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วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่วา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นปัจจยัส าคญัในการส่งเสริมความส าเร็จใน
ภาพรวมของบริษทัในฐานะท่ีเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และ
ความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัจึงไดย้ึดถือและปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีผา่นการด าเนินงานของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยก าหนดนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการส าหรับบริษทัจดทะเบียนตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้บริษทัมีการเติบโตตาม
วสิัยทศัน์และพนัธกิจอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

ขอบเขต 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

ดว้ยตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  คณะกรรมการ
บริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (“Corporate Governance Policy”) เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนขององค์กร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้รวมถึงท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัได้มีการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัดงักล่าวให้มีความเหมาะสม
และเป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีการปรับเปล่ียนอยา่งสม ่าเสมอ 
อีกทั้งได้เปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทัด้วยประสงค์ท่ีจะส่ือสาร
เจตนารมณ์การด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัไปยงัสาธารณะ  

การส่ือสารและการปฏิบัติตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัได้มีการส่ือสารและเผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการไปยงักรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.ckpower.co.th เพื่อสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจและยึดถือปฏิบติัได้อย่างถูกตอ้งอนัจะท าให้เกิดความ
เช่ือมัน่แก่ทุกภาคส่วนต่อไป 

http://www.ckpower.co.th/
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ทั้งน้ี นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัครอบคลุมเร่ืองท่ีส าคญัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีของตลาดหลกัทรัพยท์ั้ง 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาท
ของผูมี้ส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัและความเท่าเทียมกนัในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้นทุกราย 
ทั้งผูถื้อหุ้นรายยอ่ยและนกัลงทุนสถาบนัโดยก าหนดให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในการท่ีจะไดรั้บ
ส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของกิจการอยา่งเพียงพอ สิทธิในการ
เขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี และมีสิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล 
การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการ
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ในประเด็นหลกั ดงัน้ี 

(1) การเขา้ถึงขอ้มูลการประชุมผูถื้อหุน้และสารสนเทศของบริษทั

- บริษทัไดแ้จง้ก าหนดการประชุมผูถื้อหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดงักล่าวรวมถึง
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และรับเงินปันผล (ถ้ามี)ล่วงหน้า
ผ่านระบบข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ละเว็บไซต์ของบริษทัทนัทีภายหลังจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัหรือ  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติ

- บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั หรือ 14 วนั (แล้วแต่กรณี) โดยหนังสือเชิญประชุมจะมี
รายละเอียดระเบียบวาระการประชุมท่ีชัดเจน เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวง
พาณิชยก์ าหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น
สามารถเลือกท่ีจะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมแทนได ้รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถานท่ีการจดั
ประชุม รวมถึงจดัใหมี้การเปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ผา่นระบบข่าวตลาดหลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัและบริษทัจะจดัท ารายงานการ
ประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์ ซ่ึงรวมถึง    ขอ้ซักถามสอบถามท่ี
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เป็นประโยชน์จากผูถื้อหุ้นภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมแลว้เสร็จและน าส่งรายงาน
การประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด พร้อม
เผยแพร่ร่างรายงานการประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทั เพื่อเพิ่มช่องทางการ
รับรู้ใหก้บั   ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งสะดวก ทัว่ถึง และโปร่งใส อีกทั้งไดบ้นัทึกบรรยากาศ
การประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีมิไดเ้ขา้ร่วมประชุมได้รับ
ทราบขอ้มูลและบรรยากาศการประชุมผูถื้อหุน้ทุกปีอยา่งเท่าเทียมกนั  

- บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นโดย
พร้อมเพรียงกนั โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ
เพื่อร่วมช้ีแจงหรือตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมและเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ทุกคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนัในการซกัถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ได้
อยา่งเต็มท่ี ซ่ึงบริษทัให้ความส าคญักบัทุกขอ้เสนอแนะและน้อมรับเพื่อประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามสมควรต่อไป

- บริษทัจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (“แบบ 56-1”) รายงานประจ าปี (“แบบ
56-2”) เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล
ของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งทัว่ถึง โดยไดน้ าส่งแบบ 56-1 ใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ล่วงหนา้
ก่อนครบก าหนดในวนัท่ี 31 มีนาคมของแต่ละปี และน าส่งรายงานประจ าปีในรูปแบบ
ซีดีให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนครบก าหนดภายใน 120 วนันบัแต่ส้ินสุดรอบบญัชี โดย
ส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผย
รายงานประจ าปีบนเว็บไซต์ของบริษทัรวมถึงเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นให้
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผลการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนัท่วงที

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้

บริษทัก าหนดสถานท่ีจดัประชุมท่ีส านักงานใหญ่ของบริษทัซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีการ
คมนาคมสะดวกและสามารถเดินทางมาร่วมประชุมไดจ้ากหลากหลายเส้นทาง และจดัให้
มีการรับรองผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีประชุม อีกทั้งไดน้ าระบบการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ท่ี
สามารถประมวลผลทนัทีท่ีจบวาระการประชุม ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวกและสามารถ
ตรวจสอบผลคะแนนได้อย่างแม่นย  าและตรวจสอบได ้พร้อมจดัให้มีท่ีปรึกษากฎหมาย
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการนบัคะแนนและตวัแทนผูถื้อหุ้น เพื่อเป็นพยานในการ
นับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจง้สัดส่วนคะแนนท่ี
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จะตอ้งไดรั้บเพื่อให้วาระดงักล่าวผ่านการอนุมติั รวมถึงคะแนนจริงท่ีวาระนั้นๆ ไดรั้บ
อย่างชัดเจนภายหลงัจบการรวบรวมคะแนนในระหว่างการประชุม เพื่อเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ในระบบการนับคะแนนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมอย่าง
สม ่าเสมอ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามขอ้สงสัยต่อกรรมการระหว่างการประชุม 
เพื่อให้  ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมได้รับความสะดวกและมีส่วนร่วมกบัการประชุมอย่าง
แทจ้ริง 

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บริษทัแจง้ให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
อิสระผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ละบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่
3 เดือนก่อนส้ินปี เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดช่องทางให้ผูถื้อหุน้สอบถามผลการด าเนินงานหรือขอรับเอกสาร
ต่างๆ โดยตรงกบับริษทัไดต้ลอดทั้งปีผา่นอีเมลข์องบริษทัท่ี ir@ckpower.co.th ดว้ย

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equal Treatment for Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัและคุม้ครองสิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นคนไทยหรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นรายย่อยผ่านการ 
ด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การใหข้อ้มูลประกอบการประชุมผูถื้อหุน้

บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
ผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี โดยการด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบงัคบับริษทัและ
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะมีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบอยา่งชดัเจนในหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุ้นท่ีไดน้ าส่งให้กบัผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียนและเปิดเผยบนเวบ็ไซต์
บริษทัและการเปิดเผยผา่นเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนมีการกล่าวแจง้ต่อผูถื้อ
หุ้นก่อนเร่ิมการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย อีกทั้งบริษทัจดัให้การประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาตามล าดบัวาระการประชุมตามท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะมีการเสนอ
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รายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอย่าง
ชัดเจน รวมทั้ งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

