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บริษัท บีท ีเวลธ์ อินดัสตรีส์ จาํกัด (มหาชน) 

จรรยาบรรณธุรกจิ 
 

นอกเหนือไปจากการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีแล้ว กลุม่บริษัทยงัได้กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือเป็นแนวปฏิบตัิ
ให้การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างเป็นธรรม ทัง้นี ้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคนท่ีจะต้องรับทราบและยดึถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด ดงันี ้

1. การดูแลสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนแวดล้อม 

กลุม่บริษัทให้ความสําคญัเร่ืองสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน ลกูค้า และชมุชนแวดล้อมเป็น
อย่างมาก การปฏิบตัิงานของพนกังานจะต้องเป็นไปตามระเบียบด้านสขุภาพและความปลอดภยัของบริษัทต้นสงักดั 
รวมถึงกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้รวมถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ท่ีเข้าพืน้ท่ีปฏิบตัิงานของบริษัทด้วย เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตัิเหตใุนพืน้ท่ีทํางานจนอาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้า และชุมชนแวดล้อม อย่างไรก็ดี ใน
กรณีท่ีเกิดอบุตัิเหตขุึน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีหน้าท่ีต้องรายงานถึงสาเหตขุองการเกิดเหตกุารณ์ ความสญูเสีย หรือผลกระทบ
ใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือเยียวยาผู้ ท่ีได้รับผลกระทบตามสมควร และเพ่ือจะได้หาแนวทางป้องกนัไม่ให้เกิดเหตุการณ์
เชน่เดิมในอนาคต 

2. การต่อต้านการทุจริตและการตดิสนิบน  

กลุม่บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานปฏิบตัิตนให้ถกูต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้คูค้่าดําเนินธุรกิจท่ีถกูต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม กลุ่มบริษัทกําหนดให้การตอ่ต้าน
การทจุริตและการติดสินบนเป็นนโยบายท่ีสําคญัอีกนโยบายหนึง่ท่ีพนกังานทกุคนต้องยดึถือและปฏิบตัิตาม เพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจวา่นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและการติดสินบนได้รับการปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม บริษัทได้กําหนดแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกบัการรับ การให้ของขวญั หรือทรัพย์สิน ไว้ดงันี ้

1) พนกังานจะต้องไม่รับ หรือเรียกร้อง ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง
กบัธุรกิจของกลุม่บริษัท 

2) พนกังานต้องไม่ให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอาจทําให้เกิดอิทธิพลในการตดัสินใจ
ของ  ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของกลุม่บริษัท 

3) ในกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กัน และอยู่ในราคาท่ีเหมาะสม และเพ่ือรักษา
สมัพนัธภาพระหวา่งกลุม่บริษัทและผู้ มีสว่นได้เสีย การให้ หรือรับของขวญัใดๆ จะต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ 
เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อย่างไรก็ดี หากมีข้อสงสยัว่าการรับนัน้ไม่
เหมาะสม ผู้บงัคบับญัชามีอํานาจสัง่การให้สง่คืนผู้ให้ 

ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทกําหนดให้มีการบนัทกึบญัชีท่ีเหมาะสมสําหรับธุรกรรมทางการเงินทกุรายการ ทัง้การ
ชําระเงินคา่นายหน้า คา่ธรรมเนียม หรือเงินบําเหน็จใดๆ  

 



 

หน้า 2 / 5 
 

 
3. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

กลุม่บริษัทสนบัสนนุให้เกิดการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งสจุริต ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการ
ค้าท่ีดี โดยจะเน้นการแข่งขนัท่ีสจุริต ไม่ทําลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ด้วยการกลา่วหาในทางไม่ดี รวมทัง้ไม่แสวงหาข้อมลู
หรือความลบัของคูแ่ขง่ด้วยวิธีการไมเ่หมาะสม  

4. การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและถกูต้องตามกฎหมาย การต่อต้านการละเมดิสทิธิมนุษยชน 

กลุ่มบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการจ้างแรงงาน และหลกัการเก่ียวกับ
สิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ 
ฐานะ       ชาติตระกลู สถานศกึษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ให้ความเคารพ
ตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์  

5. การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ 

กลุม่บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยเฉพาะการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งให้เป็นไปตามนโยบายด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่บริษัท 

6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กลุ่มบริษัทให้ความสําคญักับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฝ่ายบริหารจึงได้กําหนด
นโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึน้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกํากับดแูลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพนกังานผู้ ใช้งานระบบทัง้หมดในบริษัท และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิว่าด้วยการ
กระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง
หลกัเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทกําหนดให้พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีปฏิบตัิตามนโยบายด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีกลุม่บริษัทได้ประกาศใช้อยา่งเคร่งครัด 

7. การใช้ข้อมูลภายใน   

บริษัทได้กําหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายใน  เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษัท
ปฏิบตัิตาม โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เก่ียวกับหน้าท่ีในการ
รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คูส่มรส และ
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 
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2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

จะต้องจดัทําและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท 
ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทํา
การนับจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และจดัส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่เลขานุการบริษัทในวนั
เดียวกนักบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

