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สารจากประธานกรรมการบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
 
คณะกรรมการบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า ระบบและกระบวนการบริหารจัดการองค์กร

ด้วยการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล เป็นปัจจัยส าคัญที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  

  

หลักบรรษัทภิบาลของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จึงมุ่งเน้นที่บทบาทของคณะกรรมการบริษัทใน
การก ากับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นที่ส าคัญๆ อันได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการด้วยขีด
ความสามารถเต็มก าลัง ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าของตน การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและ            
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน การด าเนินงานอย่างเปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้ การมีวิสัยทัศน์ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในระยะยาวให้กับองค์กร และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจอย่าง
ครบถ้วน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์  
 

คณะกรรมการบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของ บมจ. อสมท จึงได้ประมวลหลักการก ากับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีการปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560 เพ่ือยึดถือเป็นหลักปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่
ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) ให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 
 
                                        พลต ารวจเอก 

 

                                                                               (ทวิชชาติ  พละศักดิ์) 
               ประธานกรรมการ 
                                                                 บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน)  
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                   หมวดที่   1    :    วิสัยทัศน์   พันธกิจ  คุณค่าองค์กร  
 

วิสัยทัศน์ 
 

“เป็นผู้น าเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และรวดเร็ว” 
 

พันธกิจ 
 

 ผู้ชม/ผู้ฟัง  :  น าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ผ่านทุกช่องทาง ที่ตอบสนองความ 
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม 

 ลูกค้า/คู่ค้า  : ส่งมอบคุณค่าและสร้างความผูกพันผ่านการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 พนักงาน : พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 ต่อผู้ถือหุ้น : สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
 สังคมชุมชน : ส่งเสริมเนื้อหาสาระความรู้ เพ่ือสร้างสังคมตื่นรู้ 
 ประเทศ  : สื่อสารเนื้อหาสาระที่เสริมความฉลาด สร้างความเชื่อมั่น และสะท้อน 

ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติ 

ค่านิยมองค์กร   
 

ค่านิยมองค์กร 

MCOT + S 
พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร 

Modernity ทันโลก  

 

 ไม่หยุดเรียนรู้ และพัฒนา 

 คิดสร้างสรรค์ เชิงผู้ประกอบการ 

 กล้าคิด ลงมือท า ไม่กลัวผิดพลาด 

Collaboration ร่วมมือ  

 

 ท างานเป็นทีม 

 พร้อมช่วยเหลือ 

Operational Excellence  

ทุ่มเท 

 

 รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 มีเป้าหมายเพ่ือผลส าเร็จร่วมกัน  

 ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 

Ttransparency & Trust 

เชื่อมั่น 

 

 เชื่อในทีม 

 เปิดเผยตรงไปตรงมา 

 ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

+Spirit มีสปิริต   ท าด้วยใจ 

 ท างานอย่างมืออาชีพ 
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หมวดที่   2    :    หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

  
คณะกรรมการ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) หรือ บมจ. อสมท มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ บมจ. อสมท 

เป็นหน่วยงานที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ด าเนินการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ บมจ. อสมท จึงได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
มาใช้ ทั้งในการก าหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และการบริหารงาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน และ 
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  
 

 การก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล หมายถึง การจัดโครงสร้างและกลไก การบริหาร
จัดการภายในองค์กร เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม  
 

การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว สะท้อนถึงหลักการส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

1. รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) 
 

2. รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยขีดความสามารถและความมีประสิทธิภาพ 
(Responsibility) 

 

3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความยุติธรรมที่สามารถ
อธิบายได้ (Equitable Treatment) 

 

4. มีความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่  
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ครบถ้วนและถูกต้อง (Transparency of Information Disclosure)  

 

5. มุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กิจการ ทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว โดยมูลค่าที่เพ่ิมนั้น เป็นผลลัพธ์ ของ 
               การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทุกด้าน (Value Creation) 

 

6. ยึดมั่นในหลักการของการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 
 

7. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders’ Participation) 
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หมวดที่   3    :      คณะกรรมการบริษัท 
 
1.     โครงสร้างและองค์ประกอบ 
 

คณะกรรมการของ บมจ. อสมท มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คนตามกฎหมาย และไม่เกินสิบห้า (15) คน    
 

