บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน)
จรรยาบรรณธุรกิจ
นอกเหนือไปจากการกํากับดูแลกิจการที่ดีแล้ ว กลุม่ บริ ษัทยังได้ กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ
ให้ การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทเป็ นไปอย่างเป็ นธรรม ทังนี
้ ้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคนที่จะต้ องรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
1. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้ า และชุมชนแวดล้ อม
กลุม่ บริ ษัทให้ ความสําคัญเรื่ องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้ า และชุมชนแวดล้ อมเป็ น
อย่างมาก การปฏิบตั ิงานของพนักงานจะต้ องเป็ นไปตามระเบียบด้ านสุขภาพและความปลอดภัยของบริ ษัทต้ นสังกัด
รวมถึงกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ที่เข้ าพื ้นที่ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทด้ วย เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ เกิดอุบตั ิเหตุในพื ้นที่ทํางานจนอาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ลูกค้ า และชุมชนแวดล้ อม อย่างไรก็ดี ใน
กรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุขึ ้น ผู้ที่เกี่ยวข้ องมีหน้ าที่ต้องรายงานถึงสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ ความสูญเสีย หรื อผลกระทบ
ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้ รับผลกระทบตามสมควร และเพื่อจะได้ หาแนวทางป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุการณ์
เช่นเดิมในอนาคต
2. การต่ อต้ านการทุจริตและการติดสินบน
กลุม่ บริ ษัทสนับสนุนให้ พนักงานปฏิบตั ิตนให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจน
ส่งเสริ มให้ คคู่ ้ าดําเนินธุรกิจที่ถกู ต้ องตามกฎหมายด้ วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรม กลุ่มบริ ษัทกําหนดให้ การต่อต้ าน
การทุจริ ตและการติดสินบนเป็ นนโยบายที่สําคัญอีกนโยบายหนึง่ ที่พนักงานทุกคนต้ องยึดถือและปฏิบตั ิตาม เพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจว่านโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและการติดสินบนได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม บริ ษัทได้ กําหนดแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับ การให้ ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน ไว้ ดงั นี ้
1) พนักงานจะต้ องไม่รับ หรื อเรี ยกร้ อง ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
2) พนักงานต้ องไม่ให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่อาจทําให้ เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ
ของ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
3) ในกรณี ปกติประเพณี นิยมที่มีการให้ ของขวัญแก่กัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสม และเพื่อรักษา
สัมพันธภาพระหว่างกลุม่ บริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสีย การให้ หรื อรับของขวัญใดๆ จะต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
เพื่อความโปร่ งใสและป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคต อย่างไรก็ดี หากมีข้อสงสัยว่าการรับนัน้ ไม่
เหมาะสม ผู้บงั คับบัญชามีอํานาจสัง่ การให้ สง่ คืนผู้ให้
ทังนี
้ ้ กลุ่มบริ ษัทกําหนดให้ มีการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมสําหรับธุรกรรมทางการเงินทุกรายการ ทังการ
้
ชําระเงินค่านายหน้ า ค่าธรรมเนียม หรื อเงินบําเหน็จใดๆ
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3. การแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
กลุม่ บริ ษัทสนับสนุนให้ เกิดการแข่งขันทางการค้ าอย่างสุจริ ต ภายใต้ กฎหมายและจรรยาบรรณทางการ
ค้ าที่ดี โดยจะเน้ นการแข่งขันที่สจุ ริ ต ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้ วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทังไม่
้ แสวงหาข้ อมูล
หรื อความลับของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการไม่เหมาะสม
4. การจ้ างงานอย่ างเป็ นธรรมและถูกต้ องตามกฎหมาย การต่ อต้ านการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กลุ่มบริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการจ้ างแรงงาน และหลักการเกี่ยวกับ
สิทธิ มนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามเกณฑ์ สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ
ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน รวมทังให้
้ ความเคารพ
ต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
5. การไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์
กลุม่ บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ในซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งให้ เป็ นไปตามนโยบายด้ านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ บริ ษัท
6. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริ ษัทให้ ความสําคัญกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ ายบริ หารจึงได้ กําหนด
นโยบายด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึน้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานผู้ใช้ งานระบบทังหมดในบริ
้
ษัท และเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่ อง
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้ อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้ บริ การ
ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทกําหนดให้ พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่กลุม่ บริ ษัทได้ ประกาศใช้ อย่างเคร่งครัด
7. การใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษัท
ปฏิบตั ิตาม โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. บริ ษั ท จะให้ ค วามรู้ แก่ ก รรมการและผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย เกี่ ย วกับ หน้ า ที่ ใ นการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยตนเอง คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 และบทกํ าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) รวมทังการรายงานการได้
้
มาหรื อจําหน่ายหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยตนเอง คูส่ มรส และ
บุ ต รที่ ยัง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะต่ อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกํ า หนดโทษตามมาตรา 298 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
หน้ า 2 / 5

2. กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ
จะต้ องจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทํา
การนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจัดส่งสําเนารายงานนีใ้ ห้ แก่เลขานุการบริ ษัทในวัน
เดียวกันกับวันที่สง่ รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
3. บริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะจํากัดการเข้ าถึงข้ อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนโดยให้ รับรู้ เฉพาะผู้ที่
เกี่ยวข้ องและที่จําเป็ นเท่านัน้ และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลภายใน โดยเจ้ าของข้ อมูลต้ องกําชับผู้ที่
