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1. คาํจาํกดัความ 

“บรษัิท”   หมายถึง บรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

“บรษัิทยอ่ย”  หมายถึง บรษัิทหรอืนิติบคุคลท่ีบรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้มากกวา่รอ้ยละ 50 

“กรรมการบรษัิท”  หมายถึง  กรรมการของ บรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

“ครอบครวั”  หมายถึง คูส่มรสตามกฎหมายและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของกรรมการบรษัิทหรอืพนกังาน 

“ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี” หมายถึง ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษัิท ไดแ้ก่ พนกังาน ลกูคา้ ผูถื้อหุน้  พนัธมิตรทางธุรกิจและ 

                                               คูแ่ขง่ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เจา้หนีแ้ละสถาบนัการเงิน ผูก้าํกบัดแูลและภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง  

“ลกูคา้” หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารของบรษัิท 

 “พนกังาน” หมายถึง ผูบ้รหิาร พนกังานประจาํ พนกังานระหวา่งทดลองงานและพนกังานท่ีมีกาํหนดระยะเวลาการจา้ง 

                                                ท่ีแนน่อนของบรษัิท 

“พนัธมิตรทางธุรกิจ”  หมายถึง คูค่า้ ผูค้า้/ผูข้าย  

“คูค่า้”  หมายถึง ผูจ้ดัหานํา้มนัอากาศยาน หรอื ผลติภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือสนบัสนนุการใหบ้รกิารของบรษัิท 

“ผูค้า้/ผูข้าย” หมายถึง ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บับรษัิท 

“ทรพัยส์นิทางปัญญา” หมายถึง สทิธิในสทิธิบตัร เครือ่งหมายการคา้และเครือ่งหมายการบรกิาร ช่ือโดเมน ลขิสทิธ์ิ (รวมถึงลขิสทิธ์ิ

ในซอฟแวร)์ สิทธิในการออกแบบ สิทธิการดึงขอ้มลูจากฐานขอ้มลู สิทธิของความรูห้รือขอ้มลูท่ี

เป็นความลบัอ่ืนๆ (บางครัง้เรียกว่าความลบัทางการคา้ หรือขอ้มลูท่ีเป็นทรพัยส์ินส่วนบุคคล) 

ตลอดจนสทิธิภายใตข้อ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 

ความขดัแยง้ทาง  หมายถึง การกระทาํหรือสถานการณท่ี์กรรมการ/พนกังานมีผลประโยชนส์ว่นตนมากจนมีผลต่อการตดัสินใจ

หรอืผลประโยชน ์  การปฏิบตัิหนา้ท่ีในตาํแหนง่ของกรรมการ/พนกังานนัน้และสง่ผลกระทบตอ่ประโยชนข์องบรษัิท ไมว่า่ 

โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

การจา้งพนกังานรฐั หมายถึง การท่ีบคุคลผูเ้ป็นหรอืเคยเป็นเจา้หนา้ท่ีของรฐั/นกัการเมือง/ท่ีปรกึษาของหนว่ยงานรฐั เขา้ไปทาํงาน

เป็นลูกจ้างในภาคเอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในไปเอือ้ประโยชน์แก่

ภาคเอกชนหรือก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องการปฏิบตัิหนา้ท่ีของหน่วยงานของรฐั

หรือองคก์รกาํกบัดแูลธุรกิจกับบริษัทท่ีอยู่ภายใตก้ารดแูล โดยผลของการกระทาํนัน้มุ่งหวงัใหเ้กิด

ความไดเ้ปรียบทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรม หรือการกาํหนดนโยบายเอือ้ประโยชนต์่อเอกชนท่ีอดีต

เจา้หนา้ท่ีของรฐันัน้ทาํงานให ้

 เจ้าหนา้ท่ีของรฐั หมายถึง   ผูด้าํรงตาํแหน่งการเมือง ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินซึ่งมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ 

พนกังานหรือบุคคลผูป้ฏิบตัิงานในรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรฐั ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิก

สภาทอ้งถ่ินซึ่งมิใช่ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง เจา้พนกังานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะปกครอง

ท้องท่ี และให้หมายรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรฐั และบคุคลหรือคณะบคุคลซึ่งใชอ้าํนาจหรือไดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้าํนาจทางการ

ปกครองของรฐัในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามกฎหมาย ไมว่า่จะเป็นการจดัตัง้ขึน้ในระบบ

ราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืกิจการอ่ืนของรฐั 
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สิทธิมนุษยชน (Human Rights)  หมายถึง สิทธิท่ีมีโดยธรรมชาติของมนุษยท์ุกคน โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างทางกาย จิตใจ 

เชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม สถานะทางสงัคม 

ทรพัยส์ิน หรือเรื่องอ่ืนใดตามกฎหมาย นอกจากนี ้ทกุคนยงัมีความเสมอภาค เสรีภาพ และมีสิทธิ

ไดร้บัความคุม้ครองใหพ้น้จากการเป็นทาสและการทรมาน การคา้มนุษย ์การล่วงละเมิด การใช้

แรงงานบงัคบัและการใชแ้รงงานเด็ก มีอิสระในการแสดงความเห็น การแสดงออก รวมทัง้สิทธิใน

การทาํงาน ไดร้บัคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม โดยปราศจากการเลอืกปฏิบตัิ 

 

 

 

2. จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

 

 บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจตามหลกับริหารกิจการท่ีดีและต่อตา้นคอรร์ปัชัน โดยยึดมั่นใน

จริยธรรม บริหารงานดว้ยความโปรง่ใส ความเสมอภาค รบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย สรา้งคณุคา่ของธุรกิจในระยะยาว 

สง่เสรมิการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลศิและตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ 

