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จรรยาบรรณกรรมการ  

วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนักถึงความส าคญัในการปฏิบติัตาม
มาตรฐานความประพฤติท่ีก าหนดไวใ้น “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” จึงเห็นควรก าหนดจรรยาบรรณ
ของกรรมการ (“จรรยาบรรณกรรมการ”) และประกาศใหก้รรมการของบริษทั และกรรมการผูแ้ทนของบริษทั
ในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (บริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วมในท่ีน้ีรวมเรียกวา่ “บริษทัฯ”) รับทราบและ
ยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ซ่ึงจรรยาบรรณกรรมการมีหลกัการท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมายของบริษทั ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดว้ย
บริษทัมุ่งหมายท่ีจะสร้างระบบการปฏิบติังานของกรรมการท่ีเป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้อนัจะน าพาให้บริษทัฯ เป็นองค์กรประสิทธิภาพท่ีมีความน่าเช่ือถือ สามารถสร้างผลตอบแทน 
ท่ีเหมาะสม สม ่าเสมอ และยัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง 

บุคคลท่ีต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

1. กรรมการของบริษทั  

2. บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการผูแ้ทนของบริษทัในบริษทัยอ่ยแลและบริษทัร่วม  

พนัธกจิของกรรมการ 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

2. ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจน
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็มความสามารถเพื่อพิจารณาและตดัสินใจอย่างมีความเป็นอิสระ และรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ควบคู่กบัค านึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนของบริษทัฯ 

4. ไม่น าขอ้มูลท่ีไดรั้บในฐานะกรรมการไปใชอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง 

5. ไม่ใชป้ระโยชน์จากต าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 

6. ไม่ใหห้รือรับผลประโยชน์ส่วนบุคคลใด ๆ ท่ีขดัแยง้กบับริษทัฯ 

7. ไม่เก่ียวขอ้งหรือเขา้เป็นส่วนหน่ึงในกิจการใดท่ีผิดกฎหมายหรืออาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อบริษทัฯ 
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องค์ประกอบจรรยาบรรณ 

1. ความซ่ือสัตย ์สุจริต ยติุธรรม 

2. ความรับผิดชอบ 

3. ความเป็นอิสระและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนตามกฎหมายอยา่งเท่าเทียม 

4. ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

5. ความเป็นเลิศทั้งทางดา้นวิชาการ และ คุณธรรม 

ขอบเขตการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กรรมการบริษทัฯ มีพนัธกิจท่ีจะตอ้งประพฤติและปฏิบติัตามจรรยาบรรณกรรมการ เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย 
ของบริษทั รวมถึงตอ้งยดึถือขอ้พึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียตามท่ีบริษทัก าหนด ดงัน้ี 

ข้อพงึปฏิบัติของกรรมการ 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อบริษทัฯ 

(1) ปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ทั้งท่ีไดมี้การประกาศแลว้ รวมถึง
ท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต 

(2) ปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และ
แนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของการเขา้ท ารายการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(3) ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นธรรม และมีอิสระ 
รวมถึงตอ้งอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าสามารถปฏิบติั
หน้าท่ีกรรมการให้กบับริษทัฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนของบริษทัเป็นส าคญั 

(4) ก าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารกิจการของบริษทัให้สร้างผลก าไรในระยะยาว 
มีความเจริญกา้วหนา้ มัน่คง และเป็นองคก์รคุณภาพท่ีมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
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(5) ก ากบัดูแลเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัฯ จะมีระบบแจง้ข่าวสารขอ้มูลให้กรรมการทราบ
เป็นประจ าและทนัเวลา เพื่อส่งเสริมให้กรรมการได้รับขอ้มูลครบถว้นและสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งรอบคอบและระมดัระวงั 

(6) ก ากับดูแลให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผูแ้ทนของบริษทัปฏิบัติหน้าท่ี 
ในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมตามนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการ 
ท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน (“Control Policy”) และติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายหรือมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

(7) ส่งเสริมการส่ือสารระหว่างคณะกรรมการบริษทักับผูส้อบบัญชีหรือท่ีปรึกษาซ่ึงเป็น
ผู ้เ ช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพิจารณาประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะท าให้มัน่ใจไดว้่าคณะกรรมการบริษทัสามารถพิจารณาขอ้มูล
ไดอ้ยา่งครบถว้นและมีประสิทธิภาพ  

(8) ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในการพิจารณาผลงานและปัญหาท่ีเกิดขึ้นใน
รอบปีท่ีผ่านมา เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปีถดัไป โดยใช้หลกัเกณฑ์การประเมินจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพย”์) 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อผูบ้ริหาร 

(1) สนับสนุนให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เขา้ร่วมการประชุมกบัคณะกรรมการบริษทั 
โดยเป็นผูน้ าเสนอสารสนเทศเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตนรับผิดชอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ
ขอ้มูลความคิดเห็นจากผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกนัผูบ้ริหารจะได้ 
มีโอกาสเรียนรู้และท าความเขา้ใจต่อมุมมองของคณะกรรมการต่อเร่ืองดงักล่าวอย่าง
ชดัเจน  

