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จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)





วัฒนธรรมองค์กร
Business Culture 

พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างย่ังยืนไปกับส่ิงแวดล้อมและสังคม
Develop sustainable innovative business in harmony with environment and society

วัฒนธรรมพนักงาน
Employee Culture 

เป็นคนดี มีความรู้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน
To be virtuous, knowledgeable, and contributive to others



สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินธุรกิจโดยมีแนวทาง 

“การด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” มานับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท รวมถึง
การปฏิบัติหน้าท่ีตามวัฒนธรรมของพนักงานในการด ารงตน “เป็นคนดี มีความรู้ เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่น” อันเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ บริษัท บางจากฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้วย คู่ค้า เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญท่ีมีสว่นร่วมสร้างคุณค่าและการ
เติบโต บริษัท บางจากฯ จึงมีเจตนารมณ์ส่งเสริมคู่ค้าในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและ
สอดคล้องกับวิถีการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงจัดท า “จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภบิาล (Environment, Social and Governance; ESG) ซึ่งเป็นแนวทางสากลเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท บางจากฯ มุ่งหวังความร่วมมือจากคู่ค้าในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตาม
แนวทางในจรรยาบรรณฉบับนี้เป็นพื้นฐานเพื่อสร้างความเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน



ค าน า
ในเรื่องการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยนื มีหลากหลายค าที่ถูกน ามาใช้เพื่อสื่อความหมายในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น Corporate Social

Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกจิ) หรือ Corporate Citizenship (การเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กรธุรกิจ) ต่างมีเป้าหมายและองค์ประกอบที่
เหมือนกัน คือ การสร้างธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อยา่งยาวนาน (เศรษฐกิจ) สร้างประโยชน์ให้กับสังคม (สังคม) และลดผลกระทบเชิงลบต่อสิง่แวดล้อม (สิ่งแวดล้อม) 
ได้ในเวลาเดียวกัน

บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีแนวคิดและแนวทางในการดูแลสิ่งแวดลอ้ม (E) การท าประโยชน์ต่อสังคม (S) ควบคู่เป็นเน้ือเดียวกับการท า
ธุรกิจมาโดยตลอดกว่า 30 ปี ด้วยวิถีแห่งคุณธรรม จริยธรรม (G) ที่บริษัท บางจากฯ ยังคงยึดถือและน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การด าเนินธุรกิจด้วย 
ESG เป็นวิถีแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแทจ้ริง เป็นที่ยอมรับร่วมกันในระดับสากล รูปธรรมที่ปรากฏชัด คือ การสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลหลาย
แนวทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐาน ISO26000 : แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งช่วยต่อยอดความคิดและแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนให้แก่บริษัท 
บริษัท บางจากฯ น ามาพัฒนาและประยุกต์เพิ่มเติม ขยายผลให้ครอบคลุมการด าเนินการที่ บริษัท บางจากฯ รับผิดชอบเพื่อสรา้งคุณค่าต่อลกูค้า ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้คู่ค้ามีนโยบาย และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเปน็การด าเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่

1. จริยธรรมทางธุรกิจ

2. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

4. สิ่งแวดล้อม

5. การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

บริษัท บางจากฯ เชื่อว่า หากคู่ค้าของบริษัท บางจากฯ มีการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคู่ค้าภายใต้การด าเนินการ 5 ด้าน 
ตามแนวทางใน “จรรยาบรรณคู่ค้าเพือ่การพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน” นี้แล้ว จะส่งผลให้คู่ค้าเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นกัน
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1.1 การก ากับดูแลกิจการ
คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้หลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

1.2 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม

รวมถึงด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

จริยธรรมทางธุรกิจ
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จริยธรรมทางธุรกิจ

1.3 การรักษาความลับ
คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัท บางจากฯ เป็นความลับ และไม่น าข้อมูล

ดังกล่าวไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม รวมถึงไม่ละเมิดข้อมูลความลับของผู้อื่น

1.4 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ต้องเคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมถึงจัดให้มี

มาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
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จริยธรรมทางธุรกิจ
1.5 ผลประโยชน์ทับซ้อน

