


เชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกการสื่อสารออกแบบไลฟ์สไตส์
ตามที่คุณต้องการได้อย่างราบรื่นด้วยเครือข่าย
ที่มีประสิทธิภาพที่สุดของคุณ

CONNECTION
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท	กสท	 โทรคมนาคม	จำากดั	 (มหาชน)	 ตระหนกัถึงความสำาคญัของการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี	 ซึง่จะส่งผลให้บริษัท 
เป็นองค์กรท่ีมีศกัยภาพในการดำาเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สงูสดุอย่างยัง่ยืนด้วยการดำาเนินงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	
เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย	 จงึนำาหลกัสำาคญัของการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี	 อนัเป็นมาตรฐานสากล	 7	ประการ	 
มาใช้ในการบริหารจดัการองค์กร	ซึง่ในปี	 2558	 ท่ีผ่านมา	บริษัท	กสท	 โทรคมนาคม	จำากดั	 (มหาชน)	 ได้ดำาเนินงานด้านการ 
กำากบัดแูลกิจการท่ีดี	สรุปได้ดงันี ้

1. นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั  กสท โทรคมนาคม  จาํกดั  (มหาชน)  และการดาํเนนิกจิกรรมต่าง ๆ
คณะกรรมการบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)	ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการกำากบัดแูลกิจการท่ีดีและสง่เสริมกิจกรรม

เพ่ือสงัคม		โดยมี		นายรัฐพล	ภกัดีภมิู		เป็นประธานกรรมการ		นายอภิเนตร	อนูากลู		พนัเอกสรรพชยั		หวุะนนัทน์		และนายนรินทร์		
กัลยาณมิตร	 เป็นกรรมการ	 เพ่ือทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบายและติดตามผลการดำาเนินงานเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดี		 
และมีคณะทำางานพฒันาการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคม	 ซึ่งมีกรรมการผู้ จัดการใหญ่เป็นประธาน 
คณะทำางาน		รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	ทกุสายงาน	และฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเป็นคณะทำางาน	ในการร่วมกนัขบัเคลือ่นการดำาเนินงาน
ด้านการกำากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งจริงจงั		เพ่ือให้เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนย่ิงขึน้

ในปี	 2558	 คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการดำาเนินกิจกรรมการกำากับ 
ดแูลกิจการท่ีดี		ซึง่ประกอบด้วย		5		ยทุธศาสตร์		คือ	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 		สร้างความรู้	 ความเข้าใจการกำากับดูแลกิจการท่ีดีให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานสู่การ 
	 ปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ 2			พฒันาองค์ความรู้และเสริมสร้างการกำากบัดแูลกิจการท่ีดีทัว่ทัง้บริษัท
ยุทธศาสตร์ที่ 3   เพ่ิมประสทิธิภาพการกำากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท	
ยุทธศาสตร์ที่ 4			พฒันาการบริหารแบบบรูณาการตามแผนปฏิบตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุริตภาครัฐของบริษัท
ยุทธศาสตร์ที่ 5   พฒันาระบบการกำากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือสร้างความยัง่ยืนและสอดคล้องกบัการบริหารจดัการบริษัท		
 
สรุปกิจกรรมได้ดงันี ้
1.	 เผยแพร่หลกัการกำากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากดั	(มหาชน)	(ฉบบัปรับปรุง)	ให้คณะกรรมการ		

ผู้บริหาร		พนกังาน	ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน
2.	 ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการกำากบัดแูลกิจการท่ีดีและสง่เสริมกิจกรรมเพ่ือสงัคม	ให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัสิากล

ทัว่ไป
3.	 จดัทำาแผนแมบ่ทการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี	ปี	2559	–	2563		 	 	
4.	 จดัทำาแผนปฏิบตัิงานด้านการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี		ประจำาปี		2559	
5.	 การสือ่สารภายในองค์กร		มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารการกำากบัดแูลกิจการท่ีดีผา่นเสยีงตามสายทกุเช้าวนัจนัทร์		

การลงบทความในวารสาร	CAT	Club	การเผยแพร่ความรู้ด้านการกำากบัดแูลกิจการท่ีดีสูภ่มิูภาค	การเผยแพร่ชอ่งทาง 
การรับข้อเสนอแนะ/ความคดิเหน็ด้านการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี	และการเผยแพร่ขา่วสารผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทอยา่งสมำ่าเสมอ
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6.	 การให้ความรู้อยา่งตอ่เน่ือง		การจดับรรยายพิเศษ	โดยวิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ		และการเย่ียมชม/ดงูานหนว่ยงานภายใน
และหนว่ยงานภายนอกบริษัท	ดงันี ้

