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นโยบาย 

1.  นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
2.   นโยบายการควบคุม และกลไกการกำากับดูแลกิจการ 

ที่บริษัทข้าไปลงทุน 
3.  นโยบายการบริหารความเสี่ยง
4.  นโยบายการบริหารงานบุคคล
5.  นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
6.  นโยบายการบัญชี การเงิน งบประมาณ และภาษี
7.  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.  นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
9.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
10.  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร
11.  นโยบายคุ้มครองเก็บการเข้าใช้/รับข่าวสารทางเว็บไซต์
12. นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13. นโยบายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
14. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
15. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
16. นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
17. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
18. นโยบายการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
19. นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
20. นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
21. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

จรรยาบรรณ 
 
1. จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ 
2.  จรรยาบรรณกรรมการ
3.  จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
4.  จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
5.  จรรยาบรรณคู่ค้า

กฎบัตร

1.  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
2.  กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
3.  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
4.   กฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง
5.   กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

แนวปฏิบัติ

1.  แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2.  แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
3.  แนวปฏิบัติด้านแผนการสืบทอดตำาแหน่ง
4.  แนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
5.  แนวปฏิบัติด้านการเข้าทำารายการระหว่างกัน
6.  แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงและปลอดภัย 

ด้านสารสนเทศ

สรุปรายละเอียดเอกสาร ดังนี้
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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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เร่ือง การก ากบัดูแลกิจการ 
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วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมความส าเร็จ  
ในภาพรวมของบริษทัในฐานะท่ีเป็นกลจกัรหน่ึงท่ีตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในอนัท่ีจะช่วยสร้าง
ความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัจึงไดย้ึดถือ
และปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัดผ่านการด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัท 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน ในการน้ี บริษทัได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัตามหลกัเกณฑ์ 
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) ระเบียบปฏิบัติของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน ตลอดจนหน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัเป็นปัจจุบนัและ
มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่าง ๆ ดังกล่าว ด้วยมุ่งหวงัให้บริษทัมีการด าเนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตตามวิสัยทศัน์ ตลอดจนสร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คง และเป็นธรรมแก่ 
ผูถื้อหุน้ ควบคู่ไปกบัการใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนตามพนัธกิจอยา่งย ัง่ยนื 

ขอบเขต 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  (“Corporate Governance Policy”) เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนขององคก์ร และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
เพื่อใหส้ามารถส่ือสารกบับุคลากรของบริษทั บุคคลภายนอก รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนน าไปปฏิบติั
ไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ีไดก้ าหนดใหมี้การทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นประจ าทุก 
2 ปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัมีความเหมาะสม เป็นปัจจุบนั 
และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึง
หน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืน ๆ ท่ีมีการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งไดมี้การเปิดเผยนโยบายการก ากับดูแล
กิจการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทัด้วยประสงค์ท่ีจะส่ือสารเจตนารมณ์ ท่ีแน่วแน่และการด าเนินงาน 
ท่ียึดถือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัดของบริษทัไปยงัสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได ้ 
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การส่ือสารและการปฏิบัติตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การส่ือสารและเผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัไปยงักรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งโปร่งใส
และตรวจสอบไดผ้่านทางเว็บไซต์ของบริษทัท่ี www.ckpower.co.th และระบบ Intranet รวมถึงมีการทบทวน
ให้หลกัเกณฑด์งักล่าวมีความเป็นปัจจุบนัและสามารถยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
เพื่อสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ และการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งชดัเจน ทั้งน้ี รายละเอียดหลกัเกณฑ์และการปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการปรากฏตามนโยบาย จรรยาบรรณ 
แนวปฏิบติัต่าง ๆ ของบริษทัท่ีได้จดัท าและเปิดเผยแลว้บนเว็บไซต์ของบริษทั  ตลอดจนท่ีจะจดัท าและ
เปิดเผยต่อไปในอนาคต 

โครงสร้างนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัครอบคลุมประเด็นส าคญัตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยท์ั้ง 5 หมวด รายละเอียดดงัน้ี 

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัมีนโยบายและแนวทางการด าเนินงานดา้นสิทธิของผูถื้อหุ้นดว้ยตระหนักถึงความส าคญัและ
ความเท่าเทียมกนัในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งผูถื้อหุน้รายย่อยและนกัลงทุนสถาบนั 
โดยก าหนดให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้ งถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ งผูส้อบบัญชี และมีสิทธิร่วมตัดสินใจในเร่ืองท่ีมี
ผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขขอ้บังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ รวมถึงการด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ 
ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถื้อหุ้น  เป็นตน้ ทั้งน้ี รายละเอียด
นโยบายและแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับสิทธิของผูถื้อหุ้นปรากฏตามนโยบายการมีส่วนร่วม 
ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงไดเ้ปิดเผยแลว้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equal Treatment for Shareholders) 

 บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ ้มครองสิทธิผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
 ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นคนไทยหรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ  นักลงทุนสถาบัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น 
รายย่อย ผ่านการด าเนินการในรูปแบบต่างๆ ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและความเสมอภาค 

http://www.ckpower.co.th/
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อย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี รายละเอียดนโยบายและแนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น
อย่างเท่าเทียมกนัปรากฏตามนโยบายการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงไดเ้ปิดเผยแลว้บนเวบ็ไซต์ 
ของบริษทั   

3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ทั้งภายในองคก์รและภายนอก
องคก์ร รวมถึงสังคมส่วนรวม ผา่นการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายอย่างเป็นธรรม จึงไดก้ าหนด
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานท่ีค านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกรายให้สามารถมีบทบาทและ 
มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั โดยสามารถติดต่อส่ือสารเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแจ้ง 
ขอ้ร้องเรียนผ่านหลากหลายช่องทางท่ีบริษทัก าหนดและเปิดเผยไวแ้ลว้บนเว็บไซต์ของบริษทัและ
รายงานประจ าปี  ทั้งน้ี รายละเอียดนโยบายและแนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัการค านึงถึงบทบาท
ของผู ้มีส่วนได้เสียปรากฏตามนโยบายการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงได้เปิดเผยแล้ว 
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั   

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

  บริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และทนัเวลา โดยเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจหรือมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงาน ทั้งรายงานขอ้มูล
ทางการเงิน ข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยตามรอบระยะเวลาและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลท่ีส าคัญท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก .ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนกฎหมายหรือหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานท่ีมีความ
โปร่งใส เพื่อใหผู้ถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนบุคคลทัว่ไปไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีส าคญัดงักล่าวอย่าง
ถูกต้อง เท่าเทียม และเป็นธรรม ทั้งน้ี รายละเอียดนโยบายและแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับ 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสปรากฏตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล  ซ่ึงได้เปิดเผยแล้ว 
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีการแบ่งแยกระหว่างกรรมการกบั
ฝ่ายบริหารไวอ้ยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งบริหารจดัการบริษทัและควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ด าเนินไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจภายใต้กรอบกฎหมาย 
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วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัรวมถึงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต รอบคอบ และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัภายใตห้ลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี รายละเอียดโครงสร้าง หลกัเกณฑ ์และแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการทบทวนการก ากับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการปรากฏตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั กฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณ
ของกรรมการ และแนวปฏิบติัดา้นแผนการสืบทอดต าแหน่ง ซ่ึงไดเ้ปิดเผยแลว้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

บริษัทได้น าหลักการทั้ ง 5 หมวดน้ี มาเป็นกรอบการด าเนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
อย่างต่อเน่ือง โดยก าหนดเป็นนโยบาย จรรยาบรรณ กฎบตัร และแนวปฏิบติั รวมถึงหลกัเกณฑอ่ื์นท่ีอาจมี
ขึ้นในอนาคต เพื่อให้ถือปฏิบติัตั้งแต่ระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยบริษทัเช่ือมัน่ว่าการปฏิบติั
ตามก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะท าให้สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้รวมทั้งสร้าง
ความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน และบริษทัสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

                                                                                         - ลงลายมือช่ือ - 
                                                 (ดร.ทนง พิทยะ) 

                                                                                      ประธานกรรมการ 
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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 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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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
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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 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 
ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 

สารบัญ 
 หน้า 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 1 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการบริหารความเส่ียง 

หน้าที ่1/1 

แก้ไขคร้ังที ่00 

มผีลบังคบัใช้วนัที ่
28 สิงหาคม 2561 

 

วตัถุประสงค์:  
บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงทั้งจากมุมมองของ Holding Company และ 

จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ซ่ึงกระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีช่วยให้บริษทั
สามารถเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและทนัเวลา  
รวมถึงรองรับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื   

ข้อก าหนด: 
การบริหารความเส่ียงภายใตน้โยบายน้ี ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประเมิน ติดตาม และ
สนบัสนุนใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จดัท ากระบวนการบริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบติัสากลของธุรกิจ 
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อให้มีการปฏิบติัและการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทั้งบริษทัและ 
บริษทัในเครือ สอดคลอ้งกบันโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 ส่งเสริมให้การประเมินความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงาน การก าหนดกลยุทธ์และการ
วางแผน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ภารกิจ และวิสัยทศัน์ท่ีบริษทัก าหนดไวข้องบริษทั 
และบริษทัในเครือ 

 จดัให้มีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงครอบคลุมทั้งบริษทัและบริษทัในเครือ โดยค านึงถึง 
ปัจจยัเส่ียงทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร  รวมถึงการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบ 
และต่อเน่ือง และตอ้งมีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทาง 
ธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยา่งสม ่าเสมอ  

 จดัให้มีแผนบริหารความเส่ียงประจ าปี ผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
และบริหารความเส่ียงถึงความเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจในปัจจุบนั 

 ติดตามใหมี้ส่ือสารเร่ืองการบริหารความเส่ียงใหก้บัพนกังานทุกระดบัของบริษทัและบริษทัในเครือ
รับทราบ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัและมีจิตส านึกในเร่ืองความเส่ียง และสามารถศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูล แลกเปล่ียนประสบการณ์ อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยนื   

จึงประกาศมาเพื่อทรายและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

 (ดร.ทนง พิทยะ) 
 ประธานกรรมการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการบริหารงานบุคคล 

ของ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

           เร่ือง  นโยบายการบริหารงานบุคคล 

 

สารบัญ 

   หน้า 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 1- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการบริหารงานบุคคล 

หน้าที ่1/4 

แก้ไขคร้ังที ่00 

มผีลบังคบัใช้วนัที ่  

21 พฤศจกิายน 2562 

 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

และบริษัทในเครือ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย 

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จดัทาํนโยบายการบริหารงาน

บุคคล รวมทั้งส่งเสริมให้พนกังานไดมี้การพฒันาทกัษะ ศกัยภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน

ตลอดจนการเติบโตทางสายอาชีพของพนกังานเพื่อความย ัง่ยนืของบริษทัและบริษทัในเครือ  

ขอบเขต 

นโยบายการบริหารงานบุคคลของบริษทัและบริษทัในเครือ มีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 1.  การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

บริษทัและบริษทัในเครือ มีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีจะเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร จะส่งเสริม

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยเคารพกฎหมาย วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และความแตกต่างดา้น

วฒันธรรมในการปฏิบติัต่อพนักงานและผูไ้ด้รับผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและ

บริษทัในเครือ รวมถึงการหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวขอ้งในการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการ

บริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลอยา่งเป็นระบบ ดูแลบุคลากรทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ควบคู่ไปกบัการ

ให้ความสําคญัในการดูแลชุมชนและสังคม คู่คา้ ตลอดจนทั้งห่งโซ่อุปทานบนพื้นฐานความเป็น

ธรรม ปลอดภยัและพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดี  

2.   การจ้างงานและบรรจุพนักงาน 

บริษทัและบริษทัในเครือ มีนโยบายในการบริหารอตัรากาํลงัใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างองคก์ร โดย

พฒันากระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ความสามารถ และศกัยภาพ 

ท่ีเหมาะสมกับตาํแหน่งงาน และสอดคล้องกับค่านิยมของบริษทั รวมถึงการกาํกับดูแลระบบ 

การสรรหาและคดัเลือกเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบติั โดยใหโ้อกาสท่ีเท่าเทียมกนักบั

คนทุกเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา รสนิยมทางเพศ สีผวิ ฐานะ ท่ีครอบคลุมสตรี ผูพ้ิการหรือ

กลุ่มคนผูด้อ้ยโอกาสอ่ืนๆ ไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานขดัต่อกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบติัต่อ

พนกังาน รวมถึงผูส้มคัรและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยมุ่งมนัให้ทุกขั้นตอนในกระบวนการสรรหาและจา้ง

งานเป็นไปอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม 
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3.  การบริหารผลการปฏิบัติงาน  

บริษทัและบริษทัในเครือ มีนโยบายการบริหารผลการปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล    

เป็นธรรม โดยมีการกําหนดตัวช้ีวดั (KPI) ซ่ึงประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท เป้าหมายของ

หน่วยงาน และเป้าหมายของแต่ละบุคคล ท่ีมีความชดัเจนและสอดคลอ้งกนั นอกจากจะพิจารณาจาก

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลจากตัวช้ีวดั (KPI) แล้ว บริษัทและบริษัทในเครือ                 

ยงัพิจารณาถึงความสมํ่ าเสมอในการปฏิบัติงาน รวมถึง ผลประเมินตัวช้ีวดัเชิงพฤติกรรมท่ี

สอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัขององคก์ร  

4.  การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

บริษทัและบริษทัในเครือ ให้ความสําคญัการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการอย่างเหมาะสม แข่งขนัได ้

และเป็นธรรม โดยการกาํหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการนั้นจะตอ้งไม่เลือกปฏิบติัและไม่เอารัดเอา

เปรียบแรงงานสตรีผูพ้ิการ และผูด้้อยโอกาสอ่ืนๆ การปรับข้ึนค่าจ้างค่าตอบแทนนั้ นจะต้อง

สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคล โดยมีการสํารวจและเปรียบเทียบ

ค่าตอบแทนและสวสัดิการในกลุ่มธุรกิจใกล้เคียงกันรวมถึงอัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกาํหนดโครงสร้างค่าจา้งท่ีเหมาะสม แข่งขนัได ้อีกทั้ง

ยงัปรับปรุงสวสัดิการให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน สร้างความมัน่คงและ

สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในระยะยาว  บริษัทและบริษัทในเครือได้ดํา เนินการจัดตั้ ง

คณะกรรมการตัวแทนฝ่ังนายจ้างและฝ่ังลูกจ้างในสถานประกอบการเพื่อให้สอดคล้อง 

กบัขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนกังานมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มหรือ

รวมตวักนัเพื่อเจรจาต่อรองบริษทัในขอ้ตกลงท่ีส่งผลกระทบต่อพนักงาน ไดมี้ส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือระหว่าง และเสนอแนะข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัด

สวสัดิการผา่นช่องทางท่ีบริษทักาํหนดและเปิดเผยใหพ้นกังานทราบ 
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5.  การพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานและการเติบโตในสายอาชีพ 

บริษทัและบริษทัในเครือ เนน้การเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน การพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ 

และความเช่ียวชาญทางดา้นวิชาชีพของพนกังาน ดว้ยการสร้างแผนการฝึกอบรมประจาํปีให้สอดคลอ้งกบั

ความจาํเป็นของลกัษณะงาน โดยเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังานของพนักงานและแผนการพฒันาการ

ฝึกอบรมประจาํปีของบริษทั บริษทัและบริษทัในเครือ เปิดโอกาสให้พนกังานไดก้ารเติบโตในสายอาชีพ 

โดยให้โอกาสอยา่งเท่าเทียมกนั โดยให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนักบัพนกังานทุกเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา 

การศึกษา รสนิยมทางเพศ สีผิว ฐานะ ท่ีครอบคลุมสตรี ผูพ้ิการหรือกลุ่มคนผูด้อ้ยโอกาสอ่ืนๆ เพื่อ

รองรับการเติบโตทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

6.  การสํารวจความผูกพนัของพนักงานต่อบริษัทและบริษัทในเครือ  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนกังานเกิดความผูกพนัต่อบริษทัและบริษทัในเครือ จึงไดจ้ดัทาํโครงการ

สํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานอย่างต่อเน่ือง (Employee Engagement)  

โดยบริษทัไดก้าํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนต่อผลสํารวจความผูกพนัของพนกังาน และนาํผลสํารวจท่ี

ได้มาวิเคราะห์และออกแบบและปรับปรุงนโยบายโครงสร้างการบริหารงานบุคคล รวมถึง

สวสัดิการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน โดยมีการส่ือสารใหพ้นกังานรับทราบ

ความคืบหนา้อยา่งเหมาะสมและมีการติดตามผลการปรับปรุงตามขอ้คิดเห็นของพนกังานและติด

จามผลการดาํเนินโครงการอยา่งต่อเน่ือง  

7. ความปลอดภัยในการทาํงาน 

บริษทัและบริษทัในเครือ ได้ให้ความสําคญัในเร่ืองความปลอดภยัในการทาํงาน อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยตระหนกัถึงการป้องกนัและแกไ้ขกิจกรรมท่ีอาจเกิดผลกระทบดา้นความปลอดภยั เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกาํหนดให้มีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 

และทบทวนการดําเนินงาน เพื่อให้พนักงานและผู ้รับเหมาสามารถป้องกันและแก้ไขกิจกรรม 

ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งพฒันาวิธีปฏิบติังาน

อยา่งต่อเน่ือง 
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8. การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากพนักงาน 

บริษัทและบริษัทในเครือ ได้กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (“whistleblower”)                  

การดาํเนินการรวมถึงการรายงานและการติดตามผลไวใ้นนโยบายการกบักบัดูแลกิจการ ซ่ึงพนกังาน

สามารถใชเ้ป็นช่องทางในการร้องเรียนหรือแจง้ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ การกระทาํผิดกฏหมาย พฤติกรรมท่ีอาจ

ส่อถึงการทุจริต การประพฤติมิชอบของบุคลากร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน 

โดยมีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 

9.  การเลกิจ้างพนักงาน 

การเลิกจ้างพนักงานของบริษทัและบริษทัในเครือ จะต้องดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว  ้    

อย่างถูกตอ้งและปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม เคารพและคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัตาม

แนวทางของกฏหมายแรงงานและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฎิบติัโดยทัว่กนั 

                         

         (ดร.ทนง พทิยะ) 

              ประธานกรรมการ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายจัดซ้ือจัดจ้าง 

ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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วตัถุประสงค์  

การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นกระบวนการส าคญัท่ีสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั 
(มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัในเครือ ดงันั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนโดย 
ค านึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาล บริษทัและบริษทัในเครือเดียวกัน จึงจดัท านโยบายการจดัซ้ือ 
จดัจา้ง เพื่อก าหนดหลกัการและแนวปฏิบติัเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

ขอบเขต 
นโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งของ บริษทัและบริษทัในเครือ มีสาระส าคญัดงัน้ี 

1.  จดัซ้ือจดัจา้ง โดยค านึงถึงคุณภาพ ราคา ปริมาณ การให้บริการ และความรวดเร็วในการตอบสนอง โดยให้
ความส าคญัทางด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนค านึงถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และบรรษทัภิบาล  

2.  จดัซ้ือจดัจา้งอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้รวมทั้งปฏิบติัตามระเบียบขอ้ก าหนด และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  จดัท าขั้นตอนและวธีิการจดัซ้ือ จดัจา้ง ท่ีเป็นธรรมและใหค้วามเสมอภาคกบัทุกภาคส่วน 

4.  คดัเลือกผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการท่ีไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และค านึงถึงการใช้
แรงงานตามหลกัสิทธิมนุษยชนเป็นล าดบัแรก 

5.  ส่งเสริมการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและสนบัสนุนการใชผ้ลิตภณัฑจ์ากทรัพยากรหมุนเวียน
และไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น สินคา้ท่ีไดรั้บการรับรองฉลากเขียว เป็นตน้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                      (ดร.ทนง พิทยะ) 
                                                                                     ประธานกรรมการ 



นโยบายการบัญชี การเงนิ งบประมาณ และภาษ ี
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สารบัญ 

   หน้า 
วตัถุประสงค ์ 1 
ขอบเขต 1 
ค ำนิยำม 1-2 
หมวดกำรบญัชี 3-4 
หมวดกำรเงิน  4 
หมวดงบประมำณ 5 
หมวดภำษี 5-6 
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วตัถุประสงค์:  

เพื่อให้กำรปฏิบติังำนทำงดำ้นกำรบญัชี กำรเงิน งบประมำณ และภำษี ภำยในบริษทั ซีเค พำวเวอร์ 
จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัในเครือ เป็นไปในมำตรฐำนเดียวกนั มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำหมำยของ
บริษทั รวมถึงสอดคลอ้งกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) กฎหมำย และระเบียบ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอ ถูกตอ้งครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอบเขต 

1.  การจดัท างบการเงินถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการใช้
นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอ มีความสมเหตุสมผล และระมัดระวงั
รอบคอบ รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง และครบถว้น 

2.  การบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจดัหาเงินดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าและมีเง่ือนไขท่ีดีมีสภาพ
คล่องและมัน่คง 

3.  การจดัท างบประมาณเป็นไปตามแผนงานของบริษทั และเป็นเคร่ืองมือของระบบการควบคุม
ภายในท่ีดี และเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 

4.  การบริหารจดัการด้านภาษีอากรด้วยความยึดมัน่ในการปฏิบติัอย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมายและ
สัญญาสัมปทานก าหนด เพื่อประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง  

ค านิยาม 

บริษทั  บริษทั ซีเค พำวเวอร์ จ  ำกดั (มหำชน) 

บริษทัในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและก ำกับดูแลของ
บริษทัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะตั้งข้ึนในอนำคต 

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรของบริษทัและบริษทัในเครือ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงคณะกรรมกำรของบริษทัได้แต่งตั้ งข้ึนโดยมี
องค์ประกอบ คุณสมบติั และหน้ำท่ีตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยก ำหนด 
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คณะกรรมกำรบริหำร กรรมการชุดยอ่ยของบริษทัหรือบริษทัในเครือท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการ เพื่อท าหนา้ท่ีบริหารจดัการและควบคุมกิจการของบริษทั
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

กรรมกำร กรรมกำรของบริษทัและบริษทัในเครือ 

กรรมกำรผูจ้ดักำร บุคคลท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร เพื่อก ำกบัให้มีกำรปฏิบติังำน
ใหถู้กตอ้งตำมระเบียบ ขอ้บงัคบักำรท ำงำน รวมถึงมีหนำ้ท่ีอนุมติั และ/หรือ 
ลงนำม ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย ตลอดจนมีอ ำนำจในกำรออกค ำสั่ง ก ำหนด
หลกัเกณฑ ์ขั้นตอน และวธีิปฏิบติังำนตำมควำมเหมำะสม 

บุคคลท่ีคณะกรรมกำรมอบอ ำนำจ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ คณะกรรมกำรบริหำร หรือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 

กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญติั
กำรบญัชี พ.ศ. 2543 และพระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 หรือท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรนั้น 

มำตรฐำนกำรบญัชี หลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยท่ีก ำหนดภำยใตพ้ระรำชบญัญติั
กำรบญัชี พ.ศ. 2543 และพระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 หรือท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรนั้น 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย (TFRS : Thai Financial Reporting 
Standards) และ/หรือ มำตรฐำนกำรรำยงำนกำรเงินระหวำ่งประเทศ (IFRS : 
International Financial Reporting Standards) 

นโยบำยบญัชี มำตรฐำนกำรบญัชีเฉพำะเร่ือง และวธีิกำรใชม้ำตรฐำนกำรบญัชี ซ่ึงบริษทั
พิจำรณำแลว้เห็นวำ่เหมำะสมท่ีจะน ำมำใชจ้ดัท ำงบกำรเงิน 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการบญัชี การเงนิ งบประมาณ และภาษ ี

หน้าที ่3/6 

แก้ไขคร้ังที ่00 

มผีลบังคบัใช้วนัที ่  
21 พฤศจกิายน 2562 

หมวดการบัญชี 

1. รอบระยะเวลำบญัชี

ก ำหนดรอบเวลำบญัชีเร่ิมตั้งแต่ 1 มกรำคม และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของแต่ละปี

2. กำรจดัท ำงบกำรเงิน

จดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดข้ึนภำยใต้
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 และพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547  หรือท่ีก ำหนด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น โดยงบกำรเงินประจ ำปีน้ีต้องได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำก
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์และขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือขอ้ก ำหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หำกมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบัญชีท่ีส ำคัญจำกท่ีได้มีกำรก ำหนดไวแ้ล้ว ต้องเสนอบุคคลท่ี
คณะกรรมกำรมอบอ ำนำจเพื่อพิจำรณำเห็นชอบก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั

3. กำรปิดบญัชี

ก ำหนดใหมี้กำรปิดบญัชีและจดัท ำงบกำรเงินประจ ำเดือน ประจ ำไตรมำส และประจ ำปี

4. กำรน ำเสนองบกำรเงิน

ก ำหนดให้น ำเสนองบกำรเงินประจ ำรำยไตรมำสท่ีผ่ำนกำรสอบทำนจำกผูส้อบบญัชีแล้วต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรหรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรมอบอ ำนำจ เพื่อพิจำรณำอนุมติัภำยใน 45 วนั
นบัแต่วนัส้ินสุดของแต่ละไตรมำส ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีท่ีผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี
แลว้ให้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำ
อนุมติัภำยใน 120 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี

ในกรณีงบกำรเงินประจ ำปีของบริษทัมหำชนจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบก่อนน ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรเห็นชอบภำยใน 60 วนั นบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำ
บญัชีเพื่อน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัต่อไป
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5. กำรเผยแพร่งบกำรเงิน

กำรเผยแพร่งบกำรเงินตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำร หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมกำรมอบอ ำนำจ

6. กำรเก็บรักษำเอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชี

บริหำรจดักำรและกำรเก็บรักษำเอกสำรทำงบญัชีตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง

หมวดการเงิน 

1. กำรจดัหำเงินทุน

จดัหำเงินทุนเพื่อน ำมำใช้ในกำรลงทุนโครงกำรใหม่ กำรขยำยธุรกิจ กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและเหมำะสมในกำรจดัหำเงินทุน
ให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรใช้เงิน และตอ้งจดัหำแหล่งเงินทุนท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัสภำพ
ธุรกิจ สภำวะตลำดทุนและตลำดเงิน โดยค ำนึงถึงตน้ทุนทำงกำรเงินและควำมเส่ียงของกำรจดัหำ
เงินทุนดงักล่ำวเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทั

2. กำรบริหำรสินเช่ือ

บริหำรจดักำรสินเช่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประโยชน์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดหน้ีท่ีมีปัญหำหรือ
เสียหำยแก่บริษทั โดยใหมี้กำรรำยงำนท่ีประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบ

3. กำรบริหำรดำ้นสภำพคล่องทำงกำรเงิน

บริหำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงินให้มีสภำพคล่องในระยะสั้ นอย่ำงมีประสิทธิภำพ และวำงแผน
ระยะกลำง ถึงระยะยำว ไวอ้ยำ่งระมดัระวงัและเหมำะสมกบักำรด ำเนินงำนและกำรลงทุน ตลอดจน
บริหำรเงินส่วนเกินให้ได้รับผลตอบแทนท่ีเหมำะสม ภำยใตค้วำมเส่ียงท่ียอมรับได้ นอกจำกน้ี
ตอ้งส ำรองวงเงินหมุนเวยีนระยะสั้นใหเ้พียงพอและเหมำะสมต่อควำมตอ้งกำรในกำรด ำเนินธุรกิจ

4. กำรบริหำรดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน

บริหำรด้ำนอตัรำแลกเปล่ียนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปิดหรือลด ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียน
ท่ีอำจจะเกิดข้ึนให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้และไม่หวงัสร้ำงก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน โดยกำร
บริหำรควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียนจะปรับเปล่ียนวิธีกำรบริหำรให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
สภำพแวดลอ้ม และเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป
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หมวดงบประมาณ 

1. กำรจดัท ำงบประมำณ  

ก ำหนดใหปี้งบประมำณเร่ิมตั้งแต่ 1 มกรำคม และส้ินสุดในวนัท่ี 31 ธนัวำคม ของแต่ละปี  

2. งบประมำณประจ ำปี  

ประกอบดว้ย งบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินงำนและงบประมำณลงทุน โดยงบประมำณประจ ำปีตอ้ง
น ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติัก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม ของทุกปี 

 งบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินงำน หมำยถึง ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนและ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบริหำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนในรอบระยะเวลำ 1 ปี และรวมถึงประมำณกำร 
งบส ำรอง เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนและพฒันำธุรกิจส ำหรับโครงกำรในอนำคต   

 งบประมำณลงทุน แบ่งเป็น 
งบลงทุนโครงกำร คือ งบท่ีแสดงท่ีมำของกำรใช้ไปของเงินทุน และแหล่งท่ีมำของเงินทุน 
เป็นรำยปี ส ำหรับกำรเข้ำลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ หรือกำรซ้ือกิจกำร ตลอดระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

งบลงทุนท่ีเป็นสินทรัพยถ์ำวร คือ งบประมำณส ำหรับรำยกำรท่ีประมำณกำรวำ่จะจ่ำย เพื่อให้
เกิดสินทรัพยถ์าวร รวมทั้งเพื่อขยายงานหรือการทดแทนสินทรัพยเ์ดิมหรือปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

3. การควบคุมงบประมาณ  

ก ำหนดให้มีกำรจดัท ำรำยงำนค่ำใช้จ่ำยจริงเปรียบเทียบกบังบประมำณเสนอคณะกรรมกำรเป็น 
รำยไตรมำส กรณีมีควำมจ ำเป็นตอ้งปรับปรุงแก้ไขงบประมำณท่ีได้รับอนุมติัแล้วให้ผูรั้บผิดชอบ 
แสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นและขออนุมติัต่อคณะกรรมกำร 

หมวดภาษี 

1. กำรวำงแผนดำ้นภำษีอำกร 

 ก าหนดให้มีการบริหารจัดการด้านภาษี การวางแผนด้านภาษีอากร และการเสียภาษีอากร  
ตามแนวทางท่ีกฎหมายและสัญญาสัมปทานก าหนดไว ้เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ท่ีเหมาะสมและสร้างมูลค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสูงสุด 
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 ก ำหนดใหมี้กำรน ำส่งภำษี หรือขอคืนภำษีอยำ่งถูกตอ้ง ภำยในก ำหนดเวลำท่ีกฎหมำยหรือสัญญำ
สัมปทำนก ำหนด 

 ก ำหนดให้มีกำรวำงแผน ศึกษำ วิเครำะห์ ผลกระทบทำงภำษี ส ำหรับโครงกำรลงทุนใหม่หรือ
เม่ือมีธุรกรรมใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจและถูกตอ้งตำมกฎหมำย และไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2. การประสานงานดา้นภาษีอากร 

ก าหนดให้มีผูรั้บผิดชอบด้านภาษีอากรในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาษีของรัฐบาล 
เพื่อให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริงในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั และปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

3. การตรวจสอบการปฏิบติัการดา้นภาษีอากร 

 ก าหนดให้มีการติดตามการแก้ไข เพิ่มเติมข้อก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวกับกฎหมายภาษีอากร  
เพื่อน ามาตรวจสอบการปฏิบติังานทางด้านภาษีอากรให้เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมาย 
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 ก าหนดให้มีการด าเนินการแกไ้ข ปรับปรุงการปฏิบติังานตามค าแนะน าจากส่วนงานก ากบัดูแล 
และ/หรือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. ท่ีปรึกษำดำ้นภำษีอำกร 

พิจำรณำจำ้งท่ีปรึกษำดำ้นภำษีอำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญเพื่อให้ค  ำปรึกษำหรือติดต่อประสำนงำนกบั
หน่วยงำนภำษีของรัฐบำลตำมท่ีบริษทัมอบหมำย เพื่อลดควำมเส่ียงทำงภำษีและปฏิบติัถูกตอ้งตำม
กฎหมาย 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                      (ดร.ทนง พิทยะ) 
                                                                                     ประธานกรรมการ 
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หลกัการและเหตุผล 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัในเครือ ตระหนักถึงความส าคญัของ 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการธุรกิจ จึงก าหนดนโยบายฉบบัน้ีเพื่อให้บริษทัมีกรอบ 

การก ากับดูแลและบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับ 

ดูแลกิจการทีดี ตลอดจนกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทการด าเนินธุรกิจ  

วตัถุประสงค์ 

เพื่อให้บริษัทมีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร  

ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการสนบัสนุน

และพฒันาการด าเนินธุรกิจ การบริหารความเส่ียง รวมถึงเพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัของกิจการ โดยมีการใชท้รัพยากรและการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี 

ขอบเขต 

นโยบายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้กบับริษทัและบริษทัในเครือโดยก าหนดการด าเนินการดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดงัน้ี 

1)  ดา้นการจดัสรรและบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2)  ดา้นการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3)  ดา้นรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ค านิยาม 

นโยบาย นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บริษทั  บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษทัในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลของ
บริษทัท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะตั้งข้ึนในอนาคต 

คณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษทัและบริษทัในเครือ 

หน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ หน่วยงานตามโครงสร้างของบริษัทท่ีมีหน้าท่ี รับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ผูใ้ชง้าน พนกังานประจ า พนกังานตามสัญญาจา้ง ผูใ้ห้บริการภายนอก คู่คา้หรือ
ลูกคา้ 

ผูใ้หบ้ริการภายนอก บุคคลจากภายนอกองค์กรซ่ึงผู ้ประกอบธุรกิจ ว่าจ้างเพื่อใช้บริการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศ 

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีหน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศใหบ้ริการ 
บุคลากร เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานภายใต้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

ผูใ้หบ้ริการภายนอก 
เคร่ืองมือ วธีิด าเนินการจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2) บุคลากร 
3) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ทรัพยสิ์นสารสนเทศ 1) ทรัพยสิ์นสารสนเทศประเภทระบบ ไดแ้ก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 
2) ทรัพย์สินสารสนเทศประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองบนัทึกขอ้มูล และอุปกรณ์อ่ืนใด 
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3) ทรัพยสิ์นสารสนเทศประเภทขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลสารสนเทศ ขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ และขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
4) ทรัพยสิ์นสารสนเทศประเภทลิขสิทธ์ิ คือ ทรัพยสิ์นท่ีเกิดการพฒันา 
หรือสิทธ์ิในการใชจ้ากเจา้ของผลิตภณัฑ ์

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการ 
ประมวลผลขอ้มูล 

อุปกรณ์ ระบบงาน หรือสภาพแวดล้อมท่ีจ าเป็นหรือมีส่วนช่วยให้การ
ประมวลผลขอ้มูลเป็นไปอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ เช่น 
อุปกรณ์หรือโปรแกรมประมวลผลขอ้มูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอน หรือสถานท่ีประมวลผลขอ้มูล 
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ด้านการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพื่อให้มีการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับ 

แผนกลยทุธ์องคก์รและเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้โดยมีการปฏิบติั ดงัน้ี 

1)  ก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการจัดล าดับความส าคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ  

2)  จดัท าและอนุมติังบประมาณดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแผนงบประมาณและ

แผนกลยทุธ์องคก์ร 

3)  จดัให้มีทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอต่องานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้มีการพฒันา

ทักษะของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งจัดจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากภายนอกเม่ือมีความจ าเป็น 

4)  จดัการความเส่ียงในกรณีท่ีไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรได้เพียงพอต่อการด าเนินงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ หรือความตอ้งการใชง้านเกินกวา่ท่ี

ก าหนดไว ้

5)  ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ

จดัสรรและบริหารทรัพยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านการบริหารและจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) ก าหนดให้มีการบริหารและจดัการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกบั

นโยบายและการบริหารความเส่ียงองคก์ร 

2) ก าหนดให้การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร 

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เพื่อใหร้ะบบสารสนเทศ อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
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3) ก าหนดให้มีการบริหารจดัการเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศ โดยก าหนดขั้นตอน กระบวนการบริหาร และผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบ รวมถึงจดัให้มี

การรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ ผ่านบุคคลหรือหน่วยงาน 

ท่ีท  าหน้าท่ีรับแจง้เหตุการณ์ เพื่อให้เหตุการณ์และจุดอ่อนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงปลอดภยั

ของระบบสารสนเทศได้รับการด าเนินการอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ในช่วงระยะเวลา 

ท่ีเหมาะสม 

4) ก าหนดใหมี้การบริหารจดัการทรัพยสิ์นของบริษทั โดยระบุและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของทรัพยสิ์นสารสนเทศ เพื่อให้ทรัพยสิ์นสารสนเทศท่ีมี

ความส าคญัไดรั้บการป้องกนัอยา่งเหมาะสม 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ก าหนดให้มีความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยค านึงถึงลกัษณะ ขนาด และ

ความซบัซอ้นของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหผู้ใ้ชง้านและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งได้

ตระหนักถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ และได้รับทราบถึงหน้าท่ี 

ความรับผดิชอบและแนวทางปฏิบติัในการควบคุมความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงก าหนดแนวทางการด าเนินการของบริษทั

ดงัน้ี 

 1) การบริหารจดัการทรัพยสิ์นของบริษทั 

 1.1  ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและ  

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการประมวลผลขอ้มูล  

 1.2  สร้างความมัน่คงปลอดภยัดา้นกายภาพและสภาพแวดลอ้ม เพื่อป้องกนัมิใหบุ้คคลท่ีไม่มี

อ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ถึงสถานท่ีตั้งของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

ความเสียหาย ต่ออุปกรณ์สารสนเทศหรือมีผลกระทบต่อขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือมี

ความส าคญั  
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 2) การจดัการขอ้มูลสารสนเทศและการรักษาความลบั 

 2.1   ส ารองขอ้มูลเพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล   

 2.2 ควบคุมการเขา้รหัสขอ้มูลเพื่อให้การใช้งานระบบการเขา้รหัสขอ้มูลมีความเหมาะสม  

มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการเข้าถึงหรือเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลท่ีเป็น

ความลบัหรือมีความส าคญั  

 2.3  ควบคุมระดบัการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ 

 3) การควบคุมดูแลบุคลากรและผูใ้ชง้าน 

  ก าหนดขอ้ปฏิบติัของพนกังานในการใชง้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  4) การควบคุมดูแลผูใ้หบ้ริการภายนอก  

4.1  ควบคุมความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใ้ห้บริการภายนอก

เพื่อป้องกันทรัพย์สินสารสนเทศของบริษัทจากการเข้าถึงอย่างไม่เหมาะสมโดย 

ผูใ้หบ้ริการภายนอก 

4.2 ควบคุมการส่งมอบงานของผูใ้ห้บริการภายนอก ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไวก้บั 

ผูป้ระกอบธุรกิจ 

 5) การป้องกนัภยัคุกคามต่อระบบสารสนเทศ 

ก าหนดให้มีการป้องกันโปรแกรมไม่ประสงค์ดี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศได้รับ 

การป้องกนัภยัคุกคาม จากโปรแกรมไม่ประสงคดี์ 

 6) การพฒันาและดูแลรักษาระบบสารสนเทศ 

ก าหนดให้มีการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อให ้

การพฒันาหรือ แกไ้ขเปล่ียนแปลงระบบสารสนเทศประมวลผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นและ
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เป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  รวมถึงการรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศตลอดช่วงการพฒันาระบบงานสารสนเทศ 

 7) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

ก าหนดจดัใหมี้รอบการตรวจสอบระบบสารสนเทศโดยผูเ้ช่ียวชาญภายนอกท่ีเป็นอิสระ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                      (ดร.ทนง พิทยะ) 
                                                                                     ประธานกรรมการ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการบริหารจัดการความยัง่ยืน 

ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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วตัถุประสงค์:  

เพื่อให้บริษัทสามารถเป็นผู ้น าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้ งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
ดว้ยกลยุทธ์นโยบายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้าง
เสถียรภาพและความมัน่คงทางดา้นพลงังานของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ผา่นการด าเนินการแบบ
สร้างความสัมพนัธ์อย่างย ัง่ยืนต่อชุมชน เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมีมาตรฐานเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
สร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและการรักษาส่ิงแวดล้อมตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนระดบัสากล      
ซ่ึงพนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการจะไดน้ าไปปฏิบติัเป็นบรรทดัฐานของการท างาน  

ขอบเขต: 

เพื่ อสร้างความเช่ือมั่นต่อผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียผ่านการด าเนินงานท่ี เป็นเลิศของบริษัทและ 
บริษัทในเครือ ย ังค านึงถึงความรับผิดชอบใน  3 ด้านหลัก (ESG) ทั้ งด้านส่ิงแวดล้อม (Environment)  
ดา้นสังคม (Social) และดา้นบรรษทัภิบาล (Governance) ในการสร้างความเติบโตอย่างย ัง่ยืน พร้อมความโปร่งใส 
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีกรอบการบริหารจดัการความย ัง่ยืนของบริษทัและบริษทัในเครือ เป็นแนวปฏิบติัให้ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีมาตรฐานโดยมีนโยบายการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 

1.  ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องของประเทศท่ีด าเนินงาน และเคารพแนวปฏิบัติ 
ในระดบัสากล 

2.  ก ากบัดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส และมีจริยธรรมท่ีดีโดยค านึงถึง 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นหลกั  

3.  ค านึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ทุกฝ่ายในการด าเนินงานเพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของธุรกิจ 

4.  สร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบันโยบายการบริหารจดัการความย ัง่ยืนของบริษทัและบริษทัในเครือ
ให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนส่งเสริมการน าแนวปฏิบติัอย่างย ัง่ยืนไปประยุกต์ใช้เพื่อลด
ผลกระทบจากการด าเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  

5.  น านวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีประสิทธิภาพ รักษาส่ิงแวดลอ้มมาใช้ในการด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์ท่ีย ัง่ยนืต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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หน้าที ่2/2 

แก้ไขคร้ังที ่00 

มผีลบังคบัใช้วนัที ่  
21 พฤศจกิายน 2562 

 

6.  ยึดหลักการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม (Good Corporate Citizenship) ในการมีจิตส านึกร่วมรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ด้านทางธุรกิจพลังงานสะอาด 
ของบริษทัและบริษทัในเครือเพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชน อนัจะน าไปสู่
ความย ัง่ยนืของส่วนรวม 

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือทุกระดบัมีหน้าท่ีสนบัสนุน ผลกัดนั 
และปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกรอบการบริหารจดัการความย ัง่ยนืท่ีก าหนด 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                          (ดร.ทนง พิทยะ) 

                                                                                     ประธานกรรมการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)  

 

 

 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)       

เร่ือง นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

 

สารบัญ 

   หน้า 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 1 

 

  



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 

เร่ือง นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

หน้าท่ี 1/1 

แก้ไขคร้ังท่ี 00 

มีผลบังคับใช้วันท่ี   

18 พฤษภาคม 2564 

 

วัตถุประสงค์: 

เพ่ือให้การจ่ายเงินปันผลของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) สอดคล้องกับ 

พนัธกิจของบริษทัที่มุ่งเนน้สร้างผลตอบแทนที่ดี มัน่คง และเป็นธรรมแก่ผูถ้ือหุ้น รวมถึงสอดคลอ้งกับการ

กาํกบัดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) กฎหมาย และระเบียบ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการเปิดเผย

ขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอ ถูกตอ้งครบถว้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูม้ีส่วนได้เสียที่เก่ียวขอ้งของบริษทั 

บริษทัจึงกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอบเขต: 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิจาก 

งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและหลังหักสํารองตามกฎหมายแลว้ ทั้งน้ี อตัราการ

จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาํหนดไวข้้างตน้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลการ

ดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน แผนการขยายธุรกิจ เง่ือนไขและ

ข้อจํากัดตามที่ก ําหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม ข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในการ

บริหารงานของบริษทั 

การจ่ายเงินปันผลประจาํปีจะตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัและเสนอต่อที่ประชุม

ผูถ้ือหุ้นเพ่ือขออนุมติั เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลไดเ้มือ่เห็นว่าบริษทัมีกาํไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได ้ โดยให้

รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                           - ลงลายมือช่ือ - 

                                                                                        (ดร.ทนง พิทยะ) 

                                                                                     ประธานกรรมการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 

ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 
 

สารบัญ 

   หนา้ 
วตัถุประสงค ์ 1 
ขอบเขต 1 
นิยาม วิธีการใช ้การทบทวน/แกไ้ข การโอนขอ้มูล การจดัเก็บรักษาขอ้มูล ส าหรับ
ขอ้มูลส่วนบุคคล (ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกองคก์ร) 

2 

 ขอ้มูลส่วนบุคคลและวิธีการใช ้ 2 
 รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล 38 
 การใหค้วามยนิยอมและการถอนความยนิยอม 38 
 การปรับปรุง/การแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลถูกตอ้ง 38 
 การโอนหรือการแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 39 
 การจดัเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 39 
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 40 
สิทธิของเจา้ของขอ้มูล 40 
ภาษา 42 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 

หน้าท่ี 1/42 

แก้ไขคร้ังที่ 00 

มีผลบังคับใช้วันที่   
18 พฤษภาคม 2564 

 

จุดประสงค์:  

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนักถึงความส าคญัของการเคารพความเป็น
ส่วนตวัของบุคคล และความจ าเป็นในการปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามค านิยามท่ีระบุในนโยบายน้ี) ใน
ลักษณะท่ีเหมาะสมและชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้ น บริษัทจึงได้จัดท านโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลภายนอกองค์กร (“นโยบาย”) ฉบับน้ี เพื่อคุ ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล ในเร่ืองเก่ียวกับการ
ประมวลผลขอ้มูล (ตามค านิยามท่ีระบุในนโยบายน้ี) และการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงกระท าโดยบริษทั 
รวมถึงบริษทัจะจดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมและจ าเป็นเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามบทบญัญติัของ
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมเรียก “กฎหมาย”) อีก
ทั้งเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีดี 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามจุดประสงคข์องนโยบายน้ี บริษทัจะท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระมวลขอ้มูลส่วนบุคคล (ตาม
ค านิยามท่ีระบุในนโยบายน้ี) ให้เจา้ของขอ้มูลในการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัจะท าหนา้ท่ีเป็นผู ้
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทัในเครือของบริษทั ไดแ้ก่ 1) บริษทั เซาทอี์สท ์เอเชีย เอเนอร์จี จ ากดั 
(“SEAN”) 2) บริษทั ไฟฟ้าน ้ างึม 2 จ ากดั (“NN2”) 3) บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ ากดั (“XPCL”) 4) บริษทั 
บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (“BIC”) 5) บริษทั บางเขนชยั จ ากดั (“BKC”) (รวมเรียก “บริษัทในเครือ”)  

ขอบเขต: 

(1) นโยบายฉบบัน้ีจะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564 โดยนโยบายฉบบัน้ีอาจมีการปรับปรุง
เพื่อความมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงน้ีให้เจา้ของขอ้มูลได้ทราบต่อไป ในการน้ี
บริษทัจดัใหมี้การทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายน้ีเป็นระยะๆ 

(2) นโยบายฉบบัน้ีใชก้บัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงกระท าโดยบริษทั ภายในประเทศไทย หรือ
การประมวลผลของบริษทัในเครือของบริษทั ภายในประเทศไทย การกระท าท่ีขดัต่อกฎหมายหรือขดั
ต่อนโยบายฉบบัน้ี จะไดรั้บการพิจารณาอยา่งเคร่งครัด และอาจมีการด าเนินการทางวินยั 

(3) นโยบายฉบบัน้ีให้มีผลลบลา้งนโยบาย และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดของ
บริษทัท่ีบงัคบัใชก้บับุคคลภายนอก (ถา้มี) เวน้แต่จะมีการก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน  

(4) นโยบายฉบบัน้ีจะบงัคบัใชร่้วมกบัแบบขอความยินยอมส าหรับบุคคลภายนอกท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้
ความยินยอมแลว้ โปรดศึกษาแบบดงักล่าวอย่างระมดัระวงั เพื่อท าความเขา้ใจมาตรการการใชข้อ้มูล
ส่วนบุคคลของบริษทัภายใตฐ้านความยนิยอม 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 

หน้าท่ี 2/42 

แก้ไขคร้ังที่ 00 

มีผลบังคับใช้วันที่   
18 พฤษภาคม 2564 

 

