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บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)



เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) จัดท�ารายงานความย่ังยืนรายปี โดยเริ่มจัดท�างานเล่มแรกในปี 2563  
เพ่ือเปิดเผยผลการด�าเนินงานครอบคลุมมิติด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ธุรกิจ โดยสะท้อนการด�าเนินการท่ีค�านึงถึงการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในประเด็นที่ส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจและต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งครอบคลุมข้อมูลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 

ขอบข่ายของรายงานฉบับนี้ครอบคลุมถึงบริษัทในกลุ่ม บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือกลุ่มบริษัท 
ทีบ่รษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ถือครองหุน้มากกว่าร้อยละ 50 หรอืมอี�านาจในการบรหิาร และครอบคลมุ
ข้อมูล Operation Control ซึ่งในรายงานฉบับนี้ใช้ค�าว่า “บริษัท” โดยใช้กรอบมาตรฐานการรายงาน Global 
Reporting Initiatives Standard (GRI Standards) รวมถึงตัวชี้วัดเพิ่มเติมส�าหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า และ
สาธารณูปโภค (Electric Utilities Sector Disclosure) ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมน�าเสนอ
การด�าเนนิงานท่ีมคีวามสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาต ิ(Sustainable Development 
Goals: SDGs) โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ได้มาจากการประเมินประเด็นความย่ังยืนที่ส�าคัญของบริษัทรวม  
11 ประเด็น ทั้งนี้ เนื้อหาบางส่วนได้น�าไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 

การรับรองรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ให้ความเชื่อมั่นข้อมูลในระดับจ�ากัด (Limited Assurance) โดย
บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด (EY Office Limited: EY) เพ่ือเพ่ิมความน่าเชือ่ถือ ความถกูต้อง และความสอดคล้อง
กับมาตรฐาน GRI ในการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอก บริษัทมีความตั้งใจที่จะด�าเนินการเช่นน้ีต่อไป  
อีกทั้งมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาคุณภาพของรายงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้น�ามารายงานนั้นมีความถูกต้องตาม 
หลักการรายงานการพัฒนาที่ย่ังยืนและยกระดบัการเปิดเผยข้อมลูให้ดย่ิีงขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยบรษิทัยนิดรีบัฟัง 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือน�าข้อคิดเห็นมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการท�างาน และส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทที่อีเมล ccsm@ckpower.co.th

ยินดีรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ผ่านทาง E-mail  
ccsm@ckpower.co.th

ดูรายละเอียด 
ขอบเขตการรายงาน 
เพิ่มเติมโปรดสแกน
หรือคลิก
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https://www.ckpower.co.th/th/sustainability/sustainability-overview


สารจากกรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

ปี 2564 นับเป็นอีกปีแห่งความท้าทายด้านการใช้พลังงานของโลก
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นานาประเทศ
ต่างยกระดับเพ่ือด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในการควบคุม
อุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดยมุ่งเป้าไปสู่การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 จากการประชุม
สมชัชาประเทศภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ครั้งท่ี 26 (COP 26) รวมถึงแผนนโยบายของ
ประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) ด้วยแรงสนับสนุนจากนโยบายดังกล่าว  
กลุม่ ซเีค พาวเวอร์ ในฐานะบรษิทัชัน้น�าด้านพลงังานท่ีมุง่เน้นผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดมาอย่างต่อเนือ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี 
ทีผ่่านมา โดยเฉพาะแหล่งพลงังานหลกั “พลงัน�า้” ทีก่ลุม่ซเีค พาวเวอร์  
มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท่ีแข็งแกร่ง ด้วยเป้าหมาย 
การเติบโตในด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดและวางรากฐาน 
ความมัน่คงทางพลงังานทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ประเดน็
เรื่องความย่ังยืนจึงถูกต้ังให้เป็นพันธกิจหลักและวัฒนธรรมองค์กร 
ที่ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 
ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต�่า และสร้างเสถียรภาพความมั่นคงทางด้าน
พลังงานของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ด้วยทิศทางกลยุทธ์และพันธกิจหลักด้านความย่ังยืนของบริษัท 
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจในการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน

หมุนเวียนในสัดส่วนร้อยละ 89 ของก�าลังการผลิตติดตั้งรวม และ 
ตั้งเป้าหมายขยายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนเป็น 
ร้อยละ 95 ภายในปี 2567 ตลอดจนการจัดท�ามาตรการและขยาย
การลงทุนในโครงการท่ีช่วยแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช ้พลังงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ ่งสู ่การ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 พร้อมทั้ง 
มุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ด้วยมาตรฐานที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและการใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล 

กลุ่ม ซีเค พาวเวอร์ ได้เตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างมูลค่า
และคุณค่าเพ่ิมโดยการปลูกฝังจิตส�านึกของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ให้แก่พนักงานและผู้บริหารทุกคน ผลักดันสนับสนุนให้พนักงาน
คิดค้นนวัตกรรมท่ีเป็นการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ผลิตไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร
อย่างรูค้ณุค่าทัว่ทัง้องค์กร ตลอดจนเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่าง 
บริษัท พนักงาน และชุมชน ผ่านโครงการต่าง ๆ  อาทิ การจัดกิจกรรม 
CSR ภายใต้ “โครงการห่ิงห้อย” ท่ีด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 
เป็นปีที่ 6 เพ่ือรักษาและสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ย่ังยืน มุ่งสู่การ 
ขับเคลื่อนสู่ยุค “พลังงานสะอาดสู่สังคมคาร์บอนต�่า” อย่างเต็มตัว 

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์
กรรมการผู้จัดการ
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญปี 2564

ด�านสิ�งแวดล�อม

นวัตกรรม

10
นวัตกร

16

ด�านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

พนักงานและผูบริหารใหม
อบรมธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐาน

ไดรับการตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชน
อยางรอบดาน 

100%
ลงทุนใน
พลังงานหมุนเวียน

89%

87,590

พนักงานตรวจหาเชื้อ Covid-19 

100%
พนักงานไดรับวัคซีนครบโดส

99.87%
พนักงานใชมาตรการ 
Work from Home 

95% ขอรองเรียนจากชุมชน
และสังคมรอบโรงไฟฟา

ของพนักงานจิตอาสา
เพื่อชุมชนและสังคม

257
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อชุมชนและสังคม

38

มีความพรอมของระบบผลิต
และจำหนายไฟฟา

96%
ลูกคามีความพึงพอใจ
ในการดำเนินงานของบริษัท

95%
คูคารายใหมที่ไดรับ
การประเมินดาน ESG

100%

(นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต นวัตกรรม
ดานสิ่งแวดลอมและสังคม)

ด�านสังคม

การใชพลังงานหมุนเวียน

เมกะวัตต-ชั่วโมง
9,173
พลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได

กิกะวัตต-ชั่วโมง

โครงการ
ดานสิ่งแวดลอม

3

58,500

58.5

ลดปริมาณน้ำ
ที่เติมเขาสูระบบ

ลูกบาศกเมตร หร�อ

โครงการ
อนุรักษพลังงาน

7

ลานลิตร

2,556
ลดพลังงาน

เมกะจ�ล หร�อ

3,150 เมกะวัตต-ชั่วโมง

1,418
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
การเสียชีว�ต
จากการปฏิบัติงาน

อัตราการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน

กรณีตอหนึ่งลานชั่วโมง
การทำงานของพนักงาน0
กรณีตอหนึ่งลานชั่วโมง
การทำงานของผูรับเหมา0

100%

รายไดรวม1

ลานบาท
9,335

EBITDA2

ลานบาท
5,975

กำไรสุทธิ

ลานบาท
2,179

ไดรับการถายทอด
องคความรู
ทางนวัตกรรม

17ชุมชน

กรณีการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
ตลอดหวงโซคุณคา

ไม�มี

ไม�มี

ไม�มี

ชั่วโมง

ดีกว�ามาตรฐานดีกว�ามาตรฐาน
NOx SOx

หมายเหตุ : 1 ไม่รวมก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

 2 รวมส่วนแบ่งจากก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม 
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ABOUT CKPOWER

รู้จักซีเค พาวเวอร์

1
ส่วนที่
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CKP”) ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จ�ากัด 
(มหาชน) (“กลุ่ม ช.การช่าง”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 
บาท ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทแกนน�าของกลุ่ม ช.การช่าง ท่ีมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวัน
ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 และหุ้นสามัญของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ
เร่ิมท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เมื่อวันท่ี 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

ปัจจบุนับรษิทัลงทุนในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกิจผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า 3 ประเภท ได้แก่ โรง
ไฟฟ้าพลงัน�า้ โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชัน่ และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ โดยแบ่งเป็นการลงทุนใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 7 บริษัท ดังนี้

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1)  บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 2 จ�ากัด (“NN2”) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักของบริษัท ในสัดส่วน 
การถือหุ้นที่ร้อยละ 46 โดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด (“SEAN”)

2) บริษัท บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด (“BIC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 65
3) บริษัท บางเขนชัย จ�ากัด (“BKC”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 100

1) บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ�ากัด (“XPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 42.5
2) บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จ�ากัด (“LPCL”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 42
3) บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จ�ากัด (“CRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30
4) บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จ�ากัด (“NRS”) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30

การลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เป็นบริษัทย่อย รวม 3 บริษัท ประกอบด้วย

การลงทุนในโรงไฟฟ้าที่เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันและ 
บริษัทร่วม รวม 4 บริษัท ประกอบด้วย

NN2

46%

LPCL

42%
XPCL

42.5%
NRS

30%
CRS

30%

BIC

65%
BKC

100%

HYDRO POWER COGENERATION
POWER

SOLAR POWER
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บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการเป็นผูน้�าในธุรกิจผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดท้ังในประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน โดย
มุง่เพ่ิมสดัส่วนการใช้พลงังานหมนุเวยีนให้ได้มากทีส่ดุ และมุง่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสูช่ัน้บรรยากาศในระดบัทีต่�า่มากทีส่ดุ 
ด้วยทิศทางกลยุทธ์ความย่ังยืนของบรษิทัเป็นหนึง่ในเป้าหมายส�าคญัในการขับเคลือ่นธุรกิจเพ่ือการลงทุนผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า
จากพลงังานสะอาด และสร้างเสถียรภาพและความมัน่คงทางด้านพลงังานของประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีน ผ่านการด�าเนนิการ 
แบบสร้างการมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก มีมาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สร้างความสมดลุระหว่างธุรกิจและการรกัษาสิง่แวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนระดบัสากล ตลอดถึงการสร้างสมัพันธ์
ทีด่ร่ีวมกบัชมุชนและสงัคม เพ่ือให้การบรหิารจดัการงานด้านความย่ังยืนเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล บรษิทัมี
การทบทวนและประเมินด้านความย่ังยืนที่ครอบคลุมโอกาสและความเสี่ยงอันมีนัยส�าคัญทั้งในด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อมเป็นประจ�าทุกปี ควบคู่ไปกับการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการด้านความย่ังยืนอย่าง 
ต่อเน่ือง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท สอดรับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
บรษิทัยังคงขบัเคลือ่นตามเป้าหมายการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนค�านึงถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคมใน 3 มติ ิได้แก่ บรรษทัภบิาล 
และเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยก�าหนดกรอบการบรหิารจดัการความย่ังยืนของบรษิทัและบรษิทัในเครอื เป็นแนวปฏิบตั ิ
ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีมาตรฐานโดยมีนโยบายการด�าเนินงาน ดังนี้

ซีเค พาวเวอร์ กับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

VISION
เป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซียนที่มีการด�าเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

MISSION
พันธกิจ

สร้างผลตอบแทนที่ดี 
มั่นคง และเป็นธรรม 

แก่ผู้ถือหุ้น

01
ให้ความส�าคัญอย่างต่อเนื่องกับ
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

02

เป้าหมายการด�าเนินงาน
ขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

ประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศจากโครงการ
ด้านพลังงานที่หลากหลายด้วยความเข้มแข็งของฐานเงินลงทุน 

และความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในเครือที่พร้อมสร้างผลตอบแทน
สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอและยั่งยืน

สงเสรมิความย่ังยนืทางธุรกิจของบรษิทั
และบริษัทในเครือผานการขยาย

การลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหนาย
พลังงานสะอาดสูประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียน เพื่อรวมสราง
ความมัน่คงดานพลงังานใหแกภมูภิาค

และเพื่อสรางผลตอบแทนที่ดี และ
เปนธรรมแกผูถือหุน

รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสังคม ชุมชน ตลอดจน

ผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทในเครือ
ทั้งทางตรงและทางออม

มุงมั่นตอการเลือกใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสรางสมดุล
ระหวางการรักษาสิ่งแวดลอมและ
การดำเนินงานอันมีประสิทธิภาพ

บรรษัทภิบาล
และเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล้อม
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บริษัทให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการความย่ังยืนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานร่วม
ด�าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้เสียตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนและสังคม คู่ค้า
และผู้รับเหมา พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง โดยการน�าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  
ทีค่รอบคลมุโอกาสและความเสีย่งอนัมนัียส�าคญัท้ังในมติด้ิานบรรษทั
ภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาประกอบการทบทวน
ประเด็นด้านความย่ังยืนที่มีนัยส�าคัญเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือน�าไปสู่
การทบทวนและพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านความย่ังยืน 
โดยยึดหลักส�าคัญ 4 ประการตามมาตรฐานการจัดท�ารายงานความ
ยั่งยืนในระดับสากล Global Reporting Initiative (GRI Standards) 
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ 
จัดท�ารายงาน (Stakeholder Inclusiveness) การพิจารณาบริบท
แห่งความยั่งยืน (Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้าน
ความย่ังยืนท่ีส�าคัญ (Materiality) และความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูล (Completeness)

ซึง่ในปี 2564 บรษิทัสามารถสรปุผลการประเมนิประเดน็ผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ให้ความส�าคัญ และประเด็นที่การด�าเนินธุรกิจของบริษัทอาจมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ได้ดังนี้

อีกทั้ง บริษัทได้ด�าเนินการวางแผนเพ่ือท�าการตอบสนองต่อประเด็นด้านความย่ังยืน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร  
การปรับปรุงแก้ไข พร้อมท้ังการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทสามารถปรับตัวให้ทันกับ 
แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

1

2

3
6 8

7 910

11

45

บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
 ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามขอกำหนด
2. ความมั่นคงดานเสถียรภาพ 
 และความพรอมของการดำเนินการ
3. การบริหารจัดการความสัมพันธ 
 และความรับผิดชอบตอลูกคา
4. การบริหารจัดการนวัตกรรม
5. การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน

สิ่งแวดลอม

10. การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
11. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สังคม

6. การเคารพสิทธิมนุษยชน
7. การพัฒนาศักยภาพ
 และการดูแลพนักงาน
8. การดูแลสังคมและชุมชน
9.  สุขภาวะและความปลอดภัย
 ในสภาพแวดลอมการทำงาน

ความสำคัญตอบริษัท

คว
าม

สำ
คัญ

ตอ
ผูม

ีสว
นไ

ดเ
สีย

สูง

กลาง

ต่ำ

ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญต่อธุรกิจ
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ประเด็นความยั่งยืนของบริษัท ประจ�าปี 2564 และการสร้างคุณค่าร่วม

เศรษฐกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัท�า

รายงานความย่ังยืน (GRI STANDARDS)
ความสอดคล้องการเป้าหมายที่ยั่งยืน 

(SDGs)
ผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ

1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อก�าหนด

• พนักงาน
• หน่วยงานภาครัฐ
• ลูกค้า
• ชุมชนและสังคม
• คู่ค้า
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

GRI: 3-3, 205-2, 205-3, 2-9 •  100 % พนักงานและผู้บริหารได้รับการอบรมธรรมาภิบาล 
ขัน้พ้ืนฐาน (นโยบาย และระเบยีบปฏิบตัด้ิานจรรยาบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงค่านิยมองค์กร
ของบริษัท)

•  บริษัทค�านึงถึงประเด็นด้าน ESG Risk และระบุความเสี่ยงท่ี 
เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

2. ความมั่นคงด้านเสถียรภาพ และความพร้อมของการด�าเนินการ

• พนักงาน
• หน่วยงานภาครัฐ
• ลูกค้า
• ชุมชนและสังคม
• คู่ค้า
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

GRI: 3-3, 201-1, EU1, EU2, EU28, 
EU29, EU30

• 96% มีความพร้อมของระบบผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า
• 89% ลงทุนในพลังงานหมุนเวียน

3. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

• พนักงาน
• ลูกค้า
• ชุมชนและสังคม
• คู่ค้า
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

GRI: 3-3 • ไม่มีข้อร้องเรียนของลูกค้า
• 95% ลูกค้ามีความพึงพอใจในการด�าเนินงานของบริษัท
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัท�า

รายงานความย่ังยืน (GRI STANDARDS)
ความสอดคล้องการเป้าหมายที่ยั่งยืน 

(SDGs)
ผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ

4. การบริหารจัดการนวัตกรรม

• พนักงาน
• ลูกค้า
• ชุมชนและสังคม
• คู่ค้า
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

GRI: 3-3 •  10 นวัตกรรม (นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม)

• 16 นวัตกร
• 17 ชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางนวัตกรรม

5. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

• พนักงาน
• ลูกค้า
• ชุมชนและสังคม
• คู่ค้า
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

GRI: 3-3, 308-1, 308-2, 414-1, 414-2 • 100% ของคู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการประเมินด้าน ESG
•  80% มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส�านักงานท่ีได้รับฉลากรับรอง 

ด้านสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัท�า

รายงานความย่ังยืน (GRI STANDARDS)
ความสอดคล้องการเป้าหมายที่ยั่งยืน 

(SDGs)
ผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ

6. การเคารพสิทธิมนุษยชน

• พนักงาน
• หน่วยงานภาครัฐ
• ลูกค้า
• ชุมชนและสังคม
• คู่ค้า
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

GRI: 3-3, 412-1, 412-2, 405-1, 
405-2

• ไม่มีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
•  100% ได ้ รับการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน  

พร้อมก�าหนดมาตรการบรรเทา แก้ไข และเยียวยาผลกระทบ
•  8.7% ของพนักงานได้รับการอบรมหลักการส�าคัญของสิทธิ

มนุษยชน และเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบและประเมิน 
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

7. การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน

• พนักงาน GRI: 3-3, 401-1, 401-2, 401-3, 
404-1, 404-2, 404-3, 406-1

การดูแลพนักงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19
100% พนักงานร้อยละตรวจหาเชื้อ Covid-19
99.87 % พนักงานได้รับวัคซีนครบโดส
95% พนักงานใช้มาตรการปฏิบัติงาน Work From Home 

8. การดูแลชุมชนและสังคม

• พนักงาน
• ลูกค้า
• ชุมชนและสังคม
• คู่ค้า
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

GRI: 3-3, 413-1, 413-2 • ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนและสังคมรอบโรงไฟฟ้า
• 38 โครงการ/กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
• 257 ชั่วโมงของพนักงานจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม

สังคม
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการจดัท�า

รายงานความย่ังยืน (GRI STANDARDS)
ความสอดคล้องการเป้าหมายที่ยั่งยืน 

(SDGs)
ผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ

9. สุขภาวะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• พนักงาน
• หน่วยงานภาครัฐ
• ลูกค้า
• คู่ค้า
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

GRI: 3-3, 403-1, 403-3, 403-4,  
403-5, 403-6, 403-7

• ไม่มีการเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
• ไม่มีเหตุการณ์ การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานทั้งหมด
• อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการท�างาน 
 - 0 กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างานของพนักงาน
 - 0 กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างานของผู้รับเหมา

10. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

• พนักงาน
• หน่วยงานภาครัฐ
• ลูกค้า
• ชุมชนและสังคม
• คู่ค้า
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

GRI: 3-3, 303-1, 303-2, 303-3, 
303-4, 303-5, 306-1, 306-2, 306-3, 
306-4, 306-5, 307-1

√  3 โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 
•  ลดปริมาณน�้าเติมเข้าสู่ระบบถึง 58.5 ล้านลิตร
• จัดการขยะและสร้างมูลค่าขยะเป็นหน้ากากผ้า 6,600 ชิ้น
√ 7 โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
• ลดพลังงานถึง 2,556 เมกะจูล หรือ 3,150 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
•  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,418 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

√ NOx ดีกว่ามาตรฐาน
√ SOx ดีกว่ามาตรฐาน

11. กลยุทธ์การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• พนักงาน
• ลูกค้า
• ชุมชนและสังคม
• คู่ค้า
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้น

GRI: 3-3, 302-1, 302-2, 302-3,  
302-4, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4,  
305-5, 305-7

•  89% ลงทุนในพลังงานหมุนเวียน
•  การใช้พลังงานหมุนเวียนถึง 87,590 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
•  พลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้ถึง 9.2 ล้านเมกะวัตต์-ชั่วโมง

สิ่งแวดล้อม

สังคม
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การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs)  

บริษทัขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานความย่ังยืน โดยสนับสนนุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเดน็ทีส่อดคล้องกับขดีความสามารถและศกัยภาพทางธุรกจิ
ของบริษัท ภายใต้การด�าเนินการความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
และเศรษฐกิจ หรืออีเอสจี (ESG)

โดยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 9 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

บริษัทยังด�าเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวทางข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact: UN Global Compact) ในฐานะสมาชกิ
ภายใต้หลักสากล 10 ประการ ภายใต้ความรับผิดชอบพ้ืนฐานในประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการ 
ต่อต้านการทุจรติ และเพ่ือเป็นการขับเคลือ่นภาคธุรกิจของไทย ให้ตระหนกั

ถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจตามหลักการดังกล่าว 
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การร่วมเป็นภาคีเครือข่าย รางวัลแห่งเกียรติยศ

Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures  

Supporter: TCFD

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุน 
คณะท�างานด้านการเปิดเผยข้อมูล

ทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ 
(TCFD Supporter)

บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก  
เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย 

(Thailand Carbon Neutral  
Network: TCNN)

บริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิก RE100 Thailand Club 

 Thailand Carbon  
Neutral Network : TCNN

RE100 Thailand Club

การได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2564 
(THSI) เป็นปีที่ 2
บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นย่ังยืน (Thailand 
Sustainability Investment: THSI) ประจ�าปี 2564 โดย
ตลาดหลักทรัพย์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงการให้ความ
ส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนในทุกมิติท้ังทาง
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ 
(Environmental, Social, Governance&Economic: ESG) 
อย่างเป็นรูปธรรมของบริษัท

รางวัล The Asset ESG 
Corporate Awards 2021
บริษัทได้รับรางวัล The Asset ESG Corporate Awards 
2021 ประเภท Gold Award จาก The Asset ซึง่เป็นนติยสาร
การเงินชั้นน�าของเอเชีย สะท้อนถึงการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ย่ังยืนและค�านงึถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายในทกุมติขิอง ESG 
ที่ได้มาตรฐานระดับสากล
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การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Thai Institute of Directors: IOD)
บรษิทัได้รบัคะแนนในระดบั “ดเีลศิ” ต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 4 ในโครงการส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการบรษิทั
จดทะเบียนประจ�าปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวัล GPSC Grand Prix Operation Excellence Awards 2021
บรษิทัได้รบัรางวัล GPSC Grand Prix Operation Excellence Awards 2021 จากของโรงไฟฟ้าบางปะอนิ 
โคเจเนอเรชั่น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ประเภท Best Practices Sharing จากการคิดค้น พัฒนา 
และน�าเสนอนวัตกรรมที่สามารถลดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรางวัลรองชนะเลิศ 
ประเภท Realiazed Benefit จากผลรวมการด�าเนินการโครงการนวัตกรรมยอดเยี่ยม 

รางวัลเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ�าปี 2564
บริษัทได ้ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจ�าปี 2564 จากการสนับสนุนการ
ด�าเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 เพื่อเพิ่ม
โอกาสให้คนไทยได้เข้ารับการฉีดวัคซีน รวม 213,182 
โดส และร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของ COVID-19

รางวัล Asian Power Awards 2021
บริษัทได้รับรางวัล Asian Power Awards 2021 ประเภท 
Innovative Power Technology of the Year - Thailand 
โดยบริษัทได้คิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่สามารถ
ลดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และลด 
ค่าใช้จ่าย โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลติไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจเนอเรชั่น

16

รายงานความย่ังยืน 2564
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)



การรับมือกับการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการด�าเนินการ

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
การอุบัติของสายพันธุ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
อย่างหนักในทุกภาคส่วน ท้ังในส่วนของชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 
พฤติกรรมของผู้บริโภค การด�าเนินธุรกิจ การลงทุน และข้อก�าหนด 
กฎระเบียบต่าง ๆ จากภาครัฐ อาทิ การจ�ากัดพ้ืนท่ีในการเดินทาง  
การเว้นระยะห่างทางสงัคม เช่นเดยีวกับการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัที่
ได้รบัผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม ท�าให้บรษิทัต้องปรบัตัวและ
เตรยีมพร้อมรบัมอืต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างสม�า่เสมอ และ
จดัการกับความเสีย่งทีเ่กิดขึน้อย่างเหมาะสม โดยการก�าหนดแนวทาง
การป้องกัน และมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ควบคู่
กับการรักษาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ 
เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมา สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า พร้อมท้ังร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือ
สังคมให้สามารถข้ามผ่านภาวะวิกฤตินี้ไปได้ร่วมกัน

