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วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นปัจจัยสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริ หาร
จัด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการส่ ง เสริ มความส าเร็ จ
ในภาพรวมของบริ ษทั ในฐานะที่เป็ นกลจักรหนึ่ งที่ ตอ้ งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในอันที่ จะช่วยสร้าง
ความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย บริ ษทั จึงได้ยึดถือ
และปฏิ บ ัติตามหลัก การก ากับ ดู แลกิ จการที่ ดี อย่างเคร่ งครั ดผ่านการดาเนิ นงานโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในการนี้ บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์
การกากับดูแลกิ จการที่ดีของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์”) ระเบียบปฏิบัติ ข อง
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ (“ส านัก งาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นปัจจุบนั และ
มีความสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ต่าง ๆ ดังกล่าว ด้วยมุ่งหวัง ให้บริ ษทั มีการดาเนิ นงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเติบโตตามวิสัยทัศน์ ตลอดจนสร้ างผลตอบแทนที่ ดี มัน่ คง และเป็ นธรรมแก่
ผูถ้ ือหุน้ ควบคู่ไปกับการให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนตามพันธกิจอย่างยัง่ ยืน
ขอบเขต
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ก าหนดนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ (“Corporate Governance Policy”) เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนขององค์กร และมีความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้
เพื่อให้สามารถสื่ อสารกับบุคลากรของบริ ษทั บุคคลภายนอก รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วนนาไปปฏิบตั ิ
ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้กาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั เป็ นประจาทุก
2 ปี หรื อตามความเหมาะสม เพื่อให้นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั มีความเหมาะสม เป็ นปัจจุบนั
และสอดคล้องตามหลัก เกณฑ์การก ากับ ดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ และสานัก งาน ก.ล.ต. รวมถึ ง
หน่วยงานกากับดูแลอื่น ๆ ที่มีการปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งได้มีการเปิ ดเผยนโยบายการกากับดูแล
กิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ด้วยประสงค์ที่จะสื่ อสารเจตนารมณ์ ที่แน่ วแน่ และการดาเนิ นงาน
ที่ยึดถือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อย่างเคร่ งครัดของบริ ษทั ไปยังสาธารณะอย่างเป็ นรู ปธรรม โปร่ งใส
และตรวจสอบได้
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การสื่ อสารและการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการสื่ อสารและเผยแพร่ นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ไปยังกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างโปร่ งใส
และตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.ckpower.co.th และระบบ Intranet รวมถึงมีการทบทวน
ให้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวมีความเป็ นปั จจุบนั และสามารถยึดถือเป็ นแนวทางการดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม
เพื่อสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจ และการปฏิบตั ิที่ถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้ รายละเอียดหลักเกณฑ์และการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการปรากฏตามนโยบาย จรรยาบรรณ
แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ของบริ ษทั ที่ได้จดั ทาและเปิ ดเผยแล้วบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ตลอดจนที่จะจัดทาและ
เปิ ดเผยต่อไปในอนาคต
โครงสร้างนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ครอบคลุมประเด็นสาคัญตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ท้ งั 5 หมวด รายละเอียดดังนี้
1

สิ ทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษทั มีนโยบายและแนวทางการดาเนิ นงานด้านสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นด้วยตระหนักถึงความสาคัญและ
ความเท่าเทียมกันในสิ ทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทั้งผูถ้ ือหุน้ รายย่อยและนักลงทุนสถาบัน
โดยกาหนดให้ผูถ้ ือหุ้นทุกรายมีสิทธิ ในการที่จะได้รับส่ วนแบ่งกาไรของกิจการ สิ ทธิ ในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุ ม
ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ง ถอดถอนกรรมการ แต่ ง ตั้ง ผู ส้ อบบัญ ชี และมี สิ ท ธิ ร่ ว มตัด สิ น ใจในเรื่ อ งที่ มี
ผลกระทบต่อบริ ษ ทั เช่ น การจัดสรรเงิ นปั นผล การก าหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ รวมถึงการดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ
ที่เป็ นการส่ งเสริ ม และอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ของผูถ้ ื อหุ้น เป็ นต้น ทั้งนี้ รายละเอี ย ด
นโยบายและแนวทางการดาเนิ นการเกี่ยวกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น ปรากฏตามนโยบายการมีส่วนร่ วม
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่งได้เปิ ดเผยแล้วบนเว็บไซต์ของบริ ษทั

