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จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
( Code of Conduct )
บริษัท บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
สารจากกรรมการผู้จัดการ
เรียน ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่ าน
บริ ษ ทั บางกอก เทเลคอม เอ็น จิ เนี ยริ่ ง จากัด มี ป รั ช ญาในการดาเนิ นธุ รกิ จด้วย ความซื่ อสัตย์สุ จริ ต
ถูกต้อง โปร่ งใส มีจริ ยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อสังคม และเป็ นไปตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี
ตลอดมา ซึ่ งทาให้บริ ษทั สามารถเติบโตอย่างมัน่ คงยัง่ ยืน และเป็ นบริ ษทั ชั้นนาในด้านธุ รกิจการติดตั้งโครงข่าย
โทรคมนาคมที่ได้รับการยอมรับ เชื่อถือ และความไว้วางใจจาก ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ าย
คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูก้ าหนดนโยบายการบริ หาร และการกากับดูแลกิจการเพื่อให้การดาเนิ น
ธุ รกิ จสอดคล้องกับปรัชญาการดาเนิ นธุ รกิจ จึงได้มีการปรับปรุ งจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจฉบับนี้ เพื่อ
ปลูกฝังให้ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนตระหนัก และมีความเข้าใจ ตลอดจนใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการทา
หน้าที่ ของตน เพื่ อส่ งเสริ มให้บ ริ ษทั มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จ และให้การดาเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ในนามของกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ทุกคนในองค์กร
จะยึดมัน่ และปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จฉบับนี้ ตลอดจนยึดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
อันจะช่ วยสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้เป็ นที่ ยอมรับ ต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ าย ซึ่ งจะส่ งผลให้บริ ษทั เจริ ญเติบ โตอย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน

( นายสุ ดเขต สุ จิพิธธรรม )
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
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จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ( Code of Conduct )
บริษัท บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่ างยัง่ ยืน
1. ดาเนินธุรกิจภายใต้ กลยุทธ์ ท้งั ระยะสั้ น และระยะยาว
บริ ษทั มีการวางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุ รกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว แต่ยงั คงความยืดหยุน่ ในการปรับตัว
โดยคานึงถึงปั จจัยเสี่ ยงทั้งภายใน และภายนอกอย่างครบถ้วน
2. ดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส
บริ ษ ัท มี น โยบายในการด าเนิ น ธุ รกิ จอย่า งโปร่ ง ใส ( Transparency ) และตรวจสอบได้ ใช้ห ลัก จริ ย ธรรม
ต่อต้านทุจริ ต และคอร์ รัปชัน่ ในทุกขั้นตอนของการดาเนินธุ รกิจ
3. ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
บริ ษทั มีนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิ จโดยมุ่งเน้นให้เกิ ดผลกระทบในทางลบให้น้อยที่สุด หรื อไม่มีเลย ต่อผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย ทั้งสังคมใกล้ และไกล ทั้งทางตรง และทางอ้อม และยังมุ่งมัน่ ในการสร้างคุณค่าร่ วมกันด้วย
ความจริ งใจ
4. ดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั มีนโยบายในการบริ หารจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด พร้อมทั้งสร้างจิตสานึ ก
ในการปฏิบตั ิการ ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และชุมชนให้นอ้ ยที่สุด หรื อไม่มีเลย
จรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจ
เพื่ อให้ก ารด าเนิ น ธุ รกิ จของบริ ษ ัท เป็ นไปอย่า งถู ก ต้องตามกฎหมาย มี จริ ย ธรรม และสอดคล้องกับ หลัก
บรรษัทภิบาล บริ ษทั จึงได้จดั ทา และเผยแพร่ จรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จให้กบั ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนรับทราบ เพื่อให้ยึดถือเป็ นกรอบ และแนวทางในการปฏิ บตั ิงานโดยเคร่ งครัด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
จรรยาบรรณต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักดีวา่ บริ ษทั มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในระยะยาว บริ ษทั จึง