บริษัท บางจากฯ ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และตระหนักดีกว่าองค์กรที่
ปราศจากคุณธรรมและจริยธรรมจะไม่สามารถด ารงความยั่งยืนอยู่ในธุรกิจได้ บริษัท บางจากฯ 
คาดหวังให้คู่ค้าปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยไม่ด าเนินการใดๆที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างคู่ค้ากับบุคลากรของบริษัท บางจากฯ

1.6  การต่อต้านคอร์รัปชั่น
คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ จะไม่กระท าหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยจัด

ให้มีมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ความร่วมมือ
กับ บริษัท บางจากฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น ตลอดจนควรเข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์และขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต
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การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
2.1 การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ต้องปฏิบัติต่อแรงงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2.2 การไม่เลือกปฏิบัติ
คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ต้องเคารพศักด์ิศรีของลูกจ้าง ปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและ

เท่าเทียม ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่กดข่ีบังคับใช้แรงงานและไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่าง
ของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม
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การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
2.3 การคุ้มครองแรงงาน

คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะของนายจ้างท่ีปฏิบัติต่อลูกจ้าง 
และจัดให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายก าหนดอย่างถูกต้อง โดยแรงงานจะต้องมีอายุ
ไม่น้อยกว่า 15 ปี ในกรณีมีการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปี ต้องจัดให้แรงงาน
นั้นได้รับความคุ้มครอง ค่าจ้าง ผลประโยชน์ หรือเรื่องอื่นใดตามสิทธิทางกฎหมายก าหนดทุกประการ

2.4 การไม่บังคับใช้แรงงาน 
คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ต้องไม่ใช้หรือได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานด้วยรูปแบบใดๆ

ที่เป็นการลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคาม ข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือ
การใช้ความรุนแรง
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การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
2.5 ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ และระยะเวลาการท างาน

คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ต้องบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา สิทธิประโยชน์ 
ระยะเวลาการท างาน และสวัสดิการ อย่างถูกต้องตามกฎหมายตรงตามก าหนดเวลา และเท่าเทียม
กันส าหรับงานที่เท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ อีกทั้ง ต้องไม่ให้พนักงานของตน
ท างานเป็นเวลานานเกินกว่ากฎหมายก าหนด หากมีความจ าเป็น จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจ
ของพนักงาน

2.6 การเลิกจ้าง
ในกรณีคู่ค้าของบริษัท บางจากฯ มีการเลิกจ้าง ต้องมีกระบวนการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3.1 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
อย่างเคร่งครัด จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
เพื่อลดและควบคุมผลท่ีอาจเกิดขึ้นการบาดเจ็บ/ เจ็บป่วย/ อุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังเปิดโอกาส
ให้พนักงานของตนสามารถน าเสนอประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยได้โดยไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่
ขัดต่อระเบียบวินัย

3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีพร้อมใช้ 

เหมาะสมกับงานและเพียงพอให้แก่พนักงานของตน
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

3.3 การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน
คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ต้องมีการประเมินสถานการณ์และเหตุฉุกเฉิน มีการวางแผนและ

ระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือรองรับและตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน และจัดให้มีการอบรมสื่อสารให้แก่
พนักงานของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเข้าใจ ปฏิบัติได้ถูกต้องและปลอดภัย
เม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
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สิ่งแวดล้อม

คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง
บริหารจัดการมลพิษ/ ของเสียตามที่กฎหมายก าหนด

คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ควรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ใช้หลัก 3Rs ได้แก่ ลดปริมาณการใช้ 
(Reduce) น ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และ รีไซเคิล (Recycle)

คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ควรเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และระมัดระวัง
ในการด าเนินการใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

คู่ค้าของบริษัท บางจากฯ ควรด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน/
สังคมรอบข้าง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นให้กับชุมชนและ
สังคมไทย



หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน าเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
• ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและมาตรฐานองค์กร

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)
E-mail: Nintira@bangchak.co.th โทรศัพท์ 0 2335 4383

mailto:Nintira@bangchak.co.th

