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วัตถุประสงค์ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) ค  านึงถึงบทบาทและความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทจึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสีย และมุ่งเน้นการ
ด าเนินงานท่ีโปร่งใส ผ่านการบงัคบัใช ้“นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย” (Stakeholders Policy) 
ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนช่วยให้บริษทัสามารถประเมินความส าคญัและเขา้ใจถึงมุมมอง
และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีต่อองคก์ร และน าผลการส ารวจดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานและขบัเคล่ือนองค์กร อีกทั้ง การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสียยงัเป็น 
อีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่แก่พนัธมิตรทางการคา้และผูร่้วมทุนซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเพิ่มศกัยภาพ 
การด าเนินธุรกิจขององคก์รใหเ้ติบโตในระยะยาวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ขอบเขต 

นโยบายการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียใช้บงัคบักบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัในเครือในมิติ
ต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน รวมถึง ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงานของบริษทัเช่น หน่วยงานของรัฐ หรือผูน้ าทางความคิด เป็นตน้ 

การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1.  การก าหนด จ าแนก วิเคราะห์ ระบุประเด็นความส าคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษทัก าหนด จ าแนก จดักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย และจดัล าดบัความส าคญัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามความเก่ียวขอ้ง
ในการด าเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อให้สามารถระบุขอ้ควรพิจารณาและประเด็นท่ีส าคัญ 
รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างครบถว้นและชดัเจน โดยค านึงถึง
ความแตกต่างของมุมมองและความคาดหวงัต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละ
กลุ่มเพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม 

2. การเปิดเผยขอ้มูล 

 บริษทัเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน ทนัเหตุการณ์ ทัว่ถึง และโปร่งใส เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บขอ้มูลอย่างเพียงพอ ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยเปิดเผยวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงและท่ีมา
ของข้อมูล รวมถึงจัดให้มีกระบวนการการรายงานข้อมูลให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีโปร่งใสและทันต่อ
เหตุการณ์ 
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 3. การมีส่วนร่วม 

 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มนั้น ๆ 
โดยจดัให้มีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา ขอ้ร้องเรียนท่ีหลากหลาย โดยบริษัทได้เปิดเผย
ช่องทางการรับขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั และ 
หน้าเว็บไซต์ของบริษทัท่ี www.ckpower.co.th ซ่ึงบริษทัมีระบบการคัดกรองและจัดเก็บข้อมูลผูแ้จ้ง
เบาะแสหรือให้ขอ้มูลเป็นความลบัและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งน้ี การด าเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกบั 
ผูมี้ส่วนได้เสีย บริษทัเป็นผูใ้ห้ข้อมูลและรับข้อมูลตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผูมี้ส่วนได้เสีย/
ส่ือสารผลการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และแผนปฏิบติังานจากผลการมีส่วนร่วม รวมทั้งก าหนดให้
มีการทบทวนแนวทางการปฏิบติัและตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นระบบและโปร่งใสตรวจสอบ
ได ้เพื่อเกิดการพฒันาแนวทางการด าเนินความร่วมมือระหว่างบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อหาวิธีการ  
ท่ีไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และยัง่ยนื 

4. การติดตาม เฝ้าระวงั และการรายงาน  

 บริษทัมีกระบวนการติดตามขอ้เสนอแนะ ปัญหา ขอ้ร้องเรียน คาดการณ์ความเส่ียง และเฝ้าติดตามระวงั
ความเส่ียงท่ีจะเกิดกรณีหรือความเสียหายตามขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง รวมถึงรายงาน 
ผลการมีส่วนร่วม ตลอดจนผลการด าเนินการของบริษทัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อคณะกรรมการบรรษทัภิบาล
และบริหารความเส่ียงเพื่อกลั่นกรองเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัได้รับทราบเพื่อก าหนด 
แนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเหมาะสม ตลอดจนจดัให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน ติดตาม 
ตรวจสอบ ตามขอ้เสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในภาพรวมสู่สาธารณชนอย่างเปิดเผยผ่านทาง
เวบ็ไซตแ์ละรายงานประจ าปีของบริษทั  

แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  

1.   ผู้ถือหุ้น 

บริษทัให้ความส าคญักบัผูถื้อหุ้นทุกรายของบริษทั จึงก าหนดให้กรรมการในฐานะเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น 
รวมทั้งผูบ้ริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานโดยยึดถือหลกับรรษทัภิบาลและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
เป็นส าคญัเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ โดยมีแนวทางในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ดงัน้ี  

 

 

http://www.ckpower.co.th/
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1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัและความเท่าเทียมกันในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้นทุกราย  
ทั้งผูถื้อหุน้รายย่อยและนกัลงทุนสถาบนัโดยก าหนดให้ผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิในการท่ีจะไดรั้บส่วน
แบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
และมีสิทธิร่วมตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือ
การแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ 
เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษทัยงัได้ด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการ
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ในประเด็นหลกั ดงัน้ี 

 (1) การเขา้ถึงขอ้มูลการประชุมผูถื้อหุน้และสารสนเทศของบริษทั 

- บริษทัได้แจ้งก าหนดการประชุมผูถื้อหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวรวมถึง  
วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และรับเงินปันผล (ถ้ามี)  ล่วงหน้า 
ผ่านระบบข่าวตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) และเว็บไซต์ของ
บริษทัทนัทีภายหลงัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติ 

-  บริษทัได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นการ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั หรือ 14 วนั (แลว้แต่กรณี) โดยหนงัสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมท่ีชดัเจน เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด และรายช่ือของ
กรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบ
ฉันทะให้เขา้ประชุมแทนได ้รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถานท่ีการจดัประชุม รวมถึงจดัให้มีการ
เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบข่าว ของ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละเว็บไซต์ของบริษทั รวมถึงบริษทัจะจดัท ารายงานการประชุมโดย
แสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและสมบูรณ์ ซ่ึงรวมถึงขอ้ซักถามสอบถามท่ีเป็นประโยชน์จาก 
ผูถื้อหุ้นภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมแลว้เสร็จและน าส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น
ดังกล่าวให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีก าหนด พร้อมเผยแพร่ร่างรายงานการ
ประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ให้กบัผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่ง
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สะดวก ทัว่ถึง และโปร่งใส อีกทั้งไดบ้นัทึกบรรยากาศการประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีมิได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบขอ้มูลและบรรยากาศการประชุม 
ผูถื้อหุน้ทุกปีอยา่งเท่าเทียมกนั  

-  บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและผู ้บ ริหารเข้า ร่วมการประชุมผู ้ถือหุ้น  
โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย 
ต่าง ๆ เพื่อร่วมช้ีแจงหรือตอบข้อซักถามของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมและเปิดโอกาสให้ 
ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนัในการซักถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง  ๆ 
ไดอ้ย่างเต็มท่ี ซ่ึงบริษทัให้ความส าคญักบัทุกขอ้เสนอแนะและน้อมรับเพื่อประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามสมควรต่อไป 

- บริษทัจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างทัว่ถึง โดยไดน้ าส่งแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปีดังกล่าวให้กับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ล่วงหน้าก่อนครบก าหนดในวนัท่ี 31 มีนาคมของ 
แต่ละปี และน าส่งรายงานประจ าปีในรูปแบบ QR Code ให้กับผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนครบ
ก าหนดภายใน 120 ว ันนับแต่ส้ินสุดรอบบัญชี โดยจัดส่งให้กับผู ้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร 
เชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานประจ าปีบนเว็บไซตข์องบริษทั  
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นให้สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการด าเนินงานของบริษัท  
ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและทนัท่วงที  

