แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ดี ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษทั ทีโอทีจากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญในความปลอดภัยแก่ ชีวิตและสุขภาพอนามัย
ของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษทั จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานดังนี้
1. บริษทั จะดาเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
ตลอดจนปองกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหายแก่ ทรัพย์สินของบริษทั
2. บริษทั จะดาเนินการเพื่อควบคุมและป้ องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภยั และความเจ็บป่ วยอันเนื่องจาก
การทางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยต่อพนักงานทั้งนี้ถือเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริหารและพนักงาน
ในการรายงานอุบัติเหตุ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
3. ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอยางมี
ระบบ และถือเป็ นส่วนหนึ่งของงาน เพอเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ป้ องกันการสูญเสียและสรางภาพลักษณ์ที่ดี
แก่องค์กร
4. ผูบ้ ริหาร ผูบ้ ังคับบัญชาทุกระดับและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย นโยบายกฎ ระเบียบ ขอ
กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษทั ว่าด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
5. พนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ทาให้ เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน
6. ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษั ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
7. บริษทั จะทบทวนและประเมินระบบการดาเนินงานด้าน ความปลอดภัยเป็ นระยะๆ เพื่อนามาวางแผนในการปรับปรง
อย่างต่อเนื่อง
8. บริษทั จะนาผลการปฏิบัติกจิ กรรมความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับมาเป็ นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
เพื่อให้การดาเนินงานตามนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็ นรูปธรรม และประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมายที่กาหนด
จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกีย่ วข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของผูใ้ ช้บริการและประชาชน
4. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด คุม้ ค่า
และมีประสิทธิภาพ
5. ให้ความสาคัญในการบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างเหมาะสมและได้
มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสานึกในการดูแลสุขภาพของพนักงานและครอบครัว

6. ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ โดยมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ
ของชุมชน พัฒนาองค์ความรู้ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ของประชาชน เพื่อยกระดับสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
7. ร่วมมือและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในการป้ องกันอุบัติเหตุ การเกิดภัยพิบัติหรือ สาธารณภัยอย่างเต็ม
ความสามารถ

แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการรักษาความลับและการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการป้ องกันการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน และการให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอก เพื่อป้ องกันผลเสียหายที่จะเกิดต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษทั และเป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายในไว้ ดังนี้
1. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผย และ/หรือ
เป็ นความลับทางธุรกิจ มิให้รั่วไหล ออกไปสู่บุคคลภายนอกหรือตกไปถึงผูท้ ี่ไม่เกีย่ วข้อง อันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษทั แม้หลังพ้นสภาพการเป็ นกรรมการผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั แล้ว
2. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทา
ธุรกิจที่แข่งขันกับบริษทั หรือทาธุรกิจที่เกีย่ วเนื่อง
3. ข้อมูลที่สาคัญของบริษทั ก่อนออกไปสู่บุคคลภายนอก ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
4. การใช้ขอ้ มูลภายในร่วมกันต้องอยูใ่ นกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
5. จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลของบริษทั ภายในส่วนงานของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูล
ภายในที่สาคัญของบริษทั เปิ ดเผยออกสู่ภายนอก ก่อนการเผยแพร่อย่าเป็ ทางการ
6. พนักงานที่เปิ ดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สา คัญของบริษทั ต่อบุคคลภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็ นทางการ จะเข้าข่ายมี
ความผิดทางวินัยตามระเบียบของบริษทั และอาจถูกดา เนินคดีตามกฎหมายด้วย

แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์ อนื่ ใด
เพื่อดารงรักษาไว้ซ่ึงชื่อเสียงของบริษทั ในฐานะที่เป็ นบริษทั โทรคมนาคมชั้นนา ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และถูกต้องตามกฎหมาย และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีบริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) จึงกาหนดแนวปฏิบัติ
ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างไว้ ดังต่อไปนี้
1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใด ๆ รับได้ดังนี้
1.1 ทรัพย์สินหรือประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
1.2 ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
1.2.1 รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หาตามฐานานุรูป
1.2.2 รับจากบุคคลอื่นมีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท
1.2.3 รับจากการให้ในลักษณะให้กบั บุคคลทั่วไป
2. การรับ/ให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด นอกจาก ข้อ 1
2.1 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและ/หรือ ญาติ เรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ับเหมา
ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า ผูค้ า้ /ผูข้ าย ผูร้ ่วมทุน หรือผูท้ ี่มีส่วนเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ไม่ว่าในกรณีใดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงตรงหรือลาบากใจ หรือเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2 ของขวัญที่มอบให้แก่บริษทั และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สาคัญ ๆ ของบริษทั เช่นเมื่อมีการลงนามสัญญาร่วม
ทุนต่าง ๆ บริษทั อนุญาตให้พนักงานรับแทนบริษทั ได้
2.3 ห้ามรับของขวัญจากผูใ้ ต้บังคับบัญชา หรือให้ของขวัญแก่ผบู้ ังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผูบ้ ังคับบัญชา ที่
สามารถพิสูจน์ได้ว่าการรับหรือให้ดังกล่าว กระทาเพื่อหวังผลต่อการเลื่อนชั้นเลื่อนตาแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบ
ประจาปี หรือหวังผลประโยชน์อื่นใด
3. การรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามข้อ 2 ให้รายงานถึงการได้มา ตลอดจนสถานที่จดั เก็บไป
ยังสายงานทรัพยากรบุคคลเพื่อทราบและจัดเก็บเป็ นหลักฐานของบริษทั
4. ส่วนงานที่เกีย่ วข้องจะแจ้งให้ผรู้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่วง ลูกค้า ผูค้ า้ /ผูข้ าย ผูร้ ่วมทุนหรือผูท้ ี่มีส่วนเกีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ทราบเกีย่ วกับนโยบายนี้ด้วยทั้งนี้ การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวจะต้องไม่ขดั กับประกาศคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ

แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจเป็ นไปด้วยความซื่อตรง เปิ ดเผย และรักษาภาพพจน์ที่ดีของบริษทั และเป็ นไปตามนโยบาย
เกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกาหนดแนวปฏิบัติที่ดีเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างไว้ ดังต่อไปนี้
1. การทางานถือหุ้นหรือประกอบธุรกิจอืน่ นอกบริษทั หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือเป็ นหุ้นส่วนสาคัญ หรือถือหุ้นในลักษณะที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุ้นผูม้ ีอานาจควบคุม ใน
กิจการที่ดาเนินธุรกิจเกีย่ วข้องกับบริษทั หรือในกิจการที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริษทั การประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่เป็ นการขัดผลประโยชน์ อันอาจทาให้บริษทั เสียผลประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรใน
กรณีที่มีบุคคลในครอบครัวและญาติเป็ นเจ้าของกิจการ หรือผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการ ผูจ้ ดั การหรือผูถ้ ือหุ้นสา คัญ ใน
กิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันหรือทาธุรกิจกับบริษทั ต้องรายงานให้ผบู้ ังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นทราบ
2. การรับมอบหมายจากบริษทั เพือ่ ทางานในธุรกิจอืน่ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากบริษทั ให้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่เป็ น
กรรมการหรือผูบ้ ริหารในนิติบุคคลหรือองค์กรอื่นในนามบริษทั จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในการประสานประโยชน์
ของบริษทั กับนิติบุคคลหรือองค์กรนั้นอย่างเต็มความสามารถด้วยจิตสานึกในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และ
ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผูม้ ีอานาจที่มอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างสม่า เสมอ รวมทั้งเสนอขออนุมตั ิ
ต่อผูม้ ีอา นาจก่อนการตัดสินใจหรือการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบกับบริษทั
3. การทาธุรกิจใดๆกับบริษทั หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในการทาธุรกิจใดๆกับบริษทั ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการเป็ นผูม้ ีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การอนุมตั ิหรือมีส่วนเกีย่ วข้องในการกระทาการใดๆ
ในนามบริษทั รวมทั้ง ต้องไม่กระทาการใดๆ อันมีลกั ษณะที่มีผลบัน่ ทอนผลประโยชน์ของบริษทั หรือเอื้อประโยชน์ให้
บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ ื่น
4. การใช้ ทรัพย์สินของบริษทั ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษทั อาทิ ทรัพย์สิน เวลา เงินทุน ความลับทรัพย์สินทางปัญญาหรือ
ข้อมูลข่าวสาร คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ และชื่อบริษทั เพื่อการดาเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภายนอกบริษทั โดยไม่ได้รับอนุมตั ิ
จากผูม้ ีอานาจ
5. การรับงานทางวิชาการ เป็ นวิทยากร งานบริการสาธารณะ และการรับตาแหน่ งใดๆ ภายนอกบริษทั ซึ่งช่วยขยายวิสัยทัศน์
และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผูน้ ้ นั ให้ขออนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจแต่จะต้องไม่นาเอาบริษทั หรือตาแหน่งของตนในบริษทั
ไปใช้อา้ งอิงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ทาภายนอก
6. การรายงานเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานเป็ นประจาทุกปี และในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึ้นในระหว่างปี ให้รายงานทันที โดยรายงานต่อผูบ้ ังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้นพร้อมส่งสาเนาให้สายงานทรัพยากร
บุคคลตามแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อทราบและจัดเก็บเป็ นหลักฐานของบริษทั ในกรณีที่มีขอ้ สงสัย
หรือไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่ควรปรึกษากับผูบ้ ังคับบัญชาหรือสายงาน
ทรัพยากรบุคคลแล้วแต่กรณี และสายงานทรัพยากรบุคคลจะแจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานผูน้ ้ นั และผูบ้ ังคับบัญชาทราบ
ต่อไป

แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการใช้ โครงข่ายโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ดาเนินธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม อย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาระบบ
โครงข่ายโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานรวมทั้งส่งเสริมธุรกิจขององค์กร
ฉะนั้นจึงเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบโครงข่ายโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลรวมทั้งข้อบังคับของทางราชการและข้อกาหนดของ
บริษทั ที่เกีย่ วกับระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด จึงกาหนแนวปฏิบัติที่ดีเกีย่ วกับการ
ใช้โครงข่ายโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ดังนี้
1. ดูแลและรักษาให้ระบบโครงข่ายโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศของบริษทั ที่ใช้งานหรืออยูใ่ นหน้าที่รับผิดชอบของ
ตน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลที่อยูใ่ นหน้าที่รับผิดชอบของตนให้มีความถูกต้อง
เป็ นปัจจุบัน และมีความมัน่ คงปลอดภัย ไม่ถูกเข้าถึงหรือใช้งานโดยผูไ้ ม่มีสิทธิ์
2. ให้ความร่วมมือและประชุมปรึกษาหารือกันอย่างมีระบบเพื่อวางแผนการสร้าง การใช้และการบารุง รักษาระบบ
โครงข่ายโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศของบริษทั ให้มีประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจมีความพอเพียงและคุม้ ค่า
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพให้เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง
3. ดาเนินการเพื่อให้โครงข่ายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือเพื่อให้มีความสามารถในการ
ให้บริการที่ดีที่สุดและมีความต่อเนื่องนานที่สุด โดยคานึงถึงความมัน่ คงปลอดภัยเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดเวลาการหยุดหรือล่มของชุมสาย/โครงข่ายลง รวมทั้งจะ
ดาเนินการด้วประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและกาลังคนที่ใช้ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามดัชนีช้ ีวดั ผลการ
ดาเนินงาน
4. ข้อมูลที่เป็ นความลับและมีความสาคัญ ให้ทาการเข้ารหัสข้อมูลหรือใช้รหัสผ่านในการปกป้ องข้อมูลหรือกาหนดวิธีการ
ควบคุมไม่ให้ละเมิดโดยผูไ้ ม่มีสิทธิ์ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีความสาคัญทางธุรกิจต่อผูใ้ ดโดยไม่รับอนุญาต
5. ต้องบันทึกเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นจริง ลงในระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษทั การค้นหาใช้ เปลี่ยน ทา
สาเนา ลบ หรือทาลาย ข้อมูลในระบบ ต้องได้รับอนุญาตเท่านั้น
6. ไม่ใช้ระบบโครงข่ายโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศของบริษทั ในทางมิชอบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและ
ทรัพย์สิน รบกวน หรือก่อความราคาญต่อระบบสารสนเทศ ต้องไม่ปฏิบัติการใดๆ ที่เกีย่ วข้องกับข้อมูลข่าวสารที่เป็ นการ
ขัดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ศีลธรรมอันดีแห่งสาธารณชน
7. ไม่ใช้ระบบโครงข่ายโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศของบริษทั ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือกระทาการใดๆ ที่ผดิ
กฎหมาย
8. การให้บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกดาเนินการใดๆ ที่เกีย่ วข้องกับระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศ
จะต้องดาเนินการตามคาสั่งนโยบาย รวมทั้งมาตรฐาน ของบริษทั ที่เกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยระบบโครงข่าย
โทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ โดยให้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวไว้ในสัญญา ข้อตกลง หรือการอนุญาต
จากผูบ้ ริหารส่วนงานด้วย
9. ดูแลและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการตรวจสอบการใช้งานของโครงข่ายกรณีที่มีการร้องเรียนหรือกรณีอื่น
ใดที่เข้าข่ายก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูอ้ ื่น ตามกฎหมายและระเบียบของบริษทั
10. ดูแลและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการใช้งานของลูกค้าหรือผูท้ ี่ใช้บริการโครงข่ายของบริษทั กรณีที่เกิดการ
ร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็ นธรรมหรือเกิดความผิดปกติในการใช้บริการในโครงข่าย

