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วัตถุประสงค์ 

บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding 
Company) ท่ีประกอบธุรกิจด้ำนพลังงำน ทั้ งน้ี กำรตัดสินใจของบริษัทในกำรเข้ำลงทุนในธุรกิจต่ำง ๆ 
นอกจำกบริษทัจะค ำนึงถึงผลตอบแทนของผูมี้ส่วนได้เสียทุกภำคส่วนท่ีจะได้รับจำกกำรลงทุนในธุรกิจ
ดังกล่ำวแล้ว กำรด ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์("ส านักงาน 
ก.ล.ต.") รวมถึงหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีอำจมีขึ้นในอนำคตยงัเป็นอีกปัจจยัท่ีบริษทัให้ควำมส ำคญั ดงันั้น บริษทัจึง
ตอ้งจดัให้มีกลไกกำรก ำกบัดูแลท่ีท ำให้บริษทัสำมำรถควบคุมดูแลกำรจดักำรและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัย่อยของบริษทัไดเ้สมือนเป็นหน่วยงำนของบริษทั รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรติดตำมกำรบริหำรงำน
ของบริษทัดงักล่ำว เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัได ้ในกำรน้ี บริษทัจึงจดัให้มีนโยบำย
กำรควบคุมและกลไกกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีบริษทัเขำ้ไปลงทุน (“Control Policy”) ตำมแนวทำงของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ประกอบกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพย ์และส ำนักงำน
ก.ล.ต. พร้อมก ำหนดให้บริษทัย่อยของบริษทั ตอ้งน้อมรับกลไกดงักล่ำวไปปฏิบติัผ่ำนกฎบตัรคณะกรรมกำร
บริษทั (“BOD Charter”) ของแต่ละบริษทัย่อยนั้น เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วน
ว่ำบริษทัต่ำง ๆ ท่ีบริษทั เขำ้ลงทุนมีระบบบริหำรจดักำรท่ีโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบไดท้ั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม เพื่อควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจและกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน โดยบริษทัสำมำรถควบคุมดูแลกำรบริหำร
จดักำร กำรเงิน และกำรลงทุน ของบริษทัเหล่ำนั้นไดแ้น่นอน  

ค านิยาม  

บริษทัยอ่ย1:  บริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
นั้น ๆ หรือ บริษทัท่ีบริษทัดงักล่ำวถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทันั้น หรือบริษทัท่ีถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยกำรถือหุ้นในแต่ละทอด 
มีจ ำนวนเกินกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุ้นนั้น 
ทั้งน้ี ใหร้วมกำรถือหุน้โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  

บริษทัร่วม1:  บริษทัท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยถือหุ้นรวมกนัเกินกว่ำร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถือหุ้นนั้น หรือบริษทัท่ีบริษทัหรือบริษทั

 
1 นิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการย่ืนและการยกเว้นการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ 
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ย่อยมีอ ำนำจในกำรมีส่วนร่วมตดัสินใจเก่ียวกับนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน  
แต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบำยดงักล่ำว และไม่ถือเป็นบริษทัย่อยหรือกิจกำรร่วมคำ้ 
ทั้งน้ี ใหร้วมกำรถือหุน้โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย  

บริษทัในเครือ2:  บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุม กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและก ำกบั
  ดูแลโดยบริษทั ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะตั้งขึ้นในอนำคต 
ขอบเขต 

เพื่อให้นโยบำยกำรควบคุมและกลไกกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีบริษทัเขำ้ไปลงทุนเป็นหลกัเกณฑ์ในกำรก ำกบั
ดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมท่ีสอดคลอ้งตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ีบงัคบั
ใช้อยู่ในปัจจุบันและท่ีจะแก้ไขเพิ่ มเติมในอนำคต รวมทั้ งแนวทำงกำรก ำกับ ดูแลกิจกำรท่ี ดีของ 
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต รำยละเอียดดงัน้ี 

นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1.   บริษทัก ำหนดแนวทำงกำรใชสิ้ทธิออกเสียงโดยตวัแทนของบริษทั ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
หรือท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัท ร่วม เพื่ อให้สอดคล้องกับนโยบำยและ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั อีกทั้งเพื่อเป็นกำรปฏิบติัตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
และรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม และของผูถื้อหุ้นอ่ืน ตลอดจน 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม  