(2) การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้และการบริหารงาน

ปรากฏรายละเอียดในขอ้สิทธิของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุ้น
และการมีส่วนร่วมในการบริหาร

(3) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider
Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้ง รวม
ตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัข้อมูล
รวมทั้งไดก้ าหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั หรือน าขอ้มูลของบริษทั
ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ เก่ียวกบัการป้องกนั
การน าขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งไดใ้ห้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั เก่ียวกบัภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยต่์อส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษทัจะมีหนงัสือแจง้งดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพย์
ในช่วงเวลาก่อนวนัอนุมติังบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงิน
แลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัในแต่ละไตรมาส เพื่อแจง้ใหก้รรมการและผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาดงักล่าว เพื่อเป็นการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การป้องกนัการน า
ขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี บริษทัก าหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพยบ์ริษทัและจ านวนการถือครองล่าสุดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิ
บาลและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบทุกไตรมาสดว้ย

(4) การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร

- การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ

บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียโดยให้
เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู ้บริหารในนิติบุคคลอ่ืน ทั้ งของ
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กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีรายงาน ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหาร
ดงักล่าว เพื่อให้กรรมการมีขอ้มูลในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการต่างๆ ของ
บริษทัและบริษทัย่อยไดอ้ย่างถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการ
และผูบ้ริหารดงักล่าว 

- การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย

คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมี
ส่วนไดเ้สียกบัวาระการประชุมเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
โดยให้อยูร่่วมการประชุมเพียงเพื่อน าเสนอขอ้มูลเท่านั้น ทั้งน้ี การพิจารณาการมีส่วน
ไดเ้สียหรือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัพิจารณาจากแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียประกอบ
กบัขอ้เทจ็จริง เพื่อด าเนินการตามหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งแทจ้ริง

(5) การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั

- รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไปและ
ค่าตอบแทนสามารถค านวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิง

เน่ืองจากรายการประเภทธุรกิจปกติหรือสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป
และค่าตอบแทนสามารถค านวณไดจ้ากทรัพยสิ์นหรือมูลค่าอา้งอิงไม่มีการจ ากดัมูลค่า
การเขา้ท ารายการ เพื่อให้การท ารายการดงักล่าวท่ีแมมี้มูลค่าสูงไดผ้่านการพิจารณา
อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยถูกตอ้งซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการให้ฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือ ฝ่าย
บริหาร (แลว้แต่กรณี) มีอ านาจพิจารณาอนุมติัเขา้ท ารายการประเภทธุรกิจปกติหรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปได้ เพื่อเป็นไปตามหนังสือส านักงาน
ก.ล.ต. ท่ี กลต.จ.(ว) 38/2551 ลงวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2551 เร่ือง ค าแนะน าในการปฏิบติั
ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5)
พ.ศ. 2559

ทั้งน้ีต้องรายงานการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบในการประชุมคร้ังต่อไปทนัที
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- รายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทอ่ืนๆ

บริษทัก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองเพื่อเสนอรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัดงักล่าวเขา้สู่ท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความ
สมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเขา้ท ารายการดงักล่าว เพื่อ
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัหรือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นต่อไป แลว้แต่กรณี โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์เร่ืองขนาดรายการตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั

ทั้งน้ี กรรมการบริษทัท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีส่วนไดเ้สียในวาระดงักล่าวจะ
ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการ
กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัในวาระท่ีมีการพิจารณาดงักล่าว โดยบริษทั
จะเปิดเผยการเขา้ท ารายการตามหลกัเกณฑป์ระกาศทั้งสองฉบบัดงักล่าว พร้อมเปิดเผย
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบริษทั

3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษทัได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งภายในองค์กร ซ่ึงได้แก่ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย และภายนอกองค์กร ได้แก่ ผูถื้อหุ้น คู่ค้า 
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูชุ้มชนใกลเ้คียงโครงการไฟฟ้า และสังคมส่วนรวม โดยถือปฏิบติั
อย่างเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทั้ง สามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนต่อ
กรรมการ หรือเลขานุการบริษทัโดยตรงผา่นทางอีเมลข์องทั้งสองช่องทางท่ีบริษทัเปิดเผยไวบ้น
เวบ็ไซต์ของบริษทัและแบบแสดงรายการขอ้มูลโดยบริษทัมีการดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย 
ดงัน้ี 

(1) การดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ผูถื้อหุน้

บริษทัตระหนกัถึงบทบาทในการเป็นองคก์รภาคธุรกิจท่ีมีหนา้ท่ีในการสร้างผลก าไรใน
ระยะยาวดว้ยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้น
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ควบคู่ไปกับหน้าท่ีในฐานะหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีจะต้องด าเนินธุรกิจด้วยส านึก
รับผิดชอบเพื่อเป็นองคก์รท่ีมีการเติบโตท่ีย ัง่ยืน บริษทัจึงก าหนดโครงสร้างการบริหาร
จดัการท่ีค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน โดยใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและ
เช่ือถือไดต่้อผูถื้อหุ้นเพื่อให้ขอ้มูลท่ีชัดเจนและถูกตอ้งประกอบการตดัสินใจลงทุนใน
บริษทั ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการด าเนินงาน
ของบริษทัผา่นช่องทางต่างๆ ไดต้ลอดเวลา 

พนกังาน 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคัญของพนกังานทุกคนในบริษทั ซ่ึงเป็นกลจกัรส าคญัหน่ึง 
ในการขบัเคล่ือนองคก์รใหส้ามารถพฒันาและด าเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปอยา่งย ัง่ยืนได ้
ในอนาคต บริษทัจึงมุ่งเนน้ในการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถ และทกัษะดา้น
ต่างๆ ของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการดูแลดา้นชีวอนามยัและความปลอดภยั
ในการท างานของพนักงาน ณ สถานท่ีปฏิบัติงานทั้งในส านักงานใหญ่และบริเวณ
โครงการไฟฟ้าต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การสรรหาและการวา่จา้ง
บริษทัใช้ระบบสรรหาบุคลากรท่ีเป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหา
บุคลากรใหมี้ความเหมาะสมกบัแต่ละต าแหน่งใหม้ากท่ีสุด พร้อมการปลูกฝังค่านิยม
ท่ีดีขององคก์รผา่นการส่ือสารอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองในช่องทางต่างๆ

