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วันทีม่ ีผลบังคับใช้
อนุมัติโดย

วันที่ 1 ธันวาคม 2561
.............................................
(กรรมการผูจ้ ดั การ)

สารจากกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ การเชื้ อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ดาเนิ นธุ รกิจโดยมุ่งเน้นจรรยาบรรณธุ รกิ จ
และการบริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลตามนโยบายบริ หารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยบริ ษทั ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ และเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุ จริ ต ซึ่ งเป็ นแนวทางที่
ชัดเจนในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ให้เกิดความยัง่ ยืน
บริ ษทั มีความตั้งใจที่จะส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คู่ธุรกิจ ดาเนินธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรมและให้มีการกากับ
ดูแลกิ จการที่ดี จึงได้กาหนดจรรยาบรรณสาหรับคู่ธุรกิ จ เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามจรรยาบรรณ
ธุ รกิจของบริ ษทั
บริ ษทั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า “จรรยาบรรณสาหรับคู่ธุรกิจ” ฉบับนี้ จะเป็ นพื้นฐานในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อสร้าง
ความเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ไปพร้อมกับความยัง่ ยืนของคู่ธุรกิจ

( นายประกอบเกียรติ นินนาท )
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั ได้กาหนดจรรยาบรรณสาหรับคู่ธุรกิ จ เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานและแนวทางปฏิ บตั ิในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ร่ วมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คานิยาม
บริษัท
คู่ธุรกิจ

หมายถึง บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
หมายถึง ผูจ้ ดั หาน้ ามันอากาศยาน หรื อสิ นค้า หรื อผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนการให้บริ การของบริ ษทั หรื อผูจ้ ดั หาสิ นค้าและบริ การให้กบั บริ ษทั

ขอบเขตและแนวปฏิบัติของคู่ธุรกิจ
1. จรรยาบรรณในการทาธุรกิจ
1.1 การต่อต้านคอร์ รัปชั่น ต้องไม่กระทาหรื อสนับสนุ นการทุ จริ ตหรื อคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบและ
จะต้องก าหนดมาตรการป้ องกันไม่ ใ ห้พ นัก งานมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับ การทุ จริ ตหรื อคอร์ รัป ชั่น
รวมถึ งให้ความร่ วมมื อกับบริ ษทั เพื่อป้ องกันการทุ จริ ตหรื อคอร์ รัป ชั่น ตลอดจนควรเข้า ร่ วม
ประกาศเจตนารมณ์ และขอรั บรองการเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต
1.2 ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ต้อ งไม่ ก ระท าการใดๆ อัน ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบุคลากรของบริ ษทั
1.3 การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ต้องยึดมัน่ และปฏิ บตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ ดี ไม่สร้ างความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม หรื อการตกลงร่ วมกันเพื่อลดการแข่งขันในธุ รกรรม
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
1.4 การรักษาความลับและทรัพย์สินทางปั ญญา ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั และ
ต้องไม่นาทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรื อผูอ้ ื่น รวมทั้งกาหนดมาตรการป้ องกันที่เหมาะสมเพื่อมิให้ทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อข้อมูลที่
เป็ นความลับของบริ ษทั ถูกเปิ ดเผยหรื อนาไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
1.5 ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้อ ม ประกอบธุ ร กิ จ อย่า งมี จ ริ ย ธรรม มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและไม่สร้างหรื อก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อม
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2. สิ ทธิมนุษยชนและแรงงาน
2.1 การคุ ม้ ครองแรงงาน ต้องปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายแรงงานและหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนไม่ละเมิดสิ ทธิเด็ก
2.2 การปฏิ บตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ต้องปฏิ บตั ิต่อพนักงานของตนด้วยความเคารพในเกี ยรติ ศักดิ์ ศรี
ความเป็ นมนุษย์ ตามหลักสิ ทธิมนุษยชนของลูกจ้างอย่างเป็ นธรรม
2.3 ชัว่ โมงการทางาน ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยชัว่ โมงการทางานต่อวันและต่อสัปดาห์ ไม่เกิน
ตามที่ ก ฏหมายก าหนด กรณี มี ก ารท างานล่ วงเวลาต้องเป็ นไปตามความสมัค รใจของลู ก จ้า ง
รวมทั้งจัดให้มีวนั หยุดและวันลาไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมายกาหนด
2.4 ค่ า จ้า งและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต้อ งจ่ า ยค่ า จ้า ง ค่ า ท างานล่ ว งเวลา ค่ า ท างานในวัน หยุ ด และ
ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้องเป็ นธรรม เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
3. มาตรฐานด้ านคุณภาพ
ต้องจัดหาและส่ งมอบผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีคุณภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานและข้อกาหนดของ
บริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สุ ขภาพ อาชี วอนามัยและความปลอดภัย
4.1 ความปลอดภัยในการทางาน ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชี วอนามัย โดย
จะต้องจัดหาอุ ปกรณ์ ป้องกันส่ วนบุ คคลที่ เหมาะสม เพียงพอและควบคุ มให้นาไปใช้งานอย่าง
เข้มงวด รวมทั้งจะต้องจัดทาระบบ ระเบียบปฏิ บตั ิในการทางานอย่างปลอดภัยและควบคุ มให้
พนักงานปฏิบตั ิตาม เพื่อลดความเสี่ ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น
4.2 การเตรี ยมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน ต้องกาหนดระเบียบปฏิบตั ิในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นของคู่
ธุ รกิจและสื่ อสารให้ลูกจ้างมีความเข้าใจ ตลอดจนปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
4.3 สุ ขอนามัยของพนักงาน ต้องจัดเตรี ยมสถานที่ปฏิบตั ิงานให้ถูกสุ ขอนามัย มีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
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5. การจัดการและรักษาสิ่ งแวดล้อม
ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อมที่หน่ วยงานราชการหรื อ
บริ ษทั กาหนด
6. การปฏิบัติตามกฎหมาย
ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุ รกิจของคู่ธุรกิจและที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจของบริ ษทั
7. การแจ้ งเบาะแส หรือข้ อร้ องเรียน
บริ ษทั จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรื อข้อร้องเรี ยนผ่านช่องทาง ดังนี้
7.1 ทางอีเมล์ของประธานกรรมการบริ หาร ที่ ec@bafs.co.th
7.2 ทางอีเมล์ของประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ ac@bafs.co.th
7.3 ทางจดหมาย ส่ งถึง
ประธานกรรมการบริ หารหรื อประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 171/2 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10210
7.4 ทางเว็บไซต์บริษัท www.bafsthai.com
ทั้งนี้ คู่ธุรกิ จที่แจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน จะได้รับความคุ ม้ ครองโดยบริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยชื่ อ ที่อยู่
ภาพ หรื อ ข้อ มู ล อื่ น ใด พร้ อ มทั้ง เก็ บ ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งเป็ นความลับ และจะไม่ มี ผ ลกระทบใดๆ ต่ อ
ความสัมพันธ์หรื อการดาเนินธุ รกิจกับบริ ษทั เว้นแต่การแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนดังกล่าวเป็ นเท็จโดยมี
เจตนากลัน่ แกล้งผูใ้ ดผูห้ นึ่ง
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