
จรรยาบรรณและจริยธรรมของคณะกรรมการบริษทั  บริษทัทีโอทีจ  ากดั (มหาชน) 

          การบริหารงานของคณะกรรมการ ยอ่มมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย( Stakeholders) หลายกลุ่มด้วยกนั เพื่อให้การ
บริหารงานของบริษทัเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เป็นธรรม ซ่ึงจะประสบผลส าเร็จ และเจริญกา้วหน้าอยา่งยัง่ยนื ผูบ้ริหารพึงประสาน
ผลประโยชน์ของผูเ้ก ีย่วขอ้งทุกฝ่าย ทั้ งภายในและภายนอกบริษทั เพ่ือให้เกดิดุลยภาพท่ีเหมาะสมโดยจะปฏิบัติตามแนวทางใน 6 
หมวด ดังต่อไปน้ี 

    

หมวดท่ี 1 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อบริษทั/ผูถื้อหุ้น   

หมวดท่ี 2 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อพนักงาน   

หมวดท่ี 3 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกคา้และประชาชน   

หมวดท่ี 4 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่คา้/เจา้หน้ี/ลูกหน้ี   

หมวดท่ี 5 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้   

หมวดท่ี 6 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม   

    

หมวดท่ี 1 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อบริษทั/ผูถื้อหุ้น 

    

1.ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ อยา่งมีเหตุผลเป็นธรรมต่อบริษทั / ผูถื้อหุ้นทั้ งรายใหญ่
และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สูงสุดอนัพึงได้ของบริษทั/ผูถื้อหุ้น  

2. ประสานสัมพนัธ์อยา่งดีกบัผูถื้อหุ้น เพ่ือให้บริษทัมีความเจริญกา้วหน้าอยา่งยัง่ยนื  

3. บริหารจดัการสินทรัพยข์องบริษทัให้เกดิคุณค่าต่อผูถื้อหุ้น อีกทั้ งดูแลมิให้สินทรัพยเ์ส่ือมค่า หรือสูญหายโดยมิชอบ  

4. รายงานสถานภาพของบริษทัอยา่งครบถว้นตามความเป็นจริง พร้อมกบัแจง้ถึงแนวโน้มสถานภาพ ของบริษทัในอนาคตทั้ งใน
ด้านบวกและด้านลบ ให้ผูถื้อหุ้นทราบ อยา่งสม ่าเสมอ 

5. ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัต่อบุคคลภายนอก และไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เกีย่วขอ้ง โดยใช้ขอ้มูลใดๆ ของ
บริษทัซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 

6. ในระหว่างท่ีมีต  าแหน่งหน้าท่ีและความรับผดิชอบต่อบริษทั ไม่ประกอบธุรกจิส่วนตวัใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม อนั
เป็นการขดัผลประโยชน์ต่อบริษทั (Conflict of Interest) 

7.วางตวัเป็นกลางทางการเมืองโดยไม่กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใดหรือ ผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีมี
อ านาจทางการเมืองและยอ่มมีเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การลงคะแนนเสียง เลือกตั้ง หรือเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง แต่ถา้การไปรับหน้าท่ีเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เป็นตวัแทนพรรคการเมืองในกจิกรรมสาธารณะต่างๆ แลว้ 
อาจท าให้เกดิความเขา้ใจได้ว่ามีส่วนเกีย่วขอ้ง หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองนั้นได้ พึงหลีกเล่ียงการกระท าดังกล่าว  

  
 
 
 

  



หมวดท่ี 2 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อพนักงาน 

    

1. ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบของจรรยาบรรณและจริยธรรมโดยเป็นตวัอยา่งท่ีดี ให้แกพ่นักงาน 

2. ก  าหนดโครงสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมต่อการท างานแกพ่นักงาน และเสริมสร้าง ความเป็นอยูท่ี่ดีให้แก่
พนักงาน 

3. ดูแลการแต่งตั้ง โยกยา้ย การให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน ให้เป็นไปด้วยความสุจริตใจ และ ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ 
ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น ๆ       

4. ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอยา่งทั่วถึง และสม ่าเสมอ  

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานมีความเขา้ใจ และประพฤติตนตามกรอบของ จรรยาบรรณ และจริยธรรม อยา่งทั่วถึงทั้ งบริษทั  

6. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของ ความเป็นมนุษย์ 

    

หมวดท่ี 3 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกคา้และประชาชน 

    

1. ส่งเสริมให้มีการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้ งควบคุมตน้ทุน การให้บริการให้อยูใ่น
ระดับต  ่าเท่าท่ีเป็นไปได้ และรักษาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง ทัดเทียมกบัองคก์รธุรกจิชั้นน าตลอดเวลา
เพื่อให้ลูกคา้เกดิความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ก  ากบัดูแลมิให้การท าธุรกจิเป็นการคา้ก  าไรเกนิควร 

3. เปิดโอกาสและจดัระบบ เพ่ือให้ลูกคา้และประชาชนสามารถร้องเรียนหรือเสนอเกีย่วกบัการให้บริการ รวมทั้ งด าเนินการ
แกไ้ขปรับปรุงอยา่งดีท่ีสุด เพื่อให้ลูกคา้และประชาชนได้รับความพึงพอใจและประทับใจ 

4. ให้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ตอ้งรีบแจง้ ให้ลูกคา้และประชาชน
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

5. เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเกีย่วกบัสินคา้และการบริการอยา่งครบถว้นถูกตอ้ง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้ ง
รักษาสัมพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยนื 

    

หมวดท่ี 4 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่คา้/เจา้หน้ี/ลูกหน้ี 

    

1. ดูแลมิให้มีการเรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้/เจา้หน้ี/ลูกหน้ี  

2. ให้มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขและบังคบัใช้เง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้/เจา้หน้ี/ลูกหน้ีอยา่งเคร่งครัด 

3. รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐาน และตรงเวลาให้แกเ่จา้หน้ีทราบอยา่งสม ่าเสมอ  

  
 
 
 

  



หมวดท่ี 5 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการคา้ 

    

1. ก  ากบัดูแลให้บริษทัด าเนินธุรกจิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 

2. ไม่อนุญาตให้ด าเนินการใดๆ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งขนัทางการคา้โดยวิธีการท่ีไม่สุจริต 

    

หมวดท่ี 6 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม 

    

1. ไม่ให้กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน 

2. สนับสนุนให้มีการคืนผลก  าไรส่วนหน่ึงขององคก์รให้แกสั่งคมและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  

3. ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อยา่งเคร่งครัด โดยถือเป็นหลกัการว่า ในการท าธุรกจิ เยีย่งภาคเอกชนนั้น บริษทัจะ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีท่ีเคารพกฎหมายเสมอ (Law-abiding citizen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน 
บริษทัทโีอทจี ากดั (มหาชน) 

 
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนักงานบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)ก  าหนดเป็น 6 หมวด ดังน้ี 
หมวดท่ี 1 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อบริษทั 
หมวดท่ี 2 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อผูบ้ังคบับัญชา ผูใ้ตบ้ังคบับัญชา และผูร่้วมงาน 
หมวดท่ี 3 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกคา้และประชาชน 
หมวดท่ี 4 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่คา้/เจา้หน้ี/ลูกหน้ี/คู่แข่งทางการคา้ 
หมวดท่ี 5 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
หมวดท่ี 6 ขอ้พึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง 
  
หมวดที ่1 ข้อพงึประพฤตปิฏิบตัต่ิอบริษทั 
บริษทัประกอบธุรกจิหลกัในการจดัด าเนินการและน ามาซ่ึงความเจริญของกจิการโทรศพัท์เพื่อประโยชน์ของรัฐและ
ประชาชนและด าเนินธุรกจิอนัเกีย่วกบักจิการโทรศพัท์และธุรกจิอ่ืนท่ีต่อเน่ืองจึงจ  าเป็นตอ้งธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นมืออาชีพ 
ความคล่องตวั และความเป็นอิสระ ดังนั้นเพ่ือรักษาคุณลกัษณะดังกล่าวให้มัน่คงสืบไป พนักงานพึงปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
  
