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ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

บรษิทัเชือ่มัน่ว่า การก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะส่งเสรมิให้องค์กรมศัีกยภาพในการบรหิาร

จดัการธรุกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามยัง่ยนื ช่วยสร้างมลูค่าเพิม่ในระยะยาวให้แก่

ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ

ด้านสื่อสารโทรคมนาคมมาตลอดระยะเวลา 10 ปี

คณะกรรมการและคณะผู ้บริหารได้ให้ความส�าคัญกับการยกระดับมาตรฐาน

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้สงูขึน้ จงึเหน็สมควรให้มกีารทบทวนและปรบัปรงุหลักการก�ากบั

ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัให้ทนัสมยัและมคีวามเป็นสากลมากขึน้ ประกอบด้วยเรือ่งนโยบาย 

หลักการ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงานใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงานและถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน

ความส�าเรจ็ในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัขึน้อยูก่บัความเข้าใจและการยอมรบั

เพื่อน�าไปปฏิบัติตามนโยบาย หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(นายไกรสร บารมีอวยชัย)
ประธานกรรมการ

(นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ)
ประธานกรรมการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี และส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อสังคม

(นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ�ากัด (มหาชน)

19 กันยายน 2556

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ�ากัด (มหาชน)

19 กันยายน 2556

บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ�ากัด (มหาชน)

19 กันยายน 2556
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บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

1.  ข้าพเจ้าได้รับและอ่านหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายที่ส�าคัญของบริษัท 

กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) แล้ว

2.  ข้าพเจ้าเข้าใจ ยนิยอมรบัและน�าหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่แีละนโยบายทีส่�าคัญของ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ฉบับนี้เป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินงาน

ด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด และถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงาน

                                               ลงชื่อ    ................................................

(                                   )

ต�าแหน่ง.................................................

............../............../..............
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สารบัญ
 หน้า
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 9
หมวดที่  1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมของบริษัท 11  

หมวดที่  2  หลักส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 14
  ส่วนที่  1  การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

   กิจการที่ดี 16

หมวดที่  3 หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 18
  ส่วนที่  1 การด�าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ 19

  ส่วนที่  2 สิทธิของผู้ถือหุ้น 20 

  ส่วนที่  3   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 22
  ส่วนที่  4   บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 30 

  ส่วนที่  5   การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและ

   ความโปร่งใส 31
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หมวดท่ี  4 หลกักำรปฏบิตัทิีด่ใีนกำรบรหิำรจัดกำรบรษิทั 36
  ส่วนที่  1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 37
  ส่วนที่  2  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

   และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 39
  ส่วนที่  3  การใช้ระบบสารสนเทศ 40
  ส่วนที่  4   รายการทางการบัญชีและการเงิน 42
  ส่วนที่  5 การบริหารความเสี่ยงและ

   การควบคุมภายใน  43
  ส่วนที่  6 การจัดหาพัสดุ 45
  ส่วนที่  7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

   (Conflict of Interest) 46
  ส่วนที่  8   การรบัและให้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด 48
  ส่วนที่  9   การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล และ

   การให้ข้อมลูแก่บคุคลและหน่วยงานภายนอก 49

หมวดที่  5 จรรยำบรรณ 50  

  ส่วนที่  1 จรรยาบรรณคณะกรรมการและผู้บริหาร 51
  ส่วนที่  2 จรรยาบรรณพนักงาน 55 

ภำคผนวก   57
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คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ันที่จะส่งเสริม 

ให้บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน  

โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกฝ่าย จึงได้น�าหลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ คือ ความรับผิดชอบต่อ

ผลการปฏิบัติหน้าท่ี (Accountability) ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ 

และประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติต่อผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย 

โดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)  

ความโปร่งใส (Transparency) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) การส่งเสริม

พัฒนาการก�ากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics) และ 

การมีส่วนร่วม (Participation) มาใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท และก�าหนดนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)
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 1 .  คณะกรรมการจะปฏิบั ติหน ้ าที่ ด ้ วยความทุ ่ ม เทและรับผิดชอบ  

มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน

 2. คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย

และทิศทางของการด�าเนินงานของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเส่ียงและ 

วางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องด�าเนินการเพื่อให้ม่ันใจว่า 

ระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ

 3. คณะกรรมการต้องเป็นผู้น�าเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงาน 

ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และดูแลการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 4. คณะกรรมการมีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบ

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 5. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทท้ังในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่อง

ทางการเงิน อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน 

 6. มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งบริหารที่ส�าคัญ

ทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริม

ให้พนักงานพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขัน
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัฒนธรรมของบริษัท

หมวดที่ 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ประกอบ

กิจการโทรคมนาคมทุกลักษณะทุกประเภท รวมถึง

กิจการท่ีต ่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน มีสถานภาพ 

เป ็นรั ฐวิสาหกิจในสั งกัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร โดยมกีระทรวงการคลงัเป็น

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด  
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บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate  

Governance) ทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการบรหิารงานและการปฏบิตังิานของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานได้อย่างเป็นรปูธรรม เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้องค์กรมกีารบรหิาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียทุกกลุ่ม และน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์  (Vision)
“เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นน�าของชาติ”

พันธกิจ  (Mission)
1. ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ และสามารถ

ตอบสนองผู้ใช้บริการได้ตรงความต้องการ โดยการพัฒนาหรือสรรหานวัตกรรมใหม่ ๆ 

2.  ขยายฐานผู้ใช้บริการทั้งในประเทศ และภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และมอบประสบการณ ์

ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ 

3.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ท�าให้การด�าเนินงาน 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  สร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัผูถื้อหุน้ และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ตลอดจนการด�าเนนิงาน

เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและใส่ใจต่อสังคม

วัฒนธรรมของบริษัท  :  CAT2

Can-do Attitude -  ทัศนคติในแง่บวก

Customer Focused -  เน้นความส�าคัญที่ลูกค้า

Ability -  มีศักยภาพในตัวตน มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน

Always Pleasant -  เป็นมิตร มีไมตรีจิตให้กับคนรอบตัว

Team Work -  ร่วมสร้างความส�าเร็จเป็นทีม

Transparent -  ยึดหลักการท�างานแบบโปร่งใส
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นิยามและความหมาย
ภำครัฐ หมายความว่า กระทรวงการคลังและกระทรวง

  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท  หมายความว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมกำร  หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท  กสท โทรคมนาคม 

  จ�ากัด (มหาชน)

กรรมกำร  หมายความว่า  ก ร ร ม ก า ร ใ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท  

  กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) และให้รวมถึง 

  ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย

กรรมกำรอิสระ  หมายความว่า  กรรมการจากภายนอกที่ไม ่ได ้มีต�าแหน่งเป็น 

  ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ไม่เป็นกรรมการบริหาร 

  หรอืกรรมการ  ผูม้อี�านาจลงนามผกูพนัรฐัวสิาหกจิ 

  และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ ผู ้บริหาร 

  และผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถท�าหน้าที่คุ้มครอง 

  ผลประโยชน์ของรัฐหรือผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่าง 

  เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดรายการ 

  ที่ มีความขัดแย ้ งทางผลประโยชน ์ระหว ่าง 

  รัฐวิสาหกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

พนักงำน หมายความว่า ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั กสท โทรคมนาคม 

  จ�ากัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   หมายความว่า บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในด้านต่าง ๆ   

  เช่น กรรมการ พนักงานผู้ถือหุ้น คู ่ค้า เจ้าหนี้  

  ลูกหนี้ คู่แข่ง  ตลอดไปจนถึงสังคมโดยรวม
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คณะกรรมการได้น�าหลักส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอันเป็น

มาตรฐานสากล  7 ประการ มาใช้ในการด�าเนินงาน ดังนี้  

1.  ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)  

ในการปฏิบัติงานต้องมีจิตส�านึก และความรับผิดชอบในหน้าที่  

โดยเอาใจใส่มุ่งม่ันให้งานท่ีรับผิดชอบส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ร่วมรับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร 

2.  ความส�านึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ และประสิทธิภาพ 

ท่ีเพียงพอ (Responsibility) ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ต้องด�าเนินการได้อย่างมีคุณภาพและภายในเวลาที่ก�าหนด

หลักส�าคัญ
ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 
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3.  การปฏิบัติต ่อผู ้ มีส ่ วนได ้ส ่ วนเสีย โดยสุจริตและจะต ้องพิจารณาให ้ เกิด 

ความเท ่าเทียมกัน (Equitable Treatment) การปฏิบัติงานที่อยู ่ภายใต ้

พื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกัน ไม่มีแบ่งแยกเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ภาษา อายุ  

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  

ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่น ๆ อีกทั้งยังต้องค�านึงถึงโอกาส 

ความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาส 

ในสังคมด้วย 

4. ความโปร่งใส (Transparency) ต้องมีความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถ 

ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information  

Disclosure) คือ มีการแสดงผลประกอบการอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

5.  การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) แก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใด ๆ นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถ 

ในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน

6.  การส่งเสริมพัฒนาการก�ากับดูแล และจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ  

(Ethics) การปฏิบัติงานด้วยจิตส�านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป

อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้ง ยึดมั่น 

ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง และ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร  

และพนักงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

7.  การมีส ่วนร่วม (Participation) เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาส 

แก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการใด ๆ  

ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ 

ของชุมชนหรือท้องถิ่น
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พนักงานทุกคนโดยการน�าของกรรมการจะศึกษาการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ 

จรรยาบรรณของบริษัทให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

ผู้ละเว้นย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกด�าเนินคดี 

ตามกฎหมายในกรณีที่การกระท�านั้นผิดกฎหมาย ทั้งน้ี ควรค�านึงไว้ว่าการกระท�าหรือ

สถานการณ์ที่ก�าหนดไว้เป็นเพียงการกระท�าหรือสถานการณ์ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังม ี

การกระท�าหรือสถานการณ์อื่นท่ีอาจเกิดขึ้นและไม่สามารถก�าหนดไว้ได้ทั้งหมด ดังนั้น  

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณที่ไม่อาจตัดสินใจได้ว่า 

การตัดสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ ให้ตั้งค�าถามดังนี้

1.  การกระท�านั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่     

 หากขัดต่อกฎหมายให้ยุติ

2.  การกระท�านั้นขัดต่อนโยบายของบริษัทหรือไม่     

 หากขัดต่อนโยบายให้ยุติ

3.  การกระท�านั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมของบริษัทหรือไม่

 หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมให้ยุติ

4.  การกระท�านัน้ส่งผลเสยีต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบรษิทัอย่างร้ายแรงหรอืไม่ 

 หากส่งผลเสียร้ายแรงให้ยุติ

5.  การกระท�านั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหรือไม่      

 หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ให้ยุติ

6.  การกระท�านั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่

 หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีให้ยุติ

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ส่วนที่  1
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กรณีไม ่แน่ใจ หรือไม ่อาจตัดสินใจได ้ว ่า การตัดสินใจของตนนั้นถูกต ้องหรือไม ่  

ควรหารือกับผู ้บังคับบัญชาตามล�าดับช้ัน หรือสอบถามที่ส่วนธรรมาภิบาลในองค์กร  

ฝ่ายคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทคาดหมายว่าพนักงานจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณของบรษิทั เมือ่พบการกระท�าหรอืพฤตกิรรม

ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณดังกล่าว บริษัทเปิดโอกาสให้ร้องเรียนและจะรับฟัง

ทุกข้อร้องเรียนโดยจะด�าเนินการอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเอาใจใส่ รวมทั้งให ้

ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีก�าหนดระยะเวลาสอบสวนที่เหมาะสม ชื่อผู ้ร ้องเรียน 

และชื่อพยานจะถูกปิดเป็นความลับ ผู ้ร ้องเรียนและพยานจะได้รับความคุ ้มครอง 

ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน   

การร้องเรียนให้ท�าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตามความจริงของผู้ร้องเรียน พร้อมแสดง 

รายละเอียด ชื่อ สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรียน  ช่ือ สกุล ที่อยู่  

ต�าแหน่ง สังกัดและช่ือหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียน ข้อเท็จจริงของเรื่อง ความต้องการหรือ 

ค�าขอให้ด�าเนินการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) กรณีบัตรสนเท่ห์ต้องเป็นเรื่อง

ที่มีมูลความจริง สามารถอ้างอิงพยานเอกสารหลักฐาน และพยานบุคคลที่มีที่อยู่จริงได้  

และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการรบัเรือ่งร้องเรยีน

ทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้ ได้ก�าหนดหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนไว้ดังนี้ 

1.  ฝ ่ายคณะกรรมการบริษัท รับเรื่องร ้องเรียนที่มีการร ้องเรียนตั้งแต ่ระดับ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ถึงกรรมการ และน�าเรื่องเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

ด�าเนินการต่อไป

2.  ฝ่ายกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รบัเรือ่งร้องเรยีนทีม่กีารร้องเรยีนตัง้แต่ระดบัพนกังานถงึ

ผู้บริหาร และน�าเรื่องเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาด�าเนินการ
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นการจัดโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่ดี 

เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับทุกส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยถือเป็นเครื่องมือวัดผล 

และตรวจสอบการด�าเนินงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตการด�าเนินงาน  ดังนี้ 