มุ่งมัน่ ในการเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ ้นในการดาเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์สุจริ ต และจริ ยธรรมอัน
ดีงาม ด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิ จการให้มีความเจริ ญเติบโต มัน่ คง ปฏิ บตั ิตามพันธะกิ จที่ให้ไว้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น
เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด
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จรรยาบรรณต่ อลูกค้ า
บริ ษ ทั มี ค วามมุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึ งพอใจ และความมัน่ ใจให้ก ับลู กค้า ซึ่ งมี ผ ลต่อความส าเร็ จของธุ รกิ จ
บริ ษ ทั จึงพยายามแสวงหาวิธี การที่ จะสนองความต้องการของลู ก ค้าให้มี ประสิ ทธิ ภาพ และมี ประสิ ทธิ ผลอยู่
ตลอดเวลา จัดให้มีระบบการบริ หารดูแลลู กค้าภายหลังการขาย เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จึงได้
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
1. ดาเนินการบริ หารงานทุกโครงการอย่างดี โดยใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และมีความรับผิดชอบ
2. ส่ งมอบสิ นค้า และบริ การที่มีคุณภาพ ตรงตาม หรื อสู งกว่าความคาดหมายของลู กค้าในราคาที่เป็ นธรรม ซึ่ ง
สิ นค้า และบริ การดังกล่าวต้องปลอดภัย
3. ให้ขอ้ มู ลข่าวสารที่ ถูก ต้อง เพี ยงพอ และทันต่อเหตุ การณ์ แก่ ลูกค้า เพื่อป้ องกันมิ ให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ ยวกับ
คุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของสิ นค้า หรื อบริ การนั้น โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุ ภาพ มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นที่ไว้วางใจของลูกค้า จัดให้มีระบบ และกระบวนการที่ให้
ลู กค้าสามารถร้ องเรี ยนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มี ความรวดเร็ วในการสนองตอบต่อความต้องการของ
ลูกค้า และจะดาเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด
5. จัดให้มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า โดยจะดูแลไม่ให้มีการนาข้อมูล หรื อความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลู กค้า โดยไม่ได้รับอนุ ญาต
จากลูกค้า หรื อ จากผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ก่อน เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ชี้แจงหรื อดาเนินการในทางกฎหมาย
6. รับประกันสิ นค้าภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่เหมาะสม และจัดให้มีการตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่ องให้
เรี ยบร้อยภายในระยะเวลาการรับประกัน
จรรยาบรรณต่ อพนักงาน
พนัก งานถื อ เป็ นทรั พ ยากรอัน มี ค่ าสู งสุ ด และเป็ นปั จจัยส าคัญ ต่ อความส าเร็ จ บริ ษ ัท จึ ง มุ่ งพัฒ นา เสริ ม สร้ าง
วัฒ นธรรมองค์ก ร และบรรยากาศการท างานที่ ดี รวมทั้งส่ งเสริ ม การท างานเป็ นที ม และสร้ างความรั ก ความ
สามัคคีภายในบริ ษทั และมีการปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
1. ปฏิ บ ตั ิ ต่อพนัก งานด้วยความสุ ภาพ และให้ ความเคารพต่ อความเป็ นปั จเจกชน รวมถึ งเคารพในความเป็ น
ส่ วนตัวของพนักงาน ไม่นาข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน อาทิ เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ไปเปิ ดเผยต่อ
บุคคลภายนอก
2. ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงให้รางวัล หรื อพิจารณาความดีความชอบ และ
การลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุ จริ ตใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ ความเหมาะสม
ของพนักงาน และระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
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3. จ่ายค่าตอบแทนให้กบั พนักงานเป็ นธรรม และสู งกว่าที่กฎหมายกาหนด โดยพิจารณาจากผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ประกอบกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยบริ ษทั จะจัดการค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์
ให้สามารถจูงใจ และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถไว้กบั บริ ษทั
4. มีระเบี ยบในการร้ องทุ กข์เพื่ อเป็ นช่ องทางไม่ให้พนักงานทุ กลาดับชั้นถู กกลัน่ แกล้งโดยไม่ได้รับความเป็ น
ธรรม รวมถึงจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณี ที่พนักงานกระทาผิดระเบียบ หรื อถูกร้องเรี ยน
