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บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)  ให้ความส�าคญัในการด�าเนินธรุกิจภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ี

ดี  มีจรรยาบรรณในการปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ด้วยความเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั  จงึน�าหลกัส�าคญัของการ

ก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี  อนัเป็นมาตรฐานสากล  7  ประการ  มาใช้ในการบริหารจดัการองค์กร พร้อมทัง้ได้ประกาศนโยบาย

ตอ่ต้านคอร์รัปชนัของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั  (มหาชน) เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ

งานโดยไมก่ระท�าการใดหรือเข้าไปมีสว่นร่วมในการคอร์รัปชนัทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

1. นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  และการดําเนิน
   กิจกรรมต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีและสง่เสริม

กิจกรรมเพ่ือสงัคม  โดยมีนายรัฐพล  ภกัดีภมิู  เป็นประธานกรรมการ  นายอภิเนตร อนูากลู  นายนรินทร์  กลัยาณมิตร  และ

กรรมการผู้จดัการใหญ่  เป็นกรรมการ  เพ่ือท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและตดิตามผลการด�าเนินงานเก่ียวกบัการก�ากบัดแูล

กิจการท่ีดี และมีคณะท�างานพฒันาการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีและสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคม ซึง่มีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็น

ประธานคณะท�างาน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ทกุสายงาน และฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเป็นคณะท�างาน ในการร่วมกนัขบัเคลื่อน

การด�าเนินงานด้านการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งจริงจงั  เพ่ือให้เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนย่ิงขึน้

  

ในปี 2559 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบตักิารด�าเนินกิจกรรมการก�ากบัดแูล

กิจการท่ีดี  ซึง่ประกอบด้วย  5  ยทุธศาสตร์  คือ 

  

ยุทธศาสตร์ที่	1 การเสริมสร้างจิตส�านกึ คา่นิยม และพฒันาผู้บริหาร/พนกังาน ให้บริหารงาน/

 ปฏิบตังิานตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ที่	2 การสือ่สารเพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมในการขบัเคลือ่นหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้เกิดเป็นรูปธรรม 

 ทัว่ทัง้บริษัท

ยุทธศาสตร์ที่	3	 การพฒันาระบบการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท

ยุทธศาสตร์ที่	4 การสง่เสริมให้ทกุหน่วยงานในบริษัทมีสว่นร่วมในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและ 

 ปราบปรามการทจุริตภาครัฐของบริษัท

ยุทธศาสตร์ที่	5  การพฒันาระบบสมรรถนะการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือสร้างความยัง่ยืนและสอดคล้องกบัการ 

 บริหารจดัการบริษัท

  

สรุปกจิกรรมได้ดงันี ้

1. เผยแพร่หลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) (ฉบบัปรับปรุง) ให้คณะ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน

2. ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีและสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคม ให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ

สากลทัว่ไป

3. จดัท�าแผนแมบ่ทการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2560 – 2564

4. จดัท�าแผนปฏิบตังิานด้านการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประจ�าปี 2560 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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5. ประกาศบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)  เร่ือง  นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนั  ประกาศ ณ วนัท่ี 17 

สงิหาคม 2559 โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ได้ลงนามรับทราบเพ่ือน�าไปเป็นหลกัในการปฏิบตังิาน

ตอ่ไป

6. การสื่อสารภายในองค์กร  มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลู  ขา่วสารการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีผา่นเสียงตามสายทกุเช้า

วนัจนัทร์ การลงบทความในวารสาร CAT Club การเผยแพร่ความรู้ด้านการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีในทกุสายงาน

สงักดัส่วนกลาง โดยการจดัประกวดโปสเตอร์ “CAT องค์กรโปร่งใส ร่วมใจป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

คอร์รัปชัน่” และการเผยแพร่ขา่วสารผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ภายในและภายนอกบริษัทอยา่งสม�่าเสมอ