2.  บริษทัก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม เพื่อสำมำรถควบคุมดูแล 
กำรจดักำร และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมไดเ้สมือนเป็นหน่วยงำนหน่ึง
ของบริษทั รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรติดตำมกำรบริหำรงำนของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม เพื่อดูแล
รักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

2.1    กำรเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมกำรในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม 

 บริษัท จัดส่งบุคคลท่ีได้รับมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเข้ำรับกำร
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมอย่ำงน้อยตำมสัดส่วนกำร 
ถือหุ้นของบริษทั ในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ โดยก ำหนดให้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 

 
2 นิยามตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัท อ้างอิงตาม ค านิยาม “บริษัทในเครือ” โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
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ท่ีเสนอช่ือน้ีมีคุณสมบติั บทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลกัษณะขำดควำม
น่ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรก ำหนดลักษณะขำดควำม 
น่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั 

2.2    ขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ริหำรในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งตำมมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั 
ให้ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้ น มีขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ
ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1  กรรมกำรและผู ้บริหำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีขอบเขตหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบตำมแต่ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และ/หรือ  
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นจะก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร
ของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมมีดุลพินิจในกำรพิจำรณำ และออกเสียงในกำรประชุม
คณะกรรมกำรของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรทัว่ไป 
และกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมไดต้ำมแต่ท่ีกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัย่อย
หรือบริษทัร่วม และบริษทั 

 อย่ำงไรก็ตำม กำรพิจำรณำและออกเสียงในเร่ืองต่ำง ๆ ดังต่อไปน้ี ถือเป็นเร่ืองส ำคญั 
บุคคลท่ีบริษทั มีมติแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทัย่อย
ไม่สำมำรถใช้ดุลพินิจของตนในกำรพิจำรณำและออกเสียงเร่ืองเหล่ำน้ีในท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยได ้หำกแต่ตอ้งไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
(แลว้แต่กรณี) เสียก่อน 

ก. กำรพิจำรณำเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัย่อย  ทั้งน้ี 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เร่ือง กำรเปิดเผย
ข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ี เก่ียวโยงกัน  
พ.ศ. 2546 (“ประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั”)  
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ข. กำรพิจำรณำเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัย่อย
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองกำรเปิดเผย
ข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป 
ซ่ึงสินทรัพย ์(“ประกำศรำยกำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปฯ”)  

ค. กำรพิจำรณำเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรท่ีมีควำมส ำคญัตำมขอ้ 2.2.5 ขอ้ 2.2.6 และ 2.2.7 

 2.2.2  กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำม
รับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติ
คณะกรรมกำรบริษัทหรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท 
ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทัย่อยจะมีมติอนุมัติตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัท
ก ำหนด 

2.2.3   กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมมีหน้ำท่ีเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ตลอดจนกำรไดม้ำหรือ
จ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมีนัยส ำคัญให้แก่บริษทั ทรำบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และ
ภำยในก ำหนดเวลำท่ีสมควรตำมท่ีบริษัท ก ำหนด อน่ึง กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน  
กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีนยัส ำคญั ให้พิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์ประกำศ
รำยกำรระหว่ำงกันหรือประกำศรำยกำรได้มำจ ำหน่ำยไปฯ รวมถึงหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งของส ำนกังำนก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์  

2.2.4  กำรวินิจฉัยช้ีขำดของท่ีประชุมในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัหรือกำรประชุมของ
ผูบ้ริหำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้ถือเสียงข้ำงมำก เว้นแต่กำรพิจำรณำของ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมของผูบ้ริหำรของบริษทัย่อย เพื่อท ำรำยกำร
ดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บมติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทั หรือท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ของบริษทั ก่อน แลว้แต่กรณี 
ก. กำรท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ยตำมประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และ 
ข. รำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ย  
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  ทั้งน้ี ให้พิจำรณำกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวของบริษทัย่อยท ำนองเดียวกับกำรท ำรำยกำร 
ในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนำดเดียวกันกับท่ีบริษัทต้องได้รับมติจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

