นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีโอที จาก ัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้ บริ ษทั จึงกาหนดให้ถือเป็ นหน้าที่ของบุคลากรของบริ ษทั ทุกระดับ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ใน
การหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรื อเกีย่ วข้องก ับการดาเนินการในลักษณะที่ขดั แย้งก ับผลประโยชน์ ของ
บริ ษทั อันจะส่งผลให้บริ ษทั เสียผลประโยชน์ หรื อทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพลดลง อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ไม่สามารถคาดเดาถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดารงตาแหน่ง ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานของบริ ษทั ได้ ในกรณี ที่จาเป็ นต้องทารายการเช่นนั้นหรื อไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ บริ ษทั จะดูแลให้การ
ทารายการนั้นๆ มีความโปร่ งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทารายการ ก ับบุคคลภายนอก โดยคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และเป็ นธรรมต่อผูเ้ กีย่ วข้อง

นโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้ อมและสังคม
บริษทั ทีโอทีจากัด (มหาชน)
ทีโอที มีความมุ่งมัน่ และถือเป็ นพันธกิจสา คัญในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการมีส่วนร่ วมดูแล
รักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็ นรากฐานไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิที่ยดึ ถือร่ วมก ัน ดังนี้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกา หนด และระเบียบปฏิบตั ิที่เกีย่ วข้องก ับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด ควบคู่ไปก ับ
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องก ับข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริ มการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพ
และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของผูใ้ ช้บริ การและประชาชน
3. มุ่งพัฒนาระบบบริ หารจัดการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่าง
ประหยัด คุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพ
4. มีส่วนร่ วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพร่ วมก ับชุมชน
5. ให้ความสาคัญในการบริ หารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่าง
เหมาะสมและได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริ มและสร้างจิตสานึกในการดูแลสุขภาพของพนักงานและ
ครอบครัว
6. ดาเนินกิจการโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในการมีส่วนร่ วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
การพัฒนาองค์ความรู ้ และการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู ้ของประชาชนเพื่อยกระดับ
สังคมไทยสู่สงั คมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้
7. ร่ วมมือและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรณี เกิดภัยพิบตั ิหรื อสาธารณภัยอย่างเต็มความสามารถ
ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ทีโอที จะยึดมัน่ และถือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมก ัน ที่จะผลักดันให้สามารถ

ดาเนินงานตามนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริ งจัง เป็ นรู ปธรรม และประสบผลสาเร็จตาม
เป้ าหมายที่กาหนด

นโยบายการกาก ับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน บริ ษทั ทีโอที จาก ัด (มหาชน)
1. การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ :
1.1 คณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ตอ้ ง รายงาน
การถือหลักทรัพย์ของตน ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการ
กาก ับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่มีหรื อ อาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริ ษทั ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อ สาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู ้
มาในตาแหน่งหรื อฐานะเช่นนั้นมาใช้เพื่อการซื้อหรื อขาย หรื อเสนอซื้อ หรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้บุคคลอื่น
ซื้อหรื อขาย หรื อเสนอซื้อหรื อเสนอขายซึ่งหุ ้นหรื อ หลักทรัพย์อื่น(ถ้ามี) ของบริ ษทั ไม่ว่าทั้งทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่บริ ษทั ไม่ว่าทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่ว่าการกระทา
ดังกล่าวจะทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรื อผูอ้ ื่น หรื อนาข้อเท็จจริ งเช่นนั้นออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู ้ ื่นกระทา
ดังกล่าว โดยตนได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่กต็ าม
2. ชั้นความลับของข้อมูล :
ข้อมูลภายในซึ่งเป็ นความลับทางธุรกิจ ต้องได้รับการดูแล ปกปิ ดมิให้รั่วไหล ออกไปภายนอก ความลับของ
ข้อมูลอาจแบ่งได้เป็ นหลายชั้นตามความสาคัญ เช่น ข้อมูลที่เปิ ดเผยได้ ข้อมูลปกปิ ด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก
ซึ่งการใช้ขอ้ มูลต้องอยูใ่ นกรอบที่ถือว่าเป็ นข้อมูลในหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่
เปิ ดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็ นความลับของบริ ษทั อันนามาซึ่ง ความเสียหายหรื อมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันของบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบตั ิงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานใน
อนาคตของบริ ษทั และอื่นๆ ระหว่างที่ปฏิบตั ิงาน ให้บริ ษทั และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบตั ิงานแล้ว
3. การเผยแพร่ ข้อมูลสู่ ภายนอก :
ข้อมูลภายในที่เผยแพร่ สู่สาธารณชน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรื อเป็ นผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายเท่านั้น เช่น ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ส่วนนักลงทุน สัมพันธ์ เป็ นต้น

นโยบายการควบคุมภายใน บริ ษทั ทีโอที จาก ัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็ นกลไก สาคัญ
หนึ่งของการกาก ับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นเครื่ องมือสาคัญของผูบ้ ริ หารในการบริ หารจัดการก ับความเสี่ยงต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถใช้จุดเด่นของกิจการเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถใน
เชิงการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั จึงกาหนดให้ทุกส่วนงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อเป็ น
กระบวนการสร้างเสริ มประสิทธิภาพในการดา เนินธุรกิจ และให้ฝ่ายตรวจสอบที่มี ความเป็ นอิสระและรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
การควบคุมภายในของบริ ษทั ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงาน โดยแฝงอยูก่ ับการปฏิบตั ิงาน ปกติในทุก
หน้าที่และทุกระดับของการปฏิบตั ิงานที่แตกต่าง ตามความจาเป็ นและเหมาะสมก ับสภาพแวดล้อมของงานหรื อ
กิจกรรมของหน่วยงาน โดยจะต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคล้องก ับระดับความเสี่ยงที่บริ ษทั ยอมรับได้
ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูลที่เกีย่ วข้องอย่างเพียงพอ ทันกาลและเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผบู ้ ริ หารและบุคลากร
สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ของตนได้อย่างมประสิทธิภาพ และให้ฝ่ายบริ หารและฝ่ ายตรวจสอบติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในได้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่สาคัญได้แก่ การ
บริ หารสินทรัพย์ การป้ องก ันและลดจานวนความสูญเสีย และความผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงานความถูกต้อง
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายหรื อข้อกาหนดที่เกีย่ วข้องก ับการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั จึได้เน้นให้มีนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งสู่การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มีการ
กาก ับดูแลกิจการที่ดี และมีการปรับปรุ งการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เป็ นวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมการดาเนินงานประจาภายในบริ ษทั

