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จรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct)
คณะกรรมการบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ซึง่ ต่อไปนี ้จะเรี ยกว่า “บริษัท” ได้ กําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Codes of
Conduct) ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิแก่ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ของบริษัท
โดยได้ กําหนดแนวทางในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม (Social and Environment Responsibilities)
2. การปฏิบตั ิต่อลูกค้ าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Dealing with clients and Product Quality)
3. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with laws and regulations)
4. การซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ ข้อมูลภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy)
5. โอกาสทางธุรกิจ (Corporate Opportunity)
6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflicts of interest)
7. การรักษาข้ อมูลความลับ (Confidentiality)
8. การปฏิบตั ิต่อคูค่ ้ าอย่างเป็ นธรรม (Fair Dealing)
9. การใช้ ทรัพย์สนิ ของบริษัทอย่างเหมาะสม (Protection and proper use of corporate assets)
10. นโยบายเรื่ องระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน (Internal Controls and Audits, and
Financial Reporting)
11. การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในโอกาสการทํางาน (Respect for Human Rights)
12. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
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1. ความรั บผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริษัทในฐานะองค์กรที่ดีมงุ่ ที่จะเพิ่มคุณค่าให้ กบั สังคมด้ วยการยึดมัน่ หลักการในการประกอบธุรกิจ ทังจะดํ
้ าเนินกิจการอย่างมีความ
รับผิดชอบเพื่อสร้ างประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม

แนวทางปฏิบตั ิ
‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานพึงปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีความรับผิดชอบโดยยึดถือหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์และ
โปร่งใส

‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิง่ แวดล้ อม ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทําที่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อมลภาวะ ทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อม

‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานพึงมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านในการพัฒนาและบริการ
สังคม เช่น การศึกษา วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น

‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานพึงมีสว่ นร่วมที่จะทํานุบํารุงชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส ตาม
โอกาสอันสมควร

CHOW ENERGY COMPANY LIMITED
209/1 K.TOWER, 18TH FLOOR, UNIT 3, SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD, KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND TEL +662 664 1798-99 FAX +662 664 1808

2. การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ าและคุณภาพผลิตภัณฑ์
บริษัทให้ ความสําคัญกับการลงทุน บริการออกแบบและพัฒนาโครงการ ในธุรกิจโรงงานพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และส่งมอบ
โครงการและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามที่ลกู ค้ าต้ องการและปฏิบตั ิหน้ าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ต้ องเป็ นไป
โดยถูกต้ องตามระเบียบข้ อบังคับหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

แนวทางปฏิบตั ิ
‐

ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องรู้และในกระบวนการทํางานของธุรกิจและปฏิบตั ิตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว้ อย่าง
เคร่งครัด เพื่อส่งมอบโครงการ และให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพและรวดเร็ว

‐

ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในความต้ องการของลูกค้ า เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง

‐

ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความสุภาพ ให้ เกียรติและมีนํ ้าใจ

‐

ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องเคารพความเห็นและการตัดสินใจของลูกค้ า ไม่ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของลูกค้ า

‐

ผู้บริ หาร และพนักงานจะต้ องรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า และไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อ
ผู้เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ

‐

ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องเอาใจใส่ตอ่ ข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าและดําเนินการอย่างเป็ นธรรม เพื่อดําเนินการให้ ลกู ค้ า
ได้ รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
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3. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีภาระหน้ าที่ในการประพฤติปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย คูม่ ือการปฏิบตั ิงานของบริษัท
อย่างเคร่งครัด อีกทังหลี
้ กเลี่ยงการกระทําใดๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัท

แนวทางปฏิบตั ิ
‐

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องทังภายใน
้
และภายนอกบริ ษัท

‐

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

‐

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้ องไม่มีพฤติกรรมอันมิชอบด้ วยกฎหมาย เช่น การยักยอก ฉ้ อโกง และการให้
หรื อรับสินบน เป็ นต้ น

‐

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รับทราบถึงการปฏิบตั ิงานหรื อการดําเนินการใดที่เชื่อถือได้ วา่ เป็ นการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม บุคคลดังกล่าวต้ องแจ้ งรายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อผู้บงั คับบัญชาตามความ
เหมาะสม
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4. การซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริษัท และการใช้ ข้อมูลภายใน
ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนัน้ บุคคลดังกล่าวต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
กฎหมาย กฎระเบียบและคูม่ ือพนักงานที่เกี่ยวข้ อง

แนวทางปฏิบตั ิ
‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีหน้ าที่ต้องศึกษาและปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามแนวทางที่บริษัทกําหนดอย่างเคร่งครัด

‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องหลีกเลี่ยงการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อหรื อขายหุ้นของ
บริษัท หรื อใช้ ข้อมูลภายในแก่บคุ คลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริษัท

‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานภายในควรละเว้ นการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริ ษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบ
การเงิน หรื อเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้ อมูลสําคัญอื่นๆ และควรรอคอยอย่างน้ อย 2 สัปดาห์ก่อนมีการ
เปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และควรรอคอย อย่างน้ อย 24 ชัว่ โมงหลังการเปิ ดเผยข้ อมูล
ให้ แก่สาธารณชนแล้ ว ก่อนที่จะซื ้อหรื อขายหุ้นของบริษัท

‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีหน้ าที่ต้องป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน โดยจํากัดการเข้ าถึงข้ อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนโดยให้ รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้ องและที่จําเป็ นเท่านัน้

‐

กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง และผู้จดั การฝ่ ายหรื อเทียบเท่าในสายงานการเงินและบัญชี มีหน้ าที่รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และต้ องส่งสําเนาให้ เลขานุการบริษัท
รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครัง้

‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่หาประโยชน์จากข้ อมูลภายใน แม้ พ้นสภาพหรื อสิ ้นสุดการปฏิบตั ิงานที่บริ ษัท

5. โอกาสทางธุ
รกิจ
ไปแล้ ว

CHOW ENERGY COMPANY LIMITED
209/1 K.TOWER, 18TH FLOOR, UNIT 3, SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD, KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND TEL +662 664 1798-99 FAX +662 664 1808

5. โอกาสทางธุรกิจ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีภาระหน้ าที่ในอันที่จะสนับสนุนให้ เกิดผลประโยชน์อนั ถูกต้ องตามกฎหมายแก่บริษัทเมื่อโอกาสอํานวย
นอกจากนี ้บุคคลดังกล่าวต้ องไม่แสวงหาประโยชน์สว่ นตัวจากทรัพย์สนิ ข้ อมูลและตําแหน่งหน้ าที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท

แนวทางปฏิบตั ิ
‐

ผู้บริ หาร และพนักงานควรแนะนําผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของบริษัทให้ กบั ลูกค้ า เพื่อให้ เกิดโอกาสทางธุรกิจแก่บริษัท

‐

ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมสมยอมกับคูค่ ้ า คูแ่ ข่งหรื อลูกค้ าอันจะทําให้ บริ ษัทเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ

‐

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้ องละเว้ นการกระทําในอันที่จะขัดขวางหรื อลดทอนโอกาสทางธุรกิจของบริษัท

‐

ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเกี่ยวข้ องในกิจกรรมที่อาจส่งผลในการขัดขวางหรื อลดทอนโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัท
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6. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่พงึ กระทําการในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงการ
ได้ รับผลประโยชน์ในรูปแบบของการได้ รับสิทธิพิเศษหรื อผลประโยชน์ตา่ งตอบแทน

แนวทางปฏิบตั ิ
‐

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

‐

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท โดยปราศจาก
อิทธิพลของความต้ องการส่วนตัว หรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ไม่วา่ จะโดยสายเลือดหรื อทางอื่นใด และใช้ ราคาที่
ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก หากมีรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้
พนักงานต้ องรายงานดังกล่าวต่อผู้มีอํานาจอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อพิจารณาตามขันตอนก่
้
อนบริษัทจะเข้ า
ทําธุรกรรม

‐

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีข้อสงสัยหรื อไม่แน่ใจว่าการปฏิบตั ิงานของตนมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ที่เกิดขึ ้น ให้ แจ้ งเรื่ องดังกล่าวโดยทันที โดยเปิ ดเผยรายการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริษัทพร้ อมแนบ
้
จารณา
รายละเอียด เพื่อส่งมอบให้ ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิ และส่งสําเนาให้ เลขานุการบริษัทเพื่อดําเนินตามขันตอนการพิ

‐

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวหลีกเลี่ยงการมีสว่ นเกี่ยวข้ องทางการเงิน และ/หรื อ
ความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกอื่นๆซึง่ จะส่งผลให้ บริษัทต้ องเสียประโยชน์ หรื อก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

‐

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้ องหลีกเลี่ยงการเลี ้ยงรับรอง ของกํานัล ของขวัญหรื อสินนํ ้าใจจากบุคคลที่ร่วม

7. การรั กษาข้ อมูลความลับ

ทําธุรกิจ เนื่องจากการกระทําดังกล่าวอาจก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมในการพิจารณาตัดสินใจทางการค้ า

‐

กรณีของสมนาคุณหรื อของกํานัลที่ไม่สมควรรับให้ สง่ คืนโดยทันที ถ้ าไม่สามารถส่งคืนได้ พนักงานต้ องส่งมอบของ
ดังกล่าวให้ เป็ นสิทธิของบริ ษัทเพื่อนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อไป