2.2.5  นอกเหนือจำกกำรท ำรำยกำรตำมประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือประกำศกำรได้มำ
จ ำหน่ำยไปฯ ดังกล่ำวขำ้งตน้ กำรท ำรำยกำรดงัต่อไปน้ีถือเป็นรำยกำรท่ีมีควำมส ำคญั 
ท่ีบริษทัยอ่ยมีหนำ้ท่ีตอ้งน ำเสนอขอ้มูลเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรต่อบริษทั และจะตอ้งไดรั้บ
มติอนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท ก่อนท่ีจะมีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยเพื่อพิจำรณำเร่ืองส ำคัญอีกทั้ งกรรมกำรหรือ
ผูบ้ริหำรซ่ึงบริษทัแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในบริษทัย่อยจะออกเสียงไปในทำงใดนั้น
ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทัก่อน   

อน่ึง รำยกำรท่ีถือว่ำมีสำระส ำคญั ไดแ้ก่ รำยกำรใด ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจำกรำยกำรตำม
งบประมำณประจ ำปี  ซ่ึงได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยแล้ว  
และเป็นรำยกำรซ่ึงหำกเขำ้ท ำแลว้จะมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(1)  กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกร้องซ่ึงเป็น  
 สำระส ำคญัท่ีมีต่อผูท่ี้ก่อควำมเสียหำยแก่บริษทัยอ่ย  

(2)  กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัย่อยทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญั 
 ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(3)  กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนในสัดส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัมำเป็นของ 
 บริษทัยอ่ย 

(4)  กำรเขำ้ท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทัยอ่ยทั้งหมด 
 หรือบำงส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุคคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของ
 บริษัทย่อย หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งก ำไร 
 ขำดทุนกนั   

(5)  กำรเช่ำ หรือให้เช่ำซ้ือกิจกำร หรือทรัพยสิ์นของบริษทัย่อยทั้งหมด หรือส่วนท่ี
 เป็นสำระส ำคญั 
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(6)  กำรกู้ยืม กำรให้กู ้ยืมเงิน กำรให้สินเช่ือ กำรค ้ำประกัน กำรท ำนิติกรรมผูกพนั 
 บริษัทย่อยให้ต้องรับภำระทำงกำรเงินเพิ่มขึ้ นอย่ำงมีสำระส ำคัญ ในกรณีท่ี 
 บุคคลภำยนอกขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถปฏิบติักำรช ำระหน้ีได ้หรือกำร
ให้ควำมช่วยเหลือดำ้นกำรเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืน และมิใช่ธุรกิจปกติ
ของบริษทัยอ่ย 

(7)  พิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกจะพึงมี) 
  ของบริษทัยอ่ย 

(8) กำรเลิกกิจกำรของบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค ำนวณขนำดของกิจกำร 
 บริษทัย่อยท่ีเลิกนั้นเปรียบเทียบกบัขนำดของบริษทั ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดใน
ประกำศกำรได้มำจ ำหน่ำยไปฯ แลว้ อยู่ในเกณฑ์ตอ้งไดรั้บกำรพิจำรณำอนุมติั
จำกคณะกรรมกำรของบริษทั 

(9) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ย 

 2.2.6   รำยกำรส ำคญัซ่ึงบริษทัย่อยจะตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัก่อน
       ดงัต่อไปน้ี  

(1) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัย่อยและกำรจดัสรรหุ้น รวมทั้ง 
กำรลดทุนจดทะเบียนซ่ึงไม่เป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้น อนัจะ 
เป็นผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นทั้ งทำงตรงและทำงอ้อมของบริษัท ในบริษัทย่อย 
ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทัย่อย
นั้ น หรือเป็นผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท ทั้ งทำงตรงและทำงอ้อม 
ในบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ำร้อยละ 50 ของทุน 
จดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทัยอ่ยนั้น 