1. การด�าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส

หลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

หมวดที่ 
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หลักการ
ภาครัฐในฐานะเจ้าของบริษัทและหน่วยงานท่ีก�ากับดูแล จะเป็นผู้ก�าหนดกรอบนโยบาย 

ในการด�าเนินงานให้แก่บริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ และผลักดันให้การด�าเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองแก่ผู ้ถือหุ ้น  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ  

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  ก�าหนดกรอบทิศทางด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ

(2) เสริมสร้างการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร

(3)  ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้สามารถแข่งขันในอนาคต

(4)  ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 

เป้าหมายร่วมกันในองค์กร

(5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�าเนินกิจการ 

การด�าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ
ส่วนที่  1
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1.  การก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท 
หลักการ
ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทาง นโยบายในการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัท ตลอดจนควบคุมการด�าเนินงานของบริษัท โดยผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ

เข้าไปเป็นตัวแทน และใช้สิทธิในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ 

ต่อบริษัทโดยผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมและประเทศชาติ โดยบริษัทมี

แนวทางดังนี้  

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

ของบริษัท หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นกรณีพิเศษเกิดขึ้น

(2)   การส่งหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

(3) บรษัิทน�ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้แจ้งต่อนายทะเบยีน ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

และโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ต่อไป

สิทธิของผู้ถือหุ้น
ส่วนที่  2
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2.  คุณลักษณะของกรรมการ
หลักการ
กรรมการเป็นผู้มีส่วนส�าคัญที่จะเพิ่มคุณค่าแก่คณะกรรมการ โดยสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการ พัฒนาและขับเคลื่อนการด�าเนินงานบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ตอบสนองต่อเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตามที่ภาครัฐ บริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน

สังคมและประเทศชาติคาดหวังไว้ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  กรรมการจะด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้  

ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง และการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ

แทนในต�าแหน่งกรรมการด้วย

(2)  ในกรณีแต่งตั้งอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นกรรมการ ควรพ้นจาก

ต�าแหน่งแล้วอย่างน้อย 1 ปี

(3)  กรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่ทกุคนต้องรบัรูถ้งึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ 

และการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานตามบทบาทของตนได้ดีขึ้น 

(4)  กรรมการไม่ควรด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับกิจการ 

(Regulator) ในรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสาร

(5)  กรรมการควรศึกษาข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ  

ตลอดจนติดตามข่าวสารที่ทันสมัยเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิผล

(6)  กรรมการทุกคนควรเสียสละและอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
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คณะกรรมการเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส�าคัญในฐานะผู้น�าที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ  

โดยเป็นผู ้ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท  

ตลอดจนก�ากับดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป ็นไปตามแผน 

ทีว่างไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยใช้ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์

ให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั ภายใต้กรอบจรยิธรรมด้วยความระมดัระวงั 

(Duty of Care) ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty) ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ 

ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)  

และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงต่อเวลา และเปิดเผย

ข้อมลูเกีย่วกบัตนทีอ่าจก่อให้เกดิธรุกรรมทีเ่ป็นผลประโยชน์ทบัซ้อน (Duty of Disclosure)

1. การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
หลักการ
คณะกรรมการแต ่งตั้ ง โดยท่ีประชุมผู ้ ถือหุ ้นประกอบด ้วยบุคคลผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่าง ๆ และมีจ�านวนเพียงพอที่จะก�ากับดูแลกิจการ 

ของบรษิทัให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพือ่บรรลเุป้าหมายและเกดิประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัท โดยผู ้ ท่ีจะได ้รับการแต่งตั้งเป ็นกรรมการต ้องมีคุณสมบัติ เหมาะสม  

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ส่วนที่  3
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แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  คณะกรรมการมีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบห้าคน โดยมีกรรมการอิสระ 

หนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการและ

เลขานุการโดยต�าแหน่ง 

(2)  คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ และถ้าเหน็สมควรจะเลือก

ตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

(3) ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการออกจากต�าแหน่งตามวาระหนึ่ง 

ในสาม โดยปีแรกและปีที่สองให้กรรมการจับสลากออก ส่วนในปีที่สามและ 

ปีต่อไป กรรมการผู้ที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่พ้น

จากต�าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้

(4)  คณะกรรมการสรรหาท�าหน้าท่ีในการก�าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ  

เพื่อพิจารณา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการ

ที่ครบวาระว่างลง หรือแต่งตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เป็นผู้แต่งตั้ง

(5) กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มี 

ความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการภายในเวลาสามเดือน 

นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
หลักการ
กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยไม่ถูกครอบง�า

จากอทิธพิลใด ๆ  ทัง้จากฝ่ายจดัการหรอืจากความสมัพนัธ์ทางธรุกจิอืน่ใด อนัอาจมอีทิธพิล

ต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของกรรมการเกี่ยวกับการด�าเนินงาน
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แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  ก�าหนดองค ์ประกอบของคณะกรรมการให ้เหมาะสมโดยมีกรรมการอิสระ 

อย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคน

แต่งตั้งมาจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท�าขึ้น

(2)  มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการและ 

ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

(3)  กรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นอย่างเพียงพอที่จะแสดง 

ความคดิเหน็ได้อย่างอสิระโดยไม่ถกูครอบง�าจากอทิธพิลใด ๆ

(4)  กรรมการอิสระจะท�ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง 

และเป็นประจ�าทุกปี

(5)  รายชื่อกรรมการอิสระจะระบุไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

 

3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักการ
คณะกรรมการมีบทบาทส� าคัญในการก� ากับดูแลกิจการเพื่ อประโยชน ์ สู ง สุด 

ของบริษัท มีหน้าท่ี ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุม ผู ้ถือหุ ้น และมีความเป็นอิสระ 

จากฝ่ายจัดการ
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แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  คณะกรรมการต้องเสียสละและอุทิศเวลา และให้ความส�าคัญในการก�าหนด 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการพิจารณาประเด็น 

ความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทด�าเนินธุรกิจได้ประโยชน์สูงสุดและมั่นคงยั่งยืน

(2)  ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ นโยบายที่ส�าคัญและแผนงาน โดยรวมถึง

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators - KPIs)  

ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามผลการด�าเนินงาน 

ของฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก�าหนดไว้อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งให ้

ค�าแนะน�าเรื่องกลยุทธ์ด้วย

(3)  ก�าหนดโครงสร้างและระบบบริหารงานที่แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบและ 

การปฏิบัติหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

(4)  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้  

รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน  

การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(5)  จัดให้มีระบบการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

(6)  จดัให้มจีรรยาบรรณของบรษิทัทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและทบทวนปรบัปรงุให้ทนัสมยั

เป็นประจ�า

(7)  ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่โดยสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(8)  กรรมการต้องไม่เป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุของบริษัท 

