

มาตรการลงโทษ 

02

03

04

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
2563 23



01

ด�านกลยุทธ�

ด�านการเง�น 
ด�านการ

ดำเนินงาน

ด�านกฎหมาย
และกฎระเบียบ

ข�อบังคับ ด�านสิ�งแวดล�อม
และสังคม

02
03

04
05

บริษทัให้ความส�าคญักับการน�าระบบบรหิารความเสีย่งมาใช้ในการด�าเนนิธุรกิจอย่างมัน่คง ย่ังยืน และเกิดประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง 
ทกุภาคส่วน โดยคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งท�าหน้าทีก่�ากับดแูลและทบทวน
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทั้งบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งติดตามความเสี่ยงส�าคัญที่มีผลกระทบ 
กับธุรกิจของบรษิทั พร้อมกันนี ้คณะท�างานบรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัในเครอื ประกอบด้วยผูบ้รหิารและพนักงานทกุสายงาน 
ได้แก่ สายงานวางแผนธุรกิจ สายงานวิศวกรรม ฝ่ายเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เป็นต้น รับผิดชอบในการจัดท�า
แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นรายปี โดยมีการประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน คือ

คณะท�างานบริหารความเสี่ยงพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งก�าหนด 
Risk Appetite/Risk Tolerance (ระดับความเสีย่งทีย่อมรบัได้) และตวัชีวั้ดด้านความเสีย่ง มาตรการจดัการความเสีย่ง โดยใช้ COSO 
ERM Framework เป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมิน
และติดตามมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอและสามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัท
มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในรบัผดิชอบการตดิตามและสอบทานกระบวนการบรหิารความเสีย่ง โดยแยกการท�างานเป็นอสิระ 
กับคณะท�างานบรหิารความเสีย่ง รวมท้ังแต่งต้ังหน่วยงานภายในทีด่แูลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ท�าหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

RISK
MANAGEMENT การบริหารจดัการ

ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความย่ังยืนของบริษัทโดยเป็นได้ท้ังโอกาส
และอปุสรรคในการด�าเนินธุรกิจ บรษิทัจงึได้ศกึษาและวเิคราะห์ประเดน็ท่ีมคีวามส�าคัญทีอ่าจส่งผลกับบรษิทัเเละเป็นความเสีย่งใหม่
ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
256324



ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดการความเสี่ยง

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศโลก 
ได้แก่ ปริมาณน�้า ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น 
อุณหภูมิสูงขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรง
มากขึ้น 

- ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง 
ส่งผลต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

- การแจ้งความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า 
(Declaration) ยากล�าบากมากขึ้น 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพภูมิอากาศและปริมาณน�้า

- ศึกษาวิจัยปริมาณน�้าและ 
การเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติ 
และผลกระทบต่อความมั่นคง 
ในระบบไฟฟ้า

- ประเมินความเสี่ยงภัยธรรมชาติและ
คาดการณ์ความรุนแรงของ Climate 
Change ทุกโรงไฟฟ้าอย่างละเอียด

- ท�าแผนการรับมือภัยธรรมชาติ 
ทั้งด้านการผลิต การซ่อมบ�ารุง 
การท�างานของอุปกรณ์ 
ความปลอดภัยของพนักงาน

- ปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้สามารถทนรับ 
ภัยธรรมชาติหรือสภาพอากาศที่
แปรปรวนได้ เช่น ยกระดับพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้า 
เพื่อป้องกันน�้าท่วม ติดตั้งอปุกรณ์
เครือ่งจกัรทีท่นสภาพอากาศร้อน 
หรือหนาวจัดได้ และออกแบบ 
ระบบสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้า 
ที่รับสภาพน�้าท่วมได้

- การตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤตกิรรม
เขือ่น และระบบตดิตามแบบ Real Time 
ผ่าน Web Based Monitoring System 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าภายหลงัการเริม่เดนิเครือ่ง
เชงิพาณิชย์แล้ว จะมีการตดิตามและ
ดแูลความปลอดภยัเชงิรกุ (Proactive 
Measure) ของโครงสร้างโรงไฟฟ้า ด้วย
ทมีวิศวกรและผูเ้ชีย่วชาญอย่างต่อเนื่อง

การพฒันาเทคโนโลยีด้านพลังงาน 
เช่น การใช้พลงังานทดแทน การกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage)

- พฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลง

- รูปแบบการด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
อาจเปลี่ยนไป

- นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะมี
การเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า

- โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าอาจจะ
เปลี่ยนแปลงตามต้นทุน

- ศึกษาและประเมินความสามารถของ
การด�าเนินธุรกิจการใช้พลังงานทดแทน 
ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ นโยบาย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาและติดตามนโยบาย 
ด้านพลงังานทดแทนของประเทศต่าง ๆ

- ก�าหนดเป้าหมายการลงทุน และ 
ขยายฐานธุรกิจด้านพลังงานทดแทน

- ศกึษาการพัฒนาเทคโนโลยีและแนวโน้ม 
ราคาของอุปกรณ์/แบตเตอรี่กักเก็บ
พลังงานไฟฟ้า

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดการความเสี่ยง

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  
(Digital Transformation)

- พฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลง

- แผนการด�าเนนิธุรกิจต้องมคีวามคล่องตวั 
ยืดหยุ่น และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

- เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Data Mining, 
Artificial Intelligence, Quantum 
Computing สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
ท�าให้การโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น 
เช่น ท�าให้ข้อมูลรั่วไหล เปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ
โจรกรรมข้อมูล

- จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี 
และเสริมสร้างการตระหนักถึงความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แก่พนักงานทุกคนในองค์กร 

- เพิ่มระบบตรวจสอบและป้องกันภัย
คุกคาม รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

- ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้สามารถ
ตอบสนองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

- เพิ่มเติมระบบการกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิด
ภัยพิบัติเพื่อรองรับความต่อเนื่อง 
ในการด�าเนินธุรกิจ

- ติดตามวิวัฒนาการและรูปแบบ 
การโจมตีทางไซเบอร์ รวมถึงประเมิน
ประสิทธิภาพระบบการรักษา 
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ของบริษัท และระบบการเดินเครื่อง
ของโรงไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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การบริหารจดัการหว่งโซอุ่ปทาน

SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT

บรษิทัตระหนักถึงความส�าคญัในการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน 
ซึ่งการบริหารจัดการคู ่ค้าท่ีดีเป็นการแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการพัฒนาความสัมพันธ ์
และเสรมิสร้างคณุค่าแก่ทุกบรษิทัคูค้่าในห่วงโซ่อปุทาน นอกจากนี ้
การลดความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้ายังเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง 
ที่บริษัทต้องบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ 
ลดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด

นอกจากนี ้บรษิทัก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการจดักลุม่ประเภทคูค้่า ซึง่ท�าให้องค์กรสามารถวเิคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนนิงาน
ด้านการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ รวมถึงน�าไปเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ�าแนก
หลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคู่ค้า ดังนี้

การด�าเนินการ
บริษัทมีการจัดท�าจรรยาบรรณคู่ค ้า ซึ่งครอบคลุมประเด็น
จริยธรรมทางธุรกิจ การปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้คู ่ค้าธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทในเครือมุ่งด�าเนินธุรกิจภายใต้การด�าเนินงานอย่างย่ังยืน
ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจน 
ใช้เป็นแนวปฏบิตัใินการด�าเนินธุรกิจส�าหรบัคูค้่า ซึง่สอดคล้องกับ 
ข้อก�าหนดทางกฎหมายและมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัท
ยังมุ่งสนับสนุนให้คู่ค้าด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ค�านึงถึง
สิทธิมนุษยชนและมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติด้านแรงงาน 

การประเมินคู่ค้ารายปี การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การตรวจประเมินพื้นที่การปฏิบัติงาน

•  คู่ค้าประเมินตนเอง  
(Vendor Self-Assessment) 
ครอบคลุมด้าน ESG

•  ผู้ตรวจประเมินผลงานคู่ค้า
ครอบคลุมประเด็นประสิทธิภาพ 
ในการท�างาน คุณภาพสินค้า  
และด้านความยั่งยืน

•  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สิ่งแวดล้อม

•  ความรับผิดชอบต่อสังคม
•  การดูแลสิ่งแวดล้อม

•  ตรวจประเมินกระบวนการผลิตของ 
คู่ค้าที่มีผลการประเมินประจ�าปีต�่า

•  ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และ
วางแผนการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน

รวมไปถึงปฏบิัตติามมาตรฐานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดให้มีการประเมินคู ่ค้าภายใต้เกณฑ์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Environmental, Social, 
and Governance: ESG) รวมถึงด้านความปลอดภัย ซึ่งเกณฑ์ 
การประเมินสามารถใช้ได้กับท้ังคู่ค้าปัจจุบันและคู่ค้ารายใหม่  
ที่มุ ่งส่งเสริมให้คู ่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานมีการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการด�าเนินกิจกรรมของบริษัท โดยบริษัท 
ก�าหนดให้คู ่ค้าต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพการท�างาน  
3 รูปแบบ ประกอบด้วย

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
2563 27



คูค้่าหลัก (Critical Supplier)
คู่ค้าที่มีมูลค่าสัญญาสูง คู่ค้าที่มียอดการใช้จ่ายสูง  

สินค้าทดแทนยาก และอยู่ในกลุ่มของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ ์
ที่ส�าคัญต่อกระบวนการผลิต และมีความเสี่ยงสูงมาก 

หรือความเสี่ยงสูง โดยบริษัทก�าหนดให้คู่ค้ากลุ่มนี ้
มีการประเมินผลการท�างานทุกปีผ่านแบบประเมินคู่ค้า 

(Vendor Evaluation Form) และเยี่ยมชมพื้นที ่
การปฏิบัติงาน (On Site Audit) ตลอดจนการประเมินผล

การปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน

แนวทางการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนส�าหรบัคูค้่า
บริษัทด�าเนินงานการประเมินด้านความย่ังยืนส�าหรับคู่ค้าผ่านกระบวนการจัดเตรียม
ข้อมูล แบบสอบถาม ตลอดจนก�าหนดแนวทางและวิธีการด�าเนินงานตรวจประเมิน 
พร้อมกันน้ี บริษัทเริ่มด�าเนินการตรวจประเมินคู่ค้าในด้านความย่ังยืน รวมถึงก�าหนด
เป้าหมายเพ่ิมเติมในการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของคู ่ค้าให้เป็นไปตาม 
จรรยาบรรณคู่ค้าที่บริษัทก�าหนดไว้ นอกจากน้ี บริษัทยังมุ ่งปรับปรุงกระบวนการ 
ประเมินคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร

การประเมินความเส่ียงคูค้่า (Supplier’s Risk Assessment)
บริษทัก�าหนดให้มกีารประเมนิความเสีย่งคู่ค้าเพ่ือจดัล�าดบัความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้เกณฑ์การประเมินความเส่ียงท่ีบริษัทก�าหนด  
ครอบคลมุทัง้ในมติิเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ซึง่สามารถก�าหนดเกณฑ์ท้ังเชงิปรมิาณ 
และเชิงคุณภาพเพื่อเป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ แบ่งเป็น 4 ระดับ

คูค้่ารอง (Non-Critical Supplier)
คู่ค้าที่มียอดการงานใช้ปานกลางหรือมูลค่าสัญญาต�่า 
และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับกลางหรือความเสี่ยงต�่า  

ซึ่งบริษัทก�าหนดให้มีการประเมินผลการท�างานเป็นประจ�า
ทุกปีผ่านแบบประเมินคู่ค้า (Vendor Evaluation Form) 

และการท�าแบบประเมินตนเองของคู่ค้า  
(Vendor Self-Assessment)

โอกาสเกิด/ผลกระทบ ค�าอธิบาย ระดับ

สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า/มากกว่า 10 ล้านบาท 4

สูง 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/มากกว่า 5-9 ล้านบาท 3

ปานกลาง 1-3 ปีต่อครั้ง/1-4 ล้านบาท 2

น้อย 4-5 ปีต่อครั้ง/ไม่เกิน 1 ล้านบาท 1

ระดบัโอกาสทีจ่ะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรนุแรงของผลกระทบ (Impact)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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INNOVATION AND 
DISSEMINATION
OF INNOVATION นวัตกรรมและ 

การเผยแพรน่วัตกรรม

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีดจิทัิลในปัจจบุนัส่งผลให้การด�าเนนิกิจกรรมในชวีติประจ�าวนั 
ของผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภค และสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

นวัตกรรมจึงกลายเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคล่ือนการด�าเนินธุรกิจที่ช่วยให้องค์กร
สามารถปรับตัวและรับมือกับกระแสการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ดังน้ัน กระบวนการบริหาร
จดัการนวัตกรรมขององค์กรจงึเป็นความท้าทายและโอกาสในการเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ 
ผูบ้รโิภค ภายใต้การค�านึงถึงความเป็นอยู่ทีด่ใีนสงัคม และการดแูลสิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

บริษัทก�าหนดนโยบายที่มุ่งให้ความส�าคัญในการจัดการนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาทิ การพัฒนาองค์ความรูด้้านวิศวกรรม การปฏิบตังิานของบคุลากร การเลอืกใช้เทคโนโลยีขัน้สงู และระบบการบรหิารจดัการท่ีเป็นมติร 
ต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนน้อยท่ีสุด ตลอดจนการพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการต้นทุนท่ีสามารถเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันขององค์กรและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู ้มีส่วนได้เสียได้อย่าง 
เตม็ประสทิธิภาพ นอกจากนี ้บรษิทัมุง่ส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรู ้การพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเน่ือง ภายใต้แนวทาง
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 3 แนวทาง ดังนี้