3. บริษัทและบริษัทย่อย จะจํากดัการเข้าถึงข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ ท่ี
เก่ียวข้องและท่ีจําเป็นเท่านัน้ และจดัระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมลูต้องกําชบัผู้ ท่ี
เก่ียวข้องให้ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัท และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมลูภายในตอ่บคุคลภายนอกหรือผู้ ท่ีมิได้มีสว่นเก่ียวข้อง ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยให้
ประชาชนทราบโดยทัว่ถงึกนัผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

• ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารในสายงานบญัชีและการเงิน รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และ
ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว 

• ในกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ทราบข้อมลูภายในท่ียงัไม่เปิดเผย และมีความสําคญัซึง่
อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท บุคคลท่ีล่วงรู้ข้อมลูภายในดงักล่าวต้องละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทจนกวา่จะพ้นระยะเวลา 48 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้ตอ่ประชาชนแล้ว 

หากผู้ บริหารหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยฝ่าฝืนข้อกําหนดในเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
ดงักล่าว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้ว ยงัถือว่าได้กระทําผิดข้อบงัคบั
การทํางานของกลุม่บริษัทและมีโทษทางวินยั โดยบทลงโทษทางวินยัขึน้กบัลกัษณะแห่งความผิด ความหนกัเบาของ
การกระทําผิด หรือตามความร้ายแรงท่ีเกิดขึน้ ตัง้แต่การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและพกังาน การเลิกจ้างโดยจา่ยคา่ชดเชย จนถงึการเลิกจ้างโดยไมจ่า่ยคา่ชดเชย 

8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพ่ือมิให้เกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของกิจการและผู้ ถือหุ้น และเพ่ือดํารง
ไว้ซึ่งการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ดงันี ้ 

1) นโยบายในการทํารายการเก่ียวโยงท่ีมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพงึกระทํา
กบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 
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คณะกรรมการบริษัทอนมุตัินโยบายในหลกัการสําหรับการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท/
บริษัทย่อย กบักรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีมีลกัษณะเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และ/หรือ เป็นไปตาม
ราคาตลาด ตามข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั  
ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 
ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 สําหรับรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั    ท่ีไม่ได้มีลกัษณะเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2) นโยบายในการทําธุรกิจใหม ่
บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องนําเสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทําธุรกิจเหล่านัน้ต่อ

คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดําเนินการ และจดัให้มีการพิจารณาแผนการ
ลงทุนเหล่านัน้ โดยต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก 
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการเข้าทําธุรกิจร่วมกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบั
บุคคลดงักล่าว เว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของ
บริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลกั และบริษัทจะต้องดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)   หรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องในขณะนัน้  

3) นโยบายในการถือหุ้นในบริษัทท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ยลงทนุ 
ในการลงทนุตา่งๆ บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบายท่ีจะถือหุ้นด้วยตนเอง ยกเว้นวา่จะมีความจําเป็น

และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุสําหรับบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยจะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิ และบคุคลท่ีมีสว่นได้เสียจะต้องไม่อยูใ่นท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทใน
วาระท่ีมีการพิจารณารายการดงักลา่ว และจะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4) นโยบายในการให้กู้ ยืมแก่บริษัทท่ีร่วมทนุ 
การให้กู้ ยืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทและบริษัทย่อยมีความจําเป็นต้องให้

บริษัทท่ีร่วมทนุกู้ ยืมเงินเพ่ือให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทท่ีร่วมทนุในลกัษณะเงินกู้ ยืมจากผู้ ถือหุ้น บริษัทและ
บริษัทย่อยจะให้กู้ตามสดัส่วนการลงทนุ เว้นแต่ในกรณีมีเหตอุนัจําเป็นและสมควรตามท่ีคณะกรรมการบริษัทจะได้
พิจารณาอนมุตัิเป็นแต่ละกรณีไป อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ ยืมแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท และ/หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว หรือธุรกิจท่ีบริษัทและบริษัทย่อยร่วมทนุกบับคุคลดงักลา่ว 
เว้นแตเ่ป็นการให้กู้ตามสดัสว่นการลงทนุ หรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุสําหรับบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลกั 
และบริษัทจะต้องดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) หรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องในขณะนัน้ รวมถึงหากรายการมีขนาดตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีจะต้องเปิดเผย บริษัทจะ
รายงานการเข้าทํารายการให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย  
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5) นโยบายในการจดัทําเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดทําตั๋วสัญญาใช้เงิน  สัญญาเงินกู้   และ/หรือ สัญญาท่ีมีการให้                  

ความช่วยเหลือทางการเงินให้รัดกมุและจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บหลกัฐานให้เรียบร้อย ถึงแม้ว่าจะเป็น
การให้กู้ ยืมแก่บริษัทในเครือของบริษัท 

9. บทกาํหนดโทษ 

หากผู้บริหารหรือพนกังานของกลุม่บริษัทฝ่าฝืนข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณธุรกิจ ถือว่าเป็นการกระทํา
ผิดข้อบงัคบัการทํางานของกลุ่มบริษัท ซึง่จะถือว่ามีโทษทางวินยั โดยบทลงโทษนัน้ขึน้กบัลกัษณะแห่งความผิดหรือ
ความร้ายแรงท่ีเกิดขึน้ ตัง้แตก่ารตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและพกังาน การเลิก
จ้างโดยจา่ยคา่ชดเชย และการเลิกจ้างโดยไมจ่า่ยคา่ชดเชย 

 

 