คณะกรรมการ บมจ.อสมท สามารถพิจารณาทบทวนจ านวนสูงสุดของกรรมการตามความเหมาะสม
กับการด าเนินงานในอนาคตของ บมจ. อสมท ได้  

   

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีข้อก าหนดดังนี้  

 

1.1 ให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลัง  จัดท าขึ้น 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 

 

1.2 ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ และต้องมี 
จ านวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องแต่งตั้งจาก
บุคคลที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้น และกรรมการอิสระ
อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือมีความช านาญและประสบการณ์ด้านบัญชี
และการเงิน   

 

1.3 ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีถ่ินที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักร 
 

1.4    ให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งคณะ  
ในปัจจุบันข้อบังคับ บมจ. อสมท ก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีหนึ่ง (1) คน คือ 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

 

     คณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและไม่ให้เกิดการครอบง าในการตัดสินใจ
ด าเนินการ 

 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท เลือกตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ให้ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และ
ในกรณีที่สมควร คณะกรรมการ บมจ. อสมท อาจเลือกตั้งให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ท าหน้าที่เป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได ้
 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีอ านาจแต่งตั้ง ผู้อ านวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและ
วิธีการที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอ านาจถอดถอนออกจากต าแหน่งได้  
หากคณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นควรให้ผู้อ านวยการใหญ่ ด ารงต าแหน่งกรรมการของ บมจ. อสมท  
ให้ด าเนินการตามความในข้อบังคับ บมจ. อสมท หมวด 4 แล้วให้เรียกว่า กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
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2.      คุณสมบัติของกรรมการ 
 

กรรมการ บมจ. อสมท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของ บมจ. อสมท 

 

กรรมการ บมจ. อสมท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์หลากหลายใน
สาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ บมจ. อสมท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและยึดมั่นใน
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศตน เพ่ือใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นกรรมการ บมจ. อสมท  

 

กรรมการ บมจ. อสมท สามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือต าแหน่งอ่ืนใดที่เทียบเท่า ในบริษัท
จดทะเบียนได้ไม่เกินห้า (5) แห่ง ทั้งนี้ รวมการด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่รัฐวิสาหกิจ
ถือหุ้นที่สามารถด ารงต าแหน่งได้ไม่เกินสาม (3) แห่งด้วย  

 

ในกรณีการแต่งตั้งอดีตผู้อ านวยการใหญ่หรืออดีตกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของ บมจ. อสมท เป็น
กรรมการ ให้แต่งตั้งได้เมื่อบุคคลนั้นพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
บมจ. อสมท แล้ว เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่ง (1) ปี 
 
 

3.      คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระของ บมจ. อสมท ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อก าหนดของ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และถือหุ้น บมจ. อสมท ได้ไม่เกินร้อยละ ศูนย์จุดห้า (0.5) 
ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ว ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องจัดท ารายงานรับรองความเป็นอิสระของตน
และเสนอต่อประธานกรรมการ บมจ. อสมท เป็นประจ าทุกปีตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 
 

4.      หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในการสร้างผลประกอบการ      
ที่ดแีละสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยมีวัตถุประสงค์ให้กิจการของ บมจ. อสมท เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และ
เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีหน้าที่ก ากับดูแลให้การด าเนินงานของ 
บมจ. อสมท อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย 
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 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมายให้ผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่มีหน้าที่
และรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานประจ าของ บมจ. อสมท ภายในกรอบของนโยบาย อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบให้ โดยที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังคงต้อง
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ตามที่
คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย 

 

หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการ บมจ. อสมท รวมถึงเรื่องต่อไปนี้ 
 

4.1 ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยมร่วมขององค์กรและทิศทางในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึง 

4.1.1 ก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของกิจการ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจกรรม ณ ขณะนั้น 

4.1.2 ก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปี มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
และปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้องตลอดสาย     
Value Chain  

4.1.3 ก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปี มีการส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมารใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคม  

4.1.4 ก าหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
4.1.5 ก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้

ทั่วทั้งองค์กร  
4.1.6 ก ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้

ทั่วทั้งองค์กร  
4.1.7 การติดตามประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน  