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ 
การรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้แต่ปี 2563 ต่อเนือ่งมาถึงปี 2564 บรษิทั
ได้มีการประเมินความเส่ียงของการระบาดของโรคในฐานะของความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นใหม่ในช่วงปี 2563 และ 
มกีารตดิตามสถานการณ์เพ่ือพร้อมรบัมอืและปรบัตวัให้เหมาะสมต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด และก�าหนด 
กฎระเบียบต่าง ๆ จากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

บรษิทัด�าเนินการจดัตัง้ BCP Pandemic Team ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าท่ีตดิตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชดิ รบัผดิชอบในการก�าหนดมาตรการป้องกัน และปรบัปรงุ
มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดอยู่เสมอ พร้อมท้ังสือ่สารให้พนกังาน คูค้่า และผูร้บัเหมาของบรษิทัและบรษิทั 
ในเครือที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และ สปป.ลาว รับทราบเป็นรายสัปดาห์และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
ซึง่จากการท่ีบรษิทัได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบของการแพร่ระบาดต่อการด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ  พบว่า
ประเดน็ส�าคญัทีม่คีวามสมัพันธ์ต่อการด�าเนนิธุรกิจ และต้องมกีารก�าหนดมาตรการการป้องกันอย่างเหมาะสม 
และเข้มงวด ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

ดูรายละเอียดการด�าเนินการ 
ของบริษัทเพื่อตอบสนอง 
อย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์ 
COVID-19 (Emergency 
Response) โปรดสแกน
หรือคลิก

การดูแลพนักงาน ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

การรักษาเสถียรภาพ
การผลิต

การดูแลชุมชน 
และสังคม
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การปฏิบัติ และการประเมินผลการด�าเนินการ 

ผลการด�าเนินงานและการสร้างคุณค่า

พนักงาน
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

100% 

พนักงาน 
ได้รับวัคซีนครบโดส

99.87% 
พนักงานใช้มาตรการ 
การปฏิบัติงานที่บ้าน  
(Work from Home)

95%

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ที่มีการแพร่กระจายในพ้ืนท่ีของประเทศไทยอย่างรวดเร็ว บริษัทได้ก�าหนด 
แนวปฏบิตัเิพ่ือเป็นการป้องกันดแูลสขุภาพและความปลอดภัยของพนกังาน ดงัน้ี

ยกระดบัความเข้มข้นของมาตรการการปฏบิตังิานทีบ้่าน (Work from Home) 
โดยจดัสรรและแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามความจ�าเป็นในการเข้าปฏบิตังิาน  
ณ โรงไฟฟ้าหรือส�านักงานอย่างชัดเจน และขอความร่วมมือให้พนักงาน
ท�างานหรือประชุมผ่านทางออนไลน์ให้มากที่สุด ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็น
ต้องเข้าปฏิบัติงานในที่ท�างาน ให้พนักงานแจ้งตรงต่อหัวหน้างานทุกคร้ัง 
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินความเสี่ยงเนื่องจาก
การแพร่ระบาดได้ พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ COVID-19 อย่างเคร่งครัด  
โดยในปีที่ 2564 มีจ�านวนชั่วโมงท�างานการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from 
Home) 146,700 ชั่วโมงท�างาน โดยพนักงานร้อยละ 95 ใช้มาตรการการ
ปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from Home) และพนักงานร้อยละ 5 ใช้มาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ส�าหรับกระบวนการ
ผลิตโรงไฟฟ้าในประเทศไทย

บริษัทได ้ให ้ความช ่วยเหลือในการจัดหาและ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน
ทุกระดับอย่างท่ัวถึง โดยในปีท่ีผ ่านมา บริษัท
ช่วยเหลือการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานจนครบโดส  
ร้อยละ 99.87

ใช้มาตรการ
การปฏิบัติงานที่บ้าน 
และมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค
ในพื้นที่เฉพาะ

จัดหาวัคซีน
ให้พนักงาน
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จัดเตรียมรถรับส่ง
เพื่อให้บริการ
พนักงาน

ท�างานผ่าน 
ทางออนไลน์ 
มากขึ้น

ลดระดับ 
ความเสี่ยง 
การแพร่ระบาด

ตรวจหาเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-19)

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับเปลี่ยนระบบการท�างานของ
บริษัทให้สามารถด�าเนินการผ่านทางออนไลน์ได้มากข้ึน เพ่ือลด 
ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดให้ได้มากที่สุด 

การจัดสรรแม่บ้านในการเข้าปฏิบัติงาน โดยแบ่งรอบการเข้า 
ปฏบิตังิาน เพ่ือลดระดบัความเสีย่งของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครดั

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมท้ังวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกล 
จากการติดเชื้อผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น อีเมล CKP 
Pandemic-Line Group ของบริษัท เป็นต้น 

บริษัทได้จัดหาและสนับสนุนให้พนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ตรวจหาเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธี RT-PCR 
และสนบัสนนุให้มกีารตรวจคดักรองด้วยชดุตรวจการตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Antigen Test Kit (ATK) 
ก่อนเข้าปฏิบัติงานในทุกสัปดาห์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยัง
จัดเตรียมอุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อาทิ สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย 
ให้เพียงพออยู่เสมอ

ด�าเนินการ
ฆ่าเชื้อ
ในส�านักงานและอาคาร 
รวมถึงภายในโรงไฟฟ้า/
พื้นที่ปฏิบัติงานทุกสัปดาห์

บริษัทเล็งเห็นถึงความเสี่ยงต่อพนักงานจากการเดินทางด้วย 
รถสาธารณะ แต่มีความจ�าเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานที่ส�านักงาน  
โดยเฉพาะพนักงานทีต่ัง้ครรภ์ พนักงานท่ีมโีรคประจ�าตวั และพนกังาน 
ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โดยบริษัทได้จัดเตรียมรถรับส่งของบริษัท 
เพื่อให้บริการ 

จัดช่องทางการสื่อสาร
CKP  
PANDEMIC-LINE 
GROUP
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บทสัมภาษณ์พนักงาน

การดูแลพนักงานในสถานการณ์โควิด-19

คุณศิวาพร
วิมลจริยาบูลย์
พนักงานที่ตั้งครรภ์
ผู้จัดการ - แผนกบัญชีเจ้าหนี้

คุณปวิตรา ธาตุทอง
พนักงานที่เดินทางโดยรถสาธารณะ
เจ้าหนี้อาวุโส - สรรหาว่าจ้าง

ดร.วิระวรรณ สมบัติศิริ
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

“บริษัทแสดงความห่วงใยให้กับพนักงานท่ีตั้งครรภ์ มีการ
จัดหาวัคซีนให้และให้ท�างานท่ีบ้านได้ ท�าให้ลดความเส่ียง
ในการติดเชื้อโควิดได้”

“ลดความเสีย่งตดิเชือ้โควิดในระหว่างการเดนิทาง โดยบรษิทั
จัดหารถรับ-ส่งให้กับพนักงานท่ีเดินทางโดยรถสาธารณะ 
ท�าให้มัน่ใจว่าปลอดภยัเนือ่งจากบรษิทัมนีโยบายให้พนักงาน
ขับรถตรวจ ATK ด้วย”

“ประทบัใจในการสนับสนนุของทมีไอท ีมคีวามสะดวกสบาย
ในการท�างาน ถึงจะ Work from Home แต่ทีมงานไอที 
ก็สามารถสนับสนุนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ และ 
ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้โควดิจากการเดนิทางไปท�างาน”
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษัทตระหนักและห่วงใยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน 
อยู่เสมอ โดยมีการก�าหนดมาตรการและนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรอบด้าน ประกอบด้วยมาตรการการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่

ก�าหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
สิง่แวดล้อมในการท�างาน ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบก�าหนดนโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การขออนุญาต 
เข้าท�างานรูปแบบใหม่โดยเรียกว่า “ระบบ E-Work Permit”

ห้ามเข้า-ออกโรงไฟฟ้า พร้อมจัดให้มีท่ีพักและอาหารให้แก่
พนักงานและผูร้บัเหมาทุกคนภายในพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 

คัดกรองพนักงานและบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาท�างานใน 
โรงไฟฟ้า โดยการวดัอณุหภูม ิและตรวจหาเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
(COVID-19) โดยใช้ชุดตรวจ ATK รวมถึงเตรียมความพร้อม
ส�าหรับมาตรการป้องกันการติดเชื้อ เช่น การจัดเตรียมชุด PPE  
หน้ากากอนามัย หน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) ในโรงไฟฟ้า
ทุกแห่งอย่างเพียงพอ

ก�าหนดแผนรบัมอืในกรณทีีพ่บผูต้ดิเชือ้ เพ่ือให้บรษิทัยังคงสามารถ
ด�าเนนิธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง โดยก�าหนดพ้ืนท่ีควบคมุสงูสดุคอื ห้อง
ควบคุมประจ�าโรงไฟฟ้า มีการจ�ากัดคนเข้า-ออก เฉพาะพนักงาน
ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพ่ือรักษาเสถียรภาพของกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าให้สามารถด�าเนินการผลิตได้ตามแผนการด�าเนินการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า 

สกัดก้ันการแพร่ระบาดโดยมีการจัดระเบียบการแยกใช้ลิฟต์  
มกีารกันพ้ืนทีแ่ละแยกพ้ืนทีป่ฏิบติังานของผูร้บัเหมาและพนกังาน  
เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ 

วัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย ชุด PPE

ห้ามเข้า-ออก
โรงไฟฟ้า

ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  
2564 ผ่านช่องทางส่ือสารออนไลน์ รวมท้ังมีการส่ือสารข่าว
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน 
ในความปลอดภัยและเพื่อสุขอนามัย

รักษาระยะห่าง 
และป้องกันการ 
แพร่กระจายของเชื้อ 

จ�ากัดคนเข้า-ออก  
เฉพาะพนักงานที ่
ได้รับอนุญาตเท่านั้น

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2564 ผ่านช่องทาง
สื่อสารออนไลน์

ใช้ระบบขออนุญาต 
เข้าท�างานรูปแบบใหม่

E-WORK 
PERMIT
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การรักษาเสถียรภาพการผลิต 
เนื่องจากพนักงานต้องปฏิบัติงานจากท่ีบ้าน (Work from Home) 
ร้อยละ 95 บริษัทจึงต้องปรับปรุงขั้นตอนการด�าเนินงานท่ีมีความ
จ�าเป็นต้องปฏิบัติหน้างาน เพ่ือให้บริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพ
การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระทบต่อการส่งมอบไฟฟ้า 
ให้แก่ลูกค้า โดยจัดแบ่งพนักงานให้สลับหมุนเวียนเข้าท�างาน 
ตามวันเวลาที่ก�าหนด พร้อมทั้งระบุแยกพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
โดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าสู ่บริเวณพ้ืนที่ส�านักงาน 
และ/หรือโรงไฟฟ้า พร้อมท้ังก�าหนดให้เขตพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าเป็นเขต 
หวงห้ามข้ันสูงสุดและจ�ากัดการเข้าออกอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมี
การจดัทมีและเตรยีมทมีปฏิบตังิานส�ารองกรณีเกิดเหตฉุกุเฉนิในการ 
เดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้าและส่วนของงานซ่อมบ�ารุง โดยเป็นการผสาน
ความร่วมมือกันระหว่างลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากน้ี บริษัทยังได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย โดย
พัฒนาระบบของโรงงานผลิตไฟฟ้าให้สามารถควบคุมหรือตรวจวัด
จากระยะทางไกลได้ (Remote Operation) รวมทั้งใช้ระบบ SCADA 
และมช่ีองทางการตดิต่อกับศนูย์ NCC (National Control Center) เพ่ือ
ประสานงานออนไลน์ ซึง่จากการควบคมุการด�าเนินงานในบรษิทัอย่าง
รัดกุมและมีประสิทธิภาพ ท�าให้บริษัทสามารถรักษาผลประกอบการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลชุมชนและสังคม
บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์และความห่วงใยต่อสังคมในสถานการณ์
วิกฤตกิารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาและช่วยเหลอืสงัคมอย่างรอบด้าน ซึง่เป็นอกีหนึง่ปัจจยั
ส�าคญัในกลยุทธ์การบรหิารธุรกิจให้เตบิโตอย่างย่ังยืน โดยในปี 2564 
บริษัทได้ด�าเนินโครงการช่วยเหลือสังคมท้ังในประเทศไทย และ 
สปป.ลาว เพ่ือให้บรษิทั สงัคม และชมุชนสามารถต่อสูกั้บสถานการณ์
วิกฤตกิารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ร่วมกัน

พัฒนาระบบของโรงงานผลิตไฟฟ้า 
ให้สามารถควบคุมหรือตรวจวัด 
จากระยะทางไกลโดยใช้

ใช้ระบบ

SCADA
มีช่องทางการติดต่อกับศูนย์

NCC
(National Control Center) 
เพื่อประสานงานออนไลน์

5.5
สนับสนุนความช่วยเหลือ
ให้ชุมชนและสังคม

ล้านบาท

สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  
เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและป้องกัน 
การแพร่ระบาด COVID-19

1.37ล้านบาท

REMOTE 
OPERATION
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“CKPower ส่งต่อพลังใจ สู้ภัยโควิด-19”

การสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์และองค์กรภาครัฐในประเทศไทยและ สปป.ลาว

สนับสนุนการสร ้ างห ้องไอซี ยูความดันลบ 
(Negative Pressure Unit) พร้อมอุปกรณ์และ 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศปรับความดันลบให้กับ 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 1.3 ล้านบาท

สนับสนุนรถพยาบาลพร ้อมทั้ งงบประมาณ
สนับสนุนให้กับกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว 
ผ ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ และสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข
แขวงไซยะบุรี  เ พ่ือช ่วยบริหารจัดการลดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ใน สปป.ลาว รวม 1.5 ล้านบาท 

สนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน 
KU สู้ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตั้งแต่แรกเริ่มในการจัดต้ังศูนย์ จนประสบความ
ส�าเร็จในการบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดย
มีคนไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนจากการจัดตั้งศูนย์น้ี 
เป็นจ�านวนกว่า 2 แสนโดส รวมมูลค่า 2 ล้านบาท

สนับสนุนอุปกรณ์ท่ีจ�าเป ็นให้แก่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข 4 ดินแดง ส�านักอนามัยกรุงเทพ อาทิ 
เครือ่งวดัความดนั เครือ่งวดัออกซเิจนปลายน้ิว เพ่ือ
สนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน 
รวม 5 หมื่นบาท

01 02 03 04
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การดูแลชุมชนและสังคมโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าของบริษัท

พนักงานจิตอาสาของบริษัทร ่วมลงพ้ืนที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
ทั้งในไทยและ สปป.ลาวเพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกัน 
โรคติดเชื้อ COVID-19 อาทิ แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย 
และยารักษา รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน 
อย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทด�าเนินการส่งมอบตั้งแต่ช่วงต้นการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่ชุมชนต่าง ๆ บริเวณพ้ืนที่
โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี และในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา รวม 3 แสนบาท

บริษัทร่วมกับโรงไฟฟ้าบางเขนชัยโซลาร์ (BKC) สนับสนุนเคร่ือง
อุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และเวชภัณฑ์ท่ี
จ�าเป็น ให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
ทั้งหมด 400 ครัวเรือน รวม 2.5 แสนบาท

01 02
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ในปี 2564 บริษัท ได้ด�าเนินการตอบสนองต่อแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (Global Trend) ในเร่ือง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยก�าหนดกลยุทธ์ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศทั่วทั้งองค์กร (Group-Wide Climate Strategy) การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due 
Diligence) เพ่ือประเมนิความเสีย่งต่อการละเมดิสิทธมินษุยชนของทัง้ห่วงโซอปุทานของบรษัิท เพือ่เตรยีมความพร้อมและรบัมอืต่อการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของโลก รวมทัง้สร้างความเชือ่มัน่ของผูม้ส่ีวนได้เสยีถึงความมุง่มัน่ในการมุง่สูก่ารพฒันาทีย่ั่งยนืของบรษิทั

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หนึง่ในข้อตกลงจากการประชมุสมชัชาประเทศภาคอีนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ สมยัที ่26 (COP26) คอื
การยกระดับความพยายามครั้งใหญ่ของมนุษยชาติท่ีจะลดก๊าซเรือนกระจกให้มากย่ิงขึ้น พร้อมกับข้อตกลงที่ยังคงพยายามควบคุมอุณหภูมิ
โลกไม่ให้เพิ่มสูงกว่า 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อบรรลุความตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยมีผู้น�ากว่า 100 ประเทศทั่วโลกต่างเห็นตรงกัน
ในการยุติการตัดไม่ท�าลายป่า ระงับการปล่อยก๊าซมีเทน และลดการใช้ถ่านหิน ภายในปี 2573 นอกจากนี้ สถาบัน/องค์การทางเงินต่างตกลง
ที่จะสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียนให้กับภาคเอกชน และเลี่ยงการให้เงินทุนกับ
อุตสาหกรรมที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

จากข้อตกลง COP 26 ดังกล่าว บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของประชาคมโลกที่จะลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก บริษัทจึงจัดท�ากลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีครอบคลุมการท�างานทั่วทั้งองค์กร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กร
ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (Net Zero GHG emission by 2050) บริษัทเชื่อมั่นเป็นอย่างย่ิงว่ากลยุทธ์ด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการค้า (Competitive Advantage) ให้แก่บริษัท และเป็นการเตรียมความ
พร้อมส�าหรับมาตรการหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ในอนาคตอันใกล้

แนวโน้มของโลก สู่การเคลื่อนไหวของซีเค พาวเวอร์
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สิทธิมนุษยชน 

จากเหตกุารณ์ส�าคญัของโลกหลายเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกับการละเมดิสทิธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน การใช้แรงงาน 
อย่างไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด 19 (COVID-19) ทีม่ต่ีอกลุม่เปราะบาง (Vulnerable Group) เหตกุารณ์ดงักล่าวท�าให้ประเดน็ด้านสทิธิ
มนษุยชนเด่นชดัมากยิง่ขึน้ในกระแสโลก ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างคาดหวังให้บรษิทัเอกชนสนับสนุนการปกป้อง
สทิธิมนุษยชนของพนกังานบรษิทัและครอบคลมุไปถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อปุทาน 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ นอกจากน้ี กฎหมายและมาตรฐานด้านความย่ังยืนท้ังในประเทศและใน
ระดับสากลต่างให้ความส�าคัญต่อการยกระดับความเข้มข้นในประเด็นด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
หากบริษัทละเลยต่อการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจท�าให้บริษัทสูญเสียความเชื่อมั่นและ 
ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งอาจต้องสูญเงินจ�านวนมหาศาลอัน

เพ่ือเป็นการเตรียมตัวรับมือและป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อแนวโน้มในด้านสิทธิมนุษยชน 
บริษัทจึงด�าเนินการประเมินความเสี่ยงประเด็นทางด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนท้ังหมด 14 ประเด็น  
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททั้งหมด ตั้งแต่พนักงานบริษัท ผู้รับเหมา คู่ค้า ไปจนถึง ชุมชนบริเวณใกล้เคียง
โรงไฟฟ้า บรษิทัทุกแห่งในสถานการณ์ทีเ่ปราะบางและสุม่เสีย่งต่อเกิดการละเมดิสทิธิมนุษยชน โดยบรษิทั
ได้ก�าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการป้องกัน ลดความสูญเสีย มีการ
ประเมินผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง มีมาตรการ
ป้องกันอย่างเข้มงวดและมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการส่ือสารต่อสาธารณะ เพ่ือ 
ให้แน่ใจได้ว่าผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการดูแลและเยียวยาอย่างใส่ใจ

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพน้ัน ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีส่งเสริมมนุษย์ในการด�ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร  
น�า้สะอาด ยารกัษาโรค และท่ีพักอาศยั องค์การกองทนุสตัว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund For Nature: 
WWF) เปิดเผยว่าในช่วงระหว่างปี 2513 ถึงปี 2555 ที่ผ่านมา ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก ที่อยู่อาศัยของสัตว์ในหลายพ้ืนที่ถูกท�าลาย พืชและสัตว์สูญพันธุ์ไปอย่างมากและ
รวดเรว็ ดัชนชีีว้ดัความหลากหลายทางชวีภาพของโลกแสดงให้เหน็จ�านวนประชากรสตัว์มกีระดกูสนัหลงั 
ที่ลดลงถึงร้อยละ 58 และยังมีจ�านวนท่ีลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 2 ในทุก ๆ ปี  จึงเป็นความจ�าเป็นอย่าง 
เร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับธรรมชาติ คงความสมดุลทางระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความมั่นคงของแหล่งทรัพยากรทั้งบนบกและในน�้า 

ปี 2564 มีการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สมัยที่ 15 (COP 15) ที่ถกเถียงกันถึงประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ว่าระบบนิเวศที่ 
อุดมสมบูรณ์เป็นหน่ึงในส่วนส�าคัญต่อการบรรเทาปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเรว็ และช่วยให้ชมุชนปรบัตวัเข้ากับการใช้ชวีติภายใต้ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  
จากการประชมุดงักล่าวมแีนวโน้มท่ีทางองค์กรสหประชาชาตจิะออกข้อบงัคบัให้องค์กรเอกชนทัว่โลกจดั
ท�ารายงานการเงนิทีเ่ก่ียวข้องกับธรรมชาติ (Taskforce on Nature-related Financial Disclosure: TNFD) 
เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 15 (SDGs) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจ

บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน�้าท่ีบริษัทได้ประยุกต์เทคโนโลยี 
ทีท่นัสมยัมาใช้เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบทางด้านความหลากหลายทางชวีภาพอย่างเคร่งครดั เช่น 
การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบฝายทดน�้าขนาดใหญ่ (Run-of-River) แห่งแรกบนแม่น�้าโขงตอนล่าง  
และมีการประยุกต์เทคโนโลยีน�าสมัยระดับโลกมาออกแบบ “ระบบทางปลาผ่านแบบผสม” หรือ  
Multi-system Fish Passages จากการด�าเนินการ บริษัทหวังเป็นอย่างย่ิงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่
จะคงไว้ซึง่ความหลากหลายทางชวีภาพ ความมัน่คงทางอาหาร และอาชพีของชมุชนท่ีอาศยัใกล้เคยีงกับ 
โรงไฟฟ้าของบริษัท เสมือนเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน
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GOVERNANCE

บรรษัทภิบาล 
และเศรษฐกิจ

2
ส่วนที่
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการด�าเนินการ

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ
บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
มีแนวปฏิบัติ ท่ี โปร ่งใส และความรับผิดชอบต ่อหน ้า ท่ีของ 
คณะกรรมการ ส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพต่อการปรับตัว สร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของสภาพธุรกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโต และสร้างมูลค่า
ระยะยาว เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวัง และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนตลาดทุนและ
สังคมโดยรวม

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทยึดมั่นตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการด�าเนินธุรกิจเพ่ือความเติบโตอย่างย่ังยืน
ขององค์กร มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทที่ครอบคลุม
ประเด็นส�าคัญตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีท้ัง 5 หมวด 
ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ครอบคลมุผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ 
คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 12 ท่าน โดยเป็นเพศหญิงจ�านวน 1 ท่าน เป็นคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน บริษัทมี 
นโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนคณะกรรมการท้ังหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน  
โดยการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทจะค�านึงถึงข้อก�าหนดทางกฎหมาย ประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
ตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ รวมทั้งท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้ก�าหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เรือ่ง คณุสมบตัแิละขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 และข้อบงัคบั
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที ่ทจ. 39/2559 เรือ่ง การขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุน้ทีอ่อกใหม่ (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) เพ่ือท�าหน้าทีค่วบคมุและรบัผดิชอบการบรหิารจดัการการด�าเนนิงาน 
ขององค์กรให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย วิสัยทัศน์และหลักปฏิบัติที่ดีขององค์กร รักษาผลประโยชน์ของบริษัท เกิด 
การถ่วงดลุระหว่างกรรมการอสิระ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร รวมถึงสามารถตรวจสอบ 
การออกเสียงในที่ประชุมให้เกิดความโปร่งใสได้ โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ครั้ง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 12 ท่าน

คณะกรรมการ จ�านวน (คน)

คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11

คณะกรรมการอิสระ 4

คณะกรรมการ จ�านวน (คน)