1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผดิชอบ โดยถือประโยชน์ของบริษทัเป็นส าคญั กล่าวคือ 
    1.1 อุทิศตนให้แกง่านของบริษทัอยา่งเต็มท่ี 
    1.2 หลีกเล่ียงการท างานให้สถานประกอบการอ่ืน หรือการเป็นตวักระท าการให้บริษทั ห้างหุ้นส่วนหรือบุคคลอ่ืนใด ท่ี
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
    1.3 ในระหว่างท่ีเป็นพนักงานบริษทั ไม่ประกอบธุรกจิส่วนตวัใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มท่ีเป็นการขดัผลประโยชน์ 
อนัอาจท าให้บริษทัเสียผลประโยชน์ หรือได้ผลประโยชน์น้อยกว่าท่ีควร กรณีพนักงานมีหุ้นของกจิการอ่ืนใด จนท าให้
พนักงานกระท าการ หรือละเวน้การกระท าท่ีควรท าตามหน้าท่ี หรือจนท าให้กระทบกระเทือนต่องานของพนักงานท่ีจะ
ปฏิบัติให้บริษทัแลว้การมีหุ้นนั้นกถื็อได้ว่าเป็นเร่ืองไม่สมควร ในกรณีท่ีพนักงานได้ลงทุนหรือมีกจิการท่ีเป็นการแข่งขนั
หรืออาจเป็นการแข่งขนั หรือมีหุ้นของกจิการอ่ืนใดแต่ได้ลงทุนมีกจิการ หรือหุ้นนั้นอยูก่อ่นท่ีจะเขา้เป็นพนักงาน หรือ
กอ่นท่ีจะเขา้ไปท าธุรกจินั้น หรือได้มาโดยทางมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หา พนักงานจะตอ้งรายงานให้ผูบ้ังคบับัญชา
ตามล าดับชั้นทราบ 
  
2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตและเท่ียงธรรม กล่าวคือ 
     2.1 หลีกเล่ียงการใช้อ านาจหน้าท่ีของตน หรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศยัอ านาจหน้าท่ีของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 
แสวงหาประโยชน์แกต่นเองหรือผูอ่ื้น 
     2.2 หลีกเล่ียงทั้ งโดยตนเอง หรือครอบครัวในการให้หรือรับส่ิงของ เงิน หรือประโยชน์อยา่งอ่ืนจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ี
หรือธุรกจิเกีย่วขอ้งกบับริษทั เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็ประเพณีนิยม ทั้ งน้ีจะตอ้งไม่มีราคามากเกนิสมควรหรือ
เกนิกว่าเหต ุ
    2.3 ไม่พึงใช้ขอ้มูลหรือข่าวสารอนัเป็นสาระส าคญัของบริษทั ท่ียงัมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหาก  าไร หรือ
ผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม  
    2.4 หลีกเล่ียงการรับเล้ียงในลกัษณะท่ีเกนิกว่าความสัมพนัธ์ปกติจากบุคคลอ่ืนท่ีมีธุรกจิเกีย่วขอ้งกบังานของบริษทั  



  
3. รักษาความลบัของบริษทั โดยดูแลและระมดัระวงัมิให้เอกสารหรือข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัร่ัวไหล หรือตกไป
ถึงผูอ่ื้นซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกดิความเสียหายแกบ่ริษทั ทั้ งน้ีรวมถึงการไม่ให้เอกสารหรือข่าวสารของบริษทัท่ีไม่พึงเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอก เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากผูบ้ังคบับัญชา 
  
4. หลีกเล่ียงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก ในเร่ืองท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงและการด าเนินงานของ
บริษทั 
  
5. ใช้และรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกดิประโยชน์สูงสุด และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือผูอ่ื้นหรือไม่ใช้
สถานท่ี ประดิษฐ์กรรมหรือตราสัญลกัษณ์ของบริษทัในทางท่ีเป็นประโยชน์แกต่น 
  
6. ปฏิบัติงานโดยประยกุตใ์ช้ความรู้ และประสบการณ์ ให้เกดิประโยชน์ต่อบริษทั เพื่อให้บริษทัเจริญกา้วหน้าทัดเทียมกบั
องคก์รชั้นน า ทั้ งในด้านเทคโนโลยแีละด้านการให้บริการท่ีเป็นเลิศ 
  
7. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบัต่างๆ ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
  