(9)  ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่เป็นประธานหรือกรรมการ 

ในคณะกรรมการอื่น ๆ 
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4.  การแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ
หลักการ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ

จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อช่วยศึกษากล่ันกรองการด�าเนินงานที่ส�าคัญ 

อย่างรอบคอบก่อนน�าเสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบแล้วแต่กรณี

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  การแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และนโยบายบริษัท  

โดยคัดเลือกจากกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมมาท�าหน้าที่ 

(2) คณะกรรมการอื่น ๆ มีขอบเขตภายในอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้และเปิดโอกาส 

ให้พนักงานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือรายงานการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ 

(3) ก�าหนดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการอื่น ๆ   เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่  และ

มีการทบทวนกฎบัตรปีละครั้ง 

5.  การประชุมคณะกรรมการ
หลักการ
คณะกรรมการจะก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้

กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการ 

เป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานท่ี และประสานงานในการประชุม  

โดยกรรมการจะได้รับเอกสารและข้อมูลการประชุมล่วงหน้าอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้ง 

ขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนวันประชุม
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แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  ก�าหนดแผนการประชุมประจ�าปีของคณะกรรมการ โดยให้มีการประชุมอย่างน้อย

เดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามความเหมาะสม  

(2)  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องการก�าหนดเรื่องอื่น 

เป็นวาระการประชุมให้เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการ

(3) คณะกรรมการสนับสนุนให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ   

เพื่อเปิดโอกาสให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรง 

(4)  ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ทุกฝ่ายได้เสนอเอกสารและข้อมูล 

เพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในปัญหาส�าคัญ

(5)  กรรมการได้รับเอกสารข้อมูลการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  

เว้นแต่เป็นการเรยีกประชมุโดยเร่งด่วน เพือ่ให้มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะศกึษาพจิารณาและ

ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

(6)  กรรมการสามารถขอเอกสารและข้อมูล ค�าปรึกษา และบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับ 

การด�าเนนิงานของบรษิทัจากผูบ้รหิารและอาจขอความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษา

ภายนอกเมื่อจ�าเป็น เพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

(7)  กรรมการผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในเรือ่งใด ๆ   ควรไม่เข้าร่วม

ประชุมพิจารณาหรือวินิจฉัยในเรื่องนั้น ๆ

(8)  การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึก 

ค�าคัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุม

(9)  ฝ่ายคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีด�าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการประชุม 

คณะกรรมการ และการประชมุผูถ้อืหุน้ ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบักฎหมายทีค่ณะกรรมการ

ควรทราบ รวมทั้งจัดอบรมและให้ข้อมูลแก่กรรมการ
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6.  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
หลักการ
คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทขึ้น เพื่อท�าหน้าที่

พิจารณาแนวทางการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์

หรือวิธีการการก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  การก�าหนดค่าตอบแทนควรจงูใจกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานอืน่ทีม่ขีนาด

ของทรัพย์สิน รายได้ และลักษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน

(2)  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดอืน เบีย้ประชมุจะจ่ายเฉพาะ

เมื่อกรรมการเข้าประชุม และเงินโบนัสจะจ่ายปีละครั้ง

(3)  จัดท�ารายงานค่าตอบแทนของกรรมการไว้ในรายงานประจ�าปี และงบการเงิน 

ของบริษัท

7.  แผนสืบทอดต�าแหน่ง
หลักการ
คณะกรรมการต้องด�าเนินการเพื่อให้ม่ันใจได้ว่า บริษัทมีระบบคัดสรรพนักงานที่จะ 

เข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานท่ีส�าคัญอย่างเหมาะสม และในการสรรหากรรมการ 

ผู ้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งภายในและ

ภายนอกบริษัท 
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แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) ส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหาร

(2)  ก�าหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผู ้จัดการใหญ่อย่างเสมอภาค เป็นธรรม   

และโปร่งใส

(3) พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ทักษะและความสามารถในวิชาชีพแก่ทรัพยากรบุคคล

ของบรษัิทเพือ่ให้เกดิความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานรองรบัการด�าเนนิธรุกจิในอนาคต
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หลักการ 
บริษัทรับรู ้และตระหนักถึงสิทธิของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีนโยบายที่จะสนับสนุน 

ให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ 

ระหว่างกัน และดูแลให้ม่ันใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี  

โดยให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  จัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาสิทธิของผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน

(2)  เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบอย่างเพียงพอ

(3)  รับฟังข้อคิดเห็นของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการด�าเนินการใด ๆ ที่อาจมี 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน

หรือท้องถิ่น

 

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนที่  4
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1. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
หลักการ
คณะกรรมการจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัทัง้ข้อมลูสารสนเทศ

ทางการเงนิและทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิอย่างถูกต้อง เชือ่ถอืได้ ครบถ้วน เพยีงพอ สม�า่เสมอ และ

ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ

ข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด  

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  จัดท�ารายงานข้อมูลท่ีไม่ใช ่ทางการเงินท่ีแสดงให้เห็นว่าผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย 

ได้รับการดูแล และค�านึงถึงเป็นอย่างดีในการตัดสินใจด�าเนินงานของบริษัท 

(2) ด�าเนินการให้ผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียของบริษัทได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง 

เท่าเทียมกัน โดยด�าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 

2540  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3)  เปิดเผยนโยบายที่ส�าคัญ รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง ในการ

ด�าเนินงานและการเงิน  เช่น  รายงานประจ�าปีผ่านช่องทางต่าง ๆ 

(4)  จัดท�าข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างรอบคอบ ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย  

โดยเปิดเผยสารสนเทศที่มีสาระส�าคัญอย่างสม�่าเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ  

(5)  เปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายซึ่งได้ก�าหนดไว้ เช่น รายงาน 

ประจ�าปีของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและ 
ความโปร่งใส

ส่วนที่  5
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(6)  จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูล

สารสนเทศของบริษัท 

(7)  เปิดเผยข้อมูลทั้งด้านการเงินและที่ไม่ใช่ด้านการเงินโดยครบถ้วนเพียงพอ ตรงต่อ 

ความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่าเสมอ ทันเวลา และทัดเทียมกัน 

(8)  จัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ท�าหน้าที่

สื่อสารกับบุคคลภายนอก

(9)  เปิดเผยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการอื่น ๆ  

ในปีที่ผ่านมา จ�านวนครั้งที่กรรมการหรือกรรมการอื่น ๆ แต่ละท่านเข้าร่วมประชุม 

รวมทั้งนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

(10)  เปิดเผยรูปแบบและลักษณะจ�านวนเงินของค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ตลอดจน 

ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทลูก 

ของบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปี

2. การรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร
หลักการ
คณะกรรมการรายงานความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในการดูแลกิจการ 

โดยจดัท�ารายงานประจ�าปีและงบการเงนิส่งให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ และกระทรวง

