
นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  

               บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใสและ 
ตรวจสอบได ้บริษทัจึงก  าหนดให้ถือเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรของบริษทัทุกระดบั รวมถึงบุคคลในครอบครัว ใน
การหลีกเล่ียงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือเก ีย่วขอ้งกบัการด าเนินการในลกัษณะท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ ของ
บริษทั อนัจะส่งผลให้บริษทัเสียผลประโยชน์ หรือท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพลดลง อยา่งไรกต็าม 
บริษทัไม่สามารถคาดเดาถึงความขดัแยง้ท่ีอาจเกดิข้ึนในระหว่างการด ารงต าแหน่ง ของกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานของบริษทัได ้ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนั้นหรือไม่สามารถ หลีกเล่ียงได ้บริษทัจะดูแลให้การ
ท ารายการนั้นๆ มีความโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการ กบับุคคลภายนอก โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูเ้ก ีย่วขอ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายในการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม  
 

บริษทัทีโอทีจ ากัด (มหาชน) 
  

ทีโอที มีความมุ่งมัน่และถือเป็นพนัธกจิส า คญัในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไทยในการมีส่วนร่วมดูแล
รักษาและพฒันาส่ิงแวดลอ้มและสงัคม เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความเหล่ือมล ้าใน
สงัคม ตลอดจนมีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สูงสุด ซ่ึงเป็นรากฐานไปสู่การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทางปฏิบติัท่ียดึถือร่วมกนั ดงัน้ี  
  
1. ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก  า หนด และระเบียบปฏิบติัท่ีเก ีย่วขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด ควบคู่ไปกบั
การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
  
2. ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพ 
และไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของผูใ้ชบ้ริการและประชาชน  
  
3. มุ่งพฒันาระบบบริหารจดัการและสร้างวฒันธรรมองค์กรในการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานอยา่ง
ประหยดั คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพ  
  
4. มีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพร่วมกบัชุมชน  
  
5. ให้ความส าคญัในการบริหารงานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่ง
เหมาะสมและไดม้าตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการดูแลสุขภาพของพนกังานและ
ครอบครัว 
  
6. ด าเนินกจิการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม ทั้งในการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
การพฒันาองค์ความรู้ และการสร้างโอกาสการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและองค์ความรู้ของประชาชนเพ่ือยกระดบั
สงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
  
7. ร่วมมือและสนบัสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกดิภยัพิบติัหรือสาธารณภยัอยา่งเต็มความสามารถ
ทั้งน้ี ผูบ้ริหารและพนกังาน ทีโอที จะยดึมัน่และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกนั ท่ีจะผลกัดนัให้สามารถ



ด าเนินงานตามนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสงัคมอยา่งจริงจงั เป็นรูปธรรม และประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก  าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการก  ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)  

  
1. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ : 

          

      1.1 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มีหนา้ท่ีตอ้ง รายงาน
การถือหลกัทรัพยข์องตน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
ก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  

      1.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัใชข้อ้มูลภายในของบริษทัท่ีมีหรือ อาจมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพยข์องบริษทั ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อ สาธารณชน ซ่ึงตนไดล่้วงรู้
มาในต าแหน่งหรือฐานะเช่นนั้นมาใชเ้พ่ือการซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืน
ซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายซ่ึงหุ้นหรือ หลกัทรัพยอ่ื์น(ถา้มี) ของบริษทั ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือ
ทางออ้ม ในประการท่ีน่าจะเกดิความเสียหาย แกบ่ริษทั ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระท า
ดงักล่าวจะท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ่ื้น หรือน าขอ้เท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่ือให้ผูอ่ื้นกระท า
ดงักล่าว โดยตนไดร้ับ ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็าม  
  

2. ช้ันความลับของข้อมูล  : 

 

     ขอ้มูลภายในซ่ึงเป็นความลบัทางธุรกจิ ตอ้งไดรั้บการดูแล ปกปิดมิให้ร่ัวไหล ออกไปภายนอก ความลบัของ
ขอ้มูลอาจแบ่งไดเ้ป็นหลายชั้นตามความส าคญั เช่น ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้ขอ้มูลปกปิด ขอ้มูลลบั และขอ้มูลลบัมาก 
ซ่ึงการใชข้อ้มูลตอ้งอยูใ่นกรอบท่ีถือว่าเป็นขอ้มูลในหนา้ท่ีและ ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น ไม่
เปิดเผยขอ้มูลท่ีถือว่าเป็นความลบัของบริษทัอนัน ามาซ่ึง ความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขนัของบริษทั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ ขอ้มูลการเงิน การปฏิบติังาน ขอ้มูลธุรกจิ แผนงานใน
อนาคตของบริษทัและอ่ืนๆ ระหว่างท่ีปฏิบติังาน ให้บริษทั และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบติังานแลว้  
  

3. การเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอก  : 

 

     ขอ้มูลภายในท่ีเผยแพร่สู่สาธารณชน ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือเป็นผูท่ี้ไดร้ับ
มอบหมายเท่านั้น เช่น ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ส่วนนกัลงทุน สมัพนัธ์ เป็นตน้  

 

 



นโยบายการควบคุมภายใน บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน)  

       คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ซ่ึงเป็นกลไก ส าคญั
หน่ึงของการก  ากบัดูแลกจิการท่ีดี และเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการกบัความเส่ียงต่างๆ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถใชจุ้ดเด่นของกจิการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกจิ เพ่ิมขีดความสามารถใน
เชิงการแข่งขนั และสร้างการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื บริษทัจึงก  าหนดให้ทุกส่วนงานจดัวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าดว้ยการก  าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพ่ือเป็น
กระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการด า เนินธุรกจิ และให้ฝ่ายตรวจสอบท่ีมี ความเป็นอิสระและรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความ
เส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

        การควบคุมภายในของบริษทัถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังาน โดยแฝงอยูก่บัการปฏิบติังาน ปกติในทุก
หนา้ท่ีและทุกระดบัของการปฏิบติังานท่ีแตกต่าง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของงานหรือ
กจิกรรมของหน่วยงาน โดยจะตอ้งมีประสิทธิภาพเพียงพอ สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้
ตลอดจนมีการส่ือสารขอ้มูลท่ีเก ีย่วขอ้งอยา่งเพียงพอ ทนักาลและเหมาะสม เพ่ือช่วยให้ผูบ้ริหารและบุคลากร
สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งมประสิทธิภาพ และให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัไดแ้ก ่การ
บริหารสินทรัพย ์การป้องกนัและลดจ านวนความสูญเสีย และความผิดพลาดจากการปฏิบติังานความถูกตอ้ง 
น่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายหรือขอ้ก  าหนดท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกจิของบริษทั  

      คณะกรรมการบริษทัจึไดเ้นน้ให้มีนโยบายการควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีการ
ก  ากบัดูแลกจิการท่ีดี และมีการปรับปรุงการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้างให้เป็นวฒันธรรมและ
พฤติกรรมการด าเนินงานประจ าภายในบริษทั  
 