เพศหญิง 1

เพศชาย 11

รวม 12

โครงสร้าง 
คณะกรรมการบรษิทั  
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
หรือคลิก
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การสรรหาคณะกรรมการ
บรษิทัก�าหนดให้การสรรหากรรมการด�าเนินงานภายใต้ความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งท�าหน้าที่
พิจารณาคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามเหมาะสมและคณุสมบตัหิลากหลาย 
อาท ิทกัษะด้านวิชาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จ�ากัดอายุ 
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และความบกพร่องในสมรรถภาพทางร่างกาย 
ทั้งนี้การสรรหากรรมการจะพิจารณาความรู ้ความช�านาญของ
กรรมการจากวุฒกิารศกึษา ประวัตกิารฝึกอบรม การด�ารงต�าแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อยและการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทหรือบริษัทอื่น 
รวมถึงประสบการณ์การปฏิบตังิาน โดยจดัท�าเป็น Board Skill Matrix 
ซึง่ช่วยให้การสรรหากรรมการมคีวามสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและ
มุ่งสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

Board Skill Matrix

2

4

6

8

10

12

การดำเนินธุรกิจ
ของบร�ษัท

บัญชีและการเง�น

ว�ศวกรรม

บร�หารจัดการ
และบร�หารธุรกิจ

ธุรกิจพลังงาน

เศรษฐศาสตร

กฎหมาย และขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

การบร�หารความเสี่ยงและ
การจัดการภาวะว�กฤต

กำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอยางยั่งยืน
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จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
นอกเหนือจากหลักการก�ากับกิจการท่ีดีแล้วนั้น บริษัทได้จัดท�า 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์การด�าเนินธุรกิจ 
ที่ตั้งอยู ่บนพ้ืนฐานความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมุ่งหมายให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึง 
กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีหน้าท่ี
ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับน้ีนอกเหนือไปจากการปฏิบัติตาม
กฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทได้ก�าหนดมาตรการเพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
ได้ก�าหนดภายใต้จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณ 
ผู้บริหารและพนักงาน และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือค�านึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงมีหน่วยงาน 
ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน และก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ท่ีคุ้มครองในการเก็บข้อมูล ข้อร้องเรียน
เป็นความลับ จ�ากัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูล และเปิดเผยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่านั้น เพ่ือ
สร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน รวมถึงบริษัทยังได้ประกาศ 
ใช้แนวทางการงดรับและให้ของขวัญพร้อมท้ังสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ให้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก 

รายละเอียดของจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ 
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

แนวปฏิบัติต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชัน 
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

ช่องทางร้องเรียน (Whistleblower Channel)
บรษิทัจดัให้มช่ีองทางท่ีหลากหลายในการรบัเรือ่งร้องเรยีนและข้อเสนอแนะจากผูม้ส่ีวนได้เสยี ภายใต้ความน่าเชือ่ถือและมคีวาม
เป็นอสิระจากบคุคลภายนอก โดยผูแ้จ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนจะได้รบัความคุม้ครองและเป็นธรรม ซึง่ในกรณีการพบเบาะแส
การไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ การกระท�าผดิกฎหมาย และพฤตกิรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจรติของบคุคลในองค์กร โดยสามารถร้อง
เรียนผ่านช่องทางที่บริษัทก�าหนด ได้แก่

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบข้อร้องเรียน ดังนี้
1.  รวบรวมข้อเทจ็จรงิท่ีเก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 

หรือการทุจริตคอร์รัปชัน และ/หรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสม
ด�าเนินการ

2.  ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐานและเสนอต่อกรรมการ 
ผู้จัดการ และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

3.  คณะกรรมการสอบสวนด�าเนินการรวบรวมข้อมูล หลักฐาน เก่ียวกับ 
ข้อร้องเรียน 

4. คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา 
5.  ก�าหนดมาตรการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหาย และจัดท�ารายงาน 

น�าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการเพื่อทราบ
6.  ส่งผลการพิจารณาและมาตรการเยียวยาต่อผู ้ร ้องเรียนหรือผู ้ได้รับ 

ผลกระทบ โดยหลังจากเกิดเหตุแล้ว มีการติดตามบรรเทาความเสีย
หาย และพิจารณาเพ่ิมเติมมาตรการและแนวทางป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ซ�้าในอนาคต

7.  จัดท�ารายงานข้อเท็จจริงท้ังหมดเพ่ือก�าหนดมาตรการและแนวทาง
ป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดการกระท�าผิดทุจริตคอร์รัปชันหรือการฝ่าฝืน 
จรรยาบรรณในอนาคต

02 03

ผ่านทาง E-mail  
- ถึงเลขานุการบริษัทที่ 
 compliance@ckpower.co.th 
-  ถึงกรรมการตรวจสอบและ
 คณะกรรมการบริษัทโดยตรงที่ 
 directors@ckpower.co.th
- หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่  
 ir@ckpower.co.th

จดหมายปิดผนึก ส่งถึง
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร  
ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กทม. 10400

01

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
โดยตรงที่หน่วยงาน 
นักลงทุนสัมพันธ์
www.ckpower.co.th/th/ir

หรือคลิก หรือคลิก

30

รายงานความย่ังยืน 2564
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

https://www.ckpower.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy-document-download/code-of-conduct/code-of-conductcode-of-business-conduct-th-02.pdf
https://www.ckpower.co.th/storage/content/corporate-governance/guidelines/guidelines-06-th.pdf


เป้าหมายและดัชนีชี้วัด
ผลการด�าเนินการขององค์กร 

100%
ของพนักงานและผู้บริหารผ่านการอบรม 
ธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐาน นโยบาย และระเบียบ
ปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ ในการด�าเนินธุรกิจ 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงค่านิยม
องค์กรของบริษัท

100% 

บรษิทัก�าหนดนโยบาย  
“No Gift Policy งดรบั - งดให้ของขวญั"  
โดยสร้างความตระหนักและการรับรู ้
สู่การปฏิบัติจริงทั่วทั้งองค์กร ในปี 2564 
พนักงานรับรู้และปฏิบัติตามนโยบาย

การปฏิบัติ และการประเมินผลการด�าเนินงาน

ในปี 2564 มีพนักงานและผู้บริหารคิดเป็น 

ที่ผ่านการอบรมธรรมาภิบาลขั้นพื้นฐาน  
นโยบาย และระเบียบปฏิบัต ิ
ด้านจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ  
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน  
รวมถึงค่านิยมองค์กรของบริษัท

100% 

บทสัมภาษณ์พนักงานผู้ได้รับ
การอบรมธรรมาภิบาลพื้นฐาน

คุณธฤต พรหมะวัน
หัวหน้างานวิศวกรรม  
- วิศวกรรมอุทกวิทยา

“การอบรมเร่ืองธรรมาภิบาลขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่วันแรกท่ีมา
ท�างาน สามารถสร้างความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบตัิ 
ในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ CKPower ตลอดจน 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ท�าให้
ผมสามารถปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
โดยเฉพาะเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่ส�าคัญ 
ที่จะน�ามาปฏิบัติในการท�างานได้”

ผลการด�าเนินงานสร้างคุณค่า

ผลงานเด่นปี 2564
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการด�าเนินการ

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่การด�าเนินธุรกิจมีโอกาสได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง เช่น การขาดแคลนน�้าท่ีเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่รุนแรง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเปล่ียนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีพลงังานและดจิทิลัทีเ่ป็นไปอย่างรวดเรว็ รวมถึงนโยบายของภาครฐัท่ีมกีารก�าหนดระเบยีบ
ข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการด�าเนินงานของภาคธุรกิจ ก่อให้เกิดการแข่งขันและความเส่ียงใหม่
ตลอดเวลา บริษัทจึงจ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามความเส่ียงอย่าง 
รอบด้าน ครอบคลุมถึงความเสี่ยงเกิดใหม่ในอนาคต (Emerging Risks) เพ่ือให้บริษัทสามารถ 
ลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น เติบโตได้อย่างมั่นคง และสร้างผลการด�าเนินงานท่ีดีเพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
ผู้น�าด้านเทคโนโลยีพลังงานอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงท่ีช่วยให้บริษัทสามารถเตรียมความพร้อม
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและ 
ทนัท่วงที รวมทัง้สามารถประเมนิโอกาสทางธุรกิจและเลง็เห็นช่องทางการเตบิโตของธุรกิจอย่างย่ังยืน 
จงึได้มกีารก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งเพ่ือเป็นการส่งเสรมิกระบวนการบรหิารจดัการความ
เส่ียงขององค์กร รวมท้ังจัดต้ังคณะท�างานบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทในเครือ ประกอบ
ไปด้วยผู้บริหารจากทุกสายงาน อาทิ สายงานวางแผนธุรกิจ สายงานวิศวกรรม ฝ่ายเดินเครื่องและ
บ�ารุงรักษา ผู้จัดการโรงไฟฟ้า เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการจัดท�าแผนการบริหารความเส่ียงรายปี 
โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย จ�านวน 4 ครั้งต่อปี  
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระด้านบรรษัทภิบาล ด้านบริหารความเสี่ยง และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้บริษัทประเมินความเสี่ยง 4 ด้าน คือ

ความเสี่ยง
ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk: F) 

ความเสี่ยง 
ด้านกฎหมาย 
และกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 
(Compliance Risk: C)

0201 03 04
ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์
(Strategic 
Risk: S)

ความเสี่ยง 
ด้านการด�าเนินงาน 
(Operational 
Risk: O)

กรรมการผู้จัดการ แผนกตรวจสอบภายในเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ผู้ประสานงานผู้ประสานงาน

หน่วยงานเจ้าของ 
ความเสี่ยง/ 
หน่วยงานที่

สนับสนุนความเสี่ยง

หน่วยงานเจ้าของ 
ความเสี่ยง/ 
หน่วยงานที่

สนับสนุนความเสี่ยง

หน่วยงานเจ้าของ 
ความเสี่ยง/ 
หน่วยงานที่

สนับสนุนความเสี่ยง

หน่วยงานเจ้าของ 
ความเสี่ยง/ 
หน่วยงานที่

สนับสนุนความเสี่ยง

หน่วยงานเจ้าของ 
ความเสี่ยง/ 
หน่วยงานที่

สนับสนุนความเสี่ยง

ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงาน

คณะท�างานบริหาร 
ความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

และบรหิารความเสีย่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงในการท�าหน้าที่พิจารณา
อนมุตักิารบรหิารความเสีย่งของบรษิทัและบรษิทัในเครอื รวมถึงมหีน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบาย ให้ค�าแนะน�า  
และทวนสอบการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี ้บรษิทัยังมอบหมายให้แผนกตรวจสอบ 
ภายในท�าหน้าท่ีติดตามและสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงในบริษัทอีกชั้นหน่ึง ซึ่งเป็นอิสระ 
ต่อคณะท�างานบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการบริหารความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น
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การเตร�ยมขอมูล
(Preparation)

ประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

แผนภาพความเสี่ยง
(Risk Profile)

ระบุความเสี่ยง
(Risk Identification) 

ระบุการควบคุม
(Control

Identification)

การติดตามการ
บร�หารความเสี่ยง

(Risk Monitoring)

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) 
บริษัทจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะสามารถเกิดข้ึนกับการด�าเนินธุรกิจ บริษัทมีการแบ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงออกเป็น  
6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการจัดท�าการบริหารความเสี่ยงบริษัท Enterprise Risk Management

คณะท�างานบรหิารความเสีย่งจะด�าเนนิการพิจารณาปัจจยัความเสีย่งต่าง ๆ  ทีอ่าจเกิดข้ึน และวิเคราะห์
ผลกระทบอันอาจเกิดจากความเสีย่งนัน้ โดยมกีารก�าหนดทัง้ระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้ (Risk Appetite/ 
Risk Tolerance) ทั้งตัวชี้วัดด้านความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงมีการตรวจสอบการ
ติดตามและสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยแผนกตรวจสอบภายในที่ท�างานเป็นอิสระกับ 
คณะท�างานบริหารความเสี่ยง ท้ังน้ีได้ก�าหนดให้มีการประเมินและรายงานผลการบริหารความเส่ียง 
ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อรักษาความเสี่ยงภายในองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ดูรายละเอียดโปรดสแกน

เป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินการขององค์กร 

เป้าหมายของปี 2564
•  พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจ และสถานการณ ์
ในปัจจุบัน รวมทั้งมาตรฐานสากล

•  สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับ 
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

เป้าหมายระยะยาว
•  สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท

และบริษัทในเครือ

หรือคลิก
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https://www.ckpower.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy-document-download/corporate-policies/risk-management-policy-th-01.pdf


การปฏิบัติ และการประเมินผลการด�าเนินการ

ผลการด�าเนินงานสร้างคุณค่า
ในปี 2564 บริษัทได้มีกระบวนการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ  
ทีเ่ก่ียวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ รวมทัง้ก�าหนด
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite / Risk Tolerance) 
และก�าหนดระบบบูรณาการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
(Enterprise Risk Management: ERM) ควบคู่ไปกับกระบวนการ
ก�าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่มีตัวชี้วัดด้านความเส่ียง
ที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) หรือ 
COSO-ERM 2017 Framework ท่ีเป็นกรอบในการบรหิารความเสีย่ง 
ขององค์กร รวมถึงให้มีการประเมินและติดตามมาตรการจัดการ 
ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได้ ในปี 2564 พบว่า ความเสีย่งส่วนใหญ่อยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได้หรอืต�า่กว่า ยกเว้นความเสีย่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
รอบโรงไฟฟ้าท่ีถูกจัดให้อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก บริษัทจึงได ้
มกีารวางแผนการบรหิารความเสีย่ง (Mitigation Plan) อย่างรอบคอบ

ผลการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงในปี 2564 

ประเภทความเสี่ยง รายละเอียด แผนการจัดการ

ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่กระทบกับกลยุทธ ์การ
ด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งอาจท�าให้เกิด
ความเสียหายกับการบริหารงานของ
บริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บรษิทัได้จดัตัง้ Exploration Team เพ่ือศกึษาและค้นคว้าแนวทางการ
พัฒนาธุรกิจผลติไฟฟ้าในรปูแบบใหม่ รวมท้ังวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือก�าหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากรเพ่ือรองรับ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต รวมทั้งจัดท�ากลยุทธ์ด้าน ESG จัดตั้ง 
คณะท�างานด้านความย่ังยืนองค์กร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและ 
การด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

ด้านการ 
ด�าเนินงาน

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการด�าเนินการ
ของบริษัทตลอดจนโรงไฟฟ้า ซึ่งอาจ
เกิดจากการขาดบุคลากร การวางแผน
กระบวนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม  
ร ว ม ถึ ง อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ ภั ย พิ บั ติ ท า ง
ธรรมชาติที่อยู ่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัท

บริษัทบริหารจัดการความพร้อมใช้งานของโรงไฟฟ้า เครื่องจักร 
อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยจัดท�าแผนการซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกันเป็นรายปี 
(Preventive Maintenance) เพ่ือเป็นการตรวจสอบอปุกรณ์ เครือ่งจกัร
ต่าง ๆ  ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ และก�ากับตดิตามให้มกีารซ่อมบ�ารงุ
ตามแผนการซ่อมบ�ารุง การจัดให้มีการส�ารองอุปกรณ์ และพัสดุท่ี 
จ�าเป็น รวมท้ังอะไหล่ชิ้นส�าคัญ (Critical Spare Part) ส�าหรับใช้ 
ในการซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการ 
น�ามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (International Organization for 
Standardization: ISO) (ISO 9001:2015)
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ประเภทความเสี่ยง รายละเอียด แผนการจัดการ

ด้านการเงิน ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการบริหารและ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ 
เพ่ือให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน
อย่างต่อเน่ือง หรือผลกระทบท่ีอาจ 
เกิดขึ้นจากสถานการณ์ด้านการเงิน
ภายนอกต่าง ๆ เช่น ดอกเบี้ย อัตรา 
แลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของบรษิทั

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดท�ารายงานประมาณการ 
กระแสเงินสด และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ  
ตลอดจนบริหารสัญญาเงินกู้ยืมและประสานงานกับธนาคารผู้ให้กู้
อย่างใกล้ชิดเพื่อลดโอกาสในการผิดเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ก�าหนด
นโยบายบริหารเงินสดส่วนเกินโดยลงทุนในเงินฝากธนาคารและ 
เงินลงทุนระยะสั้นซึ่งมีสภาพคล่องสูงกับสถาบันการเงินท่ีมีความ 
น่าเชื่อถือ อีกท้ังจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  
กรณีมีความต้องการใช้เงินอีกด้วย

ด้านกฎหมาย 
และกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ

ความเ ส่ียงจากการไม ่ปฏิบัติตาม 
กฎระเบยีบขัน้ตอนการด�าเนนิงานต่าง ๆ  
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวในการออกกฎหมาย
ใหม่ ๆ ท้ังกฎหมายท่ีใช้บังคับภายในประเทศไทย และประเทศท่ี
เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้บริษัท 
มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการ ปรับปรุง 
และรับการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจในทุกด้าน  
รวมทั้งจัดให้มีการแบ่งปันความรู้แก่พนักงาน นอกจากนี้ยังมีการจ้าง 
ที่ปรึกษาทางกฎหมายในกรณีท่ีเกิดข้อสงสัย หรือมีเหตุการณ์ท่ีต้อง
ขอความคิดเห็นจากผู ้ท่ีมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัท
ด�าเนินธุรกิจด้วยความรัดกุม โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
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ความเสี่ยงใหม่ (Emerging Risks)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น อาจท�าให้มีปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงใหม่ ๆ และ
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกจิของบริษัทในอนาคตได้ บริษัทจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นที่มีความส�าคัญที่
อาจส่งผลกับบริษัทและเป็นความเสี่ยงใหม่ (Emerging Risks) ในอนาคตอันใกล้ได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
ด้านพลังงาน

ความมั่นคง ปลอดภัย 
ด้านไซเบอร์

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เทคโนโลยีด้านพลังงานในปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนอง
พฤตกิรรมการใช้พลงังานของผูบ้รโิภค เช่น เทคโนโลยีการกักเก็บพลงังาน หรอืเทคโนโลยีการ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ซึง่จะส่งผลให้มกีารแข่งขนัมากขึน้ในอตุสาหกรรมไฟฟ้า รวมทัง้ 
สร้างโอกาสและเพ่ิมความยืดหยุ่นในการด�าเนินธุรกิจ การปรับตัวขององค์กรท่ีทันท่วงท ี
จะเป็นการลดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และป้องกันการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดแล้ว  
ยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าและนักลงทุนที่มีต่อบริษัทอีกด้วย

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ ข้อมูลส�าคัญของบริษัท คู่ค้า และลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วน
เก่ียวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาจถูกน�าไปใช้อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ โดยการ
ถูกโจมตีทางไซเบอร์จะสามารถสร้างผลกระทบแก่บริษัทได้หลายด้าน เช่น อาจท�าให้การด�าเนินงานของบริษัทหยุด
ชะงกั หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัอาจถูกน�าไปเปิดเผยและอาจส่งผลให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสญูเสยีความเชือ่มัน่ต่อบรษิทัได้

การจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้จัดให้มีการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ของการเพ่ิมศักยภาพในการด�าเนิน
ธุรกิจพลังงานทดแทน และลงทุนในการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นทั้งด้านบุคลากร 
นวัตกรรม นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้องค์กรสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง 

การจัดการความเสี่ยง
บรษิทัได้มกีารเตรยีมความพร้อมต่อภยัคกุคามในทกุรปูแบบ ดงัน้ี
•  ก�าหนดให้การรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็นส่วนหนึง่ของการบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
•  ก�าหนดขั้นตอน กระบวนการบริหาร และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัท 
•  จดัให้มกีารรายงานสถานการณ์อย่างรวดเรว็ เพ่ือให้เหตกุารณ์และจดุอ่อนทีเ่ก่ียวข้องกับความมัน่คงและปลอดภัย

ทางระบบสารสนเทศได้รับการด�าเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
•  จดัอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูด้้านเทคโนโลยี และเสรมิสร้างการตระหนักถึงความปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่พนักงานทุกคน
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คุณมัณทนา เอื้อกิจขจร
รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ
ประธานคณะท�างานบริหารความเสี่ยง

คุณวสันต์  
พรหมอุปถัมภ์
หัวหน้างานวิศวกรรม 
แผนกวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะท�างานบริหารความเสี่ยง  
โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

“ในปีที่ผ ่านมา บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร 
ความเส่ียงให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจบุนั ซึง่บรษิทัเลง็เห็นถึงประโยชน์ของการจดัการความเสีย่ง รวมท้ัง 
สนับสนนุและผลกัดนัให้เกิดวัฒนธรรมในการบรหิารความเสีย่ง ตัง้แต่
ระดับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนคณะท�างาน
บรหิารความเสีย่ง เพ่ือให้มัน่ใจว่าบรษิทัจะบรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการมุ่งมั่นพัฒนาและ 
ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัท”

“การบริหารความเสี่ยงเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือการบริหาร 
จดัการทีส่ามารถน�าไปใช้งานได้จรงิ เพราะหากบรษิทัทราบว่า 
มีความเสี่ยงด้านใดบ้าง บริษัทสามารถวางแผนจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสนับสนุนให้เกิด 
วัฒนธรรมการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้บรษิทัน้ันท�าให้พนกังาน 
ตระหนักถึงความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินงาน”

การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กร
(Risk Culture) 
เพ่ือให้การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กร (Risk 
Culture) บรษิัทสง่เสริมวฒันธรรมการบรหิารความเสี่ยง
ทั่วทั้งบริษัท โดยการจัดบรรยาย เรื่อง Enterprise Risk 
Management Sharing Session ให้กับคณะกรรมการ
บริษัท และสื่อสารแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม
กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM 2017  
ให้คณะท�างานบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัท 
ในเครือผ่านรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาความรู ้เรื่องความเสี่ยงและการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังสนับสนุน
ให ้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงเรื่องการบริหาร 
ความเสี่ยงและเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเป็น 
ส่วนหนึ่งในการด�าเนินงาน

การสื่อสารแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ

COSO ERM 2017
ให้คณะท�างานบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บทสัมภาษณ์ประธานคณะท�างานบริหารความเสี่ยง บทสัมภาษณ์คณะท�างานบริหารความเสี่ยง

ผลงานเด่นในปี 2564
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการด�าเนินการ

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ
บริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจาก
การจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ีดีจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงใน
การด�าเนินธุรกิจ โดยการด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่มีการจัดการด้าน 
บรรษทัภิบาลและเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม (Environmental, 
Social and Governance: ESG) ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยลด 
ความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงักแล้ว ยังช่วยยกระดับประสิทธิภาพ
ในการท�างานของบริษัทและส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถเติบโตได ้
อย่างย่ังยืนอีกด้วย ดังนั้น บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการผนวก
ประเดน็ด้านบรรษทัภิบาลและเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม เป็น
ส่วนหน่ึงในการบริหารจัดการคู่ค้า ต้ังแต่กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า 
ตลอดจนการประเมนิผลการด�าเนินงาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการด�าเนินการ 
ร่วมกันทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้ด�าเนินการตามหลักการ
ก�ากับกิจการที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัท (Supplier 
Code of Conduct)

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ
บริษัทได้ก�าหนดจรรยาบรรณคู่ค้า นโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีเป็นการประกาศเจตนารมณ์ด้านการบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทานอย่างย่ังยืน ครอบคลุมตั้งแต่หลักการการจัดซื้อจัดจ้างท่ีต้องโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
มหีลกัพิจารณาเลอืกคูค้่าใหม่ และหลกัประเมนิและเกณฑ์การพิจารณาคูค้่าปัจจบุนั และเพ่ือให้สามารถวเิคราะห์และ
ก�าหนดกลยุทธ์ในการปรบัปรงุหรอืพัฒนาบรษิทัคู่ค้าได้อย่างตรงจดุ รวมถึงน�าไปเป็นข้อมลูในการประเมนิความเสีย่ง
เพ่ือก�าหนดวิธีการควบคมุ และมาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากคูค้่าแต่ละราย โดยการบรหิารจดัการ
ห่วงโซ่อุปทานมีกรอบการด�าเนินงาน ดังนี้

กำหนดจรรยาบรรณ
คูคาและนโยบาย
การจัดซื้อจัดจาง

การคัดกรอง
คูคา

การว�เคราะห
คูคาสำคัญ

การตรวจประเมิน
และการติดตาม

การดำเนินงานคูคา

การว�เคราะห
ความเสี่ยงคูคา
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จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) 
บริษัทได้จัดท�าจรรยาบรรณคู่ค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
ให้คูค้่าธุรกิจของบรษิทั และบรษิทัในเครอืมุง่ด�าเนินธุรกิจภายใต้การ
ด�าเนินงานอย่างย่ังยืนท่ีค�านึงถึงบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าในการ 
ด�าเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับข้อก�าหนด กฎหมาย ระเบียบ และ
มาตรฐานสากล พร้อมท้ังสื่อสารแนวปฏิบัติทางธุรกิจส�าหรับคู่ค้า
อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท 

