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1. หลักการและเหตุผล
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปดเผยขอมูลที่สําคัญทั้งขอมูลทางการเงินและมิใชทางการเงินแกผมู ี
สวนไดสวนเสียอยางถูกตอง ทันเวลา เพียงพอ และเทาเทียมกัน ตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหบริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารและเปดเผยขอมูลตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน
เป น ไปตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี หลั ก เกณฑ แ ละข อ กํ า หนดการเป ด เผยข อ มู ล ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. ขอบเขตการบังคับใช
นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใชกับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยนโยบาย
หลักเกณฑ ระเบียบปฏิบัติและคําสั่งที่ใชอยูกอนนโยบายฉบับนี้ ใหยังมีผลใชบังคับตอไปเทาที่ไมขั ด
หรือแยงกับนโยบายฉบับนี้
4. คําจํากัดความ
คําศัพท์
บริ ษทั
บริ ษัทย่อย
คณะกรรมการบริ ษัท
ฝ่ ายบริ หาร
นโยบายฯ

คํานิยาม
บริ ษัท บริการเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหรื อนิตบิ คุ คลที่ บริ ษัท บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 50
คณะกรรมการของบริ ษัท บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ และ ผู้อํานวยการฝ่ ายต่างๆของบริ ษัท
นโยบายการสื่อสารและเปิ ดเผยข้ อมูล
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5. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการบริษัท
• กําหนดนโยบายการสื่อสารและเปดเผยขอมูลของบริษัท
• กํากับดูแลฝายบริหารในการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ใหดําเนินการ
อยางมีประสิทธิภาพ
5.2 ฝายบริหาร
• กําหนดแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับนโยบายฯ
• ติดตามควบคุมและกํากับดูแลใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามนโยบายฯที่กําหนด
6. การสื่อสารและเปดเผยขอมูล
6.1. ขอมูลที่จะเปดเผยตองมีความถูกตอง ครบถวน ตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
โดยผานช องทางสื่ อสารที่ ผูมีส วนไดส วนเสียสามารถเขาถึง ขอมู ลไดง าย มีความเทาเที ยมและ
นาเชื่อถือ
6.2. การเปดเผยขอมูลที่มีนัยสําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจลงทุน บริษัทจะดําเนินการเปดเผยโดย
ทันทีตามหลักเกณฑและขอกําหนดการเปดเผยขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
6.3. บริษัทอาจพิจารณาชะลอการเผยแพรขอมูลไวจนกวาระยะเวลาที่เหมาะสม หากเปนกรณีที่บริษัทมี
ขอกําหนดทางธุรกิจ หรือ การเผยแพรขอมูลนั้นในทันทีจะสงผลเสียตอการดําเนินการของบริ ษัท
หรือตอการไดเปรียบเชิงธุรกิจ
7. ผูมีหนาที่ใหขอมูล
7.1. ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจัดการ เปนผูมีหนาที่ใหขอมูลที่มีนัยสําคัญตอผูมีสวนได
สวนเสีย ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือขาวลือที่อาจสงผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหลักทรัพย
การตัดสินใจในการลงทุน การเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพยของบริษัท
7.2. ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน หนวยงานนัก
ลงทุนสัมพันธ เลขานุการบริษัท หรือผูไดรับมอบหมาย เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ไดเปดเผย
ตอสาธารณะแลว แกนักวิเคราะห นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ตองการขอมูล
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8. ชองทางในการเปดเผยขอมูล
8.1 การเป ดเผยข อมู ล โดยผ านช องทางตามหลั กเกณฑ แ ละข อ กํ าหนดการเป ด เผยข อมู ล ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
8.2 การสื่อสารหรือเปดเผยขอมูลโดยผานชองทางของบริษัท เชน การประชุมผูถือหุน เว็บไซตของบริษัท
การแถลงขาวตอสื่อมวลชน Company Site Visit, Analyst Meeting การจัดสงเอกสารใหแกผูถือหุน
ทางไปรษณีย เปนตน
9. การรักษาขอมูลลับ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองไมเปดเผยหรือใชประโยชนจากขอมูลภายในที่ไดรับจาก
การปฏิบัติหนาที่หรือลวงรูจากบุคคลอื่น เพื่อแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น และมีหนาที่ตอง
เก็บรักษาขอมูลภายในไวเปนความลับ โดยดูแลมิใหขอมูลดังกลาวรั่วไหลหรือตกไปถึงผูที่ไมเกี่ยวของ อัน
อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัทและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท
เวนแต กรณีที่ตองเปดเผยขอมูลตามกฏหมาย หรือ กรณีความจําเปนทางธุรกิจที่ตองเปดเผยขอมูลแก
ผูเกี่ยวของ เชน ผูตรวจสอบอิสระภายนอก ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่นๆ เปนตน บริษัทจะได
จัดทําขอตกลงการรักษาความลับกับบุคคลดังกลาว
10. ชวงเวลางดใหขอมูล
บริษัทหลีกเลี่ยงการเปดเผยขอมูลที่มีนัยสําคัญแกบุคคลใดๆ เปนระยะเวลา 30 วัน กอนวันที่บริษัทจะมี
ประกาศหรือจัดสงงบการเงินใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เวนแต กรณีมีเหตุจําเปนที่สงผล
กระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ บริษัทอาจจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่เหมาะสม
11. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
11.1. ตองสื่อสารขอมูลที่สําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจลงทุน อยางถูกตอง และเพียงพอ
11.2. ตองไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น
11.3. ตองสื่อสารขอมูลอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยเปดโอกาสใหบุคคลที่เกี่ยวของทุกกลุม
สามารถเขาถึงและสอบถามขอมูลได
11.4. ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเทาเทียม
กันไมมีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจางใดๆ ที่เปนเหตุจูงใจสวนบุคคลและเอื้อประโยชนสวนตน
มากกวาผลประโยชนของบริษัทและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
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