1.  การรวบรวม  – จัดท�าฐานข ้อมูล 
แหล่งความรู้และคู่มือการปฏิบัติงาน 
การฝึกอบรมและแผนการท�างาน เพ่ือ 
ถ่ายทอดและเป็นแนวทางการปฏิบติังาน 
ส�าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  การแลกเปลี่ยน – ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานรับทราบช่องทางการเข้าถึง 
ข้อมูลเพ่ือส่งต่อความรู ้ท่ีได้จากการ
ปฏิบตังิาน ซึง่เป็นการลดความผดิพลาด 
และเ พ่ิมขีดความสามารถในการ 
แก้ปัญหา

3.  การประยุกต์ใช้ความรู ้– รวบรวมและ
จัดท�าให้เป็นมาตรฐานการท�างานใหม่  
ซึ่งสามารถวัดผลเชิงปริมาณที่ เป ็น 
รูปธรรมและกระตุ้นให้เกิดองค์ความรู้ 
ท่ีสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่
อย่างต่อเนื่อง

การด�าเนินงาน

1 2 3

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
2563 29



การเผยเเพร่นวตักรรมโรงไฟฟ้าพลังน�า้ ไซยะบุรี 
ด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้าต้นแบบ
แห่งแม่น�้าโขงท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสูงสุด โรงไฟฟ้าพลังน�้า
ไซยะบุรี ไม่เพียงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย น�าเสนอนวัตกรรม
การออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าแห่งแรกในภูมิภาค 
แต่บริษัทยังมุ ่งม่ันถ่ายทอดองค์ความรู ้ ประสบการณ์ และ 
ความส�าเร็จในด้านต่าง ๆ ให้แก่ทุกภาคส่วนผ่านการเย่ียมชม
โรงไฟฟ้า การบรรยายให้ข้อมูลในการด�าเนินงานต้ังแต่ขั้นตอน
การเตรียมการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง และภายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลงังานสะอาด พลงังานหมนุเวียน และนวตักรรมในการประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งมีความจ�าเป็นต่อ
เสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศในอนาคต อีกท้ังได้เข้าร่วม 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนเผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านพลังงานต่าง ๆ โดยวิศวกรของบริษัทอย่าง
สม�่าเสมอ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ให้แก่เยาวชนรอบโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าไปลงทุน เป็นการ
เตรียมความพร้อมในการวางแผนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDG) ข้อที่ 4 เรื่องการศึกษา 
ที่เท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรม

Digital Transformation
บริษัทยังได้ว ่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือด�าเนินโครงการการ
เปล่ียนแปลงองค์กรหรือธุรกิจโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครือ่งมอืในการปรบัเปลีย่นหรอืปรบัปรงุให้ธุรกิจมคีวามพร้อม 
ในโลกดจิทัิลมากขึน้ (Digital Transformation) ได้น�า SAP S/4HANA 
มาใช้พร้อมโซลูชันใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 
และลดความซับซ้อนด้านไอทีในองค์กร รวมถึงปรับเปล่ียน
กระบวนการท�างานภายในองค์กร ส�าหรับปรับปรุงกระบวนการ
ท�างานเดิมและเตรียมพร้อมเพ่ือการเติบโตในอนาคต ควบคู่กับ
การปรับกระบวนการท�างานให้ทันสมัย ด้วยการใช้ Industry 
Framework ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมส�าหรับ
กระบวนการท�างานของธุรกิจ (Industry Standard Model 
for Business Processes) เพ่ือให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการท�า 
Digital Transformation ได้ตามแผนและตามงบประมาณท่ี
ก�าหนดไว้ จนสามารถบรรลุผลของโครงการได้ด้วยคุณภาพที่สูง 
และสามารถสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น

ในปี 2563 บริษทัได้คดิโครงการและนวัตกรรม โดยศกึษา ปรบัปรงุ 
และทดลองเพ่ือหยุดการใช้งาน Gas Compressor ในช่วงเวลา
ที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต�่าให้เหลือเพียง 1 เครื่อง เนื่องจาก
โดยปกติโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชันจะออกแบบให้  
Gas Compressor เดินเครื่อง 2 เครื่องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม 
แรงดนัก๊าซก่อนเข้าห้องเผาไหม้ในเครือ่งกังหันก๊าซ ทัง้ในช่วงเวลา 
ทีต้่องการใช้พลงังานไฟฟ้าสงูและในช่วงเวลาท่ีต้องการใช้พลงังาน 
ไฟฟ้าต�่า ซ่ึงในช่วงท่ีต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าต�า่น้ีเอง อัตราการ 
ใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าต�่าลงด้วยก๊าซท่ีอัดขึ้นมาจาก Gas 
Compressor เหลอืจากการใช้งาน ท�าให้เกิดการสญูเสยีพลงังาน 
ไฟฟ้าที่ใช้ขับ Gas Compressor  จึงเกิดการคิดค้นของพนักงาน
ที่จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้ลง จากผลการทดลอง
และเดินเครื่องจริง ปริมาณก๊าซจากการเดิน Gas Compressor 
1 เคร่ือง เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงท่ีต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าต�่า ท�าให้บริษัทลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงด�าเนิน
โครงการน้ี ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม ปี 2562 ได้ประมาณ 
396,253 หน่วย และสามารลดค่าใช้จ่ายจากการลดการใช ้

นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต

การหยุดใช้งานเครือ่งอดัก๊าซ (Gas Compressor)
พลังงานไฟฟ้าในปี 2562 ได้ประมาณ 1 ล ้านบาท ท้ังน้ี 
จากการคิดค้นนวัตกรรมนี้ ท�าให้บริษัทได้รับรางวัล ASIAN 
POWER AWARDS 2020

396,253
หน�วย

ลดการใช�
พลังงานไฟฟ�า

1 ล�านบาท
ลดค�าใช�จ�าย

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการผลิตไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทในเครือ ถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญในการส่งเสริม 
ความย่ังยืนทางธุรกิจ ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงยังส่งผลต่อเนื่องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และภูมภิาคอาเซยีน โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมัน่คงด้านพลงังานจากโครงการด้านพลงังานท่ีหลากหลาย
ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

บริษัทและบริษัทในเครือให้ความส�าคัญกับโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ีเข้าไปลงทุน โดยเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือให้ระบบการจ่ายไฟฟ้า 
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีระบบการบริหารจัดการต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกจากน้ี ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากรทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยต่อยอดระบบการท�างาน
ให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการด�าเนินการผลิตไฟฟ้า

SYSTEM
RELIABILITY
AND
AVAILABILITY 

ความมั่นคงดา้นเสถียรภาพ 
และความพรอ้มของ 
การด�าเนินการผลิต

การด�าเนินงาน
บริษัทให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย 
จากกระบวนการผลิต โดยมีการวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าอยู่เสมอ ในปี 2563 บริษัทมีโครงการท้ังสิ้น  
4 โครงการ ครอบคลุม 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องจักร 2) การลดการใช้พลังงาน 3) การลดการสูญเสียโดยน�าน�้าท้ิง 
กลับมาใช้ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการลดการใช้น�้ามันหล่อล่ืนของ
แก๊ส คอมเพรสเซอร์ 
บริษัทปรับปรุงระบบฉีดน�้ามันหล่อลื่น
ของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและ 
พอเหมาะกับปริมาณความต้องการใช้ 
ท�าให้ปี 2563 สามารถลดปรมิาณการใช้ 
น�า้มนัหล่อลืน่และของเสยีอนัตราย และ
ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อน�้ามันหล่อลื่น
และค่าก�าจัดน�้ามันใช้แล้วเป็นจ�านวน 
209,000 บาทต่อปี

MMBTU

MMBTU

ปรับปรุงระบบ
ฉีดน้ำมันให�มี
ประสิทธิภาพ
และพอเหมาะ

   ลดค�าใช�จ�าย

209,000
บาทต�อป�

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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โครงการหยดุเดนิเครือ่ง Cooling Fan 1 Unit  โรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 (BIC-2)
บรษัิทให้พนักงานช่วยกันลดการใช้พลงังาน ผ่านโครงการหยุดเดินเครือ่ง Cooling Fan 1 Unit และเดนิ Auxiliary Cooling Pump 2 Unit 
ในช่วงเวลาการใช้พลงังานต�า่ เพ่ือลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและทรพัยากรก๊าซธรรมชาต ิโดยปี 2563 สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 
ในกระบวนการผลติเป็นจ�านวน 118,202 หน่วย ซึง่เทยีบเท่าปรมิาณการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 33 ครวัเรอืนต่อปี (แหล่งท่ีมา : ข้อมลูปรมิาณ 
การใช้ไฟฟ้าของคนกรงุเทพฯ ปี 2563 จากกระทรวงพลงังาน) สามารถลดปรมิาณการใช้ก๊าซธรรมชาต ิและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ 
ซือ้ก๊าซธรรมชาตไิด้ 200,417 บาท

 ลดการใช�
พลังงานไฟฟ�า

ในกระบวนการผลิต

118,202
หน�วย

200,417
บาท

33
ครัวเร�อนต�อป�

=

   ลดค�าใช�จ�าย

การใช�ไฟฟ�า

โครงการ Steam Turbine Load Adjustment 
บริษัทปรับปรุงความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของเครื่องกังหันไอน�้า น�าไอน�้าที่เหลือมาใช้ผลิตไฟฟ้าเพิ่มจากเดิมได้อีก 1 MW  
ซึ่งเทียบเท่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 59,000 ครัวเรือนต่อปี (แหล่งที่มา : ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของคนกรุงเทพฯ ปี 2563 
จากกระทรวงพลงังาน) ท�าให้ในปี 2563 สามารถลดการใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตใินการผลติไฟฟ้า 80,000 MMBTU และลดค่าใช้จ่าย 
ในการซื้อก๊าซธรรมชาติ 17 ล้านบาท

เชื้อเพลิงในการผลิต

MMBTU

80,000

17
ล�านบาท

ลดค�าใช�จ�าย

การใช�ไฟฟ�า

ครัวเร�อนต�อป�

59,000=
ลดการใช�

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
256332



โครงการ Air Dryer 1 ชุด โรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ ท่ี 2 (BIC-2) 
บรษิทัจดัท�าโครงการใช้งานเครือ่งท�าอากาศแห้งร่วมกันระหว่าง BIC-1 และ BIC-2 และหยุดเดนิเครือ่งท�าอากาศแห้งของ BIC-2 ลง 1 ชดุ 
เพ่ือลดการใช้พลงังานไฟฟ้า ผลการด�าเนินการท�าให้ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลติได้ 1,200 หน่วย ซึง่เทยีบเท่าปรมิาณ
การใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 120 ครวัเรอืนต่อวัน (แหล่งทีม่า : ข้อมลูปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของคนกรงุเทพฯ ปี 2563 จากกระทรวงพลงังาน)

ความมั่นคงและความพร้อมของระบบผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ 
สามารถส่งมอบไฟฟ้าให้กับลูกค้าทุกรายของบริษัทและบริษัท 
ในเครือได้อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุร ี
ได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2562 
มีก�าลังการผลิตติดต้ัง 1,285 เมกะวัตต์ สามารถส่งมอบไฟฟ้า 
จากพลังงานทางเลือกท่ีสะอาด เพ่ิมความมั่นคงในการผลิต 
และจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัท และตอบสนองต่อความต้องการ 

การบริหารจัดการภาวะวิกฤต

ความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
และอาจส่งผลให้ระบบผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัทเกิด 
การหยุดชะงักได้ ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางในการจัดการภาวะ
วิกฤต โดยได้จัดท�าแผนบริหารจัดการภาวะวิกฤตของทั้งบริษัท 
และบริษัทในเครือ นอกจากน้ี บริษัทยังมีคู่มือแผนฉุกเฉินและ 

ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีระบบควบคุม 
การผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าท่ีมคีวามน่าเชือ่ถือสงูสดุ ซึง่โรงไฟฟ้า
ของบริษัทถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและมีเครื่องมือตรวจวัด
ตามมาตรฐานสากล ประกอบกับมกีารตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญ
เป็นระยะเวลาตามแผนท่ีก�าหนด รวมถึงการบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้า
ตามแผนที่มีการก�าหนดช่วงเวลาอย่างชัดเจนตลอดอายุของ 
โรงไฟฟ้า

อบรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทุก ๆ ปี เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับ 
เหตุไม่คาดคิด อาทิ อัคคีภัยและอุทกภัย รวมถึงมาตรการ
การบริหารจัดการภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

   ลดการใช�

พลังงานไฟฟ�า

ในกระบวนการผลิต

1,200
หน�วย

การใช�ไฟฟ�า

120
ครัวเร�อนต�อวัน

=

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
2563 33



การด�าเนินงานด้านการผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้สามารถเป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีก่�าหนดไว้นัน้ ถือเป็นความท้าทาย
ของบรษิทั ทีต้่องมุง่ด�าเนินงานให้เกิดประสทิธิภาพและสร้างเสถียรภาพสงูสดุในการรองรบัความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศ
และใน สปป. ลาว รวมถึงความท้าทายในการเตรยีมความพร้อม เพ่ือรองรบัสถานการณ์ฉกุเฉนิต่าง ๆ  ภายใต้การค�านึงถึงความรบัผดิชอบ 
ต่อผูบ้รโิภคและผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ให้ได้รบัประโยชน์สงูสดุอย่างย่ังยืน ซึง่บรษิทัตระหนกัและให้ความส�าคญัเพ่ือสร้างประสบการณ์ 
ที่ดีให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานระดับโลก

