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หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหำชน) มีหลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจซึ่งผู้บริ หำรและพนักงำน
ของบริ ษัทจะต้ องยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนในฐำนะตัวแทนของบริ ษัท ดังนี ้
1. ผู้ถอื หุ้น

บริ ษั ท ด ำเนิ น ธุรกิ จด้ วยควำมโปร่ งใสและมี ป ระสิท ธิ ภำพ โดยมุ่งมั่น ที่ จ ะด ำเนิ น ธุรกิ จ ให้ มี ผลกำร
ดำเนินงำนที่ดีและมีกำรเจริ ญเติบโตที่มนั่ คง เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยำว รวมทัง้
ดำเนินกำรเปิ ดเผยข้ อมูลด้ วยควำมโปร่งใสและเชื่อถือได้ ตอ่ ผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน

บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่เหมำะสม นอกจำกนี ้ บริ ษัท
ยังให้ ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพของพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
เช่ น กำรจัดอบรม กำรสัม นำ และกำรฝึ ก อบรม โดยให้ โอกำสอย่ำงทั่วถึ งกับ พนัก งำนทุก คน และ
พยำยำมสร้ ำงแรงจูงใจให้ พนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูงให้ คงอยูเ่ พื่อพัฒนำองค์กรต่อไป อีกทัง้
ยังได้ กำหนดแนวทำงในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต กำรคอรัปชั่น รวมทังปลู
้ กฝั งให้ พนักงำนทุกคนปฏิบตั ิ
ตำมกฏหมำยและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง เช่น กำรห้ ำมใช้ ข้อมูลภำยใน เป็ นต้ น

3. คู่ค้า

บริ ษัทมีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกคู่ค้ำโดยกำรให้ ค่คู ้ ำแข่งขันบนข้ อมูลที่เท่ำเทียมกัน และคัดเลือก
คูค่ ้ ำด้ วยควำมยุติธรรมภำยใต้ หลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคูค่ ้ ำของบริ ษัท นอกจำกนี ้ บริ ษัท
ยังได้ จัดทำรู ปแบบสัญญำที่เหมำะสมและเป็ นธรรมแก่ทงสองฝ่
ั้
ำย และจัดให้ มีระบบติดตำมเพื่อให้
มัน่ ใจว่ำมีกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้ วน และป้องกันกำรทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุก
ขันตอนของกระบวนกำรจั
้
ดหำ บริ ษัทมีกำรซื ้อสินค้ ำจำกคู่ค้ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ ตลอดจน
กำรปฏิบตั ิตำมสัญญำต่อคูค่ ้ ำอย่ำงเคร่งครัด

4. ลูกค้ า

บริ ษั ท รับ ผิด ชอบต่อลูกค้ ำโดยกำรรัก ษำคุณ ภำพและมำตรฐำนของสิน ค้ ำและบริ ก ำร รวมถึงกำร
ตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำให้ ครบถ้ วนและครอบคลุมให้ มำกที่สุด เพื่อมุ่งเน้ นกำรสร้ ำง
ควำมพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ ำในระยะยำว นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังให้ บริ กำรหลังกำรขำย ตลอดจนให้ ข้อมูลที่
ถูกต้ องเกี่ยวกับสินค้ ำและบริ กำรของบริ ษัท รวมทังยั
้ งจัดให้ มีกระบวนกำรที่สำมำรถให้ ลกู ค้ ำแจ้ งถึง
ปั ญหำหรื อกำรให้ บริ กำรที่ไม่เหมำะสมเพื่อที่บริ ษัทจะได้ ปอ้ งกันแก้ ไขปั ญหำเกี่ยวกับสินค้ ำและบริ กำร
ได้ อย่ำงรวดเร็ ว

5. เจ้ าหนี ้

บริ ษัทจะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมสัญญำที่มีตอ่ เจ้ ำหนี ้เป็ นสำคัญในกำรชำระคืนเงินต้ น ดอกเบี ้ย
และกำรดูแลหลักประกันต่ำง ๆ

6. คู่แข่ ง

บริ ษัทประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันที่ดี มีจรรยำบรรณและอยูใ่ นกรอบของกฎหมำย รวมทังสนั
้ บสนุน
และส่งเสริ มนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม
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7. สังคมและส่ วนรวม บริ ษัทใส่ใจและให้ ควำมสำคัญต่อควำมปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมและคุณภำพชีวิตของผู้คนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และส่งเสริ มให้ พนักงำนของบริ ษัทมีจิตสำนึกและควำม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม รวมทัง้ จัดให้ มีกำรปฏิบัติตำมกฏหมำยและระเบียบข้ อบังคับ
ต่ำง ๆ นอกจำกนี ้ บริ ษัทพยำยำมเข้ ำไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เป็ นกำรสร้ ำงและรักษำไว้ ซึ่ง
สิง่ แวดล้ อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริ มวัฒนธรรมในท้ องถิ่นที่บริ ษัทดำเนินกิจกำรอยู่

หลักจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจนี ้ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 16 พฤษภำคม 2556 เป็ นต้ นไป

(นำงสำวผกำวลี เจียรสวัสดิว์ ฒ
ั นำ)
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
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