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บริษัท บีท ีเวลธ์ อินดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน) 

จรรยาบรรณธุรกจิ 
 

นอกเหนือไปจากการกํากบัดแูลกิจการที่ดีแล้ว กลุ่มบริษัทยงัได้กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือเป็นแนวปฏิบติัให้
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างเป็นธรรม ทัง้นี ้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ดงันี ้

 

1. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทให้ความสําคญัเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนแวดล้อมเป็น
อย่างมาก การปฏิบัติงานของพนักงานจะต้องเป็นไปตามระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของบริษัทต้นสงักัด 
รวมถึงกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้รวมถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีเข้าพืน้ท่ีปฏิบัติงานของบริษัทด้วย เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดอบุติัเหตใุนพืน้ท่ีทํางานจนอาจมีผลกระทบต่อพนกังาน ลกูค้า และชุมชนแวดล้อม อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ี
เกิดอบุติัเหตขุึน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีหน้าท่ีต้องรายงานถึงสาเหตขุองการเกิดเหตกุารณ์ ความสญูเสีย หรือผลกระทบใดๆ ท่ีอาจ
เกิดขึน้ เพ่ือเยียวยาผู้ ท่ีได้รับผลกระทบตามสมควร และเพือ่จะได้หาแนวทางปอ้งกนัไม่ให้เกิดเหตกุารณ์เช่นเดิมในอนาคต 

 

2. การต่อต้านการทุจริตและการตดิสนิบน  

กลุ่มบริษัทสนับสนุนให้พนักงานปฏิบติัตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้คู่ค้าดําเนินธุรกิจท่ีถกูต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม กลุ่มบริษัทกําหนดให้การต่อต้านการ
ทจุริตและการติดสินบนเป็นนโยบายท่ีสําคญัอีกนโยบายหนึ่งท่ีพนกังานทกุคนต้องยึดถือและปฏิบติัตาม เพ่ือสร้างความ
มัน่ใจว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั หรือทรัพย์สิน ไว้ดงันี ้

1) พนกังานจะต้องไม่รับ หรือเรียกร้อง ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบั
ธุรกิจของกลุม่บริษัท 

2) พนกังานต้องไม่ให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่อาจทําให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจของ  
ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

3) ในกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสม และเพ่ือรักษา
สมัพนัธภาพระหว่างกลุม่บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย การให้ หรือรับของขวญัใดๆ จะต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ เพื่อ
ความโปร่งใสและป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อย่างไรก็ดี หากมีข้อสงสยัว่าการรับนัน้ไม่เหมาะสม 
ผู้บงัคบับญัชามีอํานาจสัง่การให้ส่งคืนผู้ให้ 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทกําหนดให้มีการบนัทึกบญัชีที่เหมาะสมสําหรับธุรกรรมทางการเงินทกุรายการ ทัง้การชําระ
เงินคา่นายหน้า คา่ธรรมเนียม หรือเงินบําเหน็จใดๆ  
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3. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

กลุ่มบริษัทสนบัสนนุให้เกิดการแข่งขนัทางการค้าอย่างสจุริต ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้า
ท่ีดี โดยจะเน้นการแข่งขนัท่ีสุจริต ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทัง้ไม่แสวงหาข้อมูลหรือ
ความลบัของคูแ่ขง่ด้วยวิธีการไม่เหมาะสม  

 

4. การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและถกูต้องตามกฎหมาย การต่อต้านการละเมดิสทิธิมนุษยชน 

กลุ่มบริษัทจะปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างแรงงาน และหลกัการเก่ียวกับสิทธิ
มนุษยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ       
ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบติังาน รวมทัง้ให้ความเคารพต่อความเป็น
ปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์  

 

5. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ 

กลุ่มบริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน ปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยเฉพาะการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งให้เป็นไปตามนโยบายด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่บริษัท 

 

6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กลุ่มบริษัทให้ความสําคญักบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายบริหารจงึได้กําหนดนโยบาย
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพนกังานผู้ ใช้งานระบบทัง้หมดในบริษัท และเพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ืองหลกัเกณฑ์การเก็บ
รักษาข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทกําหนดให้พนกังานทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบติัตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
กลุ่มบริษัทได้ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด 
 