11. ดูแลอุปกรณ์ในโครงข่ายโทรคมนาคมที่นาไปใช้งานในที่สาธารณะให้อยูใ่ นสภาพที่ สะอาด สะดวกปลอดภัยและ
พร้อมใช้งาน ตลอดจนให้มีคุณภาพการให้บริการเป็ นไปตามมาตรฐานที่บริษทั กาหนด
12. ดูแลอุปกรณ์ในโครงข่ายโทรคมนาคมให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถใช้งานกับผูใ้ ช้ทุกประเภท รวมทั้งผู้
พิการและผูส้ ูงอายุ
13. ดูแลรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บบันทึกหรือที่ใช้สื่อสารผ่านทางระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและจะใช้ขอ้ มูล
เหล่านี้ อาทิ ข้อมูลโทรศัพท์จากลูกค้า ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผูบ้ ังคับบัญชาเป็ นการเฉพาะและตามความจาเป็ นทางธุรกิจ
ภายในขอบเขตของกฎหมายเท่านั้น
14. ไม่เป็ นแหล่งเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์และโปรแกรมไม่ประสงค์ดีอื่นๆ
15. ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น
16. ในการใช้งานระบบโครงข่ายโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศของบริษทั หากพบว่า มีการฝ่ าฝื นละเมิด หรือมีการ
กระทาการใดๆ ที่กอ่ ให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั และมีการสอบสวนอย่างเป็ นธรรมปรากฏว่าจริง จะได้รับการพิจารณา
ลงโทษทางวินัย และ/หรือ ตามกฎหมายที่เกีย่ วข้อง และบริษทั สงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิก การใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทั

การใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทีโอที
1. การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกีย่ วข้องในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ถือเป็ นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่ใช้งานที่ตอ้ งดูแล บารุงรักษา และตรวจสอบสภาพของการทางาน การใช้งานของระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อร่วมต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยอยูใ่ นสภาพที่มนั่ คง
ปลอดภัย และเป็ นไปตามมาตรฐานหรือคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละระบบ
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 Internet
- บริษทั จัดให้มีการใช้ระบบ Internet และ Intranet เพื่อเป็ นเครื่องมือในการดาเนินงานแก่พนักงานทั้งนี้ ผูใ้ ช้งานต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และคาแนะนาของผูบ้ ริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ
ผูด้ ูแลระบบสารสนเทศ อย่างเคร่งครัดและไม่กระทาการใดๆ อันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี
- บริษทั สงวนสิทธิในการให้บริการ และสงวนสิทธิในการติดตามดูแลการใช้บริการ Internet และปิ ดกั้นการเสนอข้อมูลที่
ไม่เหมาะสม การเข้าถึง Web Site ที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดี
2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail : E-mail)
- บริษทั กาหนดให้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารพื้นฐานสาหรับพนักงานทุกคนในองค์กร ซึ่ง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้งานถ้าพบว่ามีการใช้ผดิ วัตถุประสงค์โดยบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไป
ตรวจสอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น
- ห้ามใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั ในการสร้าง กระจาย ส่ง ข้อความกล่าวร้ายโจมตีในเรื่อง ดังนี้ การ
หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย ์ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ การปฏิบัติภารกิจทางศาสนา เพศ สีผม ความพิการ อายุ เรื่องลามก
อนาจาร ความโน้มเอียงทางเพศความเชื่อทางการเมือง ต้นกาเนิดชนชาติ หรือข้อความอื่นใดในทางที่ผดิ กฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็ นต้น