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
บริษัทมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green 
Procurement) เพ่ือก�าหนดหลักการและแนวปฏิบัติท่ีส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง โดย 
มุ่งเน้นหลักการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์
จากทรัพยากรหมุนเวียนและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าท่ีได้รับ 
การรับรองฉลากเขียว เป็นต้น เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน
ควบคู่ไปกับความสามารถในการลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายผ่านการบริโภคอย่างย่ังยืน  
โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส�านักงานท่ีได้รับฉลากรับรอง 
ด้านส่ิงแวดล้อมเป็นมูลค่ากว่า 6.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 จากการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ส�านักงานทั้งหมด

การคัดกรองคู่ค้ารายใหม่
บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินคู่ค้ารายใหม่ (New 
Vendor Evaluation) ครอบคลุมประเด็นด้านความ
ย่ังยืน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม อาทิ การประกันสินค้าและบริการ การ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน และมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมกันนี้ 
บริษัทมุ่งสนับสนุนและส่ือสารแนวปฏิบัติทางธุรกิจ
ส�าหรับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ 
ในกระบวนการคัดเลือกคู ่ค ้า บริษัทด�าเนินการ 
คัดกรองคู่ค้าด้วยวิธีการประเมินคุณสมบัติ เพ่ือให้
ได้คูค้่าทีพึ่งประสงค์ โดยใช้หลกัเกณฑ์ครอบคลมุมติิ
สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม คุณภาพ
สินค้า การบริการ การส่งมอบ ประสบการณ์ในการ
ด�าเนนิงาน การรบัประกันสนิค้า มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นส�าคัญ 
ในการพิจารณา

ดูรายละเอียดจรรยาบรรณ
คู่ค้าเพิ่มเติมโปรดสแกน

ดูรายละเอียด  
นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง 
เพิ่มเติมโปรดสแกน

จร�ยธรรม
ทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบ
ตอชุมชนและ

สังคม

การบร�หารจัดการ
สิ�งแวดลอมในพ�้นที่

ปฏิบัติงาน

ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

การปฏิบัติ
ดานแรงงานและ
สิทธิมนุษยชน

(Supplier Code of Conduct)
จรรยาบรรณคู�ค�า

หรือคลิก
หรือคลิก
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การวิเคราะห์คู่ค้าส�าคัญ
บริษัทได้จ�าแนกคู่ค้าเป็นสองประเภท คือ คู่ค้าหลัก 
(Critical Supplier) และคู ่ค้ารอง (Non-Critical 
Supplier) ซึ่งท�าให้บริษัทสามารถวิเคราะห์และ
ก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินงานด้านการจัดซ้ือ 
จดัจ้างได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการประเมนิความเสีย่ง 
ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

การตรวจประเมินและติดตามการด�าเนินงานของคู่ค้า
การตรวจประเมินผลงานหรือประสิทธิภาพการท�างานของบริษัทคู่ค้า ยึดหลักเกณฑ์และ 
จรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัท เพ่ือให้ทางบริษัทใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับก�าลัง
ความสามารถของคู่ค้าครอบคลุมด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยกระบวนการตรวจประเมินคู่ค้าท่ีบริษัทด�าเนินการ ได้แก่ การประเมินคู่ค้ารายปี (Yearly 
Performance Evaluation) การประเมนิระหว่างปฏิบตังิาน และการตรวจประเมนิ On Site Audit 

ในกรณีที่คู่ค้ามีผลการประเมินต�่า หรือไม่ผ่านการประเมิน บริษัทจะระงับการจัดซื้อจัดจ้าง
ชั่วคราวหรือถอนชื่อออกจากทะเบียนคู่ค้าของบริษัท โดยใช้แบบตรวจสอบผู้ขาย / ผู้ให้บริการ  
(Site Audit Checklist) เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ และจะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาศักยภาพร่วมกัน เพ่ือช่วยให้คู ่ค้าทางธุรกิจมีขีดความสามารถในการ 
ด�าเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

การประเมินความเสี่ยงคู่ค้า
บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงคู่ค้า และ
ผลกระทบท่่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
ขององค์กร ภายใต้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ท่ีบริษัทก�าหนดครอบคลุมประเด็นท่ีส�าคัญ 3 
ประเด็นด้านความยั่งยืน ท้ังในมิติบรรษัทภิบาล
และเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุม
ประเด็นจริยธรรมทางธุรกิจ การปฏิบัติด้านแรงงาน
และสทิธิมนษุยชน ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

คู่ค้าที่มียอดการใช้งานปานกลางหรือ
มูลค่าสัญญาต�่าและมีความเสี่ยง 

อยู่ในระดับกลางหรือความเสี่ยงต�่า

(Non-Critical Supplier) 
คู่ค้ารอง
90%

คู่ค้าที่มีมูลค่าสัญญาสูง คู่ค้าที่มี 
ยอดการใช้จ่ายสูง สินค้าทดแทนยาก 
และอยู่ในกลุ่มของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ 
ที่ส�าคัญต่อกระบวนการผลิต และ 
มีความเสี่ยงสูงมากหรือความเสี่ยงสูง

(Critical Supplier)
คู่ค้าหลัก
10%

การวิเคราะห์
คู่ค้าส�าคัญ
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เป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินการขององค์กร

เป้าหมายในปี 2564

เป้าหมายในปี 2565

85% 100%

100%

ของคู่ค้าทั้งหมด 
ที่ได้รับการประเมิน 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ของคู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับ
การประเมิน 
ด้านบรรษัทภิบาลและ
เศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม

ของคู่ค้าทั้งหมดมีผลการ
ด�าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี (A) 

การปฏิบัติ และการประเมินผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานสร้างคุณค่า
ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพคู่ค้า
ปี 2564 บริษัทด�าเนินการประเมินประสิทธิภาพการท�างาน ท่ีครอบคลุมการบริหารจัดการ 
ด้านบรรษทัภบิาลและเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม ของคูค้่าจ�านวนทัง้สิน้ 214 ราย คดิเป็น
ร้อยละ 85.25 ของคู่ค้าทั้งหมดในปี 2564 ที่มีธุรกิจร่วมกัน

คู่ค้าที่ได้รับผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง

100%

80%

60%

40%

20%

0%

คู่ค้าที่ได้รับผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม  
และได้รับการตรวจสอบ 

และพัฒนาปรับปรุง

100% 100%

10% 13%

คู่ค้าที่ได้รับการประเมิน 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

85% 85.2%

เป้าหมายปี 2564

ปี 2564

คู่ค้าที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และสังคมที่ไม่ได้รับการปรับปรุง  
สิ้นสุดการเป็นสภาพการเป็นคู่ค้าของบริษัท

0%
ผลประเมิน 

ปี 2564

0%
เป้าหมาย 
ปี 2564
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ผลการประเมินประสิทธิภาพการท�างานของคู่ค้า ผลการประเมินคู่ค้ารายใหม่ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ระดับประสิทธิภาพ
ของบริษัทคู่ค้า

ผลกระทบ 
ต่อบริษัท

แนวทางปฏิบัติ 2564

A (จ�านวน, %) น้อย แจ้งผู้ขายถึงผลการประเมิน และแจ้งให้รักษามาตรฐานการด�าเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณของบริษัทต่อไป

69%

B (จ�านวน, %) ปานกลาง แจ้งผู้ขายถึงผลการประเมิน และแจ้งหัวข้อที่ต้องการแก้ไข 
เพื่อให้ทางคู่ค้าปรับปรุง

13%

C (จ�านวน, %) สูง แจ้งผู้ขายถึงผลการประเมิน และแจ้งหัวข้อที่ต้องการแก้ไขเพื่อให ้
ทางคู่ค้าปรับปรุง ท�าการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 เดือน และ 
แจ้งผลกลับมายังบริษัทเพื่อตรวจประเมินอีกครั้ง หากผลการประเมิน 
ยังไม่ผ่าน ให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงเป็น 2 เดือน หากภายใน 2 เดือน
ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิกออกจาก Approved Vendor List

1%

D (จ�านวน, %) สูงมาก หมายเหตุ : คู่ค้าที่ได้ผลการประเมิน D ทางบริษัทจะแจ้งผู้ขายถึง 
ผลการประเมินให้ทางคู่ค้าปรับปรุงทันทีให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 เดือน 
และทางบรษิทัจะเข้าตรวจการด�าเนินงาน On Site Audit โดยใช้แบบประเมนิ  
On Site Audit Checklist เป็นเกณฑ์ หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ยกเลิก
ออกจาก Approved Vendor List

-

2564ในปี

172 ราย

มีการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่

ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ได้รับการประเมินด้าน ESG

100%
ผลประเมิน 

ปี 2564

100%
เป้าหมาย 
ปี 2564

68.5%
ของคู่ค้าทั้งหมดในปี 2564 ที่มีธุรกิจร่วมกัน

คิดเป็น
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ผลงานเด่นในปี 2564 

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับคู่ค้า
บริษัท ไฟฟ้า น�้างึม 2 พาวเวอร์ จ�ากัด ได้จัดอบรมในหัวข้อ  
“การอบรมแนะน�าด้านความปลอดภัยในการท�างาน
ส�าหรับคู ่ค ้าโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2” ให้แก่คู ่ค ้า
จ�านวน 23 ราย ส�าหรับคู่ค้าประเภท คู่ค้ารอง (Non-Critical 
Supplier) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ด้านความปลอดภัย
ในการท�างานในโรงไฟฟ้าและกฎระเบยีบข้อบงัคบั เพ่ือสร้าง
จติส�านึกด้านความปลอดภัย และให้ความรูด้้านการตรวจวัด
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเพ่ือสื่อสารแนวทางการด�าเนินธุรกิจ
ขององค์กร ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้คู่ค้า 
รับทราบผ่านการอบรม ท�าให้คู ่ค้ามีความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านความปลอดภัยในการท�างานในโรงไฟฟ้าคิดเป็น 100% 
ของจ�านวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด และสามารถช่วยลด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยตลอดปี 2564 พบว่า จ�านวนเหตุการณ์การบาดเจ็บ 
ถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและคู่ค้าทั้งหมดเท่ากับศูนย์

จัดอบรมแนะน�าด้านความปลอดภัย 
ในการท�างานส�าหรับคู่ค้า
โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 

ให้แก่คู่ค้ารอง (Non-Critical Supplier) 

คู่ค้ามีความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านความปลอดภัยในการท�างาน 

ในโรงไฟฟ้าคิดเป็น

จ�านวนเหตุการณ์การบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน

และคู่ค้าทั้งหมดเท่ากับ

100% 0ของจ�านวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด23 ราย
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นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการด�าเนินการ

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ
การใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการเพ่ิมศกัยภาพการผลติ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค และการแข่งขนัในอตุสาหกรรม
การผลิตไฟฟ้าภายใต้การค�านึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม การดูแล
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ 
1.  การจัดการฐานข้อมูลเพ่ือท�าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู ้  

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร และเกิดการต่อยอด 
ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ภายในองค์กร

2.  เ พ่ิมศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมโดยการร ่วมมือกับ 
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาวิจัยนวัตกรรมใหม่
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม และการบริหาร
จดัการท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และการปฏบิตังิานของบคุลากร 

3.  การสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู ้ และนวัตกรรมให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน 

เป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินการขององค์กร 

10 10 300
นวัตกรรม

นวัตกร

คน

การพัฒนานวัตกรรม 
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต  

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนานวัตกร การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียรอบโรงไฟฟ้า

เป้าหมายในปี 2564
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การปฏิบัติ และการประเมินผลการด�าเนินการ

ผลการด�าเนินงานและการสร้างคุณค่า
บริษัทก�าหนดนโยบายท่ีมุ ่งเน ้นการจัดการนวัตกรรมให้เป ็น 
ส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม การปฏิบัติงานของบุคลากร  
การเลือกใช ้ เทคโนโลยีขั้นสูง  และระบบการบริหารจัดการ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และสังคมจากการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้า 

10

16 350

นวัตกรรม

นวัตกร คน

ในปี 2564 พัฒนานวัตกรรม 
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพิ่มศักยภาพ
ในการพัฒนา
นวัตกร

ถ่ายทอดองค์ความรู้  
และนวัตกรรมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
รอบโรงไฟฟ้า

โครงการ
เพ�่มกำลังการผลิต
เคร�่องผลิตกระแส
ไฟฟากังหันไอน้ำ 

ระยะที่ 2

โครงการ
หยุดพัดลม

ระบายความรอน
หอหลอเย็น

นวัตกรรม
จับสัญญาณ 
Pit Antenna

โครงการ
Lower Gas Pressure

Better Heat Rate

โครงการ
Cooling Tower
Optimization

โครงการ
การใชงาน
Air Dryer

โครงการปรับเปลี่ยน
คาควบคุม 

CHLORIDE
ของหอหลอเย็น

โครงการ
Main Intel Value

Spare Part

นวัตกรรม
ระบบตรวจวัด
การอพยพปลา
แบบจับสัญญาณ
บนแมน้ำโขง
สายประธาน

โครงการ Slip Ring 
Dust Collector
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ผลงานเด่นในปี 2564
นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
ในปี 2564 บริษัทมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท�างาน กระบวนการผลิต เช่น
• โครงการ Lower Gas Pressure Better Heat Rate
• โครงการเพิ่มก�าลังการผลิตเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันไอน�้า ระยะที่ 2
• โครงการการใช้งาน Air Dryer 1 ชุด
• โครงการหยุดพัดลมระบายความร้อนหอหล่อเย็นในช่วงเวลา 00:00-06:00 น.
• โครงการ Cooling Tower Optimization
• โครงการ Slip Ring Dust Collector
• โครงการ Main Inlet Valve Spare Part
• โครงการปรับเปลี่ยนค่าควบคุม CHLORIDE ของหอหล่อเย็น
• โครงการ Cooling Tower Optimization 

ซึ่งจากการด�าเนินโครงการด้านการบริหารจัดการพลังงานจาก 7 โครงการ ส่งผลให้บริษัทลดการ
ใช้พลังงานสะสมลงถึง 3,150,419 เมกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลง 1,418 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง

1,418
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดการใช้พลังงานสะสมลง

3,150,419
เมกะวัตต์-ชั่วโมง

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น บริหารจัดการระบบการ
เปิดปิดพัดลมดูดอากาศท่ี Cooling Tower เพ่ือลดพลังงาน
ไฟฟ้า และเดินเครื่องปั ๊มส่งน�้าระบายความร้อนเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการน�าส่งพลังงานความร้อนมายัง Cooling 
Tower ส่งผลให้ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ภายใน
โรงไฟฟ้า และลดการสูญเสียของน�้าท่ีระเหยไปกับลมผ่าน
พัดลมดูดอากาศ สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 98,498  
กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 
40.7 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยโครงการนีไ้ด้รบั
รางวัล Asian Power Awards 2021 ในสาขาผูพั้ฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีพลังงานแห่งปี (Innovative Power Technology 
of the Year) ซึ่งจัดโดยนิตยสารชั้นน�าด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ของเอเชีย

โครงการ Cooling Tower  
Optimization

ลดการใช้พลังงาน

98,498
กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

40.7
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่าต่อปี
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นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมระบบตรวจวัดการอพยพปลาแบบจับสัญญาณบนแม่น�้าโขงสายประธาน
ความมั่นคงทางด้านอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของชุมชนและสังคม
ในแถบลุ่มแม่น�้าโขง โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี จึงได้ท�าการศึกษาเพื่อเข้าใจวงจรชีวิตของปลาและการอพยพของปลา 
ในแม่น�้าโขง รวมทั้งลักษณะทางกายภาพและชนิดพันธุ์ของปลาที่แตกต่างกัน จนสามารถสร้างนวัตกรรมระบบการ 
จบัสญัญาณตรวจตดิตามการอพยพของปลา (Passive Integrated Transponder: PIT Tag System) รวมท้ังการศกึษา
ผลกระทบต่อการฝังชิพในตัวปลาแม่น�้าโขง (PIT Tag Trial)

PIT Tag System

โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี ด�าเนินการศึกษาและติดตามการอพยพของปลาใน
หลายรูปแบบมาตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาโครงการอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือพัฒนา
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบติดตามปลาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Charles 
Sturt University (CSU) รัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย และ 
บริษัท Karltek Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
(National University of Laos: NUOL) และศูนย์ค้นคว้าและวิจัยทรัพยากร
สัตว์น�้า สปป.ลาว Living Aquatic Resources Research Center (LARREC) 
ในการวิจัย ออกแบบ และพัฒนาระบบการตรวจติดตามการอพยพของปลา  
ได้ท�าการเลือกระบบ PIT Tag มาใช้ในการศึกษาการอพยพของปลา 
ในแม่น�้าโขง 
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ระบบทางปลาผ่านของไซยะบุรีเป็นระบบผสมระหว่าง Vertical-slot Fishway เชื่อมต่อกับ Fish Locks ที่มีขนาดใหญ่  
โดยมีความกว้างของทางปลาผ่าน 18 เมตร และลึกมากท่ีสุด 16 เมตร ช่องขนาดใหญ่สุดมีความกว้าง 1.7 เมตร  
ดังนั้นระบบติดตามจึงต้องมีขนาดที่ใหญ่ตามขนาดของทางปลาผ่านเช่นเดียวกัน 

การศึกษาและติดตามการอพยพของปลาในแม่น�้าโขงอย่างต่อเน่ืองมีจ�านวน
น้อยมากเมือ่เทียบกับการศกึษาปลาในภมูภิาคอืน่ ๆ  เช่น ทวปีอเมรกิาหรอืยุโรป  
รวมถึงลกัษณะทางกายภาพและชนิดพันธ์ุของปลาท่ีแตกต่างกันในภูมภิาคต่าง ๆ  
ดงันัน้ การออกแบบตดิตัง้ระบบตดิตามการอพยพของปลาในแม่น�า้โขงทีเ่ขือ่น
ไซยะบรุจีงึเป็นนวัตกรรมใหม่ทีใ่ช้ในแม่น�า้โขงสายประธานเป็นแห่งแรก ซึง่การ
วิจัยและออกแบบเพ่ือให้ได้ระบบการติดตามท่ีมีประสิทธิภาพมีความจ�าเป็น
อย่างย่ิง คณะท�างานได้ท�าแบบจ�าลองเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบที่จะ
น�าไปใช้ที่โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี ต่อมาได้ท�าการติดตั้งที่ทางปลาผ่านของ 
โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุ ีโดยทีร่ะบบจบัสญัญาณ (Antenna) ซึง่เป็นส่วนประกอบ
หลกัท่ีมขีนาดใหญ่ทีส่ดุ โดยขนาดท่ีเคยใช้จรงิคอื 8 x1.5 เมตร และยังสามารถ 
คงประสิทธิภาพไว้ได้ 

จากการคดิค้น ต่อยอดจากเทคโนโลยีท่ีมอียู่ เป็นโครงการเพ่ือศกึษาการอพยพ
ของปลาและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุี

ความกว้างของ 
ทางปลาผ่าน

18
เมตร

ลึก 
มากที่สุด

16
เมตร

ช่องขนาดใหญ่
สุดมีความกว้าง

1.7
เมตร

แบบจ�าลอง PIT Antenna ทางปลาผ่าน  
โดยติด PIT Tag System เพื่อศึกษาการอพยพของปลา

PIT Tag System

ระบบทางปลาผ่านของ
โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี
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มูลค่าเพิ่มที่ได้จากโครงการ 

(ธุรกิจ)(สิ่งแวดล้อม)

สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ในการออกแบบที่ทันสมัย 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

PROFITPLANET
(ชุมชน)

มีปลาเป็นแหล่งโปรตีนของชุมชน
และสังคม และรักษาวิถีชีวิต

ประมงริมฝั่งแม่น�้าโขง

PEOPLE

การอบรมและให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัยรอบโรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี
จากนวตักรรมทีค่ดิค้นสูก่ารตดิต้ัง น�าไปสูก่ารส่งต่อองค์ความรูแ้ละลงมอืท�า 
ร่วมกันกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพ่ือรักษาวงจรชีวิตของปลาในแม่น�้าโขง  
โดยเฉพาะการอพยพของปลา รวมทัง้ความหลากหลายทางชวีภาพ ลกัษณะ
ทางกายภาพและชนิดพันธุ์ของปลาท่ีแตกต่างกันในแม่น�้าโขง บริษัทได้ 
ร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 17 ชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้ของระบบ 
การติดตามปลาโดยการใช้ไมโครชิพ (Passive Integrated Transponder: 
PIT Tag System) เพ่ือให้ชมุชนเข้าใจระบบการตดิตามและสามารถตดิตาม
พฤติกรรมการอพยพของปลาในแม่น�้าโขง โดยในปี 2564 คนในชุมชน 
มีส่วนร่วม 500 คน

ในปี 2564  
คนในชุมชนมีส่วนร่วม

500
คน

รักษาวงจรชีวิตของปลาในแม่น�้าโขง 
โดยเฉพาะการอพยพของปลา รวมทั้งลักษณะ

ทางกายภาพและชนิดพันธุ์ของปลา 
ที่แตกต่างกันในแม่น�้าโขง  

โดยในปี 2564 มีปลาถึง 100 ชนิด  
ที่สามารถผ่านทางปลาผ่านได้
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บทสัมภาษณ์นวัตกรบริษัท

คุณพิรพัฒน์ ช้างแก้ว
วิศวกรอาวุโส - ประสิทธิภาพ 
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น

คุณเจตนิธิ  
ศุภโชคพาณิชย์
เจ้าหน้าที่อาวุโส Fish Monitoring  
โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี

คุณรัฐธีร์ ธนฐิติวราพงษ์
เจ้าหน้าที่ Fish Monitoring  
โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี

“การท่ีบริษทัมกีารผลกัดันให้พนักงานมส่ีวนร่วมในการคดิค้น 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และการแก้ไขปัญหากระบวนการผลิต 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการ  
ร่วมคิด ร่วมท�า สร้างรากฐานที่ดี และพัฒนาธุรกิจให้เติบโต
อย่างยั่งยืน”

“ เทคโนโลยีที่ทันสมัยต ้องอาศัยทีมงานที่แข็ งแกร ่ ง  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี PIT Tag เพ่ือติดตามศึกษาการ
อพยพของปลาอย่างมีประสิทธิภาพมีส่วนส�าคัญอย่างมาก 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพและมีความถูกต้องแม่นย�า  
แต่เทคโนโลยน้ีีจะไม่สามารถท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเตม็ศกัยภาพ 
หากปราศจากความร่วมมอืของทีมงานทีม่คีวามสามารถและ
ประสบการณ์ และหน่ึงในทีมงานก็คือชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ 
ริมแม่น�้าโขงนั่นเอง ที่ส ่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ ์ปลาใน 
แม่น�้าโขงให้มีอยู่อย่างยั่งยืน”

“การท่ีได้น�าเอาระบบ Passive Integrated Transponder 
Tag (PIT Tag System) ซึ่งเป็นนวัตกรรมของต่างประเทศ
มาประยุกต์และต่อยอด เพ่ือใช้ในการติดตามการอพยพ
ของปลาในแม่น�้าโขงน้ันต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมก่อน โดย 
เริม่จากการท�าการทดลอง (PIT Tag Trial) หาจดุทีเ่หมาะสม 
ในตัวปลาและดูผลกระทบของชิพเมื่อฝังแล้วในตัวปลา  
โดยมีการเปรียบเทียบท้ังขนาดและน�้าหนักของกลุ่มที่ฝังชิพ 
และกลุ่มท่ีไม่ได้ฝังชิพ ก่อนท่ีจะสามารถน�าไปใช้งานจริง 
จากการศึกษาน้ีท�าให้ผมเรียนรู้วิธีในการฝังชิพในตัวปลา
จากผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศ และภมูใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ของ
โครงการขนาดใหญ่นี้”

50

รายงานความย่ังยืน 2564
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)



กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการด�าเนินการ

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตและส่งมอบไฟฟ้าแก่ลูกค้าได้อย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์การ
ใช้พลังงานของตลาด และอุปทานจากนโยบายสนับสนุนการลงทุน
ของภาครัฐตามแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าและแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

ความมัน่คง มเีสถียรภาพ และความพร้อมด้านการผลติและจ่ายไฟฟ้า
ของบริษัทถือเป็นดัชนีชี้วัดส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งท�าให้เป็นการง่ายต่อการ
ขยายฐานลูกค้าใหม่ เสริมสร้างความเติบโตให้การด�าเนินธุรกิจของ
องค์กร ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลถึงความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ อีกทั้งความมั่นคง ความ 
มีเสถียรภาพ และความพร้อมด้านการผลิตไฟฟ้า เป็นการสะท้อนถึง 
ความมีประสิทธิภาพของบริษัทในการรับมือต่อความเสี่ยงของ
สภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการ
จ่ายไฟฟ้า 