บรษิทัเลง็เห็นประโยชน์ท่ีเกิดจากการบรหิารจดัการความสมัพันธ์ 
ที่ดีกับลูกค้า จึงมุ่งมั่นยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการ 
บริหารจัดการที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดและบริหาร
จดัการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ  ให้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุ เพ่ือจ่ายพลงังาน 
ไฟฟ้าได้ตามสัญญาท่ีก�าหนด โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ไซยะบุรีได ้ เป ิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์อย ่างเป ็นทางการ  
ภายใต้การทดสอบตามมาตรฐานการจ่ายไฟฟ้าท่ีเข้มงวด 

จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีการทดสอบ 
สมรรถนะการเดินเครื่องเป็นการเฉพาะ (Individual Test) และ 
การทดสอบสมรรถนะการเดินเครื่องพร้อมกัน (Joint Test) 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี สามารถท�าหน้าที่ 
เป็นโรงไฟฟ้าหลักที่มีเสถียรภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสามารถ
รองรับสภาวะฉุกเฉินในกรณีโรงไฟฟ้าเกิดสภาวะขัดข้องได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 ตลอดจนโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 ด�าเนินงานส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
อย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทก�าหนดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของ 
บริษัทลูกค้า จ�านวน 2 ครั้งต่อปี ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน ดังนี้

CUSTOMER 
RELATION 
MANAGEMENT การบริหารจดัการ 

ความสัมพันธก์ับลูกคา้

การด�าเนินงาน

ความพึงพอใจของลูกค้า

ด�านคุณภาพ ด�านการติดต�อ
สื่อสาร 

ด�านบุคลากร ด�านภาพลักษณ�
องค�กร 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
256334



พร้อมกันนี้ บริษัทได้น�าผลการส�ารวจความพึงพอใจมาประเมินและวิเคราะห์ผล เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้สอดรับกับความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากน้ี บริษัทยังให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า จึงได้ก�าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนจากลูกค้า 
และบุคคลภายนอก ท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยวาจา หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน 
การปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือให้บริษัทสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและรัดกุม พร้อมทั้งมีกระบวนการปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น

บรษิทัให้ความส�าคญักับการรกัษาข้อมลูของลกูค้าเป็นอย่างมาก 
โดยก�าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลตามความส�าคัญ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ข้อมูลของลูกค้ารั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอก นอกจากน้ัน 
บริษัทยังจัดท�าแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
ที่สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศโดย
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยง 
อย่างเป็นระบบ การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ รวมทั้ง 
มาตรการรักษาความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้ครอบคลุมการด�าเนินงานและการบริหารความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรักษาข้อมูลของลูกค้า

ผลประเมินการส�ารวจความพงึพอใจของลูกค้า 

โรงไฟฟ�าพลังนํ้า นํ้าง�ม 2

โรงไฟฟ�าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1

คะแนนความพ�งพอใจ

คะแนนความพ�งพอใจ

เป�าหมาย
ป� 2564

100
ป� 2562
90.63

ป� 2563
100

เป�าหมาย
ป� 2564

100
ป� 2562
97.21

ป� 2563
98.5

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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ส�วนที่ 3 สิ�งแวดลอม

ENVIRONMENT



ปัจจุบันผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มทวี 
ความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ 
ในรปูแบบภัยพบิตัธิรรมชาตต่ิาง ๆ  อาทิ น�า้ท่วม ภยัแล้ง ท�าให้
หลายประเทศทัว่โลกเริม่รณรงค์ให้ประชาชนหนัมาใส่ใจดแูล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี ้
ทุกบริษัทในทุกอุตสาหกรรมจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบในการ
บรหิารจัดการด้านสิง่แวดล้อม โดยปรบัเปลีย่นการด�าเนินธุรกิจ 
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน เพ่ือคืนความสมดุล 
ทางธรรมชาติให้กับโลกของเรา

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม

การด�าเนินงาน
บริษัทตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าอย่างย่ังยืน 
ทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน จงึให้ความส�าคญักับ 
การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิโดยมุง่เน้น 
ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและพลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะน้อยท่ีสุด และใช้ทรัพยากร 
การผลติอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธิภาพสงูสดุ อาท ิโรงไฟฟ้าพลงัน�า้  

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าระบบพลังความร้อนร่วม  
อีกท้ังบริษัทยังเลือกใช ้ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป ็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อม เพ่ือสร้างความสมดลุระหว่างธุรกจิและการรกัษา
ส่ิงแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า
ทุกแห่งของบริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตาม 
กฎหมายและข้อก�าหนดด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไปพร้อม ๆ กัน นอกจากน้ี 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 (NN2) และโรงไฟฟ้าระบบพลัง 
ความร้อนร่วม บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ที่ 1 และ 2 (BIC1 & 2)  
ได้ผ ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 
โดยน�ามาใช้ในการบริหารจัดการทั้งกระบวนการผลิตไฟฟ้าและ
กระบวนการซ่อมบ�ารุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ของธุรกิจ โดยปี 2563 บริษัทไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหต ุ
หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และ/หรือสิ่งแวดล้อม 
โดยรอบโรงไฟฟ้า

ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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บรษัิท ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

นวัตกรรมผ้าอนุรักษ์โลก “CoolMode”  
บริษัทได้จัดท�าชุดเครื่องแบบพนักงาน ส�าหรับพนักงานใน
กลุ่ม CKPower โดยน�านวัตกรรมผ้าอนุรักษ์โลก “CoolMode”  
ที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมมือกับสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอใช ้น วัตกรรมพัฒนาจัดท�าขึ้น 
โดยผ ้า CoolMode ตอบโจทย ์ในเรื่อง “Responsible  
Production & Consumption” และ “Climate Action” ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับมอบเกียรติบัตร 
จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก ในฐานะท่ีเป็นองค์กร 
ลดโลกร้อนด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้า CoolMode อีกด้วย

โครงการประหยัดพลังงานในส�านักงาน
บริษัทได้จัดโครงการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้า 
ในองค์กร โดยให้พนักงานร่วมกันปิดไฟในช่วงพักเท่ียง 
ปิดไฟห้องประชุมท่ีไม่ได้ใช้ ซึ่งผลการด�าเนินงานปี 2563 
บริษัทสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 20%

สวมใสเย็นสบาย

ดูดซับเหง�่อไดดี
และรวดเร็ว 

ระบายความรอน
จากรางกาย

สูภายนอกไดดี

สามารถสวมใส
ในหองที่มีอุณหภูมิ
เคร�่องปรับอากาศ

25 องศา
ไดโดยไมอึดอัด

1
2

3
4

มีสวนชวยลดการเปดเคร�่องปรับอากาศ
ลดพลังงานไฟฟา

และการปลอยกาซเร�อนกระจก

คุณสมบัติของ
ผา CoolMode

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
256338



บรษัิท ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จ�ากัด

โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี  
โรงไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยธรรมชาติ
“โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี” ภายใต้การบริหารจัดการของ 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท  
ไซยะบรุ ีพาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL) เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดใหญ่ 
แห่งแรกบนแม่น�้าโขงตอนล่าง และเป็นโรงไฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุด
ใน สปป.ลาว ได้ถูกก�าหนดอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานของ สปป.ลาว ต้ังแต่ปี 2016 ถึงปี 2020 
และยังเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่ได้มีการศึกษาตามแผนแม่บท
ของคณะกรรมาธิการแม่น�้าโขง (Mekong River Commission: 
MRC) โดยกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขงตอนล่าง ประกอบด้วย ไทย 
สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มีข้อตกลงและจุดมุ่งหมาย 
ในการบรหิารจดัการรวมถึงการใช้ประโยชน์ในลุม่น�า้ร่วมกันอย่าง
ย่ังยืน แผนงานแม่บทโครงการต่าง ๆ  ในลุม่น�า้โขงและแม่น�า้สาขา
ได้รับการศึกษาตามกรอบและวิธีการที่ก�าหนดโดย MRC อย่าง

เคร่งครดั เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนต่อประเทศสมาชกิ 
มีรายละเอียดครอบคลุมถึงแนวทางการประเมินผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อมและแนวทางการออกแบบโรงไฟฟ้าบนแม่น�้าโขง 
สายหลัก

โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไชยะบุรี ได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันท่ี 
29 ตุลาคม 2562 มกี�าลงัการผลติตดิตัง้ 1,285 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้า
แบบฝายทดน�า้ (Run-of-River) เป็นต้นแบบความย่ังยืนทกุด้านให้กับ 
โรงไฟฟ้าโครงการอื่นในลุ่มน�้าโขง จากการออกแบบทางวิศวกรรม
และควบคุมคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากลผ่านการพิจารณา 
ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงการในแม่น�า้โขงสายหลัก 
จากคณะกรรมาธิการแม่น�า้โขง ผ่านขัน้ตอนการบอกกล่าวและปรกึษา 
หารือล่วงหน้าและท�าประชาพิจารณ์ในประเทศสมาชิกตามข้อตกลง 
(The 1995 Mekong Agreement) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะ 
พิจารณาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกท่ีแต่งตั้งโดย
รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว นอกจากนี้ยังต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบ
ทบทวน (Peer Review) โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สปป.ลาว อีกด้วย

โรงไฟฟ�าแบบฝายทดน้ำ (Run-of-River)

• เปนการผลิตไฟฟาโดยอาศัยการยกระดับน้ำและ
 การไหลของน้ำอยางตอเนื่องเขาสูเครื่องกำเนิด
 ไฟฟาโดยไมมีการชะลอมวลน้ำ 
• น้ำที่ไหลเขาสูโรงไฟฟาจึงไหลออกสูทายน้ำดวย
 อัตราการไหลตามธรรมชาติ Inflow = Outflow 
 เพื่อรักษาสภาพของแมน้ำโขงไวใหคงเดิมตลอด
 ระยะเวลาการผลิตไฟฟา
• สอดแทรกระบบทางปลาผานไวในโครงสรางหลัก
 เพ่ือการอพยพของปลาทุกสายพันธุในเเมน้ำโขง

กําลังการผลิต
ติดตั้ง

1,285
เมกะวัตต

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ระบบทางปลาผ�าน
(Multi-System Fish 
Passing Facilities)

ชองทางอพยพของปลาที่ออกแบบ
ใหเหมาะสมกับพฤติกรรมปลา
ในแมน้ำโขง 

• โรงไฟฟาปลอยกระแสน้ำลอใหปลาวายทวนน้ำเพื่อให
 ปลาวายเขาสู Fish Ladder ซึ่งมีความยาว 460 เมตร 
• จนถึง Fish Lock จะเติมน้ำเขา Lock อยางชา ๆ เหมือนธรรมชาติ
 น้ำจะชวยยกระดับปลาใหสูงขึ้น
• เมื่อถึงระดับเหนือน้ำ ปลอยปลาลงสูคลองสงปลาดานเหนือน้ำ
 อยางปลอดภัย

1.  ผลิตพลังงานสะอาดเทียบเท่าการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากป่าไม้ 2.1 ล้านไร่ต่อปี
กว่าร้อยละ 75 ของไฟฟ้าท่ีใช้ในประเทศไทย ผลิตจาก 
กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภททรัพยากรท่ีใช้แล้ว
หมดไป ในขณะท่ีไฟฟ้าพลังน�้า อาทิ โรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ไซยะบุรี เป็นพลังงานหมุนเวียน ปราศจากการใช้เชื้อเพลิง 
อาศัยความต่างระดับของน�้าและการไหลของน�้าเท่านั้น 
จึงไม่มีความร้อนเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และ
สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 0.5 กิโลกรัม
ต่อหน่วยไฟฟ้า (kWh) เมื่อเทียบแล้ว โรงไฟฟ้าพลังน�้า 
ไซยะบุรี ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 7,600 ล้านหน่วยไฟฟ้า
ต่อปี มีความสามารถในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ถึง 3.8 ล้านตันต่อปี ซึ่งเท่ากับการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากป่าไม้ประมาณ 2.1 ล้านไร่
ในทุก ๆ ปีของการผลิตไฟฟ้าพลังน�้าจากไซยะบุรี 

(ข้อมลูอ้างองิจาก : วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัหัวเฉยีว

เฉลิมพระเกียรติ และสถาบันปลูกป่า ปตท.)