‐

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
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7. การรั กษาข้ อมูลความลับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้ องรักษาความลับของข้ อมูลที่ได้ จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลที่อาจมี
ผลกระทบต่อบริ ษัทหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย เว้ นเสียแต่การเปิ ดเผยนันจะได้
้
รับการมอบหมายอย่างถูกต้ องจากบริ ษัทหรื อเป็ นการเปิ ดเผยตาม
บังคับของกฎหมาย

แนวทางปฏิบตั ิ
‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานมีหน้ าที่รักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัท เช่น ความลับทางการค้ า ความลับ
เกี่ยวกับตัวเลขสูตรการคํานวณต้ นทุนโครงการ คู่ค้าและอื่นๆไม่ให้ รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องซึง่ อาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่บริษัทหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย เว้ นแต่ได้ รับความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้มีอํานาจอนุมตั ิ

‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องไม่นําข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทไปหาผลประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคลอื่น

‐

การดูแลเอกสารและการสนทนาถึงข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทต้ องกระทําด้ วยความระมัดระวังการปล่อยปละ
ละเลยเอกสารหรื อการสนทนาข้ อมูลความลับในที่สาธารณะอาจนําไปสูก่ ารเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้อื่นได้

‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริษัท แม้ พ้นสภาพหรื อสิ ้นสุด การปฏิบตั ิงาน
ที่บริ ษัทไปแล้ ว

‐

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทต่อสาธารณชนภายนอกในรูปแบบของสื่อสิง่ พิมพ์
การบรรยายและการให้ สมั ภาษณ์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้ องดําเนินการตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริษัท
กําหนด
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8. การปฏิบัตติ ่ อคู่ค้าอย่ างเป็ นธรรม
บริษัทมีนโยบายยึดถือความเป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจรวมทังต้
้ องดําเนินการและพยายามดําเนินการเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม
กับคูค่ ้ าและคูแ่ ข่งขันโดยประโยชน์สงู สุดของบริษัท รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน

แนวทางปฏิบตั ิ
‐

ในกรณีที่บริษัทคูค่ ้ ามีความเกี่ยวพันกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึง่ อาจก่อให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมในทาง
ธุรกิจให้ บคุ คลดังกล่าวต้ องแจ้ งรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนที่บริษัทจะเข้ าทํา
ธุรกรรมนัน้

‐

ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้ าที่มีตอ่ คู่ค้าอย่างซื่อตรงและเป็ นธรรม กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ ให้ แจ้ งรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาเพื่อติดต่อคูค่ ้ าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไข

‐

ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานให้ หรื อเสนอให้ ทรัพย์สนิ หรื อผลประโยชน์แก่บคุ คลภายนอกอัน จะทําให้ เกิด
ความไม่เป็ นธรรมทางธุรกิจ รวมทังหลี
้ กเลี่ยงการรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์จากคูค่ ้ า

CHOW ENERGY COMPANY LIMITED
209/1 K.TOWER, 18TH FLOOR, UNIT 3, SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD, KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND TEL +662 664 1798-99 FAX +662 664 1808

9. การใช้ ทรัพย์ สินของบริษัทอย่ างเหมาะสม
ทรัพย์สนิ ทังหมดของบริ
้
ษัทควรถูกใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้ วยกฎหมายเท่านัน้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานควรดูแลทรัพย์สนิ ของ
บริ ษัทเพื่อให้ มนั่ ใจว่าทรัพย์สนิ ของบริษัทถูกใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางปฏิบตั ิ
‐

ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องใช้ เครื่ องมือเครื่ องใช้ อปุ กรณ์อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจน
ใช้ ทรัพย์สนิ ของบริษัทอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สงู สุด

‐

ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องไม่เจตนาทําลายหรื อทําให้ ทรัพย์สนิ ของบริษัทเสียหาย รวมทังดู
้ แลทรัพย์สนิ ของบริษัท
ให้ อยูใ่ นสภาพดี มิให้ ชํารุด เพื่อประโยชน์การใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน

‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องไม่หาประโยชน์สว่ นตน หรื อเอื ้อประโยชน์ตอ่ บุคคลอื่นจากทรัพย์สนิ ของบริษัท

หมายเหตุไม่วา่ จะเป็ นการใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ของบริษัทเพื่อกิจธุระส่วนตัว การนําทรัพย์สินไปขาย ให้ ยืม จํานํา จํานอง หรือ
ทรั พย์ สนิ หมายถึ
พย์สนิ ทังที
้ ่มไีตด้วั รตน
มีตววัา่ ตน
หาริ
พย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ
จําหน่างยจ่ทรัายโอนโดยไม่
ับอนุและไม่
ญาตไม่
ทรัพเช่ย์นสนิ สันังนจะอยู
้ มทรัใ่ นสภาพใด
‐