นิยาม วิธีการใช้ การเกบ็ข้อมูล การปรับปรุง/แก้ไข การโอนข้อมูล ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 

ขอ้มูลส่วนบุคคลและวิธีการใช ้

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลของบุคคลธรรมดาท่ีสามารถระบุตวัตนของบุคคลนั้นได ้ไม่วา่โดยขอ้มูล
นั้นเอง หรือเม่ือใชข้อ้มูลนั้นประมวลผลประกอบกบัขอ้มูลอ่ืนๆ   

“การประมวลผล” และผลท่ีไดรั้บจากการประมวลผล หมายถึง กระบวนการการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลทุก
กระบวนการ เช่น การเก็บรวบรวม ใช ้และการเปิดเผย เป็นตน้   

รายการขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัใช ้หรือจะไดใ้ชต้่อไป และวตัถุประสงค ์รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ มีรายละเอียด
ตามตารางต่อไปน้ี โปรดศึกษาอยา่งระมดัระวงัเพื่อท าความเขา้ใจวิธีการการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคลของ
เจา้ของขอ้มูล และโปรดทราบวา่รายการท่ีระบุในตารางน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยท่ีบริษทัไดใ้ชค้วาม
พยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะใหข้อ้มูลแก่เจา้ของขอ้มูลอยา่งครบถว้นแลว้ 

ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

งานวิศวกรรม 
ผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชุม 
การจัดการประชุม: เพื่อจดัการประชุม
ส าหรับคู่สัญญาในการลงนามบนัทึก
ความเขา้ใจระยะแรก (preliminary 
Memorandum of Understanding) กบั
รัฐบาล 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู ่
• ช่ือต าแหน่ง 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• รายงานการ

ประชุม  

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

ผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชุม 
การจัดการประชุม: เพื่อจดัการประชุม
เก่ียวกบัการศึกษาความเป็นไปไดท้าง
ส่ิงแวดลอ้ม 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย  

• ช่ือ 
• ท่ีอยู ่
• ช่ือต าแหน่ง 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• รายงานการ

ประชุม  

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

พนกังานของ

บริษทัในเครือ  
การจัดหาที่พกั: เพื่อจดัหาท่ีพกัและ
ส ารองตัว๋เดินทาง เช่น เท่ียวบิน ตัว๋
รถไฟ ส าหรับการเขา้พ้ืนท่ีใน

สัญญา • ช่ือ 
• ท่ีอยู ่
• ขอ้มูลติดต่อ 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

การศึกษาความเป็นไปไดท้าง
ส่ิงแวดลอ้ม 

• บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

• ขอ้มูลการเดินทาง 

หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

ชาวบา้น จัดท ารายงาน: เพื่อจดัท ารายงานสรุป
การศึกษาความเป็นไปไดท้างสังคม  

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย  

• เพศ 
• สถานภาพของ

ครอบครัว 
• รายการ

อสังหาริมทรัพย ์
• อาชีพ 
• รายได ้

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

พนกังานของ

บริษทัในเครือ 
การลงทะเบียนเข้าประชุม: ส าหรับ
การลงทะเบียนเขา้ประชุม
คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง  

สัญญา • ช่ือ 
• อีเมล ์
• ช่ือองคก์ร 
• ช่ือต าแหน่ง 
• รายงานการ

ประชุม  

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

บุคคลภายนอก (ผู ้

ท่ีมีแนวโนม้จะ

เป็นพนัธมิตรทาง

ธุรกิจ)  

การเลือกพนัธมติรทางธุรกิจ: เพือ่การ
เลือกผูซ้ื้อและผูส้นบัสนุนทางเทคนิค 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือองคก์ร 
• ช่ือผูป้ระสานงาน 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• อีเมล ์
• ท่ีอยู ่
• แฟ้มผลงาน 
• ขอ้มูลอื่นๆท่ี

สามารถบ่งช้ี
ความสามารถของ
พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกองค์กร 

หน้าท่ี 4/42 

แก้ไขคร้ังที่ 00 

มีผลบังคับใช้วันที่   
18 พฤษภาคม 2564 

 

ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

บุคคลภายนอก (ผู ้

ท่ีอาจจะเป็น

ผูรั้บเหมาและ

ผูรั้บเหมาช่วง) 

การให้ความช่วยเหลือเจ้าของ
โครงการ: เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ให้ความช่วยเหลือเจา้ของโครงการใน
การเลือกผูรั้บเหมาหลกัในสัญญาจา้ง
เหมาเบด็เสร็จ (EPC) และผูรั้บเหมา
ช่วง 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือองคก์ร 
• ช่ือผูป้ระสานงาน 
• อีเมล ์
• แฟ้มผลงาน 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

ชาวบา้น การรวบรวมข้อมูลของชาวบ้าน: เพื่อ
รวบรวมและจดัเก็บส าหรับการการ
ยา้ยถ่ินฐานและการชดเชยให้กบั
ชาวบา้น 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• ท่ีตั้ง 
• การชดเชย 
• ขอ้มูลเก่ียวกบั

ครอบครัว  

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

พนกังานของ

บริษทัในเครือ

และ

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของ

ผูรั้บเหมา) 

การให้ค าปรึกษากับเจ้าของโครงการ: 
เพื่อใหค้  าปรึกษากบัเจา้ของโครงการ
ในการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 

สัญญา 
(ส าหรับ
พนกังานของ
ผูรั้บเหมา) 
และ
ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 
(ส าหรับ
พนกังานของ
ผูรั้บเหมา
ช่วง)  

• ช่ือ 
• เบอร์โทรศพัท ์
• อีเมล ์
• ขอ้มูลการปฏิบติั

ทัว่ไป 

ระหว่างการจา้ง
งาน หรือ
สัญญาการจา้ง 
และหลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การระบตุัวสินค้า: เพื่อส ารวจความ

ตอ้งการเฉพาะเจาะจงของพนกังานใน

การใชสิ้นคา้ 

สัญญา  • ช่ือ 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• อีเมล ์

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• ปัญหาและความ
ตอ้งการส่วน
บุคคล 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของ

คู่สัญญา) 

การเจรจาราคาและเง่ือนไข: เพื่อการ

เจรจาเร่ืองราคาและเง่ือนไขของสินคา้

ในจะจดัซ้ือ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย  

• ช่ือ 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• อีเมล ์
• แฟ้มผลงานและ

ขอ้มูลสเปก 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของ

คู่สัญญา) 

การพจิารณาความสามารถ: เพื่อท า

การตรวจสอบความสามารถของ

องคก์รและบคุคล เพื่อเป็นผูข้ายท่ี

ไดรั้บอนุมติั (approved vendor) 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• อีเมล ์
• ประกาศนียบตัร

ของบคุคล 
• แฟ้มผลงานและ

ขอ้มูลสเปก 

ระหว่าง
ระยะเวลาการ
ให้บริการและ
หลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของ

คู่สัญญา) 

การจ้างบริการเกี่ยวกบังานขนส่ง: 

ส าหรับการจา้งบริการงานขนส่ง 

ภายในประเทศและขา้มประเทศ  

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• อีเมล ์
• ขอ้มูลการเดินทาง

และท่ีตั้ง  

ระยะเวลาการ
ให้บริการและ
หลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของ

คู่สัญญา) 

การจ้างบริการเกี่ยวกบังานพธิีการ

ศุลกากร: เพื่อจา้งบริการเก่ียวกบังาน

พิธีการศุลกากร  

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• อีเมล ์
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระยะเวลาการ
ให้บริการและ
หลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี 

เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

(เจา้หนา้ท่ี BOI) 
การจัดเตรียมอาหารให้กบัเจ้าหน้าท่ี 

BOI: เพื่อการจดัเตรียมอาหารใหก้บั

ทีมผูต้รวจสอบของส านกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• อีเมล ์

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

(BOI) ระหว่างการเขา้ตรวจสอบ

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง  
• ขอ้มูลความชอบท่ี

ไม่อ่อนไหว  

เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

(เจา้หนา้ท่ีจาก

คณะกรรมการ

ส่งเสริมการ

ลงทุนลาว 

(Master List)) 

อ านวยความสะดวกให้กบัเจ้าหน้าท่ี

ลาว: เพื่อการอ านวยความสะดวก

ให้กบัเจา้หนา้ท่ีลาวมาปฏิบติัหนา้ท่ี 

เช่น การรับส่ง ท่ีพกั และค่าใชจ้่ายอื่น  

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย  

• ช่ือ 
• เพศ 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• หนงัสือเดินทาง 
• ค่าใชจ้่าย

ประจ าวนั 
• ขอ้มูลการเดินทาง

และโรงแรม 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การบริหารคลังสินค้า: เพื่อการบริหาร

คลงัสินคา้ เก่ียวกบัการบนัทึกการ

จดัการคลงัสินคา้โดยบุคลากร เช่น 

การรับสินคา้ การส่งสินคา้ การยืม

สินคา้ และการคืนสินคา้  

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• สินคา้ท่ีไดรั้บและ

ไดจ้ดัส่ง 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัผู ้

ยืมหรือผูใ้ช ้
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การด าเนินงานในป๊ัมน ้ามนั: เพื่อ

ด าเนินงานในป๊ัมน ้ามนั ณ สถานท่ี

ปฏิบติังานต่างๆ 

สัญญา • ช่ือ 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• อีเมล ์
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ  
การจัดการความปลอดภัย: เพื่อจดัการ

ความปลอดภยัในการเขา้ถึงพ้ืนท่ีใน

สถานท่ีปฏิบติังานต่างๆ โดยการ

ใชล้๊อค  

สัญญา • ช่ือ 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• อีเมล ์
• พ้ืนท่ีท่ีอนุญาตให้

เขา้ถึง 
• ต าแหน่งของล๊อค 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• ขอ้มูลการ
ปฏิบติังานทัว่ไป 

งานส านักกรรมการผู้จัดการ 
พนกังานบริษทั

ในเครือและ

ผูบ้ริหาร 

การจัดงาน: เพื่อการจดังานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัองคก์ร เช่น พิธีลงนามสัญญา 

สัญญาและ
ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ภาพเคล่ือนไหว

และภาพน่ิงท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง 

• ภาพเคล่ือนไหว
และภาพน่ิงท่ี
เฉพาะเจาะจงของ
ผูบ้ริหาร 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

บุคคลภายนอก 

(แขก หรือ

เจา้หนา้ท่ีรัฐ)  

การจัดงาน: เพื่อการจดังานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัองคก์ร เช่น พิธีลงนามสัญญา 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ภาพเคล่ือนไหว

และภาพน่ิงท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ  
การจัดการการเย่ียมชมสถานที่: เพื่อ

ด าเนินการให้พนกังานสามารถเขา้

เย่ียมชมสถานท่ี และการเดินทางทัว่ไป 

เช่น เท่ียวบิน และการส ารองท่ีพกั

อาศยั 

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 
• บตัรประจพตวั

ประชาชน 
• เบอร์ติดต่อ 
• หนงัสือเดินทาง 
• ขอ้มูลการเดินทาง

และโรงแรม 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

บุคคลภายนอก 

(แขก ครอบครัว 

เจา้หนา้ท่ีรัฐ) 

การจัดการการเย่ียมชมสถานที่และการ

เดินทาง: เพื่อด าเนินการใหบุ้คคล

สามารถเขา้เยี่ยมชมสถานท่ี และการ

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เพศ 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 
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แก้ไขคร้ังที่ 00 

มีผลบังคับใช้วันที่   
18 พฤษภาคม 2564 

 

ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

เดินทางทัว่ไป เช่น เท่ียวบิน และการ

ส ารองท่ีพกัอาศยั 
• เบอร์ติดต่อ 
• หนงัสือเดินทาง 
• ขอ้มูลการเดินทาง

และโรงแรม 
พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การขอวีซ่า: เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ผูบ้ริหารและพนกังานในการขอวีซ่า  

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• ท่ีอยู ่
• หนงัสือเดินทาง 
• ขอ้มูลท่ีจ าเป็นใน

การเดินทาง 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

บุคคลภายนอก (ผู ้

ถือหุ้น และ 

ผูเ้ขา้ร่วมการ

ประชุมผูถื้อหุน้) 

การประชุมผู้ถือหุ้น: เพื่อการจดัการจดั

ประชุมผูถื้อหุน้ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เพศ 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน (ไม่มี
ขอ้มูลเก่ียวกบัหมู่
เลือดและศาสนา) 

• เบอร์โทรศพัท ์
• ท่ีอยู ่

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

กรรมการของ

บริษทัในเครือ 
การด าเนินการเร่ืองการฝึกอบรมของ

กรรมการ: เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการ

ฝึกอบรมของกรรมการ 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เบอร์โทรศพัท ์
• ขอ้มูลการ

ฝึกอบรม 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

บุคคลภายนอก 

(บุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้ง) 

การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ

การแพทย์: เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ

เก่ียวกบัการแพทย ์เช่น การเดินทาง 

และท่ีพกั 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เพศ 
• เบอร์โทรศพัท ์
• หนงัสือเดินทาง 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 
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มีผลบังคับใช้วันที่   
18 พฤษภาคม 2564 

 

ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• ใบเสร็จรับเงิน 
(ไม่มีขอ้มูล
เก่ียวกบัสุขภาพ) 

• ขอ้มูลการเดินทาง
และโรงแรม 

พนกังานบริษทั

ในเครือและ

บุคคลภายนอก 

(เช่น ครอบครัว 

หรือบคุคล

สาธารณะ) 

การเข้าเยี่ยม: เพื่อจดัการการเขา้เยี่ยม

ในกรณีการรักษาตวัในโรงพยาบาล 

และการคลอดบุตรของบุคคลส าคญั 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เพศ 
• ขอ้มูลเก่ียวกบั

โรงพยาบาล 
• ภาพน่ิงท่ีไดถ่้าย

ขณะเขา้เยี่ยม 
• ใบเสร็จเพื่อ

ด าเนินการเบิกเงิน 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก 

(นางแบบ) 
กิจกรรมพเิศษ: เพื่อการจดักิจกรรม

พิเศษ 

สัญญา • ภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหว 

• ช่ือ 
• เบอร์โทรศพัท ์

ระยะเวลาการ
ให้บริการและ
หลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือและ

บุคคลภายนอก 

(เช่น แขก 

เจา้หนา้ท่ีรัฐ หรือ

ชาวบา้น  

กิจกรรม CSR: เพื่อการท ากิจกรรม 

CSR เช่น การช่วยเหลือภยัพิบติั การ

ท ากิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเงิน

และส่ิงของให้กบัชุมชมและองคก์ร

ต่างๆ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เพศ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• หนงัสือเดินทาง 
• ภาพเคล่ือนไหว

หรือภาพน่ิงท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

ผูบ้ริหารบริษทั

ในเครือ 
การจัดท าส่ือCSR: เพื่อการจดัท า

บทความเก่ียวกบัการบริหารลูกคา้

สัมพนัธ์  

สัญญาและ
ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ภาพเคล่ือนไหว

หรือภาพน่ิงท่ี

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

เฉพาะเจาะจงของ
ผูบ้ริหาร 

บุคคลภายนอก 

(เช่น ชาวบา้น) 
ส่ือการโฆษณา: เพื่อจดัท าส่ือโฆษณา

ของบริษทัและบริษทัในเครือผา่น

ช่องทางอินเทอร์เน็ต หนงัสือพิมพ ์

นิตยสาร โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบั CSR 

บทบรรณาธิการ และวนัส าคญั 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ภาพเคล่ือนไหว
และภาพน่ิงท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง 

 
 

เก็บรักษา
ตลอดไป 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การเผยแพร่ข่าว: เพื่อการจดัท าขา่ว

ส าหรับใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 

เก่ียวกบัแผนการด าเนินงาน แผนการ

ขยายตวั การลงทุนในธุรกิจพเิศษ 

กิจกรรม CSR การเปล่ียนแปลง

โครงสร้างองคก์ร 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เน้ือหาเฉพาะจาก

การสัมภาษณ์
พนกังาน 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

งานการเงินและการบัญชี 
พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจ่ายเงินให้กับพนักงาน: เพื่อการ

จ่ายเงินต่างๆ ให้กบัพนกังาน 

สัญญา • ช่ือ 
• ขอ้มูลระบตุวัตน 

เช่น บตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

• เลขบญัชีธนาคาร 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

บุคคลภายนอก 

(ผูข้ายบุคคล

ธรรมดา) 

การจ่ายเงินให้กับคู่ค้า: เพื่อการจ่ายเงิน

ให้กบัผูข้ายบคุคลธรรมดา 

สัญญา • ช่ือ 
• ขอ้มูลระบตุวัตน 

เช่น บตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

• เลขบญัชีธนาคาร 

ระยะเวลาการ
ให้บริการและ
หลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

บุคคลภายนอก 

(ผูข้ายท่ีเป็น

องคก์ร) 

การจ่ายเงินให้กับคู่ค้า: เพื่อการจ่ายเงิน

ให้กบัผูข้ายท่ีเป็นองคก์ร 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือองคก์ร 
• เลขบญัชีของ

องคก์ร 
• เบอร์โทรศพัท ์
• ท่ีอยู ่

ระยะเวลาการ
ให้บริการและ
หลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี 
 

บุคคลภายนอก 

(บุคลากรท่ี

เก่ียวขอ้ง) 

การคืนเงินทดรองจ่ายให้กับการรักษา

ในโรงพยาบาล: เพื่อการคืนเงินทดรอง

จ่ายให้กบัการรักษาในโรงพยาบาล

ของบคุลากรเฉพาะราย 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เพศ 
• หนงัสือเดินทาง 
• ใบเสร็จรับเงินการ

ขายสินคา้และ
บริการ 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก (ผู ้

ซ้ือบุคคล

ธรรมดา) 

บัญชีลูกหนีข้องผู้ซ้ือ: เพื่อจดัท า

บญัชีลูกหน้ีของผูซ้ื้อบคุคลธรรมดา 

ในการขายทรัพยสิ์นท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

สัญญา • ช่ือ 
• ขอ้มูลระบตุวัตน 

เช่น บตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

• เลขบญัชีธนาคาร 

ระยะเวลาของ
สัญญาซ้ือขาย
และหลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของผู ้

ซ้ือท่ีเป็นองคก์ร) 

บัญชีลูกหนีข้องผู้ซ้ือ: เพื่อจดัการ

บญัชีลูกหน้ีของผูซ้ื้อท่ีเป็นองคก์ร ใน

การขายทรัพยสิ์นท่ีไม่ใชแ้ลว้ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือองคก์ร 
• เลขบญัชีธนาคาร

ขององคก์ร 
• เบอร์โทรศพัท ์
• ท่ีอยู ่

ระยะเวลาของ
สัญญาซ้ือขาย
และหลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การบันทึกทรัพย์สินถาวร: เพื่อจด

บนัทึกทรัพยสิ์นถาวรท่ีพนกังาน

ครอบครอง และหนา้ท่ีในการดูแล

รักษาทรัพยสิ์น รวมถึงการส่ังซ้ือ

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• รายการทรัพยสิ์น

ท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบ 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

ทรัพยสิ์นโดยพนกังานบางเจา้ของ

ขอ้มูล  
• ค าส่ังซ้ือสินคา้ 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
บัญชีแยกประเภททั่วไป: เพื่อจดัท า

บญัชีแยกประเภททัว่ไป 

สัญญา • จ านวนผูใ้ช ้
• ขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูใ้ชง้านแต่ละ
เจา้ของขอ้มูล 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

บุคคลภายนอก (ผู ้

ลงทุนบุคคล

ธรรมดา หรือผู ้

ลงทุนประเภท

องคก์ร) 

ความช่วยเหลืออ่ืนๆ: เพื่อช่วยเหลือ

ตามท่ีไดผู้ล้งทุนไดร้้องขอ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 
 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลองคก์ร 
• นามบตัร 
• สรุปค าร้องขอ

หรือปัญหา 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก  

(ผูล้งทนุบคุคล

ธรรมดา สมาชิก

ครอบครัว และ

พนกังานของผู ้

ลงทุนประเภท

องคก์ร)  

การสนับสนุนผู้ถือหุ้น: เพื่อใหบ้ริการ

ผูถื้อหุ้นในดา้นต่างๆ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• จ านวนของหุ้นท่ีผู ้

ถือหุ้นแต่ละราย
ถือ 

• สรุปขอ้ร้องเรียน
จากผูถื้อหุ้น 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก  

(ผูท่ี้อาจจะเป็น

พนัธมิตรทาง

ธุรกิจ) 

การเลือกพนัธมติรทางธุรกิจ: เพือ่การ

เลือกพนัธมิตรทางธุรกิจดา้นการเงิน 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือองคก์ร 
• ช่ือผูป้ระสานงาน 
• เบอร์โทรศพัท ์
• อีเมล ์
• ท่ีอยู ่
• แฟ้มผลงานและ

ขอ้มูลการ
ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากนิติ
กรรมสุดทา้ย 

งานบริหารองค์กร 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การบริหารจัดการพื้นที:่ เพื่อการ

จดัการงานบริหาร เช่น งานบริหาร

พ้ืนท่ี การเช่า ท่ีจอดรถ รวมถึงการจด

ทะเบียนรถยนต ์

สัญญา • ขอ้มูลพ้ืนฐานท่ี
สามารถระบุ
ตวัตนของ
พนกังานขบัรถท่ี
รับผิดชอบ
ยานพาหนะ  

• ขอ้มูลเก่ียวกบั
ยานพาหนะ 

• ขอ้มูลการ
ปฏิบติังานทัว่ไป  

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของผู ้

ให้บริการ

ภายนอก) 

การบ ารุงรักษาส่ิงอ านวยความสะดวก: 

เพื่อจา้งเหมาบริการงานบ ารุงรักษา

บางส่วน ขอ้มูลของผูใ้หบ้ริการ อาจ

ถูกส่งให้กบับคุคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น เจา้ของอาคาร ตามเง่ือนไขการเช่า

พ้ืนท่ีอาคาร  

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน 
• เพศ 
• อีเมล ์
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระยะเวลาของ
สัญญาบริการ
และหลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี 
 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของผู ้

ให้บริการ

ภายนอก) 

บริการงานท าความสะอาด: เพื่อจา้ง

เหมาบริการงานบริการท าความสะอาด

บางส่วนจากผูใ้ห้บริการภายนอก 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน 
• ขอ้มูลดา้น

ธนาคาร 
• เอกสารท่ีเก่ียวกบั

งาน 
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระยะเวลาของ
สัญญาบริการ
และหลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี  
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดการสาธารณูปโภค: เพื่อการ

จดัซ้ือสาธารณูปโภคท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เช่น โทรศพัทมื์อถือ 

สัญญา • ช่ือ 
• เบอร์โทรศพัท ์
• บนัทึกการโทร 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• ใบเรียกเกบ็เงินค่า
โทรศพัท ์

 

บุคคลภายนอก 

(พนกังานของผู ้

ให้บริการจดัเกบ็) 

การจัดส่งเอกสาร: เพื่อจดัการการ

จดัเกบ็เอกสารท่ีไม่ใช ้โดยการจดัเก็บ

ในกล่องและส่งให้กบัผูใ้หบ้ริการ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือองคก์ร 
• เบอร์โทรศพัท ์
• อีเมล ์
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระยะเวลาของ
สัญญาบริการ
และหลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือและ

บุคคลภายนอก (ผู ้

เยี่ยมชม) 

กล้องวงจรปิด: เพื่อดูแลและเขา้ถึง

ระบบกลอ้งวงจรปิด ถา้จ าเป็น  

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• บนัทึกภาพกลอ้ง
วงจรปิด 

จนกว่า
บนัทึกภาพจะ
ถูกลบ 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การให้บริการงานบริหาร: เพื่อจดัการ

และให้บริการงานบริหารกบักิจกรรม

ภายใน เช่น กิจกรรมแข่งขนัรีไซเคิล 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ภาพเคล่ือนไหว
และภาพน่ิงท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ผลการแข่งขนั 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
งานบริหารรถยนต์: เพื่องานบริหาร

รถยนตท่ี์มีพนกังานขบัรถประจ า

ส าหรับผูบ้ริหาร เช่น เกบ็บนัทึก

เส้นทาง และกลอ้งติดรถยนต ์

สัญญา • ช่ือและขอ้มูลระบุ
ตวัตนทัว่ไปของ
ผูบ้ริหาร 

• ช่ือและขอ้มูลระบุ
ตวัตนทัว่ไปของ
พนกังานขบัรถ 

• บนัทึกเส้นทาง 
• บนัทึกภาพกลอ้ง

ติดรถยนต ์

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
งานสนับสนุนรถยนต์: เพื่อสนบัสนุน

รถยนตแ์ก่ผูบ้ริหารโดยไม่มีพนกังาน

ขบัรถ 

สัญญา • ช่ือและขอ้มูลระบุ
ตวัตนทัว่ไปของ
ผูบ้ริหาร 

• บนัทึกภาพกลอ้ง
วงจรปิด 

• บนัทึกการ
เดินทาง 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การบริหารรถยนต์ที่ใช้ร่วมกัน: เพื่อ

ให้บริการรถยนตท่ี์ใชร่้วมกนั และ

จดัการระบบการติดตาม รวมถึงบนัทึก

เก่ียวกบัพนกังานท่ีใชบ้ริการรถยนต์

นั้น 

สัญญา • ช่ือของพนกังานท่ี
ใชบ้ริการรถยนต์
ท่ีใชร่้วมกนั 

• บนัทึกการ
เดินทาง 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การส ารองเท่ียวบิน: เพื่อติดต่อกบัผูใ้ห้

บริการภายนอกส าหรับการส ารอง

เที่ยวบินให้พนกังาน และด าเนินการ

อื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน 
• หนงัสือเดินทาง 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

เดินทาง   

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การส ารองตั๋วรถไฟ: เพ่ือส ารองตัว๋

รถไฟให้พนกังาน 

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน 
• หนงัสือเดินทาง 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

เดินทาง 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การส ารองที่พกัในโรงแรม: เพื่อ

ด าเนินการส ารองท่ีพกัในโรงแรม ทั้ง

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

โดย CKP เองและโดยผูใ้ห้บริการ

ภายนอก 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน 
• หนงัสือเดินทาง 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

เดินทาง 

หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดซ้ือประกันภัย: เพ่ือการจดัซ้ือ

ประกนัภยัให้กบัผูเ้ดินทางเป็นรายคร้ัง 

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 
• อาย ุ
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน 
• หนงัสือเดินทาง 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

เดินทาง 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดการการเบกิเงินคืน: เพื่อ

ด าเนินการเก่ียวกบัการเบิกเงินคืนใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบัการเดินทางโดย

พนกังาน 

สัญญา • ช่ือ 
• แบบฟอร์ขอเบิก

เงินคืน 
• ใบเสร็จรับเงิน 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การด าเนินงานทั่วไปจากส านกังาน

เวียงจันทน์: เพื่อรายงานการ

ด าเนินงานทัว่ไปท่ีไดรั้บมาจาก

ส านกังานเวียงจนัทน์ รวมถึงงาน

เอกสารทัว่ไป การติดต่อหน่วยงานรัฐ 

กิจกรรมกบัคูค่า้ และการประชุม การ

ปฏิบติังานน้ีอาจมีการส่งขอ้มูลของ

พนกังานของ XPCL และ NN2 รวมถึง

พนกังานอื่นๆท่ีประจ าท่ีประเทศลาว 

สัญญา • ขอ้มูลเก่ียวกบั
พนกังาน 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ช่ือองคก์ร 
• รายงานกิจกรรม

ทัว่ไป 
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

งานควบคุมและก ากบัดูแลธุรกิจ 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ และ

บุคคลภายนอก 

(บุคลากรของ

บุคคลภายนอก) 

ประสานงานกบั

ทั้งบริษทัและ

บริษทัในเครือ 

การจัดการเอกสาร: เพื่อจดัการและ

จดัเกบ็เอกสารส่วนใหญข่องบริษทั

และบุคคลภายนอก รวมถึง สัญญา 

ใบอนุญาตส่วนบคุคล และขอ้มูล

ทัว่ไปอ่ืน  

สัญญาและ
ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ใบอนุญาต

เก่ียวกบัวิชาชีพ 
• ขอ้มูลระบตุวัตน

ทัว่ไป (โดยไม่มี
ขอ้มูลเก่ียวกบัหมู่
เลือดและศาสนา) 

• ประวติัการท างาน 
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 
• ลายมือช่ือ   

ระหว่าง
ระยะเวลาของ
สัญญาบริการ
และการจา้งงาน
และ 
หลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี 
หรือ 10  ปี 
หลงัจากนิติ
กรรมสุดทา้ย
กบับริษทัที่
เก่ียวขอ้ง 

บุคคลภายนอก (ผู ้

ถือหุ้นของ

บริษทั) 

เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น: เพื่อ

ประสานงานกบับุคคลภายนอก ในการ

พิมพเ์อกสารการประชุมเพื่อส่งให้ผูถื้อ

หุ้น รวมถึงด าเนินการจดัส่ง 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู ่
• เลขผูถื้อหุ้น 
• ขอ้มูลการถือหุ้น 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก (ผู ้

ถือหุ้นของบริษทั

และผูรั้บมอบ

ฉนัทะ) 

บันทึกการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น: 

เพื่อจดบนัทึกการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุ้น 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน (ไม่มี
ขอ้มูลเก่ียวกบั
ศาสนาและหมู่
เลือด) 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บขอ้มูล 

บุคคลภายนอก  

(ผูถื้อหุน้ของ

บริษทัและผูรั้บ

มอบฉนัทะ) 

บันทึกการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น: 

เพื่อจดบนัทึกการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุ้น 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน (ไม่มี
ขอ้มูลเก่ียวกบั
ศาสนาและหมู่
เลือด) 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
ประชุม 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• ขอ้มูลเบ้ืองตน้
ของผูเ้ขา้ร่วม 

• ภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหว
ของการประชุม
ทางไกล 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดการประชุม: เพื่อจดัการประชุม

ให้กบัคณะกรรมการบริษทัและ

คณะกรรมการอื่นๆ 

สัญญา • ช่ือ 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน 
• ขอ้มูลเบ้ืองตน้

ของผูเ้ขา้ร่วม 
• ภาพน่ิงและ

ภาพเคล่ือนไหว
ของการประชุม
ทางไกล 

• สรุปเน้ือหาของ
สถานการณ์บาง
กรณี 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

บุคคลภายนอก 

(กรรมการของ 

XPCL และ NN2) 

ติดต่อกบัหน่วยงานรัฐลาว: เพื่อติดต่อ

กบัเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานรัฐลาว เพื่อ

ปฏิบติัตามกฎหมายประเทศลาว เช่น 

ให้เอกสารท่ีเก่ียวกบักรรมการ 

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 
• หนงัสือเดินทาง 
• ท่ีอยู ่
• ขอ้มูลอื่นท่ีรัฐบาล

ลาวขอ 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

บุคคลภายนอก

และภายใน 

(บุคลากรและผู ้

ถือหุ้นของ CKP 

เครือข่ายผู้ถือหุ้นและบุคคลท่ี

เกี่ยวข้อง: เพื่อบนัทึกโครงสร้างการ

ถือหุ้นของผูถื้อหุน้ของกลุ่ม CKP เพื่อ

การโหวตท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งตาม

กฎหมายในแต่ละการประชุม 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เพศ 
• องคก์ร 
• ผูถื้อหุ้น 
• ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัว 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่ม CKP 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

และบริษทัใน

เครือ) 
• ประโยชน์ทบั

ซอ้น 

บุคคลภายนอก 

(External parties 

(ผูถื้อหุน้

รายบุคคลและ

พนกังานของผูถื้อ

หุ้นหลกัท่ีส าคญั

ของ CKP) 

การจดทะเบียนและความเคล่ือนไหว

ของการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น: เพื่อ

ด าเนินการจดทะเบียนและความ

เคล่ือนไหวของการถือหุน้ของผูถื้อราย

ใหญ่ รวมถึงการรายงาน big lot เม่ือ

ไดรั้บค าส่ังจากหน่วยงานรัฐ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ความสัมพนัธ์ใน

การถือหุ้น 
• ขอ้มูลอื่นตามท่ี

ระบุในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานรัฐ 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบั
กลุ่ม CKP  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจดทะเบียนองค์กร และใบอนุญาต

ขององค์กร: ส าหรับการลงนามและส่ง

เอกสารและด าเนินการเก่ียวกบัการจด

ทะเบียนองคก์รและใบอนุญาตของ

องคก์รของบริษทั ตามเง่ือนไขของ

กฎหมาย 

สัญญา • ขอ้มูลส่วนบุคคล
เบ้ืองตน้ของ
กรรมการ 

• ช่ือ 
• ท่ีอยู ่
• ช่ือต าแหน่ง 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การให้ค าปรึกษาและข้อพพิาท: เพื่อให้

ค  าปรึกษาและด าเนินการเก่ียวกบัคดี

ความ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เพศ 
• ขอ้มูลเบ้ืองตน้

ของพนกังาน 
• เน้ือหาของ

ค าปรึกษา 
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากเกิด
เหต ุ

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การเรียกร้องค่าชดเชย: เพื่อด าเนินการ

ท าค าขอเรียกร้องค่าชดเชย ส าหรับ

ประกนัภยัทรัพยสิ์นและส่งให้ผูรั้บ

ประกนัภยั 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมายและ
สิทธิตาม
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลการติดต่อ

ของผูท่ี้
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากเกิด
เหต ุ
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• อีเมล ์ 
• ขอ้ความ  
• ภาพเหตุการณ์

ขณะเกิดและ
ต่อมาท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง 

• ขอ้มูลอาการ
บาดเจ็บ 

บุคคลภายนอก 

(บุคคลท่ีสามของ

บริษทัในเครือ) 

การด าเนินการเกี่ยวกบัประกันภัย

ความรับผิดต่อบุคคลท่ีสาม: เพื่อ

ด าเนินการขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการ

เรียกร้องค่าชดเชยตามประกนัภยัความ

รับผิดต่อบคุคลท่ีสาม และส่งใหก้บั

ผูรั้บประกนัภยั 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมายและ
สิทธิตาม
กฎหมาย  

• ช่ือ 
• ขอ้มูลการติดต่อ

ของผูรั้บผดิชอบ 
• อีเมล ์
• ขอ้ความโทรศพัท ์
• ภาพเหตุการณ์

ขณะเกิดและ
ต่อมาท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง 

• ขอ้มูลอาการ
บาดเจ็บ 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากเกิด
เหต ุ

บุคคลภายนอก 

(ผูรั้บประโยชน์

จากพนกังานท่ี

เสียชีวิต) 

การด าเนินการเกี่ยวกบัผลประโยชน์

จากประกันชีวิตและประกันสุขภาพ: 

เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัผลประโยชน์

จากประกนัชีวิตและประกนัสุขภาพ

ของพนกังานท่ีเสียชีวิต และ

ประสานงานกบัผูรั้บผลประโยชน์ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ขอ้มูลส่วนบุคคล
เบ้ืองตน้ของผูรั้บ
ผลประโยชน ์

• ช่ือ 
• เพศ 
• เบอร์โทรศพัท ์
• ท่ีอยู ่

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากเกิด
เหต ุ

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดการการเรียกค่าชดเชยจาก

ประกันชีวิตและประกนัอุบตัิเหตุ: เพื่อ

จดัการการเรียกค่าชดเชยจากประกนั

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• รายละเอียดของ

การใชป้ระกนั
และเหตุการณ์  

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากเกิด
เหตหุรือการใช ้
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

ชีวิตและประกนัอุบติัเหตุ ในส่วนท่ี

เก่ียวกบัผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก อุบติัเหตุ 

และทนัตกรรม ให้กบัพนกังาน 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกบัผู้เอาประกัน: 

เพื่อสรุปและส่งขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง

ของพนกังานให้กบัผูรั้บประกนัภยั 

ส าหรับการปรับเปล่ียนรูปแบบ

ประกนัภยั 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เงินเดือน 
• ท่ีอยู ่
• เบอร์โทรศพัท ์

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

บุคคลภายนอก 

(สมาชิก

ครอบครัวของ

พนกังาน BIC) 

ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกบัผู้เอาประกัน: 

เพื่อสรุปและส่งขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลง

ของพนกังานให้กบัผูรั้บประกนัภยั 

ส าหรับการปรับเปล่ียนรูปแบบ

ประกนัภยั 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เงินเดือน 
• ท่ีอยู ่
• เบอร์โทรศพัท ์

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดหาประกันชีวติและประกนั

สุขภาพ: เพื่อด าเนินการจดัหาประกนั

ชีวิตและประกนัสุขภาพ โดยขึ้นอยูก่บั

นโยบายการประกนัภยั 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เงินเดือน 
• ท่ีอยู ่
• เบอร์โทรศพัท ์

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ: 

เพื่อใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บ

ประกนัภยัและนายหนา้ประกนัภยั เพื่อ

ด าเนินการจดัหาประกนัภยัส าหรับ

ความรับผิดของกรรมการ  

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 
• ขอ้มูลระบตุวัตน

เบ้ืองตน้ 
• ประวติัเก่ียวกบัคดี

ความ 
• ระยะเวลาการ

ส้ินสุดความเป็น
กรรมการ 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ (XPCL 

และ NN2) 

ประกันทดแทนแรงงาน และความรับ

ผิดนายจ้างต่อลูกจ้าง: เพื่อให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูรั้บประกนัภยัและ

นายหนา้ประกนัภยั เพื่อด าเนินการ

จดัหาประกนัทดแทนแรงงาน และ

ความรับผิดนายจา้งต่อลูกจา้ง 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เงินเดือน 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
ภาพรวมการสร้างแผนความปลอดภัย

ในการท างาน: เพื่อการสร้างแผนงาน

การท างานส าหรับส่วนการด าเนินงาน

แต่ละหน่วย เพื่อความปลอดภยัของ

สถานท่ีปฏิบติังาน   

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ขอ้มูลเก่ียวกบั
เหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้น 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ขอ้มูลทัว่ไปของ

พนกังาน 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
ภาพรวมค าส่ังในการท างาน: เพื่อการ

ประเมินสมรรถภาพของพนกังาน โดย

ค านึงถึงธรรมชาติ และแผนงานการ

ท างานของแต่ละงาน เพื่อสร้าง

แผนงานการท างานในภาพรวม 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ประกาศนียบตัร 
• ใบอนุญาต 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดการความเส่ียงและความ

ปลอดภัย: เพื่อพิจารณาประเด็นเร่ือง

ความปลอดภยัจากมุมมองของงาน

วิศวกรรม และลดความเส่ียงใน

สถานท่ีปฏิบติังานเพื่อความปลอดภยั

ทางดา้นวิศวกรรมในภาพรวม 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• งานท่ีอยูใ่นความ

รับผิดชอบ 
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 
 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

งานทรัพยากรบุคคล 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การบ่งช้ีถึงปัญหา: เพ่ือบง่ช้ีถึงปัญหา

โดยช่องทางต่างๆ เช่น ขอ้ร้องเรียน

ของพนกังาน ปัญหาในการปฏิบติังาน

โดยฝ่ายจดัการ และค าขอฝึกอบรม

ของพนกังาน 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• บนัทึกขอ้

ร้องเรียน 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การบ่งช้ีความต้องการในการฝึกอบรม: 

เพ่ือบ่งช้ีว่าบุคคลใด จากต าแหน่งใด 

ขององคก์ร ตอ้งการการฝึกอบรม และ

การอบรมอะไร เพื่อสร้างรายการการ

ฝึกอบรม  

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัผล

การปฏิบติังาน
ของพนกังาน  

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
สร้างแผนการฝึกอบรม: เพื่อสร้าง

แผนการฝึกอบรม 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัผล

การปฏิบติังาน
ของพนกังาน  

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดเตรียมการฝึกอบรม: เพื่อ

จดัเตรียมและจดัการการฝึกอบรม ใน

บางกรณี CKP อาจจะมีความ

จ าเป็นตอ้งให้ขอ้มูลของพนกังานกบัผู ้

ฝึกอบรมล่วงหนา้ ส าหรับการ

จดัเตรียมส่ือการอบรม 

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• การด ารงต าแหน่ง 
• ประสบการณ์การ

ท างาน 
• บนัทึกการ

ฝึกอบรม 
• ประวติัการสมคัร

งาน 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

บุคคลภายนอก (ผู ้

ฝึกอบรม) 
การจัดการฝึกอบรม: เพื่อการคดัเลือก

ผูฝึ้กอบรม จดัเตรียม และจดัการ

ฝึกอบรม  

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 
• ประสบการณ์การ

ท างาน 
• ประวติัการ

ฝึกอบรม 
• ประวติัเพื่อสมคัร

งาน 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน 

ระยะเวลาของ
สัญญาบริการ
และหลงัจาก
ระยะเวลา
ดงักล่าว 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
จัดฝึกอบรม: เพื่อจดัฝึกอบรม ซ่ึง

รวมถึงการฝึกอบรมในส านกังาน นอก

ส านกังาน โดยผูฝึ้กอบรมภายใน

องคก์รและภายนอกองคก์ร จดัเตรียม

อาหาร (ถา้จ าเป็น) และจดัเตรียมการ

ทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม 

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ผลการทดสอบ 
• บนัทึกเน้ือหาท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
ส ารวจความพงึพอใจหลังการ

ฝึกอบรม: เพื่อท าการส ารวจความพึง

พอใจหลงัการอบรม เพื่อประเมินว่า

การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

และน าไปปรับปรุงการอบรมใน

อนาคต 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย  

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ผลการฝึกอบรม/

ความคิดเห็น 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
รายงานหลังการฝีกอบรมภายใน

องค์กร: เพื่อสร้างเอกสารแบบสรุป

การประเมินผลการฝึกอบรม ส าหรับ

ทีมจดังาน ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เพศ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ความคิดเห็น

เก่ียวกบัการ
ฝึกอบรม 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

อบรม และคณะกรรมการบริษทั (ถา้

จ าเป็น)  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร: เพื่อ

การแบ่งปันความรู้ภายในองคก์ร แบบ

ไม่เป็นทางการ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• บทเรียนในการ
ปฏิบติังาน 

• ภาพน่ิงของ
พนกังานท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การติดต่อหน่วยงานรัฐ: เพื่อจดัเตรียม

รายงานสรุปการฝึกอบรม และส่งให้

หน่วยงานรัฐ คือ กรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน  

การปฏิบติั
ตามกฎหมาย  

• ช่ือ 
• หลกัสูตรการ

ฝึกอบรม 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน 
• ลายมือช่ือ 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การรับรอง ISO: เพื่อเตรียมเอกสาร

ให้กบัตวัแทนของ ISO เขา้มา

ตรวจสอบส าหรับการรับรอง ISO 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ประสบการณ์การ

ท างาน 
• ประกาศนียบตัร 
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 
• ขอ้มูลอื่นๆตามค า

ขอของผู ้
ตรวจสอบ  

ไม่มีการเก็บ
รักษา   

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดการระบบการเรียนรู้ทาง

อินทราเน็ต: เพื่อจดัการระบบการเรียน

การสอนผา่นอินทราเน็ต ซ่ึงจะมีขอ้มูล

เก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอน และ

ขอ้สรุปของปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ประสบการณ์การ

ท างาน 
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังานทัว่ไป 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• บทเรียนการ
ท างาน 

• ภาพน่ิงของ
พนกังานท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง 

• ขอ้สรุปของ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
จัดเก็บ Kaizen sheet: เพื่อจดัเก็บ 

Kaizen sheet จากพนกังานส าหรับการ

แบ่งปันแนวคดิ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• แนวการปฏิบติั 
• แนวทางการให้

เหตผุล 
• ภาพน่ิงท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง 

เก็บรักษา
ตลอดไป 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
อ านวยความสะดวกให้กบักิจกรรม

ของบริษัท: เพื่อการอ านวยความ

สะดวกให้กบักิจกรรม เช่น townhall 

team building CSR และการประกาศ

เก่ียวกบัโครงการ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เพศ 
• การประกาศเร่ือง

การเล่ือนขั้น 
• เน้ือหาเก่ียวกบั

กิจกรรม CSR 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บรวบรวม 

นกัศึกษาฝึกงาน

ของบริษทัใน

เครือ 

นักศึกษาฝึกงาน: ส าหรับการ

สัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสาร

ของผูส้มคัร ความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปรับปรุง และการสัมภาษณ์หลงัจาก

ฝึกงาน  

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เพศ 
• ประวติัส าหรับ

การสมคัรงาน 
• ประวติัการศึกษา 
• ประวติัการท า

กิจกรรม 
• ขอ้มูลผูท่ี้ตอ้ง

ติดต่อกรณีฉุกเฉิน 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บรวบรวม 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• เน้ือหาการหารือ  
พนกังานบริษทั

ในเครือ 
สอบทานโครงสร้างองค์กร และสร้าง

รายละเอียดงาน และยืนยันก าลังคน

ประจ าปี: ส าหรับการสอบทาน

โครงสร้างองคก์ร สร้างรายละเอียด

งาน ยืนยนัก าลงัคนประจ าปี เพื่อจดัท า

เอกสารเก่ียวกบัก าลงัคน 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• บทบาทหนา้ท่ี 
• ผลการส ารวจ 

เก็บรักษา
ตลอดไป 

บุคคลภายนอก 

(ผูส้มคัรงานของ

บริษทัในเครือ) 

ด าเนินการรับสมัครงาน: ส าหรับการ

ด าเนินการรับสมคัรงาน โดยเร่ิมจาก

การประกาศรับสมคัรงานและรับใบ

สมคัรงาน 

สัญญา • ช่ือ 
• รายละเอียด

ส่วนตวั 
• เบอร์โทรศพัท ์ 
• อีเมล ์
• วุฒิการศึกษา 
• แฟ้มสะสมผลงาน 
• ประสบการณ์ 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

บุคคลภายนอก 

(ผูส้มคัรงานของ

บริษทัในเครือ) 

การด าเนินการทดสอบทัศนคต:ิ 

ส าหรับการด าเนินการให้พนกังานเขา้

ทดสอบทศันคติ โดยใชบ้ริการจากผู ้

ให้บริการภายนอก คือ PTS 

สัญญา • ช่ือ 
• ผลการทดสอบ 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

บุคคลภายนอก 

(ผูส้มคัรงานของ

บริษทัในเครือ) 

จัดเตรียมการสัมภาษณ์งานกับผู้ท่ี

เกี่ยวข้อง: ส าหรับการจดัเตรียมการ

สัมภาษณ์กบัผูบ้งัคบับญัชาในสายงาน 

และทีมทรัพยากรบคุคล รวมถึงการ

สัมภาษณ์โดยกรรมการผูจ้ดัการ 

สัญญา • ช่ือ 
• ค าตอบของผูเ้ขา้

รับการสัมภาษณ์
งาน 
 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การเปลี่ยนต าแหน่งงาน: ส าหรับการ

พิจารณาการเปล่ียนต าแหน่งงานของ

พนกังาน 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เงินเดือน 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• ขอ้มูลเก่ียวกบั
ครอบครัว 

หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
ประกาศพนักงานใหม่: ส าหรับการ

ประกาศการเขา้มาร่วมงานของ

พนกังานใหมผ่า่นอีเมลใ์ห้กบัผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เพศ  

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดการบัญชีคู่ค้า (vendor 

account) ให้กับพนักงาน: เพื่อการ

จดัการบญัชีคูค่า้ และเพ่ิมขอ้มูลของ

พนกังาน โดยจดัท าบญัชีคู่คา้ แจง้

ขอ้มูลไปยงัหน่วยงานภายนอก เช่น 

ส านกังานประกนัสังคม ผูจ้ดัการ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และปรับปรุง

รายการทรัพยสิ์น 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เพศ 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน (ไม่มี
ขอ้มูลเก่ียวกบัหมู่
เลือดและศาสนา) 

• ทะเบียนบา้น 
• หนงัสือเดินทาง 
• บญัชีธนาคาร  

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การอบรมก่อนการท างาน: เพื่อจดัให้มี

การอบรมก่อนการท างาน เช่น ความ

ยัง่ยืนขององคก์ร CSR กฎระเบียบ 

บรรษทัภิบาล การล่วงละเมิด เป็นตน้  

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ส่ือการอบรมซ่ึง
ไม่มีขอ้มูล
เฉพาะเจาะจงของ
พนกังาน 

• ภาพเคล่ือนไหว
และภาพน่ิงของ
พนกังานท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง  

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การประเมินการปฏิบัติงานของ

พนักงาน: ส าหรับการประเมินการ

ปฏิบติังานของพนกังานในช่วงทดลอง

งาน 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• บนัทึกผลการ

ปฏิบติังาน  

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดการสวัสดิการพนักงาน: เพื่อจดั