ผลิตไฟฟาเฉลี่ย

7,600
ลานหนวยไฟฟา

ตอป 

ลดกาซ
คารบอนไดออกไซด

3.8
ลานตันตอป 

2. อนุรักษ์ทรัพยากรปลา
2.1 ระบบทางปลาผ่าน
  มีการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปลาแม่น�้าโขงโดยเฉพาะ ออกแบบระบบทางปลาผ่านแบบผสม (Multi-System Fish Passing 

Facilities) เพ่ือปลาทุกสายพันธ์ุในแม่น�า้โขง ท้ังการอพยพลงท้ายน�า้และการอพยพข้ึนเหนือน�า้ ระบบน�า้ล่อปลามท้ัีงการใช้น�า้ไหล 
ตามธรรมชาติและเครื่องสูบน�้าท�างานเสริมกัน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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ฝ�งชิพที่ตัวปลา
PIT Tag System

ปลามากกวา

80
อพยพไปดานเหนือนํ้า
ไดโดยปลอดภัย

สายพันธุ�

3. ใส่ใจการบริหารจัดการตะกอน
โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี ยังมุ่งมั่นศึกษาและพัฒนาด้าน 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ
ตะกอน (Sediment Management) โดยออกเเบบพัฒนาประตู
ระบายน�้าเเละระบายตะกอน หรือ Spillway เพื่อให้ตะกอน
ขนาดใหญ่และขนาดเล็กในแม่น�้าโขงสามารถผ่านกังหันน�้า
ผลิตไฟฟ้าออกไปยังท้ายน�้าได้โดยสะดวก

2.3 การฝังชิพติดตามการอพยพของปลา 
  มีการศึกษาประเมินประสิทธิภาพของระบบทางปลาผ่านร่วมกับ Charles Sturt University และสถาบันวิจัยการเกษตร ประเทศ

ออสเตรเลยี ศนูย์ค้นคว้าการประมง สถาบนัค้นคว้ากสกิรรมและป่าไม้แห่งชาต ิสปป.ลาว (Living Aquatic Resources Research 
Center: LARReC) และมหาวทิยาลยัแห่งชาตลิาว (National University of Laos: NUOL) โดยฝังชพิทีต่วัปลา (Passive Integrated 
Transponder: PIT Tag System) เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมการอพยพของปลาบริเวณโรงไฟฟ้า และพบว่า 
ปลามากกว่า 80 สายพันธุ์สามารถอพยพผ่านไปด้านเหนือน�้าได้โดยปลอดภัย

2.2 ศึกษาสายพันธุ์ปลาที่ผ่าน
  มีการศึกษาและตดิตามการอพยพของปลาโดยการใช้กล้อง 

ตรวจวัดด้วยคลื่นเสียงใต้น�้าสามมิติ (3D Hydroacoustic 
Cameras, DIDSON and ARIS) และการสุ่มจับที่สถานี 
ตรวจวัดปลา

กล�องตรวจวัดด�วย
คลื่นเสียงใต�นํ้าสามมิติ
(3D Hydroacoustic Cameras)

เคร�่องวัดปร�มาณ
ความเข�มข�นของตะกอน
(Sediment Concentration 
Monitoring Equipment)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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ระบบช�องทางเดินเร�อ (Navigation Lock)

12

ชองทางที่ชวยอำนวยความสะดวกใหเรือสินคาและ
เรือทองเที่ยวใหยังคงสัญจรผานไดทั้งขาขึ้นและขาลอง
ตามปกติเหมือนที่เคยเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

สามารถรองรับเรือ
ขนาดใหญไดถึง

ขนาดกวาง 

เมตร
700
ยาวกวา

เมตร

500
ตัน

พรอมกัน

2 ลำ

4. การเดินทางตามธรรมชาติของเรือบนลุ่มเเม่น�้า
น�าหลกัวิศวกรรมศาสตร์สากลมาออกแบบระบบช่องทางเดนิเรอื 
(Navigation Lock) ช่วยให้การเดินทางคมนาคม ขนส่ง และ
ท่องเท่ียว ท้ังเรือขนาดใหญ่และขนาดเล็กท�าได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการน�าเทคโนโลยีระดับโลก 
มาใช้ในปี  2564 อาทิ เครื่องตรวจวัดสัณฐานล�าน�้า (Automated 
Bathymetric Drone) ใช้การสะท้อนคลืน่เสยีงตรวจสอบความลกึ 
ของท้องน�้าหน้าโรงไฟฟ้าเพ่ือติดตามความเปลี่ยนแปลงของ 
ท้องน�า้ และเครือ่งวัดปรมิาณความเข้มข้นของตะกอน (Sediment 
Concentration Monitoring Equipment) ตดิตัง้แบบถาวรบรเิวณ 
หน้าและท้ายโรงไฟฟ้า เพ่ือท�าการเก็บข้อมลูและศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ในด้านความปลอดภัยโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี ออกแบบเเละ
ก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัยจากแผ่นดนิไหวระดบัสงูสดุ 
(Safety Evaluation Earthquake - SEE) ท่ีก�าหนดโดย 
คณะกรรมการเขื่อนใหญ่โลก (International Commission on 
Large Dams: ICOLD)

(Automated Bathymetric Drone)

เคร�่องตรวจวัด
สัณฐานลํานํ้า

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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สัดส่วนการผลิตไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 80 ของบริษัทมาจาก
โรงไฟฟ้าพลังน�้า จึงมีการพัฒนาแผนบริหารจัดการระดับน�้า 
ในเข่ือนให้อยู ่ในระดับท่ีเหมาะสม และประเมินความเสี่ยง 
จากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน�้าฝนในแต่ละฤดูกาล 
เพ่ือจัดท�าแผนงานบริหารจัดการน�้าเพ่ือให้เพียงพอต่อการ 
ผลิตไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปี

ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมมีการใช้น�้าประมาณ 2 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน�้า บริษัทจึงมี
การบริหารจัดการน�า้ภายในองค์กร โดยท�าการเก็บข้อมลูการใช้น�า้ 
และจัดท�าโครงการและกิจกรรม เพ่ือลดการใช้น�้าและช่วยให้
สามารถวางแผนปริมาณการใช้น�้าได้ในอนาคต อาทิ โครงการ
ปรับเปลี่ยนค่าควบคุม Chloride ของหอหล่อเย็น (Adjust 
Control Range Chloride of Cooling Water) เป็นหน่ึงในโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น�้าและลดการสูญเสีย โดยการน�าน�้าท้ิง
กลบัมาใช้ประโยชน์ การด�าเนนิงานจากโครงการดงักล่าวช่วยลด
ปรมิาณน�า้ท้ิงจากระบบหอหล่อเย็นและลดปรมิาณน�า้ทีเ่ตมิเข้าสู ่
ระบบมากกว่าปีละ 80,000 ลูกบาศก์เมตร เทียบเท่าปริมาณน�้า 
ที่คนจ�านวน 1,095 คน สามารถใช้ได้ 1 ปี รวมท้ังช่วยประหยัด 
ค่าใช้จ่ายบริษัทได้มากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

เทียบเทาปร�มาณนํ้าที่คนจํานวน

1,095
คน สามารถใชได 1 ป�

ลดปร�มาณการเติมนํ้าเขาสู
ระบบหอหลอเย็นปละ

80,000
ลูกบาศกเมตร

*ขอมูลจากกระทรวงพลังงาน อัตราการใชนํ้าของคนกรุงเทพฯ ประมาณ 200 ลิตร/วัน

โครงการปรับเปลี่ยนคาควบคุม Chloride ของหอหลอเย็น

ทัง้น้ี การด�าเนินงานตัง้แต่ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง ภายหลงั 
สิ้นสุดการก่อสร้าง และภายหลังการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
อย่างเป็นทางการ ทีมวิศวกรสิ่งแวดล้อมของบริษัทยังคงติดตาม
ข้อมูลของแม่น�้าโขง ทุ่มเทงบประมาณเพื่อมุ่งเน้นการศึกษาและ
พัฒนาด้านสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง  ท้ังส่วนท่ีอยู่เหนือโรงไฟฟ้า  
ไล่ไปสู่ท้ายน�้าของโรงไฟฟ้าเพ่ือเปรียบเทียบการระบายตะกอน
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี  
ให้ความส�าคัญกับการผลิตไฟฟ้าอย่างย่ังยืนโดยมีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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บรษิทัให้ความส�าคญักับการลดการเกิดของเสยีจากการด�าเนนิงาน  
ทัง้ของเสยีท่ีเป็นอนัตรายและไม่เป็นอนัตราย โดยได้จดัท�าระเบยีบ
ปฏิบัติส�าหรับการจัดการขยะและของเสียขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการควบคุมและจัดการของเสียที่เกิดจากการด�าเนินกิจกรรม 
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัท และเพ่ือให้มั่นใจว่าของเสีย
ทุกประเภทที่เกิดขึ้นมีวิธีการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตามข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง ระเบียบฯ ดังกล่าวยังครอบคลุมถึง 
ของเสียทั้งหมดที่เกิดจากผู้รับเหมาและผู้ประกอบการต่าง ๆ 
ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทอีกด้วย

โครงการคัดแยกขยะ
บริษัทจัดกิจกรรม “แยกกระดาษง่ายนิดเดียว” ร่วมกับโครงการ 
Paper X โดยให้พนักงานแยกกระดาษที่ไม่ใช้แล้วในส�านักงาน 
ให้ถูกประเภท เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งสามารถแลก 
กระดาษได้ทั้งหมด 41 รีม และมอบให้กับโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า 
น�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

การจัดการของเสีย

ZERO WASTE 
ลดขยะใหเหลือศูนย 

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนดานสิ�งแวดลอมระดับสากล

AVOID
หลีกเลี่ยงการใชวัสดุ
ที่กอใหเกิดขยะที่ยาก

ตอการกําจัด

REDUCE 
ลดการซื้อ
การใชวัสดุ

ที่กอใหเกิดขยะ

REUSE 
การนําวัสดุ

ที่ผานการใชงานแลว
นํากลับมาใชงานใหม

RECYCLE 
การนําวัสดุเหลือใช

มาแปรรูปเพ�่อ
นํากลับมาใชใหม

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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คุณภาพอากาศ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การผลิตไฟฟ้ากว่าร้อยละ 80 ของบริษัทได้มาจากโรงไฟฟ้า
ประเภทพลังน�้าและพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy) จึงไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลและ
ไม่มีการปล่อยมลสารทางอากาศออกจากโรงไฟฟ้า 

บรษิทัให้ความส�าคัญกับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
จากการปล่อยมลสารของโรงไฟฟ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้า โดยได้น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาควบคุมมลสารต่าง ๆ ที่ปล่อยออกมา รวมถึงติดตามและ 
ตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ณ ปล่องระบายอากาศ
ของโรงไฟฟ้า และบริเวณต่าง ๆ โดยรอบท่ีต้ังโครงการ ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรการ EIA ในปี 2563 พบว่า
คุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับท่ีดีกว่าค่ามาตรฐาน 
ที่กฎหมายก�าหนด

RENEWABLE
ENERGY

บริษัทมีความมุ ่งมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม รวมท้ังตระหนักถึงความส�าคัญและ
ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพ จากวิสัยทัศน  ์
ที่ต้องการส่งมอบความมั่นคงทางพลังงานสะอาดบนแนวทาง
แห่งความยั่งยืน

บริษัทจึงท�าการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อย่างรอบด้านในทุกโครงการ พร้อมทั้งก�าหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบที่ครอบคลุมด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ 
ซึ่งรวมถึงประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเด็น 
ความหลากหลายทางชีวภาพได้ด�าเนินการบริหารจัดการตั้งแต่
การออกแบบ จนถึงการก่อสร้างโครงการเพ่ือลดผลกระทบ 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรชัน่ ได้จดักิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลาชนิดต่าง ๆ จ�านวน 
13,000 ตัว บริเวณท่าน�้าวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่อยู่รอบบริเวณโรงไฟฟ้า
บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น เพ่ือให้พันธุ์ปลาซึ่งเป็นทรัพยากร
ส�าคัญได้เจริญเติบโตและคงอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนต่อไป

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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กลยุทธก์ารจดัการพลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change) เป็นปัญหา 
ที่ส ่งผลกระทบถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมอิากาศจากภยัธรรมชาติท่ีรนุแรงขึน้ เช่น ภาวะภัยแล้ง หรอื 
น�้าท่วมรุนแรง อาจส่งผลกระทบถึงการด�าเนินธุรกิจของบริษัทได ้

จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความย่ังยืน 
บริษัทจึงเห็นความส�าคัญในการมีส่วนร่วมเพ่ือช่วยรักษาโลก 
ให้อุดมสมบูรณ์ คงไว ้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติแก ่สิ่งมีชี วิต 
นานาชนิด ในฐานะที่บริษัทเป็นผู ้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จ�าเป็นต้องพ่ึงพาทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้น�า้และเชือ้เพลงิประเภท 
ก๊าซธรรมชาติ บริษัทจึงได้ท�าการศึกษาและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งจัดท�าแผน
รับมือภัยธรรมชาติของทุกโรงไฟฟ้าอย่างละเอียด นอกจากนี้  
บริษัทยังศึกษาและติดตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและ
นานาประเทศ เพ่ือให้ปรับตัวต่อการด�าเนินธุรกิจและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

โรงไฟฟาพลังนํ้า

87.71%

โรงไฟฟา
พลังความรอนรวม

10.96%

โรงไฟฟา
พลังแสงอาทิตย

1.33%

บริษัทและบริษัทในเครือมีความมุ ่งมั่นที่จะส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดท่ีหลากหลาย ทุกคนสามารถเข้าถึงได้  
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเสถียรภาพการผลิตที่มั่นคง เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนจากการผสมผสานแหล่งทรัพยากรท่ีมีอยู่ในภูมิภาค
และในประเทศ ผ่านการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน
และเทคโนโลยี การมุ ่งเน้นลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้า
สะอาดท่ีไม่มีการปล่อยคาร์บอนหรือมีการปล่อยคาร์บอน 
ในระดบัต�า่ ปัจจบุนับรษิทัมกีารลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 87.71%  
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 10.96% และโรงไฟฟ้าพลัง 
แสงอาทิตย ์  1.33% (ค�านวณตามก�าลังการผลิตติดตั้ ง)  
การลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนของ UN เป้าหมายท่ี 7 การเข้าถึงพลังงานสะอาดและ 
UN เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ย่ิงไปกว่าน้ันการด�าเนินธุรกิจของบริษัทยังมีส่วนสนับสนุน 
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกต่อประชาคมโลก Nationally 
Determined Contribution (NDC) ของประเทศอีกด้วย