ในการจัดซื ้อ เก็บรักษาและจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ พนักงานมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามวิธีปฏิบตั ิที่บริษัท
กําหนด
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10. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
บริษัทกําหนดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและฝ่ ายตรวจสอบภายในที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล โดยยึดหลักการการดําเนินงาน
และการติดตามผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม การรายงานทางการบัญชีและการเงินอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างถูกต้ อง

แนวทางปฏิบตั ิ
‐

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบริ หารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด รวมทังรายงานและบ่
้
งชี ้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นกับบริษัทให้ แก่ผ้ บู งั คับบัญชา
หรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทราบ

‐

คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่รับผิดชอบจัดให้ มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าบริษัทได้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องภายใต้ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
และการสอบทานของกรรมการตรวจสอบ

‐

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายการทางการเงินที่มีความถูกต้ องครบถ้ วน และทันต่อ
เวลา ทังงบรายปี
้
และรายไตรมาส ซึง่ จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

‐

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบตั ิตามระเบียบและหน้ าที่ความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตอํานาจที่ได้ รับ
มอบหมายตามคูม่ ืออํานาจอย่างเคร่งครัด และสมํ่าเสมอ รวมทังรายงานการฝ่
้
าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบให้ แก่ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ

‐

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบริ หารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด รวมทังรายงานแต่
้
บง่ ชี ้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทให้ แก่ผ้ บู งั คับบัญชา
หรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทราบ

‐

ฝ่ ายตรวจสอบมีหน้ าที่ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารและพนักงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ ความร่วมมือกับฝ่ ายตรวจสอบภายในในการให้
ข้ อมูลเอกสาร และหลักฐานต่างๆที่ใช้ ในการตรวจสอบ โดยไม่ปกปิ ดปลอมแปลงเอกสารหรื อแทรกแซงการ
ตรวจสอบ

‐

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเสนอข้ อคิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ สิง่ แวดล้ อม และปั จจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป

CHOW ENERGY COMPANY LIMITED
209/1 K.TOWER, 18TH FLOOR, UNIT 3, SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD, KLONGTOEY NUA,
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND TEL +662 664 1798-99 FAX +662 664 1808

11. การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่ าเทียมกันในโอกาสการทํางาน
บริษัทมีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและให้ ความเคารพในเกียรติศกั ดิ์ศรี และสิทธิสว่ นบุคคลของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน เปิ ด
โอกาสการว่าจ้ างงานอย่างเสมอภาคและไม่ยินยอมให้ มีการเลือกปฏิบตั ิ การกีดกันแรงงาน การล่วงละเมิดหรื อการข่มขู่คกุ คามอัน
เนื่องมาจากความแตกต่างด้ านสัญชาติ เชื ้อชาติ ชนชัน้ เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ และสถานภาพทางสังคม
ผู้บริหาร และพนักงานมีโอกาสที่จะได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม
ตามความจําเป็ นของตําแหน่งงานแต่ละระดับ
บริษัทมีนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอื ้อต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิผล

แนวทางปฏิบตั ิ
‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานพึงปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนร่วมงานด้ วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสว่ นบุคคล

‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานพึงปฏิบตั ิตอ่ บุคคลอย่างสุภาพโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบตั ิ แม้ วา่ จะมีความ
แตกต่างในสัญชาติ เชื ้อชาติ ชนชัน้ เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม

‐

กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานพึงเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของไทย และของ
ประเทศต่างๆที่มีการติดต่อดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้ วยและดําเนินกิจกรรมในวิธีทางที่เหมาะสมต่อสภาพสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศนันๆ
้

‐

เมื่อพบเหตุผิดปกติใดที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในที่ทํางาน ผู้บริหาร และพนักงานพึงแจ้ งรายงานต่อผู้มีหน้ าที่
รับผิดชอบเพื่อดําเนินการแก้ ไขโดยทันที
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12. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
บริษัทมีหน้ าที่ปรับปรุงแก้ ไขข้ อความในจรรยาบรรณธุรกิจนี ้ให้ เป็ นไปโดยสอดคล้ องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและ
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ

จรรยาบรรณทีก่ าํ หนดข้ างต้ นอาจยังไม่ ครอบคลุมในกรณี ในกรณีทมี่ ีปัญหาให้ พนักงานหารื อกับ
ผู้บังคับบัญชา ในกรณีทมี่ ีขดั แย้ งให้ ถือคําวินิจฉัยของคณะผู้บริหารเป็ นทีส่ ิ้นสุ ด
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