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 บริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณสําหรับคู่ธุรกิจ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจ

ร่วมกนั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

คํานิยาม  

บริษัท     หมายถึง บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

คู่ธุรกจิ   หมายถึง ผูจ้ดัหานํ้ามนัอากาศยาน หรือสินคา้ หรือผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งเพื่อ 

สนบัสนุนการใหบ้ริการของบริษทั หรือผูจ้ดัหาสินคา้และบริการ 

ใหก้บับริษทั 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์      หมายถึง   การกระทาํหรือสถานการณ์ท่ีกรรมการ/พนกังานมีผลประโยชน์

ส่วนตนมากจนมีผลต่อการตดัสินใจหรือผลประโยชน์ การปฏิบติั

หนา้ท่ีในตาํแหน่งของกรรมการ/พนกังานนั้นและส่งผลกระทบ

ต่อประโยชน์ของบริษทั ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights)  หมายถึง สิทธิท่ีมีโดยธรรมชาติของมนุษยทุ์กคน โดยไม่คาํนึงถึงความ

แตกต่างทางกาย จิตใจ เช้ือชาติ สีผวิ เพศ ภาษา ศาสนา การศึกษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม สถานะทางสังคม ทรัพยสิ์น 

หรือเร่ืองอ่ืนใดตามกฎหมาย นอกจากน้ี ทุกคนยงัมีความเสมอ

ภาค เสรีภาพ และมีสิทธิไดรั้บความคุม้ครองให้พน้จากการเป็น

ทาสและการทรมาน การคา้มนุษย ์การล่วงละเมิด การใชแ้รงงาน

บงัคบัและการใชแ้รงงานเด็ก มีอิสระในการแสดงความเห็น การ

แสดงออก รวมทั้ งสิทธิในการทาํงาน ได้รับค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสม โดยปราศจากการเลือกปฏิบติั 

 

ขอบเขตและแนวปฏิบัติของคู่ธุรกจิ 

1. จรรยาบรรณในการทาํธุรกจิ 

1.1 การต่อตา้นคอร์รัปชั่น ตอ้งไม่กระทาํหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและ 

จะต้องกาํหนดมาตรการป้องกันไม่ให้พนักงานมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น 

รวมถึงให้ความร่วมมือกบับริษทั เพื่อป้องกนัการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ตลอดจนควรเข้าร่วม

ประกาศเจตนารมณ์และขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทย  

1.2 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ตอ้งไม่กระทาํการใดๆ อนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ต่อบริษทั หรือมีส่วนไดเ้สียกบับุคลากรของบริษทั  
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1.3 การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ตอ้งยึดมัน่และปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่สร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอยา่งไม่เป็นธรรม หรือการตกลงร่วมกนัเพื่อลดการแข่งขนัในธุรกรรม

ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

1.4 การรักษาความลบัและทรัพยสิ์นทางปัญญา  ตอ้งไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัและ

ตอ้งไม่นาํทรัพยสิ์นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น รวมทั้งกาํหนดมาตรการป้องกนัท่ี

เหมาะสมเพื่อมิให้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษทัถูกเปิดเผยหรือ

นาํไปใชเ้พื่อประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

1.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ

มนุษยชน และมีความรับผดิชอบต่อสังคม ชุมชน รวมทั้ง ไม่สร้างหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบในทาง

ลบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

 

2. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

2.1 การคุม้ครองแรงงาน  ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงานและหลกัสิทธิมนุษยชน

อยา่งเคร่งครัด ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิเด็ก  

2.2 การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั  ตอ้งปฏิบติัต่อพนกังานของตนและชุมชนดว้ยความเคารพในเกียรติ 

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ตามหลกัสิทธิมนุษยชนของลูกจา้งอยา่งเป็นธรรม  

2.3 ชัว่โมงการทาํงาน  ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยชัว่โมงการทาํงานต่อวนัและต่อสัปดาห์ ไม่เกิน

ตามท่ีกฏหมายกาํหนด กรณีมีการทาํงานล่วงเวลาตอ้งเป็นไปตามความสมคัรใจของลูกจ้าง 

รวมทั้งจดัใหมี้วนัหยดุและวนัลาไม่นอ้ยกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด 

2.4 ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์   ต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและ

ผลประโยชน์ท่ีลูกจา้งพึงไดรั้บอยา่งถูกตอ้งเป็นธรรม เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

3. มาตรฐานด้านคุณภาพ   

ตอ้งจดัหาและส่งมอบผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดของ

บริษทัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4. สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4.1 ความปลอดภยัในการทาํงาน  ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั โดย

จะตอ้งจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม เพียงพอและควบคุมให้นาํไปใช้งานอย่าง

เขม้งวด รวมทั้งจะตอ้งจดัทาํระบบ ระเบียบปฏิบติัในการทาํงานอย่างปลอดภยัและควบคุมให้

พนกังานปฏิบติัตาม เพื่อลดความเส่ียงอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน  
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4.2 การเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน  ตอ้งกาํหนดระเบียบปฏิบติัในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของคู่

ธุรกิจและส่ือสารใหลู้กจา้งมีความเขา้ใจ ตลอดจนปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.3 สุขอนามยัของพนกังาน  ตอ้งจดัเตรียมสถานท่ีปฏิบติังานให้ถูกสุขอนามยั มีความปลอดภยัตาม

มาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

5. การจัดการและรักษาส่ิงแวดล้อม 

ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานดา้นส่ิงแวดล้อมท่ีหน่วยงานราชการหรือ

บริษทักาํหนด  

 

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจของคู่ธุรกิจและท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทั  

 

7. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

บริษทัจดัใหมี้ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

7.1 ทางอีเมลข์องประธานกรรมการบริหาร ท่ี ec@bafs.co.th 

7.2 ทางอีเมลข์องประธานกรรมการตรวจสอบ ท่ี ac@bafs.co.th 

7.3 ทางจดหมาย ส่งถึง 

ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 171/2 ถนนกาํแพงเพชร 6  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210 

7.4  ทางเวบ็ไซตบ์ริษทั www.bafsthai.com 

ทั้งน้ี คู่ธุรกิจท่ีแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน จะไดรั้บความคุม้ครองโดยบริษทัจะไม่เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ 

ภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใด พร้อมทั้ งเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ

ความสมัพนัธ์หรือการดาํเนินธุรกิจกบับริษทั เวน้แต่การแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนดงักล่าวเป็นเท็จโดยมี

เจตนากลัน่แกลง้ผูใ้ดผูห้น่ึง 
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