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฉบับนี ้บริษัทย่อยนาํไปปรบัใชเ้ป็นขอ้กาํหนดการปฏิบตัิของกรรมการ 

ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทยอ่ย ตามความเหมาะสมของบรบิทองคก์รและลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิทยอ่ย 
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3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 

3.1 การปฏิบตัิและความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน    

1. พฒันาศกัยภาพการทาํงานระดบัมืออาชีพ และใหค้วามมั่นใจในคณุภาพชีวิตการทาํงานอยา่งมีความสขุ 

2. ใหค้่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ตามความรบัผิดชอบท่ีเหมาะสมกบัตาํแหนง่

งานและผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน  

3. การประเมินผลงาน การแตง่ตัง้และการโยกยา้ย รวมทัง้การใหร้างวลัและการลงโทษพนกังานตอ้งกระทาํดว้ยความ

เป็นธรรม ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสม รวมทัง้การกระทาํ หรือการปฏิบตัิของ

พนกังานนัน้ๆ  

4. ปฏิบตัิตามมาตรฐาน นโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพนกังานอย่างเครง่ครดั 

ตลอดจนปฏิบตัิตอ่พนกังานดว้ยความยตุธิรรมและเมตตาธรรม  

5. ปฏิบตัิตอ่พนกังานบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย ์ไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชนและใหค้วามเคารพต่อสิทธิ

สว่นบคุคลอยา่งเทา่เทียมกนั โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่บคุคลใดบคุคลหนึง่  เน่ืองจากความเหมือนหรอืความแตกตา่ง 

ไม่ว่าจะทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม สถานะ

ทางสงัคม ทรพัยส์นิ หรอืเรือ่งอ่ืนใดตามกฎหมาย 

6. ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิต สขุภาพอนามยั ร่างกายและทรพัยส์ินของ

พนกังานอยูเ่สมอ 

7. สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของพนกังานในการกาํหนดทิศทางการทาํงานและการแกไ้ขปัญหาของบรษัิท 

8. รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค 

9. ใหข้อ้มลูสาํคญัแก่พนกังาน เพ่ือใหท้ราบผลการดาํเนินงานและสภาพท่ีแทจ้รงิขององคก์รธุรกิจ 

10. จดัสวสัดิการอยา่งเหมาะสมใหก้บัพนกังาน โดยไมน่อ้ยกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด 

11. ใหค้วามสาํคญัต่อการใหค้วามรู ้การพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหนา้ รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังาน

ไดร้บัการพฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอ่ืน ๆ อยา่งทั่วถึงและสมํ่าเสมอ 

12. ยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยและสง่เสรมิใหพ้นกังานใชส้ทิธิและเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู 

 

3.2 การปฏิบตัิและความรับผิดชอบที่มีต่อลกูค้า   

1. ปฏิบตัิตามกฎหมาย สญัญา ขอ้ตกลง ขอ้กาํหนด มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมตีอ่ลกูคา้ กรณีท่ีจะไม่

สามารถปฏิบตัิไดต้อ้งรีบเจรจากบัลกูคา้เป็นการลว่งหนา้ เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กิดความ

เสยีหาย 

2. สรา้งความพึงพอใจแก่ลูกคา้โดยมุ่งเนน้คุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด ของผลิตภัณฑแ์ละบริการในระดบั

มาตรฐานสากล 

3. เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทันต่อเหตุการณ ์และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 

รวมทัง้ รกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยั่งยืน 

4. จัดระบบการบริการลูกคา้ ใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนเรื่องความไม่พึงพอใจ มีการติดตามผลและดาํเนินการ

ตอบสนองความตอ้งการลกูคา้อยา่งรวดเรว็  

5. ดาํเนินการโดยใหม้ีตน้ทนุท่ีเหมาะสมเทา่ท่ีจะเป็นไปได ้โดยยงัรกัษาคณุภาพของการบรกิารท่ีไดม้าตรฐาน 
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6. ใหค้วามสาํคญัในการรกัษาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของลกูคา้ และไม่นาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พ่ือผลประโยชนข์อง

ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

7. ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไมส่จุรติกบัลกูคา้ 

8. ปฏิบตัิตอ่ลกูคา้ภายใตก้รอบการแขง่ขนัทางการคา้ท่ีดี และไมส่รา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม  

9. ดาํเนินการโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิการขายดว้ยความรบัผิดชอบ ไมท่าํใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืใช้

ประโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 

 

3.3 การปฏิบตัิและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถอืหุ้น    

1. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ  ตลอดจนตดัสนิใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความสจุรติใจและเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้

ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย และเพ่ือผลประโยชนข์องกลุม่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยรวม 

2. ส่งมอบผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม สรา้งความมั่งคั่ งอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารผลประกอบการท่ีดีและการ

เจรญิเติบโตอยา่งนา่เช่ือถือ 

3. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความสามารถและความระมดัระวงัเยี่ยงผูท่ี้มีความรู ้ประสบการณแ์ละความชาํนาญ 

4. รายงานสถานะและผลการดาํเนินงานของบรษัิทตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งถกูตอ้ง ทนัเวลา เพียงพอ และเทา่เทียมกนั  

5. ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของบรษัิทตอ่ผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

6. ไมด่าํเนินการใดๆ ในลกัษณะซึง่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 

7. ดแูลใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งสาํคญัของบรษัิท  

 

3.4 การปฏิบตัิและความรับผิดชอบที่มีต่อพนัธมิตรทางธุรกิจและคู่แข่ง 

1. ดาํเนินธุรกิจรว่มกนัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี หลกักฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทางการคา้อยา่ง