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ 
บริษัทให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรให้บุคลากรทุกระดับ  
เพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ 
และความพร้อมของการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าของบริษัท รวมถึงการวางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ใช้ทรพัยากรและลดการสญูเสยี แผนการซ่อมบ�ารงุเพ่ือปรบัปรงุประสทิธิภาพ และการบรหิารความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจ นอกจากนีบ้รษิทัยังดแูลการบรหิารจดัการอย่างรอบด้านครอบคลมุตลอดห่วงโซ่อปุทาน รวมไปถึง 
การส่งวัตถุดิบหรือวัสดุอื่น ๆ ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานในธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 
โรงไฟฟ้าจะสามารถรักษาระดับการผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอและสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า

ดูรายละเอียดนโยบายการบริหาร 
ความต่อเนื่องทางธุรกิจเพิ่มเติม
โปรดสแกน

ความมั่นคงด้านเสถียรภาพ  
และความพร้อมของการด�าเนินการผลิต

เป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินการขององค์กร
บริษัทให้ความมุ่งมั่นในการสร้างเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้า โดย
มีการจัดท�าแผนการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งก�าหนดท้ัง 
เป้าหมายดัชนีชี้วัดความส�าเร็จด้านความมั่นคงด้านเสถียรภาพ 
และความพร้อมของการผลิต

หรือคลิก

ไม่มีเหตุการณ์หยุดการผลิต  
โดยไม่เป็นไปตามแผน 

เป้าหมายปี 2564
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การปฏิบัติ และการประเมินผลการด�าเนินการ

ผลการด�าเนินงานและการสร้างคุณค่า
ปริมาณพลังงานที่ส่งมอบให้กับลูกค้า
บริษัทได้ส ่งจ ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าน�าไปประกอบกิจการหรือ 
ด�าเนินธุรกิจของตน จนก่อให้เกิดเป็นมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ 
อันเน่ืองจากการใช้ไฟฟ้าของโรงงาน ในรูปแบบของรายได้การ 
ด�าเนินกิจการ

โรงไฟฟ้า
ก�าลังการผลิต

(เมกะวัตต์)
ปริมาณไฟฟ้าที่จ�าหน่ายปี 2564

(เมกะวัตต์ชั่วโมง)

โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 615 1,844,816

โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี 1,285 7,304,683

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น  
*ไม่รวมไอน�้า

238 1,543,851

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย 15 23,247

ความมั่นคงและความพร้อมของระบบผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้า 
ในปี 2564 มีความพร้อมของระบบจ�าหน่ายร้อยละ 
96.4 การหยุดการผลิตไม่เป็นไปตามแผน 8 เหตุการณ์ 
และมีรายได้ท่ีสูญเสียจากการหยุดการผลิตไม่เป็นไป
ตามแผน 46 ล้านบาท ท้ังน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่าโรงไฟฟ้า
จะมีความพร้อมในการเดินเคร่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดอย่างต่อเน่ือง บริษัทบริหารจัดการความพร้อม 
ใช้งานของโรงไฟฟ้า เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ โดย 
จัดท�าแผนการซ ่อมบ�ารุ ง เชิ งป ้อง กันเป ็นรายป ี 
(Preventive Maintenance) เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
อุปกรณ์ เคร่ืองจักรต่าง ๆ ตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้  
และก�ากับติดตามให้มีการซ่อมบ�ารุงตามแผนการ
ซ่อมบ�ารุง การจัดให้มีการส�ารองอุปกรณ์ และพัสดุท่ี
จ�าเป็น รวมท้ังอะไหล่ชิ้นส�าคัญ (Critical Spare Part)  
ส�าหรับใช้ในการซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้าอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม รวมถึงการน�ามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ 
(International Organization for Standardization: ISO) 
(ISO 9001:2015) มาใช้ในระบบบริหารจัดการ

ความพร้อมของ 
ระบบจ�าหน่าย

96.4%

ใช้มาตรฐาน 
ระบบบริหารคุณภาพ

ISO 9001:2015

10,716,597
เมกะวัตต์-ชั่วโมง 

ในปี 2564 มีการส่งมอบ 
ปริมาณไฟฟ้าให้ลูกค้าได้ทั้งสิ้น
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97+96 95+93
ความพร้อมของระบบจ�าหน่าย การหยุดการผลิต โดยไม่เป็นไปตามแผน

รายได้ที่สูญเสียจากการหยุดการผลิตไม่เป็นไปตามแผน

100%

80%

60%

40%

20%

0%

โรงไฟฟ้าบางปะอิน 
โคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
บางเขนชัย

(ไม่รวมโครงการ NRS และ CRS)

โรงไฟฟ้าพลังน�้า
ไซยะบุรี

โรงไฟฟ้าพลังน�้า
น�้างึม 2

เป้าหมายปี 2564

ผลการด�าเนินงานปี 2564

98+97 97+99
96.97%97%

92.89%
95% 96.65%

97.73% 99.18%
97.22%

โรงไฟฟ้าพลังน�้า
น�้างึม 2

โรงไฟฟ้าพลังน�้า
น�้างึม 2

โรงไฟฟ้าพลังน�้า  
ไซยะบุรี

โรงไฟฟ้าพลังน�้า  
ไซยะบุรี

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย  
(ไม่รวมโครงการ NRS และ CRS)

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย  
(ไม่รวมโครงการ NRS และ CRS)

โรงไฟฟ้าบางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าบางปะอิน
โคเจนเนอเรชั่น

6

15.97

1

28.54

0

0

1

9.97

เหตุการณ์

เหตุการณ์

ล้านบาท

ล้านบาท

เหตุการณ์

ล้านบาท

เหตุการณ์

ล้านบาท
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การบริหารจัดการภาวะวิกฤต
เ พ่ือให ้การด�าเนินการเป ็นไปอย่างราบรื่นมีความมั่นคงด้าน
เสถียรภาพและความพร้อมของการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า บริษัท
ประกาศใช้นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของท้ังบริษัท
และบรษิทัในเครอื นอกจากนี ้บรษิทัยังมคีูม่อืแผนฉกุเฉนิและท�าการ
อบรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในทุก ๆ ปี เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุ
ไม่คาดคิด อาทิ อัคคีภัยและอุทกภัย รวมถึงความเสี่ยงจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ บรษิทัด�าเนินการวิเคราะห์และประเมนิ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกปี  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีผลกระทบโดยตรง
ต่อการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทั โดยหลงัจากท่ีบรษิทัได้ระบคุวามเสีย่ง 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว จึงด�าเนินการจัดท�าแผน
บรรเทาผลกระทบขึ้นเพ่ือรับมือกับความเสี่ยงเหล่าน้ัน นอกจาก
การจัดท�าแผนบรรเทาผลกระทบแล้ว บริษัทยังด�าเนินการปรับปรุง  
โรงไฟฟ้าให้มีความสามารถทนรับสภาพอากาศท่ีร้อน/หนาวจัดได ้
ระบบสาธารณูปโภคของโรงไฟฟ้าท่ีรับสภาพน�้าท่วมได้ รวมท้ังการ
ติดตามและดแูลความปลอดภัยเชงิรกุด้วยทมีวิศวกรและผูเ้ชีย่วชาญ
อย่างต่อเน่ืองโดยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด และระบบติดตามแบบ 
เรียลไทม์

ผลงานเด่นในปี 2564
การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต 
ในปี 2564 บริษัทได้ด�าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตและสอดคล้องกับประเด็น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมการเพ่ิมประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร การลดการใช้พลังงาน การลดการสูญเสีย 
โดยน�าน�้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทเป็นเงินกว่า 6 ล้านบาท 

โครงการปรับเปลี่ยนค่าควบคุม CHLORIDE ของหอหล่อเย็น 

การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย
จากกระบวนการผลิต 1.54 ล้านบาท

ลดค่าใช้จ่ายบริษัท

MMBTU

MMBTU
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โครงการ Lower Gas Pressure Better Heat Rate โครการหยุดการใช้งาน Air Dryer 1 ชุด โครงการหยุดพัดลมระบายความร้อนหอหล่อเย็น 
ในช่วงเวลา 00:00-06:00 นการตรวจสอบ วิเคราะห์ และปรับปรุงความดันของของไหล

ในแต่ละจุดของระบบท่อในกระบวนการผลิต ให้มีความ
เหมาะสมที่สุด เพื่อลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า

การปรบัค่าค�านวณหยุดเดนิเครือ่งท�าอากาศแห้ง (Air D ryer) 
โครงการ 2 ลง 1 ชุด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงาน

5 พันบาท

ลดค่าใช้จ่ายบริษัท

0.97ล้านบาท

ลดค่าใช้จ่ายบริษัท 0.40 ล้านบาท

ลดค่าใช้จ่ายบริษัท

โครงการ Cooling Tower Optimization

การปรับค่าการท�างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  ภายในโรงงานให้
มปีระสทิธิภาพ ส่งผลให้อตัราการใช้พลงังานส�าหรบัอปุกรณ์
ในระบบหล่อเย็นลดลง

โครงการ Steam Turbine Load Adjustment

การปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อลดการสูญเสียไอน�้า  
และน�ามาใช้ผลิตไฟฟ้า

4.96
ล้านบาท

ลดค่าใช้จ่ายบริษัท

0.20
ล้านบาท

ลดค่าใช้จ่ายบริษัท
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการด�าเนินการ

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ
บริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการเพ่ือสนองต่อความคาดหวัง
ของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญในห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งมั่น 
ด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเสถียรภาพสูงสุดให้สอดรับกับ 
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของลูกค้าทั้งในประเทศและใน 
สปป.ลาว อย่างต่อเน่ือง ถือเป็นความท้าทายของบริษัทที่จะต้อง
ปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
สู่ธุรกิจพลังงานสะอาดมุ่งสู่สังคมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 
เป็นศูนย์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และสนับสนุนการเติบโต 
อย่างยั่งยืนของบริษัท

การด�าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
บริษัททดสอบการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตามมาตรฐาน 
ทีเ่ข้มงวดจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ท�าให้
ลูกค้ามั่นใจต่อเสถียรภาพในระบบการส่งจ่ายไฟฟ้า
ของบริษัท โดยในปี 2564 มีการทดสอบการเดินเครื่อง 
ผลิตไฟฟ้าใน 3 โรงไฟฟ้า ผลการทดสอบพบว่าการ
เดินเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารสัญญา 
ซือ้ขายไฟฟ้า โดยบรษิทัมแีนวทางการตดิตามการส่งมอบ
พลังงานไฟฟ้า 3 ระดับ

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ 
เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับ
ลกูค้า บริษทัจงึมุง่มัน่ยกระดบัความพึงพอใจของลกูค้าผ่านการบรหิาร
จดัการทีม่มีาตรฐานอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนปฏบิตัติามข้อก�าหนดใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าอย่างเคร่งครดัและบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ  
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ตามสัญญา 
ที่ก�าหนด

ตรวจสอบนโยบาย วางแผนการด�าเนินงาน  
มอบหมายผู ้ รับผิดชอบ และก�าหนดแนวทาง 
การจัดการเพื่อติดตามการส่งมอบพลังงานไฟฟ้า 
อย่างมีเสถียรภาพ 

ตรวจสอบผลการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สัญญา เช่น ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นตาม 
ช ่วงเวลา รวมท้ังวางแผนการทดสอบระบบ 
และควบคุมคุณภาพของพลังงานการส่งไฟฟ้า 
ความพร้อมของการส่งมอบพลังไฟฟ้าเพ่ือให ้
เป็นไปตามสัญญา

ระดับหัวหน้างาน

ตรวจสอบการท�างานของเครื่องจักรและพลังงาน
ท่ีจ่ายออก โดยบริษัทมีการจัดสรรพนักงานให้
สามารถด�าเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ระดับปฏิบัติการ

ระดับบริหาร
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การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของลูกค้า
บรษิทัจดัให้มช่ีองทางการสือ่สาร รบัเรือ่งร้องเรยีน และแก้ปัญหา 
ร่วมกัน รวมถึงการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ ท้ังโทรศัพท์ท่ีเชื่อมต่อโดยตรงไปยังห้องควบคุมโรงไฟฟ้า 
ตลอด 24 ชัว่โมง กลุม่ในไลน์แอปพลเิคชนั และอเีมลถึงเจ้าหน้าท่ี 
ลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือน�ามาปรับปรุงการด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง  
โดยข้อร้องเรียนท่ีได้รับมาจากช่องทางต่าง ๆ จะถูกส่งต่อไปยัง 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด�าเนินการแก้ไขข้อร ้องเรียนได ้
อย่างเหมาะสมและรัดกุม

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

Direct Line 24 ชม. 
ที่ห้องควบคุมโรงไฟฟ้า

Group in  
Line Application

E-mail ถึงเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
บริษัทได้จัดท�าแผนการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์คณะผู้
บรหิาร กลุม่ผูใ้ช้ไฟฟ้า และการแข่งขันโบว์ลิง่เชือ่มความสมัพันธ์ระดบัผูป้ฏิบตักิาร ในปี 2564 จาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้บริหารความสัมพันธ์ร่วมกับลูกค้า 
ในรูปแบบนิวนอร์มัล (New Normal) เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
ยกระดับการให้บริการอย่างครบวงจร และสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมร่วมกัน 

01

03

02
เป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินการขององค์กร 

รักษาสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของระบบ 
ผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ 
ในการด�าเนินงานของบริษัท

สามารถส่งมอบไฟฟ้าให้กับ
ลูกค้าตามเงื่อนไขสัญญา 

ซื้อขายไฟฟ้า  
(Power Purchase 
Agreement: PPA)

ลูกค้ามีความพึงพอใจ 
ในการด�าเนินงานของบริษัท

ร้อยละ
ไม่มีข้อร้องเรียนของลูกค้า

0
85
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การปฏิบัติ และการประเมินผลการด�าเนินการ

ผลการด�าเนินงานและการสร้างคุณค่า
บรษิทัก�าหนดช่องทางการร้องเรยีนจากลกูค้าและบคุคลภายนอก
ผ่านทุกช่องทางต่าง ๆ โดยลูกค้าสามารถสื่อสารถึงปัญหาจาก
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทตลอดจนการปฏิบัติงานของพนักงาน  
รวมถึงมีการสัมภาษณ์เพ่ือท�าให้ทราบถึงปัญหาและความ 
ต ้องการของลูกค ้าที่แท ้จริง เ พ่ือให ้บริษัทสามารถแก้ไข 
ข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น โดย 
ในปี 2564 ไม่มีข้อร้องเรียนของลูกค้า

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ท�าให้ 
ไม่สามารถจดักิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้าได้ บรษิทัยังคง
ด�าเนินการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ 
นวินอร์มลั (New Normal) โดยบรษิทัมกีารประเมนิความพึงพอใจ
ของลูกค้าอย่างต่อเน่ืองผ่านช่องทางอีเมลและโทรศัพท์ เพ่ือน�า
ผลการส�ารวจความพึงพอใจมาประเมินและวิเคราะห์ผล พัฒนา 
และปรับปรุงให้สอดรับกับความคาดหวังของผู ้มีส่วนได้เสีย 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

เป้าหมายปี 2564

ปี 2564

หมายเหตุ : XPCL เริ่มด�าเนินการเก็บข้อมูลในปี 2564

100%

80%

60%

40%

20%

0%

ระดับความพึงพอใจ 
ของลูกค้ารวมทั้งหมด 

85.0%
95.42%

โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2 

85.0%

97.92%

โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น

85.0%

98.64%

โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี

85.0%
89.7%

ข้อร้องเรียน
ของลูกค้าในปี 2564 0
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SOCIETY

สังคม

3
ส่วนที่
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการด�าเนินการ

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ ซึ่งหลายประเทศน�ามาเป็นเครื่องมือทางการค้าในการป้องกันหรือ 
ลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจของภาคเอกชน บริษัทตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องส�าคัญท่ีทุกคน 
พึงได้รับ จึงมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนโดยเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไม่ให้เกิดการละเมิดต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและ 
กลุม่เปราะบางท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึลดความเสีย่งต่อภาพลกัษณ์ขององค์กรและลดผลกระทบทางการเงนิของบรษิทั นอกจากนี ้การด�าเนนิธุรกิจ 
อย่างมีความรับผิดชอบดังกล่าว ยังถือเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยยกระดับการด�าเนินงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศให้เป็นท่ียอมรับ 
ในระดับสากลอีกด้วย

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ
นโยบายสิทธิมนุษยชนและกระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ�านงว่าการด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยการเคารพ 
สทิธิมนุษยชน ตลอดห่วงโซ่คณุค่า ครอบคลมุธุรกิจของบรษิทัและบรษิทัในเครอื คูค้่า ธุรกิจท่ีเกีย่วข้อง อาท ิกิจการ
ร่วมค้า ผู้ทรงสิทธิ (Rights Holders) และกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable group)

กรณีหากเกิดการละเมิดหรือเกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้ทรงสิทธิและกลุ่มเปราะบาง บริษัทจัดให้ม ี
ช่องทางการสื่อสารและการรับข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงมาตรการบรรเทา แก้ไข และเยียวยา 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
หรือคลิก

กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

การประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบ
ดานสิทธิมนุษยชน

ความมุงมั่น
เชิงนโยบาย

ดานสิทธิมนุษยชน

การติดตามและสื่อสาร
ผลการดำเนินงาน
ดานสิทธิมนุษยชน

การบูรณาการ
ผลการประเมิน

ดานสิทธิมนุษยชน

การเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบ
ดานสิทธิมนุษยชน

UNGP UDHP ILO HRDD HRRA

หลักการชี้แนะ 
ว่าด้วยธุรกิจและ 

สิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ

ปฏิญญาสากล 
ว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน 

หลักการและสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน 

ในที่ท�างานและ
การติดตามผลโดย
องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ

กระบวนการ
ติดตามตรวจสอบ

สิทธิมนุษยชน 
อย่างรอบด้าน

การประเมิน 
ความเสี่ยงด้าน 
สิทธิมนุษยชน
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เป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินการขององค์กร

เป้าหมายในปี 2564

เป้าหมายในปี 2565-2567 (เป้าหมายระยะยาว 3 ปี)

100% 0

0

ทุก3 ปี

ของธุรกิจของบริษัทได้รับการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน 
อย่างรอบด้าน พร้อมก�าหนดมาตรการบรรเทา แก้ไข 
และเยียวยาผลกระทบ

ไม่มีกรณีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ไม่มีกรณีการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
อย่างต่อเนื่อง

ทบทวนประเด็นความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
เป็นประจ�าทุกปี

ประเมินความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติ และการประเมินผลการด�าเนินการ

ผลการด�าเนินงานและการสร้างคุณค่า
การยกระดับด้านสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจ 
ในปี 2564 บรษิทัสร้างความตระหนักด้านสทิธิมนษุยชนให้กับพนักงาน ผ่านการจดัอบรมให้ความรูเ้รือ่งการ
ด�าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนแก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ได้ด�าเนินการประเมิน
ความเสีย่งด้านสทิธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment: HRRA) ต่อผูท้รงสทิธิ (Rights holders) 
และกลุม่เปราะบาง (Vulnerable Group) ตลอดห่วงโซ่คณุค่า ครอบคลมุร้อยละ 100 ของธุรกิจของบรษิทั 
และบรษิทัในเครอื ภายใต้กระบวนการตดิตามตรวจสอบด้านสทิธิมนษุยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights 
Due Diligence: HRDD) โดยหน่วยงานภายนอก (Third Party)

ทัง้น้ี บรษิทัได้วางแผนด�าเนินการประเมนิความเสีย่งด้านสทิธิมนษุยชนเป็นประจ�าทกุ 3 ปี โดยจะทบทวน
ประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าเป็นประจ�าทุกปี 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าแผนงานและมาตรการการบรรเทา แก้ไข และเยียวยามีประสิทธิภาพและมีความเป็น
ปัจจุบัน

การส่งเสริมคู่ค้าด�าเนินธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน
บรษิทัพิจารณาประเดน็ด้านสทิธิมนษุยชนให้เป็นส่วนหน่ึงในจรรยาบรรณคูค้่าขององค์กร และสือ่สารกับ
คู่ค้าเพ่ือให้รับทราบแนวทางในการด�าเนินงานร่วมกับบริษัท รวมถึงวางแผนทบทวนประเด็นความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นประจ�าทุกปี ผ่านการ
ประเมินคู่ค้ารายปี (Yearly Performance Evaluation) เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าคู่ค้าของบริษัทด�าเนินธุรกิจ
อย่างเคารพสิทธิมนุษยชน 
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ความใส่ใจและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน 
บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารและการรับข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงช่องทางอื่น ๆ อาทิ  
ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนในเว็บไซต์บริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดให้มีมาตรการ
บรรเทา แก้ไข และเยียวยาผลกระทบผู ้ที่ ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเกิดจากการด�าเนินธุรกิจ  
โดยคณะกรรมการสอบสวนก�าหนดมาตรการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รับผลกระทบ  
โดยค�านึงถึงความเสียหายโดยรวม และจัดท�ารายงานน�าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการ 
เพ่ือทราบและส่งผลการพิจารณามาตรการเยยีวยาผ่านผูจ้ดัการส�านกัตรวจสอบภายในเพ่ือแจ้งต่อผูร้้องเรยีน 
หรือผู้ได้รับผลกระทบ

ส�าหรับในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือการรายงานในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนท้ังจากธุรกิจ
ของบริษัท และบริษัทในเครือ คู่ค้า ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงไม่มีการเยียวยาแก่ผู้ที่ถูกละเมิด 

ช่องทางการสื่อสารและการรับข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

01 จดหมายปิดผนึก ส่งถึง
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400

02 ผ่านทาง E-mail  
- ถึงเลขานุการบริษัทที่ compliance@ckpower.co.th 
-  ถึงกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

โดยตรงที่ directors@ckpower.co.th
- หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@ckpower.co.th

03 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
www.ckpower.co.th

การจ้างแรงงานต่างชาติ และไม่ปิดกั้นความหลากหลายทางเชื้อชาติ

บริษัทให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด เคารพสิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ยอมรับความ 
แตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ ถ่ินก�าเนิด ศาสนา ความเชื่อ เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ สถานะ 
ทางสังคม หรือสถานะอื่นใดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ 
ในปี 2564 บรษิทัมคีวามหลากหลายของพนกังานทีด่�าเนินงานภายในบรษิทัรวม 7 สญัชาติ ได้แก่ 
ไทย ลาว อนิเดยี เยอรมนั คอสตารกิา ฝรัง่เศส และฟิลปิปินส์ และมคีวามหลากหลายทางศาสนา 
ได้แก่ พุทธ คริสต์ ฮินดู และอิสลาม

6
อินเดีย

2
เยอรมัน

1
คอสตาริกา

1
ฝรั่งเศส

1
ฟิลิปปินส์

310
ไทย

184
ลาว

ผลงานเด่นในปี 2564
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การอบรมหลักการส�าคัญของสิทธิมนุษยชน และเครื่องมือที่ใช้
ในการตรวจสอบและประเมินด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
บริษัทได้สร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การอบรมหลักการส�าคัญของสิทธิมนุษยชน 
และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและประเมนิด้านสทิธิมนษุยชนอย่างรอบด้านแก่ผูบ้รหิารและพนกังานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ และความเชือ่มโยงระหว่างการด�าเนินธุรกิจกับการเคารพสทิธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน รวมถึงแนวทางการด�าเนนิ
ธุรกิจท่ีตระหนักถึงการป้องกันการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมส�าหรบัโครงการน�าร่องในปี 2564 จ�านวน 44 ราย คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 8.7 รวม 242 ชั่วโมง โดยบรษิทัมแีผนการขยาย
การอบรมสู่พนักงานครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรในทุกระดับในปี 2565 

คุณอุดอน สีสุก
ช่างเทคนิค - วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

“ขอขอบคณุบรษิทัทีเ่ปิดโอกาสให้มาร่วมท�างานในโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2  
ตลอดระยะเวลาที่ีร่วมงานได้รับความรู้จากการท�างาน เช่น เรียนรู้งาน
ก่อสร้าง งานเชือ่ม รวมถึงสวัสดกิารต่าง ๆ  ทีไ่ด้รบัอย่างเท่าเทยีมกับพนกังาน
ไทย ซึ่งสามารถสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวได้อย่างมั่นคง”

บทสัมภาษณ์พนักงานสัญชาติลาว

การเปิดโอกาสและสร้างอาชีพแก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้างึม 2

44 8.7% 242ราย ชั่วโมง

มีผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการน�าร่องในปี 2564 คิดเป็นสัดส่วน รวม
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การพัฒนาศักยภาพ และการดูแลพนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญในการน�าพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายและน�าไปสู่ความ
ย่ังยืน โดยท่ีพนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถและพนักงานทีป่ระพฤตดิ ี“คนเก่ง คนด”ี 
จะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสามารถจะขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว ้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวการณ์ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน ซึ่งหากบริษัทไม่มีแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันได้ 
บริษัทจึงมุ่งเน้นการการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานมาอย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับพนักงานทุกระดับทั้งหลักสูตรภายในและหลักสูตรภายนอกองค์กร