ENERGY MANAGEMENT 
STRATEGIES AND
CLIMATE CHANGE

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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เป้าหมายในการลดก๊าซเรอืนกระจก
บรษิทัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังาน
สะอาดอย่างต่อเน่ือง บริษัทและบริษัทในเครือด�าเนินการ 
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในทุกปี เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัท หลังจากท่ีบริษัทได้ระบุความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมอิากาศแล้ว จงึด�าเนินการจดัท�าแผนบรรเทาผลกระทบขึน้ 
เพื่อรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้น

นอกจากการจดัท�าแผนบรรเทาผลกระทบแล้ว บรษิทัยังด�าเนินการ 
ปรบัปรงุโรงไฟฟ้าให้สามารถทนรบัสภาพอากาศท่ีร้อน/หนาวจดัได้ 
ระบบสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้าที่รับสภาพน�้าท่วมได้ รวมท้ัง
การติดตามและดูแลความปลอดภัยเชิงรุกด้วยทีมวิศวกรและ
ผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง โดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรม
เขื่อนและระบบติดตามแบบเรียลไทม์

บริษัทมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลายประเภทซึ่งใช้วัตถุดิบในการผลิต
ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 และโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี  
มีการศึกษาปริมาณน�้าที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลัง 50 ปี และ 60 ปี ตามล�าดับ 
เพ่ือน�ามาค�านวณหาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า และมีการรวบรวม
ข้อมลูระดบัน�า้เพ่ือท�าการตรวจสอบและประเมนิสถานการณ์น�า้ในโรงไฟฟ้า
อย่างสม�่าเสมอ

การบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย มีการศึกษา 
พ้ืนที่ตั้งของโรงไฟฟ้า โดยใช้ค่าความเข้มแสงท่ี
เหมาะสม รวมถึงพิจารณาค่าเฉล่ียข้อมูลความเข้ม 
ของแสงอาทิตย์ในอดีตของพื้นที่ก่อนการลงทุน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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การผลิตไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 80 ของบริษัทมาจากโรงไฟฟ้า 
พลังน�้าและพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งปราศจากการใช้เชื้อเพลิง  
จึงไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต ขณะที่ 
การผลิตไฟฟ้าบางส่วนมาจากโรงไฟฟ้าระบบพลังความร้อนร่วม  
ซึ่งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
และความร้อนในกระบวนการผลิตไฟฟ้า

บริษัทตระหนักถึงประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
จากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีส่วนช่วย 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้จัดท�าโครงการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าอยู่เสมอ ซึ่งในปี 2563 บริษัท 
มีการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกท้ังสิ้น ประมาณ 636,223 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี พร้อมทั้งก�าหนดเป้าหมาย
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ขอบเขตที ่1 และท่ี 2) ลดลงร้อยละ 1 
จากการด�าเนินธุรกิจจากปีฐาน 2563 ซึ่งคิดเป ็น 6,363 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การลดก๊าซเรือนกระจก

ปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจกทางตรง 
(ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า)
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ผลการด�าเนินงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ขอบเขตท่ี 1

การผลิตไฟฟา
ของบร�ษัทมากกวา

ร�อยละ

80
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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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หมายเหตุ :  แก้ไขข้อมูลปริมาณการจัดการของเสีย 

โดยเก็บข้อมูลเฉพาะในส่วน Operation 

control ตามขอบเขตการรายงาน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ส�วนที่ 4 สังคม

SOCIETY



SOCIAL 
SUSTAINABILITY 
MANAGEMENT AND 
PERFORMANCE 
IN 2020

การบริหารจัดการ
ความย่ังยืนด้านสังคม
และผลการด�าเนินงาน

ในปี 2563

บรษิทัมุง่มัน่พัฒนาชมุชนและสงัคมตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา และตระหนกัถงึบทบาทในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงขององค์กรภาคธุรกิจไทย 
การด�าเนินธุรกิจด้วยส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมจึงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งเติบโตอย่างย่ังยืน เพ่ือมีส่วนร่วม 
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นอกจากการค�านึงถึงประโยชน์ที่สังคมได้รับผ่านการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว บริษัทยังค�านึงถึง
การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกิจกรรมส�าหรับชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าที่บริษัทเข้าลงทุน เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาของชุมชนใกล้เคียง และปลูกฝังจิตส�านึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะของพนักงาน เพ่ือเป็น 
การสานสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งย่ิงข้ึนกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ในปี 2563 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสานสัมพันธ์แบบย่ังยืน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าในเครือ และยังได้ด�าเนินกิจกรรมอื่น ๆ เเละยึดหลักการเป็นพลเมืองท่ีด ี
ของสงัคม (Good Corporate Citizenship) ในการมจีติส�านึกรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เเละอาศยัความเชีย่วชาญเฉพาะทาง 
ด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของกลุ่มซีเค พาวเวอร์ เพ่ือมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อันน�าไปสู่ความย่ังยืนของ 
ส่วนรวม ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ดังนี้

เพ่ือเป็นการช่วยยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเร็วท่ีสุด บริษัทได้
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนท้ังรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเต็มที่ เพ่ือให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งน้ีผ่านการ
สนับสนุนดังนี้ 

•  มอบเงินจ�านวน 2,000,000 บาท เพ่ือสมทบ 
“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาด
ต่าง ๆ)” ในการช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากร
ทางการแพทย์ รวมถึงจดัซือ้วัสดอุปุกรณ์และสิง่ของ
จ�าเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 

กิจกรรมช่วยเหลอืสงัคมในสถานการณ์โควดิ-19

บรษัิท ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทในเครอื

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
2563 51



•  มอบเงนิบรจิาคให้แก่มลูนธิิรามาธิบดี ในพระราชปูถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จ�านวน 1,000,000 บาท เพือ่สนบัสนนุการรบัมอื และ 
หยุดย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) พร้อมกับสนับสนุนอาหารกล่อง
จ�านวน 3,000 กล่อง ให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาล 
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

•  มอบเงินจ�านวน 1,000,000 บาท ให้แก่กระทรวง
สาธารณสุข สปป.ลาว ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ เวียงจันทน์ เพ่ือแสดงไมตรีจิตและความห่วงใย
ที่กลุ่มบริษัทมีให้แก่รัฐบาล สปป.ลาว เพ่ือใช้ยับย้ัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

•  มอบถุงปันน�้าใจ จ�านวน 400 ถุง ภายใต้ 
กิจกรรม “พลังใจที่ไม ่สิ้นสุด” ให้กับ 
องค์การบรหิารส่วนต�าบลโคกไทย (อบต. 
โคกไทย) จ.นครราชสีมา ซึ่งถุงปันน�้าใจ 
บรรจยุารักษาโรค หน้ากากอนามยัชนดิผ้า 
เครือ่งอปุโภคบรโิภคทีจ่�าเป็นต่อการด�ารง
ชีวิตประจ�าวัน มอบให้แก่ผู้ท่ีไม่มีรายได้ 
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จ�านวน
ประชากรประมาณ 1,000 คน ที่อาศัยอยู่ 
ในพ้ืนท่ีใกล้เคยีงโรงไฟฟ้าพลงัเเสงอาทติย์ 
บางเขนชัย ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต ้
การบริหารของบริษัท 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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•  ร่วมมือกับ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) บริษัท
เคมีภัณฑ์ชั้นน�าระดับโลก ในกิจกรรม “แยกขวด
ช่วยหมอ” โดยให้พนักงานภายในกลุ่มบริษัทร่วมกัน 
น�าขวด PET มาบริจาคเพื่อเปลี่ยนขวด PET ใช้งานแล้ว 
เป็นเส้นใยรีไซเคิลส�าหรับผลิตชุด PPE แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ เเละมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้
มียอดรวมขวดที่มาบริจาคทั้งหมด 73 กิโลกรัม สามารถ
น�าไปผลิตชุด PPE ได้ถึง 190 ชุด

กิจกรรมปันน�้าใจช่วยเหลือชาวบ้าน ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือลงพ้ืนท่ีเพ่ือมอบถุงปันน�้าใจจ�านวน 500 ถุง ให้กับชาวบ้าน  
ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพลังเเสงอาทิตย์ บางเขนชัย ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัยที่ผ่านมา รวมถึงผ้าห่มเพื่อรับมือกับภัยหนาว 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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โครงการ “ขวด...แลก...สุข”
มอบขวดพลาสติก (PET) ท่ีพนักงานในกลุ่มได้รวบรวมผ่านโครงการ “ขวด...แลก...สุข” ให้แก่วัดจากแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร จัดตั้งเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู ้
การจดัการขยะ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการผลติสนิค้าท่ีเพ่ิมมลูค่าจากการรไีซเคลิเป็นจ�านวนรวม 18,700 ขวด 
คิดเป็นน�้าหนัก 348 กิโลกรัม เพ่ือน�าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตผ้าไตรจีวร โดยน�าไปผลิตเป็นผ้าไตรจีวรได้ 
ทั้งสิ้น 1,390 ชุด ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมการคัดแยก 
และแปรรูปขยะให้เกิดมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุด เพื่อลดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย

โครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
แก่พระภิกษุ-สามเณร
มอบอปุกรณ์คอมพิวเตอร์บรจิาคให้กับโรงเรยีนวชริมกุฏ (ปริยัติ
สามัญ) วัดมกุฏกษัตริยาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือสนบัสนนุการศกึษา พัฒนาทกัษะ 
ทางเทคโนโลยีเพ่ือปูรากฐานการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร 
เพื่อสร้างบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มีความรู้ความสามารถ
ทันต่อวิทยาการทางโลกที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ โดยสามารถ 
น�าหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์อย่างชาญฉลาด เพ่ือให ้
เข้าถึงประชาชนต่อไป

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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โครงการรณรงค์ก�าจัดยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก 
เฮือนเคียงโฮงไฟฟ้าไซยะบุรี
จากการตระหนักถึงความส�าคญัของการมสีขุอนามยัท่ีดี 
และมีข้อกังวลเก่ียวกับโรคระบาด เพ่ือดูแลชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้า จงึจดั “โครงการรณรงค์ก�าจดัยุงลาย ต้านภัย 
ไข้เลือดออก เฮือนเคียงโฮงไฟฟ้า ไซยะบุรี” ร่วมกับ 
สาธารณสุขเมืองนาน และสุขศาลาบ้านเนินสว่าง 
แขวงหลวงพระบาง เข้าฉีดพ่นก�าจัดยุงลาย เเละ 
จัดกิจกรรมให้ความรู ้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน เรื่อง 
การเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดยุงลาย เเละสามารถ 

ประยุกต์ใช้ความรู ้ได้ในสภาพแวดล้อมจริง รวมถึง 
ลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 
26 ตุลาคม-12 พฤศจกิายน  2563 ท่ีผ่านมา

สรุปผลภายหลังการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวพบว่า 
จ�านวนผู้ป่วยด้วยไข้เลือดออก และอัตราการเสียชีวิต
ด้วยสาเหตุของไข้เลือดออกลดลงเป็น 0 ราย ค่าดัชนี
ลูกน�้ายุงลายลดลงจากร้อยละ 6.9 เหลือร้อยละ 2.5 
และมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 200 คน

บรษัิท ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จ�ากัด

0
ผลการดําเนินงาน

1 2 3

จํานวนผู�ป�วย /
อัตราการเสียชีว�ต

=

ค�าดัชนียุงลาย
ลดลงจาก

ร�อยละ 6.9

เหลือรอยละ
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ประชาชนในพ�้นที่ได�รับความรู�

200 คน

คน
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โครงการขุดเจาะบ่อน�้าบาดาลให้กับชุมชน
สนับสนุนการขุดเจาะบ่อน�้าบาดาลให้กับชุมชน เพ่ือช่วย
บรรเทาปัญหาขาดแคลนน�้าในการอุปโภคบริโภคและใช้
ในการเกษตรของชาวบ้านในหน้าแล้ง จ�านวน 3 จุด ได้แก่ 
โรงเรียนประถมบ้านม่วงสุม แขวงไซสมบูน โรงเรียนมัธยมต้น
บ้านน�้าพาวและวัดบ้านน�้าพาว แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
รวมท้ังปรับปรุงที่ท�าการ ปกส. บ้านโพนพะ ซึ่งเปรียบเสมือน
โรงพักชุมชนของชาวบ้าน และยังด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม
ให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริม พัฒนา 
การศึกษาและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา โดยมีวิศวกรซึ่งเป็น
บุคลากรของบริษัทลงส�ารวจพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ 
เพ่ือวางแผนพัฒนาอาคารเรียน ห้องสุขา และระบบน�้าดื่ม 
ให้แก่โรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ แขวงไซสมบูน โรงเรียน 
ใกล้เคยีงโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ห่างออกไปเพียง 25 กิโลเมตร ตรงกับ 
ความต้องการของชุมชนและโรงเรียน คาดว่าจะด�าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกลางปี 2564 