(2)  กำรด ำเนินกำรอ่ืนใดอนัจะเป็นผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทั ทั้งทำงตรงและ
ทำงออ้มในบริษทัย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช ำระ
แลว้ของบริษทัย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทั ทั้งทำงตรงและ
ทำงออ้มในบริษทัย่อยไม่ว่ำในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ำร้อยละ  50 ของทุน
จดทะเบียนช ำระแลว้ของบริษทัยอ่ย  
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(3) กำรเลิกกิจกำรของบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือค ำนวณขนำดของกิจกำร
 บริษทัย่อยท่ีเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนำดของบริษทั ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
ในประกำศกำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปฯ แลว้ อยู่ในเกณฑต์อ้งไดรั้บกำรพิจำรณำอนุมติั
จำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั  

2.2.7   นอกจำกรำยกำรตำมขอ้ 2.2.5 และขอ้ 2.2.6 แลว้ หำกบริษทัย่อยจะเขำ้ท ำรำยกำรอ่ืนใด
ท่ีมิใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษทัย่อยและเป็นรำยกำรท่ีจะมีผลกระทบต่อบริษทัย่อย
อย่ำงมีนัยส ำคัญ รำยกำรดังกล่ำวต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือ  
ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัท ก่อน แล้วแต่กรณี  ทั้ งน้ี  ให้พิจำรณำด ำเนินกำรตำม 
ขนำดรำยกำรท่ีค ำนวณไดต้ำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในประกำศกำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปฯ     

3.       กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัย่อยตอ้งเปิดเผยและน ำส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีอำจคำดหมำยไดว้่ำจะก่อให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใด (Conflict of Interest) กบับริษทั หรือบริษทัย่อยต่อคณะกรรมกำรบริษทั
ของบริษทัย่อย หรือผูท่ี้คณะกรรมกำรบริษทัของบริษทัย่อยมอบหมำยภำยในก ำหนดเวลำท่ีบริษทั
ย่อยก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบริษทัของบริษัทย่อยมีหน้ำท่ีแจ้งเร่ืองดังกล่ำวให้คณะกรรมกำร
บริษทัของบริษทั ทรำบภำยในก ำหนดเวลำท่ีบริษทั ก ำหนด เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ
ตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซ่ึงกำรพิจำรณำนั้ นจะค ำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและ 
ของบริษทัเป็นส ำคญั  

 กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยตอ้งไม่มีส่วนร่วมอนุมติัในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

4. กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทัย่อย รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรดงักล่ำว 
มี หนำ้ท่ีแจง้ใหค้ณะกรรมกำรของบริษทัยอ่ยทรำบถึงควำมสัมพนัธ์ และกำรท ำธุรกรรมกบับริษทัยอ่ย
ในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และหลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัย่อยดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริษทัย่อยมีหน้ำท่ีแจง้เร่ือง
ดงักล่ำวใหแ้ก่บริษทัทรำบ  

 อน่ึง กำรกระท ำดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นผลให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อย
 ได้รับประโยชน์ทำงกำรเงินอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีพึงได้ตำมปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษทัย่อยได้รับ
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 ควำมเสียหำย ให้สันนิษฐำนว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีขัดหรือแยง้กับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่ำงมี
 นยัส ำคญั 

(1)    กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษทัย่อยกบั กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งโดย
มิไดเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

(2)    กำรใช้ขอ้มูลของบริษทั หรือบริษทัย่อยท่ีล่วงรู้มำ เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณชน
แลว้ หรือ 

(3)     กำรใช้ทรัพยสิ์นหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษทั หรือบริษทัย่อย ในลกัษณะท่ีเป็นกำรฝ่ำฝืน 
 หลกัเกณฑห์รือหลกัปฏิบติัทัว่ไปตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด  

5.  บริษทัย่อยตอ้งรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจน
กำรเขำ้ร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืน ๆ ต่อบริษทั ผ่ำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน 
และบริษทั มีสิทธิเรียกให้บริษทัย่อยเขำ้ช้ีแจงหรือน ำส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีดงักล่ำว 
ซ่ึงบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตำมอย่ำงเคร่งครัดทันที  โดยในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของบริษทัย่อยตำมขอ้น้ี  
ให้บริษทัย่อยมีหนำ้ท่ีพิจำรณำและปฏิบติัตำมนโยบำยกำรควบคุมและดูแลแผนกำรลงทุนของบริษทัย่อย
หรือบริษทัร่วม  

