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BSI

สารจากกรรมการผูจัดการ

บร�ษัท อุตสาหกรรมน�ำตาลบานไร จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบานไร จำกัด มีแนวทางการพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยางยั่งยืน
ควบคูกับความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียตลอดหวงโซอุปทาน ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการดูแลพนักงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โดย บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบานไร จำกัด ไดจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจคูคา บริษัท
อุตสาหกรรมน้ำตาลบานไร จำกัด เพื่อเปนแนวทางใหคูคาของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม โดยมุงหวังวา
หลักการของจรรยาบรรณธุรกิจคูคา จะชวยผลักดันใหเกิดการพัฒนาธุรกิจไปพรอมกับการสราง
ความยั่งยืนตลอดหวงโซอุปทาน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563

ดร. ณัฐพล อัษฎาธร
กรรมการผูจัดการบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบานไร จำกัด
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BSI

ใบลงนามรับทราบและถือปฏบัติ
Supplier Acknowledgement Form
ขาพเจายืนยันวา ไดรบั ทราบจรรยาบรรณธุรกิจคูค า บริษทั อุตสาหกรรมน้ำตาลบานไร จํากัด
และ ตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเอกสารฉบับนี้
I have read, understood and accepted the Baanrai Sugar Industry Co., Ltd.
Supplier Code of Conduct
คูค า ลงนามรับรองและประทับตราบริษทั
ชือ่ บริษทั / Company name...........................................................................................................
ทีอ่ ยู / Address ................................................................................................................................
ชือ่ -นามสกุล / Full Name of Authorized Person.......................................................................
ตําแหนง / Title..................................................................................................................................
ตราประทับ (ถามี)/ Seal (If Any)

BSI
ลงชื่อ (Signature) : ........................................
วันที่ (Date) : ........................................
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จรรยาบรรณธุรกิจคูคา
บร�ษทั อุตสาหกรรมน�ำตาลบานไร จำกัด
Business ethics for partners of Baan rai Industry Co., Ltd.

พิมพครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2562

นิยามคำศัพทท่ัวไป
General terminology definition

บุคลากร บร�ษัท อุตสาหกรรมน�ำตาลบานไร จำกัด
BSI’s personnel
หมายถึง กรรมการผูบริหารและพนักงานของ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบานไร จำกัด

BSI’s personnel comprises of Board of Directors, management
executives, and employees of Baanrai Sugar Industry Co., Ltd.

คูคา

Business Partner
หมายถึง ผูจำหนาย ผูรับจาง ผูใหบริการ ที่ปรึกษา ตัวแทน
และผูจ ดั หาสินคาและบริการให บริษทั อุตสาหกรรมน้ำตาลบานไร จำกัด
Means distributors, contractors, service providers, consultants, agents and
suppliers of goods and services to Baanrai Sugar Industry Co., Ltd.

ลูกคา

The customer
หมายถึง ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว และตัวแทน

Means permanent employees, temporary employees and agents
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Practice principles
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business ethics

ดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน

Labor and human rights

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน
Hygiene, safety and work environment

1

จร�ยธรรมทางธุรกิจ
Business ethics

1.1 การตอตานทุจร�ต
Anti-Corruption

คูคาตองดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ซื่อสัตย สุจริต ปราศจากการปฏิบัติ
ที่สอไปในทางทุจริต คอรรัปชั่น คูคาตองไมเสนอให หรือใหของขวัญ สินบน
การเลีย้ งรับรอง ผลประโยชนอน่ื ใดแกหนวยงาน ราชการ ขาราชการ ลูกคา บุคลากร
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบานไร จำกัด หรือบุคคลอื่นใด ที่เกินกวาการแสดง
ความสัมพันธตามปกติหรือมีมลู คาเกินความเหมาะสมตามเทศกาล ขนบธรรมเนียม
หรือประเพณีของทองถิ่น เพื่อที่จะไดมาซึ่งสิทธิประโยชน หรือการไดเปรียบทาง
ธุรกิจ
Business Partners must conduct their business in accordance with the law,
integrity without corruption. Business Partners must not provide gifts, bribes,
hospitality or any other benefits to government agencies, civil servants,
customers, Baanrai Sugar Industry Co., Ltd. or any other personnel
that exceeds the normal relationship or has a value more than appropriate
to local festivals in order to obtain benefits or business advantage.
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1.2 การรักษาความลับ และทรัพยสินทางปญญา
Confidentiality and intellectual property protection

คูค า ตองเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวนตามขอตกลงระหวางกัน และ
ตองไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
คูค า ตองเก็บรักษาความลับและไมเปดเผยขอมูลทีเ่ ปนกรรมสิทธิ์ ทรัพยสนิ
ทางปญญา และขอมูลการคาของ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบานไร จำกัด โดย
ที่ไมไดรบั อนุญาต
Business Partners must disclose accurate and complete information in
accordance with the agreements and must not violate the intellectual
property of others.
Business Partners must maintain confidentiality and not reveal proprietary
information, intellectual property and trade information of Baanrai Sugar
Industry Co., Ltd. without permission.
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2