2. โครงสร้างและการประเมินผล
แมบ้ริษทัจะมีโครงสร้างองคก์รและการประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานอยูแ่ลว้ แต่เน่ือง
ดว้ยธุรกิจท่ีบริษทัเขา้ลงทุนทยอยเปิดการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยส่์งผลให้บริษทัมีการ
ขยายขอบเขตการด าเนินงานอยา่งมากในช่วงท่ีผา่นมา เพื่อใหบ้ริษทัมีโครงสร้างและ
การประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานและสามารถก าหนดโครงสร้างด้านบุคลากรและ
ต าแหน่งงานของบริษทัและในแต่ละบริษทัยอ่ยไดอ้ยา่งชดัเจน ตลอดจนการแต่งตั้ง
โยกยา้ย ให้บ าเหน็จรางวลัมีความโปร่งใสเหมาะสมแก่พนกังานตามศกัยภาพการ
ท างานและพิจารณาจากผลการปฏิบติังานโดยรวมของพนักงานแต่ละคน รวมทั้ง
บริษทัได้น าระบบประเมินผลการปฏิบติังานในรูปแบบดชันีช้ีวดัผลส าเร็จ (Key
Performance Indicator : “KPI”) มาใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาประเ มินผล
พนักงานแต่ละคน ซ่ึงบริษัทเช่ือมั่นว่าระบบการวดัผลท่ีมีความชัดเจนจะเป็น
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แรงผลกัดนัให้เกิดแรงจูงใจให้กบัพนกังานพฒันาตนเองในการปฏิบติังานและสร้าง
ความมัน่ใจถึงความกา้วหนา้ในสายอาชีพของพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ

บริษทัก าหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนใหพ้นกังานทุกระดบัอยา่งเหมาะสม โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบติังานของพนกังานควบคู่กบัผลการด าเนินงานของบริษทั
ประเมินตามความรู้ความสามารถและผลงานในปีท่ีผ่านมาของพนกังานแต่ละคน
โดยพิจารณาเทียบเคียงกบัอตัราเฉล่ียผลตอบแทนพนกังานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีมี
ขนาดใกล้เคียงกนั นอกจากน้ีบริษทัได้ก าหนดสวสัดิการช่วยเหลือพนักงานด้าน
ต่างๆ เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพ
ประจ าปีในสถานพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน เป็นตน้

4. การจดัอบรมพฒันาทกัษะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานควบคู่กบัจริยธรรม
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาบุคลากรโดยจดัใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้
รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัทั้งหลกัสูตรพฒันาดา้นเทคนิควิชาชีพ
ของแต่ละสายธุรกิจและหลกัสูตรอ่ืนๆ ท่ีช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
นอกจากน้ี บริษัทยงัเปิดโอกาสให้พนักงานน าเสนอหลักสูตรท่ีน่าสนใจและมี
ประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมัติจัดส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามอัตรา
งบประมาณการฝึกอบรมประจ าปีของพนกังาน รวมถึงบริษทัยงัให้ความส าคญักบั
การสร้างส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมให้พนกังานทุกคนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของบริษทัร่วมกนั เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมีความเคารพผู ้
อาวุโส และสิทธิของซ่ึงกันและกัน ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมของ
ระบบงานคุณภาพ ซ่ึงจะสามารถสร้างความผูกพนัและน ้ าหน่ึงใจเดียวกันของ
พนกังานทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย

5. สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสุขอนามยัในการท างาน

บริษทัค านึงถึงคุณภาพชีวติและความปลอดภยัในการท างานของพนกังานบริษทัและ
บริษทัยอ่ยทั้งท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในส านกังานและโครงการไฟฟ้าต่างๆ โดยบริษทัได้มี
การก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัและชีวอนามยัในการท างาน รวมทั้งจดัให้มี
เจา้หน้าท่ีเพื่อตรวจสอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพ
การท างานและส่ิงแวดล้อมในการท างานอย่างสม ่าเสมอตามหลกัเกณฑ์ ISO และ
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กฎเกณฑ์ดา้นความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เกิดความปลอดภยั นอกจากน้ี บริษทั
จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีใหก้บัพนกังานของทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย ส าหรับ
พนักงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในส านักงานและพื้นท่ีโครงการทุกปี อีกทั้งก าหนดให้
พนกังานใหม่ตอ้งตรวจสุขภาพก่อนปฏิบติังานดว้ย เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่พนกังานจะมี
สุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์และพร้อมปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีจะรับผิดชอบได้อยา่ง
เต็มท่ีและเป็นการสนบัสนุนให้พนกังานตระหนกัการดูแลสุขภาพร่างกายท่ีถูกตอ้ง 
นอกจากน้ีบริษทัยดึมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัดและเคารพในความ
เป็นส่วนตวัของพนักงาน ไม่น าขอ้มูลส่วนตวั เช่น เงินเดือน ประวติัรักษาพยาบาล 
ประวติัครอบครัว ไปเปิดเผยใหบุ้คคลภายนอกหรือผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูล
ท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย ซ่ึงจะท าให้
พนักงานมัน่ใจได้ว่าขอ้มูลส่วนตวัท่ีให้กบับริษทัจะไม่ถูกเปิดเผยโดยมิได้รับความ
ยนิยอมและเป็นไปเพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติังานของพนกังานเองเท่านั้น 

6. การปฏิบติัตามระเบียบและหลกัเกณฑ์
บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายและระเบียบปฏิบติัของบริษทัหรือบริษทัย่อยอย่างเคร่งครัด โดยประกาศและ
เปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy : “CG Policy”) เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นมาตรฐานความมุ่งหวงัในการปฏิบติังานและการประพฤติตน
ของพนกังาน รวมถึงคู่มือการปฏิบติังาน (“Operate Manual”)  ของทุกหน่วยงานท่ี
ไดมี้การจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเปิดเผยในระบบ Intranet ของบริษทัเพื่อให้
พนกังานรับทราบและนอ้มน าไปปฏิบติั พร้อมมีการก าชบัผา่นสายการบงัคบับญัชา
ให้พนกังานทุกระดบัละเวน้การกระท าท่ีสุ่มเส่ียงหรือเขา้ข่ายท่ีจะผิดกฎหมาย ทั้ง
ความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง ตลอดจนป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทาง
การด าเนินงานและปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตไม่เก่ียวขอ้งต่อการทุจริตในหนา้ท่ีการงาน
นอกจากน้ีบริษทัไดก้ าหนดแนวทางการลงโทษกรณีท่ีสอบสวนพบวา่มีการฝ่าฝืนหรือ
การกระท าผดิ เร่ิมจากการตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร พกังาน และ
เชิญออกจากงาน โดยพิจารณาจ่ายเงินชดเชยตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายอย่างเป็น
ธรรม
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เจา้หน้ี/สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้
บริษทัให้ความส าคญัต่อความน่าเช่ือถือดา้นการเงินและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญากูเ้งิน 
อยา่งเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจดัการดา้นการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
ให้มีความชดัเจนและเป็นไปตามวตัถุประสงค์การใช้เงินท่ีไดแ้จง้ไวต่้อเจา้หน้ี/สถาบนั
การเงินผูใ้หกู้ ้ตลอดจนมีการเปิดเผยรายงานการด าเนินการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ อยา่ง
โปร่งใสตามรอบระยะเวลาและการร้องขอจากเจา้หน้ี/สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้โดยท่ีผา่นมา
บริษทัและบริษทัยอ่ยช าระหน้ีตรงตามก าหนดเวลาและไม่มีการช าระหน้ีล่าชา้หรือผิดนดั
ช าระหน้ี ตลอดจนไม่เคยมีการเจรจาขอผอ่นผนัการช าระหน้ีแต่อยา่งใดซ่ึงสามารถสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูท่ี้ให้การสนบัสนุนโครงการต่างๆ ของบริษทัถึง
เสถียรภาพดา้นการเงินของบริษทับริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือ 