	 6.1		การจดับรรยายพิเศษ
	 	 g	 หวัข้อ		“การบริหารงานกบัการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร”		โดย		นายธนกฤต		เพ่ิมพนูขนัตสิขุ		ผู้จดัการทัว่ไป 

	 	 	 และเลขานกุารบริษัท		สมบรูณ์		แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากดั	(มหาชน)	
	 	 g	 หัวข้อ	 “การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม”	 โดย	 นางวีรวรรณ	 วรรุตม์	 คณบดี	 คณะศิลปศาสตร์	 

	 	 	 มหาวิทยาลยันานาชาตแิสตมฟอร์ด	
	 6.2	 การเย่ียมชม/ดงูาน
	 	 หนว่ยงานภายในบริษัท
	 	 g	 สำานกังานบริการลกูค้า	กสท	เขตตะวนัตก	(ราชบรีุ	และเพชรบรีุ)
	 	 g	 สำานกังานบริการลกูค้า	กสท	เขตเหนือ	(เชียงราย	และแมส่าย)
	 	 หนว่ยงานภายนอกบริษัท
	 	 g	 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
7.	 การอบรมเชิงปฏิบตักิาร	“พฒันางาน	พฒันาชีวิต	ด้วยจิตคณุธรรม”	โดย	รศ.นพคณุ	คณุาชีวะ	รองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย

และแผน		มหาวิทยาลยัรามคำาแหง	
8.	 การอบรมให้ความรู้	 ปลกุจิตสำานึกในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตภายใต้โครงการข้าราชการไทยไร้ทจุริต		 

ของสำานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ	 ร่วมกบัศนูย์บริการวิชาการ	มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ		โดย	ดร.วยัวฑุฒ์		อยูใ่นศลิ		ผู้ชว่ยคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั		ฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา		มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ	

9.	 ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการประสานความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตและ	 การขับเคลื่อน 
ยทุธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต	 ตามแผนบรูณาการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	 ภายใต้แนวคิด	 Transparent	 Thailand	 ประเทศไทยโปร่งใส	 ของสำานักงาน 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต	ิ

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนกัวา่ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของ	โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการให้ทำาหน้าท่ีแทนตนและมีสทิธิร่วมกนัในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสำาคัญของบริษัท	 ดังนัน้	 คณะกรรมการบริษัทจึงดูแลรักษาสิทธิและผลประโยชน์ 
ของผู้ ถือหุ้นตามบทบญัญัติของกฎหมาย	และข้อบงัคบับริษัท	 เช่น	 สิทธิในการประชมุผู้ ถือหุ้น	 สิทธิในการได้รับสารสนเทศ 
อยา่งครบถ้วน		เพียงพอ		และทนัเวลา	เพ่ือการตดัสนิใจอยา่งมีประสทิธิผล		เป็นต้น	

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการดูแลและคำานึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ผู้ ถือหุ้ น	 ลูกค้า	 ประชาชน	 

คู่ค้า	 คู่แข่งทางการค้า	 เจ้าหนีท้างการค้า	พนกังาน	ลกูจ้าง	 สงัคม	และสิ่งแวดล้อม	 โดยกำาหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้ 
คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานและลกูจ้าง	 ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แตล่ะกลุม่อยา่งชดัเจน
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รายงานประจำาปี 2558  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน)

4. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำากัดท่ีมีกระทรวงการคลงัเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้หมด	ทัง้นี	้ ตามมาตรา	 23	 แห่งพระราชบญัญัต ิ

ทนุรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	 2542	 ได้บญัญัติว่า	 “ในระหว่างท่ีกระทรวงการคลงัยงัมิได้โอนหุ้นท่ีถืออยู่ให้แก่บคุคลอ่ืน	 ...	 ให้ถือว่า 
ความเห็นของกระทรวงการคลงัอนัเก่ียวกับบริษัทนัน้เป็นมติท่ีประชุมใหญ่ของผู้ ถือหุ้น”	 ดงันัน้	 บริษัทจึงได้จดัการประชุม 
ผู้ ถือหุ้นโดยมีหนงัสือแจ้งการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่กระทรวงการคลงั	 เพ่ือกระทรวงการคลงัจะได้มีความเห็นเป็นมติของท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททำาการประเมินตนเองปีละ	 2	 ครัง้	 โดยมีการประเมิน	 2	 รูปแบบ	 คือ	 การประเมินตนเองของ 