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคน และทุกระดับ
5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชี วติ และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ และให้
มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทางาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิ การ และสิ ทธิ ประโยชน์ของพนักงาน เช่ น กองทุ น
สารองเลี้ ยงชี พ การรั กษาพยาบาล เงิ นช่ วยเหลื อค่าทันตกรรม การตรวจสุ ขภาพประจาปี เงิ นช่ วยเหลื องาน
อุปสมบท เงิ นช่ วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลื องานศพ เงินช่ วยเหลือกรณี พนักงานประสบภัยพิบตั ิ ประกันชี วิต
อุบตั ิเหตุ ฯลฯ และสื่ อสารให้พนักงานใช้สวัสดิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพที่ดีของชีวติ พนักงานทุกคน
6. ให้ความสาคัญกับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ และศักยภาพเพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการเติบโตในสายงาน
โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึง และสม่าเสมอ
7. ยึดมัน่ ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมาย และข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ พนักงานอย่างเคร่ งครั ด และหลี กเหลี่ ยงการ
กระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม หรื อก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อพนักงาน
8. ปลูกฝัง และสร้างจิตสานึกที่ดีให้พนักงานรู ้จกั การแบ่งปั น การเป็ นผูใ้ ห้ และเป็ นพลเมืองดีของสังคม
จรรยาบรรณต่ อเจ้ าหนี้
บริ ษทั มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
และอยู่บ นพื้ นฐานของความเป็ นธรรม และหลี ก เลี่ ยงสถานการณ์ ที่ ท าให้ เกิ ดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
รวมทั้งยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามข้อตกลง สัญญา ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เป็ นจริ งอยูเ่ สมอ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมทั้ง
สองฝ่ าย จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
1. ชาระหนี้ คืนต่อเจ้าหนี้ ตรงต่อเวลาตามเงื่ อนไขที่ กาหนด ตลอดจนปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ เจ้าหนี้ หรื อสถาบัน
การเงินกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนรักษาคุณภาพสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นหลักประกันให้เป็ นไปตามที่เจ้าหนี้
กาหนด
2. เมื่ อมี เหตุ ส าคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงิ นโดยมี นัยสาคัญ และอาจกระทบต่อหนี้ ที่ ตอ้ งชาระ บริ ษ ทั
จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่ วมกันหาวิธีป้องกัน หรื อแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
จรรยาบรรณต่ อคู่ค้า
บริ ษทั มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม โดยการดาเนินการใดๆ ต้องคานึงถึงชื่อ
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เสี ยงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณี ปฏิบตั ิที่สาคัญ รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธะสัญญากับคู่
ค้า และคานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนิ นธุ รกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ไว้ดงั นี้
1. ในการคัดเลือกคู่คา้ ผูเ้ ป็ นผูร้ ับเหมา บริ ษทั จะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจากคู่คา้ ผูเ้ สนอผลงาน ภายใต้หลักเกณฑ์
เงื่อนไขเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับทุกราย
2. เปิ ดโอกาสให้คู่คา้ รายใหม่สามารถเข้ามาร่ วมงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านฝี มือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
3. ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง และรายงานที่ถูกต้อง
4. ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ ไม่สุ จริ ตในทางการค้ากับคู่คา้ รวมทั้งเพื่อเป็ นการป้ องกันการ
ปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นธรรม บริ ษทั กาหนดห้ามมิให้รับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดจากคู่คา้ หรื อบุคคลอื่น
ที่มีหน้าที่ หรื อธุ รกิ จเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั โดยหากเป็ นการรับของขวัญอันเนื่ องมาจากประเพณี นิยมปกติ เช่ น