เป็นธรรม มุง่สรา้งความไวว้างใจและความรว่มมือท่ีดีในระยะยาว 

2. ปฏิบตัิตามสญัญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ หรือผูค้า้/ผูข้าย อย่างเคร่งครดั กรณีท่ีจะไม่สามารถ

ปฏิบตัิไดต้อ้งรบีแจง้คูค่า้ หรอืผูค้า้/ผูข้าย เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย 

3. ปฏิบตัิต่อคู่คา้ หรือผูค้า้/ผูข้าย อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 

4. ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไมส่จุรติกบัคูค่า้ หรอืผูค้า้/ผูข้าย  

5. สนบัสนนุใหคู้ค่า้ หรอืผูค้า้/ผูข้าย เคารพสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตอ่แรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม 

6. ประพฤติปฏิบตัิภายใตห้ลกัปฏิบตัิสากลและกรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี โปรง่ใสและไมส่รา้งความไดเ้ปรยีบ

ทางการแขง่ขนัอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

7. ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวขอ้งกบักบัคูแ่ขง่ ดว้ยความถกูตอ้ง 

8. ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ดว้ยวธีิการท่ีไมส่จุรติ หรอืไมเ่หมาะสม 

9. ไมท่าํลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย โดยปราศจากความจรงิ 
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3.5  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม   

1. เป็นองค์กรท่ีประกอบกิจการอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 

สิง่แวดลอ้ม และมีสว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ียั่งยืน 

2. ใหค้วามสาํคญักับกิจกรรมของชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาชุมชน สงัคม และ 

สิง่แวดลอ้ม  มุง่สรา้งสรรคแ์ละอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ รวมทัง้ สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน ์

3. ปลกูฝังจิตสาํนกึความรบัผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ใหเ้กิดขึน้ในบรษัิทและพนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ือง 

4. ให้ความร่วมมือและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย มาตรฐานและ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

5. ตอบสนองอยา่งรวดเรว็และมีประสทิธิภาพตอ่เหตกุารณท่ี์มีผลกระทบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อนัเน่ืองมาจาก

การดาํเนินงานของบรษัิท และใหค้วามรว่มมืออยา่งเต็มท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครฐัและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. สง่เสรมิใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทกุกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุ โดยคาํนงึถึงผลกระทบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

7. มีการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 

 

3.6  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้/เจ้าหนี้คํา้ประกัน และสถาบันการเงนิ 

1. คาํนึงและปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีมีต่อเจา้หนี/้เจา้หนีค้ ํา้ประกนั และสถาบนัการเงิน อย่างเครง่ครดัและมี

วินยัการเงินท่ีดี 

2. ปฏิบตัิตามสญัญา ขอ้ตกลง หรือ เง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจา้หนี/้เจา้หนีค้ ํา้ประกนัและสถาบนัการเงิน อย่างเสมอ

ภาค เครง่ครดัและเป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องเง่ือนไขคํา้ประกนั การบริหารเงินทนุและการชาํระหนี ้กรณีท่ีจะไม่

สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขไดต้อ้งรีบแจ้งเจ้าหนี/้เจ้าหนีค้ ํา้ประกัน และสถาบันการเงิน เพ่ือร่วมกันหาแนว

ทางแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย 

3. ไมเ่รยีก ไมร่บั หรอืไมใ่หผ้ลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไมส่จุรติกบัเจา้หนี/้เจา้หนีค้ ํา้ประกนัและสถาบนัการเงิน  

4. สนบัสนุนใหเ้จา้หนี/้เจา้หนีค้ ํา้ประกัน และสถาบนัการเงิน เคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบตัิต่อแรงงานตนเอง

อยา่งเป็นธรรม 

5. รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หนี/้เจา้หนีค้ ํา้ประกันและสถาบนัการเงิน 

อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

3.7  การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้กาํกับดูแลและภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

1. มีการปฏิบตัิท่ีดตีามกฎหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบัตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 

ดว้ยความรบัผิดชอบ ถกูตอ้งและโปรง่ใส 

2. ดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 

3. สนบัสนนุในการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน โดยหมั่นตรวจตราดแูลมิใหธุ้รกิจของตนเขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการลว่ง

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (forced labor) ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก (child 

labor) เป็นตน้ 

4. สง่เสรมิใหม้ีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นสทิธิมนษุยชนภายในบรษัิทและบรษัิทย่อยและกระตุน้ให้

มีการปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล 
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4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท 

 

 บริษัทมุ่งหวังใหก้รรมการบริษัทดาํเนินงานในกรอบจริยธรรมท่ีสูงสุดและตอ้งดาํรงตนหรือปฏิบัติงานอย่าง

เครง่ครดั เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย โดยจดัใหม้ีจรรยาบรรณกรรมการบรษัิท ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท มติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมการ 

กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท และนโยบายตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. บริหารงานดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย ์เพ่ือผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี

ทกุฝ่าย ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ตลอดจนรกัษาภาพลกัษณข์องบรษัิท  

3. ไม่สนบัสนนุเงินหรือประโยชนอ่ื์นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหแ้ก่พรรคการเมือง กลุม่ทางการเมือง หรือ

บคุคลใดท่ีเก่ียวพนักบัการเมือง เพ่ือใหไ้ดร้บัประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัท หรือเพ่ือประโยชนข์อง

ตนเองและพวกพอ้ง รวมทัง้ไมฝั่กใฝ่หรอือยูภ่ายใตอิ้ทธิพลทางการเมืองและวางตวัเป็นกลางอยา่งเครง่ครดั 

4. ไม่รบัหรือจ่ายสินบน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินการโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหม้ีการตอบ