(2) การมีส่วนร่วมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

 บริษัทก าหนดสถานท่ีจัดประชุมท่ีส านักงานใหญ่ของบริษัทซ่ึงตั้ งอยู่ในบริ เวณท่ีมี 
การคมนาคมสะดวกและสามารถเดินทางมาร่วมประชุมไดจ้ากหลากหลายเส้นทาง และจดัให้
มีการรับรองผูถื้อหุ้น ณ สถานท่ีประชุม อีกทั้ งได้น าระบบการลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ 
ท่ีสามารถประมวลผลทันทีท่ีจบวาระการประชุม ซ่ึงท าให้เกิดความสะดวกและสามารถ
ตรวจสอบผลคะแนนได้อย่างแม่นย  าและตรวจสอบได้ พร้อมจัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมาย  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนและตัวแทนผูถื้อหุ้น เพื่อเป็นพยานในการ  
นับคะแนนในแต่ละวาระตลอดระยะเวลาการประชุม โดยมีการแจง้สัดส่วนคะแนนท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บเพื่อให้วาระดงักล่าวผ่านการอนุมติั รวมถึงคะแนนจริงท่ีวาระนั้น ๆ ไดรั้บอย่างชดัเจน
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ภายหลงัจบการรวบรวมคะแนนในแต่ละวาระระหว่างการประชุม เพื่อเป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่ในระบบการนับคะแนนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมอย่างสม ่าเสมอ  
อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามกรรมการถึงข้อสงสัยต่าง ๆ ระหว่างการประชุม เพื่อให ้
ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมไดรั้บความสะดวกและมีส่วนร่วมกบัการประชุมอยา่งแทจ้ริง 

(3) การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

บริษทัแจง้ให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการและ
เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ละบนเวบ็ไซตข์องบริษทั
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนส้ินปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

 นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดช่องทางให้ผูถื้อหุ้นสอบถามผลการด าเนินงานหรือขอรับเอกสารต่าง ๆ 
โดยตรงกบับริษทัไดต้ลอดทั้งปีผา่นอีเมลข์องบริษทัท่ี ir@ckpower.co.th อีกดว้ย  

  1.2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equal Treatment for Shareholders) 

บริษทัมีแนวทางในการปฏิบติัและคุม้ครองสิทธิผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นคนไทยหรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นรายย่อยผ่าน 
การด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

(1) การใหข้อ้มูลประกอบการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
ผูถื้อหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหนา้ในช่วง
วันท่ี  1 ตุลาคม ถึง  31 ธันวาคม ของทุกปี  โดยการด า เนินการประชุมจะเป็นไป 
ตามขอ้บงัคบับริษทัและหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงจะมีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีได้น าส่งให้กับผู ้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษทัและการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนมีการกล่าวแจ้งต่อผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นด้วย  
โดยการประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาตามล าดบัวาระการประชุมตามท่ีไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญ
ประชุม และมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูล
ประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่มีการแจง้ใหผู้ถื้อหุ้น
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ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใช้เวลาในการศึกษาขอ้มูล
ก่อนการตดัสินใจ 

(2) การป้องกนัเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษทัให้ความส าคญัต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ หรือรายการระหว่างกนัตามแนวปฏิบติั 
การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษทัอย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษทัและ 
ผูถื้อหุ้นเป็นส าคญั จึงมีแนวทางในการป้องกนัรายการต่าง ๆหรือรายการระหว่างกนั ท่ีอาจ
เป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เช่น การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในการรายงานการมีส่วน
ไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารรวมถึงการน าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและดูแลใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพย์
และ ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(3) การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider 
information) เพื่อท าการซ้ือขายหลักทรัพย์ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
ข้อมูลภายในบริษัทท่ีมีนัยส าคัญหรือส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซ่ึงรวมถึงกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้ง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดงักล่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล โดยก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงแจ้ง
ความประสงค์ต่อบริษทัในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั อย่างนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้
ก่อนท าการซ้ือขาย รวมทั้งไดก้ าหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั หรือ
น าขอ้มูลของบริษทัไปใช้โดยมิชอบ รวมทั้งไดใ้ห้ความรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทั เก่ียวกบัภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษทัจะมีหนังสือแจง้งดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพย์
ในช่วงเวลาก่อนวนัอนุมติังบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงิน
แลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 วนัในทุกไตรมาส เพื่อแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารงดเวน้การซ้ือขาย
หรือหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑก์ารป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี บริษทั
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ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารรายงาน
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัและจ านวนการถือครองล่าสุดต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบทุก
ไตรมาสดว้ย 

(4)  การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 -  การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

 บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งให้บริษทัทราบ โดยจะแจง้ในคร้ังแรกท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง ทุก
คร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และทางบริษทัจะสอบถามการเปล่ียนแปลงอย่างสม ่าเสมอ
เป็นรายปี ซ่ึงรวมถึงก าหนดให้กรรมการหรือผูบ้ริหารต้องเปิดเผยข้อมูลการด ารง
ต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในนิติบุคคลอ่ืน ทั้งของกรรมการหรือผูบ้ริหารรายนั้น ๆ  
ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งกับกรรมการและผูบ้ริหารดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุง
ขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหารรายดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนั เพื่อให้บริษทั
มัน่ใจไดว้า่การพิจารณาเขา้ท ารายการรวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ มีความโปร่งใสและ
ไม่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีส่วนได้เสียเก่ียวข้อง และเป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัจะเป็นผูท้บทวนและจดัเก็บ
รายงานการมีส่วนไดเ้สียดงักล่าว ณ ส านกังานใหญ่ของบริษทั 

- การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

 คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือ 
มีส่วนไดเ้สียกบัวาระการประชุมเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ 
โดยให้อยู่ร่วมการประชุมเพียงเพื่อน าเสนอขอ้มูลเท่านั้น ทั้งน้ี การพิจารณาการมีส่วน
ไดเ้สียหรือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัพิจารณาจากแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียประกอบ
กบัขอ้เทจ็จริง เพื่อด าเนินการตามหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งแทจ้ริง        

2.     พนักงาน  

       บริษทัมีโยบายการบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญัแก่พนักงานทุกคน
ในบริษทั ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัหน่ึงในการขบัเคล่ือนองคก์รให้สามารถพฒันาและด าเนินธุรกิจให้เติบโต
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ต่อไปอย่างย ัง่ยืนไดใ้นอนาคต บริษทัจึงมุ่งเนน้ในการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถ และทกัษะ
ดา้นต่าง ๆ ของพนกังานอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการดูแลดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังาน ณ สถานท่ีปฏิบติังานทั้งในส านกังานใหญ่และโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ีบริษทัเขา้ลงทุน 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การสรรหาและการวา่จา้ง 
บริษทัใชร้ะบบสรรหาบุคลากรท่ีเป็นมาตรฐานหลากหลายช่องทางเพื่อสรรหาบุคลากรให้มีความ
เหมาะสมกบัแต่ละต าแหน่งให้มากท่ีสุด พร้อมการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีขององคก์รผ่านการส่ือสาร
อยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองในหลากหลายช่องทาง  

(2) โครงสร้างและการประเมินผล 
แมบ้ริษทัจะมีโครงสร้างองค์กรและการประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐานอยู่แลว้ แต่เน่ืองด้วยธุรกิจ  
ท่ีบริษทัเข้าลงทุนทยอยเปิดการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ส่งผลให้บริษทัมีการขยายขอบเขตการ
ด าเนินงานอยา่งมากในช่วงท่ีผา่นมา เพื่อใหบ้ริษทัมีโครงสร้างและการประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐาน
และสามารถก าหนดโครงสร้างดา้นบุคลากรและต าแหน่งงานของบริษทัและในแต่ละบริษทัในเครือ
ได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการก าหนดหลกัเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกยา้ย บ าเหน็จรางวลัให้มีความ
โปร่งใสเหมาะสมแก่พนกังานตามศกัยภาพการท างานและพิจารณาจากผลการปฏิบติังานโดยรวม
ของพนกังานแต่ละคน รวมทั้งบริษทัไดน้ าระบบประเมินผลการปฏิบติังานในรูปแบบดชันีช้ีวดัผล
ส าเ ร็จ (Key Performance Indicator : “KPI”) มาใช้เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาประเมินผล
พนักงานแต่ละคน ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ว่าระบบการวดัผลท่ีมีความชดัเจนจะเป็นแรงผลกัดนัให้เกิด
แรงจูงใจให้กับพนักงานพฒันาตนเองในการปฏิบติังานและสร้างความมัน่ใจถึงความกา้วหน้า 
ในสายอาชีพของพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

