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วัตถุประสงค์ 

บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีผ่านระบบข่าวของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(“ตลาดหลกัทรัพย”์) และการรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าเสนอ
ผ่านส่ือเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่าข้อมูลท่ีได้รับนั้น ถูกต้อง โปร่งใส มีรายละเอียดเพียงพอ ทันต่อ
เหตุการณ์ และสอดคลอ้งกับกฎหมาย จึงได้ก าหนดแนวทางการเปิดเผยและใช้ขอ้มูลภายในของบริษทั  
เป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใต ้“นโยบายการเปิดเผยข้อมูล” (Disclosure Information Policy) 

ขอบเขต 

การเปิดเผยขอ้มูลจะตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย ตลอดจนบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดการเปิดเผยขอ้มูลและ
ความโปร่งใส ดงัน้ี 

(1) ประเภทขอ้มูลและสารสนเทศ  

- ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั  
- ขอ้มูลและรายงานทางการเงิน  
- ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตามรอบระยะเวลา 
- ข้อมูลตามเหตุการณ์ท่ีส าคัญ หรือข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตาม

หลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  

(2) การจดัท าและน าส่งรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น 
เป็นจริง สมเหตุสมผล และโปร่งใส ซ่ึงสามารถป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการด าเนินการ 
ที่ผิดปกติและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นรายย่อย โดยมีเกณฑ์การจดัท าและน าส่งรายงาน
ทางการเงิน ดังน้ี 

1. ก าหนดให้งบการเงินของบริษทัจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
และปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและ
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ถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพียงพอครบถว้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

2. ก าหนดให้มีเกณฑ์การคัดเลือกผูส้อบบัญชี ตามความรู้ความช านาญในวิชาชีพ ขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมถึงไม่มีความขัดแยง้ 
ทางผลประโยชน์กับบริษทัท่ีจะส่งผลท าให้ขาดความเป็นอิสระท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษทัเพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษทั และมีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีเม่ือปฏิบติั
หน้าท่ีครบ 5 ปี เพื่อเป็นความโปร่งใสในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักการ
ก ากบัดูแลกิจการ  

3. ก าหนดให้มีการจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(“Management Discussion and 
Analysis”) เพื่ออธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลง 
ท่ีส าคญัทางการเงินในช่วงไตรมาสท่ีผ่านมาให้กับผูถื้อหุ้นและนักลงทุนทราบเป็นรายไตรมาส 
ทุกไตรมาส โดยเปิดเผยผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมการน าส่งงบการเงิน และเปิดเผย
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ผ่านการปฏิบติังาน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่ามีการควบคุมดูแลการด าเนินงานให้สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี
สาระส าคญั และรายงานทางการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้

(3) ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัก าหนดให้การเปิดเผยผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา และเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) เพื่อให้การเปิดเผยขอ้มูลโดย
บริษทัมีประสิทธิภาพและผูมี้ส่วนได้เสียสามารถเขา้ถึงได้อย่างเท่าเทียม ในการน้ี บริษทัได้มีการ
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอเสมอ ผา่นช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์(www.set.or.th) ซ่ึงจะใช้เป็นช่องทางหลกั 
ในการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั  
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2.  การรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. ผ่านเอกสารการรายงานตามหลักเกณฑ์กฎหมาย ได้แก่ 
รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และการรายงานหรือช้ีแจงอ่ืน ๆ ตามท่ี
ไดรั้บการร้องขอ (ถา้มี) เป็นตน้  

3. การพบปะนกัวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมของทางตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีไดรั้บเชิญจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
รวมถึงท่ีบริษทัจดัขึ้นเองทุกไตรมาส 

4.  การส่ือสารผา่นช่องทางอ่ืน ๆ  

1) เว็บไซต์ของบริษทั (www.ckpower.co.th) บริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลส าคญัทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ประกอบดว้ยขอ้มูล ดงัน้ี  

-   ข้อมูลทั่วไปของบริษทั ได้แก่ ประวติัความเป็นมา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ นโยบายและ 
กลยทุธ์ ประเภทโครงการไฟฟ้าท่ีบริษทัเขา้ลงทุน ผลการด าเนินงานโครงการและตามท่ี
ได้มีการเสนอแก่นักวิเคราะห์ หรือสาธารณชน โครงสร้างการจัดการ คณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลโครงการในอนาคตท่ีอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ เป็นตน้ 

-  ขอ้มูลส าคญัทางการเงิน ได้แก่ รายงานทางการเงิน สรุปขอ้มูลการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการในแต่ละช่วงเวลา ขอ้มูลการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ข่าวหลกัทรัพย ์ขอ้มูลส าหรับ
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และผูส้นใจทัว่ไปตามท่ีไดมี้การน าเสนอแก่นกัวิเคราะห์ หรือ
สาธารณชน เป็นตน้ 

-   การก ากบัดูแลกิจการ ไดแ้ก่ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายและแนวปฏิบติัอ่ืน ๆ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) เอกสารการประชุมและวีดีโอ
ภาพการประชุมผูถื้อหุน้ ช่องทางต่าง ๆ ในการแจง้เบาะแส เป็นตน้ 