หมวดที ่2 ข้อพงึประพฤตปิฏิบตัต่ิอผู้บงัคับบญัชาผู้ใต้บงัคับบญัชาและผู้ร่วมงาน 
การประพฤติปฏิบัติของผูบ้ังคบับัญชาต่อผูใ้ตบ้ังคบับัญชา ท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม รวมทั้ ง 
การประพฤติปฏิบัติของพนักงานท่ีมีต่อกนัและกนัอยา่งเหมาะสมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าให้เกดิความร่วมมือ
และการประสานงานท่ีดี ส่งเสริมความสามคัคีและพลงัร่วมในการปฏิบัติงานของบริษทั ดังนั้นเพ่ือเสริมสร้างและรักษา
คุณลกัษณะท่ีดีดังกล่าว พนักงานพึงปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
  
1. ผูบ้ังคบับัญชาพึงใช้หลกัคุณธรรม(Merit System) ในการบริหารงานบุคคล เช่น การรับบุคคลเขา้ท างานการประเมินผล
งานและศกัยภาพ การให้รางวลักรณีต่างๆ การลงโทษ  
  
2. ผูบ้ังคบับัญชาพึงส่งเสริมและพฒันาผูใ้ตบ้ังคบับัญชา ให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้เจริญกา้วหน้าในอาชีพการงาน  
  
3. ผูบ้ังคบับัญชาพึงฟังความเห็นผูใ้ตบ้ังคบับัญชา และเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้ังคบับัญชามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
(Participative Management) 
  
4. ผูบ้ังคบับัญชาพึงส่งเสริมให้การท า งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยแนะน า ให้มีการปรับปรุงงานอยูต่ลอดเวลา และย  ้า
เร่ืองการใช้ทรัพยากรของบริษทัท่ีมีอยูอ่ยา่งจ  ากดัอยา่งคุม้ค่า  
  
5. ผูบ้ังคบับัญชาพึงสร้างส่ิงแวดลอ้มในการท างานให้มีความสะดวกสบาย และปลอดภยัในการท างาน 
  



6. ผูบ้ังคบับัญชาพึงปกครองบังคบับัญชาด้วยเมตตาธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้ งสร้างบรรยากาศในสถานท่ีท างานให้มี
ความอบอุ่นเป็นกนัเอง 
  
7. ผูบ้ังคบับัญชาพึงท าตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แกผู่ใ้ตบ้ังคบับัญชา โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองการท างานอยา่งทุ่มเทให้แกบ่ริษทั 
และการยดึมัน่ในจรรยาบรรณและจริยธรรม 
  
8. ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาพึงฟังค  าส่ัง ค  าแนะน า ของผูบ้ังคบับัญชา และไม่ปฏิบัติงานขา้มผูบ้ังคบับัญชาเหนือตนเวน้แต่เป็นเร่ือง
เร่งด่วน ซ่ึงกรณีน้ีเม่ือเกดิขึ้นแลว้ตอ้งรีบรายงานให้ผูบ้ังคบับัญชาเหนือตนให้ทราบโดยเร็ว 
  
9. ผูใ้ตบ้ังคบับัญชาพึงมีสัมมาคารวะ และมีความสุภาพต่อพนักงานซ่ึงมีต  าแหน่งหน้าท่ีเหนือกว่าตน 
  
10. พนักงานพึงรักษาและเสริมสร้างความรัก ความสามคัคี ระหว่างบุคคล ระหว่างหมู่คณะ พึงท างานเป็นทีมและช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนั ทั้ งน้ีควรมีเป้าหมายร่วมกนัแห่งเดียวคือ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 
  
11. พนักงานพึงท างานโดยให้เกยีรติซ่ึงกนัและกนั โดยฟังความเห็นของผูอ่ื้นตามควรแกก่รณี ไม่เอาเร่ืองส่วนตวัของผูอ่ื้น
มาวิพากษว์ิจารณ์ หรือแอบอา้งเอาผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน พึงเคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืนท่ีอยูใ่นองคก์รเดียวกนั  
  
หมวดที ่3 ข้อพงึประพฤตปิฏิบตัต่ิอลูกค้าและประชาชน 
บริษทัมุ่งมัน่ให้บริการแกลู่กคา้และประชาชนอยา่งดีท่ีสุด โดยให้ยดึถือวิธีการบริหารงานท่ีซ่ือสัตยสุ์จริต ต่อผูรั้บบริการ 
ดังนั้นการด าเนินงานใดๆ ท่ีเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัลูกคา้และประชาชน จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่เร่ืองหน่ึง ซ่ึงพนักงานพึง
ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
  
