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วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมความส าเร็จ  
ในภาพรวมของบริษทัในฐานะท่ีเป็นกลจกัรหน่ึงท่ีตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในอนัท่ีจะช่วยสร้าง
ความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัจึงไดย้ึดถือ
และปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัดผ่านการด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัท 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน ในการน้ี บริษทัได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ 
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ระเบียบปฏิบัติของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นปัจจุบนัและ
มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่าง ๆ ดังกล่าว ด้วยมุ่งหวงัให้บริษทัมีการด าเนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตตามวิสัยทศัน์ ตลอดจนสร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คง และเป็นธรรมแก่ 
ผูถื้อหุน้ ควบคู่ไปกบัการใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนตามพนัธกิจอยา่งย ัง่ยนื 

ขอบเขต 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  (“Corporate Governance Policy”) เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนขององคก์ร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
เพื่อใหส้ามารถส่ือสารกบับุคลากรของบริษทั บุคคลภายนอก รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนน าไปปฏิบติั
ไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ีไดก้ าหนดใหมี้การทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นประจ าทุก 
2 ปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัมีความเหมาะสม เป็นปัจจุบนั 
และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
หน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน ๆ ท่ีมีการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งไดมี้การเปิดเผยนโยบายการก ากับดูแล
กิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทัด้วยประสงค์ท่ีจะส่ือสารเจตนารมณ์ ท่ีแน่วแน่และการด าเนินงาน 
ท่ียึดถือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัดของบริษทัไปยงัสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได ้ 
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การส่ือสารและการปฏิบัติตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การส่ือสารและเผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัไปยงักรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งโปร่งใส
และตรวจสอบไดผ้่านทางเว็บไซต์ของบริษทัท่ี www.ckpower.co.th และระบบ Intranet รวมถึงมีการทบทวน
ให้หลกัเกณฑด์งักล่าวมีความเป็นปัจจุบนัและสามารถยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
เพื่อสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ และการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งชดัเจน ทั้งน้ี รายละเอียดหลกัเกณฑ์และการปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการปรากฏตามนโยบาย จรรยาบรรณ 
แนวปฏิบติัต่าง ๆ ของบริษทัท่ีได้จดัท าและเปิดเผยแลว้บนเว็บไซต์ของบริษทั  ตลอดจนท่ีจะจดัท าและ
เปิดเผยต่อไปในอนาคต 

โครงสร้างนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัครอบคลุมประเด็นส าคญัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยท์ั้ง 5 หมวด รายละเอียดดงัน้ี 

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายและแนวทางการด าเนินงานดา้นสิทธิของผูถื้อหุ้นดว้ยตระหนักถึงความส าคญัและ
ความเท่าเทียมกนัในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งผูถื้อหุน้รายย่อยและนกัลงทุนสถาบนั 
โดยก าหนดให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้ งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และมีสิทธิร่วมตัดสินใจในเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขขอ้บังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ รวมถึงการด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ 
ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถื้อหุ้น  เป็นตน้ ทั้งน้ี รายละเอียด
นโยบายและแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับสิทธิของผูถื้อหุ้นปรากฏตามนโยบายการมีส่วนร่วม 
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงไดเ้ปิดเผยแลว้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equal Treatment for Shareholders) 

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ ้มครองสิทธิผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
 ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นคนไทยหรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ  นักลงทุนสถาบัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น 
รายย่อย ผ่านการด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและความเสมอภาค 

http://www.ckpower.co.th/
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อย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี รายละเอียดนโยบายและแนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
อย่างเท่าเทียมกนัปรากฏตามนโยบายการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงไดเ้ปิดเผยแลว้บนเวบ็ไซต์ 
ของบริษทั   

3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ทั้งภายในองคก์รและภายนอก
องคก์ร รวมถึงสังคมส่วนรวม ผา่นการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายอย่างเป็นธรรม จึงไดก้ าหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานท่ีค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกรายให้สามารถมีบทบาทและ 
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั โดยสามารถติดต่อส่ือสารเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแจ้ง 
ขอ้ร้องเรียนผ่านหลากหลายช่องทางท่ีบริษทัก าหนดและเปิดเผยไวแ้ลว้บนเว็บไซต์ของบริษทัและ
รายงานประจ าปี  ทั้งน้ี รายละเอียดนโยบายและแนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัการค านึงถึงบทบาท
ของผู ้มีส่วนได้เสียปรากฏตามนโยบายการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงได้เปิดเผยแล้ว 
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั   

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

  บริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา โดยเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจหรือมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงาน ทั้งรายงานขอ้มูล
ทางการเงิน ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามรอบระยะเวลาและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลท่ีส าคัญท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก .ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนกฎหมายหรือหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานท่ีมีความ
โปร่งใส เพื่อใหผู้ถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีส าคญัดงักล่าวอย่าง
ถูกต้อง เท่าเทียม และเป็นธรรม ทั้งน้ี รายละเอียดนโยบายและแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับ 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสปรากฏตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล  ซ่ึงได้เปิดเผยแล้ว 
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีการแบ่งแยกระหว่างกรรมการกบั
ฝ่ายบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งบริหารจดัการบริษทัและควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ด าเนินไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจภายใต้กรอบกฎหมาย 
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วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัรวมถึงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต รอบคอบ และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัภายใตห้ลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี รายละเอียดโครงสร้าง หลกัเกณฑ ์และแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการทบทวนการก ากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการปรากฏตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั กฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณ
ของกรรมการ และแนวปฏิบติัดา้นแผนการสืบทอดต าแหน่ง ซ่ึงไดเ้ปิดเผยแลว้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

บริษัทได้น าหลักการทั้ ง 5 หมวดน้ี มาเป็นกรอบการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
อย่างต่อเน่ือง โดยก าหนดเป็นนโยบาย จรรยาบรรณ กฎบตัร และแนวปฏิบติั รวมถึงหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีอาจมี
ขึ้นในอนาคต เพื่อให้ถือปฏิบติัตั้งแต่ระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยบริษทัเช่ือมัน่ว่าการปฏิบติั
ตามก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะท าให้สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้รวมทั้งสร้าง
ความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน และบริษทัสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

                                                                                         - ลงลายมือช่ือ - 
                                                 (ดร.ทนง พิทยะ) 

                                                                                      ประธานกรรมการ 