เทศกาลปี ใหม่ ให้ส่งของขวัญดังกล่าวไปยังหัวหน้าฝ่ ายที่ตนสังกัด เพื่อดาเนิ นการใช้ประโยชน์เพื่อส่ วนรวม
ต่อไป
5. สนับสนุ นให้คู่คา้ ของบริ ษทั ให้ความร่ วมมือในการป้ องกัน และต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยไม่ให้สินบน
ในทุกรู ปแบบแก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรื อพนักงานของบริ ษทั เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทางานที่ไม่ถูกต้องในทุกกรณี
6. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรี บ
แจ้งลูกค้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
7. กาหนดราคากลางในการจัดจ้าง เพื่อให้คู่คา้ ทุกรายได้รับค่าจ้างที่เป็ นธรรมในการรับทางานให้กบั บริ ษทั และ
กาหนด เวลาในการจ่ายเงินค่าสิ นค้า และค่าจ้างโดยชัดเจน และตรงต่อเวลา
8. ดูแล และช่วยเหลือคู่คา้ ให้สามารถดาเนินธุ รกิจควบคู่ไปกับธุ รกิจของบริ ษทั โดยไม่เอาเปรี ยบทางการค้า
9. มีช่องทางให้คู่คา้ สามารถร้องเรี ยนจากการถูกกลัน่ แกล้ง หรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรม โดยสามารถร้องเรี ยนต่อ
กรรมการผูจ้ ดั การ ที่ sudkhet@bangkoktelecom.co.th ได้ ตลอดเวลา
จรรยาบรรณต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั มีนโยบายที่ จะปฏิ บตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าโดยมุ่งเน้นการประกอบธุ รกิ จที่ เป็ นธรรม และโปร่ งใส โดยยึด
หลักธรรมาภิ บาลทางการแข่งขันตามหลักเกณฑ์แห่ งกฎหมาย จารี ตทางการค้า และแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี ที่
สอดคล้องกับ หลักสากลภายใต้กรอบแห่ งกฎหมายที่ เกี่ ยวกับ หลักปฏิ บตั ิ การแข่งขันทางการค้า จึงได้กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
2. สนับสนุน และส่ งเสริ มการค้าเสรี เป็ นธรรม ไม่ผกู ขาด หรื อกาหนดให้คู่คา้ ต้องทาการค้ากับบริ ษทั เท่านั้น
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3. ไม่ละเมิดความลับ หรื อแสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ต หรื อผิดกฎหมาย
หรื อขัดต่อจริ ยธรรม
4. ไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย ไม่แข่งขันทางการค้าโดยการใส่ ร้ายป้ ายสี กลัน่
แกล้ง หรื อบิดเบือนข้อเท็จจริ งของคู่แข่ง
5. ไม่เข้าร่ วมในสัญญาทางการค้า หรื อกระทาการใด โดยนัยที่อาจก่อให้เกิ ดการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม หรื อการ
ผูกขาดทางการค้า
จรรยาบรรณต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้อม และส่ วนรวม
บริ ษ ทั ตระหนักอยู่เสมอว่า บริ ษ ทั เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม ซึ่ งต้องรั บ ผิดชอบช่ วยเหลื อสั งคม และสนับ สนุ น
กิ จกรรมของชุ มชน เพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิต และเศรษฐกิ จของชุ มชน เพราะบริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่า บริ ษทั จะก้าวหน้า
พัฒนาเติบโตอย่างยัง่ ยืน และอยูร่ อดในสังคมได้ นอกจากจะต้องเสนอสิ นค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตใน
การประกอบอาชี พแล้ว บริ ษทั จะต้องรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมส่ วนรวมให้ดียิ่งขึ้น จึงได้กาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
1. ยึดมัน่ เป็ นพันธะสัญญาในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยคานึ งถึงประโยชน์ และความยัง่ ยืนของชุมชน และสังคมเป็ น
สาคัญ
2. ปลูกฝังจิตสานึก และสร้ างความตระหนักในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อมให้พนักงานของ
บริ ษทั ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. จะสารวจ และทาความเข้าใจระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้ องกันมิให้การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั
กระทบต่อวิถีสังคม หรื อชุมชนนั้นๆ
4. ปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐ และเข้าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม
5. สนับสนุน และส่ งเสริ มในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า และปรับปรุ งคุณภาพชี วิตมนุ ษย์ดว้ ยการจัดการปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมเป็ นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน
6. เคารพในสิ ทธิ ดา้ นทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น โดยจะไม่ละเมิด และปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทาง
ปั ญญาอย่างเคร่ งครัด
สิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการเคารพในสิ ทธิ มนุษยชน และให้ความสาคัญต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และ
สิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของบุคคล โดยบริ ษทั ยึดมัน่ ที่จะปฏิบตั ิต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียม เป็ นธรรม รวมทั้งกาหนดให้
การปฏิ บตั ิต่อกันในระหว่างพนักงานเป็ นไปด้วยความเคารพให้เกี ยรติ ซ่ ึ งกันและกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้
ความสาคัญในด้านแรงงาน โดยปฏิ บตั ิ เสมอภาค และเท่ าเที ยมกันในทุ กกระบวนการของการจ้างงาน นับ แต่
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กระบวนการสรรหา จ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และอื่น ๆ โดยไม่เลื อกปฏิบตั ิ อีกทั้งบริ ษทั
ร่ วมส่ งเสริ ม และสนับสนุ นสิ ทธิ มนุ ษยชน และจะไม่มีส่วนร่ วมในกระทาการใดๆ ที่ ขดั ต่อหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
โดยจะไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่วา่ จะในรู ปแบบใดก็ตาม รวมทั้งใช้แรงงานที่มาจากการค้ามนุ ษย์ หรื อแรงงานเด็ก
อันมิชอบด้วยกฎหมาย
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่ น
คณะผูบ้ ริ หารบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุ รกิจด้วยความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เป็ นธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และปราศจากการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ และเพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
พนักงานทุกคนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้ งั ใจไว้ จึงเห็นควรกาหนดให้มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ห้ามมิให้ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ยอมรับการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม
รวมทั้งระมัดระวังในการปฏิ บ ตั ิ งานที่ มี ความเสี่ ยงในการเกี่ ยวข้องกับ การทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น เช่ น การให้เงิ น
บริ จาค หรื อเงินสนับสนุน การให้ และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การจัดซื้ อ การทาสัญญา เป็ นต้น
2. ไม่แสดงออกด้วยวิธีใด ๆ ที่ ทาให้ผูอ้ ื่นเข้าใจผิดว่าบริ ษทั เกี่ ยวข้อง สนับสนุ น หรื อฝั กใฝ่ การดาเนิ นการทาง
การเมือง พรรคการเมือง ผูม้ ี อานาจทางการเมืองใด ตลอดจนห้ามมิให้ นาเงิน หรื อทรัพย์สิน สิ่ งของอันเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ไปสนับสนุ น แจกจ่ายให้กบั นักการเมือง หรื อพรรคการเมืองใด หรื อใช้ตาแหน่งหน้าที่
และเวลาปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ไปสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง
3. ดาเนิ นการเรื่ องการให้เงิ นบริ จาค เงิ นสนับสนุ นอย่างโปร่ งใส ถู กต้องตามนโยบาย ระเบี ยบของบริ ษทั และ
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจว่าการบริ จาค การให้เงินสนับสนุ นจะไม่ถูกนาไปใช้เพื่อ
การคอร์ รัปชัน่
4. การรับ หรื อให้ของขวัญ หรื อการเลี้ ยงรับรองผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุ รกิ จ ต้องมี มูลค่าที่ เหมาะสม และเป็ นไปตาม
ประเพณี นิยมเท่านั้น และต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศของบริ ษทั ที่กาหนดไว้เท่านั้น
5. ไม่รับ เรี ยก เรี่ ยไร ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่อาจทาให้เกิ ดแรงจูงใจในการตัดสิ นใจอย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรื อทาให้เกิดการปฏิบตั ิหน้าที่ ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม
6. การบริ จาคเงิ น การให้เงิ นสนับ สนุ น การให้ของขวัญ การเลี้ ยงรั บรองต้องมี หลัก ฐานการใช้จ่ายเงิ นเพื่ อให้
สามารถตรวจสอบได้
7. ต้อ งไม่ ล ะเลย เพิ ก เฉย เมื่ อ พบเห็ น การกระท าที่ เข้า ข่ า ยเป็ นการทุ จ ริ ต หรื อ คอร์ รั ป ชั่น โดยต้อ งแจ้ง ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาของตน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ข้ อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้เป็ นไปตามปรัชญา และจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั จึงได้กาหนดข้อพึงปฏิบตั ิของทาง