การคลังเป็นประจ�าทุกปี นอกจากนี้ยังได้จัดท�ารายงานการบริหารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้

ในการบริหารงานของบริษัท 

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  คณะกรรมการเสนอการประเมนิสถานะและแนวโน้มการด�าเนนิงานของบรษิทัโดยสรปุ 

ในลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

(2)  คณะกรรมการท�ารายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดท�ารายงาน

ทางการเงิน โดยแสดงควบคู ่กับรายงานของผู ้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี

ครอบคลุมเรื่องส�าคัญ ๆ ตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด
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(3)  ฝ ่ายจัดการจัดท�ารายงานทางการบริหารที่จ�าเป ็นส�าหรับการวิ เคราะห ์ใน 

รูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการต้องการ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน 

และรายงานการตรวจสอบ

(4) ฝ่ายจัดการบันทึกข้อมูลท่ีเก่ียวกับรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหาร 

ที่ถูกต้อง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS - SOE) 

ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

3. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
หลักการ
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการถือเป ็นความรับผิดชอบหลักในการจัดให ้มีระบบ 

การควบคุมที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพิทักษ์เงินลงทุนและทรัพย์สิน 

ของบริษัท นอกจากน้ียังเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการตรวจสอบภายใน จึงได้จัดให้มี 

ส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

แนวทางปฏิบัติที่ดี
คณะกรรมการจัดให้มีการสอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

ของบริษัทในทุกเรื่องรวมทั้งการควบคุมทางการเงิน การด�าเนินงาน  และการก�ากับดูแล 

การปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยง และการให้ความส�าคัญ 

ต่อรายการผิดปกติท้ังหลาย โดยรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการด�าเนินการดังกล่าวเป็น

ประจ�าทุกปี 

 

4. คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
หลักการ
รายงานประจ�าปีเป็นเอกสารการสื่อสารที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

และมีเนื้อหาประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลสารสนเทศอื่นที่จัดท�าด้วย 
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ความถูกต้อง เที่ยงตรง และโปร่งใส คณะกรรมการจึงจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ 

และผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเข้มงวดตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพ เพือ่ความเช่ือถอืได้

ของงบการเงนิ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
(1)  คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งม ี

องค ์ประกอบ คุณสมบัติ  หน ้าที่และความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์และ 

แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

(2)  ผูส้อบบญัชมีสีทิธทิีจ่ะสอบทานรายงานหรอืรายงานทางการเงนิอืน่ ๆ  ทีค่ณะกรรมการ

ออกควบคู่กับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว และมีสิทธิที่จะรายงานความผิดปกติ 

ในรายงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว

(3)  เปิดเผยค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบบัญชี โดยระบุ 

แยกกันในงบการเงิน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

(4)  ผู ้สอบบัญชียืนยัน “ความเป็นอิสระ” ของตนทุกปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ของบริษัทและอธิบายถึงวิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐาน 

และจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

5. การทบทวนรายงานทางการเงิน
หลักการ 

ในกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงินมีบุคคลหลายฝ่ายเกี่ยวข้อง ตั้งแต่นักบัญชี  

ผู ้จัดท�ารวมไปถึงผู ้ใช้งบการเงิน ดังนั้น ความน่าเช่ือถือของงบการเงินจึงขึ้นอยู ่กับ 

คุณภาพและความเข้มงวดในการรักษามาตรฐานของผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การรักษา 

ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินให้เป็นไปโดยสม�่าเสมอตามมาตรฐานที่ดี 

และมีการตรวจสอบที่มีคุณภาพย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท  
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แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนรายงาน 

ทางการเงินประจ�าปี รายงานทางการเงินระหว่างกาล และกระบวนการในการ 

จัดท�ารายงานทางการเงิน

(2) ก�าหนดจุดหมายและขอบเขตการ “ทบทวน” ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ 

สถานการณ์ และความต้องการทั้งในระยะส้ันและระยะยาวตามหน้าที่ในการ 

ก�ากับดูแล เพื่อให้รายงานทางการเงินประจ�าปีมีความน่าเชื่อถือ  

6. การบริหารความเสี่ยง
หลักการ
ในการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ในบริษัทย่อมจะมีความเส่ียงเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็น 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานสามารถทีจ่ะลดโอกาสและผลกระทบจากความเสีย่ง

ดังกล่าวข้างต้นท่ีอาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงจะเป็นการช่วยบริษัทไม่ให้ตัดสินใจผิดพลาด  

ในการประกอบธุรกิจหรือพบความเสียหายได้ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน โดยให้ 

คณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นผู้ก�าหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในด�าเนินการควบคุมและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง

(2)   ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในท�าหน้าที่อ�านวยการให้มีการวิเคราะห์และ

ประเมนิความเสีย่งรวมทัง้ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อบรษิทัทัง้ภายในและภายนอก

(3)   ฝ ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีหน้าที่จัดท�ารายงานประเมินผล 

ความเสีย่ง (Risk Management Report) เสนอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ

ควบคุมภายในก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
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หลักการปฏิบัติที่ดี
ในการบริหารจัดการบริษัท

หมวดที่ 

บริ ษั ท ยึ ด มั่ น ใ น ก า รด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ 

อย่างมีคุณธรรม โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้

ส ่วนเสียทุกกลุ ่มที่ต ้องรับการปฏิบัต ิ

ด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักเกณฑ์

เดียวกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

จึงก�าหนดหลักที่พึงใช ้ เป ็นแนวทาง 

ในการบริหารจัดการบริษัทดังนี้

pocketbook.indd   36 8/21/14   9:53 AM



หลักการกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

       37

หลักการ 

บริษัทมุ ่งเน้นให้พนักงานรู ้คุณค่าในผลประโยชน์ของบริษัท และการปฏิรูปตนเอง 

ให้ทันต่อสภาพการแข่งขัน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมในการท�างานที่ดีงาม เต็มไปด้วย

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงก�าหนดแนวทาง 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย การวางแผนอัตราก�าลัง การสรรหาทรัพยากร

บุคคล การสร ้างเสริมโอกาสความก้าวหน้าของพนักงาน การจ ่ายค่าตอบแทน   

การพฒันาความรูแ้ละทกัษะ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตลอดถงึการปฏิบตัติามระเบยีบ

ว่าด้วยวินัยและการร้องทุกข์ และการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ตามประกาศ  

กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการท�างานของพนักงาน  

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1) จัดท�าแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) และ 

แผนปฏิบัติงานประจ�าปี (Action Plan) เพื่อใช้เป็นกรอบในการด�าเนินการ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดความเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ

(2)  การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานโดยมีกลไก Talent &  

Career Management เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและพนักงานได้รับ