และดูแลสวสัดิการให้กบัพนกังาน 

เช่น เงินช่วยค่าครองชีพ ค่าเดินทาง ค่า

โทรศพัท ์และค่าน ้ามนั 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เงินเดือน 
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังาน 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดการวันลา: เพื่อจดัและดูแลวนั

ลาของพนกังาน เช่น ลากิจ ลาพกัร้อน 

ลาเพื่อไปเกณฑท์หาร และวนัลาโดย

ไม่ไดเ้งินเดือน 

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เบอร์โทรศพัท ์
• แบบฟอร์มวนัลา

พร้อมเหตุผล 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดการการจ่ายเงินเดือน: เพื่อ

จดัการการจ่ายเงินเดือนและส่งสรุป

ให้กบัธนาคาร  

สัญญา • ช่ือ 
• เงินเดือน 
• การหกัเงินตาม

กฎหมายและตาม
สิทธิของบริษทั 

• การหกัเงินตาม
ค าส่ัง 

• การหกัเงินเพื่อ กย
ศ. 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจ่ายเงินเดือน: เพื่อการจ่าย

เงินเดือนให้กบัพนกังาน 

สัญญา • ช่ือ 
• ขอ้มูลระบตุวัตน 

เช่น บตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 

• เลขบญัชีธนาคาร 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การกู้ยืมของพนักงาน: เพื่อออก

หนงัสือรับรองให้กบัพนกังานเพื่อใช้

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• อายงุาน 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากออก
หนงัสือ 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

ประกอบค าขอกูย้ืมจากธนาคาร 

รวมถึงประสานงานติดต่อกบัธนาคาร 
• เงินเดือน 
• เบอร์โทรศพัท ์

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การประเมินผล KPI: เพื่อจดัให้มีการ

ประเมิน KPI โดยการหารือ การ

ประเมินตนเอง การประเมินโดย

หวัหนา้ เพ่ือพิจารณาเล่ือนขั้น เพ่ิม

เงินเดือน และโบนสั หรือการ

ด าเนินการอ่ืน ในกรณีการเล่ือนขั้น 

อาจจะมีการแจง้ไปยงัผูร่้วมงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เงินเดือน 
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังาน 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การเล่ือนขั้นของพนักงาน: เพื่อ

ก าหนดรายละเอียดงาน บนัทึกอายงุาน 

ผลตอบแทน และรายละเอียดอื่นท่ี

เก่ียวขอ้ง หากมีการเล่ือนขั้น 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เงินเดือน 
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังาน 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การติดต่อกับหน่วยงานรัฐเกี่ยวกบัการ

จ้างงาน: เพื่อติดต่อกบัหน่วยงานรัฐ 

เช่น ส านกังานประกนัสังคม เก่ียวกบั

การบริหารจดัการลูกจา้ง 

การปฏิบติั
ตามกฎหมาย 

• ช่ือ 
• หลกัสูตรการ

ฝึกอบรม 
• บตัรประจ าตวั

ประชาชน 
• ลายมือช่ือ 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดการข้อร้องเรียน: เพื่อการ

จดัการขอ้ร้องเรียน โดยน าขอ้ร้องเรียน

ท่ีทีมทรัพยากรบุคคลไดรั้บไป

ด าเนินการต่อ และแจง้ผูท่ี้มีความ

รับผิดชอบ รวมถึงการจดัให้มีการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

ประโยชน์
โดยชอบ
ธรรมและ/
หรือสิทธิตาม
กฏหมาย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

ประชุมและการ
ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง 

• ขอ้มูลส่วนบุคคล
ท่ีอ่อนไหว  

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การส้ินสุดการจ้างงาน: เพื่อปรับปรุง

สภาวะการท างานจากบนัทึก และ

บทสรุปจากการสัมภาษณ์ก่อนออก

จากงาน เม่ือส้ินสุดการจา้ง 

 

 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์ก่อน
ออกจากงาน  

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
รายงานการให้บริการกบับริษัทใน

เครือ: เพื่อจดัท ารายงานครอบคลมุ

สถิติเก่ียวกบัการปฏิบติังาน เร่ือง

สุขภาพ การเงิน คดีความ แนวโนม้

การเจ็บป่วย การเขา้ร่วมกิจกรรม 

ความคิดเห็นต่อฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

และน าส่งรายงานน้ีไปยงับริษทัใน

เครือ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เพศ 
• ขอ้มูลเก่ียวกบั

การเงิน  
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังาน 
• คดีความ 
• ความคิดเห็นส่วน

บุคคล 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การตรวจสอบ: เพื่อเปิดเผยขอ้มูลตาม

ค าขอของผูต้รวจสอบภายนอก เช่น 

EY และ ISO รวมถึงผูต้รวจสอบ

ภายใน 

ประโยชน์

โดยชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เพศ 
• ขอ้มูลเก่ียวกบั

การเงิน 
• ขอ้มูลการ

ปฏิบติังาน 
• คดีความ 
• ความคิดเห็นส่วน

บุคคล 

ไม่มีการเก็บ
รักษา   

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การประสานงานกับคู่ค้า: เพื่อการ

ประสานงานกบัคู่คา้ ในส่วนท่ีเก่ียว

การท าโปรแกรม การค านวณ การท า

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• เพศ 
• เงินเดือน 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ประสบการณ์การ

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

แบบสอบถามการมีส่วนร่วม เงินเดือน 

เป็นตน้ 

ท างาน 
• อายงุาน 
• ผลของ

แบบสอบถาม 
พนกังานบริษทั

ในเครือ (ผูส้มคัร

เป็น

คณะกรรมการ)  

คณะกรรมการจัดการสวัสดกิาร: เพื่อ

การจดัการและการด าเนินการของ

คณะกรรมการจดัการสวสัดิการ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• รายงานการ

ประชุม 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บรวบรวม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การแนะน าตัวพนักงานใหม่: เพื่อการ

แนะน าตวัพนกังานใหม่กบัพนกังาน

ทั้งหมด ผา่นอีเมลแ์นะน าตวั และการ

พาไปแนะน าตวั  

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 
• ขอ้มูลเบ้ืองตน้

เก่ียวกบัการ
ท างาน 

• งานท่ีรับผิดชอบ  

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การออกบัตรพนักงานและข้อมูลเพ่ือ

ความช่วยเหลือในการท างาน: ส าหรับ

การออกบตัรพนกังานและขอ้มูล

ส าหรับระบบการช่วยเหลือในการ

ท างาน 

สัญญา • รูปถ่าย 
• ช่ือ 
• เพศ 
• ช่ือต าแหน่ง 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การสนับสนุนการกีฬา: ส าหรับการจดั

และสนบัสนุนกิจกรรมการกีฬา เช่น 

ฟุตบอล แบตมินตนั โยคะ และกอลฟ์ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• รายช่ือผูส้มคัรเขา้

ร่วมกิจกรรม 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บรวบรวม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
งานปีใหม่: เพื่อจดังานฉลองปีใหม่ 

รวมถึงการจดัให้มีการเลือกเชิญผูมี้

ช่ือเสียง การเลือกโรงแรมและผูจ้ดัการ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ผูเ้ขา้ร่วมงาน 
• ภาพเคล่ือนไหว

และภาพน่ิงท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากเกบ็
รวบรวม 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

การเลือกผูรั้บบริจาค และการจดัท า

การน าเสนอ 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การท าบุญประจ าปีของบริษัท:ส าหรับ

การจดังานท าบุญประจ าปีของบริษทั 

เพ่ือฉลองวนัครบรอบก่อตั้งบริษทั 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ภาพเคล่ือนไหว
และภาพน่ิงท่ีไม่
เฉพาะเจาะจง 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง: 

เพื่อจดัให้พนกังานไดรั้บการตรวจ

สุขภาพก่อนการเดินทาง ซ่ึงเป็น

เง่ือนไขของหน่วยงานผูรั้บผดิชอบ 

โดยให้พนกังานเขา้รับการตรวจใน

โรงพยาบาลเครือข่าย 

การปฏิบติั
ตามกฎหมาย  

• ช่ือ 
• เพศ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เบอร์โทรศพัท ์
• ผลการตรวจ

สุขภาพ 
• ขอ้มูลเก่ียวกบัการ

เดินทาง  

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บรวบรวม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
มาตรการเกี่ยวกบัเหตุฉุกเฉินทาง

สุขภาพ: เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ

บุคลากรเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทาง

สุขภาพ หรือไดรั้บบาดเจบ็ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• เพศ 
• เบอร์โทรศพัท ์
• ขอ้มูลทัว่ไปโดย

ไม่มีขอ้มูล
เก่ียวกบัสุขภาพ
และอาการ
บาดเจ็บ 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การขอเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง: 

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือบุคลากรในการ

ขอหนงัสือเดินทาง วีซ่า และ

ใบอนุญาตท างาน รวมถึงการติดต่อ

ผูใ้หบ้ริการภายนอก 

สัญญาหรือ
การปฏิบติั
ตามกฎหมาย  

• ช่ือ 
• เพศ 
• หนงัสือเดินทาง 
• เบอร์โทรศพัท ์
• ท่ีอยู ่
• รายการเงินฝาก

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

ถอนในบญัชีเงิน
ฝาก 

• ทะเบียนบา้น 
• ขอ้มูลเก่ียวกบังาน  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การจัดท านามบัตร: เพื่อจดัท า

นามบตัรให้กบัพนกังาน 

สัญญา • ช่ือ 
• เบอร์โทรศพัท ์
• ท่ีอยู ่
• อีเมล ์
• ช่ือต าแหน่ง 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

บุคคลภายนอก 

(สมาชิก

ครอบครัวของ

บุคลากร CKP 

และบริษทัใน

เครือ 

สวัสดิการประกนัภัยให้กบัคู่สมรสและ

บุตร: เพื่อจดัให้มีสวสัดิการประกนัภยั

ให้กบัคู่สมรสและบุตรของพนกังาน 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• สูติบตัร 
• เอกสารแสดง

ความสัมพนัธ์ 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บรวบรวม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล: เพือ่สรุป

การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กบั

บุคลากรรายเดือน 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• จ านวนเงิน

ทั้งหมด (ไม่มี
ขอ้มูลส่วนบุคคล
ท่ีอ่อนไหว) 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
สรปุวันลา: ส าหรับการจดัท ารายงาน

ประจ าปี และสรุปวนัลาของพนกังาน

แต่ละเจา้ของขอ้มูล เพื่อใชใ้นการ

ประเมิน KPI ประจ าปี  

สัญญา • ช่ือ 
• จ านวนวนัลาท่ีใช ้
• เอกสารประกอบ

แบบขอลา (ถา้มี 
โดยไม่มีขอ้มูล
เฉพาะเจาะจง) 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การเกิดบัญชีธนาคารในประเทศลาว

ลาว: เพื่อด าเนินการเปิดบญัชีธนาคาร

ในประเทศลาวให้กบัพนกังานไทย ซ่ึง

กิจกรรมน้ีมีการส่งขอ้มูลจากประเทศ

ไทยไปประเทศลาว 

สัญญา • ช่ือ 
• เพศ 
• หลงัสือเดินทาง 
• หนงัสือรับรอง

การท างาน 
• ขอ้มูลติดต่อ 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
จัดท่ีพกัในประเทศลาว: เพื่อจดัท่ีพกั

ในประเทศลาว ประกอบไปดว้ยท่ีพกั

ระยะยาว และท่ีพกัประจ าสถานท่ี

ท างาน ซ่ึงกิจกรรมน้ีมีการส่งขอ้มูล

จากประเทศไทยไปประเทศลาว 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง/ระดบั 
• เพศ 
• ขอ้มูลเก่ียวกบั

จดัหาท่ีพกั 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
จัดเตรียมการเข้าสถานที่ท างาน: เพื่อ

จดัเตรียมการเขา้สถานท่ีท างานแต่ละท่ี

ให้กบัพนกังานแต่ละเจา้ของขอ้มลู ซ่ึง

กิจกรรมน้ีมีการส่งขอ้มูลจากประเทศ

ไทยไปประเทศลาว 

 

 

สัญญา • ช่ือ 
• IP Address 
• บตัรพนกังาน 
• ช่ือต าแหน่ง 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

งานสารสนเทศ 
พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การบริหารโครงการ: เพื่อบริหาร

จดัการการเร่ิมตน้และการด าเนินการ

โครงการ โดยเฉพาะเม่ือเก่ียวขอ้งกบั

การสืบคน้ขอ้มูล  

สัญญา • ช่ือ 
• บตัรพนกังาน 
• การก าหนดหนา้ท่ี  

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารสนเทศ: 

เพื่อจดัให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกบังาน

สารสนเทศ 

สัญญา • ช่ือ 
• ช่ือต าแหน่ง 
• ขอ้มูลติดต่อ 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

• ความรู้เก่ียวกบั
งานสารสนเทศ  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
ค าขอรับการบริการและการ

บ ารุงรักษา: เพื่อจดัการค าขอรับการ

บริการและใหค้วามช่วยเหลือ รวมถึง

การบ ารุงรักษา 

สัญญา • ช่ือ 
• อีเมล ์
• ขอ้มูลติดต่อ 
• ขอ้มูลเหตุการณ์ 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การอนุญาตให้เช่ือมต่อ Wifi: เพือ่

อนุญาตให้อปุกรณ์ใหมเ่ช่ือมต่อได้

ตามค าขอ โดยตรวจสอบโปรแกรมท่ี

อยูใ่นอุปกรณ์ว่าไม่มีโปรแกรมท่ีเป็น

อนัตราย ก่อนการอนุญาตให้มีการ

เช่ือมต่อกบัเครือข่ายของบริษทัและ 

Wifi 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• ขอ้มูลของผูใ้ชท่ี้

อยูใ่นอุปกรณ์  

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บรวบรวม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การควบคุมดูแล: เพื่อควบคุมดูแลการ

ใชก้ารอินเทอร์เน็ต กลอ้งวงจรปิด การ

ใชไ้ฟล ์บนัทึกการใชอุ้ปกรณ์ และการ

รุกล ้า 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• IP address 
• เวบ็ไซตท่ี์เขา้ถึง 
• ไฟล ์
• บนัทึกการใช้

อุปกรณ์ 
• บนัทึกภาพกลอ้ง

วงจรปิด 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บรวบรวม 

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
การยืมอุปกรณ์: เพื่อการเก็บบนัทึก

การยืมอุปกรณ์ 

สัญญา • ช่ือ 
• ขอ้มูลติดต่อ 
• อีเมล ์
• ช่ือต าแหน่ง 
• อุปกรณ์ท่ียืม 

ระหว่างการจา้ง
งานและ
หลงัจากการ
จา้งงาน 10 ปี 
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ประเภทของ

เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 

การประมวลผลข้อมูล  

ฐานตาม

กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ระยะเวลาการ

เก็บรักษาข้อมลู  

พนกังานบริษทั

ในเครือ 
แอพพลิเคช่ันภายในองค์กร (โครงการ

ใหม่): ส าหรับการด าเนินงานของ

แอพพลิเคชัน่ภายในองคก์ร ซ่ึงมีระบบ

การท างานหลากหลาย เช่น การเขา้ถึง

หลกัสูตรการฝึกอบรม ส่ือการเรียน

การสอน เป็นตน้ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• ช่ือ 
• หนา้ท่ีเขา้ถึง 
• ส่ือการเรียนการ

สอนซ่ึงมีขอ้มูล
ของพนกังาน 

 
เก็บรักษา
ตลอดไป 

บุคคลภายนอก 

(ผูใ้ชง้าน

เวบ็ไซต)์  

ค าขอของผู้ใช้งานเว็บไซต์:  เพื่อ

จดัการค าขอท่ีส่งผา่นช่องทาง

ออนไลน์/เวบ็ไซต ์มายงั CKP 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 
และ/หรือคดี
ความ 

• ช่ือ 
• IP Address 
• ขอ้มูลบางส่วน

ของต าขอ 

ระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากการ
เก็บรวบรวม 

กิจกรรมอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้ฐานความยินยอม 
บุคคลภายนอก การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใตฐ้าน

ความยินยอม 

โปรดดูแบบขอความยินยอมเพื่อทราบ

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

โปรดดูแบบ
ขอความ
ยินยอม  

• โปรดดูแบบขอ
ความยินยอม 

โปรดดูแบบขอ
ความยินยอม  

 
รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลอาจถูกเก็บรวบรวมในรูปแบบของกระดาษ หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือในรูปแบบอ่ืน ตามดุลพินิจของบริษทั บริษทัจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อรักษาความปลอดภยัของ
เอกสารและขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว   

การใหค้วามยนิยอมและการถอนความยนิยอม 

(ก) ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตอ้งไดรั้บความยินยอมก่อนการประมวลผล  บริษทัจะขอความ
ยินยอมของเจ้าของข้อมูล (ผ่านแบบขอความยินยอมส าหรับบุคคลภายนอก) ก่อนท่ีบริษัทจะ
ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล  
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(ข) เจา้ของขอ้มูลอาจถอนความยินยอมของเจา้ของขอ้มูล โดยแจง้ความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
ไปยงับริษทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั แต่เจา้ของขอ้มูลไม่สามารถถอนความยินยอมยอ้นหลงัได้ 
เจ้าของข้อมูลจะต้องแจ้งความประสงค์ท่ีจะถอนความยินยอมและด าเนินขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั (ตามค านิยามดงัต่อไปน้ี) โดยตรง อยา่งไรก็ตาม โปรด
ทราบว่าการถอนความยินยอมอาจจะส่งผลกระทบบางประการ ซ่ึงบริษทัจะได้แจ้งเจ้าของขอ้มูล
ทราบก่อนการถอนความยินยอม หรือหลงัการถอนความยินยอมโดยเร็วท่ีสุด บริษทัจะยุติการเก็บ
รวบรวม ใช ้และเปิดเผยของเจา้ของขอ้มูล รวมถึงแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกยุติการ
กระท าดงักล่าว หลงัไดรั้บแจ้งการถอนความยินยอม เวน้แต่เป็นสิทธิของบริษทัหรือสามารถท าได้
ตามกฎหมาย 

การปรับปรุง/การแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล  

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้แก่บริษทั จะตอ้งเป็นความจริง ถูกตอ้ง และครบถว้น
เสมอ หากขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลง เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งแจง้เจา้หน้าท่ีคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้จัดการเ ร่ืองการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าวโดยตรง เพื่อให้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 7 วนันับตั้งแต่การ
เปล่ียนแปลงของขอ้มูลนั้นมีผล    

(ข) บริษทัจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทันทีท่ีท าได้ และยืนยนัการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวกับเจ้าของขอ้มูล โดยหากไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลดังกล่าวได้ภายใน 30 วนั
หลงัจากไดรั้บค าขอจากเจา้ของขอ้มูลบริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบถึงระยะเวลาการด าเนินการ
ต่อไป 

การโอนหรือการแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 

(ก) บริษทัอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงับริษทัในเครือ หรือบริษทั ท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
หรือผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกท่ีอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงักล่าวด าเนินการ
แทนบริษทัได ้เช่น การเก็บขอ้มูลโดย cloud หรือวิธีการอ่ืน การรับสมคัรงาน การจ่ายเงินเดือน การ
วิเคราะห์ หรือความช่วยเหลือทัว่ไป หรือเม่ือบริษทัมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น เพื่อการสอบทานของผูต้รวจสอบ การขายกิจการ หรือการปรับ
โครงสร้าง บริษทัจะใช้มาตรการโดยอาศัยฐานตามกฎหมายเดิมเพื่อแจ้งให้ทราบ หรือขอความ
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ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ส าหรับการโอนข้อมูล และการประมวลผลภายในประเทศบริษัทจะ
ด าเนินการเพื่อให้เจา้ของขอ้มูลมัน่ใจว่าการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมีความปลอดภยัตามกฎหมาย
และมาตรฐานของบริษทั 

(ข) บริษทัอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงับริษทัในเครือ หรือบริษทั หรือผูใ้ห้บริการท่ี
เก่ียวขอ้งภายนอกประเทศไทย เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดังกล่าวด าเนินการแทนบริษทัได ้ เช่น การเก็บ
ขอ้มูลโดย cloud หรือวิธีการอ่ืน การรับสมคัรงาน การจ่ายเงินเดือน การวิเคราะห์ หรือความช่วยเหลือ
ทัว่ไป หรือเม่ือบริษทัมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั เช่น 
เพื่อการสอบทานของผู ้ตรวจสอบ การขายกิจการ หรือการปรับโครงสร้าง หากบริษัทมีสิทธิ
ด าเนินการประมวลผลตามฐานสัญญา บริษทัจะใชม้าตรการตามฐานสัญญาดงักล่าวในการโอนหรือ
ประมวลขอ้มูล อย่างไรก็ตาม ส าหรับการโอนหรือการประมวลผลท่ีไม่ไดอ้าศยัฐานสัญญา บริษทัจะ
ใชม้าตรการตามความยนิยอมท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้ไวใ้นแบบขอความยนิยอม ในกรณีดงักล่าวบริษทั
จะด าเนินการเพื่อใหเ้จา้ของขอ้มูลมัน่ใจวา่การโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมีความปลอดภยัตามกฎหมาย
และมาตรฐานของบริษทั 

การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลจะถูกเก็บรักษาไวต้ามระยะเวลาท่ีจ าเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือตามความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัจะยุติการเก็บรักษาดงักล่าวทนัทีท่ี
พบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลดงักล่าวไม่ตอบสนองต่อวตัถุประสงคใ์นการเก็บรักษา และ
การเก็บรักษานั้นไม่มีความจ าเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของ
บริษทัแลว้ ตามนโยบายปัจจุบนัของบริษทั บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวอี้ก 10 ปีหลงัจากท่ี
หมดความจ าเป็น ทั้งน้ีเป็นไปตามกระบวนการไม่เปิดเผยช่ือและตามนโยบายการจดัเก็บเอกสารและ
การท าลายเอกสารตามกฏหมายและขอ้ก าหนดท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

(ข) บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบถึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีบังคับใช้ของบริษทั หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
เก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูล หรือควรไดรั้บความสนใจเป็นพิเศษจากเจา้ของขอ้มูล 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเจา้หนา้คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“DPO”) ของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
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[ช่ือและขอ้มูลติดต่อของ DPO] 

ขั้นตอนการรับและด าเนินการเก่ียวกบัปัญหา และขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูล มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี: 

[วิธีการรับค าขอและปัญหา] 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

(1) สิทธิในการไดรั้บแจง้: หากบริษทัตอ้งการเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจา้ของขอ้มูลในลกัษณะใดๆ ท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตของความยินยอมท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้ หรือ
ขอบเขตท่ีระบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบ และ/หรือขอความยินยอม
จากเจา้ของขอ้มูลก่อน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอบเขตเพิ่มเติมดงักล่าว  

(2) สิทธิในการเขา้ถึง: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไดต้ลอดเวลา
เพื่อสอบทาน และขอทราบเก่ียวกบัวิธีท่ีบริษทัไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 

(3) สิทธิในการท าส าเนา: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลในรูปแบบ
ท่ีบริษทัสามารถใหไ้ดต้ามสมควร   

(4) สิทธิในการเคล่ือนยา้ยขอ้มูล: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอให้บริษทัโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ
ขอ้มูลในรูปแบบท่ีสมเหตุสมผลและเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานอ่ืนท่ีเจา้ของขอ้มูลเลือก   

(5) สิทธิในการแกไ้ข: หากขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่เป็นปัจจุบัน 
เจา้ของขอ้มูลมีหน้าท่ีในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยการส่งค าขอแก้ไขตามขั้นตอนท่ีบริษทั
ประกาศ ซ่ึงการแกไ้ขน้ีนอกจากจะเป็นภาระหน้าท่ีของเจา้ของขอ้มูลแลว้ยงัเป็นสิทธิของเจ้าของ
ขอ้มูลดว้ย 

(6) สิทธิในการถอนความยินยอม: เจา้ของขอ้มูลสามารถถอนความยินยอมไดทุ้กเม่ือ บริษทัอาจปฏิเสธ
การถอนของเจา้ของขอ้มูลเฉพาะในกรณีท่ีไม่อนุญาตโดยกฎหมายหรือสัญญา การถอนของเจา้ของ
ขอ้มูลจะไม่มีผลใดๆ กบัการเก็บรวบรวม ใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลก่อน
หน้าน้ี หากการถอนของเจ้าของขอ้มูลจะส่งผลกระทบต่อส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้มูลส่วนบุคคล 
สิทธิ หรือผลประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูล บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบถึงผลกระทบดงักล่าว
ก่อนท่ีเจา้ของขอ้มูลจะแสดงเจตนาถอนความยนิยอมหากเป็นไปได ้หรือหลงัจากนั้นโดยเร็วท่ีสุด 
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(7) สิทธิในการลบ: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอให้ลบ หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเป็น
ขอ้มูลท่ีไม่อาจระบุตวัตนได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี: (ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไม่จ าเป็น
เพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจไวอี้กต่อไป (ข) เจา้ของขอ้มูลถอนความยนิยอมของเจา้ของขอ้มูล และ
บริษทัไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ
ขอ้มูลอีกต่อไป (ค) เจา้ของขอ้มูลคดัคา้นการเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเจา้ของขอ้มูล และบริษทัไม่มีเหตุผลอนัชอบธรรมท่ีจะปฏิเสธการคดัคา้นของเจา้ของขอ้มูล หรือ 
( ง) ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลถูกเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจปฏิเสธค าขอของเจา้ของขอ้มูล หากบริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเจา้ของขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการวิจยัทางสถิติโดยมีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ทางกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการใชห้รือป้องกนัตามสิทธิแห่งกฎหมาย  

(8) สิทธิในการระงบั: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอใหบ้ริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 
ในกรณีดงัต่อไปน้ี: (ก) เม่ือบริษทัอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอ้มูลบางอย่างเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
แกไ้ขหรือปรับปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลตามค าขอของเจา้ของขอ้มูล (ข) เม่ือขอ้มูล
ส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลควรจะถูกลบ แต่เจา้ของขอ้มูลขอให้ระงบัการใช้งานแทน  (ค) เม่ือไม่
จ าเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอีกต่อไป แต่เจ้าของข้อมูลขอให้บริษัท
ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย การปฏิบติั
ตามกฎหมาย หรือการใช้หรือการป้องกนัตามสิทธิแห่งกฎหมาย หรือ (ง) เม่ือบริษทัอยู่ในระหว่าง
การตรวจสอบประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั เพื่อปฏิเสธการคดัคา้นของเจา้ของขอ้มูล 
หรือบริษทัอยู่ในระหว่างการเก็บรวบรวม การจดัเก็บ การใช ้หรือการเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงคต์่างๆ 
รวมถึง การวิจยัทางสถิติตามท่ีกฎหมายอนุญาต 

สิทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล: เจา้ของขอ้มูลสามารถคดัคา้นการเก็บรวบรวม 
การจดัเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ในกรณีดงัต่อไปน้ี: (ก) ใน
กรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลถูกเก็บรวบรวมเพื่อวตัถุประสงค ์ดงัน้ี (1) ผลประโยชน์
สาธารณะ (2) การปฏิบติัตามค าสั่งของรัฐบาล หรือ (3) ประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของบริษทั 
หรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ (บริษทัอาจคดัคา้นค าขอดังกล่าวหาก (กก ) การคดัคา้นของเจ้าของขอ้มูลจะ
น าไปสู่การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือ (ขข) การประมวลผลดังกล่าวเก่ียวขอ้งกับการก่อตั้งข้อ
เรียกร้องทางกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการใช้หรือป้องกนัตามสิทธิแห่งกฎหมาย) (ข) 
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ในกรณีท่ีบริษทัได้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อ
จุดประสงคเ์พื่อการตลาดโดยเฉพาะ หรือ (ค) ในกรณีท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เพื่อวตัถุประสงคใ์นการวิจยัตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย รวมถึงเพื่อ
วตัถุประสงคท์างสถิติ 

ภาษา 

ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อก าหนดใดของนโยบายฉบับน้ี กับฉบับ
แปลภาษาไทยใหย้ดึฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

                                                                                       - ลงลายมือช่ือ - 

                          (ดร.ทนง พิทยะ) 
                                                                                     ประธานกรรมการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายคุ้มครองเกบ็การเข้าใช้/รับข่าวสารทางเวบ็ไซต์ 

ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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วัตถุประสงค์:  

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการเคารพความเป็น
ส่วนตวัของบุคคล และความจ าเป็นในการปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามค านิยามดงัต่อไปน้ี) ในลกัษณะท่ี
เหมาะสมและชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัท านโยบายคุม้ครองเก็บการเขา้ใช้/รับข่าวสารทาง
เว็บไซต์ (“นโยบาย”) ฉบบัน้ี เพื่อคุม้ครองสิทธิของเจา้ของขอ้มูล ในเร่ืองเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูล 
(ตามค านิยามดังต่อไปน้ี) และการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลซ่ึงกระท าโดยบริษทั รวมถึงบริษทัจะจดัให้มี
มาตรการท่ีเหมาะสมและจ าเป็นเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (รวมเรียก “กฎหมาย”) อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีดี 

 เพื่อจุดประสงคข์องนโยบายฉบบัน้ี (ส าหรับการเขา้ใช/้รับข่าวสารทางเวบ็ไซตข์องบริษทั) บริษทั
จะท าหน้าท่ีเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามค านิยามดงัต่อไปน้ี) ให้เจา้ของขอ้มูลในการประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล  

  
ขอบเขต: 

(1) นโยบายฉบบัน้ีจะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564โดยนโยบายฉบบัน้ีอาจมีการปรับปรุง
ตามความเหมาะสม ซ่ึงจะได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลได้ทราบต่อไป ในการน้ีบริษทัจะจัดให้มีการ
ทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายน้ีเป็นระยะๆ  

(2) นโยบายฉบบัน้ีใชก้บัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะการใชเ้วบ็ไซตบ์ริษทั การกระท าท่ี
ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายฉบับน้ี จะได้รับการพิจารณาอย่างเคร่งครัด และอาจมีการ
ด าเนินการทางวินยั  

(3) นโยบายฉบบัน้ีให้มีผลลบลา้งนโยบาย และกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดของ
บริษทัท่ีบงัคบัใชก้บัการเขา้ใช/้รับข่าวสารทางเวบ็ไซตบ์ริษทั (ถา้มี) เวน้แต่จะมีการก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน  

(4) นโยบายฉบบัน้ีจะบงัคบัใช้ร่วมกับแบบขอความยินยอมส าหรับเก็บการเขา้ใช้และรับข่าวสารทาง
เวบ็ไซต ์(Cookies and Newsletter Consent Form)  ท่ีเจา้ของขอ้มูลอาจไดใ้ห้ความยินยอมแลว้ โปรด
ศึกษาแบบดงักล่าวอย่างระมดัระวงั เพื่อท าความเขา้ใจมาตรการการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของบริษทั
ภายใตฐ้านความยนิยอมเม่ือเจา้ของขอ้มูลเขา้ใช/้รับข่าวสารทางเวบ็ไซตบ์ริษทั 
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นิยาม วิธีการใช้ การปรับปรุง/แก้ไข และการโอน การเกบ็รักษาข้อมูล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลและวิธีการใช ้

“ขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลของบุคคลธรรมดาท่ีสามารถระบุตวัตนของบุคคลนั้นได ้ไม่วา่โดยขอ้มูล
นั้นเอง หรือเม่ือใชข้อ้มูลนั้นประมวลผลประกอบกบัขอ้มูลอ่ืนๆ ดงันั้น บนัทึกการเก็บการเขา้ใช ้(Cookies) 
จึงสามารถถือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลได ้  

“การประมวลผล” และ “ผลท่ีไดรั้บจากการประมวลผล” หมายถึง กระบวนการการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล
ทุกกระบวนการ เช่น การเก็บรวบรวม การส่ง การเปิดเผย และการใช ้เป็นตน้ 

รายการขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัใช ้หรือจะไดใ้ชต้่อไป เน่ืองจากการเขา้ชมเวบ็ไซตบ์ริษทัของเจา้ของขอ้มูล 
และวตัถุประสงค์ รวมถึงขอ้มูลอ่ืนๆ มีรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี โปรดศึกษาอย่างระมดัระวงัเพื่อท า
ความเขา้ใจวิธีการการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคลของเจา้ของขอ้มูลระหว่างการเขา้ใชเ้ว็บไซต์บริษทัของ
เจา้ของขอ้มูล   

ประเภทของ
เจ้าของข้อมลู 

วัตถุประสงค์และ 
การประมวลผลข้อมูล 

ฐานตาม
กฎหมาย 

ตัวอย่างของ 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาข้อมลู 

ผูเ้ขา้ใช้
เวบ็ไซต ์

 

กิจกรรมต่างๆ ด าเนินการภายใตฐ้าน
ความยินยอม 

โปรดดูแบบขอความยินยอมส าหรับ
เก็บการเขา้ใชแ้ละรับข่าวสารทาง
เวบ็ไซตส์ าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 

โปรดดูแบบ
ขอความ
ยินยอม
ส าหรับเกบ็
การเขา้ใชแ้ละ
รับข่าวสาร
ทางเวบ็ไซต ์

โปรดดูแบบขอความ
ยินยอมส าหรับเก็บ
การเขา้ใชแ้ละรับ
ข่าวสารทางเวบ็ไซต ์

โปรดดูแบบขอ
ความยินยอม
ส าหรับเกบ็การ
เขา้ใชแ้ละรับ
ข่าวสารทาง
เวบ็ไซต ์

ผูเ้ขา้ใช้
เวบ็ไซต ์

ส าหรับการเผยแพร่จดหมายข่าว
ออนไลน์จาก CKP ซ่ึงมีเน้ือหา
เก่ียวกบั CKP และบริษทัในเครือ 

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• อีเมล จนกว่าจะยกเลิก
การสมคัรรับข่าว 

ผูเ้ขา้ใช้
เวบ็ไซต ์

 

ส าหรับการใชข้อ้มูลบนัทึกการเกบ็การ
เขา้ใชเ้วบ็ไซตท่ี์จ าเป็น โดยปราศจาก
ขอ้มูลท่ีไม่สามารถไดม้าจากการ
ด าเนินการของเวบ็ไซตแ์ละการเขา้ถึง
เวบ็ไซต ์

ประโยชน์
โดยชอบดว้ย
กฎหมาย 

• Cookie 
blazecms_session 

• Cookie XSRF-
TOKEN 

• Cookie cookie-
policy  

ขณะท่ีใชง้าน
เวบ็ไซต ์
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รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลในกรณีน้ี จะถูกจดัเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัจะใช้ความ
พยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อรักษาความปลอดภยัของเอกสารและไฟลด์งักล่าว   

การใหค้วามยนิยอมและการถอนความยนิยอม 

(ก) ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตอ้งได้รับความยินยอมก่อนการประมวลผล บริษทัจะขอความ
ยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล (ผ่านแบบขอความยินยอมส าหรับเก็บการเขา้ใช้/รับข่าวสารทางเว็บไซต)์ 
ก่อนท่ีบริษทัจะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล  

(ข) เจา้ของขอ้มูลอาจถอนความยนิยอม โดยแจง้ความประสงคเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงับริษทัล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ทั้งน้ี เจา้ของขอ้มูลไม่สามารถถอนความยนิยอมยอ้นหลงัได ้เจา้ของขอ้มูลจะตอ้ง
แจง้ความประสงคท่ี์จะถอนความยินยอมและด าเนินขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งต่อเจา้หน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล (ตามค านิยามท่ีระบุในนโยบายน้ี) ของบริษทัเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม โปรดทราบวา่การถอน
ความยินยอมอาจจะส่งผลกระทบบางประการ ซ่ึงบริษทัจะไดแ้จง้ เจา้ของขอ้มูลทราบก่อนการถอน
ความยินยอม หรือหลงัการถอนความยินยอมโดยเร็วท่ีสุด โดยบริษทัจะยุติการเก็บรวบรวม ใช ้และ
เปิดเผยขอ้มูลของเจ้าของขอ้มูล รวมถึงแจ้งให้ผูท่ี้เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกยุติการกระท า
ดังกล่าว หลงัได้รับแจ้งการถอนความยินยอม เวน้แต่เป็นสิทธิของบริษทัหรือสามารถท าได้ตาม
กฎหมาย 

การปรับปรุง/การแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล  

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้แก่บริษทั จะตอ้งเป็นความจริง ถูกตอ้ง และครบถว้น
เสมอ หากขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลง เจา้ของขอ้มูลจะตอ้งแจง้เจา้หน้าท่ีคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล (ตามท่ีระบุไวใ้นนโยบายน้ี) หรือบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้จดัการเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลดงักล่าวโดยตรง เพื่อให้ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 7 วนันับตั้งแต่การ
เปล่ียนแปลงของขอ้มูลนั้นมีผล    

(ข) บริษทัจะปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลทันทีท่ีท าได้ และยืนยนัการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวกับเจา้ของขอ้มูล โดยหากไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลดังกล่าวได้ภายใน 30 วนั
หลงัจากไดรั้บค าขอจากเจา้ของขอ้มูล บริษทัจะแจง้ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบถึงระยะเวลาการด าเนินการ
ต่อไป 
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การโอนหรือการแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ก) บริษทัอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงับริษทัในเครือ หรือบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
หรือผูใ้ห้บริการซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกท่ีอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงักล่าวด าเนินการ
แทนบริษทัได ้เช่น การเก็บขอ้มูลโดย cloud หรือวิธีการอ่ืน การรับสมคัรงาน การจ่ายเงินเดือน การ
วิเคราะห์ หรือความช่วยเหลือทัว่ไป หรือเม่ือบริษทัมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น เพื่อการสอบทานของผูต้รวจสอบ การขายกิจการ หรือการปรับ
โครงสร้าง บริษทัจะใช้มาตรการโดยอาศัยฐานตามกฎหมายเดิมเพื่อแจ้งให้ทราบ หรือขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ส าหรับการโอนข้อมูล และการประมวลผลภายในประเทศบริษัทจะ
ด าเนินการเพื่อให้เจา้ของขอ้มูลมัน่ใจว่าการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมีความปลอดภยัตามกฎหมาย
และมาตรฐานของบริษทั 

(ข) บริษทัอาจโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไปยงับริษทัในเครือ หรือบริษทั หรือผูใ้หบ้ริการซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกไปยงัท่ีอ่ืนทัว่โลก เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงักล่าวด าเนินการแทนบริษทัได ้เช่น การ
เก็บข้อมูลโดย cloud หรืออย่างอ่ืน การรับสมัครงาน การจ่ายเงินเดือน การวิเคราะห์ หรือความ
ช่วยเหลือทัว่ไป หรือเม่ือบริษทัมีหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบดว้ยกฎหมายของ
บริษทั เช่น เพื่อการสอบทานของผูต้รวจสอบ การขายกิจการ หรือการปรับโครงสร้าง หากบริษทัมี
สิทธิด าเนินการประมวลผลตามฐานสัญญา บริษทัจะใชม้าตรการตามฐานสัญญาดงักล่าวในการโอน
หรือประมวลขอ้มูล แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับการโอนหรือการประมวลผลท่ีไม่ไดอ้าศยัฐานสัญญา 
บริษทัจะใช้มาตรการตามความยินยอมท่ีเจ้าของข้อมูลได้ให้ไวใ้นแบบขอความยินยอม ในกรณี
ดังกล่าวน้ี บริษทัจะด าเนินการเพื่อให้เจ้าของขอ้มูลมัน่ใจว่าการโอนขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมีความ
ปลอดภยัตามกฎหมายและมาตรฐานของบริษทั 

การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

(ก) ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลจะถูกเก็บรักษาไวต้ามระยะเวลาท่ีจ าเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือตามความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัจะยุติการเก็บรักษาดงักล่าวทนัทีท่ี
พบตามเหตุสมควรว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลดงักล่าวไม่ตอบสนองต่อวตัถุประสงคใ์น
การเก็บรักษา และการเก็บรักษานั้นไม่มีความจ าเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือไม่มีความจ าเป็นใน
การประกอบธุรกิจของบริษทัแลว้  
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(ข) บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบถึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีบังคับใช้ของบริษทั หรือการเปล่ียนแปลงดังกล่าว
เก่ียวขอ้งกบัเจา้ของขอ้มูล หรือควรไดรั้บความสนใจเป็นพิเศษจากเจา้ของขอ้มูล 

เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) 

(1) ขอ้มูลเก่ียวกบัเจา้หนา้คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (“DPO”) ของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี: 

[ช่ือและข้อมูลติดต่อของ DPO] 

(2) ขั้นตอนการรับและด าเนินการเก่ียวกบัปัญหา และขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูล มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี: 

[วิธีการรับค าขอและปัญหา] 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

(1) สิทธิในการไดรั้บแจง้: หากบริษทัตอ้งการเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจา้ของขอ้มูลในลกัษณะใดๆ ท่ีอยู่นอกเหนือขอบเขตของความยินยอมท่ีเจา้ของขอ้มูลไดใ้ห้ หรือ
ขอบเขตท่ีระบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี บริษทัจะแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบ และ/หรือขอความยินยอม
จากเจา้ของขอ้มูลก่อน ในส่วนท่ีเก่ียวกบัขอบเขตเพิ่มเติมดงักล่าว  

(2) สิทธิในการเขา้ถึง: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไดต้ลอดเวลา
เพื่อสอบทาน และขอทราบเก่ียวกบัวิธีท่ีบริษทัไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 

(3) สิทธิในการท าส าเนา: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลในรูปแบบท่ี
บริษทัสามารถใหไ้ดต้ามสมควร   

(4) สิทธิในการเคล่ือนยา้ยขอ้มูล: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอให้บริษทัโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของ
ขอ้มูลในรูปแบบท่ีสมเหตุสมผลและเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานอ่ืนท่ีเจา้ของขอ้มูลเลือก   

(5) สิทธิในการแกไ้ข: หากขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่เป็นปัจจุบนั เจา้ของ
ข้อมูลมีหน้าท่ีในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
ครบถว้น และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด โดยการส่งค าขอแก้ไขตามขั้นตอนท่ีบริษทัประกาศ ซ่ึงการ
แกไ้ขน้ีนอกจากจะเป็นหนา้ท่ีของเจา้ของขอ้มูลแลว้ยงัเป็นสิทธิของเจา้ของขอ้มูลดว้ย 
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(6) สิทธิในการถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเม่ือ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัอาจปฏิเสธการถอนของเจา้ของขอ้มูลในกรณีท่ีไม่มีกฎหมาย/สัญญาอนุญาต การถอนความ
ยนิยอมของเจา้ของขอ้มูลจะไม่มีผลใดๆ กบัการเก็บรวบรวม ใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจา้ของขอ้มูลก่อนหน้านั้น หากการถอนความยินยอมของเจา้ของขอ้มูลจะส่งผลกระทบต่อส่วนใด
ส่วนหน่ึงของขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิ หรือผลประโยชน์ของเจา้ของขอ้มูล บริษทัจะใชค้วามพยายาม
อย่างท่ีสุดในการแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบถึงผลกระทบดงักล่าวก่อนท่ีเจา้ของขอ้มูลจะแสดงเจตนา
ถอนความยนิยอมหากเป็นไปได ้หรือหลงัจากนั้นโดยเร็วท่ีสุด 

(7) สิทธิในการลบ: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอให้ลบ หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเป็น
ขอ้มูลท่ีไม่อาจระบุตวัตนได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี:  

(ก)  ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลไม่จ าเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจไวอี้กต่อไป  

(ข)  เจา้ของขอ้มูลถอนความยินยอมของเจา้ของขอ้มูล และบริษทัไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการเก็บ
รวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลอีกต่อไป  

(ค)  เจ้าของขอ้มูลคดัคา้นการเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ขอ้มูล และบริษทัไม่มีเหตุผลอนัชอบธรรมท่ีจะปฏิเสธการคดัคา้นของเจา้ของขอ้มูล หรือ  

(ง)  ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลถูกเก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัอาจปฏิเสธค าขอของเจา้ของขอ้มูล หากบริษทัเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงค์ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการวิจยัทางสถิติโดยมีมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทาง
กฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการใชห้รือป้องกนัตามสิทธิแห่งกฎหมาย  

(8) สิทธิในการระงบั: เจา้ของขอ้มูลสามารถขอให้บริษทัระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 
ในกรณีดงัต่อไปน้ี:  

(ก)  เม่ือบริษทัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบขอ้มูลบางอยา่งเพื่อวตัถุประสงคใ์นการแกไ้ขหรือปรับปรุง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลตามค าขอของเจา้ของขอ้มูล  

(ข)  เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลควรจะถูกลบ แต่เจา้ของขอ้มูลขอให้ระงบัการใชง้านแทน 

(ค)  เม่ือไม่จ าเป็นตอ้งจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลอีกต่อไป แต่เจา้ของขอ้มูลขอให้
บริษทัด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูลเพื่อเป็นฐานในการตั้งขอ้เรียกร้อง
ทางกฎหมาย การปฏิบติัตามกฎหมาย หรือการใชห้รือการป้องกนัตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ  
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แก้ไขคร้ังที่ 00 

มีผลบังคับใช้วันที่   
18 พฤษภาคม 2564 

 

(ง)    เม่ือบริษทัอยูใ่นระหวา่งการพิสูจน์สิทธิโดยชอบดว้ยกฏหมายของบริษทั  เพื่อปฏิเสธการคดัคา้น
ของเจา้ของขอ้มูล ในการเก็บรวบรวม การจดัเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงค์
ต่างๆ รวมถึง การวิจยัทางสถิติตามท่ีกฎหมายอนุญาตใหด้ าเนินการได ้

(9) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการเก็บ
รวบรวม การจดัเก็บ การใช ้หรือการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ในกรณีดงัต่อไปน้ี:  

(ก) ในกรณีท่ีขอ้มูลส่วนบุคคลของเจ้าของขอ้มูลถูกเก็บรวบรวมเพื่อวตัถุประสงค์ ดังน้ี (1) 
ผลประโยชน์สาธารณะ (2) การท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของรัฐบาล หรือ (3) ประโยชน์
โดยชอบธรรมตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชข้องบริษทั หรือนิติบุคคลอ่ืน ๆ (บริษทัอาจคดัคา้นค าขอ
ดังกล่าวหาก (กก) การคดัคา้นของเจ้าของขอ้มูลจะน าไปสู่การไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย หรือ 
(ขข) การประมวลผลดังกล่าวเก่ียวข้องกับการตั้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย การปฏิบติัตาม
กฎหมาย หรือการใชห้รือป้องกนัตามสิทธิแห่งกฎหมาย)  

(ข) ในกรณีท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล
เพื่อจุดประสงคเ์พื่อการตลาดโดยเฉพาะ หรือ  

(ค) ในกรณีท่ีบริษทัไดเ้ก็บรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการวิจยัตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย รวมถึงเพื่อวตัถุประสงคท์างสถิติ 

ภาษา 

ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อก าหนดใดของนโยบายฉบับน้ี กับฉบับ
แปลภาษาไทยใหย้ดึฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

                                                                                          -ลงลายมือช่ือ- 

                           (ดร.ทนง พิทยะ) 
                                                                                     ประธานกรรมการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภยั  

ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

สารบัญ 

 หน้า 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 1 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หน้าท่ี 1/1 

แก้ไขคร้ังท่ี 00 

มีผลบังคับใช้วันท่ี 

18 พฤษภาคม 2564 
 

วัตถุประสงค์:  

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“บริษทั”) ตระหนักถึงความสําคญัด้านอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคญัของการดาํเนินธุรกิจ ในการกาํกบั ดูแล ควบคุมกระบวนการทาํงาน ของพนักงาน 

ผูร้ับเหมา และผูป้ฏิบติังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาท่ี

ยัง่ยืน  เพ่ือป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและโรคท่ีเกิดจากการทาํงาน ครอบคลุมถึงการส่งเสริมสุขภาพ อาชีว 

อนามยัทัว่ทั้งองคก์ร  บริษทัจึงกาํหนดนโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกนั ดงัน้ี 

ขอบเขต:  

1. พฒันาระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัยให้สอดคลอ้ง กบักฎหมาย มาตรฐานสากล และกรอบการ

รายงานความยัง่ยืน อย่างเคร่งครัดเพ่ือสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทัว่ทั้งบริษทั 

2. ประเมินความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั วางแผนการบริหารความเส่ียง เพ่ือกาํหนดมาตรควบคุมและ