บรษัิท ไฟฟ้าน�า้งมึ 2 จ�ากัด

โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโพนพะ โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2
จัดโครงการซ่อมแซมถนนบ้านโพนพะ โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 โดยด�าเนินการซ่อมแซมถนนหลักของชุมชน 
ทีช่�ารุด พร้อมบ�าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชมุชนด้วยการเก็บขยะสองข้างทาง และตัดหญ้าตามตลอดเส้นทาง ระยะทาง 
รวมประมาณ 25 กิโลเมตร เพ่ือให้ชุมชนมีทัศนียภาพสวยงาม และสร้างการตระหนักรวมถึงให้ความส�าคัญ 
กับการรักษาความสะอาดบ้านเมือง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานของตนเอง

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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บรษัิท บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน จ�ากดั

บรษัิท ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

กิจกรรมปล่อยปลา
บริษัทร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปล่อยปลา เพ่ืออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน พร้อมมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การกีฬา เล้ียงอาหารกลางวัน 
เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เพ่ือสนับสนุนการศึกษา วางรากฐานการสร้างเยาวชนของชาติ 
เป็นก�าลังใจและสร้างโอกาสด้านการศึกษาที่ดีในอนาคตให้กับเยาวชน เเละเป็นการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

โครงการหิ่งห้อยปี 5
โครงการหิ่งห้อยจัดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 ซึ่งเป็น 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคมท่ีกลุ ่มบริษัท 
ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไข
ปัญหาความขาดแคลนให้แก่ชุมชนพ้ืนที่ห่างไกล และ
ชมุชนรอบโรงไฟฟ้าทีก่ลุม่บรษิทัเข้าไปลงทนุอย่างย่ังยืน 
ทั้งในประเทศไทยและ สปป.ลาว ซึ่งมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่  
โดยในปี 2563 ได้ด�าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด 
“การพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน”

บริษัทร่วมกับบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด
และบรษิทัในเครอื ซึง่โรงไฟฟ้าบางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ 
มีแผนพัฒนาชุมชนโดยรอบทั้ง 9 ต�าบลในทุก ๆ ปี 
เพ่ือช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
โดยครัง้น้ีได้ร่วมกันให้การสนับสนนุด้านต่าง ๆ  แก่โรงเรยีน 
วัดกฎีุประสทิธ์ิ ต.ล�าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 

ซึ่งอยู่ในรัศมีรอบโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
ไม่เกิน 5 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและ 
เพ่ิมโอกาสทางการศกึษาให้แก่เดก็นักเรยีนของโรงเรยีน
ดังกล่าว โดยกิจกรรมที่ด�าเนินการ ประกอบด้วย 
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาพ้ืนท่ีภูมิทัศน์รอบสวนหย่อม 
เสาธง และสนามเด็กเล่น กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมด้านการศึกษาและการ
เรียนรู ้แบบบูรณาการ กิจกรรมเทพ้ืนสนามเด็กเล่น 
ส�าหรับเด็กเล็กแทนพ้ืนที่เดิมซึ่งเส่ือมสภาพการใช้งาน 
กิจกรรมทาสสีนามเดก็เล่น เพ่ือเสรมิสร้างพัฒนาการเดก็ 
กิจกรรมทาสีอาคารเรียน จ�านวน 2 อาคาร กิจกรรม 
ซ่อมแซมปรบัปรงุระเบยีงและทางเดนิ กิจกรรมปรบัปรงุ
ศาลาหลังเดิมให้เป็นศาลาอเนกประสงค์เพ่ือเป็นพ้ืนท่ี
ส�าหรับใช้นั่งอ่านหนังสือ พร้อมมอบหนังสือเสริม
พัฒนาการภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กประถม อีกท้ังยัง
สนับสนนุทุนการศกึษา รวมถึงมอบชดุอปุกรณ์การกีฬา
ให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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นอกจากน้ี ทางผู้บริหารและพนักงานยังได้ร่วมกันมอบชุดโต๊ะ
และเก้าอี้ส�าหรับเด็กอนุบาล ที่ท�าขึ้นจากกระดาษหนังสือพิมพ์ 
จ�านวน 5 ชดุ ซึง่ “โครงการหิง่ห้อย” ได้น�าพนกังานเข้าร่วมกิจกรรม
ท�า Paper Marche จากกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าและส่งมอบ 
ให้เด็กเข้าถึงสิ่งอ�านวยความสะดวก และยังเป็นการสนับสนุน 
กิจกรรมการรีไซเคิล ทั้งนี้ กิจกรรมเหล่าน้ีได้ด�าเนินการเสร็จสิ้น 
และมีการส่งมอบให้กับทางโรงเรียนไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 ที่ผ่านมา
 
กิจกรรมท่ีด�าเนินการในปี 2563 นี้ สิ่งท่ีเหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา
คือ เหล่าพนักงานจิตอาสาของบริษัทท่ีมีความรู้ความช�านาญ 
ทางด้านต่าง ๆ  เข้ามาช่วยด�าเนนิกิจกรรมเพ่ือสงัคมอย่างย่ังยืน และ 
สิ่งท่ีพิเศษและแตกต่างมากกว่าปีท่ีผ่าน ๆ มา นั่นก็คือ ในปีนี ้
ได้จัดกิจกรรมขึ้นในรูปแบบ Design Thinking CAWTA (เข้าท่า) 

แบบ Outward ที่น�าค่านิยมองค์กรท่ีส�าคัญทั้ง 5 ประการ 
มาสอดแทรกตลอดทั้งกิจกรรม กล่าวคือ COACHING AND 
LEARNING สอนกันเหมือนพ่ีน้อง, ACCOUNTABILITY ท�าให้
ดีที่สุดและรับผิดชอบในส่ิงท่ีตามมา, WORK ETHICS ถูกต้อง 
มาก่อนถูกใจ, TEAMWORK รวมพลงั 1+1 ต้องได้มากกว่า 2 และ 
ADAPTABILITY เปลีย่นแปลงไม่หยุดนิง่ โดยเริม่ตัง้แต่การร่วมกัน 
ออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งทุกคนที่เข ้าร ่วมกิจกรรม 
สามารถคดินอกกรอบได้อย่างเตม็ท่ี เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรม 
CSR ตามความฝัน และระหว่างท�ากิจกรรมพนักงานทุกคน 
ยังได้น�าค่านิยมองค์กรมาปรับใช้ เพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมคร้ังน้ี 
ให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยการมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน ท�าให้เกิดการ
ร่วมแรงร่วมใจ ส่งผลให้กิจกรรมในปีนีป้ระสบความส�าเรจ็สมบรูณ์
ตามที่มุ่งหวังไว้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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HUMAN RIGHTS 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

การเคารพสทิธิมนุษยชนเป็นพ้ืนฐานการด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล 
ที่ดีขององค์กรที่ต้องมีการก�ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
ความเท่าเทียมและไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนท้ังภายนอกและ
ภายในองค์กร นอกจากน้ี ประเด็นด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และแนวปฏิบัติด้านแรงงานท่ีดีถือเป็นประเด็นที่ท่ัวโลกได้ให้
ความส�าคัญผ่านกระบวนการด�าเนนิธุรกิจอย่างมคีวามรบัผดิชอบ
ตามกรอบสิทธิมนุษยชนสากล เพ่ือส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
อย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานการด�าเนินธุรกิจ

การด�าเนินงาน
บรษิทัก�าหนดนโยบายด้านสทิธิมนษุยชนทีค่รอบคลมุแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
กฎหมายและหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights: UNGPBHR) ท่ีมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคน 
มีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติตามความแตกต่างทางด้าน 
เชื้อชาติ ศาสนา อายุ วัฒนธรรม เพศ อุดมการณ์ทางการเมือง 
ความพิการ ส่งเสริมการมีสิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองแรงงาน 
รวมถึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเก่ียวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ผ่านการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ควบคู่
ไปกับการให้ความส�าคัญในการดูแลชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน
ความปลอดภัยและคณุภาพชวิีตทีด่ ีนอกจากน้ี บรษิทัก�าหนดให้ม ี
แนวปฏิบัติการจัดจ้างแรงงานที่สอดคล้องตามมาตรฐาน 
การว่าจ้างแรงงานและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่าง
เคร่งครัดครอบคลุมบริษัทและบริษัทในเครือ ภายใต้นโยบาย
การบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
และด้านอื่น ๆ ดังนี้

01
ด�านแรงงาน

และสิทธิมนุษยชน

02
การจ�างงาน

และบรรจ�พนักงาน

03
การบร�หาร

ผลการปฏิบัติงาน

04
การจ�ายค�าตอบแทน
และสวัสดิการ

05
การพัฒนาความรู�
ของพนักงาน

06
ความผูกพัน
ต�อบร�ษัท

07
ความปลอดภัย
ในการทํางาน

08
การรับข�อร�องเร�ยน
และข�อเสนอแนะ

09
การเลิกจ�าง
พนักงาน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัทด�าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบในการเสนอข้อคิดเห็นและ
แนวทางการจัดสรรสวัสดิการท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรับพนักงาน 
ต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน รวมถึงตรวจสอบและ
ควบคุมดูแลการจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายแรงงาน ตลอดจน 
เป็นช่องทางท่ีบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ 
แสดงความคิดเห็น รับฟัง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน ์
ต่อการจัดสรรสวัสดิการผ่านช่องทางท่ีบริษัทก�าหนดและ 
เปิดเผยให้พนักงานรบัทราบอย่างทัว่ถึง โดยในปี 2563 บรษิทัและ
บริษัทในเครือไม่ได้รับรายงานหรือข้อพิพาทเก่ียวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

บริษัทและบริษัทในเครือส่งเสริมให้พนักงานและผู ้บริหาร 
เกิดความเข ้าใจและตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ผ่านการฝึกอบรมซึ่งเป็นหลักสูตรพ้ืนฐานส�าหรับพนักงานทุกคน  
รวมทั้งพัฒนาส่ือการเรียนรู ้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ
วิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งท�าให้พนักงานที่ปฏิบัติงานประจ�า 
ในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นในอนาคต 

นอกจากนี้บริษัทก�าหนดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
ภายนอกอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังมแีนวทางการจดัการข้อร้องเรยีน 
และมาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน เพ่ือจดัเตรยีม 
มาตรการป้องกัน แนวทางการแก้ไข และกระบวนการลดระดับ
ความเสีย่งด้านสทิธิมนษุยชนทีเ่ก่ียวข้องกับด�าเนนิธุรกิจ ตลอดจน 
ก�าหนดแนวปฏิบัติในการเยียวยาที่เหมาะสม

การปฏิบัติด้านแรงงาน

บุคลากรเป็นแรงขับเคลื่อนการด�าเนินธุรกิจขององค์กรที่ส�าคัญ 
ส่งผลให้องค์กรสามารถด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนด 
บริษัทจึงมุ่งให้ความส�าคัญเก่ียวกับการด�าเนินงานด้านบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง ผ่านแนวทางการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
ขององค์กรที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน  
เพศสภาพ เชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา สถานะทางสงัคม ตลอดจนการ
ไม่ใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก พร้อมกันนี้ บริษัทก�าหนดให้
มีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม  
โดยพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน รวมถึงมีการจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
ให้แก่พนักงานอย่างเท่าเทียมและมีศักยภาพเมื่อเทียบกับบริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้ความเป็นพลวัตของโลก 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งอาจส่งผลต่อทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
ของพนักงาน รวมถึงการรักษาและสร้างความผูกพันกับพนักงาน จึงถือเป็นความท้าทายของการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 
สู่การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร

HUMAN
CAPITAL
MANAGEMENT การพฒันาศักยภาพ 

และการดูแลพนักงาน

การด�าเนินงาน
บริษัทตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จได้น้ัน 
จ�าเป็นต้องอาศยัแรงขบัเคลือ่นทีส่�าคัญในการเพ่ิมขดีความสามารถ 
ในการแข่งขันขององค์กร ซึ่ง “ทรัพยากรบุคคล” คือหัวใจหลัก 
ในการสร้างแรงขับเคลื่อนองค์กรดังกล่าว บริษัทมุ่งด�าเนินงาน 
ด้านการยกระดับศักยภาพพนักงานท่ัวทั้งองค์กรผ่านโครงการ 
ฝึกอบรมท่ีหลากหลาย และการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม
การท�างานท่ีดีภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยัง
มีการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ภายใต้นโยบาย
การพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่มุ ่งพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน มอบโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ก�าหนด
แผนการสบืทอดต�าแหน่ง สร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภยั 
ในการท�างาน ตลอดจน จดัให้มสีวัสดกิารพนกังานตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล แบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้
• การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
• โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ
• การก�าหนดแผนการสืบทอดต�าแหน่ง
• สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
• สวัสดิการพนักงาน

การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผ่านการเพ่ิมทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายครอบคลุม 
ท้ังหลักสูตรภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้มีทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานและโอกาส 
ทางสายอาชีพ โดยบริษัทได้ก�าหนดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส�าหรับการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เฉลี่ยปีละ 
10,000 บาทต่อคน โดยมีงบประมาณจัดสรรให้แต่ละต�าแหน่งเป็นการเฉพาะ ได้แก่ 

งบประมาณจัดสรรเป็นการเฉพาะ 
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล

ระดับพนักงาน

40,000 บาท รองกรรมการผู้จัดการ

30,000 บาท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

20,000 บาท ผู้อ�านวยการ

15,000 บาท ผู้จัดการ

10,000 บาท พนักงาน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง ผ่านคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์กร (CKP Performance Appraisal Manual) และใช้รูปแบบ 
การประเมินดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จ (KPIs) เพ่ือให้ผลการประเมิน 
มีความชัดเจน เป็นธรรม และสามารถน�าผลการประเมินมา
ประกอบการพิจารณาหลกัสตูรและแนวทางการพัฒนาศกัยภาพ
ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พร้อมกันน้ี บริษัทได้น�าหลักการไคเซน (Kaizen) มาประยุกต์ใช ้
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถปรับปรุงและเพ่ิม 
ขีดความสามารถของบุคลากร ผ่านการด�าเนินกิจกรรมรูปแบบ
ต่าง ๆ ขององค์กร โดยมีบุคลากรมากกว่าร้อยละ 99 น�าหลักการ 
ไคเซนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังน้ี  
บรษิทัยังเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือน�ามาพัฒนากระบวนการด�าเนินงานของ
องค์กร

หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากร

หลักสูตรการอบรม จำนวนหลักสูตร
(หลักสูตร)

เวลาการฝ�กอบรม
(ชั่วโมง)

พนักงานเข�าร�วม
(ท�าน)

หลักสูตรภายใน

In-House Training (Soft Skill)

รวม

80 4,722 162

80 4,722 162

หลักสูตรภายนอก

Your Next U Program (Soft Skill) 39 2,350 48
Functional Training 89 3,867 82

รวม 128 6,217 130

รวมทั้งหมด 208 10,939 292

• ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คิดเป็น 4,998,466.00 บาท 
• พนักงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 93.02
• การฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานส�าหรับปี 2563 = 37 ชั่วโมง

ในปี 2563 บริษัทได้จัดอบรมสัมมนาให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา เป็นจ�านวน 
ชั่วโมงเรียนทั้งสิ้น 10,939 ชั่วโมง โดยมีชั่วโมงในการอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปีส�าหรับปี 2563 = 37 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดหลักสูตร
ภายในและภายนอก ดังต่อไปนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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Core Program Soft Skill Train the Trainer
Functional  

Training

ส�าหรับพนักงานทุกคน
- Core Value
- Kaizen
-  Outward Mindset
-   Outward Mindset  

for Leader

ส�าหรับเพิ่มทักษะและพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน 
เฉพาะด้าน
-  Business Proposals 

and Report Writing
- SAP

ส�าหรับพนักงาน 
ที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน
- Engineer Team 
- IT
-  Procurement  

and Accounting
-   Storytelling for  

Influence
-  Creative slide for 

Presentation
-  PDPA
-  THSI 
-  Microsoft 365 

ส�าหรับพนักงาน 
ที่รับผิดชอบงานเฉพาะด้าน  
เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงลึก
-   ทบทวนการท�างาน 

เกี่ยวกับปั้นจั่น
-   ข้อก�าหนด 

ด้านสิ่งแวดล้อม  
ISO 14001:2015 

-   ข้อก�าหนดด้านคุณภาพ  
ISO 9001:2015

-  การฝึกซ้อมแผน 
ปฏิบัติการจริงภาคสนาม
กรณีท่อก๊าซรั่วไหล 
ติดไปในพื้นที่ที่ก�าหนด

-   เทคนิคการผจญเพลิง, 
ระบบมาตรฐานการ
จัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
ISO 45001:2018

-   การประเมินความเสี่ยง
และโอกาส 
ด้านความปลอดภัย

-  First Aid & CPR 
-  โภชนาการ
- Internal Audit 3 ระบบ
 (ISO 9001:2015,  
 ISO 14001: 2015, 
 ISO 45001:2018)
- ฝึกซ้อมดับเพลิงเเละ 
 อพยพหนีไฟ

หลักสูตรภายใน
จ�านวน 4,722 ชั่วโมง  

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
2563 63



คณะกรรมการและผู้บริหาร หลักสูตร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม
สมัมนา และการศกึษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูค้วามสามารถ
ในการปฏิบตังิาน โดยพิจารณาหลกัสตูร กจิกรรมสมัมนา และ
การศึกษาดูงานที่มีเนื้อหาและรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน ์
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ

- The Standard Economic Forum 
-  สร้างความเข้าใจและประเดน็หลกั TFRS for NPAEs ท้ังหมด
- The World After Covid: How Thailand Wins is the 
 Next Normal
- Singularity U Virtual Summit Thailand 2020
- Outward Mindset at Work
- Growth Mindset
- The Four Houses of DISC 
- Gas Insulated Substation
-  ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 

ที่มีผลต่องบการเงิน  
-  พัฒนาการจัดท�ารายงานความย่ังยืนตามกรอบ GRI 

Standards Certified Training Course
- Gallup Global Strengths Coach

หลักสูตรภายนอก
จ�านวน 6,058 ชั่วโมง

คณะกรรมการเเละผู้บริหาร

หัวหน้างาน พนักงานปฏิบัติการ

•  หลักสูตร Leadership for Manager จากสถาบัน SEAC   
•   หลักสูตรท่ีให้พนักงานระดับหัวหน้างานได้อบรมเทคนิค

พ้ืนฐานของการบรหิารทีมงานเพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืในการ
บริหารทีม เช่น

  -  Growth Mindset
  -   Emotional Intelligence
  -  Step in for Leader 10 Skills
  -  E3: Empower, Engage, Execution
  -  DISC รู้จักคนแต่ละประเภทในที่ท�างาน
  -  Design Thinking, Managing in a Minute 

บริษัทให ้พนักงานเข ้าอบรมหลักสูตรที่ เ ก่ียวข ้องกับ 
งานประจ�าตามแต่ละสาขาสายงาน ที่จะช่วยเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบัน เพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพและสามารถน�าไปต่อยอดให้งานมปีระสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

พนักงาน

นอกจากนีบ้ริษทัมกีระบวนการตดิตามการพัฒนาความรูข้องพนกังานทีเ่ข้าร่วมอบรมและสมัมนาเพ่ือวดัประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน 
โดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภายนอกจะต้องจัดท�าแบบสรุปหลังการอบรม (Summarize Training) เพ่ือน�าความรู้ท่ีได้จากการอบรม
มาปรับปรุงการท�างานและต่อยอดการท�างาน ซึ่งหัวหน้างานจะเป็นผู้ติดตามผลการปฏิบัติภายหลังการฝึกอบรม เเละพนักงาน 
ที่เข้าร่วมอบรมต้องน�าเนื้อหาความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมกลับมา Knowledge Sharing ในสายงานและเผยแพร่เอกสาร 
การฝึกอบรมในระบบ Share Drive ของสายงาน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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โอกาสก้าวหน้าในสายอาชพี
บริษัทได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีความเข้มข้นมาก 
ย่ิงข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความก้าวหน้าของ
ต�าแหน่งในสายงาน และเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจท่ีมีการ
แข่งขนัสงู ตลอดจนก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของ 
พนักงานท้ังหมดอย่างเป็นรปูธรรม ควบคูไ่ปกับการประเมนิปัจจยั
ด้านความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง 
ในการพัฒนาบุคลากรให้มปีระสทิธิภาพ

แผนการสบืทอดต�าแหน่ง
เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน บริษัทจึง
ให้ความส�าคัญต่อการสร้างบุคลากรท่ีมีศักยภาพเข้ามาทดแทน
พนกังานทีเ่กษยีณอายุ ภายใต้นโยบายสรรหาบคุลากรทีม่คีณุภาพ
ภายในองค์กร เพ่ือการพิจารณาแต่งต้ังทดแทน บริษัทจัดให้มี
การจดัท�าแผนการสบืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ส�าหรบั
ต�าแหน่งทีม่คีวามส�าคญัในสายงานหลกั เพ่ือสรรหาบคุลากรทีม่ี
ศกัยภาพเข้ามาทดแทนและปฏิบตังิานท่ีท�าให้การด�าเนินธุรกิจของ
องค์กรด�าเนนิได้อย่างราบรืน่ รวมถึงสอดคล้องตามวตัถุประสงค์
และนโยบายของบริษัทที่มุ่งสรรหาบุคลากรศักยภาพสูงภายใน
องค์กรก่อน ซึ่งใช้กลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ 
และความพร้อมของพนักงานเข้ามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการสบืทอดต�าแหน่งขององค์กร

นอกจากน้ี บริษทัก�าหนดให้มกีารเตรยีมความพร้อมในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับบุคลากรที่จะ 
เข้ารบัต�าแหน่งทดแทน (Successor) เพ่ือให้มคีวามพร้อมส�าหรบั
การปฏิบัติงานและสืบทอดต�าแหน่งงานได้อย่างมีศักยภาพและ
มีความต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างโอกาสเติบโตในสายอาชีพของ
บุคลากรได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ

สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในการท�างาน
บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ทุกคนในองค์กร ผ่านการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO 45001 มอก. 18001 

และมาตรฐานอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนมุง่ส่งเสรมิให้พนกังาน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดย
บริษัทด�าเนินการปรับปรุงส�านักงานใหญ่และบริเวณโครงการ
โรงไฟฟ้า เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจและจ�านวนพนักงาน 
ท่ีมจี�านวนเพ่ิมข้ึน

สวสัดกิารพนักงาน
บรษิทัจดัให้มกีารด�าเนนิงานด้านสวัสดกิารพนกังานตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนดให้กับพนกังานประจ�าและลกูจ้างอย่างครอบคลมุ ผ่านการ
ก�ากับดูแลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการ
ท่ีเป็นธรรมตามหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรม นอกจากน้ี 
บริษัทยังก�าหนดให้มีการทบทวนและปรับเพ่ิมสวัสดิการตาม 
การเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสงัคมตามความเหมาะสม 
พร้อมกันน้ี บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีแก่บุคลากร 
ภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนสร้างจติส�านกึการปฏบิตังิาน 
ท่ีค�านึงถึงจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาล ผ่านการรณรงค ์
ปลูกจิตส�านึกท่ีมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับสามารถน�าไปปฏิบัต ิ
ในการท�างานและในชีวิตประจ�าวัน พร้อมท้ังผนวกแนวทาง 
การด�าเนินงานด้านความย่ังยืนกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้

นอกจากนีบ้รษิทัด�าเนนิงานด้านการสร้างความผกูพันของพนกังาน
ต่อองค์กรต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี ผ่านกิจกรรมและการสื่อสาร 
ต่าง ๆ  โดยมกีระบวนการส�ารวจความผกูพันของพนกังานผ่านองค์กร
ภายนอกเพ่ือวัดผลการด�าเนนิงานทุก ๆ  2 ปีครัง้ การเสรมิสร้างความ
ผกูพันของพนกังานมวัีตถุประสงค์เพ่ือส่งเสรมิให้องค์กรด�าเนินงาน 
ด้านการปลกูฝังวัฒนธรรมองค์กร เปิดกว้างรบัฟังความคดิเหน็จาก
พนกังานทุกระดบั จงูใจให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการพัฒนาองค์กร
ไปพร้อมกัน เพ่ือรกัษาความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ และ
ประสบผลส�าเรจ็ตามกลยุทธ์ทีอ่งค์กรก�าหนด โดยน�าผลการประเมนิ
ความพึงพอใจและ/หรอืผลความผกูพันของพนักงานไปวิเคราะห์
และจัดท�าโครงการปรับปรุงการดูแลพนักงาน ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้
จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ได้อย่างย่ังยืนสบืไป

ผลการด�าเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เป้าหมายปี 2564

พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร (ร้อยละ) 74 N/A N/A 75-80

ระดับความพึงพอใจของพนักงาน  
ช่วงคะแนน 1-5

3.87 N/A N/A 3.9

ผลคะแนนความพึงพอใจของพนักงาน*

* ประเมินผลความพึงพอใจทุก 2 ปี

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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บริษัทให้ความส�าคัญและมุ่งด�าเนินงานด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการท�างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง 
ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอันน�าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนโดยรอบ รวมถึงยัง 
ลดผลกระทบต่อการหยุดชะงักในกระบวนการด�าเนินงานทางธุรกิจได้

OCCUPATIONAL 
HEALTH AND
SAFETY สุขภาวะอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย

การด�าเนินงาน
บริษัทตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในการท�างานของพนักงานทัว่ท้ัง
องค์กร รวมถึงผู้รับเหมาทั้งท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
ในส�านักงานและโรงไฟฟ้า ภายใต้วิสยัทัศน์ 
“การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและ 
ปราศจากการบาดเจบ็” รวมถึงจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจทีค่�านงึถึงสภาพแวดล้อม 
ความปลอดภยั และสขุอนามยัในการท�างาน 
ผ ่านมาตรการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยขององค์กร นอกจากนี้ 
บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท�างาน ท�าหน้าที่ตรวจสอบและ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ให ้มีความปลอดภัยอย ่างสม�่ า เสมอ 
สอดคล้องตามมาตรฐานระบบบรหิารงาน
คณุภาพ (International Organization for  
Standardization: ISO) 

ได้แก่ (ISO 9001:2015 / ISO 45001:2018 / 
ISO 14001:2015) และมาตรฐานด้าน 
ความปลอดภัยทีเ่ก่ียวข้อง