(2) ส่งเสริมให้เกิดการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลและความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ
ชุดย่อยและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองท่ีน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ชุดย่อยนั้น ๆ เพื่อการติดต่อส่ือสารท่ีต่อเน่ือง และการควบคุมดูแลการปฏิบติังานในเร่ือง
ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 
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ขอ้พึงปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

(1) ก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได้ และมีความโปร่งใส 
ต่อผูถื้อหุน้ในเวลาท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ 

(2) ก าหนดนโยบาย และแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในท่ีเคร่งครัด เพื่อไม่ให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ อ่ืนใด หรือก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัจากการใชข้อ้มูลนั้น 

(3) ก ากบัดูแลเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบริษทัมีแนวทางการบริหารงานเป็นไปตามท่ีแจง้ต่อผูถื้อหุน้ 

(4) ส่งเสริมแนวทางในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นในมิติต่าง ๆ ท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส ทนัเวลา และทัว่ถึง 
เพื่อใหเ้กิดการส่ือสารท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และเท่าเทียมกนัระหวา่งผูถื้อหุน้กลุ่มต่าง ๆ 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อพนกังาน 

(1) ก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล และก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัต่อพนกังานอย่าง
เท่าเทียมกนั ตามหลกัสิทธิมนุษยชน รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม  

(2) ก าหนดแนวปฏิบติัดา้นแผนการสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ต าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั เพื่อให้บริษทัมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ความรู้ 
ความสามารถ และด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

(3) ก ากบัดูแลใหมี้แผนการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ทกัษะดา้นต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
ของพนักงาน และส่งเสริมการประพฤติตนในกรอบศีลธรรมจริยธรรมประเพณีอนัดีงาม
ภายในองคก์ร 

(4) ก ากบัดูแลใหผู้บ้ริหารและพนกังานรับทราบ และปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

(5) สนับสนุนมาตรการด้านความปลอดภยั โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มี
ความปลอดภยัสูงสุดในการท างาน 

(6) สนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนกังานร่วมมือในกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูบ้ริหาร พนกังาน และบริษทั 
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ขอ้พึงปฏิบติัต่อเจา้หน้ี คู่คา้ และลูกคา้ 

(1) ก าหนดนโยบายจดัซ้ือจดัจา้ง และจรรยาบรรณคู่คา้ เพื่อเป็นหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติั
ของบริษทัฯ ในการด าเนินงานและแนวทางการคดัเลือกคู่คา้ ท่ีค  านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

(2) ก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาๆ ท่ีมีต่อเจา้หน้ีทุกรายอย่างเคร่งครัด และ
ปฏิบติัการช าระหน้ีตรงตามก าหนดเวลา 

(3) ก ากบัดูแลให้บริษทัฯ มีความเสมอภาคในการแข่งขนัทางการคา้ มีนโยบายและหลกัเกณฑ์
การประเมิน และคดัเลือกคู่คา้อยา่งเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส และมีมาตรฐานชดัเจน 
พร้อมทั้งจดัท าในรูปแบบสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย 

(4) ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการจดัการและการติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงจดัใหมี้การประเมิน
ความพึงพอใจของลูกคา้ ตลอดจนควบคุมการปฏิบติังานของพนกังานกบัคู่คา้อยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการใหบ้ริการ และป้องกนัการทุจริตของพนกังานของบริษทัฯ 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 

(1) ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการแข่งขนัทางธุรกิจอยา่งเสมอภาค  

(2) ก ากบัดูแลให้บริษทัฯ ยึดหลกัสุจริต ไม่พึงใช้วิธีการใดท่ีเขา้ข่ายทุจริตคอร์รัปชนั หรือ
เพื่อใหไ้ดเ้ปรียบทางการคา้กบัคู่แข่งทางการคา้ของบริษทัฯ 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

(1) ก าหนดนโยบายบริหารจดัการความยัง่ยืนดา้นชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
ก ากบัดูแลให้ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ รับทราบ ยึดมัน่ และปฏิบติัตามนโยบาย
ดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อม 
ในระดบัสากล 

(2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างจิตส านึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกนัของบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังาน  
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การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ละส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ก าหนด รายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
รายงานใหบ้ริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในนิติบุคคลอ่ืน  

2. ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีในต าแหน่งกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผูใ้กลชิ้ดไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้ม 

3. ก ากับดูแลให้กรรมการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งหลีกเล่ียงการท ารายการเก่ียวโยง 
ในกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้  
ซ่ึงกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นผูมี้ส่วนได้เสียจะตอ้งงดออกเสียงและไม่เขา้ร่วมประชุมในวาระ
ดงักล่าว 

4. แจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบทนัทีเม่ือมีเหตุดงัต่อไปน้ี 
(1) การตอบรับเชิญเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาของบริษทัอ่ืน 
(2) กรรมการและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการใด ๆ ท่ีอาจมี