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กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเพื่อ นาไปใช้ในการทางาน โดยให้ยึดมัน่ ต่อหลักคุณธรรม ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
ดังนี้
การปฏิบัติตนต่ อองค์ กร
1. การรักษาทรัพย์สิน
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดู แล และใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรื อบุคคลอื่น
2. การรักษาผลประโยชน์
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน ไม่พึงเปิ ดเผยข้อมูลทั้งของลู กค้า และบริ ษทั โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลู กค้า
หรื อผูม้ ีอานาจของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ ยวข้องตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ซึ่ งต้องได้รับอนุ ญาตจากผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ก่อนเช่ นกัน และพนักงาน ไม่พึงประกอบการ ดาเนิ นการ หรื อมี
ส่ วนร่ วมในธุ รกิจอันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั
3. ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั กาหนดให้มีนโยบายที่ห้ามมิให้ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ น ผูบ้ ริ หาร
หรื อพนักงานในบริ ษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อของครอบครัว หรื อของบุคคลใกล้ชิด ไม่วา่ จะเป็ นด้าน
การเงิ น หรื อ ด้า นอื่ น ใดก็ ต าม หลี ก เลี่ ย งการท ารายการที่ เกี่ ย วโยงกับ ตนเอง ยกเว้น ในกรณี ที่ จ าเป็ น เพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ภายใต้หลักเกณฑ์ จึงกาหนดเป็ นข้อปฏิ บตั ิสาหรับผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั
ดังนี้
3.1. การรับเงิน หรื อผลประโยชน์ตอบแทน หรื อการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผูด้ าเนินการธุ รกิจกับบริ ษทั
3.1.1. ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่รับเงิน หรื อประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็ นการส่ วนตัวจาก
ลู ก ค้า คู่ คา้ ของบริ ษ ทั หรื อบุ ค คลใดอันเนื่ องมาจากการท างานในนามบริ ษ ทั หรื อเกี่ ยวข้องทาง
การเงิน เช่ น ร่ วมทุน ร่ วมทาการค้ากับลูกค้า ผูร้ ับเหมา ผูข้ ายสิ นค้า หรื อบริ การ ให้แก่บริ ษทั หรื อ
จากบุคคลอื่นใดที่ทาธุ รกิจกับบริ ษทั
3.1.2. ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับจะไม่กยู้ มื หรื อเรี่ ยไรเงินจากลูกค้า หรื อผูท้ าธุ รกิจกับบริ ษทั เว้นแต่
เป็ นการกูย้ มื เงินจากธนาคาร หรื อสถาบันการเงินในฐานะลูกค้าของธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน
3.1.3. ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานทุ ก ระดับ หลี ก เลี่ ย งการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกับ ตนเอง ยกเว้น ในกรณี ที่
จาเป็ นเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั เช่น เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับชื่ อ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน นโยบายการกาหนดราคา และมูลค่าของรายการ และหลีกเลี่ยงไม่มีรายการระหว่างกันใน
ลักษณะที่เป็ นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กยู้ มื เงิน การค้าประกันสิ นเชื่ อแก่บริ ษทั
ที่ไม่ใช่บริ ษทั ย่อยของตนเอง
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3.2. การประกอบธุ รกิจอื่นนอกบริ ษทั หรื อการทางานอื่นนอกเหนื อจากงานของบริ ษทั
3.2.1. ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องตั้งใจปฏิ บตั ิงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ กรณี ที่ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน ต้องท างานอื่ นนอกเหนื อจากงานของบริ ษ ทั ต้องได้รับการยินยอมจากผูบ้ งั คับบัญ ชา
ตามลาดับขั้น และต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่องานในหน้าที่ และต่อบริ ษทั
3.2.2. การประกอบธุ รกิจส่ วนตัวใดๆ ของ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
และเวลาทางานของบริ ษทั ฯ หรื อทาธุ รกิจใดๆ กับบริ ษทั ในนามส่ วนตัว ครอบครัว หรื อนิ ติบุคคล
ใดๆ ที่ ตนมี ส่วนได้เสี ย หรื อการประกอบกิ จการใดอันเป็ นการแข่งขันกับ ธุ รกิ จของบริ ษทั และ
จะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