ระเบียบปฏิบติังาน กาํหนดแนวทางบริหารจดัการเหตุฉุกเฉิน เพ่ือให้มัน่ใจว่ามาตรการด้านอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั ท่ีบริษทันาํไปใชส้ามารถป้องกนัและลดความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผล   

3. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั 

และส่ือสารผลการดาํเนินงาน ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของมาตรการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัให้กบั

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างโปร่งใส เพ่ือนําไปใช้ในการทบทวนและการดาํเนินงานตาม

เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน  

4. ส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามยั เพ่ือคุณภาพชีวิตในการทาํงานและสุขภาพท่ีดีของพนกังานทุกระดบั  

5. ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของบริษทัเพ่ือให้การปฏิบติังานมี

การพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

6. สนบัสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภยัต่างๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้ง

สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ เวลา บุคลากร และจัดการสภาพแวดล้อมในการทาํงานเพ่ือให้พนักงานทุกคน 

มีสุขภาวะอนามยัและความปลอดภยัท่ีดี  

7. ส่ือสารให้ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างการตระหนักรู้ถึงความสําคัญของงานด้าน 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

8. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก เร่ืองความปลอดภยัในการทาํงานให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และ

พนกังานทุกระดบั บริษทัจะดาํเนินการบูรณาการความร่วมมือ ในการบริหารงานดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั

รวมทั้งกาํกบัดูแลให้การปฏิบติังานภายในบริษทัเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั  

        

                   - ลงลายมือช่ือ - 

                                                                                                           (ดร.ทนง พิทยะ)  

                                                                                      ประธานกรรมการ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

สารบัญ 

 หน้า 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 1 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

หน้าท่ี 1/1 

แก้ไขคร้ังท่ี 00 

มีผลบังคับใช้วันท่ี 

18 พฤษภาคม 2564 
 

วัตถุประสงค์:  

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“บริษทั”)   มีความมุ่งมัน่ในการดาํเนิน

ธุรกิจอย่างยัง่ยืนบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ให้ความสําคัญและส่งเสริมการปกป้อง

ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถส่งต่อสู่คนรุ่นใหม่ได้

อยา่งยัง่ยืน บริษทัจึงกาํหนดนโยบายการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกนั ดงัน้ี 

 

ขอบเขต: 

1. มุ่งมัน่ในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ขอ้กาํหนด รวมทั้งกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  

2. กาํหนดให้มีการควบคุม ป้องกนั และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยใชท้รัพยากรอยา่งยัง่ยืน และ

ดาํรงไวซ่ึ้งความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมุ่งเนน้การป้องกนัมลพิษที่แหล่งกาํเนิด 

3. ส่งเสริมการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ รักษาส่ิงแวดลอ้มมาใช้ในการ

ดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง  

4. ส่งเสริมการพฒันาชุมชน รวมทั้งให้ความสําคญักบัการรับฟังเสียงของชุมชนและผูม้ีส่วนได้เสีย

ตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งร่วมหารือกับผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ผลกระทบโดยตรง และ

หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการพฒันาโครงการของบริษทัเพ่ือลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

5. ส่ือสารให้ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างการตระหนักรู้เร่ืองความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

6. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีให้แก่ผู ้เก่ียวข้อง เพ่ือทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม และยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มที่ดีย่ิงขึ้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

             - ลงลายมือช่ือ - 

      (ดร.ทนง พิทยะ) 

     ประธานกรรมการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

 

สารบัญ 

 หน้า 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 1 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

หน้าท่ี 1/1 

แก้ไขคร้ังท่ี 00 

มีผลบังคับใช้วันท่ี 

18 พฤษภาคม 2564 
 

วัตถุประสงค์:  

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“บริษทั”) ให้ความสําคญักบัการสร้างความ

สมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกบัการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนร่วมฟ้ืนฟู

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและระบบนิเวศในบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงไฟฟ้าต่างๆ ท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหาร

ของบริษทั บริษทัจึงกาํหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกนัดงัน้ี 

ขอบเขต: 

1. ส่งเสริมและมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน  

ซ่ึงก่อให้เกิดมลภาวะนอ้ยและใชท้รัพยากรการผลิตอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและ

การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

3. มุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าอยา่งยัง่ยืนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

ของบริษทั อนัรวมไปถึงการจดัการนํ้าเสีย ขยะ ขยะอนัตราย และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจากการดาํเนินงานของบริษทั 

4. ดาํเนินการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตามเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้ง

ลงทุน พฒันา และปรับปรุงระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม รวมทั้งแสวงหามาตรการและวิธีการ 

ใหม่ ๆ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดีย่ิงขึ้ นอย่าง

สมํ่าเสมอ 

5. จดัทาํรายงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยนาํเสนอผลการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของแต่ละโรงไฟฟ้า

ให้คณะทาํงานดา้นความยัง่ยืนองคก์ร (Sustainability Working Team) เป็นประจาํทุกไตรมาส 

6. ส่ือสารให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการสร้างการตระหนกัรู้และการมีส่วนร่วม

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

7. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะของพนักงาน 

รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการให้การสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืน 

แห่งสหประชาชาติ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

             - ลงลายมือช่ือ - 

       (ดร.ทนง พิทยะ) 

      ประธานกรรมการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 
 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

 

สารบัญ 

 หน้า 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 1 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายอนุรักษ์พลงังาน 

หน้าท่ี 1/1 

แก้ไขคร้ังท่ี 00 

มีผลบังคับใช้วันท่ี 

18 พฤษภาคม 2564 
 

วัตถุประสงค์:  

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“บริษทั”) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้

พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลงังานทั้งภายในอาคารสํานกังานและโรงไฟฟ้าของบริษทั รวมถึง

การส่ือสารให้พนักงานทุกระดบัเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลงังาน  บริษทัถือว่าการอนุรักษ์พลงังาน

เป็นหนา้ที่ความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกระดบัที่จะตอ้งให้ความร่วมมือในการปฏิบติั

ตามมาตรการที่กาํหนดเพ่ือให้การบริหารจดัการดา้นอนุรักษ์พลงังานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

บริษทัจึงกาํหนด นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกนัดงัน้ี 

ขอบเขต: 

1. พฒันาระบบการจดัการพลงังานให้เหมาะสม โดยกาํหนดให้การอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการ

ดาํเนินงานของบริษทั สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

2. กรรมการผูจ้ดัการแต่งตั้งคณะทาํงาน เพ่ือทาํหนา้ที่ติดตามและประเมินการจดัการดา้นพลงังาน รวมทั้ง

การทบทวน วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้บกพร่องของการจดัการพลงังาน อย่างน้อยปีละคร้ังตามช่วงเวลาที่

เหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติัสอดคลอ้งและครบถว้นตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที่เก่ียวขอ้ง 

3. กาํหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลงังานในแต่ละปี และส่ือสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจและ

ปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง  

4. ดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในบริษทัอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัการดาํเนินการ

ทางธุรกิจ  

5. กาํหนดการทบทวนและปรับปรุง เป้าหมายและแผนการดาํเนินงานดา้นพลงังานเป็นประจาํทุกปี 

6. ส่ือสารให้ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม

การอนุรักษพ์ลงังาน 

7. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในเร่ืองการอนุรักษ์พลงังานของพนักงาน ตลอดจนปลูกฝังการใช้ทรัพยากร

อยา่งรู้คุณค่า เพ่ือให้การบริหารจดัการดา้นอนุรักษพ์ลงังานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

            - ลงลายมือช่ือ - 

      (ดร.ทนง พิทยะ) 

     ประธานกรรมการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

สารบัญ 

 หน้า 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 1 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

หน้าท่ี 1/1 

แก้ไขคร้ังท่ี 00 

มีผลบังคับใช้วันท่ี 

18 พฤษภาคม 2564 
 

วัตถุประสงค์:  

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“บริษทั”)  ตระหนักและให้ความสําคญัใน

เร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอนัเน่ืองจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั  เพ่ือเป็นแนวทางใน

การดาํเนินธุรกิจ ป้องกนั บรรเทา ประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น บริษทัจึงกาํหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกนั ดงัน้ี 

 

ขอบเขต: 

1. กาํหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

2. กรรมการผูจ้ดัการ แต่งตั้งคณะทาํงาน เพ่ือทาํหนา้ที่คิดคน้ พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีการผลิต

ไฟฟ้า ที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตนัการผลิต และปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสะสมทั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พร้อมทั้งนาํปัจจยัดา้นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมาพิจารณาโครงการลงทุนในอนาคต 

3. กาํหนดให้มีการควบคุม ป้องกนั และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยใชท้รัพยากรที่มีคุณค่าอย่าง

ยัง่ยืน  

4. ศึกษา วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกปี เพ่ือระบุ

ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจดัทาํแผนบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

เพ่ือรับมือกบัความเส่ียงเหล่านั้น  

5. ส่ือสารให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างการตระหนักรู้และการม ี

ส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดาํเนินงาน รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยน

ความรู้ที่เก่ียวขอ้งในทุกระดบั  

 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

 

               - ลงลายมือช่ือ - 

      (ดร.ทนง พิทยะ) 

     ประธานกรรมการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
 

สารบัญ 
 หน้า 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 1-3 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

หน้าท่ี 1/3 

แก้ไขคร้ังที่ 00 

มีผลบังคับใช้วันที ่
18 พฤษภาคม 2564 

 

วัตถุประสงค์:  
 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“บริษทั”)   เคารพและด าเนินนโยบายตาม
หลกักฎหมายสิทธิมนุษยชน ภายใตข้้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ 
UNGC), หลักการช้ีแนะเร่ืองสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights; UNGP) หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization’s Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at 
Work) 

ขอบเขต: 
 บริษทัมีหลกัปฏิบติัเร่ืองสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ประกอบดว้ย พนกังานทุกคน 
ซ่ึงหมายรวมถึงพนักงานตามสัญญาจา้งชัว่คราวดว้ย (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษทัคู่คา้ทางธุรกิจ (คู่คา้ 
ผูรั้บเหมา ลูกคา้ และผูจ้ดัหาสินคา้) รวมถึงกลุ่มเปราะบางของบริษทั ไดแ้ก่ ผูห้ญิง เด็ก ชนพื้นเมือง แรงงานต่าง
ด้าว แรงงานท่ีว่าจ้างผ่านบุคคลท่ีสาม ชุมชน/คนในท้องถ่ิน ลูกค้า/ผูบ้ริโภค กลุ่มเพศทางเลือก (LGBQI+)  
ผูพ้ิการ หญิงตั้งครรภ์ ผูสู้งอายุ และชุมชนทอ้งถ่ิน โดยระบุชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจาก
ผูบ้ริหารและมีผลบงัคบัใช ้

 นโยบายสิทธิมนุษยชนให้มีผลครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั ท่ีเกิดจากกิจกรรมทางตรงของ
บริษทั หรือบริการของบริษทั ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน คู่คา้ คู่คา้ทางธุรกิจ ซ่ึงตอ้งปฏิบติั
ตามนโยบายสิทธิมนุษยชนฉบบัน้ี รวมทั้งตอ้งไม่ส่งเสริมและ/หรือเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนทุกประเภท  บริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไว้
ดงัน้ี 

• บริษัทและพนักงาน  

สิทธิแรงงาน และสภาพการท างานของพนกังานในบริษทัมีนโยบายท่ีชดัเจนท่ีจะเคารพสิทธิมนุษยชน
ภายในองคก์ร จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานสากล และระบุอยู่ใน
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษทัโดยจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั 
ถูกสุขอนามยัตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และ ให้ความส าคญัตามหลกัสิทธิมนุษยชนต่อบุคคล
อย่างเท่าเทียม ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ อนัเน่ืองมาจากความแตกต่ างกันในด้านเช้ือชาติ  
ถ่ินก าเนิด ศาสนา ความเช่ือ เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพนัธุ์ สถานะทางสังคม หรือสถานะอ่ืนใดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่าย ในทุกพื้นท่ีท่ีบริษทัเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
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บริษทัไม่สนับสนุนหรือกระท าการหรือเก่ียวขอ้งกบัการกระท าใดๆท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชนและ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ทุกรูปแบบ ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) ท่ีอายุไม่ ถึงเกณฑ ์
ตามกฎหมาย ทั้งการจา้งงานโดยตรงหรือภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษทั การคา้มนุษย ์การใช้แรงงานบงัคบั 
การใชแ้รงงานเด็ก โดยมุ่งมัน่ในการเคารพสิทธิและเสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการรวมตวัและเจรจาต่อรอง 
การให้ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ และการโยกยา้ยถ่ินฐานและการครอบครองท่ีดิน เป็นต้น 
รวมทั้งป้องกนัการคุกคามในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามทางเพศและการคุกคามรูปแบบอ่ืน ตลอดจน
ป้องกนัผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน (อาทิ สิทธิในการสมาคม สิทธิในการรวมตวัและเจรจาต่อรอง สิทธิในการ
เขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สิทธิท่ีจะไม่ตกเป็นทาส แรงงานทาสและแรงงานบงัคบั สิทธิความ 
เท่าเทียมก่อนการมีอยูข่องกฎหมาย และสิทธิในการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น เป็นตน้)  

บริษัทมุ่ งพัฒนาและด าเนินกระบวนการจัดการด้าน สิทธิมนุษยชน  (Due diligence process)  
อย่างต่อเน่ือง จึงจัดให้มีกระบวนการระบุความเส่ี ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อระบุมาตรการป้องกันและ 
ลดผลกระทบจากความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนในการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษทั  
มีกระบวนการอบรมพนกังาน และตรวจสอบส าหรับการเลือกปฏิบติัและ/หรือการคุกคามทุกรูปแบบ และจดัให้
มีกลไกร้องเรียนเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนบริษทัฯ จดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนในดา้น
สิทธิมนุษยชน ประเด็นท่ีผิดข้อกฎหมาย รวมถึงการให้ความคุ ้มครองและเยียวยาแก่ผูร้้องเรียน อีกทั้ งยงั
สนับสนุนให้มีการส่ือสารและเผยแพร่ความรู้และความเขา้ใจต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน แต่หากมีผูก้ ระท าการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบ และจดัให้  
มีกระบวนการบรรเทาผลกระทบท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดว้ย  

• คู่ค้าทางธุรกจิ (คู่ค้า ผู้รับเหมา ลูกค้า และผู้จัดหาสินค้า) 

 บริษทัให้โอกาสแก่คู่คา้ทางธุรกิจอย่างเสมอภาคและจะไม่เขา้แทรกแซง และปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอย่าง 
เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั โดยจดัให้มีหลกัเกณฑ์ในการประเมิน และคดัเลือกคู่คา้การแข่งขนัจากผูเ้สนอราคา 
และการคดัเลือกอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และมีมาตรฐานชดัเจนพร้อมจดัท าในรูปแบบสัญญาเป็นลายลกัษณ์
อกัษร  

 บริษัทขอให้คู่ค้าทางธุรกิจแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชนของตนในกรณีท่ีหากเกิดการละเมิด และคาดหวงัว่าจะมีกระบวนการและขั้นตอนการแก้ไข 
ต่อประเด็นดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
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• กลุ่มชุมชนท้องถิ่น 

 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการเป็นพนัธมิตรท่ีดีต่อชุมชนทอ้งถ่ิน ด าเนินนโยบายต่าง ๆในการฟ้ืนฟูและ
พฒันาความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นของชุมชน รวมไปถึงการเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นต่อการด าเนินการธุรกิจของ
บริษทัและบริษทัในเครือ 
 บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความโปร่งใสในการท างานด้านสิทธิมนุษยชน และบุคคลทัว่ไป และส่ือสาร

นโยบายและเจตนารมณ์น้ีไปยงัพนกังานผ่านทางการส่ือสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล การปฐมนิเทศน์พนกังาน 

และการส่ือสารผา่นออนไลน์ อาทิ เวบ็ไซต,์ เฟซบุ๊ก, อีเมล เป็นตน้  

  

 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

  
        -ลงลายมือช่ือ-  
       (ดร.ทนง พิทยะ) 
      ประธานกรรมการ 
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วัตถุประสงค์:  

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“บริษทั”)   ดาํเนินธุรกิจด้วยความสํานึก

รับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกบัการพฒันาบริษทัให้มัน่คง และเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยมีส่วนร่วมพฒันา

ประเทศให้เจริญรุดหนา้ บริษทัจึงกาํหนดนโยบายการมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน  เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกนั

ดงัน้ี 

ขอบเขต: 

1. ส่งเสริมการสร้างความยัง่ยืนให้แก่ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ในทุกพ้ืนที่ที่บริษทัเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

โดยมุ่งสร้างการพฒันาและเกิดการยกระดบัคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชนต่าง ๆ รอบ

โรงไฟฟ้า  

2. กรรมการผูจ้ดัการแต่งตั้งคณะทาํงาน เพ่ือทาํหน้าที่วางแผนและคิดคน้โครงการพฒันาชุมชนให้ 

ตรงกบัความตอ้งการของชุมชน พร้อมทั้งกาํหนดเป้าหมาย ตวัช้ีวดั และติดตามผลการดาํเนินงานทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างครบถว้น เพ่ือให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคม สามารถ

ติดตามและรับรู้ความคืบหนา้ของการจดัการดา้นสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ  

พร้อมทั้งรายงานการผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทุกไตรมาส 

3. ส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ที่ดีกบัผูม้ีส่วนได้เสีย ใน

ชุมชนในพ้ืนที่ดาํเนินกิจการ รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมพนักงานรวมทั้งผูเ้ก่ียวข้องให้มีความ

รับผิดชอบต่อชุมชน 

4. ส่ือสารให้ผูบ้ริหารและพนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม 

ในการพฒันาชุมชน  

5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ และการพัฒนาการดําเนินงานตาม 

แนวปฏิบติัที่ดีของหน่วยงานกาํกบัดูแล หรือมาตรฐานการดาํเนินงานที่เก่ียวขอ้งที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดบัประเทศและระดบัสากล 

  

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

  

              - ลงลายมือช่ือ - 

      (ดร.ทนง พิทยะ) 

     ประธานกรรมการ 
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วัตถุประสงค์:  
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ (“บริษทั”) ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับเหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจ โดยบริษทัมีความมัน่ใจว่าสามารถแกไ้ขสถานการณ์ในภาวะวิกฤตให้ผ่านพน้และกลบัสู่ภาวะปกติไดอ้ย่าง
รวดเร็ว เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) บริษทัจึงก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ  เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน 
ดงัน้ี 

ขอบเขต: 
1. จัดให้ มีระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ตามกรอบ

มาตรฐานสากล เพื่อการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ และมัน่ใจว่าบริษทัสามารถกลบัมาด าเนินธุรกิจ
ไดโ้ดยเร็ว เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์และความยัง่ยืนของธุรกิจ 

2. กรรมการผูจ้ดัการ แต่งตั้งคณะท างานบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management 
Working Team) ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารในแต่ละสายงาน เพื่อท าหน้าท่ีวางระบบ
การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจโดยการวางแผน การน าไปปฎิบติั การก าหนดผูรั้บผิดชอบและทบทวน
ให้เป็นปัจจุบนั พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง
อยา่งสม ่าเสมอ หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั 

3. ผูบ้ริหาร และพนักงานปฏิบติัตามนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เพื่อให้มัน่ใจว่าสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ งมีความรู้และความเข้าใจในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง พร้อมรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นอยา่งทนัท่วงที 

4. สนบัสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานตามระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ รวมทั้ง
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถของผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อให้มัน่ใจว่าสามารถด าเนินงานตามนโยบาย
การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ส่ือสารให้ผู ้บริหาร พนักงานและผู ้มีส่วนเก่ียวข้องทุกระดับ มีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

                  -ลงลายมือช่ือ- 

 (ดร.ทนง พิทยะ) 
 ประธานกรรมการ 
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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 าหนดการประชุมผู ้ถือหุ้นและระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวรวมถึง 
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 รวมทั้งไดก้ าหนดบทลงโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ของบริษทั หรือน าขอ้มูลของบริษทัไปใช้โดยมิชอบ รวมทั้งไดใ้หค้วามรู้แก่กรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั เก่ียวกบัภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทั
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลกัทรัพยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษทัจะมีหนงัสือแจง้งดเวน้การซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาก่อนวนัอนุมติังบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลงัจากอนุมติั 
งบการเงินแลว้ไม่น้อยกว่า 1 วนัในทุกไตรมาส เพื่อแจง้ให้กรรมการและผูบ้ริหารงดเวน้
การซ้ือขายหรือหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้ งน้ี บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู ้บริหารรวมทั้ งผูเ้ก่ียวข้องของกรรมการและ
ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัและจ านวนการถือครอง



   บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

หน้าท่ี 7/14 

แก้ไขคร้ังที่ 00 

มีผลบังคับใช้วันที่   
29 กรกฎาคม 2564 

 

ล่าสุดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อทราบทุกไตรมาสดว้ย 

(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
ต่อไปอย่างย ัง่ยืนไดใ้นอนาคต บริษทัจึงมุ่งเนน้ในการพฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถ และทกัษะ
ดา้นต่าง ๆ ของพนกังานอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการดูแลดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ
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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 
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(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 าชับผ่านสายการบังคับบญัชาให้พนักงานทุกระดับละเว้นการกระท 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 : บริษทัจดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนไปยงัระดับผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการบริษทั 3 ช่องทาง ดงัน้ี 

-   เลขานุการบริษทัท่ี compliance@ckpower.co.th  

-   กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัท่ี directors@ckpower.co.th  

-   นกัลงทุนสัมพนัธ์ท่ี ir@ckpower.co.th  

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

• การรายงานผล : เลขานุการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่อทราบและรายงานผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อไป 

• 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 ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งปฏิบติัต่อผู ้อ่ืนโดยเคารพสิทธิ
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.     การเคารพสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

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  

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั        

                                 - ลงลายมือช่ือ -                   
         (ดร. ทนง พิทยะ) 

                                                                                       ประธานกรรมการ 
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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 าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารงดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัในช่วงเวลาก่อน 
วนัอนุมติังบการเงินไม่น้อยกว่า 1 เดือนและหลงัจากอนุมติังบการเงินแลว้ไม่น้อยกว่า 1 วนั โดย
บริษทัจะมีหนงัสือแจง้ขอใหก้รรมการและผูบ้ริหารรวมถึงคู่สมรส และบุตรซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ
งดเวน้การซ้ือขายหรือหลีกเล่ียงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาดังกล่าว
ของแต่ละไตรมาส นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดในจรรยาบรรณของผูบ้ริหารละพนกังาน โดย
ให้ผูบ้ริหารท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส าคญัหรือผลการด าเนินงานของบริษทั ละเวน้การซ้ือขาย
หลกัทรัพยห์รือรอจนกระทัง่ประชาชนไดรั้บขอ้มูลและมีเวลาประเมินขอ้มูลนั้นตามสมควรแลว้ 
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เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการน าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์อย่าง  
เป็นรูปธรรม 

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 าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งใหบ้ริษทัทราบ โดยจะแจง้ในคร้ังแรกท่ีเขา้ด ารงต าแหน่ง ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง และ
ทางบริษทัจะสอบถามการเปล่ียนแปลงอย่างสม ่าเสมอเป็นรายปี ซ่ึงรวมถึงก าหนดให้กรรมการหรือ
ผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในนิติบุคคลอ่ืน ทั้งของกรรมการ
หรือผูบ้ริหารรายนั้น ๆ  ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งกบักรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวเพื่อใชป้ระกอบการ
ปรับปรุงขอ้มูลส่วนไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหารรายดงักล่าวให้เป็นปัจจุบนั เพื่อใหบ้ริษทัมัน่ใจ
ไดว้่าการพิจารณาเขา้ท ารายการรวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ทั้งน้ี 
เลขานุการบริษัทจะเป็นผูท้บทวนและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ณ ส านักงานใหญ่ 
ของบริษทั 

 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

                                                                                        -ลงลายมือช่ือ- 
                          (ดร.ทนง พิทยะ) 
                                                                                    ประธานกรรมการ 
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สารบัญ 

   หน้า 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายการด าเนินงาน 1 
ค่านิยมองคก์ร 2 
ค านิยาม 2 
การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 3 
การกระท าท่ีเขา้ข่ายเป็นการผิดจรรยาบรรณ 3 
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 การปฏิบติัและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 7 
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            สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสุขอนามยัในการท างาน 9 
            การรักษาความลบัและการใชข้อ้มูลภายใน 10 
            การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 10 
            นวตักรรมและการจดัการความรู้องคก์ร 10-11 
            การแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 11-13 
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คู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

วิสัยทัศน์   

เป็นบริษทัชั้นน าในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีการด าเนินงานอนัมีประสิทธิภาพ 

พนัธกจิ   

1)    สร้างผลตอบแทนท่ีดี มัน่คงและเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุน้ 

2)    ใหค้วามส าคญัอยา่งต่อเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 

เป้าหมายการด าเนินงาน   

บริษทัมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานประเภทต่าง  ๆ ทั้งในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียนโดยมีวตัถุประสงคเ์ป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานใหก้บัประเทศจาก
โครงการดา้นพลงังานท่ีหลากหลายดว้ยความเขม้แข็งของฐานเงินลงทุน และความร่วมมือระหวา่งพนัธมิตร 
ในเครือท่ีพร้อมสร้างผลตอบแทนสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งย ัง่ยนื 
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ค่านิยมองค์กร (Core Value)  

 
 

ค านิยาม 

จรรยาบรรณ  ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติและขอ้ก าหนดเพื่อเป็นกรอบและ แนวทางให้พนักงาน
และผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัในเครือยดึถือและปฏิบติัตาม 

บริษัท   บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทในเครือ  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมและก ากับดูแลของบริษัทท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัและท่ีจะตั้งขึ้นในอนาคต 

กรรมการ  กรรมการของบริษทัและบริษทัในเครือ 

ผู้บริหาร  ผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) ของบริษทัและบริษทัในเครือ 

พนักงาน  พนกังานและลูกจา้งท่ีปฏิบติังานเพื่อรับค่าจา้งจากบริษทัและบริษทัในเครือ 

 

 

• ปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงาน
ก ากบัดูแล ตลอดจนระเบียบปฏิบติัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

• มีการปฏิบติังานท่ีตั้งอยูบ่นจรรยาบรรณและศีลธรรมอนัดีต่อ

หนา้ท่ีของตนเองและสังคม 

 

• มีทิศทางในการท างาน แบ่งปันขอ้มูล และแกไ้ข

ปัญหาร่วมกนั 

• กา้วผ่านอุปสรรคร่วมกนั 

• มีความรับผิดชอบในผลงานของ

ตนเอง 

• มีความเขา้ใจขอบเขตงานท่ี

รับผิดชอบของตนเองและของผูอ้ื่น • กระตือรือร้นและมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ 

• แบ่งปันความรู้และประสบการณ์อยา่งไม่มีเง่ือนไข 

• สามารถให้การโคช้และเปิดใจท่ีจะรับการถูกโคช้ 

• มีความรับผิดชอบและตระหนกัถึงความส าคญัใน

การพนัาความรู้ของตนเอง 
• เปิดใจในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

• กลา้ท่ีจะลองท าในส่ิงใหม่และเรียนรู้จาก

ความผิดพลาด 

• มุ่งมัน่อยา่งสม ่าเสมอท่ีจะคิดและท าใน
ส่ิงท่ีดีกว่า 
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การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

บริษทัและบริษทัในเครือ ยดึมัน่ในเจตนารมณ์การด าเนินธุรกิจท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการบริหารจดัการตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดมัน่ต่อคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษทัและบริษทัในเครือจึงมุ่งหมายให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัของบริษทัและบริษทัในเครือมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณฉบับน้ี
นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง  อีกทั้ ง
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัในเครือยงัมีความรับผิดชอบในการเสริมสร้างบรรทดัฐานและ
วฒันธรรมให้ทั้งองค์กรเคารพ ตระหนักถึงความส าคญั และปฏิบติัตามจรรยาบรรณ รวมถึงส่งเสริมให้
พนกังานปฏิบติัตามจรรยาบรรณดว้ยความเตม็ใจยดึถือเป็นแนวทางการปฏิบติังาน และตอบสนองต่อประเด็น
ต่าง ๆ ตามจรรยาบรรณอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

การกระท าท่ีเข้าข่ายเป็นการผิดจรรยาบรรณ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามและส่งเสริมให้
ผูอ่ื้นปฏิบติัตามจรรยาบรรณ โดยการกระท าดงัต่อไปน้ีถือเป็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายเป็นการผิดจรรยาบรรณ 

1.  ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
2.  แนะน า ส่งเสริม หรือสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
3.  ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ในกรณีท่ีตนทราบหรือควรทราบ 

เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบังานภายใตค้วามรับผิดชอบของตน 
4.  ไม่ให้ความร่วมมือหรือขดัขวางกระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจริงท่ีอา้งว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการไม่

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
5.  ด าเนินการตอบโตพ้นกังานท่ีรายงานขอ้สงสัยเก่ียวกบัการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
6.  การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอ่ื้น เน่ืองจากการท่ีผูน้ั้นรายงานการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

ทั้งน้ี ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือละเมิดจรรยาบรรณจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว้
นอกจากน้ีอาจไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระท าดงักล่าวมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการกระท าท่ีละเมิดหรือ
ฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
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บุคคลท่ีต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทัและบริษทัในเครือ 

2. บริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของบริษทัและบริษทัในเครือท่ีมีอยู ่
ในปัจจุบนัและท่ีจะตั้งขึ้นในอนาคต 

3. บุคคลภายนอกท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัและบริษทัในเครือเช่น ท่ีปรึกษา ตวัแทน คู่สัญญา และผูมี้ส่วน 
ไดเ้สียทุกภาคส่วน 

ข้อพงึปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

 1.1 บริษทัและบริษทัในเครือมีหน้าท่ีในการสร้างผลก าไรในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดีและ
ต่อเน่ือง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้นควบคู่ไปกบัหนา้ท่ีในฐานะหน่วยหน่ึงของ
สังคมท่ีจะตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นองคก์รคุณภาพ
ท่ีมีการเติบโตอยา่งท่ีย ัง่ยนื 

 1.2 บริษทัและบริษทัในเครือด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม รอบคอบระมดัระวงั 
และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย 

 1.3 บริษทัและบริษทัในเครือก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือไดอ้ย่างโปร่งใสต่อผู ้
ถือหุ้น เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนได้ขอ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้งประกอบการตดัสินใจลงทุน 
ตลอดจนก าหนดแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในท่ีเคร่งครัด 

 1.4 บริษัทและบริษัทในเครือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการบริหารงานและสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัในเครือผา่นช่องทางต่าง ๆ ได ้

2. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

 2.1 บริษทัและบริษทัในเครือมุ่งเน้นพฒันาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่าง  ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของพนกังานอย่างต่อเน่ือง ควบคู่กบัส่งเสริมและยกระดบัจริยธรรม
ภายใตบ้รรยากาศการท างานแบบครอบครัวใหญ่ 

 2.2 บริษทัและบริษทัในเครือก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการให้พนักงานทุกระดบัตามกฎหมาย  
โดยค านึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม และสามารถเทียบเคียงธุรกิจผลิตไฟฟ้าท่ีมีขนาดใกลเ้คียง
กนัได ้
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 2.3 บริษทัและบริษทัในเครือค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน
บริษทัและบริษทัในเครือจึงก าหนดให้ปฏิบติังานตามมาตรการดา้นความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด
ทุกขั้นตอน และจดัใหมี้การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอยา่งต่อเน่ือง 

 2.4 บริษทัและบริษทัในเครือยึดถือปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานไทยและลาว และมาตรฐานการว่าจา้ง
แรงงานในระดบัสากล ตลอดจนหลกัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอยา่งเคร่งครัดและต่อเน่ือง 

2.5  ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือทุกคนตอ้งปฏิบติัตนตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
ในการท างานอย่างเคร่งครัด มีความซ่ือสัตย์ สุจริต อุตสาหะ หมั่นเพียร และมุ่งพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น มีทัศนคติท่ีดี ให้ความเคารพผูอ้าวุโสและผูบ้ ังคับบัญชา 
ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงาม ละเวน้พฤติกรรมเส่ือมเสียและไม่เปิดเผย
ขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีไดรั้บทราบจากการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์  

3. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ 

 3.1 บริษทัและบริษทัในเครือมุ่งมัน่ท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานภาครัฐ ปฏิบติัตามนโยบายและ
หลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.2 บริษทัและบริษทัในเครือมุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรม และโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง 

4. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า 

4.1 ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือทุกคนจะตอ้งปฏิบติังานโดยยดึหลกัเกณฑ์ตาม
กฎหมายและผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัและบริษทัในเครือโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือพวกพอ้ง 

 4.2 บริษทัและบริษทัในเครือตระหนักถึงความส าคัญในประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
ท่ีจะส่งผลทางออ้มต่อสังคม จึงมุ่งเน้นพฒันาระบบส่งไฟฟ้าให้กับลูกคา้ทุกรายของบริษทัและ 
บริษทัในเครือให้สามารถไดรั้บไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการใหบ้ริการต่อไป 

4.3 บริษทัและบริษทัในเครือให้โอกาสแก่คู่คา้ และ/หรือ ผูจ้ดัหาสินคา้ทุกคนอย่างเสมอภาคในการ
แข่งขันทางการค้า และจะไม่เขา้แทรกแซงไม่ว่าทางใด ๆ ท่ีจะท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ าหรือ 
เอ้ือประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหน่ึงบุคคลใด โดยจดัใหมี้หลกัเกณฑใ์นการประเมิน และคดัเลือกคู่คา้
การแข่งขนัจากผูเ้สนอราคา และการคดัเลือกอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และมีมาตรฐานชัดเจน 
พร้อมจดัท าในรูปแบบสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 



 

 
 
 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ 

เร่ือง จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

หน้าท่ี 6/13 

แก้ไขคร้ังที่ 01 

มีผลบังคับใช้วันที่   
29 กรกฎาคม 2564 

 

 
 

 4.4 บริษทัและบริษทัในเครือก าหนดให้มีระบบการจดัการและการติดตามการปฏิบติัตามสัญญาของคู่
คา้และการปฏิบติังานของพนกังานกบัคู่คา้แต่ละราย เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตาม เง่ือนไขของ
สัญญาอยา่งครบถว้น เพื่อป้องกนัการทุจริต ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

4.5 บริษทัและบริษทัในเครือให้ความส าคัญในการพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ียงัยืนกับคู่ค้า 
ท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในคุณภาพดา้นเทคนิค คุณค่าของสินคา้ และบริการท่ีควบคู่กบัมูลค่าเงิน 
และมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

4.6 บริษทัและบริษทัในเครือมีนโยบายชดัเจนและส่ือสารให้พนกังานทุกระดบัทราบอยา่งต่อเน่ืองถึง 
แนวทางการปฏิบติังานท่ีจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้
ของบริษทัและบริษทัในเครือ 

4.7 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะตอ้งรีบด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อแจง้ให้ผูมี้หน้าท่ี
รับผิดชอบทราบเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมทนักาล 

5. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ 

 5.1 บริษทัและบริษทัในเครือยึดถือและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีมีต่อเจา้หน้ีทุกรายอย่างเคร่งครัด 
และปฏิบติัการช าระหน้ีตรงตามก าหนดเวลา 

5.2 เปิดเผยขอ้มูล และ/หรือ รายงานทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส 
ตามรอบระยะเวลาและการร้องขออยา่งเหมาะสมจากเจา้หน้ี 

5.3 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะตอ้งรีบด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อแจง้ให้ผูมี้หน้าท่ี
รับผิดชอบทราบเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมทนักาล 

5.4 บริษทัและบริษทัในเครือจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการค้า 
กบัเจา้หน้ีหรือบุคลากรของบริษทั 

6. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

 6.1 บริษทัและบริษทัในเครือยึดมัน่ตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีเสมอภาคและโปร่งใสบนพื้นฐาน
ความถูกตอ้งตามกฎหมายและภายใตห้ลกัจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  

6.2 บริษทัและบริษทัในเครือปฏิบติัตามบรรทดัฐานของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนัและหลีกเล่ียง
วิธีการไม่สุจริตใด ๆ เพื่อท าลายคู่แข่งทางการคา้ 

6.3 บริษทัและบริษทัในเครือไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริต เพื่อให้ไดเ้ปรียบ 
ในการคา้กบัคู่แข่งทางการคา้ของบริษทัอยา่งเด็ดขาด 
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7. การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

7.1 บริษทัและบริษทัในเครือด าเนินธุรกิจดว้ยความส านึกรับผิดชอบใน 3 ดา้นหลกัคือ ส่ิงแวดลอ้ม 
สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) และยงัก าหนดนโยบายการ
ด าเนินโครงการไฟฟ้าท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้าน
พลงังานใหก้บัประเทศ ควบคู่กบัการเติบโตขององคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

7.2 บริษทัและบริษทัในเครือด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดลอ้มในระดับสากล โดยมีการ
รายงานและการติดตามผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการจัดให้มีการฝึกอบรม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

7.3 ส่งเสริมให้ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือมีจิตส านึกท่ีดีและมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า
พร้อมกบัลดผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินธุรกิจ 

7.4 บริษัทและบริษัทในเครือตระหนักถึงความส าคัญในฐานะองค์กรพลเมืองท่ีดีของสังคม  
(Good Corporate Citizenship) ท่ีตอ้งให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมพฒันาชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ 
ท่ีบริษทัเข้าลงทุน รวมถึงในถ่ินทุรกันดาร เพื่อให้สังคม ชุมชนสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน 
ท่ีจ าเป็นและสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

1. บริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และเปิดเผยขอ้มูลการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในนิติบุคคลอ่ืน ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับกรรมการและ
ผูบ้ริหารดงักล่าว รวมถึงรายงานให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์ หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบไดไ้ด ้

2. กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัในเครือตอ้งหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและบริษทัในเครือกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการเก่ียว
โยงกันตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยจดัให้มีการน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการ และ/หรือ ผูถื้อหุ้น รวมถึงปฏิบติัตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป 
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3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนั้น ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียจะตอ้งงดออกเสียงและไม่
เขา้ร่วมประชุมในวาระดงักล่าว 

การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั 

1. บริษทัและบริษทัในเครือก าหนดแนวทางเร่ืองการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนัอย่างชดัเจนและส่ือสารไป
ยงัพนักงานทุกคนของบริษทัและบริษทัในเครือในการท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั หรือ
การให้ และ/หรือ เรียกรับสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการด าเนินธุรกิจกบัภาคเอกชนหรือภาครัฐ 
รวมถึงสนับสนุนให้มีการปฏิบัติกับผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทัทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมายและมาตรฐานการด าเนินงานท่ีดี 

2.     บริษทัจดัท านโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัพร้อมก าหนดให้บุคลาการของบริษทัและบริษทั
ในเครือถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด ซ่ึงมีแนวทางในการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ ในดา้นการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชนั เช่น การก าหนดล าดบัชั้นการเขา้ถึงขอ้มูลหรือการใชข้อ้มูล และแนวทางการเปิดเผยขอ้มูล
ภายใน การจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชนั การก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสและ
มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส (Whistleblower) การก าหนดแนวทางป้องกนัการทุจริตจากภายนอก
องค์กร เป็นตน้ เพื่อให้สามารถมัน่ใจในแนวทางการปฏิบติัและการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน 
ของบริษทัว่ามีประสิทธิภาพและโปร่งใส รวมถึงสามารถให้การคุม้ครองผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน 
ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถป้องกนัความเส่ียงในการกระท าผิดทุจริตคอร์รัปชนัในอนาคต
ไดอ้ยา่งแทจ้ริงและต่อเน่ือง 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน หรือบุคคลท่ีด าเนินการในนามของบริษทัและบริษทัในเครือต้อง 
ไม่เสนอ จูงใจ ให้สัญญาว่าจะให้หรือรับสินบนหรือส่ิงตอบแทนไม่ว่าทางใดๆ เพื่อให้มาซ่ึงทรัพยสิ์น
หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่ใช่ทรัพยสิ์นโดยมิชอบแก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

การต่อตา้นการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม 

1. บริษทัและบริษทัในเครือมีนโยบายหลีกเล่ียงพฤติกรรมใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการตกลงร่วมกัน
ระหว่างผูป้ระกอบการท่ีเป็นคู่แข่งขนัทางธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นการสร้างอ านาจผูกขาดหรือจ ากัดการ
แข่งขนัในตลาด  

2. ในการควบรวมธุรกิจบริษทัตอ้งพิจารณาและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดการผูกขาด 
ในตลาด หรือสร้างสภาวะการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม  

3. บริษทัหลีกเล่ียงการปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม หรือพฤติกรรมการใชอ้ านาจต่อรองทางการคา้เพื่อ
ก าหนดเง่ือนไขท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสหรือทางเลือกของคู่คา้ หรือพฤติกรรมการใชอ้ านาจเหนือตลาด 
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สิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบติั 

1. บริษทัไดก้ าหนดนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน พร้อมก าหนดใหบุ้คลากรภายในบริษทัและบริษทัในเครือ
ตอ้งปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนและผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนโดยค านึงสิทธิตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
สิทธิพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตลอดจนศักด์ิศรีความ เป็นมนุษย์โดย 
ไม่เลือกปฏิบติั อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างกนัในดา้นเช้ือชาติ ถ่ินก าเนิด ศาสนา ความเช่ือ เพศ สีผิว 
ภาษา เผา่พนัธุ์ สถานะทางสังคม หรือสถานะอ่ืนใดต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ยอมรับและ
เคารพในความเห็นท่ีแตกต่าง นอกจากน้ี ห้ามกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการกดขี่ข่มเหงผูอ่ื้นทั้งกายและ
จิตใจ หรือใชค้วามรุนแรง หรือก าลงัประทุษร้าย 

สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสุขอนามยัในการท างาน 

1. บริษทัค านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในการท างานของพนักงาน โดยก าหนดมาตรการดา้น
ความปลอดภยัและชีวอนามยัในการท างาน  

2. บริษทัควบคุมให้โครงการไฟฟ้าปฏิบติัตามกฎหมายและข้อก าหนดด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ รวมถึง
หลกัเกณฑ์ของมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัดพร้อมฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มเพื่อให้เกิดความสมดุลและ 
การเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกบัการคงอยูข่องสภาพแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

3. บริษทัใหค้วามส าคญัเร่ืองความรับผิดชอบต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และก าหนด
มาตรการป้องกันอนัตรายต่าง ๆ และก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าทุกโครงการ ตลอดจนจดัใหมี้การส่ือสารและเผยแพร่ขอ้มูล 

4. บริษทัจดัให้มีเจา้หน้าท่ีเพื่อตรวจสอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพการ
ท างานและส่ิงแวดล้อมในการท างานอย่างสม ่าเสมอตามหลักเกณฑ์ ISO และกฎเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. บริษทัยงัส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูบ้ริหาร พนักงาน ผูรั้บเหมาโครงการ คูค้่า เขา้ร่วมอบรมและ 
จดักิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และจดัให้มีการประชุม  
เร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มกบัผูรั้บเหมาอยา่งสม ่าเสมอ 

6. บริษทัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงานของบริษทัและบริษทัในเครือ และก าหนดให้
พนกังานใหม่ตอ้งตรวจสุขภาพก่อนปฏิบติังาน 
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การรักษาความลบั และการใชข้อ้มูลภายใน 

1. กรรมการของบริษทัและบริษทัในเครือตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ยุติธรรม รอบคอบ 
และระมดัระวงั แบ่งแยกการด าเนินธุรกรรมส่วนตวัออกจากธุรกรรมบริษทัและบริษทัในเครือโดยตอ้ง
รักษาความลบัของบริษทัและบริษทัในเครือและไม่เปิดเผยโดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทั พร้อมยึดถือ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่รับ
เงิน ของขวญั และไม่ใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีการเป็นกรรมการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

2. บริษทัและบริษทัในเครือไดก้ าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูลภายในตามความส าคญัเพื่อป้องกนัไม่ให้
ขอ้มูลท่ียงัไม่ถูกตอ้งครบถว้นหรือยงัไม่มีความแน่นอนร่ัวไหลออกสู่บุคคลภายนอก และก าหนดให้
การใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรบริษัทและบริษัทในเครือต้องอยู่ภายในกรอบหน้า ท่ีและ 
ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น ส าหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลภายนอกหรือผูมี้ส่วนได้
เสียอ่ืนๆ ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากบริษทัก่อนการเปิดเผยเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ 
โดยมิชอบ 

การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 

1. บริษทัมีแนวปฏิบติัในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ  
ของบริษทัจดทะเบียนท่ีประกาศโดยตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจและมี
ความชดัเจนเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจของผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

2. บริษทัส่งเสริมใหมี้การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีกระบวนการติดตามและบริหารจดัการความ
เ ส่ี ยงอย่ า ง เ ป็นระบบ การ รักษาความปลอดภัยบนโลกไซ เบอร์  รวมทั้ งมาตรการ รักษา 
ความมัน่คงของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหค้รอบคลุมการด าเนินงานและการบริหารความเส่ียง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้มีนโยบายการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั 

นวตักรรมและการจดัการความรู้องคก์ร 

บริษทัและบริษทัในเครือมีนโยบายให้ความส าคญัในการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นวิศวกรรมและการบริหาร
จดัการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้กบับุคลากรทุกระดบั บริษทัจึงให้ความส าคญัเลือกใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและระบบการบริหารจดัการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในโครงการไฟฟ้าต่างๆ ท่ีเขา้ลงทุน เพื่อให้
โครงการไฟฟ้าต่างๆ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีระบบการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัไดแ้ละ
ให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอย่างย ัง่ยืน ในขณะเดียวกนัไดส่้งเสริมให้เกิดการ
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เรียนรู้และพฒันาระบบการปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ท่ีจะช่วยต่อยอดระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

บริษทัและบริษทัในเครือยงัใหค้วามส าคญักบัการจดัการองคค์วามรู้ขององคก์รโดยมุ่งเนน้พฒันา 3 มิติ คือ  
การรวบรวม :  จัดท าฐานข้อมูลความรู้และคู่มือการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และแผนการท างาน  

เพื่อถ่ายทอดและใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การแลกเปล่ียน : ประชาสัมพนัธ์และสร้างการรับรู้ให้กบัพนกังานถึงช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ 

ในการปฏิบติังาน เพื่อพนกังานสามารถส่งต่อองคค์วามรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบติังาน ซ่ึงจะ
สามารถลดความผิดพลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแกปั้ญหา และจะสามารถมัน่ใจ
ไดว้า่องคค์วามรู้ดงักล่าวจะไม่สูญหายไปเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงผูป้ฏิบติังาน  

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ :  รวบรวมและจดัท าเป็นมาตรฐานการท างานใหม่ ซ่ึงจะสามารถวดัผลเชิงปริมาณ 
ท่ีเป็นรูปธรรม และกระตุน้ให้เกิดการคิดคน้องค์ความรู้ท่ีสามารถต่อยอดเป็น
นวตักรรมใหม่อยา่งสม ่าเสมอ  

ทั้งน้ี บริษทัยงัคงตระหนักถึงความส าคญัในการจดัล าดบัการเขา้ถึงขอ้มูลภายในและขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 
ตามหลกัเกณฑ์การรักษาความลบั และการใชข้อ้มูลภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลและ  
ระบบสารสนเทศ โดยจดัท าระบบเก็บขอ้มูลการเรียกดูและเปิดใชข้อ้มูลจากระบบฐานขอ้มูลของบริษทัและ
บริษทัในเครือ 

การแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

บริษทัและบริษทัในเครือตระหนักถึงความส าคัญในสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน  
จึงไดจ้ดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน (“whistleblowing”) ถึงการกระท าผิดจรรยาบรรณ 
หรือพฤติกรรมท่ีอาจสุ่มเส่ียงเป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคลากรบริษทัและบริษทัในเครือ
รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนกังานและผูมี้ผูส่้วนไดเ้สียอ่ืน พร้อมก าหนดกลไก
ทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนและแนวทางปฏิบติัในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสท่ีชดัเจน 

1. ช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

พนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือสามารถสอบถามหรือร้องเรียนเหตุการณ์ท่ีพิจารณาแลว้ว่าอาจ  
เขา้ข่ายเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณไปยงับุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1)  เลขานุการบริษทั 
(2)  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั 
(3)  นกัลงทุนสัมพนัธ์ 
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2. กระบวนการด าเนินการเม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียน 