6.    บริษทัย่อยตอ้งน ำส่งขอ้มูลหรือเอกสำรท่ีเก่ียวดว้ยกำรด ำเนินงำนให้กบับริษทั เม่ือไดรั้บกำรร้องขอ
 ตำมควำมเหมำะสม  

7.  กรณีท่ีบริษัท ตรวจพบประเด็นท่ีมีนัยส ำคัญใด ๆ อำจแจ้งให้บริษัทย่อยช้ีแจง และ/หรือ น ำส่ง
 เอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของบริษทั ได ้

8.  หำ้มมิให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน ลูกจำ้ง หรือผูรั้บมอบหมำยของบริษทัยอ่ย รวมถึงคู่สมรส และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวใช้ขอ้มูลภำยในของบริษทั และของบริษทัย่อย ทั้งท่ี
ได้มำจำกกำรกระท ำตำมหน้ำท่ีหรือในทำงอ่ืนใด ท่ีมีหรืออำจมีผลกระทบเป็นนัยส ำคญัต่อบริษทั 
หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ ำจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

9. กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งของบริษทัย่อยจะกระท ำธุรกรรมกบับริษทัย่อยได้
ต่อเม่ือธุรกรรมดงักล่ำวไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทั หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของ
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บริษทั ตำมแต่ขนำดรำยกำรท่ีค ำนวณไดต้ำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในประกำศรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน 
ทั้งน้ี เวน้แต่เป็นกำรท ำธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำ
กับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์ เดียวกัน ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพล 
ในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็น
ข้อตกลงทำงกำรค้ำท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท หรือเป็นไปตำมหลักกำร 
ท่ีคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทัอนุมติัไวแ้ลว้ 

นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหน้ำท่ีน ำส่งผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน  และงบกำรเงินฉบับผ่ำนกำร
 สอบทำนโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญำตรำยไตรมำส ตลอดจนข้อมูลประกอบกำรจัดท ำงบกำรเงิน
 ดงักล่ำวของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมให้กบับริษทั พร้อมยินยอมให้บริษทัใชข้อ้มูลดงักล่ำวนั้นเพื่อ
 ประกอบกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมหรือรำยงำนผลประกอบกำรของบริษัท ประจ ำไตรมำสหรือ
 ประจ ำปีนั้น แลว้แต่กรณี  

2. บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีหน้ำท่ีจดัท ำประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำน และสรุปเปรียบเทียบผลกำร
 ด ำเนินงำนตำมแผนกับกำรด ำเนินงำนจริงเป็นรำยไตรมำส รวมถึงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้
 เป็นไปตำมแผนเพื่อรำยงำนต่อบริษทั 

3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้ำท่ีรำยงำนประเด็นปัญหำทำงกำรเงินท่ี มีนัยส ำคัญต่อ บริษัท  
เม่ือตรวจพบ หรือไดรั้บกำรร้องขอจำกบริษทั ใหด้ ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำน 

นโยบายการควบคุมและดูแลแผนการลงทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษทัย่อยมีหน้ำท่ีในกำรก ำหนดแผนกำรลงทุน โดยก ำหนดกรอบเวลำของกำรลงทุนตั้งแต่เร่ิมต้น
 โครงกำรจนเร่ิมเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร กำรเจรจำสัญญำ
 ส ำคัญท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ เช่น  กำรเจรจำกับผู ้ให้สัมปทำน กำรเจรจำขอพัฒนำโครงกำร กำรจัดหำ
 แหล่งเงินทุน กำรเจรจำกับผูรั้บซ้ือไฟฟ้ำ กำรออกแบบก่อสร้ำง กำรจัดหำอุปกรณ์ กำรเจรจำสัญญำ
 รับเหมำ ก่อสร้ำง เป็นตน้ 
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2. บริษทัย่อยมีหน้ำท่ีติดตำมควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรและสรุปเปรียบเทียบ
ระหว่ำงเวลำท่ีเกิดขึ้นจริงกับกรอบเวลำท่ีก ำหนดไว ้เป็นรำยไตรมำส เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนดไว ้