- การพฒันาสู่ความยัง่ยืน ได้แก่ กิจกรรมเพื่อสังคม การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสีย  
การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน การด าเนินงานดา้นความยัง่ยืน การประเมินประเด็น
ส าคัญ นวตักรรม การจัดการส่ิงแวดล้อม สุขภาวะอาชีวอนามัยและความปลอดภยั  
กลยุทธ์การจดัการพลงังานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจดัการ
ความเส่ียง เป็นตน้ 
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2) ข่าวสารของบริษทั (Press Releases) 

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัช่องทางเปิดเผยและช้ีแจงขอ้มูลบริษทัเพื่อใหทุ้กภาคส่วนสามารถรับทราบถึงขอ้มูล
ของบริษทัอย่างชดัเจน เท่าเทียม ถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัท่วงทีผ่านหน่วยงานกลางของบริษทั คือ 
แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์ซ่ึงมีหน้าท่ีในการติดต่อส่ือสารกับผูถื้อหุ้น นักลงทุนสถาบนั นักวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์นกัลงทุนและผูท่ี้สนใจทัว่ไป  

(4) บุคคลผูมี้สิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบริษทั 

 - กรรมการผูจ้ดัการ 

 - เลขานุการบริษทั 

 - รองกรรมการผูจ้ดัการ งานวางแผนธุรกิจ 

 - ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานควบคุมและก ากบัดูแลธุรกิจ 

 การก าหนดบุคคลผูมี้สิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบริษทันั้น เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัไดป้ฏิบติั
ตามหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยสารสนเทศของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ และเป็น 
ผูพ้ิจารณาตดัสินใจเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยสารสนเทศใด ๆ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนักงาน
ไดรั้บการสอบถามจากผูล้งทุนหรือส่ือมวลชนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ผูบ้ริหารหรือพนักงาน 
ท่ีไม่ไดรั้บมอบหมายจากบุคคลผูมี้สิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบริษทั จะตอ้งไม่เปิดขอ้มูล 
ใดหรือตอบค าถามในนามของบริษทั และให้เสนอเร่ืองดังกล่าวไปยงัฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์หรือ
เลขานุการบริษทัต่อไป 

(5) เกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร  

1. บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ความประสงค์ต่อบริษทัในการซ้ือหรือ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทั อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซ้ือขาย รวมทั้งไดก้ าหนดให้
กรรมการและผูบ้ริหารงดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัในช่วงเวลาก่อนวนัอนุมติังบการเงิน
ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงินแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนั โดยบริษทัจะมีหนงัสือแจง้
ขอใหก้รรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรส และบุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะงดเวน้การซ้ือขายหรือ
หลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าวของแต่ละไตรมาส 
นอกจากน้ี บริษทัได้ก าหนดในจรรยาบรรณของผูบ้ริหารละพนักงาน โดยให้ผูบ้ริหารท่ี
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลส าคญัหรือผลการด าเนินงานของบริษทั ละเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือ



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

หน้าท่ี 5/5 

แก้ไขคร้ังที่ 01 

มีผลบังคับใช้วันที่   
20 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

รอจนกระทัง่ประชาชนไดรั้บขอ้มูลและมีเวลาประเมินขอ้มูลนั้นตามสมควรแลว้ เพื่อเป็นการปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑก์ารป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม 

2. บริษทัก าหนดให้จดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์บริษทัและจ านวน  
การถือครองล่าสุดของกรรมการและผู ้บริหาร ต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร 
ความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัในแต่ละไตรมาส  

3. เม่ือมีการซ้ือขายหรือเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย  ์บริษทัก าหนดให้กรรมการหรือ
ผูบ้ริหารรายงานมายงัส านกักรรมการผูจ้ดัการ หรือฝ่ายก ากบัดูแลและกฎหมาย เพื่อให้บริษทั
ร่วมกบักรรมการหรือผูบ้ริหารรายนั้น ๆ ในการจดัท าเอกสารเพื่อรายงานต่อหน่วยงานก ากบั
ดูแลอยา่งครบถว้นและภายในก าหนดเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด  

(6)  การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีหน้าท่ีต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งให้บริษทัทราบ โดยจะแจง้ในคร้ังแรกท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และทาง
บริษทัจะสอบถามการเปล่ียนแปลงอย่างสม ่าเสมอเป็นรายปี ซ่ึงรวมถึงก าหนดให้กรรมการหรือผูบ้ริหาร
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในนิติบุคคลอ่ืน ทั้งของกรรมการหรือผูบ้ริหาร
รายนั้น ๆ  ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวเพื่อใชป้ระกอบการปรับปรุงขอ้มูลส่วน
ไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหารรายดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนั เพื่อใหบ้ริษทัมัน่ใจไดว้่าการพิจารณาเขา้ท า
รายการรวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้ง 
และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัจะเป็นผูท้บทวน
และจดัเก็บรายงานการมีส่วนไดเ้สียดงักล่าว ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั 

ให้ยกเลิกนโยบายฉบับเดิมท่ีประกาศใช้เ ม่ือวันท่ี  29 กรกฎาคม 2564 โดยให้ใช้นโยบาย 
ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2566  เม่ือวนัท่ี 20 
กุมภาพนัธ์ 2566 โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2566 เป็นตน้ไป 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

            -ลงลายมือช่ือ- 
                          (ดร.ทนง พิทยะ) 
                                                                                    ประธานกรรมการ 