แทนการปฏิบตัิท่ีเอือ้ประโยชนต์อ่กนั หรอืหวงัผลประโยชนเ์ก่ียวกบังานของบรษัิท 

5. ไมม่ีสว่นไดส้ว่นเสยีในกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแขง่ขนักบับรษัิท ไมว่า่โดยทางตรง หรอืทางออ้ม 

6. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพ่ือให้การ

บรหิารงานเป็นไปอยา่งเตม็ท่ีและมีประสทิธิภาพ ผลประโยชนข์า้งตน้ รวมถึง  

(1) ไมแ่สวงหาผลประโยชนอ์นัมิชอบจากการทาํงาน ไมว่า่โดยทางตรง หรอืทางออ้ม 

(2) ไม่ใชค้วามลบัของบรษัิท ในทางท่ีผิดและเมื่อพน้จากตาํแหน่งไปแลว้ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารท่ี

เป็นความลบัของบรษัิทดว้ย 

(3) ไมเ่ป็นกรรมการในบรษัิทท่ีเป็นคูแ่ขง่ขนัของบรษัิท  

(4) ไมม่ีผลประโยชน ์หรอืสว่นไดเ้สยีจากการทาํสญัญาของบรษัิท 

(5) ไม่รบัทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชนข์องบริษัท เพ่ือประโยชนส์่วนตนและ

ครอบครวั เช่น ไม่รบัสิ่งบนัเทิง ของขวญั ตั๋วโดยสาร ตั๋วอ่ืนๆ ขอ้เสนอเพ่ือการพกัผ่อน ท่ีพกัรบัรอง หรือ

ขอ้เสนอท่ีใหเ้ป็นการสว่นตวัตา่งๆ เป็นตน้ 

7. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท รวมถงึในการประชมุคณะกรรมการ

บรษัิทและการประชมุคณะกรรมการชดุอ่ืนๆ 

8. กรรมการบริษัทและครอบครวั ตอ้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ หรือไดร้บัผลประโยชนจ์ากบริษัทคู่แข่ง หรือกิจการใดๆ 

รวมถึง ผูค้า้/ผูข้ายท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีหุน้ของบริษัทคู่แข่ง

หรือ กิจการ ดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ถือว่าการซือ้หุน้ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรือการลงทนุผ่านกองทนุรวม หรือหน่วยลงทนุ ไม่เป็นผลประโยชนท่ี์ขดักนัตราบใดท่ีไม่ส่งผล

กระทบตอ่การปฏิบตัิงานใหก้บับรษัิท 

9. ไม่กระทาํการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ ในบริษัทอ่ืนท่ีมีผลบั่นทอนผลประโยชน์

ของบรษัิท หรอืเอือ้ประโยชนใ์หบ้คุคลหรอืนิติบคุคลใดๆ ไมว่า่จะทาํเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรอืของผูอ่ื้น 

10. ไม่ใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือประโยชนข์องตนในการซือ้หรือขายหุน้ของบริษัท หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บคุคลอ่ืน 

เพ่ือประโยชนใ์นการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษัิท 
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11. ไม่ซือ้หรือขายหุน้ของบริษัทอย่างนอ้ย 30 วนัก่อนท่ีบริษัท จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของ

บรษัิท รวมถึงขอ้มลูสาํคญัอ่ืนๆ และ 1 วนัหลงัจากเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วแลว้ 

12. รายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของบริษัท ใหบ้ริษัททราบ

ตามเกณฑท่ี์บรษัิทกาํหนด เพ่ือปอ้งกนัการซือ้หรอืขายหุน้หรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้โดยใชข้อ้มลูภายใน 
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5. จรรยาบรรณพนักงาน 

 

5.1  การปฏิบัตติน 

1.  ศึกษาหาความรูแ้ละประสบการณ ์เพ่ือเสริมสรา้งตนเองใหเ้ป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถเพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงาน

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึน้ 

2.  ยึดมั่นในคุณธรรมและต้องไม่แสวงหาตาํแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบจาก

ผูบ้งัคบับญัชา หรอืจากบคุคลอ่ืนใด  

3. ละเวน้จากอบายมขุและสิ่งเสพติดทัง้ปวง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจทาํใหเ้สื่อมเสียเกียรติและช่ือเสียงของ

ตนเองและบรษัิท เช่น ไมก่ระทาํตนเป็นคนมีหนีส้นิรุงรงั ไมห่มกมุน่ในการพนนัทกุประเภทและไมยุ่ง่เก่ียวกบัสิง่

เสพติดทกุประเภท เป็นตน้ 

4. ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทาํการใดอนัจะกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีหรือช่ือเสียงของตนเองและ

บรษัิท 

5. หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลท่ีทาํธุรกิจกับบริษัท หรือระหว่างพนักงานดว้ยกันเอง ซึ่ง

หมายความรวมถึง การใหกู้ย้ืมเงิน หรือกูย้ืมเงิน การเรียกรอ้งเรี่ยไรต่างๆ การใชเ้ช็คแลกเงินสด การเลน่แชร ์

เป็นตน้ ยกเวน้กิจกรรมเพ่ือการกศุลและสาธารณะ 

 

5.2  การปฏิบัตติ่อบริษัท 

1.  ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต เท่ียงธรรม ดว้ยความรบัผิดชอบรอบคอบ ทุ่มเทกาํลงักายและกาํลงั

ความคิดในการทาํงาน โดยถือประโยชนข์องบรษัิทเป็นสาํคญั 

2. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความขยนัหมั่นเพียร รวมทัง้แสวงหาแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงงานใหม้ีประสทิธิภาพ

อยูเ่สมอ 

3. เป็นผูม้ีวินยัและประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบายตา่งๆของบรษัิท คา่นิยมองคก์รและประเพณีอนัดี

