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นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

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

7 ประการ มาใช้ในการบริหารจดัการ เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเติบโตอย่างมัน่คง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทกุฝ่าย  

รวมถงึปลกูฝังให้เกิดจิตส�านกึในองค์กร และสร้างความเข้าใจในหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งถ่องแท้ เพ่ือให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง

ได้ตระหนักถึงและน�าไปปฏิบตัิเป็นประจ�า ซึ่งในปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินงาน 

ด้านการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี สรุปได้ดงันี ้

1. นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน) และกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ
คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีและสง่เสริมกิจกรรม 

เพ่ือสงัคม โดยมีนายรัฐพล ภกัดีภมิู เป็นประธานกรรมการ นายอภิเนตร อนูากลู พนัเอก สรรพชยั หวุะนนัทน์ และนายอาทิตย์  

นันทวิทยา เป็นกรรมการ เพ่ือท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและติดตามผลการด�าเนินงานเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  

และมีคณะท�างานพฒันาการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีและสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคม ซึง่มีกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นประธานคณะท�างาน 

รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ทุกสายงาน และฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเป็นคณะท�างาน ในการร่วมกันขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้าน 

การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งจริงจงั  เพ่ือให้เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนย่ิงขึน้

ในปี 2557 คณะกรรมการ ผู้ บ ริหาร และพนักงาน ได้เ ข้า ร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด� าเนินกิจกรรม 

การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ คือ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  พฒันา / ปรับปรุงโครงสร้างการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี   

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พฒันา / ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พฒันาข้อมลูและระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

ยุทธศำสตร์ที่ 4  เสริมสร้างจิตส�านกึ คา่นิยม และวฒันธรรมองค์กรให้มีการบริหารงานตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

ยุทธศำสตร์ที่ 5  บรูณาการหนว่ยงานภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

สรุปกิจกรรมได้ ดงันี ้

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

ผู้บริหาร พนกังาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน

2. ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีและสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคมให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัสิากลทัว่ไป

3. จดัท�าแผนแมบ่ทการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปี 2558 – 2562

4. จดัท�าแผนปฏิบตังิานด้านการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประจ�าปี 2558 

5. คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน 12 คน ลงนามรับหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(ฉบบัปรับปรุง) เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม 2557

6. การสื่อสารภายในองค์กร มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลู ข่าวสารการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีผ่านเสียงตามสายทกุเช้าวนัจนัทร์  

การลงบทความในวารสาร CAT Club การเผยแพร่ความรู้ด้านการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีสู่ภมิูภาค การเผยแพร่ช่องทาง 

การรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเหน็ด้านการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการเผยแพร่ขา่วสารผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทอยา่งสม�่าเสมอ
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7. การให้ความรู้อยา่งตอ่เน่ือง การจดับรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ และการเย่ียมชม / ดงูานหนว่ยงานภายในและ

หนว่ยงานภายนอกบริษัท ดงันี ้

 7.1  การจดับรรยายพิเศษ
	 	 g หัวข้อ “การสร้างธรรมาภิบาลโดยการวางแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ” โดย 

   พลอากาศเอกวีรวิท คงศกัดิ ์ สมาชิกวฒิุสภาสรรหาภาควิชาชีพ/ประธานอนกุรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ
	 	 g หัวข้อ “แนวคิดและการบริหารงานสมัยใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล” โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ นักวิชาการ 

   ผู้ทรงคณุวฒิุและท่ีปรึกษาอิสระ

 7.2 การเย่ียมชม / ดงูาน

  หนว่ยงานภายในบริษัท
	 	 g ส�านกังานบริการลกูค้า กสท เขตกลาง (นครสวรรค์ และ อทุยัธานี)

  หนว่ยงานภายนอกบริษัท
	 	 g บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากดั (มหาชน)

8. จดักิจกรรมการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีในงาน CAT Day ประจ�าปี 2557 ซึ่งมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ผลิตภณัฑ์ 

และบริการของบริษัท และผลการด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท รวมทัง้การแสดง Talk Show หัวข้อ   

“CG 7 ประการสร้างความอลงัการให้องค์กร” โดยอาจารย์จตพุล ชมภนิูช เพ่ือเผยแพร่ / ให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัส�าคญั 

ของการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี อนัเป็นมาตรฐานสากล  7 ประการ

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักว่าผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท�าหน้าท่ีแทนตนและมีสิทธิร่วมกัน 

ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของบริษัท ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงดแูลรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ 

ผู้ ถือหุ้นตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย และข้อบงัคบับริษัท เชน่ สทิธิในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการได้รับสารสนเทศอยา่งครบถ้วน 

เพียงพอ  และทนัเวลา  เพ่ือการตดัสนิใจอยา่งมีประสทิธิผล  เป็นต้น 

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�าคญัในการดแูลและค�านงึถงึผู้ มีสว่นได้สว่นเสียฝ่ายตา่ง ๆ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า ประชาชน คูค้่า คูแ่ขง่