1. ตั้งเป้าหมายในการท างานว่าจะให้บริการแกลู่กคา้และประชาชนในระดับท่ีผูรั้บบริการมีความพึงพอใจสูงสุด 
 2. ก  าหนดคุณภาพของบริการ (Quality of Services) ให้อยูใ่นระดับท่ีแข่งขนัได้ในระดับแนวหน้าของธุรกจิ 
 3. เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัการให้บริการอยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงของการให้บริการ  
 4. ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกคา้ หรือคา้ก  าไรเกนิควรเม่ือเทียบกบัคุณภาพและบริการ รวมทั้ งไม่ก  าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรม 
 5. รักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าขอ้มูลนั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนหรือผูเ้ก ีย่วขอ้ง  
 6. ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหน้า และ
หาทางแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 
 7. รับฟังขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูใ้ช้บริการเป็นประจ  า สม ่า เสมอ และน า มาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
  



หมวดที ่4 ข้อพงึประพฤตปิฏิบตัต่ิอคู่ค้า/เจ้าหนี/้ลูกหนี้/คู่แข่งทางการค้า 
ในการด าเนินธุรกจิของบริษทั ซ่ึงเกีย่วขอ้งกบักลุ่มผลประโยชน์หลายฝ่าย เช่น คู่คา้/เจา้หน้ี/ลูกหน้ี/คู่แข่งทางการคา้นั้น 
บริษทัจ  าเป็นตอ้งวางตวัเป็นบริษทัท่ีน่าเช่ือถือของทุกฝ่าย ในการน้ี พนักงานจึงตอ้งปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ตรงไปตรงมา ตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
  
1. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้/เจา้หน้ี/ลูกหน้ี/คู่แข่งทางการคา้  
 2. ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้/เจา้หน้ี/ลูกหน้ี/คู่แข่งทางการคา้ อยา่งเคร่งครัด 
 3. จดัท า รายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับทั่วไปให้แกผู่เ้ก ีย่วขอ้งทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
 4. ด าเนินธุรกจิโดยค  านึงกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และถือปฏิบัติตามแนวทางของธุรกจิชั้นน า 
 5. ด าเนินธุรกจิโดยวิธีการท่ีสุจริตเสมอ ไม่แสวงหาขอ้มูลความลบัของคู่แข่งทางการคา้ โดยวิธีการท่ีไม่ชอบหรือท าลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้โดยไม่มีมูลความจริง 
  
หมวดที ่5 ข้อพงึประพฤตปิฏิบตัต่ิอสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ในฐานะท่ีบริษทัประกอบธุรกจิหลกัเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัประชาชน จ  าเป็นตอ้งพฒันาและใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์
สูงสุด ในขณะเดียวกนัตอ้งดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ งช่วยสร้างสรรคสั์งคมให้มีความเป็นอยูท่ี่ดี ดังนั้นพนักงานซ่ึงเป็น
กลไกท่ีส าคญัและเป็นตวัแทนบริษทั พึงปฏิบัติดังน้ี 
  
1. ปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผดิชอบของตน และด ารงชีวิตด้วยจิตส านึกท่ีมีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ 
 2. หาหนทางคืนก  าไรแกสั่งคมในรูปแบบต่างๆ ในทางตรง เช่น ให้แกลู่กคา้หรือผูใ้ช้บริการในทางออ้ม เช่นให้แกโ่ครงการ
หรือกจิกรรมท่ีท าเพื่อสังคม 
 3. ปฏิบัติตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในการใช้สนับสนุนและเผยแพร่การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรพลงังานอยา่งประหยดั เช่น เช้ือเพลิง ไฟฟ้าและน ้า เป็นตน้  
 4. ด าเนินธุรกจิด้วยจิตใจท่ีค  านึงถึงสาธารณะ(Public Spirit) เสมอ 
  
หมวดที ่6 ข้อพงึประพฤตปิฏิบตัต่ิอตนเอง 
การประพฤติของพนักงาน แมจ้ะเป็นเร่ืองส่วนตวักต็ามยอ่มจะมีผลกระทบถึงบริษทั และสังคมโดยส่วนรวม ดังนั้น 
พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติและพฒันาตนเองไปในทางท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและบริษทัอยูเ่สมอ กล่าวคือ 
  
1. พึงศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผูมี้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับมืออาชีพ 
โดยปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูเ่สมอ พร้อมกบัด ารงตนให้มีคุณธรรมท่ีดีงาม คือ เป็นทั้ งคนเกง่และ
คนดีขององคก์ร 
 2. พึงประพฤติตนเหมาะสมกบัการเป็นพนักงานบริษทัทั้ งทางกริยามารยาท การวางตวั และการแต่งกายเพ่ือสร้างความ
เช่ือถือให้แกต่นเองและบริษทั 
 3. พึงยดึมัน่ในหลกัของความถูกตอ้งและเป็นธรรม โดยจะตอ้งไม่แสวงหาต  าแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
โดยมิชอบจากผูบ้ังคบับัญชาหรือจากบุคคลอ่ืนใด 
  



4. พึงละเวน้จากอบายมุขทั้ งปวง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียง และเกยีรติศกัด์ิของตนเองและบริษทั 
ตวัอยา่งเช่น 
 4.1 ไม่กระท าตนเป็นคนมีหน้ีสินรุงรัง 
 4.2 ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท 
 4.3 ไม่กระท าการใดอนัจะกระทบกระเทือนเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าท่ีหรือช่ือเสียงของตนเองและบริษทั 
 5. ด าเนินชีวิตด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริตในทุกเร่ือง ทั้ งเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองการงาน 
 6. วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใดหรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีมี
อ า นาจทางการเมือง พนักงานยอ่มมีเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง แต่ถา้การไปรับหน้าท่ีเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเป็นตวัแทนพรรคการเมืองในกจิกรรมสาธารณะ
ต่างๆ แลว้อาจท าให้เกดิความเขา้ใจได้ว่ามีส่วนเกีย่วขอ้งหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองนั้นได้ พนักงานพึงหลีกเล่ียงการกระท า
ดังกล่าว 
 

 

 

จรรยาบรรณธุรกจิ บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) 

          บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน) ยดึมัน่ในจรรยาบรรณ และตอ้งการให้กรรมการ ผูบ้ริหารและ พนักงานทุกระดับ ถือปฏิบัติ
อยา่งเคร่งครัด ดังน้ี 

 

1.มุ่งมัน่ให้ลูกคา้มีความพึงพอใจโดยการน าเสนอสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพด้วยเทคโนโลยท่ีีล ้าสมยั ในราคายตุิธรรม  

2. มุ่งมัน่ให้มีผลการด าเนินงานท่ีดีเลิศน าไปสู่ความเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยนืและต่อเน่ือง โดยค  านึงถึง สภาวะความเส่ียงใน
ปัจจุบันและอนาคต ด้วยความโปร่งใสในการด าเนินงาน และพยายามอยา่งเต็มท่ี ในการปกป้องทรัพยสิ์นและธ ารงไวซ่ึ้งช่ือเสียง
ของบริษทั 

3. ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตอยา่งแน่วแน่ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบัท่ีเกีย่วขอ้งอยา่ง
เคร่งครัด 

4. ด าเนินงานด้วยความรับผดิชอบเยีย่งผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพ และมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศโดยการผสมผสาน
วิธีการและเทคโนโลยใีหม่ๆ 

5. พนักงานของบริษทัถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่ บริษทัพยายามคดัสรรบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณธรรมเขา้มาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พฒันา และดูแลอยา่งดีด้วยสวสัดิการ และผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม  

6. ให้ความเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายท่ีเกีย่วขอ้งทางธุรกจิกบับริษทั ละเวน้การรับหรือให้สินจา้งรางวลัท่ีถือได้ว่า ปฏิบัติมิชอบ แมจ้ะ
เป็นไปเพื่อความเจริญกา้วหน้าในวตัถุประสงคท์างธุรกจิ 

7. ท าหน้าท่ีในฐานะพลเมืองท่ีดี วางตวัเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือผูมี้อ านาจ ทางการเมือง มุ่งสร้างความ
เจริญให้สังคมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 



 

 