(1)  ผู ้รับเร่ืองร้องเรียนด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเ ก่ียวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  
ตามจรรยาบรรณดว้ยตนเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมด าเนินการ 

(2) น าเสนอรายละเอียดดงักล่าวต่อผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อรวบรวมหลกัฐานและเสนอ
ต่อกรรมการผูจ้ดัการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความเหมาะสม และมีความเป็นธรรม เพื่อสอบสวนขอ้ร้องเรียนดงักล่าว 

(3) คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการรวบรวมข้อมูล หลักฐาน เก่ียวกับข้อร้องเรียน โดยการ
สมัภาษณ์และเอกสารหลกัฐานท่ีรวบรวมโดยส านกัตรวจสอบภายใน 

(4) คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา ประมวลผล และตัดสินตามข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐาน 
รวมถึงพิจารณาแนวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสมทางวินยัหรือทางกฎหมาย 

(5) คณะกรรมการสอบสวนก าหนดมาตรการแกไ้ขหรือบรรเทาความเสียหายให้กบัผูรั้บผลกระทบ  
โดยค านึงถึงความเสียหายโดยรวม และจัดท ารายงานน าเสนอต่อกรรมการผู ้จัดการหรือ
คณะกรรมการเพื่อทราบ 

(6) คณะกรรมการส่งผลการพิจารณาและมาตรการเยียวยาผ่านผูจ้ดัการส านักตรวจสอบภายในเพื่อ
แจง้ต่อผูร้้องเรียนหรือผูไ้ดรั้บผลกระทบ  

(7) คณะกรรมการสอบสวนและจัดท ารายงานข้อเท็จจริงและแนวทางการพิจารณา เพื่อก าหนด
มาตรการและแนวทางป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดการกระท าผิดทุจริตคอร์รัปชันหรือการฝ่าฝืน
จรรยาบรรณ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัมีแนวทางการปฏิบติัและขั้นตอนการตรวจสอบซ่ึงสามารถ
ป้องกนัไม่ใหมี้เหตุทุจริตคอร์รัปชนัหรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณอีกในอนาคต 

3. มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

 บริษทัก าหนดมาตรการคุม้ครองการเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบัและการจ ากดักลุ่มผูรั้บทราบ
ข้อมูลและเปิดเผยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวข้องเท่านั้ น เพื่อสร้างความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ 
ผูร้้องเรียน ซ่ึงบุคคลผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตวัหรือไม่ประสงคอ์อกนาม
และเม่ือเห็นเป็นการสมควรบริษทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองพิเศษหากเกิดกรณีท่ีมีแนวโน้มและ
สามารถคาดหมายไดว้่าอาจเกิดความเดือดร้อนหรือไม่ปลอดภยั โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนจะ
ไดรั้บการบรรเทาความเสียหายหรือค่าชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษทัหรือบุคคลผูก่้อความ
เสียหายภายใตก้ลไกการบริหารงานและหลกัเกณฑท์างกฎหมาย     
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4. การจดัการและการทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

 (1)  กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด หากพบวา่มีการ 
 ฝ่าฝืนหรือกระท าการใด ๆ ท่ีเขา้ข่ายหรือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ บริษทัจะพิจารณาลงโทษ 
 ตามลกัษณะแห่งความผิดเป็นไปตามล าดบัขั้นและความรุนแรงแห่งกรณี เช่น ตกัเตือนดว้ยวาจา 
 ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือการลงโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้เพื่อป้องกนั
 การกระท าผิดซ ้ า และใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อจดัท าแนวทางก าหนดนโยบายเพิ่มเติมรวมถึงการ
 ตรวจสอบต่อไปหากมีการจ่ายเงินชดเชยบริษทัจะพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายอยา่งเป็นธรรม 

        (2)   บริษัทมีการรายงานผลการฝ่าฝืนจรรยาบรรณต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั ภายใตก้ารรายงานแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  
เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในรอบปีท่ีผ่านมา และเปิดเผยจ านวนเร่ือง
ร้องเรียนและแจง้เบาะแสในรายงานประจ าปีของบริษทัต่อไป   

 

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

                                                                                        - ลงลายมือช่ือ - 

                           (ดร.ทนง พิทยะ) 

                                                                                     ประธานกรรมการ 
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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             
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จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 

วัตถุประสงค์ 

บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
โดยมุ่งมัน่ต่อด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตย ์คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้จัดท าจรรยาบรรณของผูบ้ริหารและ
พนักงาน (“จรรยาบรรณ”) ฉบบัน้ีขึ้น โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีดี 
ดว้ยมุ่งหวงัให้ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ในท่ีน้ีรวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) 
รับทราบและยดึถือปฏิบติัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัภายใตก้รอบ “จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ” ของ
บริษทัฯ เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเป็นไปตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของบริษทัฯ และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ดว้ยประสงคท่ี์จะบรรลุความมุ่งหมาย
ในการพฒันาคุณภาพงานในอนัท่ีจะสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมออย่างย ัง่ยืนแก่ 
ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียควบคู่กนัไปกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานของบริษทัฯ 

 จรรยาบรรณน้ีจะได้รับการพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่าแนวทางท่ียึดถือ
ปฏิบติัน้ีเป็นไปด้วยความสุจริตและมีมาตรฐานในระดับสูง รวมถึงปลูกจิตส านึกและสร้างความรับรู้ว่า
ผูบ้ริหารและพนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงต่อบริษทัฯ ซ่ึงเป็นกลไกท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะ
ขบัเคล่ือนบริษทัฯ ให้บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว้ โดยมี
รายละเอียดจรรยาบรรณ ดงัน้ี 

บุคคลท่ีต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

บุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี  

1. ผูบ้ริหาร: กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงบุคคลอ่ืน 
ท่ีด ารงต าแหน่งซ่ึงเขา้ข่ายเป็น “ผูบ้ริหาร” ของบริษทัฯ ตามค านิยามของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. พนกังานของบริษทัฯ  
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ขอบเขตการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงาน ต้องประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้เป็นไปตามท่ีบริษทัมีความ 
มุ่งหมาย โดยมีขอ้พึงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละภาคส่วน ดงัน้ี 

ข้อพงึปฏิบัติของผู้บริหาร 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อบริษทัฯ 

(1) ปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งท่ีไดมี้การประกาศแลว้ รวมถึงท่ีจะมี
การแกไ้ขเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต 

(2) ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายตามนโยบาย และวตัถุประสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความ
ระมดัระวงั และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริต มีสติ ยึดถือและรับผิดชอบต่อประโยชน์ของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย 
รวมถึงผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอยา่งเคร่งครัด  

(3) ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทกัษะการบริหาร การจดัการ เพื่อ
ปรับปรุงวิธีการท างานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ทนัต่อเหตุการณ์ และการเคล่ือนไหวของธุรกิจ 
พร้อมทั้งป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

(4) ปฏิบติัหน้าท่ีในการเป็นกรรมการผูแ้ทนของบริษทัอย่างเต็มความสามารถและเป็นไปตาม
แนวทางของบริษัท กรณีท่ีได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการผูแ้ทน ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม โดยมีกรอบอ านาจในการใช้ดุลยพินิจ และการออกเสียงในท่ี
ประชุมตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(5) รับผิดชอบต่อผลงานของตนและของผูใ้ต้บังคับบัญชา ระมัดระวงัผลงานของตนท่ีจะไป
กระทบการท างานของระบบอ่ืนให้ไดรั้บความเสียหาย หรือเสียระบบ อีกทั้งพร้อมท่ีจะช้ีแจง
ขอ้มูลของผลงานท่ีถูกตอ้งตามสถานะของตน 

(6) รักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัฯ ดูแลและระมดัระวงัมิให้เอกสารหรือข่าวสารอนัเป็น
ความลับของบริษทัฯ มีการเปิดเผยถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวข้อง และไม่ใช้ข้อมูลแสวงหาประโยชน์ 
ใหต้นเอง ซ่ึงอาจจะท าความเสียหาย หรือเส่ือมเสียแก่บริษทัฯ 
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(7) รักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ ปลูกฝังจิตส านึกของพนกังานให้มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของบริษทัฯ หวงแหนบริษทัฯ เหมือนเป็นเจา้ของร่วม และปกป้องช่ือเสียงของบริษทัฯ 

(8) หลีกเล่ียงการกระท าท่ีมีความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
ในการติดต่อกบัคู่คา้และบุคคลอ่ืน 

(9) การท่ีผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษทัอ่ืน หรือองค์กรสมาคมทางธุรกิจอ่ืน 
ไม่ว่าจะท าในนามของบริษทัฯ หรือไม่ก็ตาม จะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์และการประกอบ
หนา้ท่ีโดยตรง รวมทั้งตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากบริษทัฯ ตามระเบียบของบริษทัฯ ก่อน 

(10) ในกรณีท่ีผูบ้ริหารและบุคคลในครอบครัว เขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการใด ๆ 
ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางธุรกิจต่อบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ 
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(11) ในกรณีท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขึ้น อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในขณะนั้น โดยไม่ได้
เป็นความตั้งใจของผูบ้ริหาร หากบุคคลดงักล่าวทราบวา่ตนตกอยูใ่นสภาวการณ์ดงักล่าว ใหรี้บ
แจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดับชั้นทราบโดยทนัที เพื่อขอแนวทางแก้ไข
ต่อไป 

(12) ผูบ้ริหารจะไม่ใชข้อ้มูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณะตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ลอดจนตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือแก่
บุคคลภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อราคาหรือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ  

(13) หลีกเล่ียงเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยโ์ดยตนเองหรือผูใ้กลชิ้ดทั้งทางตรงหรือทางออ้ม
ในระยะเวลาใกลเ้คียงกบัการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงาน รวมถึงหลีกเล่ียงเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเพื่อการลงทุนระยะสั้ น รวมถึงงดเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพย์ของ
บริษทัในช่วง 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 1 วนั ภายหลัง
เผยแพร่ต่อสาธารณชนแลว้  

(14) ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการไดม้า/จ าหน่ายไปของหลกัทรัพย ์ของผูบ้ริหารรวมถึง
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส รวมถึงรายงานการมีส่วน
ได้เสียของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดเป็นประจ าทุกปีหรือตามท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 
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(15) หลีกเล่ียงการให้หรือรับส่ิงของ หรือของขวญั ของท่ีระลึก หรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ หรือ 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(16) ให้ความร่วมมือในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารโดยฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกปี
หรือตามท่ีมีการร้องขอ 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อพนกังาน 

(1) ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน 

(2) มีทศันคติท่ีถูกตอ้งวา่พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า ใหก้ารยอมรับและยกยอ่งตามสมควร  

(3) ยดึถือขอ้บงัคบัการท างานและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด ใหมี้ความเมตตา 
กรุณา เป็นธรรม และรับฟังเหตุผลเพื่อใชแ้กปั้ญหา 

(4) ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถ ตามความเหมาะสมของพนักงาน โดยให้
โอกาสพนักงานอย่างทัว่ถึงและสม ่าเสมอ ตลอดจนสนับสนุนพนักงานทุกระดับให้มีการ
พฒันาอยา่งเท่าเทียมกนั 

(5) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน 
สร้างบรรยากาศการท างานใหอ้บอุ่น สนใจทุกขสุ์ขของพนกังานตามสมควร 

(6) สร้างจิตส านึกให้พนกังานทราบถึง สิทธิ อ านาจ หนา้ท่ี ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ การรักษา
ระเบียบวินยั  

(7) แต่งตั้ง โยกยา้ย ให้รางวลัและลงโทษพนักงานดว้ยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

(8) ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงานและสถานภาพของบริษทัฯ ให้พนักงานทราบอย่าง
สม ่าเสมอ 

(9) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานให้ข้อคิดเห็น 
หรือทว้งติงการด าเนินงานขององคก์รท่ีขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั  

(10)  หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน
ของพนกังาน หรือคุกคามและสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
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(11)  สร้างการตระหนักให้พนักงานเขา้ใจเร่ืองมาตรฐานจรรยาบรรณและบทบาทซ่ึงพนัก งาน
ปฏิบติัไดอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบปฏิบติัของจรรยาบรรณ
อยา่งทัว่ถึงทั้งองคก์ร 

(12) จดัใหมี้ช่องทางใหพ้นกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมหรือแจง้เบาะแส
เก่ียวกับเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไขรวมถึงมาตรการ
คุม้ครองพนกังานผูร้้องท่ีเป็นระบบและยติุธรรม  

(13) ปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม รักษาภาพลกัษณ์ และเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัพนกังาน 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อบุคคลภายนอก 

(1) ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ 

(2) ใหค้วามเสมอภาค ไม่กีดกนั ไม่ใหสิ้ทธิพิเศษ ไม่เลือกปฏิบติั 

(3) ปฏิบติัตามเง่ือนไข กรอบ กติกา ธรรมเนียมปฏิบติั และขอ้ตกลงตามสัญญา 

(4) ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีดว้ยไมตรีจิต 

(5) ปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม รักษาภาพลกัษณ์ โดยค านึงถึงความเป็นตวัแทนของบริษทั  

ขอ้พึงปฏิบติัต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

(1) ด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงความมัน่คง ปลอดภยั หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ 

(2) ใหค้วามร่วมมือ และส่งเสริมกิจกรรมการกระท าประโยชน์เพื่อสังคม 

(3) ปลูกจิตส านึกหนา้ท่ี ความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคมใหเ้กิดขึ้นในหมู่พนกังานทุกระดบั 

(4) ประพฤติปฏิบติัอย่างเคร่งครัดดว้ยความเคารพภายใตก้ฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงาน  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5) ใหค้วามส าคญัต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(6) ไม่กระท าการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยินยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เกิดการหลีกเล่ียง 
การปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ  

(7) ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแล และรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ต่อหน่วยงานนั้น 
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(8) ไม่เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั  หรือการให ้และ/หรือ เรียกรับสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
การด าเนินธุรกิจกบัภาครัฐหรือภาคเอกชน   

ข้อพงึปฏิบัติของพนักงาน 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อบริษทัฯ 

 (1)   ปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัทั้งท่ีไดมี้การประกาศแลว้ รวมถึงท่ีจะมี
การแกไ้ขเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต 

  (2) ระลึกถึงความส าคญัในงานซ่ึงเป็นธุรกิจของบริษทัฯ ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ช่วย
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ มีความผกูพนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

  (3)  ประพฤติ ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ค าสั่ง นโยบาย และประกาศของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 

(4)  วางแผนการท างาน ก าหนด และวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยงาน เพื่อให้
บรรลุถึงวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยค านึงถึงคุณธรรม จรรยาบรรณตลอดจนวฒันธรรมของ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 (5)   ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีความเพียรพยายามท างานดว้ยความขยนั
ขนัแข็ง ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ประสานงานอุทิศตนให้แก่งานของบริษทัฯ อย่างเต็มท่ี 
ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพของผลงาน  

 (6)   ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
อยูเ่สมอ 

 (7)  ใช้และรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างประหยดัและไม่น าไปใช้ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตน พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  
มิให้สูญหาย เสียหาย น าไปใช้ในทางท่ีผิด ถูกลักขโมย และถูกท าลาย ความรับผิดชอบน้ี 
ไม่เพียงแค่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนของพนักงานเท่านั้ น แต่ย ังรวมถึงการต้องใส่ใจ 
ท่ีจะปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย และการต่ืนตัวของสถานการณ์ และ
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและท าใหท้รัพยสิ์นของบริษทัเกิดความเสียหาย ถูกลกัขโมย หรือถูกใช้
ในทางท่ีผิด 

(8)  รักษาความลบัของบริษทัฯ โดยดูแลระมดัระวงัมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของ
บริษทัฯ ถูกเปิดเผย ร่ัวไหลหรือตกไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง อนัอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
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แก่บริษัทฯ ทั้ งน้ี รวมทั้ งการไม่ให้เอกสารหรือข่าวสารของบริษัทฯ ท่ีไม่พึงเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอก เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ 

 (9)  ละเว้นหรือหลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือส่ือมวลชนในเร่ือง  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไม่มีนโยบาย หรือแนวทางด าเนินการในเร่ืองนั้น ๆ 
อย่างแน่ชดั หรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ 

 (10)  หลีกเล่ียงการให้หรือรับส่ิงของหรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั  

ขอ้พึงปฏิบติัต่อตนเอง 

  (1)  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้อยู่เสมอ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท างานให้
ผูร่้วมงาน 

  (2)  ปฏิบติัตนอยูภ่ายในกรอบศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอนัดีงาม 

  (3)  ละเวน้อบายมุข การทะเลาะวิวาท และการกระท าท่ีผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้ งไม่
ประพฤติตนในทางท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงทั้งต่อตนเองและบริษทัฯ  

          (4)      ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงาน
อยูเ่สมอ 

ขอ้พึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 

  (1)  ปฏิบติัต่อผูร่้วมงานด้วยการใช้กิริยาวาจาสุภาพ เรียบร้อย มีน ้ าใจ และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  
มีความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานด้วยทศันคติท่ีดี  
ไม่มีอคติและใหอ้ภยัซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งใหค้วามร่วมมือระหวา่งผูร่้วมงาน เพื่อประโยชน์ต่อ
งานของบริษทัฯ โดยส่วนรวม 

  (2)  ปฏิบติัตามค าแนะน า หรือค าสั่งโดยชอบธรรมของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีการงาน และ
ใหค้วามนบัถือต่อผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานอ่ืนของบริษทัฯ ท่ีมีอาวุโส 

        (3)  ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู ้บังคับบัญชา และให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  
ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
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    (4)  ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความยุติธรรม เมตตา กรุณา ให้ขอ้เสนอแนะในการปฏิบติัตน  
ท่ีดี ให้ความสนใจทุกข์สุขตามสมควร ดูแลเอาใจใส่ และพฒันาผูใ้ต้บังคับบัญชา  เพื่อให้
สามารถปฏิบติังานในหน้าท่ีไดอ้ย่างดี โดยการถ่ายทอดความรู้ในงานสนบัสนุนให้ไดรั้บการ
ฝึกอบรม เพื่อใหไ้ดเ้พิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อยูเ่สมอ 

    (5)  ไม่น าขอ้มูลหรือเร่ืองของพนกังานผูอ่ื้น ทั้งในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานและเร่ืองส่วนตวั
ไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงานหรือ
ภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทัฯ 

    (6)  ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม เคารพสิทธิของพนักงานผูอ่ื้น 
ในบริษทัฯ  

       (7)  ใหเ้กียรติพนกังานผูอ่ื้นโดยไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นของตนเอง 

       (8)  ส่งเสริมและสนับสนุนผูร่้วมงานโดยการให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เสียสละเพื่อส่วนรวม
ดว้ยความจริงใจและเตม็ความสามารถ ละเวน้การกระท าในลกัษณะของการแข่งขนักนัเอง 

  (9)  ปรับตวัใหส้ามารถร่วมท างานเป็นทีมกบัพนกังานผูอ่ื้นในบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ขอ้พึงปฏิบติัต่อบุคคลภายนอก 

  (1)  ใชกิ้ริยาวาจาสุภาพเรียบร้อยต่อบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อ หรือเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

  (2)  อ านวยความสะดวก และใหก้ารตอ้นรับผูม้าติดต่อดว้ยความสุภาพ เรียบร้อย เตม็ใจ และมีน ้าใจ 

  (3)  ช้ีแจง น าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามขอบเขตหน้าท่ีของตน หากเร่ืองใดท่ีไม่สามารถช้ีแจงได ้
ใหแ้จง้แก่ผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบัขั้นเพื่อทราบ และด าเนินการต่อไป 

  (4)  ส่งเสริมความสัมพนัธ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อหรือเก่ียวขอ้งดว้ย
ไมตรีจิตและความไม่เอารัดเอาเปรียบ 

  (5)  รับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนขอ้ร้องเรียนของบุคคลภายนอก ผูม้าติดต่อดว้ยความ
เตม็ใจ เพื่อเป็นช่องทางใหมี้การปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

  (6)  ละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชนจะให้แก่กัน 
โดยเสน่หาจากผูม้าติดต่อ 
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ขอ้พึงปฏิบติัต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

  (1)  ร่วมสร้างสรรค ์และพฒันาสังคมใหเ้จริญกา้วหนา้ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน 

  (2)  ส่งเสริมและปฏิบติัตามธรรมเนียม จารีตประเพณี ศีลธรรม วฒันธรรมอนัดีงาม ซ่ึงวิญญูชน 
พึงปฏิบัติตามความคาดหวงัของสังคมหรือโดยสามัญส านึกของบุคคลทั่วไป รวมถึงเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในสังคม 

  (3)  ใหค้วามร่วมมือในการท าประโยชน์แก่สังคม ตามโอกาส และความพร้อม 

  (4)  ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มและสังคม 

  (5)  ไม่ให้การช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะสร้าง  
ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม สังคม ด้วยการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบต่าง ๆ  

  (6)  ไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ท่ีเป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอนัดีงาม หรือเป็นการส่งเสริม
อบายมุข 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                             -ลงลายมือช่ือ- 
(ดร.ทนง พิทยะ) 

                                                                               ประธานกรรมการ 
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วตัถุประสงค์ 

นักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าท่ีในการส่ือสารวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการด าเนินธุรกิจของ 
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้กับผู ้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายบุคคล  
บริษทัหลกัทรัพย ์ผูส่ื้อข่าว และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจโดยการเปิดเผยขอ้มูลจะตอ้งด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ 
ครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัสถานการณ์ เป็นขอ้เท็จจริงทั้งเชิงบวกและลบ รวมถึงด าเนินการอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม 
และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์)  ดงันั้น นกัลงทุนสัมพนัธ์จึงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึถือ 
จรรยาบรรณนกัลงทุนสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

ขอบเขต 

1. ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เท่ียงธรรม และมีความรับผดิชอบ

2. เปิดเผยขอ้มูล ข่าวสารของบริษทัอย่างถูกตอ้ง ชดัเจน ทนัเวลา เป็นปัจจุบนั เป็นธรรม และเท่าเทียมแก่
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยละเวน้การใชถ้อ้ยค า หรือรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม ท่ีอาจท าให้เกิดความเขา้ใจผดิ
ต่อหลกัทรัพยข์องบริษทั รวมทั้งก าหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลหรือแหล่งขอ้มูลเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่ายรับทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนั และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั เวน้แต่
มีความจ าเป็นอ่ืนใดในการด าเนินธุรกิจ

3. ไม่น าเสนอขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั หรืออาจจะกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน
หรือกระทบสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ก่อนการเผยแพร่อยา่งเป็นทางการต่อตลาดหลกัทรัพย์

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ียงัไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซ่ึงมีความไม่แน่นอน หรือข้อมูลท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการคาดคะเนเกินจริง กรณีมีข่าวลือท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อการตดัสินใจ
ของผูล้งทุน จะด าเนินการช้ีแจงขอ้เท็จจริงต่อสาธารณะโดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัจดทะเบียน

5. สร้างความเช่ือมัน่ เสริมสร้างภาพลกัษณ์ และทศันคติท่ีดีของบริษทัตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

6. รักษาความลบัของบริษทัและหลีกเล่ียงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยอาศยัขอ้มูลภายในบริษทั
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีและไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั รวมทั้งปฏิบติัตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรักษาขอ้มูลภายใน
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7. ไม่เสนอและ/หรือให้ส่ิงตอบแทนหรือของขวญัแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเพื่อเขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวก
หรือเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวในการน าเสนอข้อมูล บทความ และข่าวสารของบริษทัในเชิงสร้างข่าว
ท่ีไม่เป็นจริง หรือเพื่อการใหค้วามช่วยเหลือใด  ๆเป็นกรณีพิเศษ

8. ปฏิบติังานด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มท่ี มีความเป็นมืออาชีพ และพฒันาประสิทธิภาพในการ
ท างานอยา่งสม ่าเสมอ

9. ปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการงดรับนดันกัลงทุนหรือนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และแนวปฏิบติัการงดซ้ือขาย
หุน้ของบริษทัในช่วงก่อนการประกาศผลการด าเนินงานตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้

10. ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้ก าหนด ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงหน่วยงานก ากบัดูแล

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

  (ดร.ทนง  พิทยะ) 
ประธานกรรมการ 
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วตัถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัในเครือ 
มุ่งด าเนินธุรกิจดว้ยความย ัง่ยืน โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สังคม และบรรษทัภิบาล บริษทัและบริษทัในเครือ  
จึงไดก้ าหนดจรรยาบรรณคู่คา้ เพื่อใหคู้่คา้ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด
กฎหมาย และจรรยาบรรณบริษทั ตลอดจนมาตรฐานสากล โดยให้ความส าคญัและสนบัสนุนให้คู่คา้ของ
บริษทัและบริษทัในเครือ ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อแรงงานดว้ยความ
เป็นธรรม ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามการด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณน้ีอยา่งเคร่งครัด 

ขอบเขต 

จรรยาบรรณของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) 

1. จริยธรรมทางธุรกจิ (Business Ethics) 

1.1 การก ากบัดูแลกิจการ 
- คู่ค้าต้องปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจด้วยความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและตรวจสอบไดโ้ดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใตห้ลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

1.2 การปฏิบติัท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  

- คู ้ค่าต้องด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและ 
เป็นธรรม 

1.3 ทรัพยสิ์นทางปัญญา  

- คู่คา้ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นและส่งเสริมให้มีมาตรการป้องกนัการละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญา  

1.4 การเปิดเผยขอ้มูลและการรักษาความลบั  

- คู่คา้ตอ้งเปิดเผยข้อมูลของตนเองอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามท่ีกฎหมายก าหนด และไม่
เผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่คา้ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีไดม้าจากการท าธุรกิจกบัคู่คา้ โดย
ไม่ไดรั้บความยนิยอม รวมทั้งไม่น าไปใชเ้พื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง 
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1.5 การส่งมอบและคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือบริการ 
- ปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขท่ีตกลงไวก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด รวมทั้งขอ้ก าหนดท่ีบงัคบั

ใชภ้ายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- แสดงความรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ีต่อคุณภาพของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีจดัหาใหก้บัคู่คา้ 

1.6 การปฏิบติัตามกฎหมาย 

 - คู่ค้าต้องให้ความส าคญักับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และกฎระเบียบต่างๆ 
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน (Human Rights and Labor) 

2.1 การไม่เลือกปฏิบติั  
 - คู่คา้ตอ้งปฏิบติัต่อลูกจา้งโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบติัเพราะความแตกต่างทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สังกดัทางการเมือง รสนิยมทางเพศ  
การเป็นสมาชิกสหภาพใดๆ 

2.2 การคุม้ครองแรงงาน  

 - คู่คา้ตอ้งไม่ใช้แรงงานเด็กท่ีมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด หากมีการใชแ้รงงานเด็ก  
คู่คา้ตอ้งจดัให้มีความคุม้ครองการใช้แรงงานเด็กตามท่ีกฎหมายก าหนดทุกประการและ
สามารถตรวจสอบได ้

 - คู่ค้าต้องไม่ให้ลูกจ้างท่ี เป็นหญิงท างานในลักษณะท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ความปลอดภยั หากลูกจา้งเป็นหญิงมีครรภ์ตอ้งได้รับความคุม้ครองและสิทธิประโยชน์
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 - หากมีการจา้งแรงงานต่างดา้ว คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งครบถว้น 

2.3 การไม่บงัคบัใชแ้รงงาน  

 - คู่คา้ตอ้งใชแ้รงงานโดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์และตอ้งไม่ใชแ้รงงานในลกัษณะ 
ท่ีเป็นการบงัคบั การขู่เข็ญ การกกัขงั การลิดรอนสิทธิ การล่วงละเมิด การคา้มนุษย ์และ
ตอ้งไม่บงัคบัการใช้แรงงานท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพร่างกาย รวมถึงการใช้ความรุนแรง 
ในทุกรูปแบบ 

2.4 การจ่ายค่าจา้งผลประโยชน์และระยะเวลาการท างาน 
 - คู่ค้าต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าท างานล่วงเวลา ค่าจ้างในวนัหยุด รวมถึงผลประโยชน์ท่ีลูกจา้ง 

พึงไดรั้บตามกฎหมายใหแ้ก่ลูกจา้งไม่ต ่ากวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
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 - คู่คา้ตอ้งไม่ให้ลูกจา้งท างานเป็นระยะเวลาเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ีในการท างาน
ล่วงเวลาหรือการท างานในวนัหยดุตอ้งเป็นความสมคัรใจของลูกจา้ง และตอ้งจดัให้ลูกจา้ง
มีวนัหยดุและวนัลาไม่นอ้ยกวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health) 

3.1 ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 - คู่คา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั จดัเตรียมสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานให้ปลอดภัยเพื่อลดและควบคุมโอกาสการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย หรือ
อุบติัเหตุ และเหตุฉุกเฉิน 

3.2 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

 - คู่ค้าต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีพร้อมใช้ เหมาะสมกับงาน 
และเพียงพอกบัลูกจา้ง 

3.3 การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 - คู่คา้ตอ้งมีแผนรองรับเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและส่ือสารให้ลูกจา้งมีความเขา้ใจปฏิบติั
ไดถู้กตอ้งและปลอดภยัเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

4. การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีป่ฏิบัติงาน (Environment) 

- คู่คา้ตอ้งด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆของภาครัฐ 
- คู่คา้ตอ้งมีมาตรการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- คู ้ค่าต้องส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมอย่างประหยดั มีประสิทธิภาพและ 

ไม่กระท าการใดๆ ท่ีสร้างผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

5. ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม (Social Responsibility) 

- คู่คา้ควรด าเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมจากการด าเนินงานของตน  
ตอ้งเคารพในวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน รวมถึงให้ความร่วมมือต่อชุมชน และร่วมเป็นส่วนหน่ึง 
ในการพฒันาชุมชนและสังคมตามโอกาสและความเหมาะสม  

ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

                          (ดร.ทนง พิทยะ) 

                                                                                     ประธานกรรมการ 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

วัตถุประสงค์ 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทเข้าใจบทบาท หน้า ท่ี   
และความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผู ้ถือหุ้นและผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัท ด้วยตระหนักถึงความส าคัญ 
ของบทบาทและหนา้ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ์สุจริต ระมดัระวงั และเป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในอันท่ีจะก าหนดทิศทาง 
และน าพาธุรกิจให้เติบโตตามวิสัยทศัน์และพนัธกิจ เพื่อบรรลุผลเป้าหมายตามท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะสร้าง
ผลตอบแทนท่ีมัน่คง สม ่าเสมอในระยะยาวอย่างเป็นธรรมแก่ผูถื้อหุ้น ควบคู่กบัการให้ความส าคญัอย่างต่อเน่ือง
กับส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้บริษทั 
เป็นอีกกลจกัรหน่ึงท่ีจะส่งผา่นความยัง่ยนืดา้นพลงังานใหก้บัประเทศชาติและประชาชนรุ่นหลงัต่อไป  

ทั้งน้ี บริษทัจะพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัทุกปี เพื่อให้โครงสร้างและการปฏิบติัหน้าท่ี
ของคณะกรรมการสอดคลอ้งตามกลยุทธ์ของบริษทั และสะทอ้นการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เพื่อเป็นแนวทางแก่ฝ่ายบริหารท่ีจะสามารถบรรลุเป้าหมายของบริษทัตามท่ีแจง้ไวก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน
ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบ 

(1) คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั 
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  

(2) โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน  

(3) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบน้ีตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  (และฉบับท่ีแก้ไข)  (“ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน”) อีกทั้งมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ประกาศก าหนด 
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(4) ประธานกรรมการจะตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ และประธานกรรมการตอ้งเป็น
กรรมการอิสระตามความหมายของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

(5) บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัเป็นส าคญั และให้ความส าคญัในการ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการหญิงเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการดว้ย 

คุณสมบัต ิ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการให้เป็นตามกลยุทธ์ของบริษทั เพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกและแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึง มีเง่ือนไขด้านคุณสมบัติ 
เพื่อประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

(1) กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของทกัษะ และ
ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงมีความซ่ือสัตย์ สุจริต  
มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ี การพิจารณาองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นของกรรมการเป็นไปตาม Board Skills 
Matrix ท่ีไดเ้ปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทั 

(2) กรรมการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะ
ได้รับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด โดยจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบขอ้มูล
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์

(3) กรรมการตอ้งไม่ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัหรือมีลกัษณะ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง  
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 ทั้ งน้ี กรณีท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการแล้ว หากมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีบริษัทท าขึ้ นไม่ว่า 
โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือมีการถือหรือเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษทัหรือบริษัท 
ในเครือ กรรมการรายดงักล่าวตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้  

(4) กรรมการอิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือ
มีส่วนไดเ้สียในทางการเงินและการบริหารกิจการ ทั้งน้ี กรรมการอิสระและผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการ
ดงักล่าวตอ้งถือหุ้นรวมกนัแลว้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัดว้ย 

(5) กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไม่เกิน 5 บริษัท  ทั้ งน้ี  
การพิจารณาเสนอช่ือจากความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องและเป็นไปตามแนวนโยบายรวมถึง  
กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นส าคญั 

การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

(1) กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

(2) บริษทัพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระจากบุคคลผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 (และ
ท่ีมีการแกไ้ข) และ ขอ้บงัคบัและประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

(3) ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ 
ทั้งคณะ ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุด
กบัส่วน 1 ใน 3 อน่ึง กรรมการหรือกรรมการอิสระท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน
จ ากดัและกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยให้กรรมการ  
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งดงักล่าวมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการเท่ากบัวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งแทน 
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ทั้งน้ี จะตอ้งเสนอประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึง
คุณสมบติั และการไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ 
ในการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 

(4) นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

- ครบก าหนดตามวาระ 
-  เสียชีวิต 
-  ลาออก โดยการยื่นใบลาออกต่อบริษทั และให้การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง

บริษทั เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
- พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั  
-  ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ  กฎหมาย 

วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
-  ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู ้ถือหุ้น 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

-  ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

การประชุม 

(1)     การประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 
โดยตอ้งมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็น 
องค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

(2) การประชุมคณะกรรมการบริษทัให้จดัขึ้นอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ทั้งน้ี รวมทั้งปีตอ้งมีการจดัการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัมากกวา่ 6 คร้ังต่อปี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

(3) ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยอาจมอบหมายใหผู้ใ้ดกระท าการแทน
ก็ได้ หรือในกรณีจ าเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม
กรรมการ ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนันับแต่วนัท่ีได้รับ 
การร้องขอ 
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(4) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ส่งหนังสือนัดประชุมตามเง่ือนไขและรายละเอียด  
วนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่
กรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือ
ก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

(5) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมี 
หน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียง 
ช้ีขาด 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีการแบ่งแยกระหว่างคณะกรรมการกับ
ฝ่ายบริหารไวอ้ย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีตอ้งบริหารจดัการบริษทัและควบคุมดูแล 
การปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดด้ าเนินไปตามวิสัยทศัน์และพนัธะกิจภายใตก้รอบกฎหมาย วตัถุประสงค์
และขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
รอบคอบ และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษทัอนัจะน าพามาซ่ึง
ประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั โดยกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎบตัรน้ี และควรตอ้งเป็นการ
ประชุมเต็มคณะ เม่ือมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการท่ีมีนยัส าคญั โดยรายการท่ีมีนยัส าคญั 
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในนโยบายควบคุมและกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน 
(“Control Policy”)  และหมายความรวมถึง รายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัและ
บริษทัย่อยท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อบริษทั การพิจารณาและอนุมติัการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม
หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์การขยายโครงการ
ลงทุน การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ (“Table of Authority”) และการก าหนดนโยบายเพื่อใช้
ในการบริหารงานดา้นต่าง ๆ 

(2) จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลา
บญัชีของบริษทั โดยบริษทัควรจดัส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และวาระการประชุม 
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รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลาพอสมควร และตอ้งไม่น้อยไปกว่า
ระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 

(3) จดัให้มีระบบการบญัชี นโยบายบญัชี และวิธีปฏิบติัท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การรายงานทาง
การเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจดัเก็บเอกสารท่ีท าให้
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลได้ในภายหลงั มีการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน 
และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

(4) จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัให้มีความถูกตอ้งเพื่อแสดงฐานะ 
การเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น  ถูกตอ้ง และ
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและ 
ถือปฏิบติัสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการจดัท า  รวมถึงก าหนดให้การเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมจดัให้มีการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัก่อนท่ีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติั 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ
เก่ียวกบัคุณภาพรายงานทางการเงิน และมีอ านาจพิจารณาอนุมติังบการเงินระหว่างกาลของบริษทั
เพื่อเปิดเผยตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(5) จดัให้มีรายงานประจ าปีซ่ึงแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน รายงานการเงิน ในรอบปี  
ท่ีผ่านมาของคณะกรรมการ เพื่อเปิดเผยต่อผูถื้อหุ้น และใช้ประกอบการพิจารณาอนุมติัวาระต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

(6) ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั  ควบคุม
ก ากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้ตรงตาม
วิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทั รวมถึงนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(7) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจน                         
การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

(8) พิจารณาการเขา้ท ารายการประเภทต่าง ๆ ตามขนาดรายการท่ีก าหนดใน Table of Authority 

(9) พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั และพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปีและ
ระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย  
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ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย 

(10) ก ากับดูแลให้บริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วมปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อาทิเช่น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญั หรือกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(11) พิจารณาแต่งตั้งหรือเปล่ียนแปลงบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้ งเป็น 
กรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยหรือบริษทั
ร่วมดงักล่าว รวมถึงบงัคบัใช ้Control Policy ในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้น ๆ เพื่อแสดงว่าบริษทัมี
กลไกการก ากับดูแลบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดังกล่าวได้เสมือนเป็นหน่วยงานหน่ึงของบริษทั 
เพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนอย่างครบถว้นถูกตอ้ง โดยการ
บงัคบัใช ้Control Policy กบับริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม ไดแ้ก่ 

11.1   การควบคุมให้กรรมการผูแ้ทนของบริษทัท่ีรับการแต่งตั้งให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้
ก าหนดไว ้ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไป หรือ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัใหเ้ป็นไปท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 

11.2    การติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและ  
งบประมาณตามท่ีไดรั้บอนุมติัอยา่งต่อเน่ือง 

11.3   การติดตามดูแลให้บริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมี
นยัส าคญัแก่บริษทัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

(12) พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงานของบริษทัตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึง
พิจารณาอนุมัตินโยบาย จรรยาบรรณ กฎบัตรคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย  
โดยก าหนดใหมี้การทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ อยา่งนอ้ยทุก 2 ปี และทบทวนกฎบตัรอย่างน้อย
ทุกปี หรือตามความเหมาะสม 

(13) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขต อ านาจ
หนา้ท่ี และค่าตอบแทนของ คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีแต่งตั้งดงักล่าว 
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(14) พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั รวมถึงการก าหนดขอบเขต 
อ านาจหน้าท่ี และค่าตอบแทนของ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั ท่ีแต่งตั้ง
ดงักล่าว 

(15) จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวงัของบริษทัท่ีมี  
ต่อบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการของบริษทั 
ตลอดจนสร้างความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ และ/หรือ กรรมการผูแ้ทน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(16) จดัให้มีช่องทางรับขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสการกระท าทุจริตหรือขดัต่อหลกัธรรมาภิบาล รวมถึง  
จดัให้มีระบบคุม้ครองผูแ้จง้ขอ้ร้องเรียนหรือเบาะแสดงักล่าวท่ีมีมาตรฐานและปลอดภยั โดยบริษทั
จะจัดเก็บข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวเป็นความลับ ในขณะเดียวกันบริษัทได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การไต่สวน และพิจารณาบทลงโทษผูท่ี้กระท าผิดตามล าดับขั้นตอนทางวินัยอย่าง
เคร่งครัด  

(17) คณะกรรมการบริษทัอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือ
บุคคลอ่ืนใด ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุม 
และก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

การมอบหมายให้ปฏิบติัการแทนคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองใด การมอบหมายดงักล่าวตอ้งจดัท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษทัในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั
อย่างชดัเจน รวมถึงระบุขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและระยะเวลา (ถา้มี) ของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ย่าง
ชดัเจน 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ กรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวอาจมี
ความขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจเกิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึ้น 
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ 
ท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ หรือเป็นรายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้า
โดยทัว่ไป ซ่ึงการเขา้ท ารายการดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีก าหนด
เก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทั 
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จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมก ากับตลาดทุน และ /หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย 

 ทั้งน้ี มีอ านาจปรับเปล่ียนขอบเขตอ านาจการพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัตามขอ้ (1) – (17) 
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่ณ ขณะนั้น 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งแบบรายบุคลและรายคณะ ทั้งน้ี ผลคะแนนและขอ้คิดเห็นของ
กรรมการจะน าไปใชเ้พื่อการปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัใหมี้ประสิทธิผลมากขึ้น 
รวมถึงใชป้ระกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในแต่ละปีดว้ย 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีแต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพื่อมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนด
ไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (และฉบบัท่ีแกไ้ข) รวมทั้งให้ท าหน้าท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งประสานงานให้มี 
การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั โดยมีรายละเอียดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

 (1) จดัการประชุมและจดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสือนดัประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจ าปีของบริษทั 
- หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
- รายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร และด าเนินการอ่ืน ๆ 

(2) ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ เก่ียวขอ้ง 

(3)  ดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  และหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัหรือมติผูถื้อหุ้น 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4) ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานก ากบัดูแล 
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(5) ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (6) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการ 

โดยบริษัทมี รูปแบบการปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัทในรูปแบบของคณะท างาน ซ่ึงประกอบด้วย 
บุคคลท่ีจบการศึกษาด้านกฎหมายและด้านการบัญชีสนับสนุนการท างานของเลขานุการบริษัท   
เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมขอบเขตหนา้ท่ีการท างานของเลขานุการ
บริษทัตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ทั้งน้ี ให้ยกเลิกกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฉบบัเดิมท่ีประกาศใช้เม่ือวนัท่ี เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 
โดยให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับแก้ไข คร้ังท่ี 2 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 

           จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

  

                                                                      -ลงลายมือช่ือ- 
 (ดร.ทนง พิทยะ) 
ประธานกรรมการ 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

1. วัตถุประสงค์ 

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความชดัเจนใหก้รรมการบริหารเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี 
และความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษทัและผูถื้อหุ้น ตลอดจนขอบเขตอ านาจในการบริหารจัดการ  เพื่อการ
ด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด และ
สอดคลอ้งกบักฎหมายและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. องค์ประกอบ 

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย กรรมการ (ท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ) และ/หรือ ผูบ้ริหาร โดยมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 5 คน เวน้แตไ่ดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

(2) คณะกรรมการบริษทัจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร  

(3) ประธานกรรมการตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร 

(4) ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 

(5) กรรมการผูจ้ดัการด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

3. คุณสมบัติ 

(1) กรรมการ หรือ ผูบ้ริหาร ของบริษทั 

(2) กรรมการบริหารตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทั มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลา 
เพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

(3) กรรมการบริหารตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายวา่
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งต้องไม่มีลักษณะ 
ท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชน  
เป็นผูถื้อหุน้ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 
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4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 

(1) คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยจะตอ้งพิจารณาจากประวติัการศึกษาและ
ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ 

(2) กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการ
เป็นกรรมการ และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่
ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

(3) กรรมการบริหารจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
- ครบก าหนดตามวาระ 

- เสียชีวิต 

- ลาออก 

- พน้จากการเป็นกรรมการ หรือ ผูบ้ริหารของบริษทั 

-  ขาดคุณสมบติั หรือ มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือ 
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

-  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

(4) กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่
วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

(5) กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบติั
เขา้เป็นกรรมการบริหารแทน  

5. การประชุม 

(1) การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจดัให้มีหรือเรียกประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยให้ประธาน
กรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารในฐานะท่ีเป็นผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริหารเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริหาร  

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการบริหารล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วน โดยหนังสือเชิญประชุมตอ้งระบุวนั 
เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม  
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(3) การประชุมคณะกรรมการบริหาร ตอ้งมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในท่ีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้กรรมการบริหารซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็น
ประธานท่ีประชุม 

(4) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงขา้งมาก โดยกรรมการบริหาร 
คนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบริหารซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

6. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

(1) น าเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี 
ของบริษทั การขยายกิจการ การก าหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
พิจารณาและกลัน่กรองขอ้เสนอของฝ่ายบริหารเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงาน และติดตามผล การด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะการบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหารระดบัสูง 

(3) พิจารณาการเขา้ท ารายการประเภทต่าง ๆ ตามระดบัอ านาจด าเนินการ (“Table of Authority”) อาทิเช่น 

-  พิจารณาอนุมติัการใชเ้งินเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินเพื่อเปิด
บญัชี กูย้ืม จ าน า จ านอง ค ้าประกนั และการอ่ืนใดท่ีเป็นธุรกรรมตามปกติของบริษทัในวงเงิน 
ไม่เกิน 500 ลา้นบาท หรือภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

- ก าหนดโครงสร้างองคก์ร (Organization Chart)  

- พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง/เลิกจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูงระดับรอง
กรรมการผูจ้ดัการ  

(4) พิจารณาอนุมัติการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการด าเนินงานท่ีเป็นรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซ่ึงมีเง่ือนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน  
500 ล้านบาท แต่ไม่ เ กินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  หรือตามท่ี
คณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว  ทั้ งน้ี ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ของ
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ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย  ์

(5) พิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั
อนุมติัหรือเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป แลว้แต่กรณี 

(6) พิจารณาอนุมติัเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทัยอ่ย 

(7) พิจารณาอนุมัติการท ารายการระหว่างกันใด ๆ ท่ีไม่เข้าข่ายเป็นผูมี้ส่วนได้เสียซ่ึงเป็นรายการ  
มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกนัดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบักรรมการ
ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตลอดจนด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวเน่ือง 
ในการท าธุรกรรมนั้น ๆ รวมถึงพิจารณามอบหมายให้บุคคลใดด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวภายใต้
ขอบเขตการมอบอ านาจเป็นคร้ังคราว โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานการท าธุรกรรมประเภท
ดงักล่าวท่ีมีมูลค่าสูงอย่างมีนยัส าคญัในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาสหรือตามความ
ประสงคข์องคณะกรรมการบริษทั  

(8) มอบอ านาจให้กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือ บุคคลอ่ืนใด คนเดียวหรือหลายคนรวมกนั 
ปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารโดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้น ๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร  

การมอบหมายดังกล่าวตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการบริหาร 
รวมถึงระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและระยะเวลา (ถา้มี) ของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ 
มีอ านาจพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าวอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจเกิด
การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึ้นกับบริษทั เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการ 
ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ หรือเป็น
รายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป ซ่ึงการเข้าท ารายการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทุน และ /หรือ
ประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
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(9) พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทท่ีจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เวน้แต่เป็นงาน 
ท่ีอยู่ภายใตอ้ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนของ
บริษทัท่ีจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

(10) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกปี 

(11) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

ทั้งน้ี มีอ านาจปรับเปล่ียนขอบเขตอ านาจการพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการบริหารตามขอ้ (1) – (11) 
เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้ยู ่ณ ขณะนั้น 

7. การรายงาน 
(1) คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั จึงมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงาน  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ 
(2)      เลขานุการคณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  

8. การประเมินผลของคณะกรรมการบริหาร   
คณะกรรมการบริหารตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมา เพื่อทบทวนผลการปฏิบติังาน
ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานต่อไป 

ทั้งน้ี ให้ยกเลิกกฎบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบัเดิมท่ีประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2556 โดยให้ใช ้
กฎบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1 ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563  

กฎบตัรคณะกรรมการบริหารฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 
  

                                                                      -ลงลายมือช่ือ- 
 (ดร.ทนง พิทยะ) 

            ประธานกรรมการ 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. วตัถุประสงค์ 

กฎบตัรน้ีจดัท าโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั ( มหาชน ) ซ่ึงเป็นกลไกท่ีส าคญัประการหน่ึงของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
เพื่อให้ความมัน่ใจแก่ผูมี้ส่วนได้เสียว่า การด าเนินการของบริษทัมีระบบตรวจสอบภายใน และระบบ 
การควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้
มติก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั รวมทั้งผูบ้ริหาร มีความเขา้ใจขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. องค์ประกอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระของบริษทัอยา่งนอ้ย 3 คน โดยกรรมการทุกราย
ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

3.  คุณสมบัติ 

3.1. คุณสมบติัทัว่ไป 

3.1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดในบริษัท  
บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี โดยให้นบัรวม
หุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ย 

3.1.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา 
ท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบั
เดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3.1.3 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ 
อยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ 
ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได ้
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ส่วนเสีย ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

3.1.4 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะ
ท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ของบริษทั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั  และบริษทัยอ่ย 

3.1.5 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่  นอกจากน้ีแล้ว 
ยงัต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะมาบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามท่ีพึงจะเป็น 

3.1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  
บริษทัร่วม หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3.1.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้การบริการเป็น 
ท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

3.1.8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบับริษทั  
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุ้นเกินร้อยละ0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

3.1.9 คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามคุณสมบัติท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 
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3.2. คุณสมบติัเฉพาะ 

3.2.1 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

3.2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน  
เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

3.2.3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบตามภากิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างพียงพอในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2.4 กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษทั 

3.2.5 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น
การบญัชีหรือการเงิน อยา่งไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 รายตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้น
การบญัชีหรือการเงินอยา่งเพียงพอ และควรไดรั้บการพฒันาความรู้ดา้นการบญัชีหรือการเงินอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงิน 

3.2.6 กรรมการตรวจสอบควรไดรั้บการอบรมและเสริมสร้างความรู้อยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

4.1 การแต่งตั้ง 

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ
ตรวจสอบทุกรายจะต้องเป็นกรรมการบริษทั เม่ือคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแล้ว 
บริษทัตอ้งจดัส่งแบบแจง้รายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-1) และ
หนงัสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-2) ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และก.ล.ต.  