คู่แข่งทางการคา้ 
บริษทัปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเสมอภาคและโปร่งใส โดยด าเนินธุรกิจอยู่บน 
พื้นฐานความถูกตอ้งตามกฎหมายและภายใตห้ลกัจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
รวมถึงรักษาบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนัและหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริต
ใดๆ เพื่อท าลายคู่แข่งขนัทางการคา้ 

คู่คา้ 
เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจ 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า พลงัแสงอาทิตยแ์ละระบบโคเจนเนอเรชั่น ดงันั้น 
ลูกคา้โดยตรงของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัเขา้ถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐผูรั้บซ้ือไฟฟ้าและผูป้ระกอบการ
ภายในนิคมอุตสาหกรรม ดงันั้นภาคประชาชนจึงเป็นลูกคา้โดยออ้มของบริษทั บริษทัจึง
เล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดท่ีเกิดจากประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าท่ีมัน่คงและมีเสถียรภาพ
นอกจากจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าแล้วยงัส่งผลต่อเน่ืองไปยงัการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศดว้ยวิสัยทศัน์ท่ีจะเป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการด าเนินงานอนัมีประสิทธิภาพ บริษทัจึงมอบ
นโยบายและด าเนินการตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีเขา้ลงทุน
อย่างต่อเน่ืองทุกเดือน เพื่อควบคุมให้มีผลการด าเนินงานท่ีดี  สามารถจ่ายไฟฟ้า
ให้กบักฟผ.ได้เต็มประสิทธิภาพ สม ่าเสมอ และเป็นไปตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า รวมทั้ง
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ประเมินความพึงพอใจของผูรั้บซ้ือไฟฟ้า โดยได้รับผลการประเมินในระดับท่ีดีเยี่ยม
ต่อเน่ือง โดย ณ ปัจจุบนัโครงการไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุนผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO ทุก
โครงการแล้วอีกทั้งตระหนักถึงความส าคญัของนโยบายปรับสมดุลด้านพลังงานของ
ภาครัฐท่ีจะลดใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตจากเช้ือเพลิงส้ินเปลืองและส่งเสริมการใช้พลังงาน
หมุนเวียนทดแทนมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองถึงความมัน่คงด้านพลงังานของชุมชน 
สังคม และประเทศ ให้มีความย ั่งยืนสืบต่อไป โดยรายละเอียดการส ารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้าปรากฏรายละเอียดอยู่ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม-การ
ประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

ชุมชนและสังคม 
บริษทัส านึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึง 
ขององค์กรภาคธุรกิจไทยและเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีมีหน้าท่ีตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ย
ส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาองค์กรย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัการ
พฒันาประเทศ บริษทัจึงก าหนดนโยบายการด าเนินโครงการไฟฟ้าท่ีหลากหลายเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลงังานให้กบัประเทศและมุ่งเน้นโครงการไฟฟ้าท่ีมี
รูปแบบโครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีเพื่อ
ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กบัประเทศด้วยมุ่งหวงัเป็นกลจกัรหน่ึงท่ีจะเป็นแรง
ขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ร่วมกบัทุกภาคส่วนต่อไป  
นอกจากการค านึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมไดรั้บผา่นการด าเนินธุรกิจของบริษทัแลว้ บริษทั
ยงัค านึงถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโครงการไฟฟ้าต่างๆ ท่ีบริษทัเขา้
ลงทุนและในถ่ินทุรกนัดาร เพื่อให้เกิดการพฒันาของชุมชนและปลูกฝังส านึกการมีส่วน
ร่วมรับผดิชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ  

(2) การด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิและบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั จึงได้
จดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน (“whistleblower”) ถึงการไม่ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ การกระท าผิดกฎหมาย พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุม
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ภายในทั้ งจากพนักงานและมีผูส่้วนได้เสียอ่ืน รวมทั้ งมีกลไกในการคุ้มครองผูแ้จ้ง
เบาะแส โดยการก าหนดแนวทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

 การร้องเรียน : บริษทัจดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนไปยงัระดบั
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทั 3 ช่องทาง ดงัน้ี
- เลขานุการบริษทัท่ี compliance@ckpower.co.th
- กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัท่ี directors@ckpower.co.th
- นกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ี ir@ckpower.co.th

 การด าเนินการ : ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะท างานเพื่อรวบรวม
รายละเอียด พิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและก าหนดวธีิการท่ีเหมาะสมใน
การจดัการในแต่ละเร่ือง

 การรายงานผล : เลขานุการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบและรายงานผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อไป

ทั้งน้ี บริษทัก าหนดมาตรการคุม้ครอง นโยบายเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบัและ
การจ ากดักลุ่มผูรั้บทราบขอ้มูลและเปิดเผยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความ
มัน่ใจและความรู้สึกปลอดภยัให้แก่ผูร้้องเรียน ซ่ึงบุคคลผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน
สามารถเลือกเปิดเผยตวัหรือไม่ประสงค์ออกนามและเม่ือเห็นเป็นการสมควรบริษัทอาจ
ก าหนดมาตรการคุม้ครองพิเศษหากเกิดกรณีท่ีมีแนวโน้มและสามารถคาดหมายได้ว่า
อาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภยัและผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนจะไดรั้บการ
บรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทัหรือบุคคลผูก่้อ
ความเสียหายภายใตก้ลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑท์างกฎหมาย 

บริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตรูปแบบต่างๆ ใน CG Policy และ
อยูใ่นระหวา่งก าหนดแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพิ่มเติม 

(3) การเคารพสิทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชน

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัจาก
บริษทัและบริษทัยอ่ยโดยค านึงสิทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองโดยชอบ
ธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมถึงบริษทัและบริษทัย่อยไดก้ าหนดแนวทางใน
การจดัจ้างแรงงานทั้งพนักงานประจ าและลูกจ้างให้ปฏิบติัตามมาตรฐานการว่าจ้าง
แรงงาน และหลกัเกณฑต์ามกฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด เพื่อใหส้ถานท่ีท างานมีความ
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ปลอดภยัและมีสุขอนามัยท่ีเหมาะสม และในขณะเดียวกันกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนักงานจะต้องปฏิบติัต่อผูอ่ื้นโดยเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคารพในเกียรติและ
ศกัด์ิศรีของผูอ่ื้นด้วยเช่นกนั บริษทัและบริษทัย่อยได้เปิดช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะ
และร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท างาน เพื่อใหเ้กิดบุคลากรของบริษทัและบริษทัย่อย
เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
องค์กรให้กับพนักงานทุกคนของบริษทัและบริษทัย่อย และก่อให้เกิดการตระหนักถึง
พนัธะหนา้ท่ีท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์ร ตลอดจนสร้างความเขา้ใจและสัมพนัธ์
อนัดีในการท างานร่วมกนั โดยในขณะเดียวกนับริษทัไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสารเพื่อแจง้
เบาะแสหรือร้องเรียนระหว่างบริษทักบับุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบ 
หรือขอ้ควรปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือบริษทัย่อย ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาการบริหารจดัการและก ากบัดูแลใหก้บับริษทัและบริษทัยอ่ย  