3.2.3. ห้ามผูบ้ ริ หาร และพนักงานประกอบธุ รกิ จ หรื อมีส่วนร่ วมในธุ รกิจใดอันเป็ นการแข่งขันกับธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ไม่วา่ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรง หรื อโดยอ้อมก็ตาม
3.3. การใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั หาผลประโยชน์
3.3.1. ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่เป็ นสาระสาคัญ และยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนเพื่ อประโยชน์ ส่ วนตนหรื อบุ ค คลอื่ น แม้ว่าบริ ษ ทั อาจไม่ เสี ยประโยชน์ ใดก็ ตาม ที่
เป็ นไปในทางที่ส่อว่าจะหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อบุคคลอื่น
3.3.2. ให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานที่รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน หรื อสามารถเข้าถึง
ข้อมูลภายในของบริ ษทั
3.4. การรับหรื อการให้ของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุ รกิจ
3.4.1. ผูบ้ ริ หาร และพนักงานควรหลีกเลี่ ยงการรับ หรื อให้ของขวัญทั้งในรู ปแบบตัวเงิน ทรัพย์สิน หรื อ
ผลประโยชน์ อื่น ใด จากคู่ คา้ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จของบริ ษ ทั เว้น แต่ ในเทศกาล หรื อตาม
ประเพณี นิยมเท่านั้น
3.4.2. ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานจะต้องไม่ รับ หรื อให้ท รั พ ย์สิ น บริ การ หรื อเลี้ ยงรั บ รองที่ อาจท าให้เกิ ด
อิทธิ พล หรื อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจอย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งทาให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ที่ไม่ชอบ
ธรรม โดยผูบ้ ริ หาร และพนักงาน สามารถเลี้ยงรับรอง หรื อรับการเลี้ ยงรับรองทางธุ รกิจได้เฉพาะ
เพื่อประโยชน์ในธุ รกิ จของบริ ษทั และไม่เป็ นไปในลักษณะที่เกิ นกว่าความสัมพันธ์ปกติจากคู่คา้
หรื อบุ คคลอื่นที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั หรื อเพื่อเป็ นการให้ได้มาซึ่ งความได้เปรี ยบใดๆ หรื อเพื่อให้
ได้มาซึ่ งการช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์โดยมิชอบ
3.4.3. พึ ง หลี ก เลี่ ย ง และระมั ด ระวัง การให้ ข องขวัญ แก่ ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา และรั บ ของขวัญ จาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยการให้ และการรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เป็ นธรรม
4. การรักษาชื่ อเสี ยง
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4.1. ให้ความเป็ นธรรมแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง (Stakeholders) ทางธุ รกิจ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบ ัติอย่างเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุ รกิ จ ซึ่ งหมายถึง ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ผูถ้ ื อ
หุ น้ และบุคคลทัว่ ไปโดยไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และต้องปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม ตรงไปตรงมา โปร่ งใส
4.2. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องประพฤติปฏิบตั ิตนให้ อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย และข้อบังคับ โดยไม่กระทาการ
ใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อฝ่ าฝื น
5. การดาเนินการทางการเมือง
5.1. ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานพึ งหลี ก เลี่ ยงการกระท า หรื อกิ จกรรมใดๆ ทางการเมื องที่ ท าให้ผูอ้ ื่ นเข้าใจว่า
กระทาในนามบริ ษทั หรื อกระทาการอื่นใดอัน ทาให้ผอู ้ ื่นเข้าใจว่าบริ ษทั เกี่ยวข้อง ฝักใฝ่ หรื อสนับสนุ น
การดาเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง ผูม้ ีอานาจทางการเมือง หรื อผูส้ มัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
5.2. ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานต้อ งไม่ น าทรั พ ย์สิ น เงิ น หรื อ สิ่ ง ของอื่ น ใดอัน เป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของบริ ษ ัท ไป
สนับ สนุ น แจกจ่ายให้ ก ับ นัก การเมื อง หรื อพรรคการเมื อง รวมทั้งห้ ามใช้ตาแหน่ งหน้าที่ และเวลา
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ไปสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง
5.3. ผูบ้ ริ หาร และพนักงานโดยสิ ทธิ ส่วนบุคคลสามารถมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางการเมือง โดยสามารถใช้