ทางการค้า เจ้าหนีท้างการค้า พนกังาน ลกูจ้าง สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้คณะกรรมการ  

ผู้บริหาร  พนกังานและลกูจ้าง ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียแตล่ะกลุม่อยา่งชดัเจน

4. กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ�ากดัท่ีมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมด ทัง้นี ้ตามมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัทินุรัฐวิสาหกิจ  

พ.ศ. 2542 ได้บญัญัติว่า “ในระหว่างท่ีกระทรวงการคลงัยงัมิได้โอนหุ้นท่ีถืออยู่ให้แก่บคุคลอ่ืน...ให้ถือว่าความเห็นของกระทรวง 

การคลงัอนัเก่ียวกบับริษัทนัน้เป็นมตท่ีิประชมุใหญ่ของผู้ ถือหุ้น” ดงันัน้บริษัทจงึได้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยมีหนงัสอืแจ้งการประชมุ

ผู้ ถือหุ้นตอ่กระทรวงการคลงั เพ่ือกระทรวงการคลงัจะได้มีความเหน็เป็นมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป
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5. กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร
 คณะกรรมการบริษัทท�าการประเมินตนเองปีละ 2 ครัง้ โดยมีการประเมิน 2 รูปแบบ คือ การประเมินตนเอง 

ของคณะกรรมการและการประเมินผลคณะกรรมการ ซึง่ยึดถือตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการก�ากบัดแูลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 

ของกระทรวงการคลงั เม่ือคณะกรรมการประเมินตนเองแล้วเสร็จจะอภิปรายผลการประเมินอย่างเป็นทางการและก�าหนด 

แนวทางท่ีจะท�าให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ตลอดจนน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ 

ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไป

6. จริยธรรมทำงธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกบัจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 

ปฏิบตัิงานส�าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างทกุคนถือปฏิบตัิตามหลกัในการด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส   

ตรวจสอบได้ และมีคณุธรรม โดยค�านึงถึงกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม มีการปฏิบตัิงานด้วยความรู้ความสามารถ  

ความซ่ือสตัย์รอบคอบ ระวงัไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศชาติ โดยไม ่

แสวงหาผลประโยชน์จากต�าแหน่งหน้าท่ีการงาน รวมถึงได้มีการติดตามผลตลอดเวลาเพ่ือสร้างความพงึพอใจและประทบัใจแก่ 

ผู้ใช้บริการมากท่ีสดุ

7. กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร
คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 15 คน ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารจ�านวน 14 คน และกรรมการท่ีเป็น 

ผู้บริหารจ�านวน 1 คน ท�าให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเช่ือมัน่ได้วา่กรรมการสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งอิสระ

8. กำรรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทมิใช่บคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายการ 

ก�ากบัดแูลและการบริหารงานประจ�าแยกจากกนัอยา่งชดัเจน

9. ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
กำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคญัของระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบ คือ การส่งเสริมให้เกิด 

สภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดี มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลท่ีดี มีระบบการติดตามและประเมินผลท่ีดีทัง้ใน 

ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ และก�าหนดให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในอย่าง 

เหมาะสม รวมทัง้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในมีบทบาท

หน้าท่ีในการก�ากับดแูลและสนบัสนุนการประเมินความเสี่ยงและบริหารจดัการความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือจดัการความเสี่ยง 

ให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได้และพฒันาให้เกิดระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสทิธิภาพ  มีการให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้

พนกังานตระหนกัถึงความส�าคญัของการบริหารความเสี่ยงและรับผิดชอบในการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุ 

ทกุด้าน ทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตังิาน  การด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
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กำรตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมก�ากับดูแลการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชิด  

โดยจัดให้ส�านักตรวจสอบภายในมีกลไกการตรวจสอบท่ีมีอิสระ ซึ่งเป็นกลไกส�าคญัในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยท�าการ 

ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแผนการ 

ตรวจสอบประจ�าปี และรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้องเป็นประจ�าทกุไตรมาส 

ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่การด�าเนินงานของบริษัทมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล มีการใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั ข้อมลูทางการเงิน

และการด�าเนินงานมีความถกูต้องเช่ือถือได้ มีการดแูลรักษาทรัพย์สนิและผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปฏิบตัติามนโยบาย กฎหมาย  

ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและท่ีเก่ียวข้อง มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะทุกไตรมาส เพ่ือให้ข้อเสนอแนะมีผลในทางปฏิบัต ิ 

รวมถึงให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการควบคุมภายในและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การตรวจสอบ 

มีการพฒันาปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ ส�านกัตรวจสอบภายในจดัให้มีการประเมินผลการตรวจสอบเป็นประจ�าจากหน่วยงาน 

ท่ีได้รับการตรวจสอบ และน�าความเหน็/ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงการปฏิบตังิานตอ่ไป

10. ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศท่ีไมใ่ช่การเงินไว้อยา่งครบถ้วน เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

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

ทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารสิ่งพิมพ์ทัง้ภายในและภายนอก รวมถึงการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาชน 

เพ่ือเผยแพร่สารสนเทศท่ีส�าคญั