โอกาสความก้าวหน้าเพือ่พฒันาความรูแ้ละทกัษะให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิงานของ

บริษัท

การบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่วนที่  1
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(3)  การก�าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเป็นธรรม  

จูงใจ และเหมาะสมแก่พนักงานโดยการวิเคราะห์งาน การจัดท�าค�าบรรยาย 

ลักษณะงาน (Job Analysis & Job Description) และการประเมินค่างาน  

(Job Evaluation) โดยเปรียบเทียบกับตลาดในธุรกิจเดียวกัน  

(4)  การให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  

เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนระดับซึ่งก่อให้เกิด

แรงจูงใจสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน และพนักงานมีความผูกพันที่ดีกับบริษัท

(5)    ก�าหนดระเบียบ ข้อก�าหนด ฯลฯ ของบริษัทให้ชัดเจนเพื่อใช้ด�าเนินการด้านวินัย  

การร้องทกุข์ กระบวนการสอบสวน ตลอดจนวธิกีารและสาเหตกุารพ้นสภาพการเป็น

พนักงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตาม

กฎหมาย
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หลักการ 
บริษัทด�าเนินธุรกิจโดยให ้ความส�าคัญด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของพนักงานตามกฎ ระเบียบ  

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  ส ่ ง เสริมให ้พนักงานมีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการด ้านความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมทั้งการเสริมสร้างวัฒนธรรม 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เกดิขึน้ภายในบรษิทั

(2)   จดัให้มแีผนงาน และคูม่อืด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและสื่อสารให้พนักงานทราบ

(3)   เน้นให้พนักงานตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานรวมถึงชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่การปฏิบัติงาน

(4)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างเคร่งครัด

(5)  จัดท�าแผนสถานการณ์ฉุกเฉินและซักซ ้อมการปฏิบัติตามแผนเพื่อให ้ เกิด 

ความพร้อมในการตอบสนองในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

(6)  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

รายงาน พร้อมทั้งสอบสวนหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ�้าขึ้นอีก

(7)  จัดให้มีการประเมินผล ตรวจสอบการปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ข้างต้นเป็นประจ�า

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ส่วนที่ 2
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การใช้ระบบสารสนเทศ
ส่วนที่ 3

หลักการ 
บริษัทมีระบบสารสนเทศไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ เสริมสร้างการเรียนรู้

และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัท พนักงานมีการใช้งานอย่างถูกต้อง รอบคอบ 

ระมัดระวัง และปฏิบัติตามนโยบายความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมทั้งมีหน้าที่

ปกป้องและดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือคุกคามจากผู ้ที่ไม่ได้รับอนุญาต   

จึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศไว้ตาม 

ค�าสั่งบริษัท 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
(1) ก�าหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด ้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากล  

ซึง่พนกังานมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ

(2)  จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการ 

ความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ และจัดให้ม ี

ระบบส�ารองของสารสนเทศ รวมทั้งตรวจประเมินความเส่ียงด้านสารสนเทศ 

อย่างสม�่าเสมอ

(3)  ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการละเมิดข้อก�าหนดทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�าหนด 

ในสญัญา และข้อก�าหนดทางด้านความมัน่คงปลอดภยัอืน่ ๆ  โดยเฉพาะด้านทรพัย์สนิ

ทางปัญญา หากมีการกระท�าความผิดจะถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ระบบ

สารสนเทศ
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(4)  การไม่น�าระบบสารสนเทศไปใช้ในธรุกจิส่วนตวัทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของ

บริษัท รวมทั้งรบกวนประสิทธิภาพการท�างานหรือสร้างความร�าคาญแก่ผู้อื่น

(5)  จัดให้มีหน่วยงานเพื่อตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ 

ระบบสารสนเทศของพนักงาน เพื่อป้องกันความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

ของบริษัท
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รายการทางการบัญชีและการเงิน
ส่วนที่ 4

หลักการ 
บริษัทให้ความส�าคัญกับความถูกต้องของการบันทึกรายการทางธุรกิจ ซึ่งมีความส�าคัญ

ส�าหรับการจัดท�ารายงานทางการบัญชีและการเงินที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ทันเวลา  

สมเหตุสมผล และเชื่อถือได้ เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการควบคุมทางการบัญชี 

และการเงิน ระเบียบปฏิบัติ และระบบการควบคุมภายใน รวมถึงข้อก�าหนดทางการบัญชี

และการเงินอย่างเคร่งครัด และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
(1)  การบันทึกรายการบัญชีและการบันทึกรายการทางธุรกิจของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้อง

ครบถ้วน ตรวจสอบได้ตามความเป็นจริง โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึก

ครบถ้วน ซึ่งด�าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี

(2)  การจดัท�ารายงานทางการบญัชแีละการเงนิจะไม่บดิเบอืนข้อมลูหรอืสร้างรายการเทจ็ 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงินหรือข้อมูล

รายการทางด้านปฏบิตักิาร ซึง่กรรมการและพนกังานทีเ่กีย่วข้องรบัผดิร่วมกนัในเรือ่ง

ความถูกต้องของรายงานทางการบัญชีและการเงิน

(3)  การจัดท�าบัญชีและบันทึกรายการทางการเงิน พนักงานจะด�าเนินการให้เป็นไปตาม

ระเบียบและข้อก�าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  

เพื่อให้ถูกต้องและสมบูรณ์เป็นที่เชื่อถือได้
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน

ส่วนที่ 5

หลักการ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัทจัดให ้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสม 

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ และการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

อย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัท จึงก�าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ตามคู่มือการบริหาร

ความเสี่ยงของบริษัท

กำรควบคุมภำยใน บริษัทให้ความส�าคัญกับการควบคุมภายในเพื่อสร้างความม่ันใจอย่าง

สมเหตุสมผลว่าการด�าเนินงานของบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทาง 

การเงนิ และด้านการปฏบิตัติามนโยบาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน

ของบริษัท จึงก�าหนดแนวทางการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
(1)  จัดท�าและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

(2)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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(3)  พฒันาศกัยภาพของพนกังานทีเ่กีย่วข้องเพือ่เป็นกลจกัรส�าคญัในการบรหิารความเสีย่ง

และการควบคุมภายในขององค์กร

(4)  สือ่สารและเผยแพร่ความรูภ้ายในองค์กรในเรือ่งการบรหิารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน

(5)  พัฒนากลไกในการถ่ายทอดความเสี่ยงและควบคุมภายในไปสู่ผู ้บริหารระดับ 

ต่าง ๆ

(6)  จัดให้มีหน่วยงานเพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบ 

การควบคุมภายในตามมาตรฐานความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งติดตาม

ประเมินผลแล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  

เพื่อเสนอคณะกรรมการ
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หลักการ 
บริษัทด�าเนินการจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ทันต่อการใช้งาน และด�าเนินการ