ผลประโยชน์หรือเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 
(3) การมีส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาใด ๆ ท่ีท ากบับริษทัหรือคู่แข่งทางการคา้

ของบริษทั 
(4) การเขา้ถือหลกัทรัพยห์รือหุน้กูข้องบริษทัฯ  

5. หลีกเล่ียงเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยตนเองหรือผูใ้กล้ชิดทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
ในระยะเวลาใกลเ้คียงกับการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงหลีกเล่ียงเก่ียวขอ้งกบั 
การซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษทัเพื่อการลงทุนระยะสั้ น รวมถึงงดเว้นการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ 
บริษทัในช่วง 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 1 วนั ภายหลงัเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชนแลว้ 

6. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอย่างยิ่งยวดเพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(“Conflict of Interest”) ท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวา่งด ารงต าแหน่งกรรมการกบัการท าหนา้ท่ีในฐานะฝ่ายบริหาร 
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

1. ก าหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบติัต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจกบัภาคเอกชนหรือภาครัฐ รวมถึงการปฏิบติักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัอย่างเท่าเทียม
กนัภายใตก้ฎหมายและการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. ปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั รวมถึงสนับสนุนให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน หรือบุคคลท่ีด าเนินการในนามของบริษทัฯ ตอ้งไม่เสนอ จูงใจ ให้สัญญาว่า 
จะให้หรือรับสินบน หรือของขวญั ของท่ีระลึก หรือส่ิงตอบแทนไม่ว่าทางใด ๆ เพื่อให้มาซ่ึง
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินโดยมิชอบแก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืนทั้ งทางตรง 
หรือทางอ้อม รวมถึงก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  
และจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบติัตามในเร่ืองดงักล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อน าเสนอความคืบหนา้ใหก้บัคณะกรรมการรับทราบอยา่งต่อเน่ือง 

3. ก าหนดให้ผูท่ี้ฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันจะต้องได้รับการ
พิจารณาลงโทษทางวินยัอยา่งร้ายแรง และตอ้งถูกด าเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

สิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ก าหนดให้มีนโยบายการบริหารงานท่ีค านึงถึงการไม่เลือกปฏิบติัและให้ความส าคญัตามหลกัสิทธิ
มนุษยชนอยา่งเคร่งครัด รวมถึงก ากบัดูแลใหป้ฏิบติัต่อพนกังานทุกคนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน
โดยค านึงสิทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
ตลอดจนศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยโ์ดยไม่เลือกปฏิบติัตามความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ ศาสนา อายุ 
วฒันธรรม เพศ อุดมการณ์ทางการเมือง และความพิการ เป็นตน้ 

2. ก ากบัดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งปฏิบติัต่อกนัด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกัน 
และกนั ยอมรับและเคารพในความเห็นท่ีแตกต่าง นอกจากน้ี ห้ามกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการกดขี่ข่มเหง
ผูอ่ื้นทั้งกายและจิตใจ หรือใชค้วามรุนแรง หรือก าลงัประทุษร้าย 
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การรักษาความลบั และการใช้ข้อมูลภายในและระบบสารสนเทศ 

1. ก าหนดให้มีนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อก าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลภายในตามความส าคญั
เพื่อป้องกนัไม่ใหข้อ้มูลท่ียงัไม่ถูกตอ้งครบถว้น หรือยงัไม่มีความแน่นอน หรือเป็นความลบัทางธุรกิจ
ท่ีไม่พึงเปิดเผยร่ัวไหลออกสู่บุคคลภายนอก และก าหนดล าดบัชั้นการรับรู้และใช้ขอ้มูลภายในของ
บุคลากรบริษทัฯ ตามกรอบหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

2. ก ากบัดูแลให้ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย แนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียนท่ีประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติ 
การรักษาความมัน่คง ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั เพื่อให้มีมาตรการรักษา
ความมัน่คงของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั  

3. ก ากับดูแลให้กรรมการของบริษทัฯ ตอ้งรักษาความลบัของบริษทัฯ ส าหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษทัก่อนการเปิดเผย  
เพื่อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ   

4. กรรมการต้องไม่แจ้งข้อมูลซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซ่ึงยงัไม่เปิดเผย  
ต่อสาธารณชน  

5. ก ากับดูแลและก าหนดให้มีระบบ ช่องทาง หรือกระบวนการร้องเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งมีแนวทาง
ปฏิบติัในการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสท่ีเป็นความลบัโดยค านึงถึงความปลอดภยัของ 
ผูแ้จง้เบาะแสเป็นส าคญั 

6.  ผูท่ี้ฝ่าฝืนจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาลงโทษทางวินยั และตอ้งถูกด าเนินการตามกฎหมาย 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                                                                                        -ลงลายมือช่ือ- 
                          (ดร.ทนง พิทยะ) 
                                                                                    ประธานกรรมการ             