(3) ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
บริษทัก าหนดแนวทางการจ่ายผลตอบแทนใหพ้นกังานทุกระดบัอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานควบคู่กับผลการด าเนินงานของบริษัท ประเมินตามความรู้
ความสามารถและผลงานในปีท่ีผ่านมาของพนักงานแต่ละคน   โดยพิจารณาเทียบเคียงกบัอตัรา
เฉล่ียผลตอบแทนพนกังานในธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ีบริษทัไดก้ าหนด
สวสัดิการช่วยเหลือพนักงานดา้นต่าง ๆ เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สิทธิในการรักษาพยาบาล 
และตรวจสุขภาพประจ าปีในสถานพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน เป็นตน้ 



   บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

หน้าท่ี 9/15 

แก้ไขคร้ังที่ 01 

มีผลบังคับใช้วันที่   
20 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

(4) การจดัอบรมพฒันาทกัษะความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานควบคู่กบัจริยธรรม 
บริษทัให้ความส าคัญในการพฒันาบุคลากรโดยจัดให้พนักงานทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรม  
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้ งหลักสูตรพฒันาด้านเทคนิควิชาชีพของแต่ละสายธุรกิจและ
หลกัสูตรอ่ืน ๆ ท่ีช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  นอกจากน้ี บริษทัยงัเปิดโอกาสให้
พนักงานน าเสนอหลกัสูตรท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์เพื่อรับการพิจารณาอนุมติัจดัส่งพนักงาน
เข้าร่วมอบรมตามอัตรางบประมาณการฝึกอบรมประจ าปีของพนักงาน รวมถึงบริษทัยงัให้
ความส าคญักบัการสร้างส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของบริษทัร่วมกนั เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมีความเคารพผูอ้าวุโส และ
สิทธิของซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดและค่านิยมของระบบงานคุณภาพ ซ่ึงจะสามารถ
สร้างความผกูพนัและน ้าหน่ึงใจเดียวกนัของพนกังานทั้งบริษทัและบริษทัในเครือ  

(5) สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสุขอนามยัในการท างาน 
บริษทัค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการท างานของพนักงานบริษทัและบริษัท  
ในเครือทั้งท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงานและโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ โดยบริษทัได้มีการก าหนด
นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้ งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเพื่อตรวจสอบด้านความ
ปลอดภยัในการท างาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการท างานและส่ิงแวดลอ้มในการท างานตาม
หลกัเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์ดา้นความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี บริษทัจดัให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปีให้กบัพนักงานของทั้งบริษทัและบริษทัในเครือ อีกทั้งก าหนดให้พนักงานใหม่
ตอ้งตรวจสุขภาพก่อนปฏิบติังาน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่พนกังานจะมีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์และ
พร้อมปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีจะรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี  และเป็นการสนับสนุนให้พนักงาน
ตระหนกัถึงการดูแลสุขภาพร่างกายท่ีถูกตอ้ง นอกจากน้ี บริษทัยึดมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 
และหลกัสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด รวมถึงเคารพในความเป็นส่วนตวัของพนกังาน ไม่น าขอ้มูล
ส่วนตวั เช่น เงินเดือน ประวติัรักษาพยาบาล ประวติัครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือ 
ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบงัคับของ
กฎหมาย ซ่ึงจะท าให้พนกังานมัน่ใจไดว้่าขอ้มูลส่วนตวัท่ีให้กบับริษทัจะไม่ถูกเปิดเผยโดยมิได้รับ
ความยนิยอมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานของพนกังานเองเท่านั้น 

(6) การปฏิบติัตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์และจรรยาบรรณ 
 บริษทัมุ่งเน้นให้พนักงานบริษทัและบริษทัในเครือตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายและ

ระเบียบปฏิบติัของบริษทั จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนกังานและผูบ้ริหาร
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อย่างเคร่งครัด ซ่ึงเป็นมาตรฐานความมุ่งหวงัในการปฏิบติังานและการประพฤติตนของพนักงาน 
รวมถึงคู่มือการปฏิบติังาน (“Operate Manual”)  ของทุกหน่วยงานท่ีไดมี้การจดัท าเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและเปิดเผยในระบบ Intranet ของบริษทั เพื่อให้พนักงานรับทราบและน้อมน าไปปฏิบัติ  
พร้อมมีการก าชับผ่านสายการบังคับบญัชาให้พนักงานทุกระดับละเวน้การกระท าท่ีสุ่มเส่ียง  
หรือเขา้ข่ายท่ีจะผิดกฎหมาย ทั้งความผิดอาญา หรือความผิดทางแพ่ง การฝ่าฝืนจรรยาบรรณ  
การป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ตลอดจน
ส่งเสริมให้ใช้แนวทางการด าเนินงานและปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริตไม่เก่ียวข้องต่อการทุจริต 
ในหน้าท่ีการงาน นอกจากน้ี บริษทัได้ก าหนดแนวทางการลงโทษกรณีท่ีสอบสวนพบว่ามีการ
กระท าการใด ๆ ท่ีเขา้ข่ายหรือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ บริษทัจะพิจารณาลงโทษตามลกัษณะ
แห่งความผิดเป็นไปตามล าดบัขั้นและความรุนแรงแห่งกรณี เช่น ตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร หรือการลงโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้เพื่อป้องกนัการกระท า
ผิดซ ้า และใชเ้ป็นกรณีศึกษาเพื่อจดัท าแนวทางก าหนดนโยบายเพิ่มเติมรวมถึงการตรวจสอบต่อไป 
หากมีการจ่ายเงินชดเชยบริษทัจะพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายอยา่งเป็นธรรม 

3.     เจ้าหนี/้สถาบันการเงินผู้ให้กู้ 
   บ ริษัทให้ความส าคัญต่อความน่า เ ช่ือถือด้านการเ งินและปฏิบัติตามเ ง่ือนไขสัญญากู้ เ งิน  
อย่างเคร่งครัด โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยให้มีความ
ชัดเจนและเป็นไปตามวตัถุประสงค์การใช้เงินท่ีได้แจ้งไวต่้อเจ้าหน้ี/สถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้ตลอดจน 
มีการเปิดเผยรายงานการด าเนินการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ อย่างโปร่งใสตามรอบระยะเวลาและ 
การร้องขอจากเจา้หน้ี/สถาบนัการเงินผูใ้หกู้ ้ 

4.     คู่แข่งทางการค้า 
 บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ี เสมอภาคและโปร่งใส โดยด า เนินธุรกิจอยู่บน 

พื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมายและภายใต้หลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงรักษา   
บรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั ไม่กระท าการในลกัษณะท่ีสุ่มเส่ียงหรือเป็นการจงใจละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ รวมถึงหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตใด ๆ เพื่อใหไ้ดเ้ปรียบทางการคา้หรือ
ท าลายคู่แข่งขนัทางการคา้  
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                               5.  คู่ค้า 
 เน่ืองจากบริษทัประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอ่ืน  (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงัน ้ า พลงัแสงอาทิตยแ์ละระบบโคเจนเนอเรชัน่ ดงันั้น ลูกคา้โดยตรงของบริษทั
ย่อยและบริษัทร่วมท่ีบริษัท เข้า ถือหุ้น คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( “กฟผ.”)  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐผูรั้บซ้ือไฟฟ้าและผูป้ระกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษทัมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีเข้าลงทุนอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน เพื่อควบคุมให้มีผลการ
ด าเนินงานท่ีดี สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ.ได้เต็มประสิทธิภาพ สม ่าเสมอ และเป็นไปตามสัญญา 
ซ้ือขายไฟฟ้า รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บซ้ือไฟฟ้า เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการท างาน
ให้มีคุณภาพ ภายใตจ้รรยาบรรณคู่คา้ท่ีบริษทัได้จดัท าและประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั  

 6.    ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  
บริษทัส านึกในบุญคุณของประเทศและตระหนักถึงบทบาทในฐานะเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรภาค
ธุรกิจไทยและเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาองคก์รยัง่ยืนควบคู่ไปกบัการพฒันาประเทศ บริษทัจึงมีนโยบายการด าเนิน
โครงการไฟฟ้าท่ีหลากหลายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลงังานให้กับประเทศและมุ่งเน้น
โครงการไฟฟ้าท่ีมีรูปแบบโครงการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 
เพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กบัประเทศดว้ยมุ่งหวงัเป็นกลจกัรหน่ึงท่ีจะเป็นแรงขบัเคล่ือน
และพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ร่วมกบัทุกภาคส่วนต่อไป  