7. การให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง การจดับรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ และการเย่ียมชม/ดงูานหน่วยงาน

ภายในบริษัท ดงันี ้

 7.1  การจดับรรยายพิเศษ

  (1) หัวข้อ “แนวคิดในการบริหารงานอย่างโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน” โดยนายบรรยง พงษ์พานิช  

   ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) และกรรมการในคณะกรรมการ  

   นโยบายรัฐวิสาหกิจ

  (2) หัวข้อ “หลักในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม” โดย รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ  ประธาน 

   ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และเลขาธิการมลูนิธิ 

   องค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย 

 7.2 การเย่ียมชม/ดงูาน

  หน่วยงานภายในบริษัท ส�านกังานบริการลกูค้า กสท เขตตะวนัออก จงัหวดัชลบรีุ และส�านกังานบริการ 

  ลกูค้า กสท แหลมฉบงั 

8. การอบรมให้กบัเครือขา่ยการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

 8.1 หลกัสตูร “ธรรมาภิบาลและการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม  จ�ากดั  (มหาชน)”   

  โดย  ดร. ทวีศกัดิ์  รักย่ิง  นกัวิชาการ  ศนูย์บริการวิชาการ  สถาบนับณัฑิต พฒันบริหารศาสตร์ 

 8.2 หลกัสตูร “การพฒันาบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) สูก่ารเป็นองค์กรคณุธรรมตอ่ต้านคอร์รัปชนั”   

  โดย  ดร. ณฐัวฒัน์  อริย์ธชัโภคนิ  ผู้อ�านวยการศนูย์พฒันานวตักรรมตอ่ต้านคอร์รัปชนั

9. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  

Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนกัวา่ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของ  โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการให้ท�าหน้าท่ีแทนตน  และมีสทิธิร่วมกนั

ในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญัของบริษัท  ดงันัน้  คณะกรรมการบริษัทจงึดแูลรักษาสทิธิและผลประโยชน์

ของผู้ ถือหุ้นตามบทบญัญตัิของกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท เชน่ สทิธิในการประชมุผู้ ถือหุ้น  สทิธิในการได้รับสารสนเทศ

อยา่งครบถ้วน  เพียงพอ  และทนัเวลา  เพ่ือการตดัสนิใจอยา่งมีประสทิธิผล  เป็นต้น
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3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�าคญัในการดแูลและค�านงึถงึผู้ มีสว่นได้สว่นเสียฝ่ายตา่ง ๆ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น  ลกูค้า ประชาชน คูค้่า  

คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนีท้างการค้า พนกังาน ลกูจ้าง สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้ 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและลกูจ้าง ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

แตล่ะกลุม่อยา่งชดัเจน

4. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ�ากดัท่ีมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ทัง้นี ้ตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัทินุ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ได้บญัญัติว่า “ในระหว่างท่ีกระทรวงการคลงัยงัมิได้โอนหุ้นท่ีถืออยู่ให้แก่บคุคลอ่ืน ... ให้ถือว่า 

ความเห็นของกระทรวงการคลงัอนัเก่ียวกบับริษัทนัน้เป็นมติท่ีประชมุใหญ่ของผู้ ถือหุ้น”  ดงันัน้  บริษัทจงึได้จดัการประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นโดยมีหนงัสอืแจ้งการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่กระทรวงการคลงั เพ่ือกระทรวงการคลงัจะได้มีความเหน็เป็นมตขิองท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทท�าการประเมินตนเองปีละ 2 ครัง้ โดยมีการประเมิน 2 รูปแบบ คือ การประเมินตนเองของคณะ

กรรมการและการประเมินผลคณะกรรมการ ซึง่ยดึถือตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก�ากบัดแูลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจของ

กระทรวงการคลงั  เม่ือคณะกรรมการประเมินตนเองแล้วเสร็จจะอภิปรายผลการประเมินอยา่งเป็นทางการและก�าหนดแนวทาง