อีกท้ังบริษัทยังค�านึงถึงความการเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงาน เพราะพนักงานที่มีความ 
พึงพอใจในการท�างาน และมีความผูกพันกับองค์กรจะสะท้อนให้เห็นได้จาก
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญ และลดค่าใช้จ่ายของบริษัทในการ
จัดหาบุคลากรรวมถึงการวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความต่อเน่ือง ดังน้ัน บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการดูแลพัฒนางานผ่านโครงการ
ต่าง ๆ เพ่ือดูแลพนักงานตลอดปี 2564 อาทิ การมอบโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ 
แผนการสืบทอดต�าแหน่ง สวัสดิการพนักงาน และโครงการเพ่ือเสริมสร้างความ 
พึงพอใจของพนักงาน เป็นต้น 

บริษัทก�าหนดและด�าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมการ
ท�างานของพนักงานในบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการ 
ตั้งเป้าหมาย และด�าเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานผ่านกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารและพนักงานในรูปแบบดัชนีชี้ วัดผลส�าเร็จ 
(KPIs) ประกอบกับการวิเคราะห์ความจ�าเป็นของการฝึกอบรมรายบุคคล (Individuals 
Development Plan) ที่จัดท�าข้ึนจากการพิจารณา  กลุ่มของทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ท่ีจ�าเป็น โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านโครงการและการ 
ฝึกอบรมต่าง ๆ  ท่ีระบวุตัถุประสงค์รวมท้ังประโยชน์ทีพ่นกังานและองค์กรจะได้รบัทีส่ามารถ
วัดผลได้อย่างชัดเจน

อีกท้ังบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการดูแลพนักงาน ให้มีการ
ประเมินผลการท�างานของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือน�าผลการประเมินมาจัดท�าโอกาส
ความก้าวหน้าในสายอาชพีและแผนการสบืทอดต�าแหน่ง เพ่ือพิจารณาก�าหนดแผนพัฒนา
ศกัยภาพและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บรษิทัยังด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจ
ของพนกังานทีม่ต่ีอองค์กร และวิเคราะห์ผลส�ารวจเพ่ือน�าไปพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงกับความต้องการของพนักงาน และก�าหนดโครงการท่ี 
ส่งเสริมการดูแลพนักงานต่อไป

กลยุทธ์ นโยบาย และ แผนการด�าเนินการ 

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ

ดูรายละเอียดนโยบายงาน
บริหารบุคคลเพิ่มเติม
โปรดแสกน

ดูรายละเอียดการพัฒนา
ศักยภาพและการดูแล
พนักงานเพิ่มเติมโปรดแสกน

ดูรายละเอียดผลการด�าเนินงาน 
ด้านบุคลากรเพิ่มเติมโปรดสแกน

หรือคลิก

หรือคลิก

หรือคลิก
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https://www.ckpower.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy-document-download/corporate-policies/personnel-management-policy-th.pdf
https://www.ckpower.co.th/th/sustainability/stakeholder-engagement/human-capital-management
https://www.ckpower.co.th/th/sustainability/sustainability-overview


บริษัทมีการก�าหนดและวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยเฉพาะ
จากสมรรถนะท่ีควรพัฒนา (Competency gap) ของพนักงานที่เหมาะสม 
กับต�าแหน่งทัง้องค์กร ควบคูกั่บนโยบายและแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจ 
โดยมกีารทบทวนแผนการฝึกอบรมส�าหรบัพนักงานในแต่ละระดบัเป็นประจ�า
ทกุปี ท้ังนี ้พนักงานแต่ละคนจะมแีผนพัฒนาศกัยภาพรายบคุคล (Individual 
development plan) ที่จัดท�าขึ้นโดยพิจารณาจากสมรรถนะท่ีจ�าเป็น 
(Required competency) ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะด้านต�าแหน่งงาน และ
สมรรถนะด้านการเป็นผูน้�า ท่ีจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของงาน โดย
บริษัทได้ด�าเนินการวางแผนและจัดท�า การก�าหนดเส้นทางการพัฒนาและ 

ฝึกอบรมของบคุลากร (Training Roadmap and Training Plan) ให้กับพนกังาน
ทุกระดับ โดยมุ่งส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน 
ผ่านการเพ่ิมทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายครอบคลุม
ทั้งหลักสูตรภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
พนักงานให้มีทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานและโอกาสทางสายอาชีพ  
อีกท้ังสามารถดึงองค์ความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดต่อให้กับพนักงาน
ระดบัปฏบิตังิานได้ โดยแบ่งประเภทหลกัสตูรให้มคีวามเหมาะสมกับพนักงาน
และต�าแหน่งงาน ดังต่อไปนี้

นอกจากน้ีบริษัทมีกระบวนการติดตามการพัฒนา
ความรู้ของพนักงานท่ีเข้าร่วมอบรมและสัมมนา
เพ่ือวัดประสทิธิภาพในการปฏิบตังิาน โดยผูเ้ข้าร่วม
อบรมหลักสูตรภายนอกบริษัทจะต้องจัดท�าแบบ
สรุปหลังการอบรม (Summarize Training) เพ่ือ 
น�าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับปรุงการท�างาน
และต่อยอดการท�างาน ซึ่งหัวหน้างานจะเป็น 
ผูต้ดิตามผลการปฏิบตัภิายหลงัการฝึกอบรม อกีทัง้
พนักงานท่ีเข้าร่วมอบรมต้องน�าเน้ือหาความรู้ท่ีได้
รับจากการฝึกอบรมกลับมาแบ่งปัน (Knowledge 
Sharing) ถ่ายทอด และเผยแพร่เอกสารการ 
ฝึกอบรมในระบบ Share Drive ของสายงาน

แผนพัฒนาบุคลากร  

New Joiner Soft Skill Functional
Training

Leadership
Program

CKP Academy
Applicationหลักสูตรอบรม

สําหรับพนักงานใหม�
หลักสูตรสําหรับ

พนักงานเพ�่อเพ��มทักษะ
และพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงาน

หลักสูตรสําหรับ
พนักงานที่มีองค�ความรู�

เฉพาะด�าน

หลักสูตรขยายผล
การพัฒนาระดับ

หัวหน�าขั้นต�น
ให�มีศักยภาพ

ในการบร�หารทีม

ช�องทางรวมความรู� / 
หลักสูตรสําหรับ

พนักงาน ให�สามารถ
กลับมาเร�ยนรู� ทบทวนซํ้า

ได�ทุกที่ทุกเวลา 
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เป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินการขององค์กร การปฏิบัติ และการประเมินผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานและการสร้างคุณค่า
โครงการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงานและการดูแลพนักงานที่โดดเด่น 

ในปี 2564 บรษิทัได้ก�าหนดและตดิตามผลการด�าเนนิการตามเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพและการดูแลพนักงาน เพื่อการปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาพนักงานและการดูแลพนักงาน ดังนี้ ตลอดปี 2564 บรษิทัได้พัฒนาศกัยภาพและดแูลพนกังานในด้านต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่ง โดยผลลพัธ์ของโครงการ

ไม่ว่าจะเป็นจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณหรือการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม จะถูกน�ามาใช้ในการปรับปรุงโครงการ 
ต่อไปในอนาคต โครงการฯ ทีโ่ดดเด่นในปี 2564 ได้แก่ โครงการลดอ้วนลดพุง โครงการพัฒนาศกัยภาพพนกังาน 
YourNextU และโครงการ Train the Trainer เป็นต้น

จ�านวนชั่วโมงใน
การอบรมต่อพนักงาน
(ชั่วโมง/คน)

ชาย

หญิง

ผลการด�าเนินงาน
ปี 2564

40
41

37

เป้าหมาย
ปี 2564

35
35

35

บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานในด้านการสื่อสารและน�าเสนอ 
ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และตรงประเด็น จึงจัดหลักสูตร Story telling และ Presentation 
as Pro for Engineer Young Generation เพื่อให้พนักงานพัฒนาความสามารถในการน�าเสนอข้อมูล 
โดยเฉพาะเนื้อหาท่ีเป็นเทคนิคเฉพาะทาง (Technical) ให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ รวมถึงเทคนิคการ 
ใช้ภาษาเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกให้แก่พนักงานหน่วยงานอื่น ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง (Workshop) เพ่ือให้พนักงานเห็นภาพและสามารถ
ต่อยอดสู่การปรับท�างานได้จริง

โครงการ Train the Trainer
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โครงการลดอ้วนลดพุง 

บทสัมภาษณ์พนักงาน

โรคอ้วนเป็นสาเหตขุองโรคต่าง ๆ  อาทิ เบาหวาน ความดัน และโรคหวัใจ อนัส่งผล 
อันตรายแก่พนักงาน ดังน้ัน บริษัทจึงด�าเนินโครงการลดอ้วนลดพุง ส่งเสริม 
ให้พนักงานออกก�าลังกายและกินอาหารอย่างถูกวิธี ภายใต้ข้อก�าหนดการ
ดูแลพนักงานของบริษัท จากการด�าเนินโครงการในปี 2564 พบว่า พนักงาน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีประสิทธิภาพในการท�างานท่ีดีกว่าพนักงานที่ไม่ได้ 
เข้าร่วมโครงการฯ และมีระดับความเครียดจากการท�างานลดลง อีกทั้งระดับ
ความพึงพอใจของพนักงานทีเ่พ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 98.75 มวัีนลาป่วยของพนกังาน 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการลดลง และอตัราการลาออกท่ีลดลงจากปี 2563 จากร้อยละ 
4.5 เหลือร้อยละ 3 ในปี 2564

คุณธัญญาศิริ  เพ็ชรพิชัย
หัวหน้างานอาวุโส - บริหารงานทั่วไป 
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น

“เมื่อฉันออกก�าลังกายเป็นประจ�า  
ฉันรู้สึกมีพลังในการท�างานมากขึ้น 
ไม่ค่อยรู ้สึกอ่อนเพลีย” ข้อค้นพบ 
ดั งกล ่ าวท� าให ้บริษัท พิจารณา
ขยายผลโครงการลดอ้วนลดพุงเป็น
โครงการต่อเนื่องในระยะยาวของ
บรษิทัต่อไป”

ระดับความพึงพอใจของ
พนักงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ

วันลาป่วยและอัตราการลาออก
ลดลงจากปี 2563 จาก

98.75

ร้อยละ

4.5 ร้อยละ

3
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คุณกฤตนันท์ ควันธรรม
ผู้จัดการอาวุโส - แผนกประกันภัยและความปลอดภัย

“ก่อนหน้าเรามีความคิด มีไอเดีย มีแผนงานอยู่แล้ว แต่อาจจะ
ยังกระจัดจาย หลังจากท่ีได้เรียนหลักสูตร YourNextU ท�าให้
รีเฟรชมุมมองใหม่ สามารถสร้างกรอบและวางระบบความคิด 
รวมถึงสามารถเสริมศักยภาพต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วย
ตัวเอง พร้อมลงมือปฏิบัติจริง และยังสามารถถ่ายทอดให้กับ
น้อง ๆ ในทีมต่อได้อีกด้วย”

ภายใต้ข้อก�าหนดการพัฒนาศักยภาพพนักงาน บริษัทจัดให้มีการอบรมหลักสูตรผู้น�า หลักสูตรการส่ือสาร 
และผู้น�าด้านหลักสูตรผู้บริหารในระดับสากล จาก South East Asia Center (SEAC) เพ่ือยกระดับทักษะ
ความเป็นผู้น�าและการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) จากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เนื้อหาส�าคัญของหลักสูตรที่ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ประกอบด้วย  
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้น�า การเล่าเรื่อง และการเขียนข้อเสนอ รูปแบบการอบรมมีตั้งแต่การเรียน และ
การแลกเปลีย่นความคดิเห็นผ่านระบบออนไลน์ บรษิทัก�าหนดเป้าหมายของการอบรมหลกัสตูรผูน้�า ด้วยการ 
ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประยุกต์ความรู้ท่ีได้รับเข้ากับการท�างาน และเผยแพร่ต่อเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งผลส�ารวจ 
ภายหลงัโครงการพัฒนาศกัยภาพพนกังานพบว่าทมีท่ีมพีนกังานเข้าร่วมโครงการฯ มปีระสทิธิภาพการท�างาน
ท่ีดีกว่า ทีมที่ไม่มีพนักงานเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวิธีคิดและมุมมองต่องานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของ “ตัวเรา
และผู้อื่น” หรือ “Outward Mindset” เป็นการเปิดใจ รับฟัง และเข้าใจความต้องการของผู้อื่น รวมทั้งหาทาง 
ร่วมมอืกันเพ่ือไปยังเป้าหมายหรอืผลลพัธ์ท่ีเราตัง้ใจไว้ ส่งผลให้การท�างานมคีวามเป็นระบบมากขึน้ พนักงาน
กล้าเสนอและพัฒนาไอเดียใหม่ ๆ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท�างานเป็นทีม ท�าให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการท�างานมากขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน YourNextU

บทสัมภาษณ์พนักงาน
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บริษัทได้จัดท�าการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ “CKP 
Application” ขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งรวมความรู้ ทักษะ 
สร้างมุมมอง (Mindset) แนวโน้มใหม่ (Trend) โดย
จัดท�ารูปแบบการใช้งาน ดังนี้

CKP Academy Application  

Internship Program
แหล�งรวมความรู�สําหรับนักศึกษา
ฝ�กงานที่ได�รับเข�ามาร�วมฝ�กงาน
กับบร�ษัท เพ�่อให�ได�เร�ยนรู�ความรู�
ด�านว�ศวกรรมและในการเตร�ยม
ความพร�อมสําหรับการทํางาน
ในอนาคต

Training Catalog 
แหล�งรวมหลักสูตร Soft Skill หลากหลาย
ว�ชาที่พนักงานสามารถทบทวนได�ตลอดเวลา
หลังจากอบรม ได�แก� Core  Program ด�าน 
Core Value องค�กรที่จัดทําเป�น E-learning 
ให�กับพนักงานใหม�, E-learning Kaizen 
รวบรวมเทคนิคการเล�าเร�่องและการนําเสนอ
อย�างไรให�น�าสนใจ , Knowledge sharing 
จากทุก ๆ หน�วยงานที่เป�ดอบรม เป�นต�น 

E-learning 
เพ�่อให�พนักงานใหม�ได�เข�าใจหลักสูตร
Kaizen หร�อวัฒนธรรมองค�กร
ตั้งแต�แรกเข�าทํางาน

Food For Thought 
แหล�งรวมข�าวสารใหม� แนวโน�มใหม� และ
เทคนิคการทํางานที่เข�าใจง�าย ที่ต�องรู�
เท�าทันสถานการณ� โดยมีการอัพเดท
ข�อมูลทุกสัปดาห� 

Training Roadmap 
เพ�่อให�พนักงานเห็นแผนการ
ฝ�กอบรมที่กําหนดเส�นทาง
การพัฒนาของแต�ละตําแหน�ง
ได�อย�างชัดเจน
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สุขภาวะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการด�าเนินการ

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลสุขภาวะอาชีวอนามัย
และความปลอดภยั ท่ีถือเป็นประเดน็ทีส่�าคญัในการด�าเนินธุรกิจของ
บรษิทั การบรหิารจดัการด้านความปลอดภัยจะต้องมคีวามเหมาะสม
และมปีระสทิธิภาพ นอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสขุภาพและการ
ด�าเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวโดยตรงแล้ว ยังเป็นการ
ลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทจากการ 
หยุดชะงักของระบบการผลิตซึ่งมีผลเก่ียวเน่ืองไปยังผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริษัทจึงมุ่งมั่นดูแลสุขภาวะอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงานและผูเ้ก่ียวข้องทกุคนทีป่ฏิบตังิานร่วมกับ
บรษิทัและบรษิทัในเครอื ไม่ว่าจะเป็นผูร้บัเหมา คูค้่า ลกูค้า ตลอดจน 
ชุมชน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยท่ีเข้มแข็งและ
ยั่งยืน เพื่อน�าองค์กรไปสู่เป้าหมาย “องค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและ
ปราศจากการบาดเจ็บ”

นอกจากน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี 
ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ิงในช่วงท่ีผ่านมา ท�าให้บรษิทัจ�าเป็น
ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับตัวให้ธุรกิจสามารถ
ด�าเนินการควบคู่กับความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ
บรษิทัก�าหนดนโยบายสขุภาวะอาชวีอนามยัและความปลอดภัย เพ่ือเป็นแนวทางในการท�างานทีป่ลอดภยั
ของพนักงานและผูร้บัเหมา ขอบเขตของนโยบายครอบคลมุทัว่ทัง้บรษิทัและบรษิทัในเครอื ภายใต้แนวปฏบิตัิ
ของนโยบายสุขภาวะอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการท�างาน

ดูรายละเอียดนโยบายสุขภาวะ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพิ่มเติมโปรดสแกน
หรือคลิก

คุณภาพชีว�ตและ
ความปลอดภัย
พนักงาน

ปรับปรุงสภาพการทำงาน
และสิ�งแวดลอม
การทำงาน

กิจกรรมดานความปลอดภัย
และสภาพแวดลอม

ตรวจสุขภาพ
ใหพนักงานปจจ�บัน
และพนักงานใหม

ปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอกำหนด
ดานสิ�งแวดลอม

มาตรการปองกันอันตราย
และนโยบาย

ความปลอดภัย

ดูรายละเอียดผลการด�าเนินการ
ด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยเพิ่มเติมโปรดสแกน
หรือคลิก
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https://www.ckpower.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy-document-download/corporate-policies/occupation-health-and-safety-policy-th.pdf
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บรษิทัก�าหนดให้หน่วยงานความปลอดภยัในแต่ละพ้ืนท่ีตัง้เป้าหมาย 
เชิงปริมาณในการพัฒนาความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยการต้ังเป้าหมายดังกล่าวจะเป็น 
ตัวก�าหนดมาตรการต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือท่ีจะบรรลเุป้าหมาย อาทิ การ
รับรองมาตรฐานการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยของพนักงาน 
การประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการท�างานที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
พนักงานและผู้รับเหมา และการบันทึกสถิติข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ 
ความปลอดภัยในท่ีท�างาน โดยในปัจจบุนัจดัให้มเีจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
ในการท�างาน ท�าหน้าทีต่ดิตาม ตรวจสอบ และปรบัปรงุสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานให้มีความปลอดภัยที่สอดคล้อง

พร้อมกันน้ี บรษิทัและบรษิทัในเครอืยังมุง่เสรมิสร้างความตระหนกัถึง 
วัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรแก่ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงทุกกิจกรรมของพนักงาน  
ผูร้บัเหมา และคูค้่าท่ีส�าคญั ผ่านกิจกรรม โครงการ และการอบรมต่าง ๆ   
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย “องค์กรทีป่ราศจากอบุตัเิหตแุละปราศจากการ
บาดเจบ็” โดยบรษิทัก�าหนดมาตรการส�าหรบัพนกังานใหม่ต้องได้รบั
การตรวจสขุภาพก่อนการปฏิบติังาน รวมท้ังมกีารตรวจสขุภาพประจ�าปี 
ให้กบัพนักงาน เพือ่ใหม้ั่นใจว่าพนกังานทุกคนจะมีสุขภาพทีส่มบูรณ์ 
และพร้อมปฏิบตังิานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ การจดัอบรมด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่ผู้รับเหมา

การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในปี 2564 ได้เริ่มจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ภายใต้โครงการ “WE CARE” 
เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมและความตระหนักด้านความปลอดภัยขององค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อความ
มุ่งมั่นในการผลักดันนโยบายในการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้เป็นรูปธรรม โดย
สนับสนุนให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในการสื่อสารและส่งต่อวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 
เชงิบวก และสือ่สารบนพ้ืนฐานของความเข้าใจ และความไว้วางใจซึง่กันและกัน โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ ไซยะบรุ ี
ได้เริม่ด�าเนนิโครงการ WE CARE เพ่ือเป็นการส่งเสรมิและพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย และลด
การเกิดอบุตัเิหตจุากกการท�างาน และยังเป็นการกระตุน้ให้เกิดการมส่ีวนร่วมของพนกังานในการช่วยกัน 
แนะน�าและดูแลความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงหลักปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยการอบรม
เรือ่งวัฒนธรรมความปลอดภยั WE CARE เป็นการสนับสนนุให้พนกังานมกีารสือ่สาร พูดคยุซึง่กันและกัน  
ผ่านช่องทาง WE CARE Conversation Form เพ่ือที่จะให้พนักงานในโรงไฟฟ้ามีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถน�าแบบฟอร์มน้ีไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถส่งข้อมลูการแนะน�า ตชิม การแบ่งปันข้อมลู
ด้านความปลอดภัยกับเพื่อนร่วมงานได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2565 เป็นต้นไป 

เป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินการขององค์กร 

การปฏิบัติ
และประเมินผลการด�าเนินการ

ผลการด�าเนินงานและการสร้างคุณค่า
นอกจากน้ี ภายในปี 2564 บริษัทยัง 
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะ  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่
พนักงานและผู้รับเหมา

119

อบรมให้ความรู้ 
ด้านสุขภาวะอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย  
แก่พนักงานและผู้รับเหมา

ครั้ง

1,000
ผู้รับเหมา

คน

500
พนักงาน

คน

ตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีอนามัยและความปลอดภัย

ISO 45001:2018
ในสถานที่ปฏิบัติงาน 
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ดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินการ

โครงการ Safety Day
บริษัทจัดท�าโครงการ Safety Day เพ่ือเพ่ิมความตระหนักรู ้ของพนักงานถึง 
ความปลอดภัยในที่ท�างาน เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร และ
กระตุน้ให้พนกังานมส่ีวนร่วม เหน็ถึงความส�าคญัของการปฏิบตังิานอย่างปลอดภยั 
ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมความปลอดภัย WE CARE รวมไปถึงความส�าเร็จ 
ในการท�างานของบริษัทที่ปราศจากอุบัติเหตุครบ 1,000,000 ชั่วโมง 

มีการจัดกิจกรรมประกวดวิดีโอ ค�าขวัญ และเพลงท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
รวมถึงการตอบแบบส�ารวจแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการ Safety Day 
โดยโครงการนี้มีผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 80 แสดงให้เห็นว่า
พนักงานมีความตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ผลงานเด่นปี 2564

คุณพัดสอน แสงนาวง
ผู้จัดการแผนก Operation 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี 

หนึ่งในพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการ มีการรายงานถึง
ความรอบคอบของเพ่ือนร่วมงานท่ีมมีากขึน้ เมือ่ท�างานที่
เก่ียวข้องกับระบบตัดแยกพลงังาน (Lock-Out Tag-Out)  
และแสดงความคิดเห็นว่า “ผมรู้สึกว่า เพ่ือนร่วมงาน
หลายคนใส่ใจเร่ืองความปลอดภัยในท่ีท�างานมากขึ้น 
โดยเฉพาะในส่วนงานของผมท่ีเป็นส่วนงานเดินเครื่อง  
เราได ้มีการปรับปรุงและพัฒนารายละเอียดของ 
งานตัดแยกระบบพลังงาน หรือ Lock-Out Tag-Out ให้
มีความปลอดภัยมากข้ึน ตรงนี้ท�าให้มั่นใจมากย่ิงข้ึนว่า
ทุก ๆ ครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานเครื่องจักร หรือระบบที่ต้อง
เข้าไปท�าการซ่อมบ�ารุงถูกตัดระบบพลังงานเรียบร้อย 
ท�าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างปลอดภัย”

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ

ปราศจากอุบัติเหตุครบ

ชั่วโมง

1,000,000
80%

ผลการด�าเนินงานปี 2564

เป้าหมายในปี 2564

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 

พนักงานเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน0

พนักงานเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน0

กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน
ของพนักงาน0

กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน
ของพนักงาน0

คู่ค้าเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน0

คู่ค้าเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน0

กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน
ของผู้รับเหมา0

กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�างาน
ของผู้รับเหมา0

บันทึกจ�านวนอุบัติเหตุจากการท�างาน
ของพนักงานและผู้รับเหมา 0

บันทึกจ�านวนอุบัติเหตุจากการท�างาน
ของพนักงานและผู้รับเหมา 0
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กิจกรรม Safety Toolbox Meeting 
กิจกรรม Safety Toolbox Meeting เป็นกิจกรรมท่ีบริษัทจัดต่อเนื่องเป็นประจ�า 
ทุกเดือน เพื่อเพิ่มความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานอย่างปลอดภัย ตามความเสี่ยงที่
อนัตรายในทกุขัน้ตอนการท�างานภายในโรงไฟฟ้า รวมไปถึงอนัตรายทีอ่าจจะท�าให้
เกิดอุบัติการณ์ อุบัติเหตุ โรคที่เกิดจากการท�างาน โรคตามฤดูกาลและวิธีป้องกัน
อย่างถูกต้อง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเพื่อ
ค้นหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการด�าเนินงานอย่างปลอดภัย 
และได้ร่วมท�าแบบทดสอบจากสิ่งท่ีได้เรียนรู ้ตามเนื้อหาของกิจกรรม Safety 
Toolbox Meeting ในเดือนนั้น ๆ และน�าไปปรับใช้ในการท�างาน เช่น ความรู้เรื่อง
การท�างานบนที่สูง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