7. การใช้ข้อมูลภายใน   

บริษัทได้กําหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน  เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท
ปฏิบติัตาม 
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8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพ่ือมิให้เกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งกับผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกิจการและผู้ ถือหุ้น และเพื่อดํารงไว้
ซึง่การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งกบัผลประโยชน์
ของบริษัทและบริษัทย่อย ดงันี ้ 

1) นโยบายในการทํารายการเก่ียวโยงท่ีมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพึงกระทํากับ
คูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายในหลักการสําหรับการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท/
บริษัทย่อย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีมีลกัษณะเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และ/หรือ เป็นไปตามราคา
ตลาด ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญชูนพึงกระทํากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ตาม
มาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 สําหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน    
ท่ีไม่ได้มีลกัษณะเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2) นโยบายในการทําธุรกิจใหม่ 

บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องนําเสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทําธุรกิจเหล่านัน้ต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดําเนินการ และจดัให้มีการพิจารณาแผนการลงทนุเหลา่นัน้ โดยต้อง
พิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้ นโดยรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มี
นโยบายในการเข้าทําธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว เว้นแต่มีเหตุ
จําเป็นหรือเป็นการสนบัสนนุธุรกิจของบริษัท และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลกั 
และบริษัทจะต้องดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)         
หรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องในขณะนัน้  

3) นโยบายในการถือหุ้นในบริษัทท่ีบริษัทและบริษัทย่อยลงทนุ 

ในการลงทุนต่างๆ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายท่ีจะถือหุ้นด้วยตนเอง ยกเว้นว่าจะมีความจําเป็น
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุสําหรับบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยจะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุติั และบคุคลท่ีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทในวาระท่ีมี
การพิจารณารายการดงักล่าว และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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4) นโยบายในการให้กู้ ยืมแก่บริษัทท่ีร่วมทนุ 

การให้กู้ ยืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทและบริษัทย่อยมีความจําเป็นต้องให้บริษัทท่ี
ร่วมทนุกู้ ยืมเงินเพ่ือให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทท่ีร่วมทนุในลกัษณะเงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น บริษัทและบริษัทย่อยจะ
ให้กู้ตามสดัส่วนการลงทนุ เว้นแต่ในกรณีมีเหตอุนัจําเป็นและสมควรตามท่ีคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาอนมุติัเป็น
แต่ละกรณีไป อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ ยืมแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ/
หรือผู้ เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือธุรกิจท่ีบริษัทและบริษัทย่อยร่วมทุนกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้กู้ ตาม
สัดส่วนการลงทุน หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดสําหรับบริษัทหรือผู้ ถือหุ้ นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทจะต้อง
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมถึงท่ี 

 

มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) หรือกฎเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องในขณะนัน้ รวมถึงหากรายการมีขนาดต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีจะต้องเปิดเผย บริษัทจะรายงานการเข้าทํารายการให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย  

5) นโยบายในการจดัทําเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดทําตั๋วสัญญาใช้เงิน  สัญญาเงินกู้   และ /หรือ สัญญาท่ีมีการให้                   
ความช่วยเหลือทางการเงินให้รัดกุมและจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บหลกัฐานให้เรียบร้อย ถึงแม้ว่าจะเป็นการ
ให้กู้ ยืมแก่บริษัทในเครือของบริษัท 

 

9. บทกาํหนดโทษ 

หากผู้บริหารหรือพนกังานของกลุ่มบริษัทฝ่าฝืนข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณธุรกิจ ถือว่าเป็นการกระทําผิด
ข้อบงัคบัการทํางานของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะถือว่ามีโทษทางวินยั โดยบทลงโทษนัน้ขึน้กับลกัษณะแห่งความผิดหรือความ
ร้ายแรงท่ีเกิดขึน้ ตัง้แต่การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและพกังาน การเลิกจ้างโดย
จ่ายค่าชดเชย และการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

 

 