คณะกรรมการและการประเมินผลคณะกรรมการ	 ซึ่งยึดถือตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการกำากบัดแูลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 
ของกระทรวงการคลงั	 เม่ือคณะกรรมการประเมินตนเองแล้วเสร็จจะอภิปรายผลการประเมินอย่างเป็นทางการและกำาหนด
แนวทางท่ีจะทำาให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้	 ตลอดจนนำาไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาการ 
ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไป

 
6. จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ	 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบตัิงานสำาหรับคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	พนกังาน	และลกูจ้างทกุคนถือปฏิบตัิตามหลกัในการดำาเนินงานด้วยความ
โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 และมีคณุธรรม	 โดยคำานงึถึงกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเหมาะสม	 มีการปฏิบตัิงานด้วยความรู้ความ
สามารถ	ความซ่ือสตัย์รอบคอบ	 ระวงัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์	 	มุ่งประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กรและประเทศชาติ	 
โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำาแหน่งหน้าท่ีการงาน	 รวมถึงได้มีการติดตามผลตลอดเวลาเพ่ือสร้างความพึงพอใจและ 
ประทบัใจแก่ผู้ใช้บริการมากท่ีสดุ

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน	 15	 คน	 ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ บริหารจำานวน	 14	 คน	 และกรรมการ 

ท่ีเป็นผู้บริหารจำานวน		1		คน		ทำาให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเช่ือมัน่ได้วา่กรรมการสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งอิสระ

8. การรวมหรือแยกตาํแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทมิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้ จัดการใหญ่	 และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกำาหนด 

นโยบายการกำากบัดแูลและการบริหารงานประจำาแยกจากกนัอยา่งชดัเจน

9. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสำาคญัของระบบการควบคมุภายในตามองค์ประกอบ	 คือ	 การส่งเสริมให้เกิด 

สภาพแวดล้อมการควบคมุท่ีดี	 มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลูท่ีดี	 มีระบบการติดตามและประเมินผลท่ีดีทัง้ในระดบั
บริหารและระดบัปฏิบตัิการ	และกำาหนดให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในอยา่งเหมาะสม		
รวมทัง้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร	 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในมีบทบาทหน้าท่ี 
ในการกำากบัดแูลและสนบัสนนุการประเมินความเสี่ยงและบริหารจดัการความเสี่ยงขององค์กร	 เพ่ือจดัการความเสี่ยงให้อยูใ่น
ระดบัท่ีสามารถยอมรับได้และพฒันาให้เกิดระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ	 มีการให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้ 
พนกังานตระหนกัถงึความสำาคญัของการบริหารความเสี่ยงและรับผิดชอบในการจดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุ
ทกุด้าน	ทัง้ด้านการเงิน		การปฏิบตังิาน		การดำาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
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การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมกำากับดูแลการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชิด		 

โดยจดัให้สำานกัตรวจสอบภายในมีกลไกการตรวจสอบท่ีมีอิสระ	 ซึง่เป็นกลไกสำาคญัในการกำากบัดแูลกิจการท่ีดี	 โดยทำาการ
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแผนการตรวจสอบ
ประจำาปี	 และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้บริหาร	 และผู้ ท่ีเก่ียวข้องเป็นประจำาทกุไตรมาส	ทัง้นี	้	 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าการดำาเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั	 ข้อมลูทางการเงิน 
และการดำาเนินงานมีความถูกต้องเช่ือถือได้	 มีการดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์	 รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามนโยบาย		 
กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับบริษัทและท่ีเก่ียวข้อง	 มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะทุกไตรมาส	 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะมีผล 
ในทางปฏิบตัิ	 รวมถงึให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงการควบคมุภายในและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือให้การ
ตรวจสอบมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างสมำ่าเสมอ	 สำานักตรวจสอบภายในจัดให้มีการประเมินผลการตรวจสอบเป็นประจำา 
จากหน่วยงานท่ีได้รับการตรวจสอบ	 และนำาความเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลมาใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงการ 
ปฏิบตังิานตอ่ไป

10. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและสารสนเทศท่ีไมใ่ชก่ารเงินไว้อยา่งครบถ้วน		เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ	พ.ศ.	 2540	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี	 เว็บไซต์ของบริษัท	 (www.cattelecom.com)	 
ทัง้ท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 เอกสารสิ่งพิมพ์ทัง้ภายในและภายนอก	 รวมถึงการจดัศูนย์ข้อมลูข่าวสารประชาชน 
เพ่ือเผยแพร่สารสนเทศท่ีสำาคญั