3. บริษทัย่อยมีหน้ำท่ีรำยงำนควำมคืบหน้ำและสรุปเปรียบเทียบของแต่ละโครงกำรตำมข้อ 2 ข้ำงต้น 
 รวมถึงประเด็นปัญหำของกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรท่ีมีนยัส ำคญัให้บริษทั ทรำบ 

4. บริษทัจะก ำหนดให้ กรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำรของบริษทั ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร และ/หรือ 
ผูบ้ริหำรในบริษทัร่วม มีหน้ำท่ีรำยงำนควำมคืบหนำ้ของแต่ละโครงกำรให้บริษทัทรำบ รวมถึงประเด็น
ปัญหำของกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรท่ีมีนยัส ำคญัใหบ้ริษทัทรำบ 

นโยบายควบคุมด้านการก ากบัดูแลกจิการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษัทย่อยมีหน้ำปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท รวมถึงนโยบำยอ่ืน ๆ  
 ท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีบริษทั จดัท ำขึ้นและจะจดัท ำขึ้น เพื่อประกำศใชก้บับริษทัในเครือ  

2.  บริษทัย่อยมีหน้ำท่ีปฏิบัติตำมจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงจรรยำบรรณอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งตำมท่ีบริษทั จดัท ำขึ้นและและจะจดัท ำขึ้น เพื่อประกำศใชก้บับริษทัในเครือ  

3.  บริษัทย่อยมีหน้ำท่ีปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติของบริษัท ตำมท่ีบริษัทจัดท ำขึ้ นและจะจัดท ำขึ้ น  
เพื่อประกำศใชก้บับริษทัในเครือ 

4.  บริษทั จะก ำหนดให้ กรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำร ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในบริษทัร่วม
ปฏิบั ติตำมนโยบำย จรรยำบรรณ  และแนวปฏิบั ติ ต่ ำง ๆ  ของบ ริษัท  เพื่ อให้ เป็นไปตำม 
นโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรงำนของบริษัท เพียงเท่ำท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบำยและ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมนั้น ๆ  

การทบทวนนโยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกจิการและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย  

กำรทบทวนนโยบำยกำรควบคุมและกลไกกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทั
ยอ่ย จะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทั
ย่อยจะมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมกำรของบริษัทย่อยนั้ น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท
เห็นชอบ ทั้งน้ี ก ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรควบคุมและกลไกกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกฎบตัร



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการควบคุม และ กลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน 

หน้าท่ี 11/11 

แก้ไขคร้ังที่ 01 

มีผลบังคับใช้วันที่   
30 กันยายน 2564 

 

คณะกรรมกำรบริษทัของบริษทัย่อยเป็นประจ ำทุก 2 ปี หรือตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้มีควำมเหมำะสม 
เป็นปัจจุบัน และสอดคลอ้งตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และส ำนักงำน 
ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงำนก ำกบัดูแลอ่ืน ๆ ท่ีมีกำรปรับปรุงอยำ่งสม ่ำเสมอ อีกทั้งไดมี้กำรเปิดเผยนโยบำยกำร
ควบคุมและกลไกกำรก ำกบัดูแลกิจกำรดงักล่ำวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ดว้ยประสงคท่ี์จะส่ือสำรเจตนำรมณ์
ท่ีแน่วแน่และกำรด ำเนินงำนท่ียึดถือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีในบริษทัต่ำง ๆ ท่ีบริษทัเขำ้ไปลงทุนอยำ่ง
เป็นรูปธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 

ทั้ งน้ี  ให้ยกเลิกนโยบำยกำรควบคุมและกลไกกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีบริษัทเข้ำไปลงทุน  ฉบับเดิม 
ท่ีประกำศใช้เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2556 โดยให้ใช้นโยบำยกำรควบคุมและกลไกกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
ท่ีบริษทัเขำ้ไปลงทุน ฉบบัแกไ้ข คร้ังท่ี 1 น้ี ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  
คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

นโยบำยฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 เป็นตน้ไป 

จึงประกำศมำเพื่อทรำบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

  

                                                                      -ลงลำยมือช่ือ- 
 (ดร.ทนง พิทยะ) 
ประธำนกรรมกำร 

 

 

 