4.1.2 เม่ือกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุท่ีกรรมการ
ตรวจสอบไม่สามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ และมีผลให้จ  านวนสมาชิกนอ้ยกวา่ 3 คน คณะกรรมการบริษทัจะ
แต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบทดแทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่ว ันท่ีจ านวนสมาชิก 
ไม่ครบถว้น เพื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 



บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
เร่ือง กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนา้ท่ี 4/9 
แกไ้ขคร้ังท่ี 01 

มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 
28 สิงหาคม 2561 

 

 

 

4.1.3 ให้ผู ้จ ัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4.2 วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ซ่ึงมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของ
การเป็นกรรมการบริษทัฯ  และเม่ือครบวาระด ารงต าแหน่งอาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ใหม่ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่เหมาะสม 

4.3 การพน้จากต าแหน่ง 

4.3.1 กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

ก) ครบก าหนดตามวาระ 
ข) พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
ค) ลาออก 
ง) เสียชีวติ 
จ) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4.3.2 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบประสงคจ์ะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบควรแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือนพร้อมระบุเหตุผลเพื่อท่ี
คณะกรรมการบริษทัจะไดพ้ิจารณาแต่งตั้งกรรมการอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นทดแทนบุคคลท่ีลาออก ทั้งน้ี
บริษทัตอ้งแจง้การลาออกพร้อมส่งส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบดว้ย ส่วนกรรมการ
ตรวจสอบผูท่ี้ลาออกอาจช้ีแจงถึงสาเหตุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ทราบดว้ยอีกทางหน่ึงก็ได ้

4.3.3 กรณีท่ีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง บริษทั
ตอ้งแจง้การถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบ โดยกรรมการตรวจสอบท่ีถูกถอดถอนนั้น  
มีสิทธิช้ีแจงถึงสาเหตุดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ทราบดว้ยได ้

5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ มีก าหนดการประชุมอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าอย่างน้อยทุก 
3 เดือน โดยประชุมร่วมกับผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผูบ้ริหารท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบับญัชีและการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั หรือในกรณีท่ีฝ่ายบริหารจะมีการท ารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซ่ึงสินทรัพย ์ซ่ึงตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชน์สูงสุด
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ของบริษทั เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกาศก าหนด 

5.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
เลขานุการคณะกรรมตรวจสอบโดยค าสั่งประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการ
ตรวจสอบก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนหรือ
ก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

5.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อย
กวา่ก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี ในกรณีพิจารณางบการเงินรายไตรมาสหรือประจ าปีตอ้งมีกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินเขา้ร่วมประชุม 

5.4 กรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้ห้กรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

5.5 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

5.6 การลงคะแนนเสียงกรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเร่ืองท่ีพิจารณาห้ามมิให้
แสดงความเห็น และลงคะแนนเสียงในเร่ืองนั้น ๆ 

5.7 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 
5.8 รายงานการประชุม  ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงรายงานการประชุม
ดงักล่าวตอ้งผา่นการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงาน
ผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.9 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือ
พนกังานของบริษทั ทั้งบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยใหเ้ขา้ร่วมประชุม หารือ ช้ีแจง หรือตอบขอ้ซกัถามได ้

6. ขอบเขต หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

6.1 สอบทานใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่ง
เพียงพอ 

6.2 อนุมติังบการเงินรายไตรมาส และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบใน
การประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังถัดไป รวมทั้งพิจารณาสอบทานงบการเงินประจ าปีเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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6.3 สอบทานให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง หวัหนา้งาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

6.4 อนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณา
ติดตามประเด็นท่ีพบจากรายงานผลการตรวจสอบ   

6.5 สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมทั้งสอบทานให้บริษทัยอ่ยของบริษทั
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในนโยบายการควบคุม และกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุน 

6.6 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง/เลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.7 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ตลอดจนรายการไดม้า หรือจ าหน่ายไปของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนนโยบายการควบคุม และกลไกการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทเข้าไปลงทุน  
ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

6.8 จัดท ารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท  
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างนอ้ยตามท่ี
ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

6.8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน
ของบริษทั 

6.8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
6.8.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
6.8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
6.8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.8.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
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6.8.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามกฎบตัร 

6.8.8 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ี
และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

6.9 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบดว้ย 

6.10 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่ มีรายการหรือ
การกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา 
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงประเภทรายการ หรือการกระท าท่ีตอ้งรายงาน มีหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

6.10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.10.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
6.10.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินผลการด าเนินงาน และไดมี้การ
หารือร่วมกบัคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ี
ก าหนดไวร่้วมกนั  หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า มีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดย 
ไม่มีเหตุผลอนัควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึง อาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อส านักงานก ากับ
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

7. อ านาจด าเนินการ 

7.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจด าเนินการ คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง/เลิกจา้ง และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

7.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยเหลือ
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.3 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหนา้ท่ีจะขอความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาวชิาชีพอ่ืน
ใดเม่ือเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั  ซ่ึงการด าเนินการว่าจา้งให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของ
บริษทั 
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7.4 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองต่าง ๆ ได ้

8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.1 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

8.1.1 รายการกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
                 ก)  รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงระบุความเห็นในการพิจารณา
กิจกรรมต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
    ข)   รายงานกิจกรรมท่ีพิจารณาในรอบระหวา่งปี 
    ค)   รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงินรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
    ง)   รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

8.1.2 รายงานส่ิงท่ีตรวจพบในทันที  เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนว
ทางแกไ้ขไดท้นัเวลาในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   ก)   รายงานการทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
   ข)   รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
   ค)   การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.2 การรายงานของบริษทัจดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย ์
        8.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ก)  รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พร้อมน าส่งแบบแจ้งรายช่ือ และขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้ก าหนดของ 
ตลาดหลกัทรัพย ์
   ข)   น าส่งหนงัสือรับรอง และประวติัของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงาน
มติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพย ์ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมี
มติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 
  8.2.2    การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ก)  รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ถึงการเปล่ียนแปลงสมาชิกกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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   ข)  น าส่งหนงัสือรับรองและประวติัของกรรมการตรวจสอบ ส าหรับกรรมการ
ตรวจสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
  8.2.3   การเปล่ียนแปลงหน้าท่ี และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัถึงการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีและขอบเขตการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามขอ้ก าหนดขอตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ี
มีมติของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

8.2.4   ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
แผนการด าเนินงานของบริษทั และกลยทุธ์ในระยะสั้นและระยะยาว   

9. การประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบ        
การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบจะจดัข้ึนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

โดยกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ งคณะ  
และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานให้เกิด
ประสิทธิผลต่อผูถื้อหุน้และองคก์รสูงสุด 

ให้ยกเลิกกฎบตัรฉบบัเดิมท่ีประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 โดยให้ใชก้ฎบตัรฉบบัแกไ้ข 
คร้ังท่ี 1 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 
2561 กฎบตัรฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฎิบติัโดยทัว่กนั 

 

 

 (ดร.ทนง พิทยะ) 
ประธานกรรมการ 
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กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 

1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรให้กาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย

เพื่อให้คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง สามารถกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและ 

ฝ่ายจดัการเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียง

ประสบความสาํเร็จในระดบัองคก์ร 

2. องค์ประกอบ 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ยสาม (3) 

คน และอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ   

3.  คุณสมบัติ  

3.1 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ

มีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมใน

การดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

3.2 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม

ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้ง 

4. การแต่งตั้ง วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง 

4.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง โดยให้มี

วาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบวาระดาํรง

ตาํแหน่งแลว้ อาจไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งไดอี้กตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4.2 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง จะพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 

• ครบกาํหนดตามวาระ 

• พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 

• ลาออก 

• เสียชีวติ 

• คณะกรรมการบริษทัมีมติใหพ้น้จากตาํแหน่ง 

• ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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4.3  กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง คนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อ

บริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน การลาออกใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

4.4  ในกรณีท่ีตาํแหน่งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง วา่งลงให้คณะกรรมการ

บริษทัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัเขา้เป็นกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงแทน 

5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง โดยอาจ

เชิญฝ่ายจัดการ หรือผู ้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้อง หรือผู ้ท่ี เห็นสมควรมาร่วมประชุม 

ใหค้วามเห็นหรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจาํเป็น 

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงให้ประธานคณะกรรมการ

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง หรือเลขานุการ โดยคาํสั่งประธาน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการ

บรรษทัภิบาล และบริหารความเส่ียงก่อนวนัประชุมอยา่งน้อย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดั

ประชุมโดยวธีิอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

5.3 องค์ประชุมของกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ต้องประกอบด้วยจาํนวน

กรรมการ ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นตาํแหน่งขณะนั้น  จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

5.4 กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด 

มิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ 

5.5 ในการออกเสียง กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง  

คนละ1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการ

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด 

6. ขอบเขต หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

6.1 ดา้นบรรษทัภิบาล 

6.1.1 กาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานด้านการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั

รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัใหมี้การปฏิบติัในทุกระดบัต่อไป 

6.1.2 กาํกบัดูแลให้การดาํเนินกิจการของบริษทัและการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 

ฝ่ายจดัการ และบุคลากรของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบั ขอ้ 6.1.1 

6.1.3 ประเมินและทบทวนเก่ียวกบันโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัหรือ

แนวปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของสากลและขอ้เสนอแนะ

ของหน่วยงานต่างๆ และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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6.1.4 ติดตามความเคล่ือนไหว แนวโนม้ และเปรียบเทียบการปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ

ท่ีดีของบริษทักบัแนวปฏิบติัของบริษทัชั้นนาํ 

6.1.5 ดูแลและส่งเสริมให้มีการดาํเนินการในการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการให้

มีผลอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั 

6.1.6 ให้คาํแนะนาํแก่บริษทั คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และคณะทาํงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

6.1.7 รายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่าง

สมํ่าเสมอ และในกรณีท่ีมีเร่ืองสาํคญั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสําคญัจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทัทนัทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบติัและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความ

เหมาะสม 

6.1.8 เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและในรายงาน

ประจาํปี โดยตอ้งนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัก่อนเสมอ 

6.1.9 แต่งตั้งคณะทาํงานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

6.2 ดา้นบริหารความเส่ียง 

6.2.1 กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานบริหารความเส่ียงของบริษัท รวมถึงให้

คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

6.2.2 พิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจาํปีของบริษทัและบริษทัย่อยเพื่อให้มัน่ใจว่า 

มีการระบุความเส่ียงครอบคลุมทั้งปัจจยัภายในและภายนอก ท่ีส่งผลกระทบกบัการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั้ง

พิจารณามาตรการจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้    

6.2.3 กาํกบัดูแลและสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความสําเร็จ โดยมุ่งเน้นเพิ่ม

การใหค้วามคาํนึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพื่อประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม 

6.2.4 พิจารณาความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษทัท่ีสอดคล้องกบัธุรกิจของบริษทั เช่น ด้านการ

ลงทุน ดา้นการเงิน ดา้นความปลอดภยั ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ โดยใหเ้สนอแนะ วธีิป้องกนัและวธีิลดระดบั

ความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้พร้อมทั้งติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนการดาํเนินงานเพื่อลดความ

เส่ียงอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัสภาวะการดาํเนินธุรกิจ 

6.2.5 รายงานการปฏิบติังานดา้นการบริหารความเส่ียง และการดาํเนินงานเพื่อลดความเส่ียง 

ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบเป็นประจาํ ในกรณีท่ีมีเร่ืองสําคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยสําคญัตอ้ง

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด 
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6.2.6 แต่งตั้งคณะทาํงานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

6.3 ดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

6.3.1 กาํหนดนโยบายและกรอบการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื รวมถึงใหค้าํแนะนาํ

แก่คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการในเร่ืองการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัสากล 

แผนการดาํเนินงาน และกลยทุธ์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษทั 

6.3.2 กาํหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในระยะสั้ น และระยะยาว รวมถึง

พิจารณาประเด็นท่ีเป็นสาระสําคัญของธุรกิจ (Materiality) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานสากล  

6.3.3 กาํกบัดูแล และสนบัสนุนงานดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมใน

การดาํเนินโครงการต่าง ๆ ภายใตก้รอบการพฒันาอย่างย ัง่ยืนกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก

บริษทัในกลุ่ม CKPower ผ่านการทาํงานของฝ่ายบริหารความย ัง่ยืนองค์กร และคณะทาํงานด้านความย ัง่ยืนท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหาร 

6.3.4 รายงานผลการปฏิบติังานดา้นความย ัง่ยนื เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

7 การรายงาน  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อ

คณะกรรมการบริษทั และรายงานการทาํหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาต่อผูถื้อหุ้นในรายงานประจาํปี โดยเปิดเผย

รายละเอียดดงัน้ี 

7.1 จาํนวนคร้ังในการประชุม 

7.2 จาํนวนคร้ังท่ีกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง แต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 

7.3 ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีกาํหนดไว ้     

7.4 การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงานของบริษทั และกลยทุธ์ในระยะสั้นและระยะยาว   

8 การประเมนิผลของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง จะจดัให้มีข้ึน

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจาํปีต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพื่อนาํมาปรับปรุงการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผลต่อผูถื้อหุน้และองคก์รสูงสุด 
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ให้ยกเลิกกฎบตัรฉบบัเดิมท่ีประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 โดยให้ใช้กฎบตัรฉบบัแก้ไข 

คร้ังท่ี 2 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563  

กฎบตัรฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

 

 (ดร.ทนง พิทยะ) 

ประธานกรรมการ 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

กฎบัตรคณะกรรมการ 
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การประชุม 2 
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการเห็นควรให้ก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีในการสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกบัการปฏิบติั
หน้าท่ีในต าแหน่งกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รวมทั้งการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทั หนา้ท่ีความรับผิดชอบ และ
ผลการปฏิบติังานของกรรมการ โดยอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม เทียบเคียงไดก้บัตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึงมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และหลกัเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. องค์ประกอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการอยา่งนอ้ยสาม (3) คน โดยกรรมการ

ส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ   
3. คุณสมบัติ  

3.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ 
มีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี มีความซ่ือสัตย  ์สุจริต มีจริยธรรม 
ในการด าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัอยา่งเตม็ท่ี 

3.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนใด 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
4.1 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยใหมี้วาระ

การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระของการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทั และเม่ือครบวาระด ารง
ต าแหน่งแล้ว อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้อีก 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4.2 คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
 ครบก าหนดตามวาระ 
 พน้จากการเป็นกรรมการของบริษทั 
 ลาออก 
 เสียชีวติ 
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 คณะกรรมการบริษทัมีมติให้พน้จากต าแหน่ง 
 ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4.3 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออก 
ต่อบริษทัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน โดยใหก้ารลาออกมีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 

4.4 ในกรณีท่ีต าแหน่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนวา่งลงให้คณะกรรมการบริษทัเลือก
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัเขา้เป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แทน 

5. การประชุม 
5.1 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยอาจเชิญ

ฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น
หรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

5.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยค าสั่งประธาน 
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอนแทนก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน
หรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

5.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งประกอบด้วยกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยู่ในต าแหน่ง
ขณะนั้น จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม 

5.4 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด  
มิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 

5.5 ในการออกเสียงในท่ีประชุม กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิ 
ออกเสียง คนละ1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  กรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการช้ีขาด 

6. ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบ 
6.1 ดา้นสรรหา 

6.1.1 พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ดา้นทกัษะวิชาชีพ และความเช่ียวชาญ โดย
ไม่จ  ากดัเพศ ตลอดจนความเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั หรือกรรมการชุดย่อยเพื่อให้สอดคลอ้งกบั 
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อน าช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  
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6.1.2 พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการผู ้จ ัดการและน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง  

6.1.3 แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร และปฏิบติัภารกิจอ่ืน  ๆตามท่ีบริษทัมอบหมาย 
ทั้งน้ี  การสรรหาบุคคลตามขอ้  6.1.1 และ ขอ้ 6.1.2 ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาและการแต่งตั้ง

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

6.2 ดา้นก าหนดค่าตอบแทน 
6.2.1 พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การก าหนดค่าตอบแทนและ 

การปรับอัตราเงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่ อให้สอดคล้องกับ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัและอตัราการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

6.2.2 พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ในการก าหนดค่าตอบแทนและ 
การปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของกรรมการผู ้จ ัดการและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ  
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

6.2.3 แต่งตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร และปฏิบติัภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีบริษทัมอบหมาย 
7. การรายงาน  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการ
บริษทั และรายงานการท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 

7.1 จ านวนคร้ังในการประชุม 
7.2 จ านวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
7.3 ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้ 
7.4 การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของบริษทั กลยทุธ์ระยะสั้นและระยะยาว และแผนการสืบทอด
ต าแหน่ง  

8. การประเมินผลของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะจัดมีข้ึน 

อย่างน้อยปีละ  1 คร้ัง  โดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจ าปีต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิผลต่อผูถื้อหุน้และองคก์รสูงสุด  
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ให้ยกเลิกกฎบตัรฉบบัเดิมท่ีประกาศใช้เม่ือวนัท่ี  14 มกราคม 2556 โดยให้ใช้กฎบตัรฉบบัแก้ไข 
คร้ังท่ี 1 ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561
กฎบตัรฉบบัน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 เป็นตน้ไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

                  -   ลายมือช่ือ  - 

 (ดร.ทนง พิทยะ) 
             ประธานกรรมการ 
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แนวปฏิบัติด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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สารบัญ 
 หน้า 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 1-7 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เร่ือง แนวปฏิบัตด้ิานสังคมและส่ิงแวดล้อม 

หน้าที่ 1/7 

แก้ไขคร้ังที่ 00 

มีผลบังคับใช้วันที ่
21 พฤศจิกายน 2562 

1. วัตถุประสงค์

 เพื่อให้บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ มีแนวทางในการจดัการดา้นสังคม
และส่ิงแวดลอ้มเป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่างเป็นระบบ โดยมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาการ
ด าเนินงานใหอ้ยู ่บนพื้นฐานของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัสากล สอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญั
ต่อธุรกิจ (Materiality) และเพื่อเป็นการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารของ CKPower ให้มีภาพลกัษณ์และแนวปฏิบติั 
ท่ีดี สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนต่าง ๆ รอบโรงไฟฟ้า รวมไปถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ไดมี้ความเช่ือมัน่ในการด าเนินการของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษทัฯ จึงไดป้รับปรุงแนวปฏิบติัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อเป็นแนวทางของบริษทัและ
บริษทัในเครือ CKPower   
2. ขอบเขต

2.1 หมวดการมีส่วนร่วมในบทบาทการพฒันาท่ียั่งยืนทางสังคม (Sustainable Social Development)
2.1.1 ขอบข่ายการด าเนินงาน 

บริษทัและบริษัทในเครือเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนพื้นท่ี
ปฏิบติังานตามแต่ท่ีโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเห็นสมควร รวมไปถึงสังคมโดยรวมในประเทศท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะยามเกิดวิกฤตการณ์ส าคญั ๆ ต่าง ๆ โดยด าเนินกิจกรรม หรือโครงการท่ีมุ่งเนน้การตอบสนองความ
คาดหวงัและสร้างความเช่ือมั่นต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน พร้อมกับสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่สังคม
ทางดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั โดยใชค้วามรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะทางท่ีพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือ 
เพื่อเป็นการเพิ่มแนวทางการสร้างรายได้ภายในชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถพึ่งพาเล้ียงตนเองได้อย่างย ัง่ยืน 
ในการสร้างการมีส่วนร่วมดงักล่าว บริษทัในเครือควรพิจารณาการด าเนินการให้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 
ดงัน้ี  

• ด้านเศรษฐกิจ  แสวงหาแนวทางพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการด าเนินชีวิตของชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิธีการวดัผล การติดตาม และการประเมินความยัง่ยืนของ
กิจกรรมการพฒันาสังคมต่าง ๆ หรือส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมทางสังคม  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโต
ของชุมชนเคียงขา้งกบัองคก์รในระยะยาวเพื่อประโยชน์ร่วมกนั  

• ด้านสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อบุคคลกลุ่มต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั ไม่มีการใช้
แรงงานบุคคลท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย มีส่วนร่วมดูแลและคุม้ครองความปลอดภยัแก่
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ชุมชนและสังคม รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาขอ้มูลความลบั การเปิดเผยขอ้มูล และการใช้
ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล เคารพสิทธิ และเคารพในความแตกต่าง ให้เกียรติ ด้วยความเสมอภาคและ
ค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

• การเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จดักิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถของ
ชาวบา้นในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ดว้ยการจดัอบรมให้ความรู้และจดัหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่าง ๆ  พร้อมทั้ง
สร้างสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในธุรกิจหลกัขององค์กร รวมไปถึงการ
กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการหารายได้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างย ัง่ยืน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ 
เพื่อพฒันาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าใหเ้ขม้แขง็ 

• ด้านสุขภาพและความปลอดภัย แสวงหาแนวทางการส่งเสริมให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
มีสุขอนามยัท่ีดี และมีความปลอดภยัทั้งในชีวิตและทรัพยสิ์น รวมทั้งการป้องกนัอุบติัภยั รวมไปถึงการให้
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะ การก าจดัของเสียภายในชุมชน การบริโภคอาหารท่ีสะอาดและ  
ถูกสุขลกัษณะ การอบรมดบัเพลิง การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินร้ายแรง (CPR) เป็นตน้  

• การท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคม  เราจะร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชนทอ้งถ่ินและส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นศิลปวฒันธรรม สวสัดิการสังคม 
กีฬา หรือ อุบติัภยั วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม ในฐานะองคก์รสมาชิกของสังคมท่ีดี 

2.1.2 แนวปฏิบติั 
ก่อนเขา้ด าเนินงานก่อสร้าง ระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง และภายหลงัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

ในทุกพื้นท่ี บริษัทและบริษัทในเครือจะด าเนินการสานสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าท่ีได้รับ
ผลกระทบทุกแห่ง อย่างเหมาะสม มีการส่ือสารในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมในทิศทางและ
แนวนโยบาย ด้วยการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเขา้ใจ ท ากิจกรรม
ร่วมกนั สร้างความสัมพนัธ์อนัดี เช่ือมโยงเครือข่ายประสานงานผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สร้างความเช่ือมัน่ สร้างการ
ยอมรับต่อกลุ่มผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคมในทุกพื้นท่ีท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ พร้อมจดัท ารายงาน
เสนอต่อคณะท างานด้านความยัง่ยืน (Sustainability Working Team) เป็นประจ าทุกไตรมาส ตามรูปแบบ 
ท่ีก าหนดแนบท้ายแนวปฏิบัติน้ี โดยกิจกรรมท่ีบริษทัและบริษทัในเครือจะด าเนินการภายหลังการสาน
สัมพันธ์  เพื่อตอบสนองความคาดหวังหรือข้อกังวลของชุมชนนั้ น สามารถด าเนินการบูรณาการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมได้ทั้ งในรูปแบบภายในกระบวนการด าเนินธุรกิจ (CSR In Process) และนอก
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กระบวนการด าเนินธุรกิจ (After Process) แต่ตอ้งเป็นการด าเนินงานท่ีสามารถตอบเป้าหมายความยัง่ยืนแห่ง
สหประชาชาติ (UNSDGs) ขอ้ท่ีบริษทัมีส่วนร่วมสนบัสนุนดา้นสังคม ดงัน้ี 

- เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี
- เป้าหมายท่ี 4  การศึกษาท่ีเท่าเทียม
- เป้าหมายท่ี 7  พลงังานสะอาดท่ีทุกคนเขา้ถึงได้
- เป้าหมายท่ี 8  การจา้งงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- เป้าหมายท่ี 11  เมืองและถ่ินฐานมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื
- เป้าหมายท่ี 12  แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยนื
- เป้าหมายท่ี 13  การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เป้าหมายท่ี 14  การใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

โดยก่อนการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการทาง CSR ต่าง ๆ ของแต่ละบริษทัในเครือ CKPower 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งน าเสนอแผนงาน พร้อมก าหนดเป้าหมายชดัเจนท่ีตอ้งการจะสนบัสนุน รวมทั้งก าหนดตวัช้ีวดั 
ในการบรรลุเป้าหมายแต่ละขอ้ ให้ฝ่ายบริหารความยัง่ยืนองค์กรพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
และในระหว่างการด าเนินการตลอดจนเสร็จส้ินการด าเนินการ บริษทัในเครือ CKPower มีการจดัท าขอ้มูล
ประกอบต่าง ๆ ดงัน้ี  

- การติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ ตามตวัช้ีวดัในมาตรฐานสากลท่ีก าหนด
- การเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร

ความยัง่ยืนองคก์รสามารถน าไปจดัท ารายงานประจ าปีและรายงานความยัง่ยนื เพื่อเปิดเผย
ผลการด าเนินงานต่าง ๆ ทางสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โปร่งใสและตรวจสอบได้
พร้อมรายงานข้อมูลข้างต้นให้ฝ่ายบริหารความยัง่ยื่นองค์กรทราบเป็นรายไตรมาส
เพื่อส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านสังคม
ตามมาตรฐานสากลอย่าง Global Reporting Initiative (GRI) โดยมุ่งรายงานสาระส าคญั
ครอบคลุมแนวทางการบริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร์ แผนงาน/โครงการหลกั และผลส าเร็จ
จากการด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างครบถว้น เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ชุมชน และสังคม สามารถติดตามความคืบหน้าของการจดัการดา้นสังคมไดอ้ย่างถูกตอ้ง
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
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2.1.3 หน่วยงานผูรั้บผิดชอบเพื่อจดัการและดูแลดา้นสังคม 
กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือผูอ้  านวยการ ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง เป็นผูรั้บผิดชอบเพื่อจดัการ

และดูแลด้านสังคม โดยจะต้องน าเสนอผลการด าเนินงานด้านสังคมของแต่ละโรงไฟฟ้าต่อท่ีประชุม
คณะท างานดา้นความยัง่ยนืเป็นประจ าทุกไตรมาส 
2.2 หมวดการมีส่วนร่วมในบทบาทการพัฒนาท่ียั่งยืนทางส่ิงแวดล้อม (Sustainable Environmental 
Development) 

2.2.1 ขอบข่ายการด าเนินงาน 
บริษทัและบริษทัในเครือเขา้ไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน ตลอดจนร่วมฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและระบบนิเวศในบริเวณใกลเ้คียงกับ
โรงไฟฟ้าของบริษทัในกลุ่ม CKPower โดยด าเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีมุ่งเน้นการตอบสนองความ
คาดหวงัและสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและชุมชนในดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะในประเด็น
ของพลงังาน อากาศ น ้ า และของเสีย พร้อมกับสร้างคุณค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจผ่านนวตักรรมท่ีบริษทั
เลือกใช้ในกระบวนการท างานซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงจดัให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีให้แก่ผูเ้ก่ียวข้องตามความเหมาะสม ในการสร้างการมีส่วนร่วมดังกล่าว บริษทัในเครือควร
พิจารณาการด าเนินการใหค้รอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

• การรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจดัการเพื่อลดภาวะโลกร้อน
• การป้องกนัมลพิษท่ีเกิดจากการปฏิบติังานของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ
• การลดผลกระทบเชิงลบการปฏิบติังานของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่

สุขภาพอนามยั และส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน
• การจดัการน ้าเสีย ขยะ และขยะอนัตราย
• การเลือกใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ย ัง่ยนื และรักษาส่ิงแวดลอ้มตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษทั
• การจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ

2.2.2 แนวปฏิบติั 
เพื่อให้การจัดการส่ิงแวดล้อมของบริษทัและบริษทัในเครือมีทิศทางท่ีชัดเจนไปในแนวทาง

เดียวกนั อนัจะน ามาซ่ึงการรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ ผ่านคณะท างาน
ดา้นความยัง่ยืน และเป็นรากฐานของความยัง่ยืนของบริษทัและโลก บริษทัจึงก าหนดแนวปฏิบติัร่วมกนัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
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• ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลประสิทธิภาพในการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม และการ
รายงานการพฒันาความยัง่ยืนตามมาตรฐานสากลอย่าง Global Reporting Initiative (GRI) โดยมุ่งรายงาน
สาระส าคญัครอบคลุมแนวทางการบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการหลกั และผลส าเร็จจาก
การด าเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างครบถว้น เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคม 
สามารถติดตามและรับรู้ความคืบหน้าของการจัดการทางส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ 

• ด าเนินการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตามเกณฑ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งลงทุน พฒันา และปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
แสวงหามาตรการและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพการจดัการและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี
ยิง่ขึ้นอยา่งสม ่าเสมอ 

• คิดคน้และแสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลงังานตลอดจนลดการ
ปล่อยมลพิษของเสียและก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และ
สังคมใหน้อ้ยท่ีสุด 

• ก าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษทัและ
บริษทัในเครือ พร้อมก าหนดวิธีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ี
มีต่อการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจของกลุ่ม CKPower ในภาพรวม และแสวงหามาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ และวิธีการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
เติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

• ให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดจากภยัพิบติั
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัให้มีนโยบายการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Policy) พร้อม
มอบหมายให้หน่วยงานดา้นความปลอดภยัและชีวอนามยัร่วมกบัหน่วยงานดา้นบริหารความเส่ียง วิเคราะห์
และวางแนวทางบริหารจดัการสถานการณ์ฉุกเฉินดงักล่าว จดัท าเป็นแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิ จ (Business 
Continuity Plan) และแผนการป้องกนัและบรรเทาภยัประจ าแต่ละโรงไฟฟ้า ซ่ึงครอบคลุมการด าเนินงาน 
ทั้งภายในโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง รวมถึงชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยแผนงานจะระบุทั้งขอบเขตการปฏิบติังาน 
ผูรั้บผิดชอบ กระบวนการแจง้เหตุฉุกเฉิน กลยุทธ์การจดัการความต่อเน่ือง และการส่ือสารสร้างความรู้ความ
เขา้ใจแก่พนักงาน และผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้ระกอบการ และชุมชน เป็นตน้ เพื่อให้เกิดการร่วมซักซ้อมและ
แกไ้ขเหตุฉุกเฉินไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
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บริษทัและบริษทัในเครือ สามารถด าเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามแนวปฏิบติัขา้งตน้ และ
ตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานด้านการก ากับดูแลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีการส่ือสารในประเด็นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในทิศทางและแนวนโยบาย ดว้ยการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ โดยมุ่งเนน้การ
สร้างความเขา้ใจ ท ากิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพนัธ์อนัดี เช่ือมโยงเครือข่ายประสานงานผูท่ี้เก่ียวข้อง 
สร้างความเช่ือมัน่ สร้างการยอมรับต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ชุมชน และสังคมในทุกพื้นท่ีท่ีเขา้ไปด าเนิน
ธุรกิจ พร้อมจดัท ารายงานด้านส่ิงแวดลอ้มให้คณะท างานด้านความยัง่ยืน (Sustainability Working Team) 
ทราบทุกไตรมาส ตามรูปแบบท่ีก าหนดแนบทา้ยแนวปฏิบติัน้ี โดยกิจกรรมท่ีบริษทัและบริษทัในเครือจะ
ด าเนินการเพื่อตอบสนองความคาดหวงัหรือข้อกังวลของชุมชนหรือสังคมด้านส่ิงแวดล้อมนั้น สามารถ
ด าเนินการไดอิ้สระแต่ตอ้งสามารถสนบัสนุนเป้าหมายความยัง่ยืนแห่งสหประชาชาติ (UNSDGs) ขอ้ท่ีบริษทั
มีส่วนร่วมสนบัสนุนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

- เป้าหมายท่ี 7  พลงังานสะอาดท่ีทุกคนเขา้ถึงได้
- เป้าหมายท่ี 11  เมืองและถ่ินฐานมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื
- เป้าหมายท่ี 12  แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยนื
- เป้าหมายท่ี 13  การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เป้าหมายท่ี 14  การใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

2.2.3 หน่วยงานผูรั้บผิดชอบเพื่อจดัการและดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ฝ่าย Hydrology & Environment เป็นผู ้จัดท าแนวนโยบายท่ีเ ก่ียวข้องทางด้านส่ิงแวดล้อม 

เพื่อควบคุมให้บริษทัในเครือด าเนินตามนโยบายท่ีก าหนด และกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ ผูอ้  านวยการ 
ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งเป็นผูรั้บผิดชอบเพื่อจดัการและดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยจะตอ้งน าเสนอผลการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของแต่ละโรงไฟฟ้าต่อท่ีประชุมคณะท างานดา้นความยัง่ยนืเป็นประจ าทุกไตรมาส 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

- ลงลายมือช่ือ -

  (นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย)์ 

     กรรมการผูจ้ดัการ 
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    แบบฟอร์มรายงานคณะท างานด้านความยั่งยืน 

             โครงการเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืนของโรงไฟฟ้าในมิติเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
พร้อมผลการด าเนินงาน 

โรงไฟฟ้า __________________________________________________ไตรมาส ______________ 

มิติการพฒันาท่ียั่งยืน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตอบสนองความคาดหวัง 

ความกงัวล 

ดา้นเศรษฐกิจ (การพฒันา

เศรษฐกิจชุมชน) 

ใส่ช่ือโครงการ (ปีท่ีด าเนินการ) ระบุกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

เช่น หมู่บา้น  

อธิบายการด าเนินการท่ีตอบสนองความ

คาดหวงั ความกงัวลของชุมชน 

ดา้นสังคม (การพฒันาสังคม) 

ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 
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สารบัญ 
 หน้า 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 1-2 
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วัตถุประสงค์ 

 บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อผลตอบแทนท่ีดี มัน่คง และเป็นธรรมแก่         

ผูถื้อหุ้น ค านึงถึงประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอย่างแทจ้ริง และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัป

ชนัทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม บริษทัจึงไดจ้ดัท า “แนวปฏิบติัต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั” เป็น       

ลายลกัษณ์อกัษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ ก าหนดให้บุคลาการของบริษทั

และบริษทัในเครือถือปฎิบติัอยา่งเคร่งครัด  

ขอบเขต 

แนวปฏิบติัต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัของบริษทัและบริษทัในเครือ มีสาระส าคญัดงัน้ี 

1. การใชข้อ้มูลภายใน การค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
บริษทัก าหนดนโยบายการเขา้ถึง การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลภายในของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
ผูส้อบบญัชีและบุคลากรทุกหน่วยงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ดงักล่าวดว้ย และเพื่อก ากบัดูแลดา้นการใช้ขอ้มูลภายใน  นอกจากนั้น บริษทัไดก้ าหนดห้ามมิให้
บุคคลดงักล่าวน าขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยท่ี์ยงัไม่ได้  
มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนออกเปิดเผยไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

2. การจดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
บริษทัจดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมในทุกกิจกรรมของบริษทั รวมถึงพฒันาระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์และส านักงาน
ก.ล.ต. ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tradeway Commission (“COSO”) ทั้งน้ี บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อด าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานของทั้งบริษทัและบริษทัย่อย 
เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าทุกขั้นตอนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานมีมาตรฐาน โปร่งใส
ตรวจสอบได ้และสอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนอยา่งครบถว้น 
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3. การก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสและมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส (Whistleblower) 
บริษทัเปิดช่องทางการร้องเรียนท่ีน่าเช่ือถือและเป็นอิสระจากบุคคลภายนอกกรณีพบเบาะแสการไม่
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ การกระท าผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการกระท าทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในทั้งจากพนกังาน
และบุคคลภายนอกอ่ืนๆ 

4. การก าหนดนโยบายป้องกนัการทุจริตจากภายนอกองคก์ร 
บริษัทส่ือสารให้บุคลากรจากทุกหน่วยงานน านโยบายการก ากับดูแลไปใช้กับการติดต่อ
ประสานงานกบัคู่คา้และบุคคลภายนอก เพื่อปิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชนั และผลกัดนัให้คู่คา้ 
หรือบุคคลภายนอกท่ีติดต่อกับบริษทัและบริษทัย่อยปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษทัอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนัอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยก าหนดมาตรการลงโทษทางวินัยกับพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการกระท า
ทุจริต  คอร์รัปชนัอย่างเขม้งวดและยกเลิกการท าธุรกรรมกบัคู่คา้หรือบุคคลภายนอกดงักล่าวอย่าง
เด็ดขาด 

5. การก าหนดความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชนัในแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
 บริษทัก าหนดใหก้ารทุจริตคอร์รัปชนัเป็นหน่ึงในปัจจยัความเส่ียงตามแผนการบริหาร คว าม เ ส่ี ย ง

 ของบริษทัเพื่อให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริต รวมถึงเฝ้าระวงั

 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการด าเนินงาน โดยคณะท างานการบริหารความเส่ียงของบริษทั

 และบริษทัย่อยจะท าการประเมินความเส่ียงตามแผนการบริหารความเส่ียงของบริษทัทุกไตรมาส

 และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณา รวมถึง

 น าเสนอ ประเด็นท่ีน่าสนใจและควรเฝ้าระวงัติดตามอยา่งใกลชิ้ด 

 

 ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

            -ลงลายมือช่ือ - 

                                                                                           (นายธนวฒัน์ ตรีวิศวเวทย)์  

                       กรรมการผูจ้ดัการ 
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วัตถุประสงค์ 

บริษทัและบริษทัในเครือได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคญัของแผนการสืบทอดต าแหน่ง
(Succession Plan) ส าหรับกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงและต าแหน่งงานส าคญัในสายงานหลกัเพื่อให้
สรรหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพเขา้มาทดแทนและท าให้งานด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืนสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์
และนโยบายของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

ขอบเขต 

บริษทัและบริษทัในเครือไดก้ าหนดแนวปฏิบติัในการสืบทอดต าแหน่ง ดงัน้ี   

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

กรณีท่ีต าแหน่งงานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงและต าแหน่งงานส าคญัว่างลงบริษทั
และบริษทัย่อยจะเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังานศกัยภาพ และ
ความพร้อมของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลท่ีจะทดแทน (“Successor”) 
ในการพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นตามต าแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีท่ีกรรมการ กรรมการ
ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือต าแหน่งงานส าคญัในสายงานหลกัดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้เพื่อให้
การส่งมอบงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน  

1. กรรมการ 

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าหน้าท่ีพิจารณา
กลั่นกรองและคัดเลือก Successor ระดับกรรมการภายในองค์กร ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั กรณีท่ีไม่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในต าแหน่งดังกล่าวอาจพิจารณา 
สรรหาบุคคลจากภายนอก  
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2.         กรรมการผู้จัดการ 

กรณีต าแหน่งกรรมการผู ้จัดการ ว่างลงคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้คัด เ ลือก  Successor  
ระดับกรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
กลัน่กรองและคดัเลือก Successor ระดับกรรมการผูจ้ัดการท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ดัการและน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

3.         ผู้บริหารระดับสูงและต าแหน่งงานส าคัญ 

กรณีผู ้บริหารระดับสูงและต าแหน่งงานส าคัญในสายงานหลักว่างลงกรรมการผู ้จัดการจะเป็น 
ผูพ้ิจารณาคดัเลือก Successor ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการและผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ และบริษทัได้
จดัท าแผนรองรับผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไปโดยไดก้ าหนดบุคคลท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ี
แทน ในกรณีท่ียงัไม่มีบุคคลท่ีสามารถรองรับต าแหน่งงานได้ทันทีบริษทัได้จัดให้มีระบบพัฒนา
บุคลากรในล าดบัรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งพิจารณาสรรหาบุคคลจากภายนอกหากไม่มี
บุคคลท่ีจะสามารถรองรับไดท้นัที ทั้งน้ีเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน บริษทั ตลอดจนพนกังาน 
วา่การด าเนินงานของบริษทัและบริษทัในเครือจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                                                                                - ลงลายมือช่ือ -  

                                    (นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย)์ 
                                                                                           กรรมการผูจ้ดัการ 
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วัตถุประสงค์ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วนว่ามีความส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษทัเพื่อให้บริษทัเติบโตอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับ 
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งน้ี บริษทัจึงได้ก าหนด
นโยบายการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางของบริษทัและบริษทัในเครือในการก าหนด  
กลยทุธ์และด าเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความโปร่งใสภายในองคก์ร ดงัน้ี 

ขอบเขต 

นโยบายการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียใช้บงัคบักบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัในเครือ และ  
ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายทุกภาคส่วนท่ีได้รับผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และ/หรือบริษทัในเครือ 
รวมถึงผูท่ี้อาจมีส่วนไดเ้สียต่อการด าเนินงานบริษทัของบริษทัในเครือ เป็นตน้ 

1. วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

- เพื่อประเมินความส าคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั
- เพื่อให้ไดรั้บความไวว้างใจและด ารงไวซ่ึ้งความเช่ือมัน่จากผูมี้ส่วนไดเ้สียในการด าเนินธุรกิจ

ดว้ยความโปร่งใสและเป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
- เพื่อสร้างความเข้าใจและความคาดหวังของผู ้มี ส่วนได้เสีย ตลอดจนการมีส่วนรวม

ในการบริหารงานของผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อช่วยในการขบัเคล่ือนองคก์ร
- เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการร่วมลงทุนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการด าเนินงานของบริษทั

2. แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 ช่องทางการส่ือสารหรือการร้องเรียน : บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสาร การแจง้เบาะแสหรือ
ขอ้ร้องเรียนไปยงัระดบัผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทั 3 ช่องทาง ดงัน้ี 
- เวบ็ไซตข์องบริษทัโดยตรงท่ีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ www.ckpower.co.th/th/ir
- E-mail ถึงกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัโดยตรงทาง directors@ckpower.co.th

เลขานุการบริษัทท่ี  compliance@ckpower.co.th หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ท่ี
ir@ckpower.co.th

http://www.ckpower.co.th/th/ir
mailto:และคณะกรรมการบริษัทโดยตรงทาง%20directors@ckpower.co.th
mailto:ir@ckpower.co.th
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- จดหมายปิดผนึกส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน)
เลขท่ี  587 อาคารวิ ริยะถาวร ถนนสุทธิสารวิ นิจฉัย แขวงรัชดาภิ เษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

2.2 การด าเนินการ : คณะกรรมการแต่งตั้งส านักตรวจสอบภายในเป็นคณะท างานเพื่อด าเนิน 
การตรวจสอบข้อเท็จจริง เม่ือตรวจพบหรือได้รับแจ้งเบาะแส และหากพบว่ามีเบาะแส  
การกระท าผิดจริงจะน าเสนอผลการตรวจสอบต่อต้นสังกัด สายงานทรัพยากรบุคคล และ  
กรรมการผูจ้ดัการ พร้อมจดัใหมี้การไต่สวนเพื่อหาขอ้สรุปอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ในรูปแบบ 
องคค์ณะพิจารณาร่วม  

2.3 การรายงานผล : เลขานุการบริษทั ผูบ้ริหาร หรือกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ  
เพื่อทราบและรายงานผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อไป โดยมีมาตรการคุม้ครองและเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียน  
เป็นความลบั การจ ากดักลุ่มผูรั้บทราบขอ้มูลและเปิดเผยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น 

2.4 มาตรการลงโทษ : เม่ือตรวจสอบพบว่าผิดจริงจะด าเนินการตามขอ้บงัคบัการท างานต่อบุคคล
ดงักล่าว ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การพกังานโดยไม่จ่าย 
ค่าจา้ง และการเลิกจา้ง ตลอดจนการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอยา่งยติุธรรม 

3. แนวทางการคุ้มครอง

บริษทัก าหนดมาตรการคุม้ครอง แนวทางเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบั และการจ ากดักลุ่ม
ผูรั้บทราบขอ้มูลและเปิดเผยเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น เพื่อสร้างความมัน่ใจและความรู้สึกปลอดภยั
ใหแ้ก่ผูร้้องเรียน ดงัน้ี

3.1 ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนสามารถเลือกเปิดเผยตวัหรือไม่ประสงคอ์อกนามหากการเปิดเผยนั้น
จะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใด ๆ  

3.2 บริษัทถือว่าข้อมูลเป็นความลับจะเปิดเผยเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นแก่ผู ้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสียหายโดยค านึงถึงความปลอดภยัและความเสียหาย  
ของผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3 กรณีท่ีผู ้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิด  
ความเดือดร้อนเสียหาย ผูแ้จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทก าหนด
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มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมได้ หรือบริษทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองให้แก่ผูร้้องเรียน 
หากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

3.4 ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนเสียหายจะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม
และเป็นธรรม 

3.5 บริษัทจะเข้าแก้ไขและบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นภายใต้กลไกการบริหารงานและ
หลกัเกณฑท์างกฎหมายอยา่งเร่งด่วนท่ีสุด 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

-ลงลายมือช่ือ-

 (นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย)์ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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ของ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง แนวปฏิบัตด้ิานการเข้าท ารายการระหว่างกัน 
 

สารบัญ 
 หน้า 

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 1-4 



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง แนวปฏิบัตด้ิานการเข้าท ารายการระหว่างกัน 

หน้าท่ี 1/4 

แก้ไขคร้ังที่ 00 

มีผลบังคับใช้วันที ่
21 พฤศจิกายน 2562 

 

1. วัตถุประสงค์  
บริษทัในฐานะบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้
ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั การเขา้ท ารายการของบริษทัจดทะเบียน กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อาจก่อใหเ้กิดความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทั  ทั้ งน้ีเพื่อให้บริษทัมีการ
ปฏิบติังานเกิดความโปร่งใส  มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ รวมทั้งเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกนั 
บริษทัไดก้ าหนดให้มีกระบวนการท างานท่ีโปร่งใสโดยกรรมการและผูบ้ริหารดว้ยความระมดัระวงัและ
ซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งเป็นรายการท่ีกระท าโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เสมือนการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก และมีระบบการติดตามและตรวจสอบท่ีท าให้มัน่ใจว่าการท ารายการเป็นไปตามขั้นตอนท่ี
ถูกตอ้ง   ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในเร่ือง
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์รวมถึงการปฏิบติัตามมาตรฐานบัญชีท่ี
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
2. ค านิยาม 
“บริษัท” หมายถึง บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)   
“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง และ/หรือ โดยออ้มเกินกว่าร้อยละห้าสิบ  ของจ านวน
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  
“ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูบ้ริหารสูงสุด
ลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุก ราย และใหห้มายความรวมถึงผู ้
ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าของ
บริษทั ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
“รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน” หมายถึง การท ารายการระหว่างบริษทัหรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทั 
“บุคคลท่ีเกีย่วโยงกนั” หมายถึง ผูมี้อ  านาจควบคุมการตดัสินใจของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย เช่น ผูบ้ริหาร หรือ 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ รวมถึงผูท่ี้ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว เช่น คู่สมรส บุตร เป็นตน้ หรือ นิติบุคคลท่ีมีบุคคลดงักล่าว 
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เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมในนิติบุคคลนั้น หรือ บุคคลอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนด 
“ผู้มีอ านาจควบคุม” หมายถึง บุคคลท่ีมีอ านาจ ควบคุมกิจการ กล่าวคือ  

- ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหน่ึงเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของ
นิติบุคคลนั้น  

- ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่วา่โดยตรงหรือออ้ม  
- ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ ไม่วา่ โดยตรงหรือออ้ม  

“ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง” หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวข้องของ บุคคลเก่ียวโยง คือบุคคล ตามมาตรา 258 (1)-(7) ของ พรบ.
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   ไดแ้ก่ 
(1) คู่สมรส 
(2) บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(3) หา้งหุน้ส่วนสามญัท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วน 
(4) หา้งหุน้ส่วนจ ากดัท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผิด หรือจ ากดัความ
รับผิดรวมกนัเกินกวา่ ร้อยละ 30 
(5) บริษทัจ ากัด หรือบริษทัมหาชนจ ากัดท่ีบุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้น
รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 
(6) บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) 
ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 30 
(7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตาม พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ ท่ีมีอ านาจจดัการฐานะ
เป็นผูแ้ทนของนิติบุคคล 
“ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ไดแ้ก่  
คู่สมรส บิดา มารดา พี่นอ้ง บุตร และคู่สมรสของบุตร 
“สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธ”ิ หมายถึง สินทรัพยร์วมหกัดว้ยสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใชจ่้าย
รอตดับญัชี และหกัดว้ยหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 
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3. เหตุผลในการท ารายการท่ีเกีย่วโยงกนั 
เพื่อให้การปฏิบติังานในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั บริษทัย่อย กบั บริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนั มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์
เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ (Arm’s Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั และบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 
4. ประเภทของรายการท่ีเกีย่วโยงกนั 
4.1 รายการธุรกิจปกติ เป็นรายการทางการคา้ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยท าเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจท่ีมี
เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป เช่น ขายสินคา้  ซ้ือวตัถุดิบ  ใหบ้ริการ 
4.2 รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ เป็นรายการทางท่ีท าเพื่อสนบัสนุนรายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้
ทัว่ไป เช่น การวา่จา้งขนส่งสินคา้ การวา่จา้งท าโฆษณา สัญญาวา่จา้งบริหาร การรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิค 
4.3 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น เป็นรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีอายสุัญา
ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงไดว้่ามีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป เช่น เช่าอาคารเพื่อเป็นส านักงาน  เช่าอาคาร
หรือท่ีดินเพื่อเป็นคลงัสินคา้ 
4.4 รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ เป็นรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์สิทธิการให้หรือ
รับบริการ เช่น ซ้ือเคร่ืองจกัร  ซ้ือเงินลงทุน ขายอาคาร ขายสิทธิการเช่าท่ีดิน การไดรั้บสัมปทาน 
4.5 รายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นรายการท่ีบริษทั หรือบริษทัย่อย รับหรือให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กูย้มืเงิน การ
ค ้าประกนั การรับความช่วยเหลือทางการเงิน  เช่น การกูย้มืเงิน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใชว้งเงินสินเช่ือ
ของบุคคลเก่ียวโยง การจ่ายค่าธรรมเนียมใหก้บับุคคลเก่ียวโยงท่ีค ้าประกนัการกูย้มื 
5. ขั้นตอนการด าเนินการ 
5.1 พิจารณารายการท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นรายการประเภทใด และท ากบับริษทั บริษทัย่อย กบับริษทั/บุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สีย ตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด 
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5.2 กรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ค านวณมูลค่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และเปรียบเทียบกบัสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ (Net Tangible Asset : NTA) ของบริษทัเพื่อพิจารณาขนาดของรายการ และพิจารณาประเภทของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด     
5.3 กรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทธุรกิจปกติของบริษัท และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
คณะกรรมการบริษทัอนุมติัหลกัการโดยก าหนดกรอบใหฝ่้ายบริหารพิจารณาด าเนินการ โดยรายการดงักล่าว 
ตอ้งเป็นรายการตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป คือ เง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายการท่ีผ่านการพิจารณาโดยฝ่ายบริหารจะตอ้งน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทัรับทราบ  
5.4 กรณีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทอ่ืน พิจารณาขนาดรายการแต่ละประเภท และอ านาจด าเนินการ
ตามท่ี ก.ล.ต. ก าหนด ซ่ึงทุกรายการตอ้งผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการจากคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคัญเสมือน
กบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก (arm’s length basis) เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และผูถื้อหุ้นทุกราย และน าเสนอรายการดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุน้ตามลกัษณะและขนาดรายการแต่ละประเภท โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย
กบัการท ารายการระหวา่งกนัจะไม่สามารถอนุมติัหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้  
5.5 กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น 
บริษทัอาจจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั
ดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

 

                                                                            - ลงลายมือช่ือ - 

                                  (นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย)์ 

                                                                                        กรรมการผูจ้ดัการ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบริษัทมีความมั่นคง

ปลอดภยัสามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพอนัจะท าให้การด าเนินธุรกรรมมีความ

ถูกต้องเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทาง

อิเลก็ทรอนิกส์

2. เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติให้ผูบ้ริหาร ผูดู้แลระบบ และเจ้าหน้าท่ีผูใ้ช้งานระบบ ตระหนักถึง

ความส าคญัของการรักษา ความมัน่คงปลอดภยั ในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของบริษทั

3. เพื่อป้องกนัเจา้หน้าท่ีผูใ้ช้งานและผูเ้ก่ียวขอ้งไม่ให้กระท าความผิดตามพระราชบัญญติัว่าดว้ยการ

กระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

4. เพื่อก าหนดมาตรฐาน แนวทางและวิธีปฏิบติั ใหผู้บ้ริหาร ผูใ้ช ้ผูดู้แลระบบ และหน่วยงานภายนอก

ท่ีปฏิบติังานให้กบัองคก์ร ตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการใชง้าน

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รในการด าเนินงานและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด

บริษทัได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงทั้งจากมุมมองของ Holding Company และจาก

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ซ่ึงกระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีช่วยให้บริษทั

สามารถเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา 

รวมถึงรองรับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื   
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ขอบเขต 

เพื่อให้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ บริษทั ซีเค เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

มีความมัน่คงปลอดภยัและสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการ

ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะท่ีไม่ถูกต้อง และการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ องค์กรจึง

เห็นสมควรก าหนดนโยบายการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก าหนดให้

มีมาตรฐาน (Standard) แนวปฏิบัติ (Guideline) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) ให้ครอบคลุมด้านการรักษา

ความมัน่คงปลอดภยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและป้องกนัภยัคุกคามต่าง ๆ 

ค านิยาม 

“บริษัท” หมายถึง บริษทั ซีเค เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
“ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาต ให้สามารถเขา้ใช้งาน บริหาร หรือดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั 
“ผู้ดูแลระบบ” หมายถึง ผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ควบคุมดูแล
บริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั 
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง บุคลากรในสังกัดบริษทั และรวมถึงบุคคลภายนอกซ่ึงได้รับอนุญาตให้เขา้ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั 
“สิทธิของผู้ใช้งาน” หมายถึง อ านาจอนัชอบธรรมท่ีผูใ้ชง้านไดรั้บมอบหมายในการเขา้สู่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั 
“สินทรัพย์” หมายถึง ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของบริษทั เช่น อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซอฟตแ์วร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ 
“การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ” หมายถึง การควบคุมและจ ากดัสิทธิการใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั ท่ีเก่ียวกับการให้บริการและขอ้มูลตามความจ าเป็นในการใช้งาน 
มีการป้องกนัการลกัลอบการเขา้ถึงระบบโดยผูท่ี้ไม่มีสิทธิทั้งจากภายในและภายนอกบริษทั 
“ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายถึง การคงไวซ่ึ้งความลบั ความถูกตอ้งสมบูรณ์ และความ
พร้อมใชง้านของขอ้มูลในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั 
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“เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย” (Security incidents) หมายถึง เหตุการณ์ ท่ี เกิดขึ้ นกับระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสารของบริษทัหรือเหตุการณ์ท่ีสงสัยว่า จะเป็นจุดอ่อนหรือสร้างความ
เสียหาย ไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงส่งผลให้เป็นการละเมิดนโยบายในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ
ของบริษทั เช่น การอนุญาตให้ผูอ่ื้นเขา้ใช้งานระบบ การไม่ก าหนดรหัสผ่านในการเขา้ใช้งานระบบการ
เปิดเผยเอกสารส าคญัให้บุคคลภายนอกล่วงรู้ โปรแกรมไม่พึงประสงค ์ระบบถูกบุกรุกทางเครือข่าย หรือ
การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
“สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยท่ีไม่พึงประสงค์หรือไม่อาจคาดคิด”  หมายถึง สถานการณ์ท่ีผูดู้แล
ระบบไม่ตอ้งการให้เกิดขึ้นหรือสร้างความเสียหายกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
บริษทั โดยผูดู้แลระบบไม่ได้คาดการณ์ไวว้่าจะเกิดขึ้น เช่นโปรแกรมไม่พึงประสงค์ โปรแกรมท างาน 
ผิดพลาดหรือไม่ถูกตอ้ง ระบบถูกบุกรุกทางเครือข่าย ขอ้มูลส าคญัถูกเปล่ียนแปลงหรือสูญหาย หนา้เวบ็ไซต ์
ถูกเปล่ียนแปลง การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบถูกโจมตีจนไม่สามารถให้บริการได ้
การหยุดชะงกัของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นการละเมิดนโยบายความ
มัน่คงปลอดภยัของบริษทั 
“แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายถึง หน่วยงานท่ีด าเนินการเก่ียวกับระบบสารสนเทศและระบบงาน
คอมพิวเตอร์และเป็นศูนยก์ลางเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศของบริษทั โดยมีหนา้ท่ีศึกษาวิเคราะห์เพื่อพฒันา
ระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ของบริษัท และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายถึง ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือส่ิงอ่ืนใด บรรดาท่ีอยู่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
“ระบบคอมพวิเตอร์” หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมการท างานเขา้ดว้ยกนัโดยได้
มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือส่ิงอ่ืนใด และแนวทางปฏิบติังานให้อุปกรณ์ หรือชุดอุปกรณ์ท าหน้าท่ี
ประมวลผลขอ้มูลโดยอตัโนมติั 
“ระบบเครือข่ายส่ือสาร” หมายถึง ระบบท่ีสามารถใช้ในการติดต่อส่ือสาร หรือการเช่ือมโยง หรือการส่ง
ขอ้มูลสารสนเทศระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษทั ซ่ึงการเช่ือมโยงเป็นได้ทั้ งใน
รูปแบบใช้สายและแบบไร้สาย โดยระบบเครือข่ายส่ือสาร ได้แก่ ระบบเครือข่ายระยะใกล้ (Local Area 
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Network: LAN) ระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network: WAN) ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และ
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
“ระบบอินทราเน็ต” หมายถึง ระบบเครือข่ายส่ือสารภายในท่ีเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงานเขา้ดว้ยกัน เป็นเครือข่ายท่ีมีจุดประสงค์เพื่อการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลและสารสนเทศ
ภายในบริษทั 
“ระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง ระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของบริษทัเขา้กบั
ระบบเครือข่ายส่ือสารอินเทอร์เน็ตทัว่โลก  
“สารสนเทศ” หมายถึง ขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผล การจดัระเบียบ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของตวัเลขขอ้ความ 
หรือภาพกราฟิก ใหเ้ป็นระบบท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจไดง้่าย และน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารการวางแผน 
การตดัสินใจ และอ่ืน ๆ 
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร”  หมายถึง ระบบงานของบริษัทท่ีประกอบด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบฐานขอ้มูล ระบบเครือข่ายส่ือสาร เจา้หนา้ท่ีผูใ้ชร้ะบบ เจา้หนา้ท่ีผูพ้ฒันาระบบ เจา้หนา้ท่ี
ผูจ้ดัการดูแลระบบ และผูบ้ริหารของบริษทั น ามาท างานร่วมกนัเพื่อก าหนดวตัถุประสงค์ รวบรวมจดัเก็บ
ขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล และส่งผลลพัธ์หรือสารสนเทศท่ีไดใ้ห้ผูใ้ชร้ะบบและผูบ้ริหารของบริษทัสามารถ
น ามาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนเพื่อช่วยสนบัสนุนการปฏิบติังาน การตดัสินใจ การบริหาร การวิเคราะห์
และติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานระดบัต่าง ๆ ของบริษทั 
“รหัสผ่าน (Password)” หมายถึงตวัอกัษรหรืออกัขระหรือตวัเลข ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบยนืยนั
ตวับุคคล เพื่อควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลและระบบขอ้มูลในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล และ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
“การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ” หมายถึง การด าเนินการรักษาความมัน่คงปลอดภยัส าหรับ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของบริษทั ประกอบดว้ยคุณสมบติัพื้นฐาน 3 ประการ ดงัน้ี 
1. การรักษาความลบั (Confidentiality) คือ การเก็บรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบัและจะมีเพียงผูมี้สิทธิ

เท่านั้นท่ีจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นได้
2. บูรณภาพ (Integrity) คือ การรับรองว่าข้อมูลจะไม่ถูกกระท าการใด ๆ อันมีผลให้ เกิดการ

เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขจากผูซ่ึ้งไม่มีสิทธิ ไม่วา่การกระท านั้นจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม
3. ความพร้อมใช้งาน (Availability) คือ การรับรองไดว้่าขอ้มูลหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารทั้งหลายพร้อมท่ีจะใหบ้ริการในเวลาท่ีตอ้งการใชง้าน
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“วิธีการปฏิบัติ” หมายถึง รายละเอียดท่ีบอกขั้นตอนเป็นขอ้ ๆ ท่ีตอ้งน ามาปฏิบติัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงมาตรฐานท่ี
ไดก้ าหนดไวต้ามวตัถุประสงค ์
“แนวปฏิบัติ” หมายถึง แนวทางท่ีไม่ได้บังคบัให้ปฏิบัติ แต่แนะน าให้ปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายไดง้่ายขึ้น 
“ชุดค าส่ังไม่พึงประสงค์” (Malware) หมายถึง ชุดค าสั่งท่ีมีผลท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เกิดความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม ขดัขอ้งหรือปฏิบติังานไม่ตรงตาม
ค าสั่งท่ีก าหนดไว ้
“จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)” หมายถึง ระบบท่ีบุคคลใช้ในการรับส่งขอ้ความระหว่างกันโดยผ่าน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่ือสารท่ีเช่ือมโยงถึงกัน ขอ้มูลท่ีส่งจะเป็นได้ทั้งตวัอกัษร ภาพถ่ายภาพ
กราฟฟิก ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ผูส่้งสามารถส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บคนเดียวหรือหลายคนก็ไดม้าตรฐานท่ี
ใชใ้นการรับส่งขอ้มูลชนิดน้ี เช่น SMTP, POP3 หรือ IMAP 

แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศบริษัท 

1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการเข้าถึงและการควบคุมการใช้งานสารสนเทศและระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1.1 การควบคุมการเขา้ถึงสิทธิของผูใ้ชง้าน 

- มีการก าหนดสิทธิของผูใ้ชง้านในการเขา้ถึงระบบ โดยพิจารณาจากหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ในขอ้มูลของผูใ้ชง้านแต่ละกลุ่มงาน

- ผูใ้ช้งานต้องท าค าใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือผ่านทางระบบ “ IT service request”

ใหก้บัแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ

- ผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเป็นผูพ้ิจารณาอนุญาต

1.2 การบริหารการจดัการสิทธิผูใ้ชง้าน 

- ผูดู้แลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดก้ าหนดสิทธิการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารนั้นๆ ให้เหมาะสมกับการเข้าใช้บริการของผูใ้ช้งาน และหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของผูใ้ช้งานเป็นไปตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนด รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการ
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เข้าใช้งานเม่ือผูใ้ช้มีการยา้ย/เปล่ียนต าแหน่งงานใหม่  หรือลาออก หรือเกษียณ ภายใน

บริษทัอยา่งสม ่าเสมอ หรืออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- ผูดู้แลระบบตอ้งก าหนดสิทธิบญัชีรายช่ือผูใ้ชง้านรายใหม่และรหัสผา่น ส าหรับการใชง้าน

คร้ังแรก เพื่อใช้ในการตรวจสอบตวัตนจริงของผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

- เม่ือมีเจา้หนา้ท่ีเขา้ปฏิบติังานใหม่ แผนกทรัพยากรบุคคล/ หน่วยงานตน้สังกดัตอ้งท าค าขอ

ใช้สิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือผ่านระบบ “IT Service Request” แจ้งแผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศทนัที เพื่อสร้างบญัชีและก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้านตามท่ีร้องขอ 

- เม่ือเจา้หนา้ท่ีลาออก หรือเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีความรับผิดชอบในระบบท่ีขอสิทธิการใชง้าน

แผนกทรัพยากรบุคคล/ หน่วยงานต้นสังกัดต้องท าค าขอยกเลิกใช้สิทธิเป็นลายลักษณ์

อกัษรหรือผ่านระบบ “IT Service Request” แจ้งแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศทันที เพื่อ

ถอดถอนสิทธิของผูท่ี้ลาออกหรือเปล่ียนสิทธิในระบบหรือปิดใชง้านบญัชีผูใ้ชด้งักล่าวเป็น

การชัว่คราว  จากนั้นจะด าเนินการลบขอ้มูลทั้งหมดของเจา้หน้าท่ีดงักล่าวออกภายใน 30 

วนัหลงัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ 

- ห้ามผูใ้ช้งานซ่ึงไม่ไดรั้บสิทธิให้เข้าใช้งานบุกรุกเขา้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ไม่วา่ดว้ยวิธีการใดๆ  

1.3 การบริหารจดัการรหสัผา่นส าหรับผูใ้ชง้าน 

- ผูดู้แลระบบมีการก าหนดรหสัผา่นเร่ิมตน้ใหก้บัผูใ้ชง้าน หรือใชร้ะบบการก าหนดรหสัผา่น
อตัโนมติั และระบบตอ้งไม่แสดงรหสัผา่นใหเ้ห็นบนหนา้จอ 

- ระบบตอ้งก าหนดใหผู้ใ้ชง้านตอ้งเปล่ียนรหสัผา่นเม่ือเขา้ระบบคร้ังแรก 
- ระบบมีการก าหนดจ านวนคร้ังท่ียอมใหผู้ใ้ชง้านใส่รหสัผา่นผิด ไม่เกิน 5 คร้ัง 
- ผูดู้แลระบบก าหนดระยะเวลาการเปล่ียนรหัสผ่าน โดยพิจารณาจาก ล าดบัชั้นความลบัของ

ขอ้มูล หรือความส าคญัตามภารกิจ โดยก าหนดให้ระบบมีการบนัทึกประวติัการเปล่ียน
รหัสผ่าน เพื่อป้องกันการใช้รหัสซ ้ าเช่น ระบบงานด้านการเงินและบัญชีต้องเปล่ียน
รหสัผา่นอยา่งนอ้ยทุก ๆ 3 เดือน 
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- การแจง้ปัญหาการใชง้านช่ือผูใ้ชง้านและรหัสผ่าน ให้ผูใ้ชง้านติดต่อผูดู้แล ระบบ เช่น ลืม
ช่ือผู ้ใช้งานหรือรหัสผ่าน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านระบบ “ IT Service
Request”

- การส่งมอบรหัสผ่านให้กบัผูใ้ชง้านตอ้งเป็นไปอย่างปลอดภยั และส่งไปยงัผูใ้ชง้านพร้อม
“แนวปฏิบติัส าหรับการใชง้านรหสัผา่น”  รวมทั้งแจง้ใหผู้ใ้ชง้านปฏิบติัตามแนวปฏิบติัโดย
เคร่งครัด

1.4 การใชง้านรหสัผา่นส าหรับผูใ้ชง้าน 

- ผูใ้ช้ต้องใช้ช่ือผูใ้ช้งาน และรหัสผ่านของตนเองในการใช้งานระบบ เพื่อป้องกัน การ
ปฏิเสธความรับผิดชอบ

- ผูใ้ชง้านท่ีไดรั้บรหัสผ่านในคร้ังแรกหรือไดรั้บรหัสผ่านใหม่ ตอ้งเปล่ียนรหัสผ่าน ท่ีไดรั้บ
โดยทนัที

- ผูใ้ชง้านตอ้งก าหนดรหัสผา่น และเปล่ียนรหัสผา่นของตนเองในการใชง้านอย่างสม ่าเสมอ
อย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน หรือตามหลกัเกณฑ์ซ่ึงผูดู้แลระบบก าหนด และตอ้งยินยอมให้
ผู ้ดูแลระบบด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

- ผูใ้ช้งานต้องเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับ และระมัดระวงัป้องกันรหัสผ่านของ
ตนเองในการใช้งานไม่ให้ร่ัวไหลไปยงัผูอ่ื้น และไม่มอบให้ผูอ่ื้นน าไปใช้ไม่ว่าดว้ยเหตุใด
ๆ ทั้งส้ิน เวน้แต่กรณีผูใ้ช้งานท่ีมีอ านาจอนุมติัใด ๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอนัจะเป็นเหตุให้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้ให้แต่งตั้งผูป้ฏิบติังานแทนในช่วงเวลาดงักล่าว เพื่อ
ใช้เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบการใช้สิทธิ และหลงัจากผูป้ฏิบติังานแทนด าเนินการ
เรียบร้อยแลว้ ใหผู้ใ้ชง้านซ่ึงเป็นเจา้ของรหสัผา่นท าการเปลี่ยนรหสัผา่นโดยทนัที

- ก าหนดให้รหัสผ่านต้องมีมากกว่าหรือเท่ากับ 8 ตัวอักษร โดยมีการผสมกันระหว่าง
ตวัอกัษรท่ีเป็นตวัพิมพป์กติ ตวัเลข และสัญลกัษณ์เขา้ดว้ยกนั

- ไม่ก าหนดรหสัผา่นอยา่งเป็นแบบแผน เช่น “abcdef” “aaaaaa” “12345”
- ไม่ก าหนดรหสัผา่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชง้าน เช่นช่ือสกุล วนั เดือน ปีเกิด ท่ีอยู่



 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

เร่ือง แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

หน้าท่ี 8/37 

แก้ไขคร้ังที่ 02 

มีผลบังคับใช้วันที่   
15 กุมภาพนัธ์ 2564 

- ไม่ก าหนดรหสัผา่นเป็นค าศพัทท่ี์อยูใ่นพจนานุกรม
- ไม่ใช้รหัสผ่านส่วนบุคคลส าหรับการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกับบุคคลอ่ืน ผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์
- ไม่ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจ ารหสัผ่านส่วนบุคคลอตัโนมติั
- ไม่จดหรือบนัทึกรหสัผา่นส่วนบุคคลไวใ้นสถานท่ีท่ีง่ายต่อการสังเกตเห็นของบุคคลอ่ืน
- ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ใชร้หสัผา่นเดียวกนัในกรณีใชใ้นการปฏิบติังาน และในกรณีใชง้านส่วนตวั
- ผูใ้ช้งานตอ้งออกจากระบบ (Log off) ทนัที เม่ือไม่ใช้งาน เพื่อป้องกนัผูใ้ช้งานอ่ืนลกัลอบ

ใชสิ้ทธิในการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
- ผูใ้ชง้านตอ้งเปล่ียนรหสัผา่นทนัทีหากสงสัยวา่รหสัผา่นเกิดการร่ัวไหล

1.5 การบริหารจดัการการเขา้ถึงของผูใ้ชง้าน 

- ผูใ้ชง้านตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบขอ้มูลและระบบงาน
- เจา้ของขอ้มูล และ/หรือ เจา้ของระบบงาน จะอนุญาตให้ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบเฉพาะในส่วน

ท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
- ผูดู้แลระบบ มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบการอนุมติั และก าหนดสิทธิในการผ่าน เขา้สู่ระบบ

ให้แก่ผูใ้ช้งาน ในการขออนุญาตเขา้ระบบงานนั้น ตอ้งท าบนัทึกและกรอกแบบขอ้มูลค า
ขอลงในฟอร์ม “IT service request” ตามท่ีแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศก าหนด และให้มี
การลงนามอนุมัติเอกสารดังกล่าวโดยผูมี้อ านาจท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลและ/หรือเจ้าของ
ระบบงาน เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน

- การลงทะเบียนเจา้หนา้ท่ี ก าหนดให้มีขั้นตอนปฏิบติัส าหรับการลงทะเบียนเจา้หนา้ท่ีใหม่
หรือเม่ือยา้ย/เปล่ียนต าแหน่งงานใหม่/ลาออก/เกษียณ ภายในบริษทั หน่วยงาน/ผูใ้ช้งาน
ต้องท าบันทึก และกรอกแบบฟอร์ม  “IT service request” ตามท่ีแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศก าหนด เพื่อใหมี้สิทธิหรือยกเลิกสิทธิต่าง ๆ ในการใชง้าน

- ผูใ้ชง้านรายใหม่หรือส่วนงานตน้สังกดั ตอ้งท าการกรอกขอ้มูลเพื่อขอลงทะเบียนในแบบ
“IT service request” และได้รับอนุมติัจากหัวหน้าส่วนงานตน้สังกัด จากนั้นส่งค าขอให้
แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ
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- ผูดู้แลระบบจะก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้
เหมาะสมกบัการใชง้านและหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูใ้ชง้าน โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูมี้อ านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจะมีการทบทวนสิทธิอย่างสม ่าเสมอ หรืออย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง หรือในกรณีท่ีมีค าสั่งยา้ย/เปล่ียนต าแหน่งงานใหม่/ลาออก/เกษียณ หรือใน
กรณีท่ีหน่วยงานตน้สังกัด มีบันทึกถึงผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู ้
ไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหมี้สิทธิหรือยกเลิกสิทธิต่าง ๆ ในการใชง้าน 

1.6 การบริหารจดัการการเขา้ถึงขอ้มูลตามระดบัชั้นความลบั 

- ดูแลระบบ มีการก าหนดชั้นความลบัของขอ้มูล วิธีปฏิบติัในการจดัเก็บขอ้มูลและวิธีปฏิบติั
ในการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลแต่ละประเภทชั้นความลบั รวมทั้งการเขา้ถึงโดยตรง และ
การเขา้ถึงผา่นระบบงาน รวมถึงวิธีการท าลายขอ้มูลแต่ละประเภทชั้นความลบั 

- เจ้าของข้อมูล จะต้องมีการทบทวนความเหมาะสมของสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของ
ผูใ้ช้งานเหล่าน้ีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิต่าง ๆ ท่ีให้ไวย้งัคงมีความ
เหมาะสม 

- วิธีปฏิบติัในการควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูลแต่ละประเภทชั้นความลบั ทั้งการเขา้ถึงโดยตรง
และการเขา้ถึงผ่านระบบงาน ผูดู้แลระบบมีการก าหนดรายช่ือผูใ้ช้งาน (User Account) 
และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการตรวจสอบตวัตนจริงของผูใ้ช้ขอ้มูลในแต่ละชั้น
ความลบัขอ้มูล 

- การรับส่งข้อมูลระดับชั้นความลับ ตั้งแต่ชั้น “ลับ” ขึ้นไปผ่านเครือข่ายสาธารณะ ต้อง
ไดรั้บการเขา้รหสั (Encryption) ท่ีเป็นมาตรฐานสากล เช่น SSL, VPN , HTTPS 

- มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูลในกรณีท่ีน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ออกนอก
พื้นท่ีของแผนกงาน หรือกรณีส่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปตรวจซ่อมเจา้ของขอ้มูลตอ้งส ารอง
ขอ้มูลไวใ้นส่ือบนัทึกขอ้มูล และลบขอ้มูลส าคญัท่ีเก็บอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ออกก่อน 
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1.7 การควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่ายส่ือสาร 

เป็นการควบคุมบุคคลท่ีเขา้สู่ระบบเครือข่ายส่ือสาร รวมถึงการควบคุมป้องกนัการบุกรุกไดอ้ย่าง

เป็นระบบ และใหส้ามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศไดแ้ต่เพียงบริการท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ถึงเท่านั้น 

โดยผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการออกแบบระบบเครือข่ายส่ือสารตามกลุ่มของบริการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีการใชง้าน กลุ่มของผูใ้ช้งาน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ ไดแ้ก่ 

Internal Zone, External Zone และ DMZ Zone เป็นต้น จึงตอ้งมีการก าหนดมาตรการรักษาความ

ปลอดภยั ดงัน้ี 

- ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศไดแ้ต่เพียงบริการท่ีไดรั้บอนุญาต ใหเ้ขา้ถึงเท่านั้น
- ผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการเขา้ถึงระบบเครือข่ายส่ือสาร จะตอ้งขอใชง้านกบัผูดู้แลระบบ โดยกรอก

ขอ้มูลลงในระบบ “IT service request” และตอ้งได้รับ พิจารณาอนุญาตจากผูอ้  านวยการ
แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร

- ผูดู้แลระบบต้องท าการลงทะเบียนก าหนดสิทธิผูใ้ช้งานในการเข้าถึงระบบ เครือข่าย
ส่ือสารให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานก่อนเขา้ใชร้ะบบเครือข่าย
ส่ือสาร รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิการเขา้ถึงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง

- ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการลงทะเบียนอุปกรณ์ทุกตวัท่ีใช้ติดต่อระบบเครือข่ายส่ือสารจาก
แบบค าขอขึ้นทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่ือสาร โดยกรอกขอ้มูลลงใน
ระบบ “IT service request” หรือแบบฟอร์มท่ีทางผูดู้แลระบบก าหนด

- ผูดู้แลระบบ จดัให้มีซอฟทแ์วร์ส าหรับบริหารจดัการและควบคุมระบบเครือข่าย (Network
Management System) ซ่ึงสามารถระบุอุปกรณ์บนเครือข่าย (Equipment Identification) ถึง
ระดบั IP address, Computer name, MAC address

- มีการจดัท าผงัการเช่ือมโยงเครือข่าย และมีการปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ
- มีการจดัแบ่งแยกส่วนเครือข่ายส่ือสาร /กลุ่ม เพื่อป้องกนัและควบคุมการเขา้ถึงไดแ้ก่ ส่วน

ท่ีเป็นสาธารณะ ส่วนท่ีเช่ือมต่อภายใน ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ส าคัญหรือท่ีเป็น

อนัตรายกลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่มผูใ้ชง้าน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ
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-  มีการใช ้VLAN ในแต่ละส่วนเครือข่ายส่ือสาร /กลุ่ม เช่น กลุ่มของบริการสารสนเทศ กลุ่ม
ผูใ้ชง้าน และกลุ่มของระบบสารสนเทศ 

- มีการติดตั้งอุปกรณ์ Gateway กั้นไวร้ะหว่างเครือข่ายส่ือสาร เพื่อเป็นตวัควบคุมขอ้มูลท่ี
ส่ือสารกนัระหวา่งเครือข่ายส่ือสาร 

-  อุปกรณ์ในเครือข่ายส่ือสารมีการปรับแต่งให้สามารถควบคุมหรือกรองขอ้มูลท่ีส่ือสารกนั 
ระหวา่งเครือข่าย 

- มีการควบคุมและป้องกันให้ปลอดภยั เช่น การใช้การตรวจสอบตวัตน การเขา้รหัสผ่าน 
การเลือกก าหนดความถ่ีช่องสัญญาณเอง 

- มีการจดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการ กระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

- มีการตรวจสอบการท างานของระบบเครือข่ายส่ือสารและอุปกรณ์เครือข่าย ส่ือสารอย่าง
สม ่าเสมอเป็นประจ าทุกวนั  

- มีการตั้งค่า และการปรับแต่งค่า (Configuration) ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และ เป็นปัจจุบนั 
- มีการเฝ้าระวงัระบบเครือข่ายส่ือสาร 
- มีการส ารองขอ้มูลการตั้งค่าของอุปกรณ์เครือข่ายส่ือสาร 
- มีการ Update patch หรือ Release ของซอฟตแ์วร์ระบบหรือ Firmware 
- มีการตรวจสอบช่องโหว่ของอุปกรณ์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ท่ีให้บริการในระบบ

เครือข่ายส่ือสารของบริษทั 
- มีการทดสอบการบุกรุกเครือข่ายส่ือสาร 
- มีการควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่ายส่ือสารจากภายใน และการควบคุมการเช่ือมต่อทาง

เครือข่าย 
- การขอติดตั้งจุดเพื่อเช่ือมต่อเขา้เครือข่ายของห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ตอ้งท าเป็นหนังสือและไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู ้
ไดรั้บมอบหมาย 

- ดูแลและปรับปรุงสิทธิการเขา้ถึงและใชง้านเครือข่ายของผูใ้ชง้านอยูเ่สมอ 
- มีอุปกรณ์ในการกรองการรับส่งข้อมูล เช่น อีเมล์ การรับส่งแฟ้มข้อมูลการเขา้ถึ งแบบ

โตต้อบหรือการแช็ท การเขา้ถึงโปรแกรมประยกุต ์
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- จ ากดัช่วงวนัหรือช่วงเวลาในการอนุญาตใหเ้ช่ือมต่อตามความจ าเป็น 

1.8 การควบคุมการก าหนดเส้นทางบนเครือข่าย 

- มีการควบคุมการก าหนดเส้นทางบนเครือข่ายบนอุปกรณ์เครือข่าย ได้แก่  Core switch, 
Edge  Switch, Router เป็นตน้ 

- มีอุปกรณ์ Gateway ในการตรวจสอบต้นทางและปลายทาง ณ จุดควบคุมท่ีอยู่ระหว่าง
เครือข่ายภายใน โดยการใช ้Proxy Server หรือ Network Access Controller (NAC) 

- มีการก าหนดโปรโตคอล สิทธิ IP Address ในการเช่ือมโยงเครือข่าย ของอุปกรณ์และ
ผูใ้ชง้านเครือข่ายใหเ้หมาะสม 

- มีการก าหนดโปรโตคอล และพอร์ตการใช้งานของแต่ละกลุ่มผูใ้ช้งาน เช่น HTTP, FTP, 

SMTP, TELNET 

- มีการก าหนด VLAN เพื่อควบคุมและก าหนดสิทธิการใชง้าน 

1.9 การระบุและพิสูจน์ตวัตนของผูใ้ชง้าน 

- มีการพิสูจน์ตวัตนส าหรับผูใ้ชง้าน โดยตอ้งแสดงตวัตนดว้ยช่ือผูใ้ชง้าน พิสูจน์ยนืยนัตวัตน

ดว้ยการใชร้หสัผา่นในการเขา้สู่เครือข่าย  

1.10 การติดตั้งอุปกรณ์ Firewall เพื่อรักษาความปลอดภยัของระบบเครือข่าย 

- ผูดู้แลระบบมีหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ การติดตั้ง และก าหนดค่า ของ Firewall ทั้งหมด 

การ เปล่ียนแปลงค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ Firewall ในแต่ละคร้ัง ไดแ้ก่ ค่าพารามิเตอร์ การ

ก าหนดค่าใช้บริการ และการก าหนดระบบเครือข่ายส่ือสารต่าง ๆ ให้สามารถเช่ือมต่อกบั

ระบบเครือข่ายส่ือสารของบริษทั โดยได้รับอนุญาตจากผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย 

- การก าหนดค่าเร่ิมตน้พื้นฐานของทุกระบบเครือข่ายส่ือสาร จะตอ้ง เป็นการปฏิเสธทั้งหมด  

- การเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและบริการระบบอินเทอร์เน็ตท่ีไม่ได ้รับการอนุญาตตาม

นโยบาย ทุกเส้นทางจะตอ้งถูกบลอ็ก (Block) โดย Firewall 
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- การเขา้ถึงตวัอุปกรณ์ Firewall จะตอ้งสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ดูแล

จดัการเท่านั้น 

- ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเขา้ออกอุปกรณ์ Firewall จะตอ้ง จดัเก็บไวท่ี้อุปกรณ์ 

- จดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือและมีการเขา้รหัสขอ้มูลเพื่อป้องกันการ

แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลง และตอ้งจดัเก็บขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

- ผูดู้แลระบบตอ้งตรวจสอบเหตุการณ์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์พฤติกรรมการใช้งาน 

กิจกรรม และบนัทึกปริมาณขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบเครือข่ายเป็นประจ าทุกวนั 

- การก าหนดการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายจะเปิดพอร์ตใน 

Firewall ส าหรับการเช่ือมต่อพื้นฐานของโปรแกรมทั่วไปท่ีอนุญาตให้ใช้งาน ซ่ึงหากมี

ความจ าเป็นท่ีจะใชง้านนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวจ้ะตอ้งมีการเปิดพอร์ตให้เป็นกรณีพิเศษ 

ตอ้งท าหนงัสือและไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูไ้ดรั้บ

มอบหมายการก าหนดค่าการให้บริการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในแต่ละ ส่วนของ

ระบบเครือข่ายส่ือสาร จะตอ้งก าหนดค่าอนุญาตใน Firewall เฉพาะพอร์ตการเช่ือมต่อท่ี

จ าเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น โดยจะตอ้งถูกระบุให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นราย

เคร่ืองท่ีใหบ้ริการจริง 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีให้บริการระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ จะตอ้งไม่อนุญาตให้มี

การเช่ือมต่อเพื่อใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต เวน้แต่มีความจ าเป็น โดยจะตอ้งก าหนด เป็น

กรณีไป 

- การส ารองขอ้มูลการก าหนดค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ Firewall จะตอ้งส ารองขอ้มูลเป็นประจ า

ทุกสัปดาห์ หรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงการก าหนดค่าในอุปกรณ์ Firewall 

- ผูดู้แลระบบมีสิทธิท่ีจะระงบัการใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีพฤติกรรมการใช้งานท่ี

ผิดนโยบาย หรือเกิดจากการท างานของโปรแกรมท่ีมีความเส่ียงต่อความปลอดภยัจนกว่า

จะไดรั้บการแกไ้ข 

- การเช่ือมต่อในลักษณะของการ Remote Login จากภายนอกผ่านระบบเครือข่ายส่ือสาร

มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรืออุปกรณ์ระบบเครือข่ายส่ือสารภายใน จะตอ้งบนัทึก
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รายการของการด าเนินการตามแบบค าขออนุญาตเปิดบริการใน Firewall และจะตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบจากผูดู้แลระบบก่อน 

- ผูล้ะเมิดนโยบายดา้นความปลอดภยัของ Firewall จะถูกระงบัการใชง้านระบบอินเทอร์เน็ต

หรือการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายส่ือสารภายในโดยทนัที

1.11 การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัและป้องกนัการบุกรุก (IDS/IPS) 

- การติดตั้งระบบ IDS/IPS เพื่อตรวจสอบหรือเฝ้าระวงั หรือมอนิเตอร์เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นจากการใชง้านของบุคคลท่ีเขา้ใชง้านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายส่ือสาร
ของหน่วยงานในลกัษณะท่ีผิดปกติ เช่นการพยายามท่ีจะท าลายความลบั (Confidentiality)
ความคงสภาพ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูล หรือการ
หลีกเล่ียงระบบการรักษาความ ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โดยการบุกรุกดงักล่าวเกิดจากการท่ีผูบุ้กรุกเขา้ถึง ระบบจากอินเทอร์เน็ต หรือการท่ีผูใ้ช้
ภายในพยายามเขา้ถึงหรือกระท าในส่ิงท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือการท่ีผูใ้ช้พยายามใช้สิทธิ
พิเศษของตนในทางท่ีผิด

- การติดตั้งระบบ IDS/IPS ให้ครอบคลุมระบบคอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่ายส่ือสารของ
บริษทัทั้งหมด รวมถึงเส้นทางขอ้มูลจราจร ทั้งท่ีเช่ือมต่อสู่ระบบเครือข่ายส่ือสารภายนอก
และภายในทุกเส้นทาง

- ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดท่ีสามารถเข้าถึงได้จากระบบเครือข่ายส่ือสาร ภายนอกหรือ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะตอ้งผา่นการตรวจสอบจากระบบ IDS/IPS

- ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีผ่านเขา้ออกระบบ IDS/IPS จะตอ้งมีการบนัทึกไม่นอ้ยกว่า
90 วนั

- ผูดู้แลระบบตอ้งตรวจสอบ และ Update Patch / Signature ของระบบ IDS /IPS เป็นประจ า
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง หรือทุกคร้ังท่ีมี Signature เวอร์ชัน่ใหม่ใหอ้พัเดท

- ผูดู้แลระบบตอ้งตรวจสอบเหตุการณ์ ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์พฤติกรรมการใช้งาน
กิจกรรม และบนัทึกปริมาณขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบเครือข่ายเป็นประจ าทุกวนั

- ระบบ IDS/IPS ท างานภายใต้กฎควบคุมพื้นฐานของ Firewall ท่ีใช้ ในการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
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- พฤติกรรมการใช้งาน กิจกรรม หรือเหตุการณ์ทั้งหมด ท่ีมีความเส่ียงต่อการบุกรุก การ
โจมตีระบบ พฤติกรรมท่ีน่าสงสัย หรือการพยายามเขา้ระบบ ทั้งท่ีประสบความส าเร็จและ
ไม่ประสบความส าเร็จ ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบตามล าดบัชั้นทนัทีท่ีตรวจพบ 

- ผูดู้แลระบบมีสิทธิในการยุติการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายส่ือสารของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงต่อการบุกรุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยไม่ตอ้งมีการ
แจง้แก่ผูใ้ชง้านล่วงหนา้ และรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

1.12 การควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่ายส่ือสารจากภายนอก 

- การอนุญาตให้ผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือคอมพิวเตอร์
ระยะไกลจากภายนอก (Remote) ผ่านเครือข่ายส่ือสาร ตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความจ าเป็น
เท่านั้น และไม่เปิดพอร์ตใน Firewall หรืออุปกรณ์ส่ือสารท่ีใช้ตลอดเวลาโดยไม่จ าเป็น 
และตดัช่องทางการเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารจากภายนอก
ทนัทีเม่ือไม่ไดใ้ชง้านแลว้ 

- วิธีการใด ๆ ก็ตามท่ีสามารถเขา้สู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ระยะไกลจากภายนอก ต้องได้รับการอนุญาตจากผู ้อ  านวยการแผนก
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายก่อน ตามแบบค าขออนุญาตเปิดบริการใน 
Firewall และมีการควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนน ามาใช้ และผู ้ใช้งานต้องปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดของการเขา้สู่ระบบอยา่งเคร่งครัด 

- การให้ สิทธิในการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ระยะไกลจากภายนอก ผูใ้ช้งานต้องแสดงหลักฐานระบุเหตุผลหรือความ
จ าเป็นในการปฏิบติังาน และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

- การเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล
จากภายนอก โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบพกพา รวมถึงอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี ตอ้งมีการควบคุมพอร์ตใน Firewall ท่ีใช้ใน
การเขา้สู่ระบบอยา่งรัดกุม และมีการแบ่งช่องสัญญาณอยา่งชดัเจน 
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- มีการพิสูจน์ตัวตนส าหรับผูใ้ช้งานท่ีอยู่ภายนอก โดยต้องแสดงตัวตนด้วยช่ือผูใ้ช้ การ

พิสูจน์ยืนยนัตวัตนดว้ยการใชร้หัสผ่าน และการเขา้สู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารหรือระบบคอมพิวเตอร์จากอินเทอร์เน็ตนั้น จะมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตวัตน

ของผูใ้ชง้านดว้ย

- มีการใชอุ้ปกรณ์พิเศษเพื่อยนืยนัตวัตนอยา่งเขม้ขน้ในการเขา้สู่ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกบั

ขอ้มูลท่ีเป็นชั้นขอ้มูลท่ีใชภ้ายในบริษทั และชั้นขอ้มูลตั้งแต่ชั้น “ลบั” แทนการใชร้หสัผา่น

เช่นการใชอุ้ปกรณ์ Token เม่ือตอ้งปฏิบติังานภายนอกองคก์ร

1.13 การควบคุมการเขา้ถึงระบบเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สาย 

- ผูดู้แลระบบตอ้งก าหนดต าแหน่งการวางอุปกรณ์กระจายสัญญาณให้เหมาะสมเป็นการ
ควบคุมไม่ให้สัญญาณของอุปกรณ์ร่ัวไหลออกไปนอกบริเวณท่ีใชง้าน เพื่อป้องกนัไม่ให้ผู ้
โจมตีสามารถรับส่งสัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตท่ีควบคุมได้

- ผูดู้แลระบบตอ้งเลือกใชก้ าลงัส่งให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีใชง้านและท าการส ารวจว่าสัญญาณ
ร่ัวไหลออกไปภายนอกหรือไม่

- ผูดู้แลระบบตอ้งท าการเปล่ียนค่า SSID (Service Set Identifier) ช่ือผูใ้ชง้านและรหัสผา่น ท่ี
ถูกก าหนดเป็นค่าตั้งตน้จากผูผ้ลิตทนัทีท่ีน า Access Point มาใชง้าน

- ผูดู้แลระบบตอ้งก าหนดค่า ในการเขา้รหัสขอ้มูลระหว่างอุปกรณ์รับและอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเพื่อให้ยากต่อการดักจับ และปลอดภัยอย่างน้อยคือWPA (Wi-Fi Protected
Access)

- ผูดู้แลระบบต้องเลือกใช้วิธีการควบคุม MAC Address หรือช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่านของ
ผูใ้ชง้านท่ีมีสิทธิในการเขา้ใช้งานระบบเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สาย โดยจะอนุญาตเฉพาะ
อุปกรณ์ท่ีมี MAC Address ช่ือผูใ้ช ้และรหสัผา่นตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น

- ผูดู้แลระบบต้องมีการติดตั้ ง Firewall ระหว่างระบบเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สาย กับ
เครือข่ายส่ือสารภายในบริษทั

- ผูดู้แลระบบตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ /
อุปกรณ์ท่ีอนุญาตให้เช่ือมต่อเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สายได ้และบนัทึกขอ้มูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านระบบเครือข่ายไร้สายไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 90 วนั
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1.14 การควบคุมการเขา้ถึงระบบปฏิบติัการ 

เป็นการควบคุมบุคคลเขา้สู่ระบบปฏิบติัการท่ีอยู่ภายใตร้ะบบเครือข่ายส่ือสารของบริษทั เพื่อรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูล และทรัพยากร จึงตอ้งมีการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยั ดงัน้ี 
- มีการพิสูจน์ตวัตนส าหรับผูใ้ชง้านโดยตอ้งแสดงตวัตนดว้ยช่ือผูใ้ชง้าน 
- การเขา้สู่ระบบปฏิบติัการจะมีการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตวัตนของผูใ้ชง้านโดยอตัโนมติั 

จากระบบ Active Directory (AD) หรือ RADIUS Server 

1.15 การติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์เพื่อใชง้านร่วมกบัระบบปฏิบติัการ 

- ตอ้งไม่ติดตั้งโปรแกรมซอฟแวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 
- ตอ้งติดตั้งโปรแกรมตามภารกิจและไม่ติดตั้งโปรแกรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดมาตรการการควบคุมการหมดเวลาใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Session time-out) เม่ือมีการว่างเวน้จากการใชง้าน
ในระยะเวลาหน่ึงเพื่อยติุการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารนั้น 

- ก าหนดให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีการยุติการใชง้านรวมถึงปิดการ
ใช้งานในกรณีท่ีไม่มีกิจกรรมการใช้งานภายในช่วงระยะเวลา 60 นาที เพื่อป้องกันการ
เขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

- มีกลไกในการยกเลิกการใช้โปรแกรมประยุกต์ และการเช่ือมต่อเขา้สู่ระบบโดยอตัโนมติั 
เม่ือไม่มีการใชง้านตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

1.16 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดมาตรการจ ากัดระยะเวลาการเช่ือมต่อระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (Limitation of connection time) ส าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร หรือแอพพลิเคชันท่ีมีความเส่ียง หรือมีความส าคัญสูง เพื่อให้มีความมั่นคง