งาม ไมว่า่จะระบเุป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืไมก็่ตาม 

4. พงึรกัษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรบัในสงัคม รวมทัง้ไมก่ระทาํการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ภาพลกัษณ์

และช่ือเสยีงของบรษัิท 

5. ใชแ้ละรกัษาทรพัยส์ินของบริษัท ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ประหยดัและดแูลมิใหส้ญูหาย  อีกทัง้ไม่นาํไปใชเ้พ่ือ

ประโยชนส์ว่นตน 

6. หา้มเขา้ไปมีสว่นรว่มในการกระทาํหรือปกปิดการกระทาํใดๆ ท่ีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท หรอือาจ

ทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดด้ว้ยความยุติธรรม หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกปิดการกระทาํใดๆ ท่ีผิด

กฎหมาย 

7. ไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งทางการเงินหรอืก่อภาระผกูพนัทางการเงินใดๆ กบับคุคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีหรอืธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานของบรษัิท 

8. ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั รกัษาความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน 

9. ไม่ใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของตน หรือยอมใหผู้อ่ื้นใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม แสวงหา

ผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรอืผูอ่ื้น โดยมิชอบ 
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10. มีความมุง่มั่น มีจิตสาํนึกท่ีดแีละมีความรบัผิดชอบรว่มกนัตอ่บริษัท ท่ีจะดาํเนินการใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์

ภายใตน้โยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั รกัษาความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของ

บริษัท โดยตอ้งยึดถือและปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและแนวทางปฏิบตัิท่ีได้

กาํหนดไวใ้นเรือ่งดงักลา่ว 

 

5.3  การปฏิบัตติ่อพนักงานอืน่    

1.  เสรมิสรา้งการทาํงานเป็นทีมโดยใหค้วามรว่มมอื ช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั เพ่ือประโยชนต์อ่งานของบรษัิท 

โดยสว่นรวม 

2. ปฏิบตัิตอ่เพ่ือนรว่มงานดว้ยความสภุาพ มีนํา้ใจ มีมนษุยส์มัพนัธอ์นัดี ปรบัตนใหส้ามารถทาํงานรว่มกบับคุคล

อ่ืนไดแ้ละไมปิ่ดบงัขอ้มลูท่ีจาํเป็นในการปฏิบตัิงานของเพ่ือนรว่มงาน  

3.  ใหเ้กียรติผูอ่ื้น โดยไมน่าํผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

4. ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือและเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตอ่ผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนบัถือ 

6. ผูใ้ตบ้งัคับบัญชารบัฟังคาํแนะนาํของผูบ้ังคับบัญชาและไม่ปฏิบัติงานขา้มผูบ้ังคบับัญชาเหนือตน เวน้แต่

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปเป็นผูส้ ั่ง รวมทัง้มีความสภุาพตอ่พนกังานท่ีมีตาํแหนง่เหนือตน 

7. หลีกเลี่ยงการนาํเอาขอ้มลูหรอืเรือ่งราวของพนกังานอ่ืน ทัง้ในเรื่องท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานและเรือ่งสว่นตวัไป

เปิดเผย หรอืวิพากษ์วิจารณใ์นลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสยีหายแกพ่นกังาน หรอืภาพพจนโ์ดยสว่นรวมของ

บรษัิท  

8. ไมก่ระทาํการใดๆ ท่ีผิดศีลธรรมตอ่พนกังานอ่ืน 

9. ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการคกุคามทางเพศต่อพนกังานอ่ืน โดยการกระทาํดงักลา่วก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้น 

ราํคาญ หรือก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีบั่นทอนกาํลงัใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือกา้วรา้ว รวมถึงการ

รบกวนการปฏิบตัิงานของพนกังานอ่ืนโดยไม่มีเหตผุล พฤติกรรมดงักลา่วครอบคลมุถึง การลวนลาม อนาจาร 

การเกีย้วพาราส ีหรอืการลว่งเกินทางเพศ ไมว่า่จะดว้ยวาจาหรอืรา่งกายก็ตาม 

 

5.4  ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์   

1.  พนกังานและครอบครวั ตอ้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทคูแ่ขง่ หรือกิจการใดๆ ท่ีบริษัทติดต่อธุรกิจดว้ย อย่างไรก็

ตาม กรณีท่ีหุน้ของบรษัิทคูแ่ขง่หรือกิจการดงักลา่วจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ถือวา่การซือ้หุน้ของบรษัิท

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือการลงทนุผ่านกองทนุรวม หรือหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผลประโยชนท่ี์ขดักนั

ตราบใดท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานของพนกังาน 

2. พนกังานและครอบครวั ตอ้งไมไ่ดร้บัผลประโยชนห์รอืกระทาํการใดๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท 

ไมว่า่จะเกิดจากการติดตอ่กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางการคา้ของบรษัิท เช่น คูค่า้ ผูค้า้/ผูข้าย ลกูคา้ คูแ่ขง่ขนั หรอืจาก

การใชโ้อกาส หรอืขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเป็นพนกังานในการหาประโยชนส์ว่นตนและในเรือ่งการทาํธุรกิจท่ีแขง่ขนั

กบับรษัิท หรอืการทาํงานอ่ืนนอกเหนือจากงานของบรษัิท ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานของพนกังาน 
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5.5  การรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ไมเ่ปิดเผย หรอืใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูท่ีเป็นความลบั รวมทัง้รกัษาความลบัของบรษัิท โดยดแูลระมดัระวงัมิให้

เอกสารหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษัท  รั่วไหลหรือตกไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง อนัอาจเป็นเหตุใหเ้กิด

ความเสยีหายแก่บรษัิท 

2. ไมใ่ชข้อ้มลูของบรษัิท ท่ีไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ี เพ่ือแสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรอืผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