สิ ทธิ ภายใต้บทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนู ญ หรื อกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้องในสิ ทธิ และหน้าที่ส่วนบุคคลใน
ระบอบประชาธิปไตย
การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น
1. การปฏิบัติตน
1.1. มีน้ าใจต่อเพื่อนร่ วมงาน ปฏิบตั ิหน้าที่เต็มความสามารถ
1.2. ใช้สิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุ ภาพ และเหมาะสม
1.3. พนักงานที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้เป็ นที่เคารพนับถือของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
1.4. พนักงานใช้วาจา และกริ ยาสุ ภาพ สารวม และไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการไม่เคารพ ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
เพื่อนร่ วมงาน
2. ความมีวนิ ัย
สิ่ งส าคัญ อย่างยิ่งที่ จะท าให้ค นจานวนมาก ซึ่ งมีความหลากหลายในวิชาชี พ ของพนักงานสามารถปฏิ บตั ิงาน
ทางานร่ วมกัน ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล คื อ ความมี วินัย ได้แก่ การประพฤติ ป ฏิ บ ัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ และประเพณี อนั ดีงามอย่างถูกต้องไม่วา่ จะมีการระบุไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรื อไม่ก็ตาม และมีจิตสานึกที่จะประพฤติปฏิบตั ิตลอดไป
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ข้ อแนะนาเมื่อมีข้อสงสั ยหรื อปัญหา
จรรยาบรรณฉบับนี้เป็ นแนวปฏิบตั ิเบื้องต้นที่กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม จึง
อาจไม่ ค รอบคลุ ม ในทุ ก กรณี หากผู บ้ ริ ห าร หรื อ พนั ก งาน มี ข ้อ สงสั ย หรื อ ปั ญ หาในทางปฏิ บ ัติ ให้ ป รึ ก ษา
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น ในกรณี ที่มีขอ้ ขัดแย้งให้ถือคาชี้ขาดของคณะผูบ้ ริ หารเป็ นที่สุด
การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของผู้บริ หาร และพนั กงานทุกคน ที่จะต้ องรั บทราบ ทาความ
เข้ าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด ผูบ้ ริ หาร
ทุกระดับ ในบริ ษทั จะต้องดู แลรับผิดชอบ และถื อเป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะดาเนิ นการให้พ นักงานภายใต้ส ายบังคับ
บัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษทั อย่างจริ งจัง บริ ษทั ไม่พึงปรารถนาที่จะให้การ
กระท าใดๆ ที่ ผิดกฎหมายขัดกับ หลักจริ ย ธรรมที่ ดีเกิ ดขึ้ น พนัก งานผูใ้ ดกระท าผิดหลัก จรรยาบรรณที่ บ ริ ษ ัท
กาหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่ งครัด และหากมีการกระทาที่เชื่ อได้วา่ ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ
และข้อบังคับของรัฐ บริ ษทั จะส่ งเรื่ องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการต่อไปโดยไม่ชกั ช้า
กรณี ที่ พ นัก งาน ต้อ งการค าแนะน า หรื อ หารื อ ในการปฏิ บ ัติ ง าน หรื อ ในการปฏิ บ ัติ ต นให้ ส อดคล้อ งกับ
จรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อนโยบายของบริ ษทั บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางที่ปลอดภัย โดย
สามารถสอบถามได้โดยตรงติดต่อมาที่ กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผ่านทาง E-mail ที่sudkhet@bangkoktelecom.co.th
การแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด (Whistle Blowing)
คณะผูบ้ ริ หารบริ ษทั ให้ความสาคัญกับสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มของบริ ษทั จึงเปิ ดโอกาสให้พนักงาน และผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่พบเห็นหรื อมีขอ้ มูลการทุจริ ต การติดสิ นบน การคอร์ รัปชัน่ รวมตลอดจนการกระทาที่เป็ น
การละเมิ ดสิ ท ธิ หรื อผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับ ของบริ ษ ทั หรื อไม่ถู กต้องตามนโยบายบริ ษ ทั หรื อเป็ นการ
กระทาผิดจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิจ ( Code of Conduct ) ของบริ ษทั การประพฤติมิชอบ หรื อการกระทา
ใดๆ ที่ อาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่บริ ษทั มีช่องทางในการร้ องเรี ยนสามารถติดต่อให้ขอ้ เสนอแนะ หรื อแจ้ง
เบาะแสการกระท าผิด หรื อร้ องเรี ยน รวมทั้ง ขอค าแนะนาอันเกี่ ยวข้องกับ การกระท าดังกล่ าวมาที่ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรื อผ่านทาง E-mail ที่ sudkhet@bangkoktelecom.co.th
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