คุณสายันต์ อ่อนโพธา
หัวหน้างาน แผนกประกันภัยและความปลอดภัย
โรงไฟฟ้าพลังน�้า ไซยะบุรี

หน่ึงในพนักงานที่เข้าร่วมโครงการแสดงความเห็นว่า “กิจกรรม Safety 
Toolbox Meeting ท่ีบริษัทได้จัดเป็นประจ�าทุกเดือน ช่วยให้พนักงาน 
ทกุคนมคีวามรูเ้ก่ียวกับการปฏิบตังิานท่ีปลอดภัยมากย่ิงขึน้ และยังส่งเสรมิ
ให้เพื่อนพนักงานหรือน้อง ๆ ที่เพิ่งเริ่มงานได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”
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โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 
บรษิทัได้เลง็เหน็ถึงความปลอดภยัในการเดนิทางมาท�างานของพนักงาน ซึง่พนกังาน
บางส่วนของบรษิทัมกีารเดนิทางโดยจกัรยานยนต์ กรณีทีเ่กิดอบุตัเิหตกุารสวมหมวก
นิรภัยสามารถช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความสูญเสียได้อย่างมาก 
โดยหลังจากน้ันได้ท�าการส�ารวจข้อมูลการสวมใส่หมวกนิรภัยของพนักงานและ 
ผูร้บัเหมา พบว่าพนกังานทีข่บัข่ีรถจกัรยานยนต์มาท�างานไม่สวมหมวกนิรภยั ร้อยละ 
34.80 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
จงึได้จดัตัง้ “โครงการรณรงค์สวมหมวกนริภัย” ในการขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ โดยหวังว่า 
จะเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับข่ีรถจักรยานยนต์และเพ่ือ 
ช่วยลดความรุนแรงขณะเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรได้ โดยมีกิจกรรมการอบรม 
ให้ความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับข่ี และจัดท�าป้ายเตือน ซึ่งผล 
การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายในเดือนที่ 4 หลังจากเริ่มโครงการฯ โดยมีให้พนักงาน
และผู้รับเหมาร้อยละ 100 สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ผลด�าเนินการจากโครงการ

คุณธีรพงศ์ เพิ่มสมัคร 
พนักงานผู้รับเหมาประจ�าของ
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น 

“ส�าหรับโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยท่ีคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน จัดท�าขึ้นถือว่าเป็นโครงการท่ีดีท่ีช่วยรณรงค์เร่ือง
ความปลอดภยั เรือ่งการสวมหมวกนิรภยั ซึง่เป็นการป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้องถนนทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม โดยคณะ 
กรรมการฯ คอยช่วยกันรณรงค์ ท�าให้เป็นการกระตุ้นเตือน 
ให้เพ่ือนพนักงานใส่ใจด้านความปลอดภัย อยากให้มี
โครงการแบบนีอ้ย่างต่อเน่ือง หรอือาจจะประชาสมัพันธ์เพ่ิม
เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบและได้เห็นกันทั่วถึง”

พนักงานและผู้รับเหมา 
สวมหมวกนิรภัย 
ขณะขับขี่จักรยานยนต์

100%
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การดูแลสังคมและชุมชน

ชุมชนและสังคมถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ที่บริษัทให้ความส�าคัญ และมีพันธกิจในการมุ่งสร้าง
ความสมัพันธ์อนัดแีละคุณค่าร่วมกัน ด้วยบรษิทัมคีวาม
เชื่อมั่นว่าการด�าเนินธุรกิจที่ย่ังยืนจะต้องด�าเนินการ 
ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม โดย
เฉพาะชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับชุมชนและสังคม

นอกจากน้ี โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน
ยังส่งผลทางอ้อมต่อบริษัทและบริษัทในเครือ ในการ
สร้างความตระหนักรู้ขององค์กร (Brand Awareness) 
ต่อผู ้คนในวงกว้างซึ่งเป็นการเพ่ิมคุณค่าทางธุรกิจ 
อย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานอีกทางหนึ่ง

บริษัทก�าหนดนโยบายการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน และแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีคณะท�างานด้านความยั่งยืนท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการน�านโยบายและ
แนวทางที่ก�าหนดไว้ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรับรู้ความคืบหน้าของการจัดการด้านสังคมได้
อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรายงานการผลการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกไตรมาสเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่กับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมนั้น บริษัทมุ่งเน้นน�าขีดความสามารถของธุรกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างบริษัท พนักงาน และชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตชุมชนในกรอบการด�าเนินงาน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

เพ่ือให้เกิดการส่งเสรมิคณุค่าต่อคณุภาพชวิีตของชมุชนทีม่คีวามสอดคล้องกับวิถีชวิีตและความต้องการของชมุชนและสงัคมอย่างแท้จรงิบรษิทัได้ผสาน
ความร่วมมอืระหว่างชมุชนและพนักงานตัง้แต่จดุเริม่ต้นในการด�าเนนิโครงการและกิจกรรมด้านชมุชนและสงัคม ด้วยการลงพ้ืนทีส่�ารวจลกัษณะพ้ืนท่ี 
ส�ารวจความคิดเห็น ข้อกังวล และความต้องการของชุมชน ตลอดจนการร่วมระบุประเด็นผลกระทบด้านชุมชนก่อนริเริ่มและด�าเนินโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของชมุชนและสงัคมได้อย่างแท้จรงิ โดยมกีารตดิตามผลอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงร่วมกันระหว่างบริษัท พนักงาน ชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการด�าเนินการ 

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ

ดูรายละเอียดนโยบายการ
มีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
เพิ่มเติมโปรดสแกน

ดูรายละเอียดแนวปฏิบัติ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมโปรดสแกน

เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน การศึกษา สุขภาวะและ
ความปลอดภัย

กิจกรรมสาธารณ
ประโยชน�เพ�่อสังคม

หรือคลิก หรือคลิก
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การด�าเนนิการร่วมกับชมุชนและสงัคม บรษิทัมุง่ใช้ขีดความสามารถ
ทีส่อดคล้องกับความต้องการ “ร่วมคดิ ร่วมลงมอืท�า ร่วมพัฒนาความ
เป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม” โดยพนักงานถือเป็นกลไกส�าคัญใน
การขับเคลื่อนในการผสานความร่วมมือและการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีให้กับคนในชุมชน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากความต้องการของ
ชมุชนสูก่ารลงมอืท�าโครงการ/กิจกรรม และการตดิตามผล ในปี 2564

การปฏิบัติ และการประเมินผลการด�าเนินการ

ผลการด�าเนินงานและการสร้างคุณค่า จ�านวนกิจกรรม/
โครงการเพื่อสังคมทั้งสิ้น 

มูลค่า
โครงการรวม

และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

39 15โครงการ ล้านบาท 

กิจกรรมเพื่อสังคม

เป้าหมายและดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงานขององค์กร

ผลส�ารวจความพึงพอใจของชุมชน
บรษิทัได้ด�าเนนิการส�ารวจความพึงพอใจของชมุชน
รอบโรงไฟฟ้าต่อการด�าเนินงานของบริษัท และ
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือชมุชนและสงัคมทีด่�าเนินการ
ในปี 2564 พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจร้อยละ 80 
สอดคล้องกับเป้าหมายความพึงพอใจของชุมชนที่
บริษัทตั้งไว้ท่ีร้อยละ 80 โดยไม่มีข้อร้องเรียนจาก
ชุมชนและสังคม

ชุมชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ

เวลาจิตอาสา
ของพนักงาน (ชั่วโมง)

80

257

กิจกรรม
เพื่อสังคม 

2564
(ร�อยละ)ด�านกีฬา

โครงการ

12.8
5

ด�านประเพณี
วัฒนธรรม

โครงการ

7.7
3

ด�านสิ�งแวดล�อม

โครงการ

7.7
3

ด�านการศึกษา

โครงการ

5.1
2

ด�านสิ�งแวดล�อม

โครงการ

15.4
6

ด�านสาธารณประโยชน� 
สาธารณสมบัติ

โครงการ

51.3
20

80
ชุมชนมีความพึงพอใจ  
ในการด�าเนินโครงการ  
กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

ร้อยละ

0
ข้อร้องเรียนจากชุมชนและ
สังคมรอบโรงไฟฟ้า
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ผลงานเด่นในปี 2564

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19 
บริษัทร่วมมือกับภาครัฐด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเน่ือง อาทิ การสนับสนุนสมทบทุน
ให้โรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสขุ การสนับสนุนอปุกรณ์รกัษา 
ผู้ป่วยโควิด-19 และการมอบอาหารกล่องแก่ทีมแพทย์ พยาบาล 
และสนับสนุนแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัยให้แก่ชุมชนรอบ 
โรงไฟฟ้าทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว 

กิจกรรมสนับสนุนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
พนักงานร่วมกับชุมชนบ้านน�้าปาด ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนบริเวณ
สะพานข้ามล�าน�้าปาด ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเพ่ิมความสะดวก 
ในการสัญจรให้แก่คนในชุมชน เสริมสร้างทัศนียภาพท่ีสวยงาม
แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศในชุมชน
เน่ืองจากฝุ่นละอองที่ลดลงแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ ์
อันดีระหว่างพนักงานและชุมชนในการท�ากิจกรรมร่วมกัน อีกท้ัง
สามารถช่วยลดอันตรายจากการสัญจรบนท้องถนน ในปี 2564 ไม่มี
อุบัติเหตุทางถนนของชุมชนบ้านน�้าปาด

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในสปป.ลาว 
ตามท่ีพายุโซนร้อนโคะงุมะ ได้เคลื่อนเข้าพ้ืนท่ีสปป.ลาว ส่งผลเกิด
น�้าท่วมฉับพลันเป็นวงกว้าง ท�าให้ชุมชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณสองฝั่ง
ของล�าน�้าได้รับผลกระทบจากโคลนตมท่ีพัดพามากับน�้า บริษัท 
จดัส่งรถบรรทกุน�า้และพนักงานจติอาสาลงพ้ืนทีท่�าความสะอาดถนน 
และบริเวณโดยรอบ และได้จัดส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ีจ�าเป็น 
ต่อการด�ารงชีพ ให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยน�้าท่วม
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โครงการหิ่งห้อย  

บริษัทเริ่มด�าเนินโครงการหิ่งห้อยตั้งแต่ปี 2559 
มีจุดเริ่มต้นลงพ้ืนท่ีส�ารวจลักษณะพ้ืนท่ี ส�ารวจ
ความคิดเห็น ข้อกังวล และความต้องการของ
ชุมชนก่อนการด�าเนินโครงการหิ่งห้อยสู ่การ 
ร่วมแรงร่วมใจร่วมกันระหว่างบริษัทกับชุมชน 
โดยมีแนวทางการด�าเนินโครงการที่เกิดจาก 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงท่ีมุ่งเน้นการน�า
องค ์ความรู ้และความเชี่ยวชาญทางด ้าน
วิศวกรรมการผลิตไฟ้ฟ้าของพนักงานมาช่วย
เหลือสังคม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความ
ขาดแคลนพลงังานไฟฟ้า เช่น การส่งเสรมิระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กังหันน�้าผลิตไฟฟ้า 
ให้กับอาคารเรียน ห้องสมุดของชุมชนและ
สังคมในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าและพ้ืนท่ีห่างไกล 
ซึ่งโครงการหิ่งห้อยสามารถแก้ไขปัญหาความ
ขาดแคลนด้วยนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม  
ที่แสดงถึงขีดความสามารถด้านการประกอบ
ธุรกิจพลังงานของบริษัท อีกท้ังยังเป็นการสร้าง
จิตส�านึก และความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม 
ให้กับพนักงานในองค์กร

หิ�งห�อยป�ที่ 22560 

128 1

• ปรับปรุงอาคารเรียน
• ฝายชะลอน้ำ
• บอเก็บระบบสูบพลังงานแสงอาทิตย
• ติดตั้งโซลาร
• ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ
 เพื่อใหเด็กนักเรียนมีสภาพแวดลอมที่ดี 
 และมีน้ำดื่มน้ำใชตลอดทุกชวงฤดูกาล

สถานที่ : ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บานแมเหลอ อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน

พนักงาน
จิตอาสา

ชุมชนและสังคม
ที่ไดรับประโยชน 

คน ชุมชน

หิ�งห�อยป�ที่ 32561 

159 1

• อาคารเรียนประหยัดพลังงาน 5 หองเรียนและหองสมุด 
 หองคอมพิวเตอร และหองพักครู
• อาคารบานพักครูจำนวน 2 หลังพรอมหองน้ำ 
• อาคารนักเรียนบานไกล 3 หอง จำนวน 2 หลัง พรอมหองน้ำ
• สรางหองน้ำ (ชาย 4 หองและหญิง 4 หอง)
• ระบบไฟสองสวางถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย 
• โรงอาหาร ลานเสาธงและปรับภูมิทัศนโดยรอบ

สถานที่ : ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานแมมุใน 
บริษัท ซีเค พาวเวอร จำกัด (มหาชน) อุปถัมภ อ.แมแจม จ.เชียงใหม

พนักงาน
จิตอาสา

ชุมชนและสังคม
ที่ไดรับประโยชน 

คน ชุมชน

หิ�งห�อยป�ที่ 52563 
165ปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอม

ใหเหมาะสมกับการเรียนรู เสริมสรางพัฒนาการ
และมอบโตะเกาอี้จากเปเปอรมาเช

พนักงาน
จิตอาสา

คน

1
ชุมชนและสังคม
ที่ไดรับประโยชน 

ชุมชนสถานที่ : โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ ต.ลำไทร 
จ.พระนครศรีอยุธยา ชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟา
บางปะอินโคเจนเนอเรชั่น 

หิ�งห�อยป�ที่ 42562 

100 2

• พัฒนาโรงเรียนบานกาง แขวงหลวงพระบาง 
 สปป.ลาว ชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟาพลังน้ำ 
 ไซยะบุรี ไดแก การสอนเรื่องพลังงานน้ำ
 รณรงคไมเผาทำลายปา สอนการเตะฟุตบอล 
 เสริมการออกกำลังกาย จัดซุมอาหาร 
 และแจกชุดกีฬาพรอมทั้งอุปกรณการเรียน

พนักงาน
จิตอาสา

ชุมชนและสังคม
ที่ไดรับประโยชน 

คน ชุมชน

77
เด็กและเยาวชน

คน

77
เด็กและเยาวชน

คน

94
เด็กและเยาวชน

คน

126
เด็กและเยาวชน

คน

สถานที่ : โรงเรียนบานกาง แขวงหลวงพระบาง
สปป.ลาว ชุมชนใกลเคียงโรงไฟฟาพลังน้ำ ไซยะบุรี

หิ�งห�อยป�ที่ 12559 

20 2

• จัดสรางอาคารเรียนพลังงานแสงอาทิตย 
• กังหันน้ำผลิตไฟฟา

พนักงาน
จิตอาสา

ชุมชนและสังคม
ที่ไดรับประโยชน 

คน ชุมชน

50
เด็กและเยาวชน

คน

สถานที่ : หมูบานปูคำนอย หมูบานแมปะกลาง
อ.สบเมย จ.แมฮองสอน
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คุณเดชา จันทวี
Plant Manager โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน

คุณมณฑา รักธรรม 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

“โครงการห่ิงห้อยปีที ่5 เป็นโครงการท่ีมาเตมิเตม็สถานที่ 
ที่โรงเรียนยังขาดอยู่ โครงการได้สร้างสิ่งที่ภาคภูมิใจคือ 
พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น ท�าให้พนักงานเห็นความ
ส�าคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนและสังคม
รอบโรงไฟ้ฟ้า”

“เป็นความโชคดีของโรงเรียน ท่ี CKPower ท�า CSR  
ให้กับโรงเรียน ผู้ปกครองต่างชื่นชม ไม่ใช่เพียงแค่ความ
สวยงาม ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของ 
เด็กนักเรียนเพราะมีสภาพแวดล้อมท่ีกระตุ ้นเด็กให้ 
เกิดการเรยีนรู ้และได้ออกก�าลงักาย ได้ทัง้ฝึกสมอง และ
ความคิดครบทุกด้านเลยค่ะ”

ผลลัพธ์โครงการตลอดระยะเวลา 5 ปี จนถึงปี 2564

สาธารณประโยชน์
และสาธารณสมบัติ

เข้าถึงเด็ก
และเยาวชน

พนักงาน
เข้าร่วมสะสม

27 1,016 572

ชุมชนมีส่วนร่วม ภาคเครือข่าย แหล่งเรียนรู้
พลังงานหมุนเวียน

7 1,016 572
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ENVIRONMENT

สิ่งแวดล้อม

4
ส่วนที่
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การจัดการสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีประเทศไทยต้องรับมือในปัจจุบันคือ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละคณุภาพสิง่แวดล้อมของประเทศก�าลงัเสือ่มโทรม 
และกลายเป็นจุดอ่อนในการรักษาพ้ืนฐานของการผลิต บริการ และการ 
ใช้ชวิีตอย่างย่ังยืน มกีารใช้ทรพัยากรธรรมชาตจิ�านวนมากเพ่ือการพัฒนา 
ส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรมและถดถอยของทรัพยากร รวมถึงความ 
หลากหลายทางชวีภาพทีถู่กคุกคาม ในด้านทรพัยากรน�า้ก็พบว่ามคีวามเสีย่ง 
ต่อการขาดแคลนน�้าในอนาคตอย่างรุนแรงต่อเนื่องทุกปี การจัดหาน�้า
ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ได้ ย่ิงไป
กว่าน้ัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เพ่ิมขึ้นพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่ไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสะท้อน
กลับไปส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้น1

ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องมีบทบาทในการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าท่ี
มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการขับเคลื่อนธุรกิจ ที่จะต้อง
มีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยมุ่งเน้นที่ระบบการบริหารจัดการท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม การเลือก
ใช้เทคโนโลยีขัน้สงู และการปฏิบตังิานของบคุลากร เพ่ือสร้างความสมดุล
ระหว่างการเตบิโตของบรษิทั ควบคูกั่บการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทมีความมุ ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อม
ทั้งมีระบบการป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้มากที่สุด เพ่ือให้การพัฒนา
ธุรกิจด�าเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

มุ่งเน้นการลงทุน
ในโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
สะอาด และ
พลังงานหมุนเวียน 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
โดยไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาองค์ความรู้
นวัตกรรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เป็น
ไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายก�าหนด  
และมุ่งมั่นสู่มาตรฐาน
สากล

สร้างองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อท�าให้
เกิดการพัฒนาและ 
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
ในชุมชน

กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการด�าเนินการ 

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ 

1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560–2564), The Twelfth National 
Economic and Social Development Plan (2017 - 2021). Bangkok: Office of the National 
Economic and Social Development Board (NESDB); Office of the Prime Minister. n.d. 
สืบค้นเมื่อ 31 May 2018.

01 02 03 04

ดูรายละเอียด 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มเติมโปรดสแกน

ดูรายละเอียดแนวปฏิบัติ
ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
เพิ่มเติมโปรดสแกน

ดูรายละเอียดผลการ 
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มเติมโปรดสแกน

หรือคลิก หรือคลิก หรือคลิก

81

รายงานความย่ังยืน 2564
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)

https://www.ckpower.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy-document-download/corporate-policies/environmental-policy-th.pdf
https://www.ckpower.co.th/storage/content/corporate-governance/guidelines/guidelines-02-th.pdf
https://www.ckpower.co.th/th/sustainability/sustainability-overview


การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ทรัพยากรน�้าเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจาก
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้ามากกว่าร้อยละ 80 ของบริษัทมาจากโรงไฟฟ้าพลังน�้า  
จึงมีการพัฒนานวัตกรรมท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และลดการ 
สูญเสียน�้าซ่ึงถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ อาทิ โครงการปรับปรุงระบบควบคุม
การปิดท่อน�้าเข้าหลัก (Main Inlet Valve: MIV Adjustment Project) 
นอกจากนี้ กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  
ยังมคีวามต้องการใช้น�า้ในปรมิาณท่ีสงูมาก ดงันัน้ เพือ่ลดความเสีย่งจากการ 
ขาดแคลนน�้า บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส�าหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น (BIC) ได ้
มีการลดการใช้น�้าในระบบการผลิตโดยจัดท�าการผลิตท่ีสามารถใช้น�้าแบบ
หมุนเวียนในระบบปิด

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการติดตามสถานการณ์น�้าในแหล่งเก็บน�้าต้นทาง  
ส่งเสริมการอนุรักษ์น�้าร่วมกับชุมชนและหน่วยงานของ สปป.ลาว เพ่ือลด 
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการขาดแคลนน�า้ และรกัษาไว้ซึง่ทรพัยากรน�า้ให้
มีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า

การจัดการของเสีย
ด้วยตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาจากการจัดการของเสีย
ในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งผลกระทบท้ังในด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมท้ังทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงมุ่งมั่นในการ
บริหารจัดการของเสียโดยลดการเกิดของเสียตั้งแต่ต้นทาง  
โดยได้จัดท�าระเบียบปฏิบัติส�าหรับการจัดการขยะและ 
ของเสยีขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางในการควบคมุการก่อให้เกิดของเสยี  
และจัดการของเสียท่ีเกิดจากการด�าเนินกิจกรรมการผลิต 
หรือบริการของบริษัทเพ่ือให้มั่นใจว่าของเสียทุกประเภท
ท่ีเกิดขึ้นมีวิธีการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม 
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2564 จัดท�าโครงการจัดการ
ของเสียหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้า 
ลดถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ โครงการงดใช้กล่องโฟม 
โครงการขวดชนะ

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการควบคุมปริมาณการปล่อย
มลสารทางอากาศ
การผลิตไฟฟ้ากว่าร้อยละ 80 ของบริษัท ได้มาจากพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy) เช่น พลังงานน�้าและพลังงานแสงอาทิตย์ จึง
ไม่มกีารเผาไหม้เชือ้เพลงิฟอสซลิและไม่มกีารปล่อยมลพิษทางอากาศ 
ออกจากโรงไฟฟ้า ส�าหรับโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่นซึ่งใช ้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

บริษัทได้มีการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้า 
โดยตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวัดคณุภาพอากาศแบบอตัโนมตั ิ(Continuous 
Emission Monitor System: CEMs) บรเิวณปล่องระบายอากาศ และ
แสดงผลการตรวจวัดแบบ Real-time อีกท้ังติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพอากาศอย่างต่อเน่ือง ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและ 
ส่ิงแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้า ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนดและ
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามรายงานผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างสม�่าเสมอทุกปี โดยในปี 2564 คุณภาพ
อากาศของโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับท่ีดีกว่าค่ามาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก�าหนดทั้งหมด 
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1,378
โครงการปรับเปลี่ยน
คาควบคุม CHLORIDE
ของหอหลอเย็น 

ลดปริมาณน้ำ
(ลานลิตร)

58.5

ปร�มาณนํ้าที่นํามา
ใช�ทั้งหมด (ล�านลิตร)

1,7231,722.85

0.01

น้ำประปาและ
น้ำซื้อ (ลานลิตร)

น้ำฝน (ลานลิตร)
•  โครงการขวดชนะ
•  โครงการถังขยะแยกประเภท
•  โครงการ Paper-X

ปร�มาณนํ้าที่ปล�อย
สู�ภายนอก (ล�านลิตร)

345

20%

สัดสวนน้ำที่ปลอยออก
สูภายนอก โดยผูใหบริการ
สาธารณูปโภคบุคคลที่สาม

กา
รจั
ดก
าร
น้ำ

การจัดการของเสียทั่วไปและของเสียอันตราย

มลสารทางอากาศ

การจัดการ
ของเสีย

เผาทำลาย
54%
นำกลับมา
ใชใหม
13%
รีไซเคิล
2%
ฝงกลบ
19%

12%
อื่นๆ

(ตัน)

ปริมาณการปลอย
มลสารทางอากาศ 599 24 34

NOx SOx PM

(เมตริกตัน)ภายในองคกร

ขยะทั่วไป
80

ขยะอันตราย
14

ขยะทั่วไป
34

ขยะอันตราย
3

(เมตริกตัน)ภายนอกองคกร

ปร�มาณนํ้าที่ใช�ทั้งหมด
(ล�านลิตร)

การปฏิบัติ และการประเมินผลการด�าเนินการ 

ผลการด�าเนินงานและการสร้างคุณค่า
บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยี และการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า สามารถสรุปเป็นผลการด�าเนินงานได้ดังต่อไปนี้ 

เป้าหมาย และดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินการขององค์กร

ของเสียทั่วไปและของเสีย
อันตรายเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายก�าหนด

01

คุณภาพน�้าปล่อยออก
เป็นไปตามค่ามาตรฐาน
ที่กฎหมายก�าหนด

02

คุณภาพอากาศจากปล่อง
เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

03

สัดส่วนในการใช้
พลังงานสะอาด และ
พลังงานหมุนเวียน 
ในการผลิตไฟฟ้า

04

คิดเป็นร้อยละ

95
ในปี 2567
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คุณณัฐกานต์ ศรทอง
ผู้จัดการ - แผนกบริหารงานส�านักงานโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าไซยะบุรี

“โครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติกในร้าน
สะดวกซื้อของโรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี ท�าให้พนักงาน
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการลดขยะ โดยเฉพาะ
ขยะพลาสติกท่ียากต่อการย่อยสลาย ซึ่งโครงการน้ี 
ช ่วยลดการใช้พลาสติกแบบท่ีใช้คร้ังเดียวแล้วท้ิง 
ในองค์กรได้ และอยากให้บริษัทต่อยอดเป็นโครงการ
ประจ�าปีของทุกโรงไฟฟ้าต่อไปค่ะ”

โครงการลดปริมาณน�้าทิ้งด้วยการควบคุมความเข้มข้นคลอไรด์ เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น�้าและลดการสูญเสีย โดยการน�าน�้าทิ้ง 
กลับมาใช้ประโยชน์ การด�าเนินงานจากโครงการสามารถช่วย 
ลดปริมาณน�้าท้ิงจากระบบหอหล่อเย็นและลดปริมาณน�้าท่ีเติม 
เข้าสู่ระบบถึง 58,500 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 58.5 ล้านลิตร รวมท้ัง 
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 1.5 ล้านบาท/ปี

บรษิทัเลง็เหน็ถึงความส�าคญัของการลดการใช้ทรพัยากรตัง้แต่ต้นทาง 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักการ 7R’s 
(Reduce, Reuse, Refill, Return, Repair/Repurpose, Replace 
และ Recycle) จึงไดเ้ริ่มโครงการลดขยะ โดยการงดแจกถงุพลาสติก
ทีร้่านสะดวกซือ้ภายในโรงไฟฟ้า และรณรงค์ให้พนกังานใช้ถุงผ้า และ
งดการใช้กล่องโฟมในโรงอาหารโดยเปล่ียนเป็นใช้ภาชนะกระดาษ
ทดแทน ซึ่งผลการด�าเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคม 2564 
บริษัทสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้ถึง16,800 ถุง และลด 
การเกิดขยะจากกล่องโฟมไปได้ถึง 5,460 กล่อง 

บทสัมภาษณ์พนักงาน

โครงการลดปริมาณน�้าทิ้งด้วยการควบคุมความเข้มข้นคลอไรด์ โครงการลดขยะ 

ผลงานเด่นในปี 2564

16,800 

5,460

ลดการใช้ถุงพลาสติก

ลดการเกิดขยะจาก
กล่องโฟม

ถุง

กล่อง

58.5 1.5
ลดปริมาณน�้าที่เติมเข้าสู่ระบบ ประหยัดค่าใช้จ่าย

ล้านลิตร/ปี ล้านบาท/ปี

84

รายงานความย่ังยืน 2564
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)



ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในบริษัทและส่งเสริมการสร้างอาชีพพร้อมเพ่ิม 
รายได้ให้แก่ชุมชนวัดจากแดง อีกท้ังเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่ขวดพลาสติก PET ที่ผ่านการใช้งาน
มาแล้ว บริษัทจึงเก็บรวบรวมขวด 120 กิโลกรัม หรือเท่ากับขวดพลาสติก PET ถึง 5,400 ขวด  
เพ่ือน�าไปผลิตเป็นหน้ากากผ้าโดยสามารถผลิตได้ถึง 6,600 ชิ้น ช่วยเพ่ิมรายได้และสร้างอาชีพ 
ให้แก่ชุมชนวัดจากแดง ถึง 133,000 บาท

โครงการขวดชนะ

ผลงานเด่นในปี 2564 

คุณวิไลวรรณ สิริคุตจตุพร
ผู้ช�านาญการอาวุโส – จัดซื้อจัดจ้าง

“โครงการขวดชนะ เป็นโครงการที่น�าขวดที่เหลือใช้ไปสร้าง
คณุค่า สร้างประโยชน์ต่อสงัคมและชมุชน สิง่ส�าคัญท่ีสดุ คอื 
การสร้างความร่วมมือร่วมใจในการท�างานร่วมกันของท้ัง 
ผู้บริจาคและผู้รับบริจาค ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคม 
และสิ่งแวดล้อม”

บทสัมภาษณ์พนักงาน

120
สามารถเก็บรวบรวม
ขวดได้

กิโลกรัม 

5,400
เท่ากับขวดพลาสติก PET

ขวด 

6,600 
สามารถน�าไป
ผลติเป็นหน้ากากผ้า

ชิ้น 

133,000
เพิ่มรายได้ให้
ชุมชนวัดจากแดง 

บาท 
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การจัดการพลังงานและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นที่
ประชาคมโลกให้ความสนใจอย่างมาก เน่ืองจากมีความถ่ีและผลกระทบท่ี
รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกและภัยธรรมชาติต่าง ๆ  
น�ามาซึง่การตัง้เป้าหมายในการควบคมุการเพ่ิมขึน้ของอณุหภมูเิฉลีย่ของโลก 
ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ครั้งที่ 26 (COP26) ที่มุ่งเป้าไปสู่การควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศา
เซลเซียส บริษัทจึงมุ่งเน้นในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ด้วย 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า พลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีสามารถทดแทนการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิฟอสซลิและลดผลกระทบทางตรงจากการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกที่เป็นต้นเหตุส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ 
กฎระเบียบข้อบังคับด้านการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที ่
เข้มงวดข้ึน ส่งผลให้ความต้องการพลงังานสะอาดนัน้เพ่ิมสงูขึน้ บรษิทัในฐานะ
ผู้ผลิตที่มุ่งมั่นจัดหาและผลิตพลังงานสะอาด ได้เตรียมพร้อมต่อการรองรับ
ความต้องการพลงังานสะอาดท่ีมแีนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ในอนาคต ผ่านการบรหิาร
จดัการทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยพัฒนาและปรบัปรงุการใช้พลงังาน
ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง อนัน�าไปสูก่ารลดต้นทุนทางด้านพลงังาน พร้อมท้ัง 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากการใช้พลังงานลดลงได้อย่างยั่งยืน

บรษิทัตระหนักถึงความส�าคญัในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าพลงังานสะอาด และมุง่มัน่ผลกัดันให้การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิของประเทศเป็นศูนย์ จึงมีเป้าหมายในการเป็นส่วนสนับสนุนที่ส�าคัญในการ 
ส่งมอบพลงังานสะอาดในระดับประเทศ นอกจากนี ้บรษิทัยังมกีารเตรยีมความพร้อมในการรบัมอืต่อ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธุรกิจ 
จึงได้จัดท�ากระบวนการการประเมินความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประจ�า
ทุกปี อีกทั้ง บริษัทได้เริ่มก�าหนดกลยุทธ์ทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล และแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ (Task 
Force on Climate-Related Financial Disclosures: TCFD) ในการน�ามาซึ่งผลการประเมิน 
ความเส่ียงและโอกาสในการก�ากับดูแลวางกลยุทธ์ และจัดท�าแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงาน โดยในปี 2564 บริษัทได้จัดท�า
กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Strategy) เพื่อก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินธุรกิจท่ีมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกอย่างมีเสถียรภาพ  
อกีทัง้บรษิทัยังได้ก�าหนดเป้าหมายการลดการใช้ทรพัยากรท่ีมอีย่างจ�ากัด พร้อมท้ังด�าเนนิโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังในอาคารส�านักงานและกระบวนการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง อันน�าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดความเสี่ยงท่ีเกิดจาก 
ความผันผวนในเชิงการผลิตพลังงาน โดยมุ่งเป้าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  
(Net Zero GHG emissions) ภายในปี 2593

กลยุทธ์ นโยบาย และ แผนการด�าเนินการ 

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ กลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ

ดูรายละเอียดนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มเติมโปรดสแกน

ดูรายละเอียดนโยบายอนุรักษ์
พลังงานเพิ่มเติมโปรดสแกน

ดูรายละเอียดผลการด�าเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมโปรดสแกน

หรือคลิก

หรือคลิก

หรือคลิก
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https://www.ckpower.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy-document-download/corporate-policies/climate-change-policy-th.pdf
https://www.ckpower.co.th/storage/content/corporate-governance/corporate-policy-document-download/corporate-policies/energy-policy-th.pdf
https://www.ckpower.co.th/th/sustainability/sustainability-overview


บริษัทตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วนการผลิตพลังงานสะอาดเป็น
ร้อยละ 95 ในปี 2567 และบริษัทได้จัดท�าแผนรับมือความเส่ียง
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มจะรุนแรง
มากขึ้นทุกปี โดยมุ่งเน้นท่ีพลังงานทดแทน (Renewable Energy) 
เช่น พลังงานน�้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ที่ช่วยลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก อีกทัง้สร้างความตระหนักในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน 
โดยมกีารก�าหนดนโยบายอนุรกัษ์พลงังานและจดัให้เกดิกระบวนการ
มส่ีวนร่วมของหน่วยงานภายในบรษิทัในการสนบัสนุนและผลกัดนัให้
พนักงานคดิค้นนวัตกรรมทีเ่ป็นการปรบัปรงุและเพ่ิมประสทิธิภาพของ
การผลิตไฟฟ้ามาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า 
ต่อหน่วยไฟฟ้าลดลงและใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพและคุม้ค่า  
โดยก�าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาว

ในปี 2564 บรษิทัมกีารลงทนุในพลงังานสะอาดร้อยละ 89 แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 
ร้อยละ 88 และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ร้อยละ 1 โดยมีสัดส่วนโรงไฟฟ้า 
พลังความร้อนร่วมร้อยละ 11 (ค�านวณตามก�าลังการผลิตติดต้ัง) อีกท้ังได้ 
จัดท�าโครงการอนุรักษ์พลังงานท้ังสิ้น 7 โครงการ โดยมุ่งเน้นการลดการสูญ
เสียพลังงานโดยรวมของโรงไฟฟ้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ พร้อมทัง้สร้างจติส�านกึให้กับพนกังานด้านการลดการใช้พลงังาน
ทั้งในกระบวนการผลิตและตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001: 2018  
ซึง่จากการด�าเนนิการอย่างต่อเน่ือง และเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกันท่ัวทัง้องค์กร ท�าให้
บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานภายในองค์กร และบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว้  
อันน�าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมาย และดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินการขององค์กร การปฏิบัติงาน และผลการด�าเนินงาน 

ผลการด�าเนินงานและสร้างคุณค่า

เพิ่มสัดส่วน
พลังงานสะอาด
เป็นร้อยละ 

ในปี 2567
95

เป้าหมายระยะยาว 
มุ่งเป้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

เพิ่มสัดส่วนการผลิต
พลังงานสะอาดเป็นร้อยละ 

โรงไฟฟ�าพลังนํ้า

88%
โรงไฟฟ�า

พลังแสงอาทิตย�

1% โรงไฟฟ�า
พลังความร�อนร�วม

11%

เป้าหมายระยะสั้น (1-2 ปี)

ในปี 2567 ผ่านการลงทุน
เพิ่มเติมในโรงไฟฟ้า
พลังน�้าใน สปป. ลาว 
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พลังงาน
ที่ใช�แล�วหมดไป

โครงการ
อนุรักษ�พลังงาน

7.)  โครงการ
ประหยัดพลังงาน
ภายในสํานักงาน

1.) โครงการเพ��มกําลังการผลิตเคร�่องผลิตกระแสไฟฟ�ากังหันนํ้า
2.) โครงการหยุดการใช�งาน Air Dryer 1 ชุด
3.) โครงการหยุดพัดลมระบายความร�อนหอหล�อเย็น
4.) โครงการ Cooling Tower Optimization
5.) โครงการ Lower Gas Pressure Better Heat Rate
6.) โครงการปรับเปลี่ยนค�าควบคุม CHLORIDE ของหอหล�อเย็น

7
การเผาไหม�อยู�กับที่

ก�าซธรรมชาติ

106 เมกะวัตต�-ชั่วโมง
3.5

ดีเซล

เมกะวัตต�-ชั่วโมง
30.65

พลังงานที่ใช�แล�วหมดไป

106 เมกะวัตต�-ชั่วโมง1.9
พลังงานหมุนเว�ยน

104 เมกะวัตต�-ชั่วโมง

104 เมกะวัตต�-ชั่วโมง

8.7
พลังงานไฟฟ�า

1

การเผาไหม�ที่มีการเคลื่อนที่

ดีเซล

เมกะวัตต�-ชั่วโมง
1,274

เบนซิน

เมกะวัตต�-ชั่วโมง
78

การปล�อยก�าซเร�อนกระจก

ขอบเขตที่ 1

7.1
105 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ขอบเขตที่ 2

5.2
103 ตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า

ปร�มาณการใช�พลังงานในองค�กร

ปร�มาณการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก

บริษัทประเมินอ้างอิงตาม The Greenhouse Gas Protocol และตามมาตรฐานการจัดท�าบัญชีและการรายงานก๊าซเรือนกระจกส�าหรับองค์กรแนวทางขององค์การบริหารจัดการ 

ก๊าซเรอืนกระจก (อบก.) อกีทัง้มกีารทวนสอบโดยหน่วยงานอสิระภายนอกโดย บรษิทั ส�านักงาน อวีาย จ�ากัด สามารถดรูายงานการทวนสอบ ได้ทีร่ายงาน Assurance Statement ของบริษทั

หมายเหตุ : ข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกไม่รวมส�านักงานใหญ่ (Share service center)
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คุณบดินทร์ สุทัศน์
หัวหน้าวิศวกรรมควบคุม 
และเครื่องมือวัด
โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชัน

“นบัเป็นโอกาสท่ีดทีีบ่รษิทัสนับสนนุ เปิดกว้าง และผลกัดนั 
ให ้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมท่ีเป ็นการปรับปรุงและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้ามาอย่างต่อเน่ือง  
ผมรู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาโครงการน้ี 
และพร้อมทีจ่ะร่วมคดิค้น ต่อยอด โครงการอืน่ ๆ  ต่อไปครบั”

ในปี 2564 โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ได้พัฒนาระบบการ
ผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ผ่านโครงการลดความสูญเสีย
พลงังานภายในระบบการผลติ โดยตรวจสอบ วิเคราะห์ และปรบัปรงุ 
ความดันของของไหลในแต่ละจุดของระบบท่อในกระบวนการผลิต  
ให้มคีวามเหมาะสมทีสุ่ด เพ่ือลดอตัราการใช้พลงังานไฟฟ้าส�าหรบั Gas 
Compressor ทีใ่ช้ในการเพ่ิมความดันของระบบ ชัว่โมงการด�าเนนิการ  
สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 466,400 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็น 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 192 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 963,000 บาท

ในปี 2564 โรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ได้ปรับปรุงระบบ 
หล่อเย็นของโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยด�าเนินการ 
วิเคราะห์ความสามารถในการระบายความร้อนตามช่วงเวลา 
ในระหว่างวัน เพื่อบริหารและปรับค่าการท�างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราการใช้พลังงาน
ส�าหรับอุปกรณ์ในระบบหล่อเย็นลดลง จากการด�าเนินการ 
ดังกล ่าว บริษัทสามารถลดการใช ้พลังงานได ้ ถึง 98,400  
กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 40.7 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
ถึง 203,000 บาท

โครงการ Lower Gas Pressure - Better Heat Rate โครงการ Cooling Tower Optimization  บทสัมภาษณ์นวัตกรบริษัท

ผลงานเด่นในปี 2564

สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง

คิดเป็นการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ถึง 

466,400 

192 963,000 

กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง

98,400
กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี 

คิดเป็นการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

40.7
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี 

บาท  

สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ถึง 

203,000
บาท  
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GRI CONTENT INDEX

MATERIALITY
GRI 

STANDARDS
DISCLOSURES

PAGE/LINK/COMMENT

EXTERNAL 
VERIFICATIONSUSTAINABILITY 

REPORT 2021

ANNUAL 
REPORT 2021  

(56-1  
ONE REPORT)

WEBSITE

ABOUT THIS REPORT

GRI 2: GENERAL DISCLOSURES 2021

THE ORGANIZATION IN REPORTING PRACTICE 

2-1 Organizational details 7 -

2-2 Entities included in the organization’s sustainability 
reporting

7 -

2-3 Reporting period, frequency and contact point 3 -

2-4 Restatements of information 3 -

2-5 External assurance 103-104 -

ACTIVITIES AND WORKERS

2-6 Activities, value chain, and other business 
relationships

7 -

2-7 Employees Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

2-8 Workers who are not employees Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-
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REPORT 2021

ANNUAL 
REPORT 2021  

(56-1  
ONE REPORT)

WEBSITE

GOVERNANCE

2-9 Governance structure and composition 28 -

2-10 Nomination and selection of the highest 
governance body

29 -

2-11 Chair of the highest governance body Website:
https://www.ckpower.co.th/th/
about-ckpower/management-
structure/organization-chart

-

2-12 Role of the highest governance body in overseeing 
the management of impacts

28 -

2-13 Delegation of responsibility for managing impacts 124-129 -

2-14 Role of the highest governance body in 
sustainability reporting

4 -

2-15 Conflicts of interest 122 -

2-16 Communication of critical concerns 62 -

2-17 Collective knowledge of the highest governance 
body

29 -

2-18 Evaluation of the performance of the highest 
governance body

150 -

2-19 Remuneration policies Website: 
https://www.ckpower.co.th/storage/
content/corporate-governance/
corporate-policy-document-
download/charters/nomination-
remuneration-committee-charter-
en.pdf

-
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(56-1  
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WEBSITE

2-20 Process to determine remuneration 134-135, 138 -

STRATEGY, POLICIES AND PRACTICES

2-22 Statement on sustainable development strategy 8 -

2-23 Policy commitments 60 -

2-24 Embedding policy commitments 61 -

2-25 Processes to remediate negative impacts 62 -

2-26 Mechanisms for seeking advice and raising 
concerns

57, 62 -

2-28 Membership associations 15 -

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

2-29 Approach to stakeholder engagement 10-13 -

2-30 Collective bargaining agreements Website:
https://www.ckpower.co.th/
th/sustainability/stakeholder-
engagement/human-capital-
management#

-

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021

3-1 Process to determine material topics 9 Website:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
management-process/materiality

-

3-2 List of material topics 9 Website:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
management-process/materiality

-
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CORPORATE GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, AND COMPLIANCE

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021

3-3 3-3 Management of material topics 28, 32 -

GRI 205: ANTI-CORRUPTION 2016

205-2 Communication and training about anti-corruption 
policies and procedures

30 -

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken

Website:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
management-process/corporate-
governance-risk-management-
corporate-compliance

-

GRI 206: ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOR 2016

206-1 Legal actions for anti-competitive behavior,  
anti-trust, and monopoly practices

Website:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
management-process/corporate-
governance-risk-management-
corporate-compliance

-

SYSTEM RELIABILITY AND AVAILABILITY

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021

3-3 3-3 Management of material topics 51 -
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MATERIALITY
GRI 

STANDARDS
DISCLOSURES

PAGE/LINK/COMMENT

EXTERNAL 
VERIFICATIONSUSTAINABILITY 

REPORT 2021

ANNUAL 
REPORT 2021  

(56-1  
ONE REPORT)

WEBSITE

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT AND RESPONSIBILITY TOWARDS CUSTOMERS

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021

3-3 3-3 Management of material topics 56 -

INNOVATION MANAGEMENT

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021

3-3 3-3 Management of material topics 44 -

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021

3-3 3-3 Management of material topics 38 -

GRI 308: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

41 -

308-2 Negative environmental impacts in the supply chain 
and actions taken

41 -

GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT 2016

414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria

41 -

414-2 Negative social impacts in the supply chain and 
actions taken

41 -

RESPECT FOR HUMAN RIGHTS

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021

3-3 3-3 Management of material topics 60 -
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EXTERNAL 
VERIFICATIONSUSTAINABILITY 

REPORT 2021

ANNUAL 
REPORT 2021  

(56-1  
ONE REPORT)

WEBSITE

GRI 412: HUMAN RIGHTS ASSESSMENT 2016

412-1 Operations that have been subject to human rights 
reviews or impact assessments

61 -

412-2 Employee training on human rights policies or 
procedures

63 -

GRI 405: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees 62 -

405-2 Ratio of basis salary and remuneration of women to 
men for each employee category

Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021

3-3 3-3 Management of material topics 64 -

GRI 401: EMPLOYMENT 2016

401-1 New employee hires and employee turnover Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

401-2 Benefits provided to full-time employees that are 
not provided to temporary or part-time employees

Website:
https://www.ckpower.co.th/
th/sustainability/stakeholder-
engagement/human-capital-
management

-
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REPORT 2021

ANNUAL 
REPORT 2021  

(56-1  
ONE REPORT)

WEBSITE

401-3 Parental leave Website:
https://www.ckpower.co.th/
th/sustainability/stakeholder-
engagement/human-capital-
management

-

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 66 -

404-2 Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance programs

66 -

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews

65 -

GRI 406: NON-DISCRIMINATION 2016

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions 
taken

Website:
https://www.ckpower.co.th/
th/sustainability/stakeholder-
engagement/human-rights

-

COMMUNITY AND SOCIAL CARE

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021

3-3 3-3 Management of material topics 75 - 
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REPORT 2021

ANNUAL 
REPORT 2021  

(56-1  
ONE REPORT)

WEBSITE

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES 2016

413-1 Operations with Local Community Engagement, 
Impact Assessments, and Development Programs

Website:
https://www.ckpower.co.th/
th/sustainability/stakeholder-
engagement/community-
engagement

-

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE WORKPLACE

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021

3-3 3-3 Management of material topics 70 -

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2018

403-1 Occupational health and safety management 
system

71 -

403-3 Occupational health services 71 -

403-4 Worker participation, consultation, and 
communication on occupational health and safety

71-74 -

403-5 Worker training on occupational health and safety 71 -

403-6 Promotion of worker health 71 -

403-7 Prevention and mitigation of occupational health 
and safety impacts directly linked by business 
relationships

72-74 -
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STANDARDS
DISCLOSURES
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REPORT 2021

ANNUAL 
REPORT 2021  

(56-1  
ONE REPORT)

WEBSITE

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2018 (TOPIC-SPECIFIC DISCLOSURES)

403-9 Work-related injuries 72 Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

Yes

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021

3-3 3-3 Management of material topics 81 -

GRI 303: WATER AND EFFUENTS 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource 82 -

303-2 Management of water discharge-related impacts 82 -

303-3 Water withdrawal 83 Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

303-4 Water discharge Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

303-5 Water consumption 83 Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-
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DISCLOSURES

PAGE/LINK/COMMENT

EXTERNAL 
VERIFICATIONSUSTAINABILITY 

REPORT 2021

ANNUAL 
REPORT 2021  

(56-1  
ONE REPORT)

WEBSITE

GRI 306: WASTE 2020

306-1 Waste generation and significant waste-related 
impacts

82 -

306-2 Management of significant waste-related impacts 82 -

306-3 Waste generated 83 Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

306-4 Waste diverted from disposal 83 Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

GRI 307: ENVIRONMENTAL COMPLIANCE 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and 
regulations

82 -
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REPORT 2021

ANNUAL 
REPORT 2021  

(56-1  
ONE REPORT)

WEBSITE

ENERGY MANAGEMENT AND CLIMATE CHANGE

GRI 3: MATERIAL TOPICS 2021

3-3 3-3 Management of material topics 86 -

GRI 302: ENERGY 2016

302-1 Energy consumption within the organization 88 Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

Yes

302-2 Energy consumption outside of the organization 88 Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

302-3 Energy intensity Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

302-4 Reduction of energy consumption 89 -
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ANNUAL 
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(56-1  
ONE REPORT)

WEBSITE

GRI 305: EMISSIONS 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 88 Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

Yes

305-2 Energy Indirect (Scope 2) GHG emissions 88 Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

Yes

305-3 Other Indirect (Scope 3) GHG emissions Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

305-4 GHG emissions intensity Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

305-5 Reduction of GHG emissions 89 -

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX),  
and other significant air emissions

83 Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-
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REPORT 2021

ANNUAL 
REPORT 2021  

(56-1  
ONE REPORT)

WEBSITE

G4 SECTOR DISCLOSURE: ELECTRIC UTILITIES

ORGANIZATIONAL PROFILE

EU1 Installed Capacity, Broken Down by Primary Energy 
Source and by Regulatory Regime 

Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

EU2 Net Energy Output Broken Down by Primary Energy 
Source and by Regulatory Regime

Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

ACCESS

EU28 Power Outage Frequency Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

EU29 Average Power Outage Duration Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-

EU30 Average Plant Availability Factor by Energy Source 
and by Regulatory Regime

Performance data:
https://www.ckpower.co.th/th/
sustainability/sustainability-
overview

-
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บร�ษัท ซีเค พาวเวอร� จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 587 อาคารว�ร�ยะถาวร ชั้น 19  ถนนสุทธิสารว�นิจฉัย   แขวงรัชดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท� 0 2691 9720   โทรสาร 0 2691 9723
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