3. ละเวน้หรอืหลกีเลีย่งการแสดงความคิดเห็นตอ่บคุคลภายนอก หรอืสือ่มวลชนในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิท โดย

ตนเองไมม่ีอาํนาจหนา้ท่ี หรอืเรือ่งอนัใดท่ีอาจกระทบกระเทือนตอ่ช่ือเสยีงและการดาํเนินงานของบรษัิท 

4. ปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีกาํหนดอยา่งเครง่ครดั  

 

5.6  รายงานทางการเงนิและระบบการควบคุมภายใน 

1.  จดัทาํรายงานทางการเงินท่ีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัตอ่เวลาและเช่ือถือได ้โดยจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการ

บญัชีซึง่เป็นท่ีรบัรองโดยทั่วไป 

2. จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บรษัิทไดป้ฏิบตัิตามมาตรฐาน กฎระเบียบของ

บรษัิทและกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

5.7  การจัดหา       

1.  วางตวักับ ผูค้า้/ผูข้าย ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเชิงธุรกิจเท่านัน้ ควรระมดัระวงัอย่าใหเ้กิดขอ้ครหาไดว้่ามี

ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดเป็นพิเศษกบั ผูค้า้/ผูข้ายรายใดรายหนึ่งมากกว่ารายอ่ืนๆ จนอาจทาํใหเ้กิดการตดัสนิใจ

เลอืกจดัหา การจดัประมลู การเจรจาตอ่รอง ฯลฯ ไมเ่ป็นไปโดยยตุิธรรมและเสมอภาคเทา่เทียมกนัตอ่ทกุราย 

2.  ใหข้อ้มลูท่ีเท่ียงตรง ถกูตอ้ง อย่างตรงไปตรงมาแก่ผูค้า้/ผูข้าย โดยไม่ทาํใหผู้ค้า้/ผูข้าย รีบตดัสินใจดว้ยความ

เขา้ใจท่ีผิดพลาด หรอืไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้งแตไ่มค่รบถว้นเทา่ท่ีควรจะได ้

3.  ไมร่บัของกาํนลั สนินํา้ใจ การรบัเชิญไปงานเลีย้งประเภทสงัสรรค ์หรอืงานเลีย้งรบัรองจาก ผูค้า้/ผูข้าย ท่ีจดัขึน้

ใหเ้ป็นการสว่นตวั หรอืหมูค่ณะใดคณะหนึง่อยา่งเฉพาะเจาะจง รวมถึงการรบัเชิญไปดงูานท่ี ผูค้า้/ผูข้าย เสนอ

ตวัเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งให ้หรอืการรบัการสนบัสนนุคา่ใชจ้่ายจาก ผูค้า้/ผูข้าย สาํหรบักิจกรรมภายใน

ต่างๆ ทัง้นี ้เพ่ือหลีกเลี่ยงขอ้ครหาต่างๆ ท่ีอาจจะมีขึน้และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความโนม้เอียงท่ีจะช่วยเหลือตอบ

แทนฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เป็นพิเศษ 

4.  ไม่หวงัหรือเรียกรอ้งผลประโยชนต์อบแทนเป็นการสว่นตวั หรือหมู่คณะจาก ผูค้า้/ผูข้าย ไม่ว่าในโอกาส หรือ

สถานการณใ์ดๆและไมร่บัเงินหรอืสนิบนไมว่า่ในรูปแบบใดทัง้สิน้ 

5. ไม่เชิญ ผูค้า้/ผูข้าย เขา้ร่วมยื่นขอ้เสนอ หรือประกวดราคาโดยไม่ไดม้ีความตอ้งการจัดหาอย่างแทจ้ริง หรือ

ตัง้ใจไวแ้ลว้ว่าจะไม่จดัหาจาก ผูค้า้/ผูข้าย รายนัน้ ควรเลือกเชิญเฉพาะ ผูค้า้/ผูข้าย ท่ีเมื่อพิจารณาแลว้เห็นวา่  

มีคณุสมบตัิ ความตัง้ใจและความสามารถท่ีจะเขา้รว่มแขง่ขนัโดยหวงัจะไดร้บัการจดัหาในท่ีสดุเทา่นัน้  ไมค่วร

เชิญ ผูค้า้/ ผูข้าย มาประกวดราคาเพียงเพ่ือท่ีจะใชเ้ป็นเครื่องมือสาํหรบัตัง้เง่ือนไขต่อรองกบั ผูค้า้/ผูข้าย ราย

อ่ืน หากตอ้งการเพียงตวัเลขในการประมาณการค่าใชจ้่าย หรือจดัทาํงบประมาณ จะตอ้งแจง้ให ้ผูค้า้/ผูข้าย 

ทราบอยา่งแจง้ชดัลว่งหนา้ 

6. ใหห้ลกัเกณฑ ์ขอ้มลูท่ีชดัเจนถกูตอ้งและปฏิบตัิตอ่ผูค้า้/ผูข้าย ท่ีเขา้รว่มประกวดราคาโดยทดัเทียมกนั หากราย

หนึ่งรายใดรอ้งขอและไดร้บัขอ้มูลเพ่ิมเติม ขอ้มลูเพ่ิมเติมนัน้ควรถกูสง่ไปยงัรายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้อ้งขอดว้ย หรือ
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หากรายหนึ่งรายใดรอ้งขอและไดร้บัอนุญาตใหเ้ลื่อนกาํหนดวนัส่งเอกสารการประมูลก็จะตอ้งแจง้วนัครบ

กาํหนดใหมน่ัน้ใหร้ายอ่ืนๆ ทราบโดยทนัทีเช่นกนั 

7. รกัษาขอ้มลูตา่งๆ ท่ีไดร้บัจากผูเ้สนอราคา หรอืผูเ้ขา้รว่มประกวดราคา แตล่ะรายไวเ้ป็นความลบั ไมค่วรเปิดเผย