นอกจากการค านึงถึงประโยชน์ท่ีสังคมไดรั้บผ่านการด าเนินธุรกิจของบริษทัแลว้ บริษทัมีนโยบายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชม เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษทัค านึงถึงการ
สนบัสนุนกิจกรรมทางสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม
ของชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโครงการไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ีบริษทัเขา้ลงทุนและในถ่ินทุรกนัดารอ่ืน ๆ เพื่อให้
เกิดการพฒันาของชุมชนและปลูกฝังส านึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะ ให้แก่
พนกังานและผูบ้ริหารทุกระดบั 

การด าเนินการเพ่ือรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัในสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงไดจ้ดัให้มี แนวทาง 
ในการด าเนินการเพื่อรักษาสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี  
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1.     การแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน (“Whistleblowing”)   

   เพื่อเปิดช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนถึงการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ การกระท าผิด 
กฎหมาย พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษทัและบริษทัในเครือ 
รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนกังานและมีผูส่้วนไดเ้สียอ่ืน รวมทั้งมีกลไก 
ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยการก าหนดแนวทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน ดงัน้ี 

• การร้องเรียน : บริษทัจดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ไปยงัระดบัผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการบริษทั 4 ช่องทาง ดงัน้ี 

- กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัท่ี directors@ckpower.co.th  
- เลขานุการบริษทัท่ี compliance@ckpower.co.th   
- นกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ี ir@ckpower.co.th  
- เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ี ckpdpo@ckpower.co.th 

• การด าเนินการ : ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะท างานเพื่อรวบรวมรายละเอียด 
พิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึ้นและก าหนดวิธีการท่ีเหมาะสมในการจดัการในแต่ละเร่ือง 
โดยครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ เช่น การตอบกลบัผูร้้องเรียน การตรวจสอบขอ้เท็จจริง การแกไ้ข
ปัญหา การก าหนดมาตรการ และการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการท่ีก าหนด 

• การรายงานผล : เลขานุการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อทราบและรายงานผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อไป 

• มาตรการลงโทษ : เม่ือตรวจสอบพบว่ามีการกระท าผิดจริงจะด าเนินการตามขอ้บงัคบัการท างาน 
ต่อบุคคลดังกล่าวตามลกัษณะแห่งความผิดเป็นไปตามล าดับขั้นและความรุนแรงแห่งกรณี เช่น 
ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการลงโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัท
ก าหนดไว ้เพื่อป้องกนั การกระท าผิดซ ้ า และใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อจดัท าแนวทางก าหนดนโยบาย
เพิ่มเติมรวมถึงการตรวจสอบต่อไปหากมีการจ่ายเงินชดเชยบริษทัจะพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายอยา่งเป็นธรรม 

• แนวทางการคุม้ครอง: บริษทัก าหนดมาตรการคุม้ครอง แนวทางเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบั 
และการจ ากดักลุ่มผูรั้บทราบขอ้มูลและเปิดเผยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น เพื่อสร้างความมัน่ใจและ
ความรู้สึกปลอดภยัใหแ้ก่ผูร้้องเรียน ดงัน้ี 
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1) ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตวัหรือไม่ประสงคอ์อกนามหากการเปิดเผยนั้น
จะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใด ๆ  

2) บริษัทถือว่าข้อมูลเป็นความลับจะเปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นแก่ผู ้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ในการแกไ้ขปัญหาและบรรเทาความเสียหายโดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของ
ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) กรณีท่ีผู ้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิด  
ความเดือดร้อนเสียหาย ผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทก าหนด
มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมได้ หรือบริษทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองให้แก่ผูร้้องเรียน 
หากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

4) ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม
และเป็นธรรม  

5) บริษัทจะเข้าแก้ไขและบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นภายใต้กลไกการบริหารงานและ
หลกัเกณฑท์างกฎหมายอยา่งเร่งด่วนท่ีสุด 