2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equal Treatment for Shareholders)
บริ ษ ัท มี น โยบายในการปฏิ บ ั ติ แ ละคุ้ม ครองสิ ท ธิ ผู ้ถื อ หุ้ น ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มและเป็ นธรรม
ทั้ง ผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นคนไทยหรื อผูถ้ ื อหุ ้นต่ า งชาติ นัก ลงทุนสถาบัน ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อหุ้น
รายย่ อ ย ผ่ า นการด าเนิ น การในรู ปแบบต่ า งๆ ตามหลัก เกณฑ์ ก ฎหมายและความเสมอภาค
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อย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายและแนวทางการดาเนิ นการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ื อหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันปรากฏตามนโยบายการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่งได้เปิ ดเผยแล้วบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั
3

การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย (The Role of Stakeholders)
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน ทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร รวมถึงสังคมส่ วนรวม ผ่านการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกรายอย่างเป็ นธรรม จึงได้กาหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนิ น งานที่ ค านึ งถึ ง ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุก รายให้ส ามารถมี บทบาทและ
มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบริ ษทั โดยสามารถติดต่อสื่ อสารเพื่อแสดงความคิดเห็น หรื อแจ้ง
ข้อร้องเรี ยนผ่านหลากหลายช่องทางที่บริ ษทั กาหนดและเปิ ดเผยไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริ ษ ทั และ
รายงานประจาปี ทั้งนี้ รายละเอียดนโยบายและแนวทางการดาเนิ นการเกี่ยวกับการคานึงถึงบทบาท
ของผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ปรากฏตามนโยบายการมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ซึ่ งได้เ ปิ ดเผยแล้ว
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั

4

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทันเวลา โดยเฉพาะ
ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจหรื อมีนยั สาคัญต่อผลการดาเนิ นงาน ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงิ น ข้อมู ล ที่ ต้องเปิ ดเผยตามรอบระยะเวลาและข้อมู ลทั่วไป ตลอดจนข้อมูล ที่ ส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนกฎหมายหรื อหลักเกณฑ์อื่น ๆ จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนิ นงานที่ มีความ
โปร่ งใส เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนบุคคลทัว่ ไปได้รับทราบข้อมูลที่สาคัญดังกล่าวอย่าง
ถูก ต้อง เท่ า เที ย ม และเป็ นธรรม ทั้ง นี้ รายละเอี ย ดนโยบายและแนวทางการดาเนิ นการเกี่ ย วกับ
การเปิ ดเผยข้อ มู ล และความโปร่ ง ใสปรากฏตามนโยบายการเปิ ดเผยข้อ มู ล ซึ่ ง ได้เ ปิ ดเผยแล้ว
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั

5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจและหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีการแบ่งแยกระหว่างกรรมการกับ
ฝ่ ายบริ หารไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งบริ หารจัดการบริ ษทั และควบคุมดูแล
การปฏิ บ ัติ ง านของฝ่ ายบริ หารให้ ด าเนิ น ไปตามวิ สั ย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิ จ ภายใต้ก รอบกฎหมาย

หน้ าที่ 4/4
แก้ไขครั้งที่ 02
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เรื่ อง นโยบายการกากับดูแลกิจการ

มีผลบังคับใช้ วันที่
29 กรกฎาคม 2564

วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความ
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต รอบคอบ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ภายใต้หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษัท รวมถึ ง การทบทวนการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การด้ า น ความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณ
ของกรรมการ และแนวปฏิบตั ิดา้ นแผนการสื บทอดตาแหน่ง ซึ่งได้เปิ ดเผยแล้วบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
บริ ษ ัท ได้น าหลัก การทั้ง 5 หมวดนี้ มาเป็ นกรอบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดเป็ นนโยบาย จรรยาบรรณ กฎบัตร และแนวปฏิบตั ิ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่อาจมี
ขึ้นในอนาคต เพื่อให้ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่ระดับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน โดยบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าการปฏิบตั ิ
ตามกากับดูแลกิจการที่ดีจะทาให้สามารถบริ หารจัดการได้อย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน และบริ ษทั สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
- ลงลายมือชื่อ (ดร.ทนง พิทยะ)
ประธานกรรมการ