ตวัเลขราคา หรอืขอ้มลูทางเทคนิคท่ีไดร้บัจากรายหนึง่ใหก้บัรายอ่ืนทราบ 

8. ดาํเนินการจดัหาอยา่งโปรง่ใส ยตุธิรรมและซื่อสตัยแ์ละไมใ่หม้ีอิทธิพลใดๆ ท่ีไมช่อบธรรมแทรกแซงได ้

 

5.8  การให้หรือรับของขวัญ ทรัพยส์ิน หรือประโยชนอ์ืน่ใด  

1. พนกังานและครอบครวัไม่รบั หรือเรียกรอ้ง ผลประโยชน ์หรือเสนอค่าตอบแทน หรือจ่ายสินบน ในทกุรูปแบบ 

ซึ่งรวมถึงค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินการโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหม้ีการตอบ

แทนการปฏิบตัิท่ีเอือ้ประโยชนต์อ่ตน บรษัิท หรอืผลประโยชนเ์ก่ียวกบังานของบรษัิท 

2. การรบัของขวญัของพนกังานและครอบครวัตอ้งกระทาํอย่างเปิดเผยโปรง่ใสและไม่สง่ผลต่อการตดัสินใจเชิง

ธุรกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิท 

3. การใหข้องขวญัของพนกังานและครอบครวัตอ้งเป็นในลกัษณะท่ีไม่ฟุ่ มเฟือย หรือผิดศีลธรรม ประเพณีอนัดี

งามและกฎหมายในทอ้งถ่ินนัน้ 

4. การเลีย้ง/รบัการเลีย้งรบัรอง และการให/้รบับริการตอ้นรบัตอ้งเป็นการเลีย้ง/รบัการเลีย้งรบัรองและการให/้รบั

บริการตอ้นรบั อนัจาํเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไปและเพ่ือเป็นประโยชนท์างธุรกิจของบรษัิทใน

ลกัษณะท่ีไมเ่กินกวา่เหตคุวามสมัพนัธป์กติจากบคุคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของบรษัิทและ

มีความสมเหตสุมผล 

5. ไม่จ่ายค่ารบัรองและค่าบริการตอ้นรบั อนัรวมถึงค่าท่ีพกั ค่าโดยสารสาํหรบัการเยี่ยมชมสถานท่ีประกอบการ 

การศึกษาดูงาน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือค่าใชจ้่ายอ่ืนเพ่ือจูงใจใหก้ับเจา้หนา้ท่ีของรฐั บุคคลอ่ืน หรือ

หนว่ยงานอ่ืนกระทาํการอนัมิชอบดว้ยหนา้ท่ีเพ่ือประโยชนข์องบรษัิท 

6. ไมร่บัหรอืเรยีกรอ้งผลประโยชนห์รอืรบัเชิญไปงานเลีย้งประเภทสงัสรรค ์หรอืงานเลีย้งรบัรอง รวมถึงการรบัเชิญ

ไปดูงานท่ีบุคคลภายนอกเสนอตัวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งให้ หรือรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก

บคุคลภายนอก  เพ่ือใหม้ีผลต่อการตดัสนิใจดาํเนินธุรกิจรว่มกนั หรือตอบแทนการปฏิบตัิท่ีเอือ้ประโยชน ์หรือ

มุง่หวงัผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบับรษัิท  

 

5.9  การตอ่ต้านการติดสนิบนและการคอรรั์ปชั่น  

1. ไมเ่สนอใหค้า่ตอบแทน จ่ายสนิบน เรยีกรอ้ง ตกลงหรอืรบัสนิบนจากบคุคลอ่ืน หรอืหนว่ยงานอ่ืน ในทกุรูปแบบ 

ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินการโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหม้ีการตอบแทนการปฏิบตัิท่ีเอือ้ประโยชนต์่อกนั 

หรอืหวงัผลประโยชนเ์ก่ียวกบังานของบรษัิท 

2. ไม่ทาํธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรม ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีภาครฐั บคุคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน โดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

3. ไมบ่รจิาคหรอืรบัการบรจิาคเงิน หรอืจ่ายเงินเพ่ืออาํนวยความสะดวก หรอืใหเ้งินสนบัสนนุใดๆ แก่บคุคลอ่ืนหรอื

หนว่ยงานอ่ืน เพ่ือเป็นช่องทางในการจ่ายสนิบน 
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4. ไม่สนบัสนุนเงินหรือประโยชนอ่ื์นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มใหแ้ก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือ

บุคคลใดท่ีเก่ียวพนักับการเมือง เพ่ือใหไ้ดร้บัประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัท หรือเพ่ือประโยชนข์อง

ตนเองและบคุคลอ่ืน 

 

5.10  การซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน  

1. ไมใ่ชข้อ้มลูภายใน เพ่ือประโยชนข์องตนในการซือ้หรือขายหุน้ของบรษัิท หรอืใหข้อ้มลูภายในแก่บคุคลอ่ืน เพ่ือ

ประโยชนใ์นการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษัิท 

2. ไมซ่ือ้หรอืขายหุน้ของบรษัิทอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนท่ีบรษัิท จะเผยแพรง่บการเงิน หรอืเผยแพรส่ถานะของบรษัิท 

รวมถึงขอ้มลูสาํคญัอ่ืนๆ และ 1 วนัหลงัจากเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วแลว้ 

3. พนักงานท่ีใกลชิ้ดกับขอ้มูลสาํคัญของบริษัท ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยแ์ละการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลกัทรพัยข์องบรษัิท ตามหลกัเกณฑท่ี์บรษัิทกาํหนด เพ่ือปอ้งกนัการซือ้หรอืขายหุน้โดยใชข้อ้มลูภายใน 