(4) การเคารพสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ

บริษทัก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีสะทอ้นถึงการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอย่างเคร่งครัด รวมทั้ งก าหนดใน Operation Manual เพื่อ
ประสิทธิภาพในการส่ือสารและการยดึถือปฏิบติัของพนกังาน กล่าวคือ ก าหนดหา้มมิให้
บุคลากรของบริษทัน าผลงานหรือขอ้มูลอนัมีลิขสิทธ์ิมาใช้ประโยชน์ หรือกระท าการ
ใดๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการสุ่มเส่ียงต่อการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอยา่ง
เด็ดขาดโดยก าหนดให้โปรแกรมท่ีติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทัเพื่อปฏิบติังาน
ตอ้งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น

(5) การรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร

ด้วยพนัธกิจท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คง พร้อมให้ความส าคญัในอนัท่ีจะสร้าง
ประโยชน์และลดผลกระทบจากโครงการต่างๆ ต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน นอกจากการเลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ บริษทัยงัตระหนกัถึงความส าคญัการใช้ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจทุกขั้นตอน พร้อมมอบนโยบายเพื่อปลูก
จิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนควบคุมให้
โครงการไฟฟ้าของบริษทัทั้งท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์แล้วและอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างให้ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รวมถึงหลกัเกณฑ์
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ของมาตรฐาน ISO อยา่งเคร่งครัด พร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดความสมดุลและการ
เติบโตของชุมชนควบคู่ไปกบัการคงอยูข่องสภาพแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา ทั้งรายงาน
ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามรอบระยะเวลาและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลท่ีส าคญัท่ี
มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสีย ตลอดจนบุคคลทัว่ไปได้รับทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนั โดยมี
รายละเอียดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส ดงัน้ี 

(1) ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล

บริษทัมีการเปิดเผยผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาต่างๆ และตามเหตุการณ์ส าคญั
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีการเปิดเผย
ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และ
เว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.ckpower.co.th ซ่ึงจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็น
ปัจจุบันอยู่ เสมอและมีระบบตรวจสอบการเข้า เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงขอ้มูลให้ดียิ่งข้ึนและเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูถื้อ
หุ้นสามารถคน้หาขอ้มูลของบริษทัท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งทัว่ถึงและสะดวกมากยิ่งข้ึน บริษทั
ไดน้ าเสนอขอ้มูลส าคญัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย

- ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบายและ
กลยุทธ์ ประเภทโครงการไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุน ผลการด าเนินงานโครงการและ
ตามท่ีได้มีการเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงขอ้มูลโครงการในอนาคตท่ี
อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ เป็นตน้

- ขอ้มูลส าคญัทางการเงิน ไดแ้ก่ รายงานทางการเงิน สรุปขอ้มูลการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา ขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ข่าวหลกัทรัพย ์ขอ้มูล
ส าหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู ้สนใจทั่วไปตามท่ีได้มีการน าเสนอแก่
นกัวเิคราะห์ หรือสาธารณชน เป็นตน้
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- การก ากบัดูแลกิจการ ไดแ้ก่ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี รายงานประจ าปี เอกสารการประชุมและวีดีโอภาพการประชุมผูถื้อหุ้น
ช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ข่าวการด าเนินกิจกรรมความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้

นอกจากการเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซตแ์ลว้ บริษทัไดน้ าส่งหนงัสือเชิญประชุมหรือเอกสาร
ต่างๆ ตามรอบระยะเวลาการประชุมผูถื้อหุ้น หรือตามหลกัเกณฑ์การน าส่งเอกสารให้กบัผู ้
ถือหุ้นของส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ กล่าวคือ บริษทัได้น าส่งแบบ 56-1 
ใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ล่วงหนา้ก่อนครบก าหนดในวนัท่ี 31 มีนาคมของแต่ละปีและน าส่ง
รายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีให้กับผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนครบก าหนด 120 วนันับแต่
ส้ินสุดรอบบญัชี โดยในแต่ละปีบริษทัไดน้ าส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจ าปี
ในรูปแบบซีดีให้กบัผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัประจ าปีไม่น้อยกว่า 14 วนั
และบริษทัยงัน าส่งรายงานประจ าปีแบบรูปเล่มส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีแจง้ความประสงครั์บดว้ย 
อีกทั้งไดเ้ปิดเผยรายงานประจ าปีบนเวบ็ไซตข์องบริษทัในวนัเดียวกนักบัท่ีไดน้ าส่งหนงัสือ
เชิญประชุมและรายงานประจ าปี ให้กับผู ้ถื อหุ้น เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ 
ผูถื้อหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการด าเนินงานของบริษทัได้อย่างทัว่ถึงและทนัท่วงที 
นอกจากเอกสารท่ีต้องน าส่งตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ดงักล่าวแลว้ บริษทัยงัใหข้อ้มูลความเคล่ือนไหวและเปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษทั
ผ่านเว็บไซต์บริษทัและส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ รวมถึงจดัให้มีการพบปะนักวิเคราะห์ผ่าน
กิจกรรมของทางตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีไดรั้บเชิญจากหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงท่ีบริษทัจดั
ข้ึนเองทุกไตรมาสอีกดว้ย 

ทั้งน้ีบริษทัได้จดัช่องทางเปิดเผยและช้ีแจงข้อมูลบริษทัเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถ
รับทราบถึงขอ้มูลของบริษทัอยา่งชดัเจน เท่าเทียม ถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัท่วงทีผา่น
หน่วยงานกลางของบริษทั คือ นกัลงทุนสัมพนัธ์ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อ
หุน้ นกัลงทุนสถาบนั นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์นกัลงทุนและผูท่ี้สนใจทัว่ไป  

(2) การจดัท าและน าส่งรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง
ครบถ้วน เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซ่ึงสามารถป้องกันการทุจริตและ
ตรวจสอบการด าเนินการท่ีผิดปกติและรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ดงันั้น งบ
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การเงินของบริษทัจึงจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และ
ปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอและใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล
อยา่งเพียงพอครบถว้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

บริษทัไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีความรู้ความช านาญในวิชาชีพมีขั้นตอนการปฏิบติังาน 
ท่ีเป็นมาตรฐาน และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดับสากล รวมถึงไม่มีความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชน์กบับริษทัท่ีจะส่งผลท าให้ขาดความเป็นอิสระท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัเพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษทั โดยมีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี
เม่ือผูส้อบบญัชีคนดงักล่าวไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีครบ 5 ปี เพื่อเป็นความโปร่งใสในการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ นอกจากน้ี บริษทัจดัให้มีการ
ท าบทรายงานและการวิ เคราะ ห์ของ ฝ่ ายจัดการ  (“Management Discussion and 
Analysis”) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทางการเงินในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมาให้กบัผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน
ทราบเป็นรายไตรมาสทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของตลาด
หลักทรัพย์พร้อมการน าส่งงบการเ งิน พร้อมจัดให้มีการเ ปิดเผยบนเว็บไซต ์
ของบริษทัเพื่อความสะดวกให้กับผูส้นใจอีกช่องทางหน่ึงด้วย โดยท่ีผ่านมาบริษัท
เปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่วงหนา้ก่อนครบก าหนดเวลาการเปิดเผย อีก
ทั้งบริษทัไม่เคยมีประวติัถูกสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงินแต่อยา่งใด 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัได้มีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ผา่น
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่การบนัทึกขอ้มูลทางการบญัชี
มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั  

(3) เกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร

บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารงดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัในช่วงเวลา
ก่อนวนัอนุมติังบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงินแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 1 วนัโดยบริษทัจะมีหนังสือแจง้ขอให้กรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรสและ
บุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะงดเวน้การซ้ือขายหรือหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง
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คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัในแต่ละไตรมาส นอกจากน้ีบริษทั
ได้ก าหนดให้พนักงานท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลส าคัญของบริษัทท่ีอาจมีผลต่อความ
เคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยล์ะเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือรอจนกระทัง่ประชาชน
ได้รับข้อมูลและมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์การป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตาม CG 
Policy ของบริษัท ทั้ งน้ี บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการหรือผู ้บริหารรายงานมาย ัง 
หน่วยงาน Compliance เม่ือมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์เพื่อให้
บริษทัร่วมกบักรรมการหรือผูบ้ริหารคนนั้นๆ ในการจดัท ารายงานต่อหน่วยงานก ากบั
ดูแลอยา่งครบถว้นและภายในก าหนดเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ 

- รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั (แบบ 59-1) เม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีได้รับการ
แต่งตั้ง

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยทุ์กคร้ังเม่ือมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลง
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั (“แบบ 59-2”) ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมี
การซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยด์งักล่าว

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดก้ าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งรายงาน
การมีส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งให้บริษทัทราบ โดยจะแจง้ในคร้ังแรกท่ีเขา้ด ารง
ต าแหน่ง ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และทางบริษทัจะสอบถามการเปล่ียนแปลงอยา่ง
สม ่าเสมอเป็นรายปี เพื่อใชป้ระกอบการปรับปรุงขอ้มูลส่วนไดเ้สียใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื่อให้
บริษทัมัน่ใจไดว้า่การพิจารณาเขา้ท ารายการรวมถึงการด าเนินการต่างๆ มีความโปร่งใส
และไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้ง 

5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในระดบัต าแหน่งผูบ้ริหารจากองคก์รต่างๆ จากหลากหลายวิชาชีพ 
ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นบริหาร ดา้นบญัชี ดา้นวิศวกรรม และดา้นกฎหมาย
ซ่ึงมีความสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัในการท่ีจะเป็น
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บริษัทชั้ นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการ
ด าเนินงานอนัมีประสิทธิภาพและมีคณะท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัผูมี้ความรู้
ความเช่ียวชาญในสาขาต่างๆ ไดแ้ก่ บญัชี การเงิน บริหาร และวิศวกรรม เพื่อให้
ค  าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ทั้งในดา้นเทคนิคและการบริหารงานให้กบับริษทัและ
บริษทัย่อย รวมถึงสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถมาพฒันา
และก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษทัจะ
มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และภาพรวมขององคก์ร ตลอดจน
มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่าย
จัดการและประ เ มินผลการด า เ นินงานของบ ริษัทให้ เ ป็นไปตามแผน 
ท่ีวางไว ้ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัของบริษทัและบริษทัย่อยจะมีการประชุมเพื่อ
ทบทวนผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาว่าเป็นไปตามเป้าหมายและอยู่ใน
งบประมาณท่ีก าหนดหรือไม่อย่างไร ตลอดจนแผนการด าเนินงานในอนาคต
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
อยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัในการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ 
ภารกิจ หรือกลยทุธ์ของบริษทัร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอเพื่อพิจารณาและการ
ทบทวนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานประจ าปีและเม่ือมีการพิจารณาอนุมติั
ด าเนินการธุรกรรมท่ีมีความส าคญั เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจต่อไป 

1.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทั้งส้ิน 12 คน แบ่งเป็น
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 คนและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 7 คน 
โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 4 คน (รวมประธานกรรมการบริษทั) คิดเป็นสัดส่วน
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงโครงสร้างกรรมการดงักล่าว
จะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง เพื่อพิจารณาในเร่ืองต่างๆ นอกจากน้ี
คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
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1.3 กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตาม
วาระอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก โดยในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีทุกคร้ังก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งในสัดส่วน 1 ใน 3  

1.4 ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการ
แบ่งแยกหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า โดย
คณะกรรมการไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการอยา่งชดัเจน ประธาน
กรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี
ความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั

2.1 คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและก าหนดให้มีการทบทวน
ความเหมาะสมของนโยบายดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อยปีละ 1 คร้ังผา่นการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั  อีกทั้ งส่งเสริมการส่ือสารให้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการเพื่อการปฏิบติัอย่างถูกต้อง
ครบถว้น 

2.2 บริษทัก าหนดให้กรรมการบริษทัปฏิบติัตามข้อพึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียน (“Code of Best Practice”) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ 
โดยคณะกรรมการบริษทัตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของตนและตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นส าคญั  

2.3 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดนโยบาย เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ 
ตลอดจนงบประมาณของบริษทัและก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.4 คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะซ่ึงมีเน้ือหาของแบบ
ประเมินตามตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการท่ีออกโดยตลาด



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

หน้าที ่21/30 

แก้ไขคร้ังที ่00 

มผีลบังคบัใชว้นัที ่  
21 พฤศจกิายน 2562 

หลกัทรัพย ์เพื่อเป็นแนวทางให้กบับริษทัจดทะเบียนน าไปใช้เป็นแบบประเมิน
ตนเองของกรรมการของบริษทัจดทะเบียนต่างๆ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์

2.5 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีบริษัทเข้าลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพเสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั คณะกรรมการจึงไดก้ าหนด
นโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน (“Control 
Policy”) เพื่อใช้เป็นกลไกในการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ 
เหล่านั้น ดว้ยประสงคใ์ห้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมดงักล่าวมีการบริหารจดัการและ
ระบบควบคุมภายในท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์
อยา่งถูกตอ้งครบถว้นเช่นเดียวกนักบับริษทัในรายการท่ีส าคญั  