- ไม่ทาการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็ นเมล์ขยะ จดหมายลูกโซ่ หรือจูงใจให้กระทาการหรืองดเว้นกระทาการอย่างใดๆ
หรือส่งผ่านสิ่งใดๆ ที่มีโปรแกรมไวรัสติดอยูห่ รือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรบกวน ทาลายหรือจากัดการทาหน้าที่ของ
ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
- ผูท้ ี่เข้าถึงเนื้อหาของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของผูอ้ ื่นโดยมิได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิด
2.3 การเข้าถึงข้อมูล (Access)
- ชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน ซึ่งบริษทั กาหนดให้ถือเป็ นสิทธิ์การใช้เฉพาะตัวเท่านั้น ผูใ้ ช้งานจะโอนจาหน่ายหรือจ่ายแจกสิทธิ์นี้
ให้กบั ผูอ้ ื่นไม่ได้ และเจ้าของชื่อผูใ้ ช้น้ นั ๆ ต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงผลเสียหาย
ที่เกิดจากการกระทาใดๆโดยชื่อผูใ้ ช้ ที่ตนเองเป็ นเจ้าของ
- ผูด้ ูแลระบบต้องกาหนดสิทธิ และระดับ ในการเข้าใช้ และเข้าถึงข้อมูล
- การพยายามเข้าถึงข้อมูลเพื่อดู ทาซ้ า เผยแพร่ ลบทิ้ง ทาลาย หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือกระทาการอื่นใด
ที่ทาให้เกิดความเสียหายโดยผูท้ ี่ไม่ได้รับมอบหมายบริษทั ถือว่ามีความผิด
- ต้องไม่ละเมิดต่อผูอ้ ื่น เช่น ไม่บุกรุกเข้าสู่บัญชีผใู้ ช้ของผูอ้ ื่น ไม่อ่าน เขียน ลบ เปลี่ยนแปลงทาสาเนาและหรือแก้ไขใดๆ
ในข้อมูลส่วนที่มิใช่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็ นต้น
- หากพบเห็นหรือสงสัยถึงการล่วงละเมิดต่อความปลอดภัยในการใช้งาน หรือประเด็นอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากรหัสผ่านถูก
นาไปใช้โดยผูท้ ี่ไม่ใช่เจ้าของ ต้องรายงานต่อผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อแจ้งผูบ้ ริหารระบบสารสนเทศทันทีเพื่อทาการตรวจสอบ
และแก้ไขต่อไป
- ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ เช่น ย้าย พ้นสภาพการเป็ นพนักงาน และ/หรือหมดความจาเป็ นในการใช้งาน เป็ น
ต้น ให้ผบู้ ังคับบัญชาต้นสังกัด และ/หรือ ผูไ้ ด้รับมอบหมายแจ้งผูบ้ ริหารระบบสารสนเทศเพื่อยกเลิกหรือปรับปรุงให้
ถูกต้องเหมาะสมทันที
- ในกรณีที่ตอ้ งมีการทางานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่จาเป็ นต้องเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศหรือระบบสารสนเทศ
ของบริษทั ให้บุคคลภายนอกลงนามไม่เปิ ดเผยข้อมูลจากการทางาน (Non-Disclosed Agreement)
2.4 การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- การขอใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้องทาการขออนุมตั ิจากส่วนงานต้นสังกัดของผูร้ ้องขอและได้รับอนุญาตจาก
ผูบ้ ริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึง การนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Modem, Access Point,
Hub, Switch, Remote Access เป็ นต้น มาเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อขอคาปรึกษาวิธีดาเนินการ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ กับผูบ้ ริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ
เชื่อมต่ออุปกรณ์เป็ นไปตามมาตรฐาน และไม่เกิดการรบกวนกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนรวม
- ห้ามนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษทั ไปกระทาการใดๆ อันมิใช่กจิ การและธุรกรรมของบริษทั
- ต้องไม่ทาการเผยแพร่ข่าวสารใดๆ ที่กอ่ ให้้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่ผอู้ ื่น การใช้ภาษาไม่สุภาพ หรือการเขียนข้อความ
ที่ทาให้ผอู้ ื่นเสียหายซึ่งถือว่าเป็ นการละเมิดต่อผูอ้ ื่น
- ห้ามใช้โปรแกรม ตรวจจับ / เฝ้ าดู /scan ข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อดูขอ้ มูลที่รับ -ส่ง ผ่านในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ยกเว้นผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.5 เอกสารระบบสารสนเทศและสื่อบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ
- การพิมพ์เอกสารระบบสารสนเทศที่เป็ นความลับ ให้คานึงถึงความปลอดภัยของเอกสารที่ถูกพิมพ์ และปฏิบัติตามวิธี
ปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละชั้นความลับ

- การทาลายเอกสารระบบสารสนเทศที่เป็ นความลับจะต้องดาเนินการทาลายเอกสารนั้นๆด้วยเครื่องทาลายเอกสาร โดยมิ
ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป
- ข้อมูลระบบสารสนเทศที่มีความสาคัญ ต้องมีการเก็บไว้บนสื่อบันทึกข้อมูล และสถานที่ที่มีความปลอดภัย
- การทา ลายข้อมูลสารสนเทศที่เก็บอยูใ่ นสื่อบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศให้ใช้วิธีการที่มนั่ ใจได้ว่าข้อมูลได้ถูกทาลายทิ้ง
โดยไม่สามารถกูค้ ืนได้อีก
2.6 การป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- ผูใ้ ช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องตรวจสอบ ป้ องกันไวรัสในเบื้องต้น และมีการสารองข้อมูลด้วยตนเอง
- ห้ามยกเลิกการทางานของโปรแกรมป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ซ่ึงติดตั้งอยูใ่ นเครื่องคอมพิวเตอร์
- หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร์มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ปลดสายที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ออกเพื่อป้ องกันการระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ผา่ นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และประสานงานกับผูด้ ูแล
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อดาเนินการกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบ ปรับปรุง ความทันสมัยของโปรแกรมป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้กบั เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกๆ เครื่องอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือทันทีที่ได้รับข้อมูลการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่
- การนาอุปกรณ์ต่อพ่วงและสื่อบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ต้องตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนใช้งาน
- กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้งานไม่มีโปรแกรมตรวจสอบและป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้แจ้งผูด้ ูแลเครื่อง
คอมพิวเตอร์
3. สิทธิส่วนบุคคล (Privacy)บริษทั ยืนยันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานในสถานที่
ทางานแต่บริษทั สงวนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศใดๆ ซึ่งจะรวมถึง Voice Mail และ E-mail ที่เก็บอยูใ่ นระบบ
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม อันเป็ นทรัพย์สินหรือสิทธิของบริษทั หรืออยูใ่ นพื้นที่
ของบริษทั นอกจากนี้บริษทั สงวนสิทธิในการ ยกเลิก หรือ เปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้างานระบบสารสนเทศใดๆ ของบริษทั
รวมถึง Voice Mail และ E-mail เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สอบสวน หรือค้นหาแฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
4. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)
- ในกรณีที่จา้ ง หรือเช่า จัดทาระบบงานหรือซอฟต์แวร์ และ/หรือ ได้พฒั นาระบบงานหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติมจากโปรแกรม
สาเร็จรูป ให้กาหนดในข้อกาหนดการจ้างว่า ระบบงานหรือซอฟต์แวรที่พฒั นาขึ้นนั้นต้องเป็ นลิขสิทธิ์ของบริษทั
- ในกรณีที่มีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในบริษทั และเป็ นประโยชน์ที่จะจดลิขสิทธิ์ให้ทาการจดลิขสิทธิ์ใน
นามของบริษทั แล้วส่งสาเนาใบลิขสิทธิ์นั้นมาจัดเก็บและทาทะเบียนทีส่วนงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบ ที่มีหน้าที่แจกจ่าย
ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์

แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการพัสดุ
1.การวางแผนการจัดหาและการจัดทาข้อกาหนด
1.1 จัดให้มีการวางแผนจัดหาล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดหาอย่างเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
1.2 ให้ดาเนินการออกแบบ กาหนดราคา เงื่อนไข หรือผลประโยชน์ตอบแทน อันเป็ นมาตรฐานโดยมุ่งหมายให้มีการ
แข่งขันที่เป็ นธรรม
1.3 ให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะและรูปแบบรายการที่ชัดเจน และไม่เจาะจงข้อกาหนดของรายการจัดหาโดยเฉพาะ หรือ
พยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางรายการจัดหานั้นๆอย่างจงใจอันจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม
นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอและมีความจาเป็ นเท่านั้น
2.การจัดหา
2.1 การจัดหา ให้คานึงถึงความคุม้ ค่า ความพอเพียง ความเป็ นเหตุเป็ นผลในการใช้จ่ายเงินโดยให้พิจารณาถึงราคาของพัสดุ
นั้นตลอดอายุการใช้งาน คุณภาพ และประโยชน์ระยะยาวที่จะเกิดขึ้นแก่บริษทั
2.2 การจัดหาโดยวิธีพิเศษ ควรกระทาในกรณีที่จาเป็ นอย่างแท้จริงเท่านั้นโดยระบุเหตุผลและความจาเป็ น คุณลักษณะ
เฉพาะของสิ่งที่ตอ้ งจัดหา รวมทั้งคุณสมบัติพิเศษของผูข้ าย นาเสนอต่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
2.3 ไม่เรียกผูค้ า้ เข้าร่วมยืน่ ข้อเสนอ หรือแข่งขันราคาโดยไม่ได้มีความต้องการจัดหาอย่างแท้จริงหรือเพื่อจะใช้เป็ นเครื่องมือ
สาหรับตั้งเงื่อนไขต่อรองกับผูค้ า้ รายอื่น ควรเรียกเฉพาะผูค้ า้ ที่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความตั้งใจ และ
ความสามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขัน โดยหวังจะได้รับการจัดหาในที่สุดเท่านั้น
2.4 ให้กติกา โอกาส เวลา เนื้อหา และตัวเลขข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง และปฏิบัติต่อผูค้ า้ ที่ร่วมเสนอราคาโดยทัดเทียมกัน หาก
รายหนึ่งรายใดร้องขอและได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมนั้นไปยังรายอื่นๆ ที่ไม่ได้ร้องขอด้วย หรือหากรายหนึ่ง
รายใดร้องขอและได้รับอนุญาตให้เลื่อนกาหนดวันส่งเอกสารการประมูล จะต้องแจ้งวันครบกาหนดใหม่น้ นั ให้รายอื่นๆ
ทราบโดยทันทีเช่นกัน
2.5 หลีกเลี่ยงการเป็ นคู่สัญญา หรือเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในการทาสัญญาของบริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการเป็ นผูม้ ีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การอนุมตั ิหรือส่วนเกีย่ วข้องในการตกลงเข้าทารายการหรือกระทา
การใดๆ ในนามบริษทั รวมทั้ง ต้องไม่กระทาการใดๆ อันมีลกั ษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษทั หรือเอื้อ
ประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ ื่น
2.6 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานเป็ นธุระในการชักชวนให้ผอู้ ื่นร่วมตกลงกันในการเสนอราคาโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อที่จะให้ประโยชน์แก่ผใู้ ดผูห้ นึ่งเป็ นผูม้ ีสิทธิทาสัญญากับบริษทั โดยการเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรือโดย
การกีดกันมิให้มีการเสนอราคา หรือบริการอื่นต่อบริษทั
2.7 กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานที่เป็ นผูม้ ีอานาจหรือหน้าที่ในการอนุมตั ิ การพิจารณา หรือการดาเนินการใดๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการเสนอราคา รู้หรือมีพฤติการณ์แจ้งชัด ว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทา ผิดตามกฎหมาย
เกีย่ วกับการเสนอราคาต่อกิจการของรัฐต้องดา เนินการให้มีการยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวโดยเร็ว นับแต่รู้หรือมี
พฤติกรรมแจ้งชัดว่าควรรู้
2.8 ตัวแทนในการเจรจาของบริษทั จะต้องเจรจาโดยเปิ ดเผยและต้องมีการบันทึกหลักฐานเพื่อเป็ นการป้ องกันข้อครหาต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็ นการเจรจาอย่างเป็ นทางการหรือไม่กต็ ามหากไม่จาเป็ นจริงๆ ควรหลีกเลี่ยงการเจรจาทางโทรศัพท์ หลังจากการ
เจรจาให้มีการสรุปประเด็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และลงชื่อเป็ นหลักฐานร่วมกันโดยผูเ้ ข้าร่วมการเจรจาทุกฝ่ าย