 

5.11  ทรัพยส์ินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ      

1. ปกปอ้งทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษัิทและหลกีเลีย่งการละเมิดสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอ่ืน 

2. ปฏิบัติใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย ขอ้บังคับและขอ้ผูกพันตามสญัญาทัง้หมด เก่ียวกับสิทธิในทรพัยส์ินทาง

ปัญญาของบคุคลอ่ืน รวมถึงสทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ ความลบัทางการคา้และขอ้มลูกรรมสทิธ์ิอ่ืนๆ 

3. ไมล่ะเมิดหรอืนาํสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอ่ืนไปใชใ้นทางท่ีผิด 

4. ในกรณีท่ีงานอนัมีลิขสิทธ์ิหรือทรพัยส์นิทางปัญญาอ่ืนใดเกิดขึน้ จากการปฏิบตัิงานของพนกังาน ลิขสิทธ์ิหรือ

ทรพัยส์นิทางปัญญาเหลา่นัน้ยอ่มตกเป็นของบรษัิท 

5. หลกีเลีย่งการใช ้Internet Site ท่ีผิดกฎหมาย หรอืละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม รวมทัง้ไมเ่ผยแพรข่อ้มลูหรอืขา่วสาร

ของ Internet Site ดงักลา่วตอ่ผูอ่ื้น 

6. หลีกเลี่ยงท่ีจะส่ง Electronic Mail (E-mail) ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของบริษัท หรือสรา้งความ

ราํคาญตอ่ผูอ่ื้น หรอืฝ่าฝืนนโยบายบรษัิท หรอืผิดกฎหมาย หรอืละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม  

7. หลกีเลีย่งการติดตัง้และใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์บรษัิทไมม่ีลขิสทิธ์ิโดยเด็ดขาด 

8. รกัษารหสัผา่นของตนใหเ้ป็นความลบั เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หบ้คุคลอ่ืนเขา้ถึงขอ้มลูของตน 

9. พนกังานท่ีมีสทิธิพิเศษในการเขา้ถึงขอ้มลูบนสือ่อิเล็คทรอนิกสข์องผูอ่ื้น จะกระทาํการดงักลา่วไดก็้ตอ่เมื่อไดร้บั

ความเห็นชอบจากผูม้ีอาํนาจเทา่นัน้ 

10. พนกังานท่ีเขา้ถึงขอ้มลูบนสือ่อิเลค็ทรอนิกสข์องผูอ่ื้นโดยมิไดร้บัอนญุาตจะถือวา่มีความผิด 
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6. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 

 

1.  ถือเป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการบริษัทและพนักงานท่ีจะตอ้งรบัทราบ ทาํความเขา้ใจและ

ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเครง่ครดั  

2. ถือเป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของพนกังานท่ีตอ้งประเมินผลตนเองว่าดว้ยเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจตาม

หลกัเกณฑท่ี์บรษัิทกาํหนด 

3. บริษัทจดัใหม้ีช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน ในกรณีท่ีสงสยัว่าจะมีการกระทาํผิดจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัท การกระทาํผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมท่ีสอ่ถึงการทุจริต การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกนั 

ผา่นช่องทางดงันี ้ 

(1) ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทกุระดบั 

(2) คณะทาํงานบรรษัทภิบาล 

(3) ทางจดหมาย สง่ถึง 

ประธานกรรมการบรหิาร หรอืประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 171/2 ถนนกาํแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง  

เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 10210 

(4) ทาง e-mail โดยสง่มาท่ี ec@bafs.co.th หรอื ac@bafs.co.th 

(5) เว็บไซตบ์รษัิท www.bafsthai.com  

ทัง้นี ้บริษัทไม่สนบัสนนุใหพ้นกังานแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนไปยงัสื่อมวลชน หรือสงัคมออนไลน ์ซึ่งเป็น

ช่องทางนอกเหนือจากท่ีกาํหนดขา้งตน้ 

4. กระบวนการดาํเนินการเมื่อไดร้บัแจง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรยีน 

เมื่อบริษัทไดร้บัแจ้งเบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนมาแลว้ บริษัทโดยคณะทาํงานหรือผู้ท่ีได้รบัมอบหมายจะ

ดาํเนินการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล กําหนดแนวทางการแก้ไข/การป้องกัน รวมถึงกําหนด

มาตรการในการดาํเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบและประมวลผล เพ่ือรายงาน

ผลใหผู้ร้บัแจง้เบาะแส/หรือขอ้รอ้งเรียน และผูแ้จง้เบาะแส/หรือขอ้รอ้งเรียนทราบ รวมทัง้รายงานผลการ

ดาํเนินการดงักลา่วต่อกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบรษัิทตามลาํดบัแลว้แตก่รณี  

5.  แนวทางในการปกปอ้งพนกังาน หรอืผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้รอ้งเรยีน 

ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน จะไดร้บัความคุม้ครองโดยบรษัิทจะไมเ่ปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ ภาพ หรือขอ้มลูอ่ืนใด 

พรอ้มทัง้เก็บขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั 
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7. บทลงโทษ 

 

  จรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิทถือเป็นวนิยัอยา่งหนึ่ง ซึ่งกรรมการบรษัิทและพนกังานทกุคนตอ้งดาํรงตน

และปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดั พนกังานท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจะถกูพิจารณาโทษทางวินยัตามคู่มือนโยบาย

และระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท สาํหรบัพนกังานวา่ดว้ยเรื่องวินยัและโทษทางวินยั  กรรมการบริษัทหรือพนกังาน

จะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