พร้อมกันน้ี บริษัทยังมุ ่งให้ความรู ้เร่ือง 
สุขอนามัยแก่พนักงานและผู ้รับเหมา 
ตลอดจนจดัให้มกีารตรวจสขุภาพประจ�าปี 
ให ้ กับพนักงาน ท้ัง น้ี  บริษัทก�าหนด
มาตรการส�าหรับพนักงานใหม่ต้องได้รับ 
การตรวจสุขภาพก่อนการปฏิบัติงาน 
เ พ่ือ ให ้มั่ น ใจว ่ าพ นักงานมี สุ ขภาพ 
ที่สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

คุณภาพชีว�ตและ
ความปลอดภัย

พนักงาน

ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข�อกำหนด

ด�านสิ�งแวดล�อม

มาตรการ
ป�องกันอันตราย 

และนโยบาย
ความปลอดภัย

ปรับปรุง
สภาพการทำงาน
และสิ�งแวดล�อม

การทำงาน

กิจกรรมด�าน
ความปลอดภัย

และสภาพแวดล�อม

ตรวจสุขภาพ
ให�พนักงานป�จจ�บัน
และพนักงานใหม�

จรรยาบรรณการด�าเนินธรุกิจด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภยั และสขุอนามัยในการท�างาน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน
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ส�าหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเป็นการสกัดก้ันและป้องกัน 
การแพร่ระบาดรวมถึงเพ่ือความปลอดภัยของพนักงานและ 
ผู ้ปฏิบัติงานภายในส�านักงานและพ้ืนที่ โรงไฟฟ้าภายใต ้ 
การบริหารจัดการของกลุ่ม ซีเค พาวเวอร์ ทั้งในประเทศไทยและ
ใน สปป.ลาว บริษัทได้มีแนวทางการรับมือกับเหตุการณ์อย่าง
ทันท่วงที เพ่ือจัดการลดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจตลอดจน 
การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้จัดตั้งคณะท�างานซึ่งประกอบด้วย 
คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจากทุกสายงาน เตรียมการ
รองรับและตอบสนองต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งติดตามข่าวสารประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด พิจารณาวางแผนด�าเนินการอย่าง
เหมาะสม และก�าหนดมาตรการป้องกันตามมาตรฐานองค์การ
อนามยัโลกและกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไป 
อย่างคล่องตัว ทันต่อสถานการณ์ 

คณะท�างานได้ท�าการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business 
Impact Assessment) เพ่ือวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือ 
โดยให้ความส�าคญักับกิจกรรมหลกัในบรษิทั อาทิ การปรบัเปลีย่น 
รูปแบบการรับ-จ่ายเช็คเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ การอนุมัต ิ
เอกสารทางอีเมล การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เช่น การแจ้งเลื่อนก�าหนด 
วันประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี การแจ้งมาตรการป้องกันต่าง ๆ  
ของโรงไฟฟ้าให้กับผูท้ีเ่ก่ียวข้อง การประสานการจดัส่งใบแจ้งหนี ้
และการส่งของส�าหรับบริษัทคู่ค้าและผู้จัดจ�าหน่าย การจัดตั้ง
กลุม่การสือ่สารภายในองค์กรผ่านแอปพลเิคชนั Line เพ่ือสือ่สาร 
อย่างทันท่วงที การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการประชุมทางไกล 
ด้วยภาพและเสียงเข้ามาทดแทนการประชุมแบบเผชิญหน้า 
และการจัดเตรียมอุปกรณ์ด ้านสารสนเทศเพ่ือรองรับการ 
ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) รวมไปถึงการดูแล
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน อาทิ ตรวจวัด 
อณุหภูมพินักงานและจดัวางแอลกอฮอล์ทกุจดุทางเข้าออกอาคาร 
ส�านักงานทุกชั้น รวมถึงที่โรงไฟฟ้าทุกแห่ง มีการท�าความสะอาด
จุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ รวมถึงการอบโอโซนเพ่ือฆ่าเชื้อในพ้ืนที่
ส�านักงานท้ังหมด และโรงไฟฟ้าทุกแห่งเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ 
จัดระเบียบให้มีการเว้นระยะห่างในการใช้ลิฟต์ รวมถึงการจัดส่ง
พนักงานเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส�าหรบัมาตรการในพ้ืนทีท่กุโรงไฟฟ้า ให้เขตพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้าภายใต้ 
การบริหารจัดการทุกแห่งของบริษัท เป็นเขตหวงห้ามข้ันสูงสุด 
และจ�ากัดการเข้าออกอย่างเคร่งครดั ในขณะท�างานหากพนักงาน
มอีณุหภูมร่ิางกายเกิน 37.5 องศาเซลเซยีส มไีข้ ไอ คัดจมกู เจบ็คอ 
หายใจติดขัด เป็นหวัด ให้รีบพบแพทย์ประจ�าโรงไฟฟ้าทันที 
จ�ากัดการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก หากเป็นกรณีฉุกเฉินและ
จ�าเป็นให้ผู้จัดการโรงไฟฟ้าเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณี ๆ แต่จะ 
ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์ประจ�าโรงไฟฟ้าก่อน และ
ให้งดการรวมกลุ่มเพ่ือท�ากิจกรรมทุกประเภทภายในโรงไฟฟ้า
อย่างเด็ดขาด โดยบริษัทออกประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บรษิทัได้ก�าหนดมาตรการเชงิรกุ ซึง่มคีวามเข้มข้นกว่าภาครฐั เช่น 
มาตรการห้ามเดนิทางออกนอกประเทศหรอืการห้ามเดนิทางข้าม 
จังหวัดในประเทศไทยและ สปป.ลาว ดังนั้นการสื่อสารเพ่ือให้
พนักงานตระหนักถึงความรนุแรงและผลกระทบทีเ่กิดขึน้ มคีวาม
เข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทและ
พร้อมให้ความร่วมมือเพ่ือผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันได ้
ส่งผลให้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อในบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากน้ี บริษัทยังคงห่วงใยต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงานประจ�า 
โรงไฟฟ้าทุกแห่งทัง้ในไทยและ สปป.ลาว โดยได้จดัส่งเครือ่งอปุโภค 
บริโภครวมทั้งอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ 
ให้กับพนักงานทุกคนเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้
พนักงานอีกด้วย ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทได้มีมาตรการการบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัท
จะยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่าง ๆ ท่ีได้วางไว้อย่าง 
ต่อเนือ่งจนกว่าจะมวีคัซนีป้องกันทีใ่ช้ได้อย่างแพร่หลาย พนักงาน
ทกุคนต้องปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมปรบัวิธีการท�างาน เพ่ือเข้าสูช่วิีต
วิถีใหม่ในการท�างาน (New Normal)

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี
ในปี 2563 เป็นปีแรกทีบ่รษิทัได้เริม่ด�าเนินการผลติและขายไฟฟ้า
เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการได้เต็มปี บริษัทจึงได้ด�าเนินการ
ด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อก�าหนดต่าง ๆ  ทั้งกฎหมาย
สปป.ลาว และกฎหมายไทย เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักใน
เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันในการท�างานอยู่เสมอ เพื่อลด
อบุตัเิหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้และให้การปฏิบตังิานเป็นไปตามขัน้ตอน
ความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ พนักงานเข้าใหม่และผู้รับเหมา 
ทกุคนจะต้องได้รบัการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัก่อนเข้าท�างาน 
รวมไปถึงการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เช่น การอบรม
ดับเพลิง การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมไปถึงการทบทวน
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย พร้อมท้ัง
ก�าหนดมาตรการควบคุมและป้องกันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดยได้
น�าวธีิ Job Safety Environment Analysis (JSEA) มาประยุกต์ใช้ 
กับระบบใบอนุญาตในการท�างาน และกระบวนการท�างานที่
มีความเสี่ยงสูง ซึ่งได้มีการสื่อสารให้พนักงานและผู้รับเหมาที่
เก่ียวข้องทราบ เพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพให้
เกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ ในปี 2563 จากรายงานสถิติด้านความ
ปลอดภัยของบริษทัพบว่าเกดิอบุตัเิหตถึุงขัน้หยุดงาน (Loss Time 
Injury, LTI) กับพนักงานจ�านวน 1 ราย ท�าให้บริษัทมีความมุ่งมั่น 
พัฒนาการด�าเนินการด้านความปลอดภัยเเละอาชีวอนามัย 
ให้เข ้มข้นย่ิงขึ้นโดยเรียนรู ้จากอุบัติเหตุท่ีเคยเกิดขึ้นอย่าง 
เป็นระบบ เพ่ือตดิตามและเฝ้าระวังความสอดคล้องตามวิธีปฏบิตัิ
ที่ได้ก�าหนดไว้ โดยมีเป้าหมายให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ในปีถัดไป

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 
บริษัทได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนของพนักงานและผู้รับเหมา ในปี 2563 ส่งผลให้สถิติ
ด้านความปลอดภัยของบรษิทั ไม่มรีายงานการเกิดอบุตัเิหตถึุงขัน้ 
หยุดงานของพนกังานและผูร้บัเหมา บรษิทัยงัคงด�าเนินการฝึกซ้อม 
แผนดบัเพลงิและอพยพหนไีฟ การอบรมปฐมพยาบาล การฝึกซ้อม 
แผนฉกุเฉนิกรณีต่าง ๆ  เช่น สารเคมรีัว่ไหล หม้อน�า้ระเบดิ การอบรม 
ความปลอดภัยในการท�างานเก่ียวกับไฟฟ้า และการจัดกิจกรรม
วันความปลอดภัยควบคู่กับกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด เพื่อให้
พนักงานตระหนกัในเรือ่งความปลอดภยัในการท�างานตลอดเวลา

โรงไฟฟ้าพลังเเสงอาทิตย์ บางเขนชัย
ในปี 2563 ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุใด ๆ นอกจากนั้นบริษัท
ยังได้ด�าเนินการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
ประจ�าปี รวมถึงฝึกและทบทวนการใช้อปุกรณ์ดบัเพลงิและวิธีการ 
ดับเพลิง ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติตามกฎหมายและหลัก
มาตรฐานสากล

โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 
ในปี 2563 ตามที่บริษัทได้ปรับปรุงการท�างานและจัดฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัย ท�าให้ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ัน
หยุดงานเกิดขึ้น บริษัทยังคงให้ความส�าคัญในการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย โดยได้พัฒนาระบบใบขออนุญาตท�างาน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Work Permit System) มาประยุกต์ใช้
ในงานซ่อมบ�ารุงรักษาประจ�าปีของโรงไฟฟ้า นอกจากนั้น ในปีนี้ 
บริษัทยังคงด�าเนินการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจ�าปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการ
ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการทบทวนมาตรการ
ควบคุมป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้

อุบัติเหตุ
ถึงขั้นเสียชีว�ต

(Fatality)

พนักงาน
ป�

2561
0

ป�
2563

0

ป�
2562

0

ผู�รับเหมา
ป�
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0

ป� 
2563

0

ป�
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0

อุบัติเหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน
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สถติิจ�านวนอบัุติเหตุถงึขัน้เสียชวีติ (FATALITY) และ อบัุติเหตุถงึขัน้หยุดงาน (LTI) ของบรษัิทในเครอื
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บริษัทจัดโครงการวันความปลอดภัย (Safety Day) ข้ึน เพ่ือให้
พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน  
โดยจัดอบรมพนักงานในหวัข้อ “พฤตกิรรมความปลอดภยัสร้างได้ : 
BBS (Behavior-Based Safety)” ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดท่ีช ่วยกระชับ
ความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร ประกอบไปด้วยกิจกรรม

โครงการ SAFETY DAY

เกมด้านความปลอดภัย และฟุตบอลประเพณี เพ่ือกระชับ 
ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ผลการด�าเนินงานเบ้ืองต้นพบว่า 
โครงการวันความปลอดภัยช่วยส่งเสริมและกระตุ้นจิตส�านึก
ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และเชื่อมสัมพันธ์พนักงาน 
ในองค์กรให้มีความร่วมมอืเปน็น�า้หนึ่งใจเดยีวกนั เพือ่เปา้หมาย 
ลดอุบัติเหตุในการท�างานเป็นศูนย์ (Target Zero Accident)

บรษิทัให้ความส�าคัญกับการระบุภัยคุกคามหรอืประเด็นความเสีย่ง 
ที่อันตรายในทุกขั้นตอนการท�างาน ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
การปฏิบัติงานของพนักงานและผู ้รับเหมา ตลอดจนพัฒนา 
และต่อยอดโครงการด้านความปลอดภัย โดยบริษัทด�าเนินการ 
ผ ่านกิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดการร ่วมมือทั่วท้ังองค์กร  

กิจกรรม SAFETY TOOLBOX MEETING

ภายใต้กิจกรรม Safety Toolbox Meeting ซึ่งเป็นการน�าเสนอ
เน้ือหาความรู ้ด้านความปลอดภัย เพ่ือให้พนักงานตระหนัก 
ถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแนะน�าวิธีปฏิบัติงาน 
ให้ปลอดภัยทกุกิจกรรม ทกุขัน้ตอนในการท�างานภายในโรงไฟฟ้า
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เลขที่ 587 อาคารว�ร�ยะถาวร ชั้น 19 ถนนสุทธิสารว�นิจฉัย
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. : 0 2691 9720-34   เเฟกซ : 0 2691 9723
www.ckpower.co.th

รายงานความยั่งยืน 2563

GENERATING
INFINITE

SUSTAINABILITY