2.9 การรับตัวอย่างสินค้าไว้ทดลองคุณสมบัติจะต้องมีระยะเวลาจากัด รวมทั้งทดลองใช้สินค้าตัวอย่างนั้นอย่างระมัดระวัง
ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะตรวจสอบและบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพและสมรรถภาพอย่างแท้จริงไว้เป็ นหลักฐาน เพื่อใช้อา้ งอิงใน
การพิจารณาตัดสินใจ และไม่นาสินค้าตัวอย่างมาใช้งานด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือไปจากนี้ท้ งั สิ้น
2.10 ห้ามผูบ้ ังคับบัญชาสั่งการด้วยวาจา เกีย่ วกับการจัดหา เว้นแต่เป็ นกรณีจา เป็ นเร่งด่วนแต่ตอ้ งทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้
ชัดเจนโดยทันที
2.11 ดาเนินการจัดหาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ซื่อสัตย์ และไม่ให้มีอานาจใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมแทรกแซงได้
2.12 ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาสัญญาต้องใช้ความระมัดระวัง ตระหนักถึงความถูกต้องในการดา เนินการตาม
หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการจัดทา สัญญากับส่วนงานภายนอก หรือตามแบบที่บริษทั กาหนดอย่างเคร่งครัด
2.13 บริษทั ต้องเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลในการพิจารณาผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกให้ชัดเจนแก่ผทู้ ี่เกีย่ วข้อง
3. การบริหารสัญญา
3.1 ผูร้ ับผิดชอบงานบริหารสัญญาต้องทาความเข้าใจในเงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆ ในสัญญาหากเกิดปัญหา ให้หารือส่วน
งานที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย หรือส่วนงานที่เกีย่ วข้องอื่นๆเพื่อให้การบริหารสัญญาเป็ นไปด้วยความรอบคอบ เพื่อ
ช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
3.2 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด มีการกาหนดแผนงานและผูร้ ับผิดชอบดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามสัญญา
3.3 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้วให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษทั กา หนดไว้โดยเคร่งครัด ห้ามแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงภายหลังวันครบกาหนดส่งมอบงานหรือพัสดุตามสัญญา และจะต้องไม่ดา เนินการใดๆ ที่
มีลกั ษณะเป็ นการแก้ไขสัญญาโดยไม่ได้รับการอนุมตั ิ
3.4 ผูบ้ ริหารต้องพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารสัญญาต่างๆ โดยนาองค์ความรู้ของระบบการบริหารจัดการมาใช้ เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการบริหารสัญญาต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันและลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นได้ต่อไป
3.5 พนักงานที่เกีย่ วข้องกับการควบคุมและบริหารสัญญาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสา นึกและความโปร่งใส สามารถให้ผมู้ ี
ส่วนเกีย่ วข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา
4. การตรวจรับ
4.1 คณะกรรมการตรวจรับ จะต้องแต่งตั้งจากผูท้ ี่มีความรู้ความสามารถเกีย่ วกับรายการพัสดุที่ดาเนินการจัดหา
4.2 คณะกรรมการตรวจรับ ต้องรายงานในกรณีที่พบว่าผูร้ ับจ้างมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดเวลาอันควร หรือไม่
สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผูร้ ับจ้างไม่สามารถทางาน ให้แล้วเสร็จภายใน
กาหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากาหนดเวลาหรือ ผูร้ ับจ้างทาผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง
4.3 การทดสอบและการพิจารณาผลอุปกรณ์ที่ทดสอบต้องดาเนินการอย่างระมัดระวัง มีการบันทึกเป็ นหลักฐาน ไม่เอื้อ
ประโยชน์กบั ผูค้ า้ รายใดโดยเฉพาะ และดาเนินการด้วยความรวดเร็ว เป็ นธรรม
4.4 คณะกรรมการตรวจรับจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะ
ที่เป็ นการช่วยเหลือผูค้ า้ อันทาให้บริษทั เสียผลประโยชน์

แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษทั ตระหนักเสมอว่า บุคลากร เป็ นปัจจัยสาคัญที่สุดที่จะนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ โดยบริษทั มีนโยบายหลักในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล คือ สรรหา พัฒนา รักษา คนดี คนเก่งให้มีสมรรถนะที่นา ไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทางธุรกิจขององค์กรเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์เป็ นทุนทางปัญญาแห่งการเรียนรู้ของ
องค์กร ซึ่งประกอบด้วยหลัก 6 ประการ ดังนี้
1. เชื่อมัน่ ในคุณค่าของบุคคล
2. ดูแลพนักงานให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
3. ดูแลให้พนักงานมีสมรรถนะ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
4. ให้ผบู้ ังคับบัญชามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. ดูแลให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
6. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความสามารถ และสา นึกในความรับผิดชอบโดยยึดมัน่ ใน จริยธรรม และ
จรรยาบรรณขององค์กรโดยกาหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร มีความสอดคล้องและสนับสนุนกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษทั
2. การสรรหาบุคลากร บริษทั จะสรรหาบุคลากรที่ดี มีความรู้ความสามารถ และมีทัศนคติที่ดีเพื่อปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จ
ต่องานของบริษทั
3. การพัฒนาบุคลากร บริษทั มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ( Competency) ตรงตามที่บริษทั
ต้องการ ซึ่งถือเป็ นเรื่องที่บริษทั ผูบ้ ังคับบัญชา และพนักงาน ต้องถือปฏิบัติโดย
3.1 บริษทั จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทางาน ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของบริษทั
3.2 บริษทั จะรวบรวม ทักษะ ความรู้และประสบการณ์การทา งานด้านโทรคมนาคมไว้เป็ น ฐานข้อมูลการเรียนรู้
3.3 บริษทั จะบริหารองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ ซึ่งจะนา ไปสู่การเป็ นองค์กรอัจฉริยะ(Intelligent Organization)
3.4 ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ ให้เป็ นคนดี คนเก่ง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ตนเองและบริษทั
4. การรักษาพนักงาน บริษทั จะรักษาพนักงานที่เป็ นคนดีและคนเก่ง ให้ร่วมทางานกับบริษทั ได้ยาวนาน โดยกาหนด
เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างชัดเจน
5. การจ่ายผลตอบแทน บริษทั จะจ่ายผลตอบแทนโดยอิงตามผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงาน(Pay by Performance) อย่างเป็ น
ธรรม นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆจะต้องอยูใ่ นระดับที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด
6. บริษทั จะดาเนินการนาแผนสืบทอดตาแหน่งมาใช้สาหรับผูบ้ ริหารทุกระดับ เพื่อเป็ นการเตรียมผูบ้ ริหารและพนักงานให้
มีศกั ยภาพที่พร้อมกับการดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารทันทีเมื่อมีตาแหน่งว่าง
7. การสร้างความผูกพันต่อบริษทั บริษทั ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน โดย
ให้พนักงานทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจ มีสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมบรรยากาศในการทางานที่ดี ด้วยการ
สนับสนุนให้เกิดความสมดุลทั้งในงานและชีวิตส่วนตัว

แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ทีโอที จากัด(มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็ นไปตามแนวปฏิบัติ
เกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งเป็ นการเพิ่มมูลค่าองค์กรและสร้างความเชื่อมัน่ แก่นักลงทุน ตลอดจนสอดคล้องกับ
หลักปฏิบัติในระดับสากล ดังนั้นจึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ ายจัดการระดับต่าง ๆ มีกระบวนการในการดาเนินการบริหารและจัดการความเสี่ยงร่วมกันทัว่
ทั้งองค์กร และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO : Enterprise Risk Management Integrated Framework) ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ในส่วนที่เกีย่ วกับ
กลยุทธ์การปฏิบัติงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
1.2 เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนินการและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเป็ นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดได้แก่
วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร กระบวนการ และโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1.3 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์โดยเชื่อมโยงกับการดาเนินงานในองค์กรใน
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจที่สาคัญ และกระบวนการดาเนินงานหลักของ บริษทั ที
โอที จากัด (มหาชน)
2.องค์ ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งสัมพันธ์กบั การดาเนินธุรกิจ และกระบวนการบริหารงาน
ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การกาหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชีเหตุการณ์การประเมินความเสี่ยง การตอบสนอง
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการติดตามผล
3.กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การนากรอบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้อย่างประสบผลสาเร็จ มีข้ นั ตอนสาคัญ ดังนี้ การกาหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้
เหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมและการติดตามผล
4.คณะกรรมการส่ วนงานและผู้รับผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้อง
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
4.1 คณะกรรมการ บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงที่
สาคัญของบริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) รวมทั้งการสอบทานความเสี่ยงตลอดจนติดตามและประเมินผลในภาพรวมผ่าน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการกาหนดและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษทั ทีโอที
จากัด (มหาชน) ติดตามและประเมินความเพียงพอของประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้ความ
เห็นชอบแผนการจัดการความเสี่ยงตลอดจนสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความเสี่ยงที่สาคัญ

