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บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ได้น�าหลักส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี อันเป็นมาตรฐานสากล 

7  ประการ  มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

ซึ่งในปี  2556  ที่ผ่านมาบริษัทได้ด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ
 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละส่งเสรมิกจิกรรมเพือ่สงัคมโดยม ีนายทศพร ศริสิมัพนัธ์  

เป็นประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม นายมนตรี โสตางกูร เป็นรองประธานกรรมการฯ  

พ.อ.ผศ.ดร.สรรพชัย  หวุะนนัทน์  นายทวสีนิ หริญัวฒัน์ศริ ิและนายกติตศิกัดิ ์ศรปีระเสรฐิ เป็นกรรมการ เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย

และตดิตามผลการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและมคีณะท�างานพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละส่งเสรมิกจิกรรม

เพื่อสังคม ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะท�างาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงาน และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็น

คณะท�างาน ในการร่วมกนัขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างจรงิจงั เพือ่ให้เป็นรปูธรรมทีช่ดัเจนยิง่ขึน้

ในปี 2556 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด�าเนินกิจกรรมการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส�านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในบริษัท  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของบริษัท

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สรุปกิจกรรมได้ดังนี้

 1. ปรับปรุงหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

 2.  ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละส่งเสรมิกจิกรรมเพือ่สงัคมให้สอดคล้องแนวปฏบิตัสิากลทัว่ไป

 3.  จัดท�าแผนแม่บทการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  ปี 2557 – 2560

 4.  จัดท�าแผนปฏิบัติงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ�าปี  2557

 5.  คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในปี 2556 จ�านวน 3 คน ลงนามรับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ และ 13 มีนาคม  2556

 6.  จัดท�า Road Map หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

 7.  การสือ่สารภายในองค์กร  มกีารประชาสมัพนัธ์ข้อมลู ข่าวสารการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ผ่ีานเสยีงตามสายทกุเช้าวนัจนัทร์  

การลงบทความในวารสาร CAT Club การประกวดค�าขวัญ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  การจัดท�าช่องทางการรับ

ข้อเสนอแนะ/ความคดิเหน็ด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท้ังภายใน

และภายนอกบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ

 8.  การให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการเยี่ยมชม/ดูงาน หน่วยงานภายใน

และหน่วยงานภายนอกบริษัท ดังนี้

  8.1 กำรจัดบรรยำยพิเศษ

   -  หัวข้อ “ปฏิรูปองค์กรอย่างไรให้โปร่งใส” โดย นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รองประธาน

  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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   - หัวข้อ “บทบาทคณะกรรมการ และผู ้บริหารในการขับเคลื่อนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” โดย  

  ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ บริษัท จดทะเบียน 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  8.2  กำรเยี่ยมชม/ดูงำน

   หน่วยงานภายในบริษัท

   -  ส�านักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ (พัทลุง และหาดใหญ่)

   -  สถานีดาวเทียมสิรินธร  และส�านักงานบริการลูกค้า กสท อุบลราชธานี  

   หน่วยงานภายนอกบริษัท

   -  การไฟฟ้านครหลวง

   -  บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)

9. จัดกิจกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในงาน CAT Day ประจ�าปี  2556 ซึ่งมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ผลิตภัณฑ์

และบรกิารของบรษิทั และผลการด�าเนนิงานของหน่วยงานต่างๆ ในบรษิทั รวมทัง้การแสดงละครเกีย่วกบัหลกัส�าคญั 

ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ บริษัท ให้ท�าหน้าท่ีแทนตนและมีสิทธ ิ

ร่วมกนัในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของบรษิทั ดังน้ัน คณะกรรมการบรษิทัจงึดูแลรกัษาสิทธแิละผลประโยชน์ 

ของผู้ถือหุ้นตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศอย่าง

ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล  เป็นต้น 

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�าคัญในการดูแลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ  ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ประชาชน คู่ค้า คู่แข่ง 

ทางการค้า  เจ้าหนี้ทางการค้า  พนักงาน  ลูกจ้าง  สังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการ  

ผูบ้รหิาร  พนกังานและลกูจ้าง ใช้เป็นแนวทางปฏบิตั ิ เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีแต่ละกลุม่อย่างชดัเจน

4. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมาตรา 23  แห่ง  พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ  

พ.ศ.  2542  ได้บญัญตัว่ิา “ในระหว่างทีก่ระทรวงการคลงัยงัมไิด้โอนหุน้ทีถ่อือยูใ่นแก่บคุคลอืน่...ให้ถอืว่าความเหน็ของกระทรวง

การคลงัอนัเกีย่วกบับรษิทันัน้ เป็นมตทิีป่ระชมุใหญ่ของผูถ้อืหุน้”  ดงันัน้ จงึได้จดัการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยมหีนงัสอืแจ้งการประชมุ

ผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงการคลังเพื่อกระทรวงการคลังจะได้มีความเห็นเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

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

กรรมการและการประเมนิผลคณะกรรมการ ซึง่ยดึถอืตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนรฐัวสิาหกจิของ

กระทรวงการคลัง  เมื่อคณะกรรมการประเมินตนเองแล้วเสร็จจะมีการอภิปรายผลการประเมินอย่างเป็นทางการและก�าหนด

แนวทางทีจ่ะท�าให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  ตลอดจนน�าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาการปฏบิตัิ

หน้าที่ต่อไป

6. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ส�าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนถือปฏิบัติตามหลักในการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส 
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ตรวจสอบได้และมคีณุธรรม โดยค�านงึถงึกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างเหมาะสม มกีารปฏบิตังิานด้วยความรูค้วามสามารถ  ความ

ซื่อสัตย์รอบคอบ ระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศชาติ โดยไม่แสวงหาผล

ประโยชน์จากต�าแหน่งหน้าที่การงาน รวมถึงได้มีการติดตามผลตลอดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

มากที่สุด

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เปนผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน  11  คน  ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจ�านวน  10  คน  และกรรมการที่เป็น

ผู้บริหารจ�านวน 1  คน ท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

8. การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
ประธานกรรมการบรษิทัมใิช่บคุคลเดยีวกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ มกีารแบ่งแยกหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายการก�ากบั

ดูแลและการบริหารงานประจ�าแยกจากกันอย่างชัดเจน

9. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
กำรควบคุมภำยใน

 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบ คือ  การส่งเสรมิให้เกดิสภาพ

แวดล้อมการควบคุมที่ดี มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดีทั้งในระดับบริหาร

และระดับปฏิบัติการและก�าหนดให้ มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้ง

การบรหิารความเสีย่ง ในภาพรวมขององค์กรโดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและควบคุมภายในมบีทบาทหน้าท่ีในการก�ากบั

ดแูลและสนบัสนนุการประเมนิความเสีย่งและบรหิารจดัการความเสีย่งขององค์กร เพือ่จดัการความเสีย่ง ให้อยูใ่นระดบัทีส่ามารถ

ยอมรับได้และพัฒนาให้เกิดระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ มีการให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้พนักงานตระหนักถึง

ความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งและรบัผดิชอบในการจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทกุด้านทัง้ด้านการเงิน 

การปฏิบัติงาน การด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กำรตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมก�ากับดูแล การตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชิด 

โดยจดัให้ส�านกัตรวจสอบภายในมกีลไกการตรวจสอบทีม่อีสิระ ซึง่เป็นกลไกส�าคญัในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยท�าการประเมนิ

ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเส่ียงตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี

และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ

ว่าการด�าเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ข้อมูลทางการเงินและการด�าเนิน

งานมีความถูกต้องเช่ือถือได้ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับบริษัทและที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะทุกไตรมาส เพื่อให้ข้อเสนอแนะมีผลในทางปฏิบัติ รวมถึง

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการควบคุมภายในและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจสอบมีการพัฒนา

ปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ ส�านักตรวจสอบภายในจัดให้มีการประเมินผลการตรวจสอบเป็นประจ�าจากหน่วยงานที่ได้รับ

การตรวจสอบและน�าความเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

10. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บรษิทัได้มกีารเปิดเผยสารสนเทศทางการเงนิและสารสนเทศทีไ่ม่ใช่การเงนิไว้อย่างครบถ้วน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

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

ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารสิ่งพิมพ์ท้ังภายในและภายนอก รวมถึงการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชนเพื่อ

เผยแพร่สารสนเทศที่ส�าคัญ


