หน้ าที่ 1/3
แก้ ไขครั้งที่ 00
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครื อ
เรื่ อง แนวปฎิบัตดิ ้ านการมีส่วนร่ วมของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
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วัตถุประสงค์
บริ ษ ัท ซี เค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึ งความส าคัญของการมี ส่ วนร่ วมของผู ้มี ส่ วนได้เสี ย
ทุ กภาคส่ วนว่า มี ค วามส าคัญต่ อการด าเนิ นงานของบริ ษ ทั เพื่ อให้บ ริ ษ ัท เติ บ โตอย่า งมัน่ คงควบคู่ ไ ปกับ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และเพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กภาคส่ วน ทั้งนี้ บริ ษทั จึ งได้กาหนด
นโยบายการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อเป็ นแนวทางของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อในการก าหนด
กลยุทธ์และดาเนินธุ รกิจเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความโปร่ งใสภายในองค์กร ดังนี้
ขอบเขต
นโยบายการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยใช้บงั คับกับการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ และ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายทุกภาคส่ วนที่ได้รับผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ
รวมถึงผูท้ ี่อาจมีส่วนได้เสี ยต่อการดาเนินงานบริ ษทั ของบริ ษทั ในเครื อ เป็ นต้น
1.

วัตถุประสงค์ ของการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสี ย
- เพื่อประเมินความสาคัญของผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
- เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและดารงไว้ซ่ ึ งความเชื่ อมัน่ จากผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
- เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและความคาดหวัง ของผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ตลอดจนการมี ส่ วนรวม
ในการบริ หารงานของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนองค์กร
- เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่น ในการร่ วมลงทุ น และพัฒ นานวัต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการดาเนินงานของบริ ษทั

2.

แนวทางการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสี ย
2.1 ช่องทางการสื่ อสารหรื อการร้องเรี ยน : บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสาร การแจ้งเบาะแสหรื อ
ข้อร้องเรี ยนไปยังระดับผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการบริ ษทั 3 ช่องทาง ดังนี้
เว็บไซต์ของบริ ษทั โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ www.ckpower.co.th/th/ir
E-mail ถึงกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรงทาง directors@ckpower.co.th
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่ compliance@ckpower.co.th หรื อหน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ที่
ir@ckpower.co.th
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-

จดหมายปิ ดผนึ กส่ งถึ งประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซี เค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 587 อาคารวิ ริ ยะถาวร ถนนสุ ทธิ ส ารวิ นิ จ ฉั ย แขวงรั ช ดาภิ เ ษก เขตดิ น แดง
กรุ งเทพมหานคร 10400
2.2 การดาเนิ นการ : คณะกรรมการแต่ ง ตั้ง ส านัก ตรวจสอบภายในเป็ นคณะท างานเพื่ อ ด าเนิ น
การตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง เมื่ อ ตรวจพบหรื อ ได้รั บ แจ้ง เบาะแส และหากพบว่า มี เ บาะแส
การกระท าผิดจริ ง จะนาเสนอผลการตรวจสอบต่ อต้นสัง กัด สายงานทรั พยากรบุ ค คล และ
กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมจัดให้มีการไต่สวนเพื่อหาข้อสรุ ปอย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส ในรู ปแบบ
องค์คณะพิจารณาร่ วม
2.3 การรายงานผล : เลขานุการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร หรื อกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
เพื่อทราบและรายงานผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่อไป โดยมีมาตรการคุม้ ครองและเก็บข้อมูลข้อร้องเรี ยน
เป็ นความลับ การจากัดกลุ่มผูร้ ับทราบข้อมูลและเปิ ดเผยเฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2.4 มาตรการลงโทษ : เมื่อตรวจสอบพบว่าผิดจริ งจะดาเนินการตามข้อบังคับการทางานต่อบุคคล
ดังกล่าว ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การพักงานโดยไม่จ่าย
ค่าจ้าง และการเลิกจ้าง ตลอดจนการดาเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วนอย่างยุติธรรม
3.

แนวทางการคุ้มครอง
บริ ษทั กาหนดมาตรการคุ ม้ ครอง แนวทางเก็บข้อมูลข้อร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และการจากัดกลุ่ ม
ผูร้ ับทราบข้อมูลและเปิ ดเผยเฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความรู ้สึกปลอดภัย
ให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน ดังนี้
3.1 ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนสามารถเลือกเปิ ดเผยตัวหรื อไม่ประสงค์ออกนามหากการเปิ ดเผยนั้น
จะทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสี ยหายใด ๆ
3.2 บริ ษ ัท ถื อ ว่ า ข้อ มู ล เป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเฉพาะกรณี ที่ จ าเป็ นแก่ ผู ้ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการแก้ไขปั ญหาและบรรเทาความเสี ยหายโดยคานึ งถึงความปลอดภัยและความเสี ยหายของ
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3.3 กรณี ที่ ผู ้แ จ้ง เบาะแสหรื อร้ อ งเรี ยนเห็ น ว่ า ตนอาจได้ รั บ ความไม่ ป ลอดภัย หรื ออาจเกิ ด
ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หาย ผู แ้ จ้ง เบาะแสหรื อ ข้อ ร้ อ งเรี ย นสามารถร้ อ งขอให้ บ ริ ษ ัท ก าหนด
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มาตรการคุ ม้ ครองที่ เหมาะสมได้ หรื อบริ ษทั อาจกาหนดมาตรการคุ ม้ ครองให้แก่ ผูร้ ้ องเรี ยน
หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่จะเกิดความเดือดร้อนเสี ยหายหรื อความไม่ปลอดภัย
3.4 ผูท้ ี่ได้รับความเดือดร้อนเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม
และเป็ นธรรม
3.5 บริ ษ ัท จะเข้า แก้ไ ขและบรรเทาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใต้ก ลไกการบริ หารงานและ
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเร่ งด่วนที่สุด
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน

- ลายมือชื่อ (นายธนวัฒน์ ตรี วศิ วเวทย์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