4.3 คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่ใช้ใน
การจัดการความเสี่ยงของ บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
4.4 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รับผิดชอบในการติดตามความเสี่ยงที่สาคัญทั้งองค์กร และทาให้มนั่ ใจได้ว่ามีแผนการจัดการที่
เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่ว
ทั้งองค์กร
4.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการนานโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ดาเนินการบ่งชี้ ประเมิน จัดลาดับความเสี่ยง กาหนดแผนการจัดการความเสี่ยง
รวมทั้งกาหนดผูร้ ับผิดชอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพผล การจัดการความเสี่ยง และรายงานความคืบหน้าผลการ
จัดการความเสี่ยงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไขต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.6 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รับผิดชอบในการประเมินและจัดการความเสี่ยง ทั้งในระดับ
องค์กร และระดับของงานในความรับผิดชอบ รวมทั้งการกาหนดแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการตามแผนโดยให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา และรายงานผลการดา เนินงานต่อ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และคณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยงในการประชุม
4.7 ผูจ้ ดั การความเสี่ยง รับผิดชอบในการประสานการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของสายงาน/สานักในความรับผิดชอบ
ตั้งแต่การประเมิน การจัดการ การติดตาม และรายงานผลต่อฝ่ ายบริหารและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
รายงานผลการดาเนินงานและความคืบหน้าของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับองค์กรในส่วนที่รับผิดชอบต่อรอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ที่กากับดูแล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ฝ่ ายบริหาร
ความเสี่ยง
4.8 ฝ่ ายตรวจสอบรับผิดชอบในการ
- ประเมินและให้ขอ้ คิดเห็นรวมทั้งการติดตามว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
เหล่านั้นบังเกิดผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้และมี การดาเนินการตาม
แผนการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- ประสานงานกับฝ่ ายบริหารความเสี่ยงเพื่อทาความเข้าใจเกีย่ วกับความเสี่ยงและดาเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความ
เสี่ยง (Risk based auditing)
4.9 ฝ่ ายบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบ
- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญในภาพรวมของ บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)รวมทั้งแนวทางการจัดการเพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาดาเนินการให้ทันต่อสถานการณ์
- ดาเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงของ บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนานโยบาย กล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติให้บังเกิดผล รวมทั้งประสานกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และผูจ้ ดั การความเสี่ยงของแต่ละสายงาน/สานัก เพื่อการรายงานและติดตามผล
- ประสานงานกับฝ่ ายตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
โดยรวมของ บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
- ให้ความช่วยเหลือและคาแนะนาเกีย่ วกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่ผปู้ ฏิบัติงานทุกระดับ ของบริษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การรายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
แนวทางการรายงานผลการดาเนินงานมีดังนี้
5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.1.1 รายงานต่อคณะกรรมการ บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
- รายงานแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปี รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการความเสี่ยงปี ละ 1 ครั้ง (ต้นปี )
- รายงานผลการดาเนินการและความคืบหน้าการจัดการความเสี่ยงที่สาคัญระดับองค์กรตามสั่งการ/มติคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานจัดการความเสี่ยงในรอบปี ปี ละ 1 ครั้ง (ปลายปี )
- รายงานความเสี่ยงในรายงานประจาปี
5.1.2 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานผลการดาเนินงานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5.2 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รายงานความเสี่ยงที่สาคัญระดับองค์กร รวมทั้งกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงความคืบหน้าในการ
ดาเนินการตามแผน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รายงานกรณีฉุกเฉินภายใน 3 วันทาการและอาจมีการเปิ ดประชุมเป็ นกรณีพิเศษรายงานเมื่อดัชนีช้ ีวดั ความเสี่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลงและอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร
5.3 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รายงานความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับงานในส่วนที่รับผิดชอบและแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงตลอดจนความ
คืบหน้าในการจัดการความเสี่ยงตามแผน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ในการประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงและการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.4 ผูจ้ ดั การความเสี่ยง (ของแต่ละสายงาน/สานัก) รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ที่กากับดูแล/ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
- รายงานความเสี่ยงระดับองค์กรในส่วนที่รับผิดชอบและแผนปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนความคืบหน้าใน
การจัดการความเสี่ยงตามแผนพร้อมทั้งปัญหาและ อุปสรรค เดือนละ 1ครั้ง
5.5 ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
5.5.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รายงานความเสี่ยงที่สาคัญระดับองค์กร รวมทั้งรายละเอียดการจัดการความเสี่ยงตลอดจน ความคืบหน้าของแผนปฏิบัติ
การและประเด็นสาคัญเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง ที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ท้ งั ที่เป็ นโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลต่อบริษทั จากสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็ น
การเฉพาะกิจ
- รายงานกรณีฉุกเฉินภายใน 3 วันทาการและอาจมีการเปิ ดประชุมเป็ นกรณีพิเศษ เมื่อดัชนีช้ ีวดั ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
และอาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร
5.5.2 รายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รายงานความเสี่ยงที่สาคัญระดับองค์กร รวมทั้งความคืบหน้าของแผนการจัดการความเสี่ยง ก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แนวปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับการควบคุมภายใน
บริษทั ทีโอที จา กัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการมีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) ซึ่งหมายถึง การมีระบบการบริหารอย่างมืออาชีพและเป็ นสากล การมีระบบการควบคุม
ภายใน (Internal Control) ที่มีประสิทธิภาพ และการมีระบบการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ าย และเพื่อมุ่งหวังให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เป็ นมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายการ
ควบคุมภายในของบริษทั บริษทั จึงกา หนดแนวปฏิบัติที่ดีเกีย่ วกับการควบคุมภายในไว้ ดังต่อไปนี้
1.วัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผกู้ ากับดูแล ผูบ้ ริหารและพนักงาน กาหนดให้มีข้ นึ เพื่อให้ความมัน่ ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานขององค์กรจะบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการดาเนินงาน(Operations) มุ่งหมายให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการกากับการใช้
ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุม้ ค่า ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้ องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
1.2 ด้านรายงานทางการเงิน(Financial Reporting) เกีย่ วข้องกับการจัดทารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกให้
เป็ นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
1.3 ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และนโยบาย (Compliance with Applicable Laws andRegulations) เกีย่ วข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจสอดคล้องหรือเป็ นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้บังคับที่เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษทั ได้กาหนดขึ้น
2.ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ได้มีการจัดระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
(คตง.) กาหนด ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ
2.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม(Control Environment) มุ่งเน้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
มีความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส โดยคานึงถึงประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติเป็ นสาคัญ
2.2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) เพื่อประเมินความเสี่ยงที่สาคัญในการดาเนินงานขององค์กรที่อาจมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือผลสาเร็จของงาน
2.3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) มีการกาหนดกิจกรรมการควบคุมที่หลากหลายครอบคลุมในทุกหน้าที่และทุก
ระดับอย่างเหมาะสม ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communications) มีความน่าเชื่อถือ ทันเวลา และเป็ นข้อมูลที่ตอ้ งการ
เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด
2.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมมีการปฏิบัติจริง รวมทั้ง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและทันเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.ความรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายใน

3.1 คณะกรรมการบริษทั กาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมรวมทั้งกาหนดให้มี
การติดตาม ประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในนามของ คณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการกากับดูแลในเรื่อง
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ ือหุ้นทราบ
3.3 ผูบ้ ริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทางานภายในส่วนงานของตนให้มี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
ตลอดจนปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม รวมทั้งปลูกฝังให้ผใู้ ต้บังคับบัญชามีวินัย และจิตสานึกที่ดีในเรื่องการ
ควบคุมภายใน
3.4 พนักงานทุกระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มาตรการ และระบบการควบคุมภายในต่างๆ ที่
บริษทั จัดให้มีข้ นึ โดยสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3.5 สายงานตรวจสอบ รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน รวมทั้ง
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงมาตรการการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และ
ปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานของบริษทั
4. การหมุนเวียนพนักงานทีม่ คี วามรู้ ความสามารถจากส่ วนงานต่างๆ มาทางานในสายงานตรวจสอบ
บริษทั เล็งเห็นว่าการปฏิบัติงานในสายงานตรวจสอบจะเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้ระบบงาน และธุรกิจทั้งหมด
ของบริษทั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานที่ผา่ นการทางานในสายงานนี้จะมีพ้นื ความรู้ ความเข้าใจงานของบริษทั มากขึ้น
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการหมุนเวียนไปทาหน้าที่ในส่วนต่างๆของบริษทั ได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของ
การวางแผนอาชีพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น บริษทั จึงมีนโยบายที่จะ
หมุนเวียนพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจากส่วนงานต่างๆ มาทางานในสายงานตรวจสอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดย
ความเห็นชอบร่วมกันระหว่างสายงานตรวจสอบและส่วนงานที่พนักงานนั้นๆ สังกัด