ท่ีจะท�าให้การปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้  ตลอดจนน�าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาการปฏิบตัหิน้าท่ี

ตอ่ไป

 

6. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีแนวทางการปฏิบตัเิก่ียวกบัจริยธรรมธรุกิจและจรรยาบรรณ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบตังิานส�าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร  พนกังาน  และลกูจ้างทกุคนถือปฏิบตัติามหลกัในการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส  

ตรวจสอบได้  และมีคณุธรรม โดยค�านงึถงึกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีอยา่งเหมาะสม  มีการปฏิบตังิานด้วยความรู้ความสามารถ  

ความซ่ือสตัย์รอบคอบ ระวงัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มุ่งประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กรและประเทศชาติ โดยไม่

แสวงหาผลประโยชน์จากต�าแหน่งหน้าท่ีการงาน รวมถึงได้มีการติดตามผลตลอดเวลาเพ่ือสร้างความพึงพอใจและ 

ประทบัใจแก่ผู้ใช้บริการมากท่ีสดุ

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน  15  คน  ประกอบด้วยกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหารจ�านวน  14  คน  และกรรมการ

ท่ีเป็นผู้บริหารจ�านวน  1  คน  ท�าให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเช่ือมัน่ได้วา่กรรมการสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งอิสระ

8. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง
 ประธานกรรมการบริษัทมิใชบ่คุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการใหญ่  และมีการแบง่แยกหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย

การก�ากบัดแูลและการบริหารงานประจ�าแยกจากกนัอยา่งชดัเจน
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9. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส�าคญัของระบบการควบคมุภายในตามองค์ประกอบ คือ การส่งเสริมให้เกิด 

สภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดี มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลท่ีดี มีระบบการติดตามและประเมินผลท่ีดีทัง้ 

ในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ และก�าหนดให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน 

อย่างเหมาะสม รวมทัง้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 

มีบทบาทหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลและสนบัสนนุการประเมินความเสี่ยงและบริหารจดัการความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือจดัการ 

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถยอมรับได้และพฒันาให้เกิดระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการให้ความรู้ 

และกระตุ้ นเตือนให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงและรับผิดชอบในการจัดให้มี 

ระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน การด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ 

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

 

 การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมก�ากับดูแลการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชิด   

โดยจดัให้ส�านกัตรวจสอบภายในมีกลไกการตรวจสอบท่ีมีอิสระ ซึ่งเป็นกลไกส�าคญัในการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยท�าการ 

ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแผนการตรวจสอบ

ประจ�าปี  และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องเป็นประจ�าทกุไตรมาส ทัง้นี ้ 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่การด�าเนินงานของบริษัทมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล มีการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั ข้อมลูทางการเงินและ

การด�าเนินงานมีความถกูต้องเช่ือถือได้  มีการดแูลรักษาทรัพย์สนิและผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปฏิบตัติามนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ  ข้อบงัคบับริษัทและท่ีเก่ียวข้อง มีการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะทุกไตรมาส เพ่ือให้ข้อเสนอแนะมีผลในทางปฏิบตั ิ 

รวมถงึให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการควบคมุภายในและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้การตรวจสอบมีการ

พฒันาปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ ส�านกัตรวจสอบภายในจดัให้มีการประเมินผลการตรวจสอบเป็นประจ�าจากหน่วยงานท่ีได้รับ

การตรวจสอบ และน�าความเหน็/ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงการปฏิบตังิานตอ่ไป

10. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศท่ีไมใ่ชก่ารเงินไว้อยา่งครบถ้วน  เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี เว็บไซต์ของบริษัท (www.cattelecom.com)  

ทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ เอกสารสิ่งพิมพ์ทัง้ภายในและภายนอก รวมถึงการจดัศนูย์ข้อมลูข่าวสารประชาชนเพ่ือ 

เผยแพร่สารสนเทศท่ีส�าคญั 