2.6 บริษทัก าหนดเป็นขอ้บงัคบัใหมี้การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุก 
3 เดือน อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง และขอความร่วมมือให้กรรมการทุกคนเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกนัโดยเฉพาะประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ชุดยอ่ย และในคร้ังท่ีมีการพิจารณาวาระท่ีส าคญักรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียง เพื่อร่วมพิจารณาวาระท่ีส าคญัดงักล่าวร่วมกนั  

2.7 บริษทัให้ความส าคญัในขอ้มูลท่ีคณะกรรมการจะใช้ประกอบการพิจารณาเป็น
อย่างมาก จึงได้ก าหนดในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเก่ียวกับ
ระยะเวลาการจดัส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่เป็นกรณีเร่งด่วน อย่างไรก็ตามจะตอ้งจดัส่งเอกสารให้กรรมการ
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

นอกจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลกิจการตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรัพยด์งักล่าวแลว้ บริษทัยงัก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติังานเพื่อส่งเสริมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ 

(1) นโยบายป้องกนัเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความส าคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัเป็นส าคญั จึงมีนโยบายในการป้องกนัรายการท่ีอาจเป็นความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือรายการระหวา่งกนั ดงัน้ี
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- กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารต้องแจ้งให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ หรือ
รายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึง
บริษทัจะจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหารรายนั้นๆ

- หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับกรรมการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการให้มีการ
น าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์และ
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด

- กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระใดจะตอ้งงดออกเสียงและไม่เขา้ร่วมประชุม
ในวาระดงักล่าว

- ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัและจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษทั ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งยดึถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด เพื่อใหบ้ริษทั
เป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และจดัให้มีการเผยแพร่
ขอ้มูลความเขา้ใจในการถือปฏิบติัของพนกังานทัว่ทั้งบริษทั

(2) ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณ

เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัมีข้อพึงปฏิบติัท่ีดีงามและ
ประพฤติตนอยู่ในแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ
ตลอดจนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลกัความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ความโปร่งใสเป็นส าคญั จึงก าหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจข้ึน
ไวเ้ป็นมาตรฐานเพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางการในการด าเนินธุรกิจเพื่อใหก้รรมการ
ผูบ้ริหาร พนกังาน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบติั
โดยไดก้ าหนดขอ้พึงปฏิบติัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่

1. ขอ้พึงปฏิบติัดา้นการด าเนินธุรกิจของบริษทั ท่ีก าหนดให้ตอ้งด าเนินธุรกิจให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
ปฏิบัติต่อผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ การปฏิบติัต่อพนักงาน การสร้าง
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ค่านิยมท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ขององคก์รมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนและการ
แจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

2. ข้อพึงปฏิบติัของกรรมการบริษทัท่ีก าหนดให้กรรมการบริษทัต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ และระมดัระวงั แบ่งแยก
การด าเนินธุรกรรมส่วนตวัออกจากธุรกรรมบริษทัอยา่งส้ินเชิง โดยตอ้งรักษา
ความลบัของบริษทัและไม่เปิดเผยโดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทั พร้อมยึดถือ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงไม่รับเงิน ของขวญั และไม่ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีการเป็น
กรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

3. ขอ้พึงปฏิบติัของผูบ้ริหารท่ีก าหนดให้ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตนอยูภ่ายใตก้รอบ
ศีลธรรมประเพณีอนัดีงามและตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ
ระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ และ
พนักงาน รวมถึงต้องยึดมัน่ในจริยธรรม ปฏิบติัต่อพนักงานด้วยความสุภาพ
ปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความเป็นธรรม เคารพสิทธิและการแสดงออกของ
พนกังาน

4. ขอ้พึงปฏิบติัของพนกังานท่ีก าหนดให้พนกังานตอ้งปฏิบติัตนตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการท างานอย่างเคร่งครัด มีความซ่ือสัตย ์สุจริต อุตสาหะ หมัน่
เพียร และมุ่งพฒันาประสิทธิภาพการท างานให้ดียิง่ข้ึน มีทศันคติท่ีดี ให้ความ
เคารพผูอ้าวุโสและผูบ้งัคบับญัชา ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณี
อนัดีงาม ละเวน้พฤติกรรมเส่ือมเสียและไม่เปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลับท่ี
ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าท่ีมีความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือซ่ึงกันและกัน
ปฏิบัติงานโดยมุ่งถึงประโยชน์สูงสุดโดยรวมขององค์กร ตลอดจนใช้
ทรัพยากรอยา่งรู้คุณค่า และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

5. ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยการบริการท่ีดี มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และคง
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ และส่งผล
ต่อไปยงัการพฒันาสังคมโดยรวม

6. ขอ้พึงปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และความเสมอภาค
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(3) ระบบการควบคุมภายใน

บริษทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับทั้งระดับบริหารและ
ระดบัปฏิบติัการ จึงไดมี้การก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี อ านาจด าเนินการอยา่ง
ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีส านกัตรวจสอบภายเพื่อท าหนา้ท่ีสอบทานใหมี้
การปฏิบติัตามระบบควบคุมภายใน รวมทั้งมีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนุมติัการ
บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศและการจดัเก็บดูแลทรัพยสิ์นออกจากกนั
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีการ
ควบคุมภายในเก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษทัได้จดัให้มีระบบรายงานทาง
การเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัย่อยยงั
วางแผนในการใช้ผูต้รวจสอบบญัชีรายเดียวกนัเพื่อความสะดวกในการควบคุม
และจดัการดา้นบญัชีและการเงินและมีการก าหนดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี
ทุก 5 ปีในทุกบริษทัดว้ย

บริษทัมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวดัผลการ
ด าเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยจะมีการประเมินปัจจยัความเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอก
และภายในท่ีพบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุและมีการก าหนด
มาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเส่ียง รวมทั้ ง
มาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตาม
ความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ืองและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั

(4) การบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงเพื่อท า
หนา้ท่ีพิจารณาอนุมติัการบริหารความเส่ียงของบริษทัและรับทราบการบริหารความ
เส่ียงของบริษทัย่อย ตลอดจนติดตามและรับทราบแผนการจดัการความเส่ียงของ
บริษทัและบริษทัย่อย โดยมีหน้าท่ีรายงานปัญหาอุปสรรคด้านความเส่ียงท่ีส าคญั
และความคืบหนา้การด าเนินการแกไ้ขต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตร
มาส
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(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

บริษทัมีการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ทั้งน้ีรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร

(6) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้
ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั

(7) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั โดยไดม้อบหมาย
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมี้การ
จดัท ารายงานทางการเงินอยา่งมีคุณภาพและถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชีท่ีเป็นท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัอย่างโปร่งใสและเพียงพอ
โดยฝ่ายบริหาร และ/หรือ ผูส้อบบญัชีประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการ
เงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบ
ต่องบการเงินของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงิน
ดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองทัว่ไปและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่
การเงิน และด าเนินการบนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้นและสม ่าเสมอ