เกี่ยวข้ องให้ ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
4. ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษัท และห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรื อผู้ที่มิได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ อง ก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยให้
ประชาชนทราบโดยทัว่ ถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
• ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้บริ หารในสายงานบัญชีและการเงิน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ ของบริ ษัทในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และ
ภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
• ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ทราบข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผย และมีความสําคัญซึง่
อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท บุคคลที่ล่วงรู้ ข้อมูลภายในดังกล่าวต้ องละเว้ นการซื ้อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษัทจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 48 ชัว่ โมง นับแต่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
้ อประชาชนแล้ ว
หากผู้บ ริ ห ารหรื อ พนัก งานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อ ยฝ่ าฝื นข้ อ กํ า หนดในเรื่ องการใช้ ข้ อ มูล ภายใน
ดังกล่าว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ ว ยังถือว่าได้ กระทําผิดข้ อบังคับ
การทํางานของกลุม่ บริ ษัทและมีโทษทางวินยั โดยบทลงโทษทางวินยั ขึ ้นกับลักษณะแห่งความผิด ความหนักเบาของ
การกระทําผิด หรื อตามความร้ ายแรงที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์
อักษรและพักงาน การเลิกจ้ างโดยจ่ายค่าชดเชย จนถึงการเลิกจ้ างโดยไม่จา่ ยค่าชดเชย
8. การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อมิให้ เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกิจการและผู้ถือหุ้น และเพื่อดํารง
ไว้ ซึ่งการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกี่ ยวกับรายการที่ อาจมีความขัดแย้ งกับ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี ้
1) นโยบายในการทํารายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทํา
กับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
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คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ินโยบายในหลักการสําหรับการเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท/
บริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ที่มีลกั ษณะเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และ/หรื อ เป็ นไปตาม
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
ราคาตลาด ตามข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทํากับคูส่ ญ
ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 สําหรับรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ที่ไม่ได้ มีลกั ษณะเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และ/หรื อ เป็ นไปตามราคาตลาด ให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามระเบียบ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
2) นโยบายในการทําธุรกิจใหม่
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจะต้ องนํ า เสนอรายละเอี ย ดของแผนการเข้ าทํ า ธุ ร กิ จ เหล่ า นั น้ ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ ดําเนินการ และจัดให้ มีการพิจารณาแผนการ
ลงทุนเหล่านัน้ โดยต้ องพิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ ที่จะเกิดขึน้ ต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทไม่มีนโยบายในการเข้ าทําธุรกิจร่ วมกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นหรื อเป็ นการสนับสนุนธุรกิจของบริ ษัท และเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ที่ดีที่สดุ ของ
บริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นหลัก และบริ ษัทจะต้ องดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้
3) นโยบายในการถือหุ้นในบริ ษัทที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยลงทุน
ในการลงทุนต่างๆ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีนโยบายที่จะถือหุ้นด้ วยตนเอง ยกเว้ นว่าจะมีความจําเป็ น
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ สําหรับบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยจะต้ องนําเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิ และบุคคลที่มีสว่ นได้ เสียจะต้ องไม่อยูใ่ นที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทใน
วาระที่มีการพิจารณารายการดังกล่าว และจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4) นโยบายในการให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทที่ร่วมทุน
การให้ ก้ ูยืมไม่ใช่ธุรกิจของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความจําเป็ นต้ องให้
บริ ษัทที่ร่วมทุนกู้ยืมเงินเพื่อให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัทที่ร่วมทุนในลักษณะเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยจะให้ ก้ ตู ามสัดส่วนการลงทุน เว้ นแต่ในกรณีมีเหตุอนั จําเป็ นและสมควรตามที่คณะกรรมการบริ ษัทจะได้
พิจารณาอนุมตั ิเป็ นแต่ละกรณีไป อย่างไรก็ตาม บริ ษัทไม่มีนโยบายในการให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัท และ/หรื อผู้เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว หรื อธุรกิจที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยร่วมทุนกับบุคคลดังกล่าว
เว้ นแต่เป็ นการให้ ก้ ตู ามสัดส่วนการลงทุน หรื อเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ สําหรับบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นหลัก
และบริ ษัทจะต้ องดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) หรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องในขณะนัน้ รวมถึงหากรายการมีขนาดตํ่ากว่าเกณฑ์ที่จะต้ องเปิ ดเผย บริ ษัทจะ
รายงานการเข้ าทํารายการให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้ วย
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5) นโยบายในการจัดทําเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจะจัด ทํ า ตั๋ว สัญ ญาใช้ เ งิ น สัญ ญาเงิ น กู้ และ/หรื อ สัญ ญาที่ มี ก ารให้
ความช่วยเหลือทางการเงินให้ รัดกุมและจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บหลักฐานให้ เรี ยบร้ อย ถึงแม้ ว่าจะเป็ น
การให้ ก้ ยู ืมแก่บริ ษัทในเครื อของบริ ษัท
9. บทกําหนดโทษ
หากผู้บริ หารหรื อพนักงานของกลุม่ บริ ษัทฝ่ าฝื นข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณธุรกิจ ถือว่าเป็ นการกระทํา
้ ้นกับลักษณะแห่งความผิดหรื อ
ผิดข้ อบังคับการทํางานของกลุ่มบริ ษัท ซึง่ จะถือว่ามีโทษทางวินยั โดยบทลงโทษนันขึ
ความร้ ายแรงที่เกิดขึ ้น ตังแต่
้ การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและพักงาน การเลิก
จ้ างโดยจ่ายค่าชดเชย และการเลิกจ้ างโดยไม่จา่ ยค่าชดเชย
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