ดานแรงงานและสิทธ�มนุษยชน
Labor and human rights

2.1 การปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
Fair and equal treatment

คูค า ตองใหความเสมอภาค ความเทาเทียม ไมเลือกปฏิบตั ติ อ แรงงาน หรือ
กีดกัน แบงแยกเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ ความเห็นทางการ
เมือง หรือปฏิบิ ตั ไิ มเทาเทียมกันในรูปแบบใด ๆ
Business Partners must provide equality that does not discriminate against
labor, race, nationality, religion, gender, age, disability, and political
opinion or inequitable treatment in any form.
2.2 การคุมครองแรงงาน
Labor protection

คูค า ตองไมใชแรงงานเด็กทีม่ อี ายุตำ่ กวาเกณฑ โดยกฎหมายแรงงานของ
ประเทศทีค่ คู า ดำเนินการอยู
คูคาตองไมใชแรงงานหญิงในลักษณะการทำงานที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพและรางกายของลูกจางหญิง และปฏิบัติตอลูกจางหญิงที่มีครรภตามที่
กฎหมายกำหนด
Business Partners must not use child labor under the age of the labor laws
of the countries in which the trade partners operate.
Business partners shall not use female labor in a manner that may be
harmful to the health and physical health of female employees. Treat the
pregnant female employee as specified by law.
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2.3 การใชแรงงานบังคับ
Forced labor

คูคาตองไมใชแรงงานในลักษณะที่เปนการบังคับ โดยตองมั่นใจวาการ
จางงานเปนไปดวยความสมัครใจ และใหอิสระลูกจางในการลาออกหรือสิ้นสุด
การจางงานไดเมือ่ ลูกจางตองการ คูค า จะตองไมเรียกเก็บเงิน หรือเอกสารประจำตัว
(ตัวจริง) เชน บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขึ้นทะเบียนแรงงาน
ตางดาว หนังสืออนุญาตใหทำงานในประเทศไทย เปนตน เพื่อเปนหลักประกัน
การทำงาน

Business Partners must not use forced labor by ensuring that employment
is voluntary and can give employees freedom to resign or terminate
employment when the employee requires.
Business Partners must not charge or collect the original identification
documents such as ID card, passport, migrant worker registration document,
and work permit etc. as guarantee for work.
2.4 การจางงาน คาจางและผลตอบแทน
Employment, wages and compensation

คูคาตองจายคาตอบแทน คาลวงเวลา และสิทธิประโยชนที่ลูกจางจะตอง
ไดรับตามกฎหมาย และตองแจงแกลูกจางเปนลายลักษณอักษร เกี่ยวกับเงื่อนไข
การจางงานและคาจางกับลูกจาง โดยทำการแปลเปนภาษาที่ลูกจางทุกคนเขาใจ
Business Partners must pay compensation, overtime wage and benefits
that employees must receive according to the law and must notify the
employee in writing regarding employment conditions and wages to
employees by translating into a language that all employees understand.
2.5 ชั่วโมงการทำงานและวันหยุดพักผอน
Working hours and holidays

คูค า ตองกำหนดชัว่ โมงการทำงานปกติ ชัว่ โมงการทำงานลวงเวลา เปนไป
ตามทีก่ ฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดใหมีวันหยุดและวันลาไมนอยกวาที่กฎหมาย
กำหนด
Business Partners must specify normal working hours and overtime hours
according to the law including arranging holidays and leave no less than
the law.
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3

อาช�วอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน

Hygiene, safety and work environment

3.1 สภาพแวดลอมในการทำงาน
Work Environment

คูคาตองจัดเตรียมสภาพแวดลอมการทำงานที่ปลอดภัยและไมกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพแกลกู จาง รวมถึงการดูแลสวัสดิกิ ารพืน้ ฐานดานน้ำดืม่ หองสุขา
ที่สะอาด รวมถึงที่พักอาศัยทุกประเภทตอง สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
Business Partners shall arrange a safe workplace that does not harm
employees’ health including basic welfare for drinking water, clean toilets
including all types of residences must be clean, safe, and hygienic.
3.2 ความปลอดภัยสวนบุคคล
Personal Security

คูคาตองมีการประเมินสถานการณ และเหตุการณฉุกเฉิน รวมถึงมีการ
วางแผนและมีวิธีปฏิบัติที่รองรับการตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน รวมถึงจัดใหมี
อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลทีไ่ ดมาตรฐานเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะ
ความเสี่ยง
Business Partners must have an assessment of the emergency situations
including planning and procedures that support emergency response by
providing standard personal protective equipment sufficient and suitable
for the nature of risk.
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3.3 การใชทรัพยากรและการปองกันมลภาวะ
Resource use and pollution prevention

คูคาตองดำเนินธุรกิจดวยความใสใจสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ตลอดจนใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ และสงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมใหนอ ยทีส่ ดุ
Business Partners must conduct business with care for the environment.
Comply with relevant laws, regulations, environmental standards as well
as use the resources most efficiently by having minimal environmental
impact.
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