3. คณะกรรมการชุดยอ่ย

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยจ านวน 4 คณะ เพื่อติดตามและก ากบั
ดูแลการด าเนินงานอย่างใกลชิ้ดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอย่างสม ่าเสมอซ่ึง
ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง
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4. การประชุมคณะกรรมการ

(1) การประชุมคณะกรรมการ

บริษทัก าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบียบวาระการประชุมหลัก
ประจ าปีพร้อมจัดท าแผนการจัดประชุมประจ าปีของบริษัท เพื่อแจ้งให้กับ
กรรมการและผูบ้ริหารทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้กรรมการและ
ผูบ้ริหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซ่ึงตามข้อบังคับของบริษทั
ก าหนดให้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก 3 เดือน ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ
พิจารณาอนุมติัเร่ืองส าคญัต่างๆ ภายใตข้อบเขตอ านาจการพิจารณาอนุมัติของ
คณะกรรมการบริหารและตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึง
ตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร บริษทัจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อม
ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีชดัเจนให้กบั
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม
เวน้แต่วาระเร่งด่วนหรือเป็นความลบัจะน าเรียนล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนเขา้ประชุม

บริษทัมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเร่ืองส าคญัต่างๆ และมีการ
ประชุมระหว่างกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุม 1 คร้ัง เพื่อให้กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยประธานกรรมการบริษทัเขา้ร่วมการประชุมและเป็นประธาน
ในท่ีประชุมตลอดการประชุมทุกคร้ัง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการพิจารณาวาระการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั กรรมการท่ีทราบว่าตนเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงมีรายช่ือตาม
หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมตามท่ีบริษทัได้น าส่งให้กับ
กรรมการและผูบ้ริหารทุกคนล่วงหน้าทราบถึงสิทธิหน้าท่ีของตนเป็นอย่างดี จึง
ขอไม่เขา้ร่วมการประชุมและงดออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว เพื่อปฏิบติั
ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษทัจดทะเบียน
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นอกจากน้ี บริษทัมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัจ านวนองค์ประชุมขั้นต ่าในการประชุม
คณะกรรมการ กล่าวคือ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมจะต้องมี
กรรมการอยูใ่นท่ีประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ75 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดและต้องประกอบไปด้วยประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
เป็นตน้ 

(2) การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย

- คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารงานก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัและพิจารณาอนุมติัเร่ืองต่างๆ
ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานภายใตอ้  านาจด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัทั้งส้ิน 7 คร้ัง ซ่ึงในปีท่ีผ่านมากรรมการบริหารเขา้ร่วม
ประชุมครบองคป์ระชุมกวา่ร้อยละ 90 ของการประชุมทั้งหมด

ทั้งน้ี กรรมการบริหารปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในการท่ีจะไม่
เขา้ร่วมการประชุมในวาระท่ีตนเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีส่วนได้เสีย
อยา่งเคร่งครัด

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายบุคคลและแบบรายคณะอย่างน้อยปีละ 1
คร้ัง ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้น าแบบประเมินตนเองของกรรมการซ่ึงจัดท าโดยตลาด
หลกัทรัพยม์าใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย ประกอบไปดว้ย

- การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายคณะแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1)
โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (2) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการ (3)  การประชุมคณะกรรมการ  (4)  การท าหน้า ท่ีของ
คณะกรรมการ (5) ความสัมพนัธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพฒันาตนเองของ
กรรมการและการพฒันา
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- การประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายบุคคลและการประเมินตนเองของ
กรรมการชุดยอ่ยรายคณะและรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ (2)  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และ (3) การประชุมคณะกรรมการ

โดยมาใชเ้พื่อประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงเสนอ โดย
มอบหมายให้เลขานุการบริษทัสรุปและน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารับทราบผลการประเมินและก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการเพื่อใน
การพฒันา ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อไป

6. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่าง
ชัด เจนโดยสอดคล้องกับภาระหน้า ท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนทั้งน้ี รายละเอียดอยู่
ใ นหัวข้อ ค่ า ตอบแทนกรรมกา รและผู ้บ ริ ห า ร -
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการจ่าย 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทั  

7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร

(1) การอบรมส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร

บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้กรรมการและ
ผูบ้ริหารบริษทัอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานของกรรมการ
และผูบ้ริหาร โดยมุ่งให้กรรมการตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการบริษทั ทั้งน้ี กรรมการบริษทัทุกคนผา่นการอบรมหลกัสูตร Director Certification
Program (“DCP”) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (“IOD”) รวมถึงจดัส่ง
กรรมการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาโดยส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์อย่าง
ต่อเน่ือง
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(2) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษทัจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ใหม่ เพื่อให้กรรมการ
ใหม่เขา้ใจธุรกิจและการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการและคณะกรรมการ โดยส านกั
กรรมการผูจ้ดัการจะร่วมกบัฝ่ายบริหารจดัท าเอกสารแนะน าบริษทัซ่ึงประกอบดว้ย
ข้อมูลประวติัความเป็นมา คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการ ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัและโครงการท่ีอยู่
ในแผนการพฒันาโครงการ รวมถึงก าหนดการจดัประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
และส่งเสริมให้กรรมการใหม่เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรของ IOD เช่น หลกัสูตรDCP
เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติหนา้ท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร

8. แผนการสืบทอดต าแหน่ง

บริษทัจดัให้มีการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (“Succession Plan”) ส าหรับต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงและต าแหน่งงานในสายงานหลกัซ่ึงเนน้การสรรหา
จากบุคลากรภายในองคก์รโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน  ศกัยภาพ และความพร้อม
ของแต่ละบุคคล ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลท่ีจะทดแทน
(“Successor”) ในการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นตามต าแหน่งงาน
เพื่อสืบทอดงานในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ ัดการ  หรือผูบ้ริหารในต าแหน่งดังกล่าวไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและต่อเน่ืองโดย
ในแต่ละปีจะก าหนดใหมี้การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อพฒันา
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและมีศกัยภาพไดเ้ติบโตในต าแหน่งท่ีสูงข้ึนตามล าดบัขั้น
ของพนกังาน โดยผูท่ี้ไดรั้บการก าหนดให้เป็น Successor ทั้งน้ี ก าหนดระดบัผูมี้หน้าท่ี
การสรรหา Successor กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก Successor
ระดบักรรมการผูจ้ดัการ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก Successor
ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งรองกรรมการผูจ้ดัการต่อไป และกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก
Successor ระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ และพิจารณาแต่งตั้งต่อไป



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

หน้าที ่30/30 

แก้ไขคร้ังที ่00 

มผีลบังคบัใชว้นัที ่  
21 พฤศจกิายน 2562 

ส าหรับการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในชั้นผูบ้ริหารระดบักลางลงมา บริษทัมีการวาง
ระบบด้านการบริหารงานบุคคลโดยจดัสรร ควบคุม ติดตามประเมินผลรวมถึงระบบการ
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ การ
ปฏิบติังานของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบติังานการพฒันาบุคลากร และการส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 