ถูกต้องตามค�าส่ังและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนหรือการฟ้องร้องเป็นคดี จึงก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 

การบริหารพัสดุของบริษัทไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  การจัดหาพัสดุต้องจัดท�ารายละเอียดข้อก�าหนด โดยก�าหนดรายละเอียดข้อก�าหนดให้

เป็นมาตรฐาน เพือ่ให้ได้พสัดทุีม่คีณุภาพด ีและราคาทีเ่หมาะสม

(2)  พนกังานทีม่หีน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการจดัหาพสัดตุ้องด�าเนนิการให้ถกูต้องตาม

ระเบียบค�าสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย และต้องรักษาความลับข้อมูลของคู่ค้าโดยเคร่งครัด 

(3)  การให้ข้อมูลแก่คู่ค้าทุกรายจะด�าเนินการอย่างเปิดเผยเท่าเทียมกัน  พร้อมทั้งรับฟัง

ความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอืค�าแนะน�าเพือ่ประโยชน์สูงสุดในการปรบัปรงุการจดัหา

พัสดุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(4)  ทบทวนและปรบัปรงุระเบยีบบรษิทัว่าด้วยการพสัด ุค�าสัง่ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ให้

เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุและ

สอดคล้องกบัธรุกจิของบรษิทั รวมทัง้ให้ความรูค้วามเข้าใจกบัพนกังานทีเ่กีย่วข้องอย่าง

ต่อเนื่องและสม�่าเสมอเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

(5) จัดท�าราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนทางเว็บไซต์องค์กร

การจัดหาพัสดุ
ส่วนที่ 6
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)

ส่วนที่ 7

หลักการ 
กรรมการและพนักงานต้องด�าเนินงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดย 

จะไม่ใช้โอกาส ในฐานะต�าแหน่งหน้าท่ีการงานเพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ 

พวกพ้อง และต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการท�ารายการที่เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ ทั้งน้ี การท�าธุรกิจใด ๆ ทั้งในนาม 

ส่วนตัวหรือในนามนิติบุคคลท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท จะต้องเปิดเผย

รายการดงักล่าว ตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัก�าหนด และเป็นหน้าทีข่องกรรมการและพนกังาน

ที่จะต้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยจ�ากัดขอบเขตแห่งเสรีภาพ 

ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรรมการและพนักงานให้น้อยที่สุด

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  หลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์กับบริษัท หากจ�าเป็นต้องท�าเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระท�ารายการ

นั้นเสมือนการท�ารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งน้ี พนักงานทุกระดับที่มีส่วนได้ 

ส่วนเสียต้องไม่มีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติ

(2)  ไม่ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดท่ีเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าจะได้รับ

ประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม รวมท้ังไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จาก 

การด�ารงต�าแหน่งในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
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(3) ไม่ให้หรือใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนและบุคคลอื่น

(4) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้ากับบริษัท เว้นแต่ได้รับ 

มอบหมายจากบริษัท

(5) ไม่กระท�าการใด ๆ  อนัมลีกัษณะเป็นการเข้าไปบรหิารหรอืจดัการทีบ่ัน่ทอนผลประโยชน์

ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ  ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์

ของตนเองหรือของผู้อื่น 

(6) จดัให้มกีารรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของพนกังานทกุระดบัเป็นประจ�าทกุ

หกเดือน หรือเมื่อได้รับการบรรจุใหม่ หรือเม่ือได้รับต�าแหน่งใหม่ หรือเม่ือ 

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นในระหว่างปี
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หลักการ 
กรรมการ และพนักงานถือเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 จึงต้อง 

ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที ่

ของรัฐ พ.ศ. 2543 และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ 

ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ พ.ศ. 2544 

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  กรรมการ และพนักงานก่อนรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใด ๆ ต้อง 

ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นไปตามกฎหมาย ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ 

โดยธรรมจรรยาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต้องมีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท

(2)  ห้ามกรรมการ และพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สิน  

หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า ผู้ค้าหรือผู้ขาย ผู้ร่วมทุน 

หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใด

(3)  ไม่รับหรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากหรือแก่บุคคลใด ๆ  

ในลกัษณะเกนิสมควร หรอืฟุม่เฟือย หรอืสรุุย่สรุ่าย หรอืผิดขนบธรรมเนยีมประเพณี 

อนัดงีาม และอาจท�าให้เกดิอทิธพิลในการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที ่

การรับและให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ส่วนที่ 8
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หลักการ
บริษัทมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลที่ เป ็นความลับ ซึ่งหมายถึงข ้อมูลและสารสนเทศที่ มี 

ความส�าคัญและเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่คู ่ค้าและลูกค้าให ้

ความเชื่อใจมอบให้บริษัทไว้ทุกประเภท ซึ่งถ้าถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่ในมือ 

คู่แข่งแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท คู่ค้า และลูกค้า ดังน้ัน นอกจาก 

ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบ 

ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 แล้ว บริษัทถือเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง 

ที่ผู้บริหารและพนักงานพึงต้องกระท�า ดังนี้ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี
(1)  ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อ 

การด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

(2)  ก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่พนักงานหรือสาธารณชน

(3)  ก�าหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร และผู้มีอ�านาจอนุมัติหรืออนุญาตใน 

การให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

การรักษาความลับ การเก็บข้อมูลและการ
ให้ข้อมูลแก่บุคคลและหน่วยงานภายนอก

ส่วนที่ 9
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บริษัทมีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 

ยุติธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น รับผิดชอบ

ต ่อผู ้มีส ่ วนได ้ส ่วนเ สียและค�า นึงถึ ง สังคมและ 

สิ่ ง แวดล ้ อม  จึ ง ได ้ ก� าหนดจรรยาบรรณของ 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ถือปฏิบัติ 

ในการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อแสดงความรับผิดชอบของบริษัทในการด�าเนิน

ธุรกิจท่ีอาจส ่งผลกระทบต่อผู ้ เกี่ยวข ้องทุกฝ ่าย 

ทั้งภายในและภายนอก 

จรรยาบรรณ

หมวดที่ 
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หลักการ 
คณะกรรมการและผู ้บริหารเป็นผู ้ มีบทบาทส�าคัญที่ร ่วมกันในการก�าหนดทิศทาง  

นโยบายและกลยุทธ์ เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ จึงก�าหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

แนวทางปฏิบัติที่ดี
1.   แนวทำงปฏิบัติที่ดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

 (1) บริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและ 

 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 (2)   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และตัดสินใจด�าเนินการใด ๆ ด้วย 

 ความรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

 (3)   วางตัวเป็นกลางทางการเมือง

   (4) ไม ่เป ็นผู ้ประกอบการหรือเป็นผู ้ถือหุ ้นส�าคัญหรือมีบุคคลในครอบครัว 

 เป็นกรรมการบริษัทหรือเป็นผู ้ถือหุ ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใด อันม ี

 สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือท�าธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่ากระท�า 

 เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

 (5)  ไม่ด�าเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 ต่อบริษัท  

จรรยาบรรณคณะกรรมการและผู้บริหาร
ส่วนที่ 1
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   (6) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู ้ อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัท 

 ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมท้ังไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อ 

 บุคคลภายนอก  

   (7) รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 โดยสม�่าเสมอ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นประจ�าทุกปี

 (8) ไม่กระท�าการใด ๆ  ที่เป็นการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ 

 ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่ากระท�าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ 

 ของผู้อื่น

 (9) บริหารงานด ้วยความระมัดระวังและไม ่สร ้างข ้อผูกมัดที่อาจขัดแย ้ง 

 กับหน้าที่ของตนในภายหลัง 

2.   แนวทำงปฏิบัติที่ดีต่อพนักงำน

 (1)  ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ด้วยความสุภาพและให ้

 ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 (2) ก�าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน 

 ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

 (3) การแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษพนักงานต้องกระท�าด้วย 

 ความสุจริต และอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม 

 ของพนักงานนั้น ๆ 

 (4) ให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ 

 ความสามารถ และทักษะในงานอย ่างท่ัวถึง เพียงพอและสม�่ า เสมอ 

 เพื่อเปิดโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

 (5)  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถน�าไปปฏิบัติได้ 

 อย่างเป็นรูปธรรมของพนักงานเพื่อน�ามาพัฒนาการด�าเนินงานของบริษัท  

 รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งเรื่องการกระท�าที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ 

 ของบริษัทได้
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 (6)  เป ็น ผู ้น� าที่ประพฤติตนเป ็นแบบอย ่างที่ ดีของพนักงานในการปฏิบัต ิ

 ตามจรรยาบรรณของบริษัท

 (7)  สนับสนุนและส ่งเสริมให ้พนักงานเข ้าใจและปฏิบัติตนตามกรอบของ 

 จรรยาบรรณ เพื่อพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีของบริษัทต่อไป  

3.   แนวทำงปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้ำและประชำชน

 (1) ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับที่ลูกค้าและประชาชนมีความพึงพอใจและ 

 ยอมรับได้

 (2) ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรม และไม่ค้าก�าไรเกินควร  

 เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ รวมทั้งไม่ก�าหนดเงื่อนไข 

 ในทางการค้าทีไ่ม่เป็นธรรมต่อลกูค้าและประชาชน  

 (3)   ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ 

 หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและประชาชน   

 (4) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทให้ลูกค้าและ 

 ประชาชนรับทราบอย่างถูกต้อง

 (5) จัดให้มีระบบและกระบวนการคุ ้มครองผู ้บริโภคเพื่ออ�านวยความสะดวก 

 ให้แก่ลูกค้าและประชาชนในการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ 

 อย่างรวดเร็ว 

 (6) รักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ของลูกค้าไปใช้ 

 เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ  

 

4.   แนวทำงปฏิบัติที่ดีต่อคู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้ ลูกหนี้

 (1) ละเว้นการเรียก รับ ยอมจะรับ การให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ผลประโยชน์ใด ๆ  

 ในทางการค้ากับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้  
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 (2) ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีตามเงื่อนไขในพันธสัญญา  

 และไม่น�าความลับของคู ่ค้า คู ่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ไปใช้ในทาง 

 ที่ไม่ถูกต้อง

 (3)  เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ ระหว่างคู ่ค ้า  

 คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้  

 (4)  เป ิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน  

 เพียงพอและทันเวลา

5.  แนวทำงปฏิบัติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 (1)  ส ่ง เสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน ์  ร ่วมพัฒนาสังคม 

 ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ 

 (2)  ส ่ง เสริมและสนับสนุนการปลูกฝ ังจิตส�านึกของพนักงานให ้ตระหนัก 

 ถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั  

 (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 อย่างสม�่าเสมอ 
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จรรยาบรรณพนักงาน
ส่วนที่ 2

หลักการ 
พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรส�าคัญที่จะสนับสนุนและขับเคล่ือนให้บริษัท 

สามารถด�าเนินธุรกิจให้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว ้  

ทั้งนี้การกระท�าใด ๆ ของพนักงานแม้เป็นเรื่องส่วนตัวก็ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท  

สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ดังน้ันจึงได้ก�าหนดจรรยาบรรณของพนักงานขึ้นเพื่อให้ใช ้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

    

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความส�านึกรู้และตระหนักในความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต 

มุ ่งมั่น ทุ ่มเท และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด  

โดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ  

(2) รักษาความลับของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเคร่งครัด 

(3)   ไม่กล่าวร้ายหรือกระท�าการใด ๆ อันจะน�าไปสู่ความแตกสามัคคีหรือความเสียหาย 

แก่บริษัทและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

(4) ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน�้าใจไมตรีโอบอ้อมอารี มีมนุษยสัมพันธ ์

อันดีต่อกัน

(5) เคารพในสิทธิของผู้ร่วมงาน  

(6) ให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้าง สนับสนุนและรักษาความสามัคคี และความเป็น 

น�้าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน  
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(7) รายงานการฝ่าฝืนหรือพฤติกรรมที่น ่าสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่บริษัท 

ก�าหนดไว้ต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่บริษัทก�าหนดให้มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  

(8) ละเว้นการเรียก รับ ยอมจะรับ การให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ผลประโยชน์ใด ๆ  

จากคู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ  

(9)   ให้ความเอาใจใส่และช่วยด�าเนินการใด ๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 

ที่ดีในการท�างาน รวมทั้งใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่อย่างจ�ากัดให้เกิดความคุ้มค่าและ

ประโยชน์สูงสุด
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1.  พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม 

2.  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 

3.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540

4.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

5.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

6.  พระราชบัญญัติความลับทางการค้า  พ.ศ. 2545

7.  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์

การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่องรฐั พ.ศ. 2543 

8.  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

9.  ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

พ.ศ. 2544 

10.  หลักการและแนวทางการก�ากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552, กระทรวงการคลัง 

(ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)), กันยายน 2552 

11.  ข้อบังคับการสื่อสารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3 ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง  

การเลื่อนข้ันเงินเดือน การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบ

วินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจน 

การก�าหนดจ�านวนอัตราต�าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้าง   

พ.ศ. 2520  และแก้ไขเพิ่มเติม

ภาคผนวก
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12.  ระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ฉบับที่ 16 ว่าด้วย การพัสดุ   

พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม

13.  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป  พ.ศ. 2554

14.  ค�าสั่งบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ที่ 142/2554 เรื่อง  นโยบาย 

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  

สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม  2554
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