2.      การเคารพสิทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัจากบริษทัและ
บริษทัย่อยโดยค านึงสิทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชนภายใตน้โยบายสิทธิมนุษยชนของบริษทั รวมถึงสิทธิ
พลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยบริษทัและบริษทัในเครือไดก้ าหนดแนวทาง
ในการจดัจ้างแรงงานทั้งพนักงานประจ าและลูกจ้างให้ปฏิบติัตามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงาน และ
หลกัเกณฑต์ามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานท่ีท างานมีความปลอดภยัและมีสุขอนามยั
ท่ีเหมาะสม และในขณะเดียวกนักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งปฏิบติัต่อผูอ่ื้นโดยเคารพสิทธิ
มนุษยชนต่อบุคคลอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน โดยไม่เลือกปฏิบติั อนัเน่ืองมาจากความ
แตกต่างกนัในดา้นเช้ือชาติ ถ่ินก าเนิด ศาสนา ความเช่ือ เพศ สีผิว ภาษา เผา่พนัธุ์ สถานะทางสังคม หรือ
สถานะอ่ืนใดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ในทุกพื้นท่ีท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจ บริษทัและบริษทั 
ในเครือไดเ้ปิดช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกขใ์นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการท างาน เพื่อให้บุคลากร
ของบริษทัและบริษทัในเครือเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็น 
ส่วนหน่ึงขององค์กรให้กบัพนักงานทุกคนของบริษทัและบริษทัในเครือ และก่อให้เกิดการตระหนักถึง
พนัธะหน้าท่ีท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองค์กร ตลอดจนสร้างความเขา้ใจและสัมพนัธ์อนัดีในการ
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ท างานร่วมกัน โดยในขณะเดียวกันบริษทัได้เปิดช่องทางการส่ือสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
ระหวา่งบริษทักบับุคคลภายนอก เพื่อรับทราบปัญหา ผลกระทบ หรือขอ้ควรปรับปรุงท่ีเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ ตลอดจนขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาการบริหารจดัการและ
ก ากบัดูแลใหก้บับริษทัและบริษทัในเครือ 

3.     การเคารพสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิและการรักษาความมัง่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ 

บริษทัใหค้วามส าคญัในการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิอยา่งเคร่งครัด รวมทั้งก าหนด
ใน Operation Manual เพื่อประสิทธิภาพในการส่ือสารและการยดึถือปฏิบติัของพนกังาน กล่าวคือ ก าหนด
หา้มมิใหบุ้คลากรของบริษทัน าผลงานหรือขอ้มูลอนัมีลิขสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์นทางปัญญามาใชป้ระโยชน์
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ทั้งในแง่การด าเนินงานของบริษทัหรือเพื่อให้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนักบัคู่แข่ง
ทางการคา้ หรือกระท าการใด ๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการสุ่มเส่ียงต่อการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธ์ิอย่างเด็ดขาดโดยก าหนดให้โปรแกรมท่ีติดตั้งในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษทัเพื่อปฏิบติังาน
ตอ้งเป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยถูกตอ้งตามกฎหมายเท่านั้น 

4.     การรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร 

ด้วยพนัธกิจท่ีจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี มั่นคง พร้อมให้ความส าคัญในอันท่ีจะสร้างประโยชน์และ 
ลดผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน นอกจากการ
เลือกลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว บริษทัยงัตระหนักถึง
ความส าคญัต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจทุกขั้นตอน 
พร้อมมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน และนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพื่อปลูกจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอ้มให้พนักงานของบริษทัและบริษทัในเครือ ตลอดจนควบคุมให้
โครงการไฟฟ้าของบริษทัทั้งท่ีเร่ิมเดินเคร่ืองเชิงพาณิชยแ์ลว้และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้ปฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ รวมถึงหลกัเกณฑข์องมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด 
พร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดความสมดุลและการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกบัการคงอยู่ของ
สภาพแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  
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ให้ยกเลิกนโยบายฉบับเดิมท่ีประกาศใช้เ ม่ือวันท่ี  29 กรกฎาคม 2564 โดยให้ใช้นโยบาย 
ฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2566  เม่ือวนัท่ี 20 
กุมภาพนัธ์ 2566 โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2566 เป็นตน้ไป 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั        

 
      -ลงลายมือช่ือ- 

         (ดร. ทนง พิทยะ) 
                                                                                       ประธานกรรมการ 