ปลอดภยั ดงัน้ี 

- ก าหนดระยะเวลาในการเช่ือมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีใช้ในการ

ปฏิบติังานต่าง ๆ เม่ือผูใ้ช้งานไม่มีการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

เกินกวา่ 60 นาที ก าหนดใหร้ะบบยติุการใชง้านของผูใ้ชง้าน 
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1.17 การควบคุมการเขา้ถึงระบบเทคโนโลย ีโปรแกรมประยกุตแ์ละแอพพลิเคชัน่ 

เป็นการเขา้สู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ และแอพพลิ เคชัน่ของบริษทั เพื่อ

ความปลอดภยัของขอ้มูล จึงตอ้งมีการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยั ดงัน้ี 

- มีการแบ่งแยกสภาพแวดลอ้มการใชง้านโดยก าหนดให้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีติดตั้ง

ระบบงานท่ีส าคญัก าหนดให้อยู่ใน Server Zone ส่วนเคร่ืองแม่ข่ายระบบงานท่ีให้บริการ

บุคคลทัว่ไปซ่ึงมีความไวต่อการถูกรบกวนและมีความเส่ียงสูง จ าเป็นตอ้งเฝ้าระวงัเป็น

พิเศษ ก าหนดใหอ้ยูใ่น Demilitarized Zone (DMZ) 

- มีการพิสูจน์ตัวตนส าหรับผูใ้ช้งานก่อนเข้าใช้งานระบบ เป็นไปตาม “แนวปฏิบัติการ

บริหารจดัการรหสัผา่นส าหรับผูใ้ชง้าน” และ “แนวปฏิบติัการบริหารจดัการสิทธิผูใ้ชง้าน” 

- การป้อนรหสัผา่น ระบบตอ้งท าการเขา้รหสัเพื่อป้องกนัมิใหผู้อ่ื้น ทราบรหสัผา่น 

- มีการตดัการใชง้านออกจากระบบอตัโนมติั เม่ือผูใ้ชง้านไม่ตอบสนองเป็นเวลาเกิน 60 นาที  

- มีการเขา้รหสัขอ้มูลท่ีอยูใ่นชั้นความลบัในระบบฐานขอ้มูล 

2 แนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการห้องควบคุมระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 

2.1 การจดัการบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ (Physical Security Management) 
พื้นท่ีท่ีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยู่ภายใน (Data Center) มีการแบ่งพื้นท่ีส าคญั
เป็นส่วนๆ ดงัน้ี 
- ส่วนเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
- ส่วนระบบปรับอากาศ 

2.2 การควบคุมการเขา้-ออก (Physical entry controls) หอ้งควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- มีขั้ นตอนการขออนุญาต การก าหนดสิทธิ และควบคุมการเข้าห้องควบคุมระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- มีระบบการบนัทึกวนัและเวลาการเขา้-ออกพื้นท่ีโดยอตัโนมติั เก่ียวกบัตวับุคคลและเวลาท่ี
ผา่น เขา้-ออก เพื่อใชใ้นการตรวจสอบในภายหลงัเม่ือมีความจ าเป็น 
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- มีการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายด้วยการใช้บัตร
ประจ าตวัหรือลายน้ิวมือ หรือใชบ้ตัรประจ าตวัและรหสัผา่น เพื่อพิสูจน์ตวัตนของผูมี้สิทธิ 

- มีการดูแลและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกในขณะท่ีปฏิบัติงานใน
หอ้งควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จนกระทัง่เสร็จส้ินภารกิจ เพื่อป้องกนัการสูญ
หายของทรัพยสิ์น หรือป้องกนัการเขา้ถึงทางกายภาพโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

- บุคคลภายนอกตอ้งติดบตัรใหเ้ห็นเด่นชดัตลอดระยะเวลาท่ีอยูภ่ายในห้องควบคุม 
- ไม่อนุญาตใหผู้ไ้ม่มีกิจเขา้ไปในพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีความส าคญัในห้องควบคุม 
- สร้างความเขา้ใจและตระหนกัในกฎเกณฑห์รือขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัระหว่างท่ีอยู่

ในหอ้งควบคุม 
- จดัให้มีการทบทวนสิทธิอยา่งสม ่าเสมอ และยกเลิกสิทธิการเขา้หอ้งควบคุมฯ ทนัทีในกรณี

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงสิทธิ 

2.3 การจัดวางและการป้องกันอุปกรณ์  (Equipment sitting and protection)ในห้องควบคุมระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- จดัวางอุปกรณ์แต่ละประเภทตามพื้นท่ีท่ีก าหนด 
- หา้มน าอาหาร เคร่ืองด่ืม เขา้ไปในบริเวณหอ้งควบคุมฯ 
- ด าเนินการตรวจสอบ สอดส่อง และดูแลสภาพแวดลอ้มภายในห้องควบคุมฯ เพื่อป้องกนั

ความเสียหายต่ออุปกรณ์ท่ีอยู่ในบริเวณดังกล่ าว เช่น การตรวจสอบระดับอุณหภูมิ 
ความช้ืนใหอ้ยูใ่นระดบัปกติ 

2.4 ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการท างาน (Supporting Utilities) ในห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย 

- มีระบบสนบัสนุนการท างานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบริษทัท่ี

เพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านโดยมีระบบดงัต่อไปน้ี ระบบไฟฟ้าและ ระบบส ารองไฟฟ้า

ระบบปรับอากาศแบบควบคุมความช้ืน ระบบควบคุมการเขา้-ออกประตูอตัโนมติั ระบบ

เฝ้าดูและแจง้เตือนความผิดปกติของสภาวะแวดลอ้มอตัโนมติั ระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจร

ปิด ระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในการสลับใช้งาน
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แป้นพิมพ์ จอภาพและเมาส์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (KVM: Keyboard Video 

Mouse) และ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

- มีการตรวจสอบหรือทดสอบระบบสนบัสนุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ระบบท างานตามปกติ 

และลดความเส่ียงจากการลม้เหลวในการท างาน 

2.5 การเดินสายไฟ สายส่ือสาร และสายเคเบิ้ลอ่ืน ๆ ในหอ้งควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- มีการร้อยสายท่อสายสัญญาณต่าง ๆ เพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณ หรือการตัด

สายสัญญาณเพื่อท าใหเ้กิดความเสียหาย 

- มีการเดินสายสัญญาณส่ือสาร และสายไฟฟ้าแยกออกจากกนั เพื่อป้องกันการแทรกแซง 

รบกวนของสัญญาณซ่ึงกนัและกนั 

- มีป้ายช่ือส าหรับสายสัญญาณบนอุปกรณ์ เพื่อป้องกนัการตดัต่อสัญญาณผิดเส้น 

- มีการจดัท าผงัสายสัญญาณส่ือสารต่างๆครบถว้นถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั  

- ตู้ Rack ท่ีมีสายสัญญาณส่ือสารต่าง ๆ ปิดใส่สลักให้สนิท เพื่อป้องกันการเข้าถึงของ

บุคคลภายนอก 

2.6 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment maintenance) ในหอ้งควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- มีก าหนดการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนดทุก 3 เดือน 
- ปฏิบติัตามค าแนะน าในการบ ารุงรักษาตามท่ีผูผ้ลิตแนะน า 
- มีการจดัเก็บบนัทึกกิจกรรมการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการทุกคร้ังเพื่อใชใ้น

การตรวจสอบหรือประเมินผลในภายหลงั 
- จดัเก็บบนัทึกปัญหาและขอ้บกพร่องของอุปกรณ์ท่ีพบ เพื่อใชใ้นการประเมินและปรับปรุง

อุปกรณ์ดงักล่าว 
- มีการควบคุมและดูแลการปฏิบติังานของบริษทัผูรั้บจา้งบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมา

ท าการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ควบคุมการส่งอุปกรณ์ออกไปซ่อมแซมนอกสถานท่ีเพื่อป้องกนั
การสูญหายหรือการเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
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- มีการอนุมัติสิทธิการเข้าถึงอุปกรณ์ ท่ีมีข้อมูลส าคัญของบริษัทผู ้รับจ้างท่ีมาท าการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

3 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการใช้งานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

3.1 การใชง้านของผูใ้ชง้าน 

- ใหมี้การก าหนดรหัสผ่าน เปล่ียนรหัสผ่านและเก็บรักษารหสัผา่น เป็นไปตามขอ้ 5.1.4 การ

ใชง้านรหสัผา่นส าหรับผูใ้ชง้าน 

- ให้ผูใ้ชง้านออกจากระบบ (Log off) ทนัทีในกรณีท่ีไม่ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

ป้องกันบุคคลอ่ืนมาใช้ระบบต่อเน่ือง และหากสงสัยว่ารหัสผ่านเกิดการร่ัวไหล ผูใ้ช้งาน

ตอ้งเปล่ียนรหสัผา่นทนัที 

- ผูไ้ม่ไดรั้บสิทธิให้เขา้ใช้งาน ห้ามบุกรุกเขา้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าดว้ย

วิธีการใด ๆ 

- ห้ามติดตั้งซอฟตแ์วร์ หรือ โปรแกรมอ่ืนใดลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีใชป้ฏิบติังาน หรือ

ติดตั้ งอุปกรณ์ เช่ือมโยงเครือข่ายเพิ่มเติม หรือเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใช้

ปฏิบติังานกบัเครือข่ายอ่ืนนอกจากเครือข่ายของบริษทั หรือน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวั

มาใชง้านกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูดู้แลระบบ 

- ไม่เปิดให้มีการแชร์ไฟล์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ปฏิบัติงาน เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็น

ระบบงานท่ีบริษัทก าหนดไว ้หากมีความจ าเป็นให้ก าหนดระยะเวลาเท่าท่ีใช้งานและ

ยกเลิกการแชร์ไฟล์ทันทีท่ีใช้งานเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบ

คอมพิวเตอร์และขอ้มูล 

- ไม่ดาวน์โหลด (Download) ขอ้มูลหรือโปรแกรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน หรือ จาก

เวบ็ไซตซ่ึ์งไม่น่าเช่ือถือ หรือไม่มัน่ใจวา่จะปลอดภยั 
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3.2 การใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีอนุญาตให้ใช ้เป็นทรัพยสิ์นของบริษทั จึงตอ้งใชง้านอย่าง
ระมดัระวงั และใหมี้ประสิทธิภาพ 

- โปรแกรมท่ีไดถู้กติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ตอ้งเป็นโปรแกรมท่ีบริษทั
เห็นชอบให้ใช้งาน หรือได้ลิขสิทธ์ิมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้ น ห้ามผูใ้ช้งาน
คัดลอก ติดตั้ งหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงโปรแกรมต่าง ๆ และน าไปติดตั้ งบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีมิใช่ทรัพย์สินของบริษัท หรือน าไปให้ผูอ่ื้นใช้งานโดยผิด
กฎหมาย 

- ไม่น าส่ือขอ้มูล เช่น แผ่นซีดี ดีวีดี แฟลชไดร์ฟ ท่ีใชง้านจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
อ่ืน ๆ นอกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าสงสัย มาใช้งานกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลท่ีใช้ปฏิบติังานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่ได้
ตรวจสอบและก าจดัไวรัสคอมพิวเตอร์ก่อน 

- ผูใ้ช้งานมีหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความปลอดภยัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลท่ีใชป้ฏิบติังานในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ให้ติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสและปรับปรุงฐานขอ้มูลไวรัสในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลใหเ้ป็นปัจจุบนั อยา่งสม ่าเสมอ 

- ผูใ้ชง้านตอ้งปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีตนเองใชง้าน เม่ือปฏิบติังานเสร็จส้ิน  
- ผูใ้ชง้านตอ้งไม่น าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีไม่ใช่ทรัพยสิ์นของบริษทัมาใชก้บัระบบ

เครือข่ายส่ือสาร ของบริษทั ยกเวน้ไดรั้บการอนุญาตจากผูดู้แลระบบก่อนการใชง้าน 
- ผูใ้ชง้านตอ้งตรวจสอบไฟลท่ี์แนบมากบัจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟลท่ี์ดาวน์โหลดมา

จากอินเทอร์เน็ตดว้ยโปรแกรมป้องกนัไวรัส ก่อนใชง้าน 
- ผูใ้ช้งานตอ้งตรวจสอบขอ้มูลใด ๆ ท่ีมีชุดค าสั่งไม่พึงประสงค์รวมอยู่ด้วยซ่ึงมีผลท าให้

ข้อมูล หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดค าสั่งอ่ืนเกิดความเสียหาย ถูกท าลาย ถูกแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือปฏิบติังานไม่ตรงตามค าสั่งท่ีก าหนดไว ้

- ผูใ้ช้งานตอ้งท าการส ารองขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไวบ้นส่ือบนัทึกอ่ืน ๆ 
เช่น CD, DVD, External Hard Disk, One Drive เป็นตน้ 
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- เก็บรักษาส่ือข้อมูลส ารอง (Backup Media) ไว้ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไม่เส่ียงต่อการ
ร่ัวไหลของขอ้มูล และทดสอบการกูค้ืนขอ้มูลท่ีส ารองไวอ้ย่างสม ่าเสมอ และส่ือส ารอง
ขอ้มูลท่ีไม่ใชง้านแลว้ตอ้งท าลายขอ้มูลท่ีส ารองไว ้ไม่ใหส้ามารถน าไปใชง้านไดอี้ก 

- ใหมี้การก าหนดรหัสผ่าน เปล่ียนรหัสผ่านและเก็บรักษารหสัผา่น เป็นไปตามขอ้ 5.1.4 การ
ใชง้านรหสัผา่นส าหรับผูใ้ชง้าน 

- กรณีทรัพยสิ์นเสียหายหรือสภาพไม่สมบูรณ์จากความประมาทของพนักงาน พนักงาน
จะตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหายตามราคาท่ีถูกประเมิน 

3.3 การใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

- เคร่ืองคอมแบบพกพาท่ีอนุญาตให้ใช้เป็นทรัพย์สินของบริษัท จึงต้องใช้งานอย่าง
ระมดัระวงั และใหมี้ประสิทธิภาพ 

- โปรแกรมท่ีได้ถูกติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ตอ้งเป็นโปรแกรมท่ีบริษทั
เห็นชอบให้ใช้งาน หรือได้ลิขสิทธ์ิมาอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ดงันั้น ห้ามผูใ้ช้คดัลอก 
ติดตั้งหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงโปรแกรมต่าง ๆ และน าไปติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาท่ีไม่ใช่ทรัพยสิ์นของบริษทั หรือน าไปใหผู้อ่ื้นใชง้านโดยผิดกฎหมาย 

- ผูใ้ช้ควรศึกษาและปฏิบติัตามคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภยั
และมีประสิทธิภาพ 

- ไม่ดดัแปลงแกไ้ขส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาและรักษาสภาพ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาใหมี้สภาพเดิมและพร้อมใชง้าน 

- ในกรณีท่ีตอ้งการเคล่ือนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา ควรใส่กระเป๋าส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อป้องกันอนัตรายท่ีเกิดจากการกระทบกระเทือน เช่นการตก
จากโต๊ะท างาน หรือหลุดมือ เป็นตน้ 

- กรณีท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แบบ Touch Screen ให้หลีกเล่ียงการใช้น้ิวหรือของแข็ง 
เช่น ปากกากดสัมผสัหนา้จอ เพราะอาจท าใหเ้ป็นรอยขีดข่วน หรือแตกเสียหายได ้

- ไม่วางของทบับนหนา้จอและแป้นพิมพ ์
- การเช็ดท าความสะอาดหน้าจอภาพควรเช็ดอย่างเบามือท่ีสุด และควรเช็ดไปในแนวทาง

เดียวกนัหา้มเช็ดแบบหมุนวน เพราะจะท าใหห้นา้จอมีรอยขีดข่วนได ้
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- ผูใ้ชง้านมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกนัการสูญหาย เช่น ควรล็อคเคร่ืองขณะท่ีไม่ไดใ้ช้
งาน ไม่วางเคร่ืองทิ้งไวใ้นท่ีสาธารณะ หรือในบริเวณท่ีมีความเส่ียงต่อการสูญหาย 

- ไม่เก็บหรือใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาในสถานท่ีท่ีมีความร้อน/ความช้ืน/ฝุ่ น
ละอองสูง และตอ้งระวงัป้องกนัการตกกระทบ 

- ต้องก าหนดช่ือผู ้ใช้งาน  (User name) และรหัสผ่ าน  (Password) ในการเข้าใช้งาน
ระบบปฏิบติัการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

- ใหมี้การก าหนดรหัสผ่าน เปล่ียนรหัสผ่านและเก็บรักษารหสัผา่น เป็นไปตามขอ้ 5.1.4 การ
ใชง้านรหสัผา่นส าหรับผูใ้ชง้าน 

- ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีตนเองใช้งาน เม่ือปฏิบติังานเสร็จส้ิน หรือ เม่ือมีการ
หยดุใชง้าน 

- ท าการส ารองขอ้มูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาไวบ้นส่ือบนัทึกอ่ืน ๆเช่น CD, DVD, 
External Hard Disk 

- เก็บรักษาส่ือข้อมูลส ารอง (Backup Media) ไว้ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไม่เส่ียงต่อการ
ร่ัวไหลของขอ้มูล และทดสอบการกูค้ืนขอ้มูลท่ีส ารองไวอ้ย่างสม ่าเสมอ และส่ือส ารอง
ขอ้มูลท่ีไม่ใชง้านแลว้ควรท าลายขอ้มูลท่ีส ารองไว ้ไม่ใหส้ามารถน าไปใชง้านไดอี้ก 

- กรณีทรัพยสิ์นเสียหายหรือสภาพไม่สมบูรณ์จากความประมาทของพนักงาน พนักงาน
จะตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหายตามราคาท่ีถูกประเมิน 

4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการใช้งานอนิเตอร์เน็ตและจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 

4.1 การใชง้านอินเตอร์เน็ต 

- ผูดู้แลระบบตอ้งลงทะเบียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั 
ซ่ึงท าให้สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ปฏิบัติงานท่ีตั้ งอยู่ ท่ี
หน่วยงานใดของบริษทั 

- ผูใ้ชง้าน / แผนกทรัพยากรส่วนบุคคลตอ้งยื่นเร่ืองขอสิทธิการใชง้านเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพื่อให้ขอรับสิทธิการใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบยืนยนัตวั
บุคคลในการเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั ซ่ึงผูใ้ช้งานแต่ละคนจะตอ้งดูแลรักษา
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สิทธิการใชง้านและรหัสผ่านของตนเองไม่ให้ผูอ่ื้นน าไปใชง้านได้ หากมีการกระท าใดซ่ึง
เป็นความผิดตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เจา้ของ
สิทธิตอ้งรับผิดชอบผลจากความเสียหายท่ีเกิดขึ้นโดยไม่อาจปฏิเสธได ้

- ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตในการใชง้านขอ้มูลมลัติมีเดีย หรือดาวน์โหลดขอ้มูล
ท่ีไม่เก่ียวกบัการปฏิบติังานและยดึครองช่องสัญญาณการส่ือสารขอ้มูล 

- ให้ผู ้ดูแลระบบ ก าหนดเส้นทางการเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเข้าใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ท่ีตอ้งเช่ือมต่อผา่นระบบรักษาความปลอดภยั เช่น Proxy, Firewall, IPS, IDS 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบพกพา ก่อนท าการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเวบ็บราวเซอร์ (Web Browser) ตอ้ง
มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และท าการอุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการท่ีเว็บ
บราวเซอร์ติดตั้งอยู ่

- ผูใ้ชง้านตอ้งไม่ใชง้านอินเทอร์เน็ตของบริษทั เพื่อหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจส่วนตวั และท า
การเขา้สู่เว็บไซตท่ี์ไม่เหมาะสม เช่น เวบ็ไซต์ท่ีขดัต่อศีลธรรม เว็บไซตท่ี์มีเน้ือหาท่ีขดัต่อ
ชาติศาสนา พระมหากษตัริย ์หรือเวบ็ไซตท่ี์เป็นภยัต่อสังคม 

- ผูใ้ช้งานจะถูกก าหนดสิทธิในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อ
ประสิทธิภาพของเครือข่ายและความปลอดภยัทางขอ้มูลของบริษทั โดยผ่านความเห็นชอบ
จากผูดู้แลระบบ 

- ห้ามผูใ้ชง้านเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเป็นความลบัเก่ียวกบังานของบริษทั ท่ียงัไม่ไดป้ระกาศ
อยา่งเป็นทางการผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

- ผูใ้ชง้านตอ้งระมดัระวงัการดาวน์โหลดโปรแกรมใชง้านจากอินเทอร์เน็ตตอ้งเป็นไปโดย
ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

- ให้ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตทันทีหลังจากเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโดย
บุคคลอ่ืน 

- ผูใ้ช้งานตอ้งปฏิบติัตาม พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
อยา่งเคร่งครัด 
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4.2 การใชง้านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

- ผูดู้แลระบบตอ้งลงทะเบียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั 
ซ่ึงท าให้สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ปฏิบัติงานท่ีตั้ งอยู่ ท่ี
หน่วยงานใดของบริษทั 

- ผู ้ใช้งานต้องใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทในการรับ -ส่งจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงเก่ียวกบัการใชง้านของบริษทัเท่านั้น 

- ผูใ้ช้งานตอ้งระมดัระวงัในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษทั สร้างความน่าร าคาญต่อผูอ่ื้น หรือขดัต่อศีลธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์จากการ
ใชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทั 

- ผูใ้ชง้านตอ้งออกจากระบบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ทนัทีหลงัจากการเลิกใชง้านเพื่อป้องกนั
การเขา้ใชง้านโดยบุคคลอ่ืน 

- ก่อนเปิดเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผูใ้ช้งานตอ้งใชโ้ปรแกรมป้องกนัไวรัส 
ตรวจสอบเอกสารแนบเสมอ 

- ผูใ้ชง้านไม่เปิดหรือส่งต่อจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์หรือขอ้ความท่ีไดรั้บจากผูส่้งท่ีไม่รู้จกั 
- ผูใ้ช้งานต้องตรวจสอบตู้เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองทุกวนัและควรจัดเก็บ

แฟ้มขอ้มูล และจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ของตนใหเ้หลือจ านวนนอ้ยท่ีสุด 
- ผูใ้ชง้านตอ้งส ารองขอ้มูลท่ีมีความส าคญัในจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งสม ่าเสมอ 

5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการบริหารจัดการสินทรัพทย์และเครือข่าย 

5.1 การบริหารจดัการขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 

5.1.1 ก าหนดประเภทของขอ้มูล 

- ขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัขระ คือขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยตวัอกัษร และตวัเลขท่ีไม่ใชใ้นการค านวณ 
เช่นขอ้มูลเลขท่ีของเอกสาร 

- ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลข คือขอ้มูลท่ีประกอบดว้ยตวัเลข 0-9 ท่ีใช้ในการค านวณไดเ้ช่น จ านวน
สินคา้ท่ีสั่งซ้ือ 
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- ขอ้มูลท่ีเป็นรูปภาพคือขอ้มูลท่ีเป็นภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหว ภาพลายเส้น ภาพถ่าย ภาพจาก
วิดิทศัน์ เช่นภาพสแกนเอกสาร  

- ขอ้มูลท่ีเป็นเสียง คือขอ้มูลท่ีประสาทสัมผสัทางหูรับรู้ได ้เช่น เสียงบนัทึกการประชุม 

5.1.2 ก าหนดชั้นความลบัขอ้มูล 

- ชั้นท่ี 1 ขอ้มูลเปิดเผยได ้ ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถทราบไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการปิดกั้น เป็นขอ้มูลท่ีไม่มีผลต่อการ
ปฏิบติังานของบริษทั สามารถน าเสนอต่อสาธารณชน หรือเป็นขอ้มูลท่ีกฎหมายระบุว่า
ตอ้งเปิดเผย การเปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดหรือบางส่วน จะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทั เช่น 
ขอ้มูลท่ีเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทั 

- ชั้นท่ี 2 ขอ้มูลใชภ้ายในบริษทั ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลท่ีเจา้ของขอ้มูลพิจารณาแลว้วา่ สามารถเปิดเผยให้ผูใ้ชง้านภายในบริษทัรับทราบได ้
แต่ไม่สมควรเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เพราะอาจจะสร้างความเสียหายให้กบับริษทัไดก้าร
เปิดเผยขอ้มูล เจา้ของขอ้มูลตอ้งใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตหรือไดรั้บความเห็นชอบจาก
เจา้ของขอ้มูล  หรือการบงัคบัตามกฎหมาย เช่น ขอ้มูลระบบบุคลากรบริษทั ขอ้มูลระบบ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

- ชั้นท่ี 3 ขอ้มูลลบั 

ขอ้มูลท่ีบริษทัพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเปิดเผยให้ผูใ้ช้งานทุกคนทราบได้ก าหนดให้
เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และจ าเป็นตอ้งใช้ในการปฏิบติังานทราบเท่านั้น และเป็นการใช้งาน
ตามสิทธิความจ าเป็นท่ีควรทราบเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบติังาน ขอ้มูลมีความส าคญัต่อ
การด าเนินการของบริษทัเป็นขอ้มูลภายใน และไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกบริษทั
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งตามกฎหมายได ้เน่ืองจากขอ้มูลน้ีจะสร้างความเสียหายให้กบับริษทัได ้การ
เปิดเผยขอ้มูลจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้ของขอ้มูล  หรือการบงัคบัตามกฎหมาย 
เช่นขอ้มูลเงินเดือน ขอ้มูลการลงโทษทางวินยั 
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- ชั้นท่ี 4 ขอ้มูลลบัมาก 

ขอ้มูลท่ีใชภ้ายในบริษทัแต่เป็นขอ้มูลลบัใชง้านโดยผูใ้ชง้านบางกลุ่มของบริษทั ซ่ึงมีรหัส
พิเศษในการเขา้ใชง้านและไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได ้เน่ืองจากขอ้มูล มีความ
จ าเป็นต่อการปฏิบติังานของบริษทั จะท าให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อบริษทั การเปิดเผย
ขอ้มูล จะตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากเจา้ของขอ้มูล หรือ หรือการบงัคบัตามกฎหมาย เช่น 
ขอ้มูล การจราจรทางคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

- ชั้นท่ี 5 ขอ้มูลลบัท่ีสุด 
ขอ้มูลท่ีใช้ภายในบริษทัแต่เป็นขอ้มูลลบั ใช้งานโดยผูบ้ริหารระดบัสูง ของบริษทัเท่านั้น 
ซ่ึงมีรหัสพิเศษในการเขา้ใชง้าน และเป็นการใชเ้พื่อการวินิจฉัย และตดัสินใจท่ีส าคญั ของ
บริษทั ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกบริษทัได ้เน่ืองจากขอ้มูลมีความจ าเป็นต่อการ 
ปฏิบติังานของบริษทั ท าให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อบริษทัการเปิดเผยขอ้มูล ไม่สามารถ
ท าได ้เวน้แต่การบงัคบัตามกฎหมาย 

5.1.3 การควบคุมการขอขอ้มูล ขอใช ้ตรวจสอบ หรือขอเขา้ดูขอ้มูล 

- เจา้หน้าท่ีของแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศไม่มีสิทธิท่ีจะให้ขอ้มูลแก่ผูข้อขอ้มูล ใด ๆ โดย
ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
เวน้แต่ในการพัฒนาระบบ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทผู ้
รับจา้งรับผิดชอบในการถ่ายโอนขอ้มูลเขา้สู่ระบบใหม่ 

- กรณีหน่วยงานภายในบริษทัเป็นผูข้อขอ้มูลซ่ึงหน่วยงานภายในบริษทัอ่ืน ๆ เป็นเจา้ของ
ขอ้มูลใหห้น่วยงานผูข้อท าบนัทึกขออนุญาตจากหน่วยงานเจา้ของขอ้มูล โดยเจา้หนา้ท่ีของ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจะให้บริการเก่ียวกบัขอ้มูลเม่ือไดรั้บทราบการไดรั้บอนุญาต
นั้นแลว้เท่านั้น 

- กรณีหน่วยงานภายนอกบริษทัไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนเป็นผู ้
ขอ โดยไม่มีการท าบนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงานกนัไวก่้อน ตอ้งท าหนงัสือขออนุญาต
จากบริษทัทุกคร้ังท่ีขอ หากมีการท าบนัทึกขอ้ตกลงกนัไว ้ตอ้งควบคุมดูแลใหข้อบเขตของ
ขอ้มูลท่ีขอเป็นไปตามบนัทึกขอ้ตกลง 
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- กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผูข้อข้อมูลกับบริษัท ซ่ึงมีแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติท่ี
บริษทัไดก้ าหนดไวแ้ลว้ ใหด้ าเนินการตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบติัท่ีก าหนด 

5.1.4 การก าหนดเวลาและช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูล 

- การก าหนดช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูล ผูใ้ชง้านภายในบริษทั ใชผ้่านช่องทางอินทราเน็ตและ
อินเทอร์เน็ตส าหรับผูใ้ช้งานภายนอกบริษทัใช้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและตามบนัทึก
ขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงาน ส่วนขอ้มูลท่ีเผยแพร่ดว้ยช่องทาง อินเทอร์เน็ต สามารถเขา้ถึง
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

5.2 การบริหารจดัการระบบคอมพิวเตอร์ 

- มีการก าหนดช่ือและ IP Address ในระบบคอมพิวเตอร์ 
- ก าหนดบุคคลรับผิดชอบในการก าหนดแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงค่า Parameter ต่างๆ ของ

โปรแกรมระบบอยา่งชดัเจน 
- ในกรณีท่ีพบว่ามีการใช้งานหรือเปล่ียนแปลงค่า Parameter ในลกัษณะท่ีผิดปกติ จะตอ้ง

ด าเนินการแกไ้ข รวมทั้งมีการรายงานผูดู้แลรับผิดชอบโดยทนัที 
- เปิดใชบ้ริการ (Service) เท่าท่ีจ าเป็น ทั้งน้ี หากบริการท่ีจ าเป็นตอ้งใชมี้ความเส่ียงต่อระบบ

การรักษาความปลอดภยั ตอ้งมีมาตรการเพิ่มเติม 
- มีการติดตั้ง Patch ท่ีจ าเป็นของระบบงานส าคญั เพื่ออุดช่องโหวต่่าง ๆของโปรแกรมระบบ 

(System Software) เช่น ระบบปฏิบติัการ DBMS และ Web server อยา่งสม ่าเสมอ 
- ทดสอบ System Software เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั และประสิทธิภาพการใช้งาน

โดยทัว่ไปก่อนติดตั้ง และหลงัจากการแกไ้ขหรือบ ารุงรักษา 
- บ ารุงรักษาอุปกรณ์ ในระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ควบคุมดูแลให้มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบคอมพิวเตอร์ตามระยะเวลาท่ีก าหนดใน
สัญญาจา้งบ ารุงรักษา 
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5.3 การบริหารจดัการโปรแกรม 

- จดัท าทะเบียนคุมการใชง้านโปรแกรม 
- ลงทะเบียนขอใหใ้ชโ้ปรแกรมจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ 
- ปรับปรุงโปรแกรมเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรุ่นของโปรแกรม 
- มีการควบคุมเวอร์ชัน่ของโปแกรมประยกุต ์(Application) 
- มีการติดตั้งโปรแกรมท่ีถูกตอ้งตามลิขสิทธ์ิหรือโปรแกรมส าหรับใช้ฟรี (Freeware, Open 

Source) และติดตั้งเท่าท่ีจ าเป็นต่อการใชง้าน 

5.4 การบริหารจดัการเครือข่ายส่ือสาร 

- มีการจดัแบ่งแยกส่วนเครือข่าย/กลุ่ม (VLAN/ Zone) 
 - จดัท าทะเบียนคุมการใชง้านเครือข่ายส่ือสาร 

- จดัท าแผนผงัและขอบเขตของระบบเครือข่ายส่ือสาร 
- ตรวจสอบการใชง้านเครือข่ายส่ือสารใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ควบคุมการจดัเส้นทางบนเครือข่ายส่ือสารและก าหนดวิธีการเขา้ถึงเครือข่ายส่ือสารบริษทั 
- จดัท าระบบป้องกนัการบุกรุกและการใชง้านท่ีผิดปกติผา่นระบบเครือข่ายส่ือสาร 
- ทดสอบการบุกรุกโจมตีเครือข่ายส่ือสาร และจดัท ารายงานการโจมตี 
- ก าหนดผู ้รับผิดชอบในการก าหนด แก้ไข หรือเปล่ียนแปลงค่า Parameter ของระบบ

เครือข่ายส่ือสารและอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ 
- ทบทวนการก าหนดค่า Parameter อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
- ท าการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายส่ือสารเพื่อให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย

ควบคุมดูแลให้มีการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายตามระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาจ้าง
บ ารุงรักษา 

5.5 การบริหารจดัการสินทรัพย ์

- จดัท าทะเบียนคุมสินทรัพย ์มีการก าหนดดงัน้ี 
-  ก าหนดผูร้้บผิดชอบต่อทรัพยสิ์น 
- จดัหมวดหมู่สินทรัพย ์
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5.6 การเบิกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- ผูใ้ชท่ี้ตอ้งการขอเบิกใชอุ้ปกรณ์ตอ้งกรอกขอ้มูลค าขอลงในระบบ IT Service Request หรือ
แบบฟอร์มการขอเบิกใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยระบุรายการท่ีตอ้งการเบิก
ใช้รวมถึงสถานท่ีจัดเก็บหรือติดตั้ ง และยื่นเร่ืองให้เจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบด าเนินการ
พิจารณาอนุมติั 

- เจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบพิจารณาตามขั้นตอนและความเหมาะสมในการขอเบิกใช้งาน
อุปกรณ์ดังกล่าวโดยขอความเห็นชอบจากผูบ้ริหารหน่วยงานเจ้าของสินทรัพย ์หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมาย 

- เม่ือมีการอนุมติัให้เบิกใช้อุปกรณ์ เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบตอ้งบนัทึกขอ้มูลสถานท่ีจดัเก็บ
หรือติดตั้งใหม่ของอุปกรณ์ดงักล่าวลงในแบบค าขอลงในระบบ IT Service Request หรือ
ระบุลงในแบบฟอร์มการขอเบิกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อจัดเก็บเป็น
ประวติัอุปกรณ์ 

5.7 การแจง้ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- เม่ือผูใ้ชง้านพบการท างานท่ีผิดไปจากปกติของอุปกรณ์ หรือไม่สามารถใชง้านอุปกรณ์ใน
การด าเนินงานได ้ผูใ้ชง้านตอ้งแจง้ ให้ด าเนินการซ่อมบ ารุง โดยกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการแจง้ 
ลงในระบบ IT Service Request และยืน่เร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบด าเนินการซ่อม 

- เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบวิเคราะห์อาการเสียหายของอุปกรณ์ จากขอ้มูลใน ระบบ IT Service 
Request และจากการทดสอบการท างานด้วยตนเอง รวมถึงพิจารณาข้อมูลประกอบ
โดยเฉพาะในส่วนของระยะเวลาประกันของอุปกรณ์ดังกล่าว ซ่ึงหากอยู่ในระยะเวลา
ประกันเจา้หน้าท่ีสามารถส่งอุปกรณ์เขา้รับการซ่อมบ ารุงท่ีศูนยบ์ริการของบริษทัผูผ้ลิต
อุปกรณ์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีระบุในประกัน หากอุปกรณ์ดังกล่าวไม่อยู่ใน
ระยะเวลาประกัน เจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบตอ้งพิจารณาจากความเสียหายของอุปกรณ์หาก
เสียหายมากอาจจ าเป็นจะตอ้งจ าหน่ายอุปกรณ์ดงักล่าว หรือหากความเสียหายของอุปกรณ์
สามารถแกไ้ขได ้ใหด้ าเนินการแกไ้ข 
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- ในระหว่างท่ีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบส่งอุปกรณ์เขา้รับการซ่อมบ ารุงนั้น หากมีอุปกรณ์อ่ืนท่ี
สามารถใช้งานทดแทนอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการส่งอุปกรณ์ทดแทน
ให้แก่ผูใ้ช้งาน และเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ทดแทนลงในระบบ IT 
Service Request 

- หลงัจากท่ีเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบส่งอุปกรณ์ท่ีพบความเสียหายเขา้รับการแกไ้ขเรียบร้อย
แลว้ ตอ้งด าเนินการทดสอบในส่วนท่ีพบความเสียหายอีกคร้ัง ก่อนจดัส่งอุปกรณ์คืนผูใ้ช้
โดยเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบกรอกขอ้มูลรายละเอียดการซ่อมบ ารุง และการทดสอบอุปกรณ์
ลงใน ระบบ IT Service Request หรือแบบฟอร์มการขอเบิกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายและส่งคืนอุปกรณ์พร้อมเอกสารดงักล่าวใหก้บัผูใ้ช้ 

5.8 การน าสินทรัพยข์องบริษทัออกนอกสถานท่ี 

- ให้มีการบนัทึกขออนุญาตก่อนน าอุปกรณ์หรือสินทรัพยอ์อกนอกสถานท่ีเพื่อเอาไวเ้ป็น
หลกัฐานป้องกนัการสูญหาย รวมทั้งบนัทึกขอ้มูลเพิ่มเติมเม่ือน าอุปกรณ์ส่งคืน 

- ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความรับผิดชอบดูแลอุปกรณ์หรือสินทรัพยเ์สมือนเป็นสินทรัพยข์องตนเอง 

5.9 การจ าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

- กรณีท่ีอุปกรณ์เสียหายเกินกวา่ท่ีจะแกไ้ขได ้รวมถึงไม่อยู่ในระยะเวลาประกนัประกอบกบั
เม่ือพิจารณาถึงมูลค่าของอุปกรณ์กบัค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงแลว้ จ าเป็นตอ้งด าเนินการ
จ าหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดอุปกรณ์ลงใน 
“แบบฟอร์มการส่งคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย” ให้เจา้หน้าท่ีผูเ้ป็นเจา้ของงาน/
โครงการ ซ่ึงเป็นผูใ้ชห้รือผูจ้ดัหาอุปกรณ์รับทราบและพิจารณาเห็นชอบ 

- เจา้หน้าท่ีผูเ้ป็นเจา้ของงาน/โครงการ พิจารณาเร่ืองการส่งคืนอุปกรณ์ หากเห็นชอบให้ลง
ลายมือช่ือใน “แบบฟอร์มการส่งคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย” หากไม่เห็นชอบ
ใหร้ะบุเหตุผลและส่งเร่ืองคืนเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ 

- ส่งเร่ืองใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจอนุมติัการจ าหน่ายอุปกรณ์พิจารณาด าเนินการต่อไป 
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5.10 การควบคุมเอกสาร (Print out) ท่ีพิมพอ์อกจากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

- มีการก าหนดสิทธิการพิมพเ์อกสาร 
- ก าหนดใหมี้เจา้หนา้ท่ีควบคุมการเขา้ถึงเอกสาร (Print out) 
- จดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไวใ้นสถานท่ีมัน่คงปลอดภยั  
- เอกสารท่ีไม่ใชง้านหรือมีความผิดพลาดจากการพิมพ ์ใหท้ าลาย 
- มีการบนัทึกขออนุญาตก่อนน าเอกสารออกนอกสถานท่ีเพื่อเป็นหลกัฐานป้องกนัการสูญ

หาย 

6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยการส ารองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล 

6.1 มีระบบจัดเก็บและส ารองข้อมูล ตามประเภทของข้อมูล ได้แก่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมประยุกตห์รือแอพลิเคชัน่ ชุดค าสั่ง และขอ้มูล อย่างนอ้ยหน่ึงชุดแยกสถานท่ีจากกนั เพื่อ
ความมัน่คงปลอดภยัและใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

6.2 ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการส ารองขอ้มูล ตรวจสอบความมีอยู่อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ของขอ้มูล 
อย่างนอ้ยปีละ1 คร้ัง และมีการบนัทึกรายละเอียดการตรวจสอบ ในกรณีตรวจพบขอ้มูลสูญหาย ไม่
ถูกตอ้งครบถว้น ใหด้ าเนินการปรับปรุง แกไ้ขขอ้มูลใหมี้ความสมบูรณ์ครบถว้นในทนัที 

6.3 ก าหนดความถ่ีในการส ารองขอ้มูลของระบบงาน และท าการส ารองขอ้มูลตามความถ่ี ท่ีก าหนดไว ้
(ระบบงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ควรจะมีความถ่ีในการส ารองข้อมูลมากขึ้น) และมีการน า
ขอ้มูลท่ีส ารองไปเก็บไวน้อกสถานท่ีอยา่งนอ้ย 1 ชุด 

- ก าหนดขั้นตอนการจดัท าส ารองขอ้มูล และการกูค้ืนขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งซอฟตแ์วร์ 
- ท าการตรวจสอบวา่การส ารองท่ีเกิดขึ้นนั้น ส าเร็จครบถว้น หรือไม่ 
- ท าการทดสอบกูค้ืนขอ้มูลท่ีส ารองไว ้อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมทั้งด าเนินการทดสอบว่า

ระบบงานทั้งหมดสามารถใชง้านได ้หรือไม่ 
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6.4 จดัท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหส้ามารถกูค้ืนระบบกลบัคืนได ้ภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด โดยมีแนวทางปฏิบติัส าหรับการกูค้ืนขอ้มูลจากภยัพิบติั โดย 

- มีการก าหนดระบบงานท่ีมีความส าคญัทั้งหมดของบริษทั และจดัท าเป็นบญัชี รายช่ือของ
ระบบงาน ดงักล่าว รวมทั้งปรับปรุงบญัชีรายช่ือน้ีใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอตามระบบงาน
ท่ีมีความส าคญัท่ีเกิดขึ้นใหม่ 

- ประเมินความเส่ียงส าหรับระบบงานท่ีมีความส าคญัเหล่านั้น และก าหนดมาตรการเพื่อลด
ความเส่ียงท่ีพบใหป้รับปรุงรายงานการประเมินความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- ก าหนดชนิดของข้อมูล เช่น ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบงาน หรือข้อมูล ใน
ฐานขอ้มูล 

- ก าหนดความถ่ีในการส ารองข้อมูล และวิธีการส ารอง เช่น แบบ Full Backup หรือ 
Incremental Backup ของระบบงานท่ีมีความส าคญัเหล่านั้น 

6.5 จดัท าแผนกูค้ืนเพื่อรับมือกบัภยัพิบติัท่ีอาจเกิดขึ้นได ้แผนกูค้ืนตอ้งมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

- การก าหนดหนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด 
- การประเมินความเส่ียงส าหรับระบบงานท่ีมีความส าคญัเหล่านั้น และก าหนดมาตรการเพื่อ

ลดความเส่ียงเหล่านั้ น เช่น ไฟดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุม
ประทว้ง ท าใหไ้ม่สามารถเขา้มาใชร้ะบบงานได ้

- การก าหนดขั้นตอนปฏิบติัในการกูค้ืนระบบงาน 
- การก าหนดขั้นตอนปฏิบติัในการส ารองขอ้มูลและทดสอบกูค้ืนขอ้มูลท่ีส ารองไว ้
- การทดสอบตามแผนเตรียมความพร้อมฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.6 การสร้างความตะหนกั หรือให้ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการปฏิบติั หรือส่ิงท่ีตอ้ง
ท าเม่ือเกิดเหตุเร่งด่วน 

6.7 ใหป้รับปรุงแผนกูค้ืนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.8 ให้ท าการส ารองขอ้มูลตามชนิด ความถ่ี และวิธีการส ารองท่ีไดก้ าหนดไว ้และให้ตรวจสอบอย่าง
สม ่าเสมอวา่ขอ้มูลท่ีส ารองไปนั้นมีความครบถว้น 
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6.9 ใหท้ าการทดสอบกูค้ืนขอ้มูลท่ีส ารองไวน้ั้น วา่สามารถกูค้ืนไดอ้ยา่งครบถว้นหรือไม่ อยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง ถา้พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบกูค้ืน ให้ด าเนินการแกไ้ข และบนัทึกขอ้มูล
ปัญหานั้นไว ้พร้อมทั้งวิธีการแกไ้ขอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6.10 ให้จดัประชุมและแจ้งให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บทราบรายละเอียดของแผนกู้คืน รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงแผนกูค้ืนใหม่จะตอ้งจดัประชุมใหม่ และแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบเช่นเดียวกนั 

6.11 จดัท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีไม่สามารถด าเนินการดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

- ใหเ้ตรียมแบบฟอร์ม/ แบบพิมพท่ี์สามารถใชท้ดแทนแบบฟอร์ม / แบบพิมพ ์ท่ีพิมพไ์ดจ้าก
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

- ให้ปฏิบัติงานตามกระบวนงานเดิมก่อนท่ีจะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
ส่ือสารปัจจุบนัมาใช ้เช่น การใชร้ะบบมือ (Manual System) 

- เม่ือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสามารถใชง้านไดต้ามปกติ ให้น าขอ้มูลท่ี
เกิดขึ้นระหวา่งท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินฯ เขา้ระบบ 

7 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการประเมินความเส่ียงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

7.1 มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงของแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อด าเนินการ 

- จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 
- จดัท าแผนบริหารความเส่ียง 
- ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

7.2 มีการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงในเร่ืองความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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8 การสร้างความตระหนักในเร่ืองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.1 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือฝึกอบรม ให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทรับทราบ เข้าใจและไม่กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และ
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากร
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

8.2 ใหผู้มี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการน าขอ้มูลขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณะ ทางเวบ็ไซตบ์ริษทัจะตอ้งด าเนินการ
ดว้ยตนเอง โดยหา้มมิใหผู้อ่ื้นด าเนินการแทน 

8.3 มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมี้ความทนัสมยั และเป็นมาตรฐานท่ียอมรับอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 

  (นายธนวฒัน์  ตรีวิศวเวทย)์ 

  กรรมการผูจ้ดัการ 

-ลงลายมือชื�อ-
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ค าศัพท์และค าย่อท่ีส าคัญ 

เกณฑว์ิธีขนส่งขอ้ความหลายมิติ (HTTP) : หมายถึง โพรโทคอลในระดับชั้นโปรแกรมประยุกต์
เพื่อการแจกจ่ายและท างานร่วมกันกับสารสนเทศของ
ส่ือผสม ใช้ส าหรับการรับทรัพยากรท่ีเช่ือมโยงกับ
ภายนอก 

แมค แอด' เดรส (MAC address) : หมายถึง หมายเลขรหสัท่ีมี ตวัเลขฐานสิบหก ไม่ซ ้ ากนั
ท่ีติดอยูก่บัอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกบัเน็ตเวริคแ์ละเครือข่าย 

โปรโตคอลการโอนยา้ยไฟล ์(FTP) : หมายถึง รูปแบบการส่งไฟล์ หรือรับไฟล์ ระหว่าง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นลูกข่ายท่ีส่วนใหญ่จะเรียกว่า
ไคลเอนต์ กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นแม่ข่ายท่ีส่วน
ใหญ่จะเรียกวา่ โฮสติง หรือ เซิร์ฟเวอร์ 

โปรโตคอลการส่งอีเมล ์(SMTP) : หมายถึง โปรโตคอลมาตราฐานส าหรับการส่งอีเมล
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยงัเคร่ืองบริการอ่ืน ๆ 

แทลเน็ต (TELNET) : หมายถึง โปรโตคอลคอมพิวเตอร์ระบบเก่า ซ่ึงเป็น
เครือข่ายโทรคมนาคม และถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของ
การควบคุมจากระยะไกล เพื่อจัดการคอมพิวเตอร์
เมนเฟรมจากระยะไกลได ้

ระบบการจดัการฐานขอ้มูล (DBMS) : หมายถึง โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ท่ีท าหน้าท่ีในการ
บริหารและจดัการฐานขอ้มูลในการสร้าง  การเรียกใช ้ 
การปรับปรุงฐานข้อมูล เป็นเสมือนตัวกลางระหว่าง
ผูใ้ชง้านกบัระบบฐานขอ้มูล 

โปรโตคอลส่งผา่นขอ้มูล (SSL) : หมายถึง เทคโนโลยีการเขา้รหัสขอ้มูล เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยในการส่ือสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

เครือข่ายส่วนตวัเสมือน (VPN) : หมายถึง ระบบ เค รือข่ าย ส่ วนตัวแบบจ าลอง มี
ประโยชน์ในการช่วยให้เรารับส่งขอ้มูลภายในองค์กร
จากระยะไกลไดโ้ดยท่ีความปลอดภยัของขอ้มูลยงัคงอยู่ 