 
4.2   อนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปี และก ากับดูแล   

  ให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  และประสิทธิผล  
 

4.3   พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ ต่อธุรกรรมที่มีนัยส าคัญ ซึ่งรวมถึง 
  4.3.1  การลงทุนในโครงการใหม่ หรือจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัทย่อย ซึ่งมูลค่าโครงการ   
                             หรือการลงทุนอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน ยุทธศาสตร์ และ  

              ชื่อเสียงของบริษัท หรือโครงการนอกเหนือจากธุรกิจหลัก 
  4.3.2  การซื้อหรือขายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนท่ีไม่ขัดกับ  
                             หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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  4.3.3  การเพิ่มทุนหรือการลดทุน 
  4.3.4  ธุรกรรมทางการเงิน ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  
                             เกินกว่า 1 : 1 
  4.3.5 หลักการและแนวทางการด าเนินการท าสัญญาธุรกิจ หรือข้อตกลงทางธุรกิจที่ 
                             ไมเ่กี่ยวกับการท าธุรกิจปกติของ บมจ. อสมท ซึ่งเป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่มีความส าคัญ 
  4.3.6  การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน 
                             ยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท 
   

4.4   พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ ต่อธุรกรรมและรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง 
  บมจ. อสมท กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกับ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก าหนดและ 
  แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 

4.5  ด าเนินการให้ บมจ. อสมท มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่  
                รับรองโดยทั่วไป และมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีอิสระที่เชื่อถือได้ก ากับดูแลให้  
                รายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ติดตามประเมินผลทางการเงินได้  ซึ่งรวมถึง  

4.5.1 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการ
ช าระหนี้ 

4.5.2 ก าหนดให้มีแผนหรือกลไกในการแก้ไขปัญหาในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทาง
การเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ภายใต้การค านึงถึงผู้มีสิทธิได้เสีย 

 

4.6   ด าเนินการให้ บมจ. อสมท มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของ 
                 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ 
                 ประสิทธิผล 
   

4.7   แต่งตั้ง ก าหนด และทบทวนหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  
  ที่แต่งตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการของ บมจ. อสมท  ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

 

4.8   สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
                  ด้วยค่าใช้จ่ายของ บมจ. อสมท    

 

4.9   ก าหนดและทบทวนอ านาจอนุมัติที่มอบให้ผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
                  และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 

 

4.10 จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท  
                  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ 
                  ความเห็นชอบการแต่งตั้ง และถอดถอนเลขานุการบริษัท ทั้งนี ้เลขานุการบริษัทต้องเป็นบุคคล 
                  ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนด  
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4.11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการจัดท ารายงานทางการเงิน   
                  โดยแสดงไว้ในรายงานประจ าปี ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี และให้ครอบคลุมเรื่อง 
                  ส าคัญๆ ตามนโยบาย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ 
                  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

4.12  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็น 
                  ประจ าทุกปี ตามกระบวนการที่ก าหนด 

 

4.13  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อย่างสม่ าเสมอ 
                  ทุกหก (6) เดือน และก าหนดค่าตอบแทนของผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

        ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน 
  

 

4.14  จัดให้มีข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน   
        และก ากับดูแลให้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

          4.15 ด าเนินการให้มีมาตรการในการป้องกันปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง 
บมจ. อสมท กับกรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 

 

          4.16  งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บมจ. อสมท และหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
                  เช่น บริษัทร่วมทุนหรือบริษัทย่อยของ บมจ. อสมท ก่อนการประกาศแจ้งข่าวที่มีนัยส าคัญต่อ 
                  ฐานะทางการเงินของ บมจ. อสมท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อยหนึ่ง (1)   
                  เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวดังกล่าวอย่างน้อยสาม (3) วัน  
 

          4.17  รายงานการถือครองหลักทรัพย์ บมจ. อสมท ของกรรมการ บมจ. อสมท สามีหรือภรรยา และ 
                  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เมื่อเข้ารับ  
                  ต าแหน่งในครั้งแรกและเป็นประจ าทุกไตรมาส และต้องแจ้งให้ บมจ. อสมท ทราบโดยมิชักช้า  
                  เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 
 

   4.17.1   มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ บมจ. อสมท  
    ท าข้ึนกับบุคคลใด 

 

   4.17.2   ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ. อสมท หรือบริษัทในเครือและ    
    บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่มีการ 
    ลงทุนในหลักทรัพย์ข้างต้น ให้รายงานการลงทุนต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท  
    หรือผู้ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย ล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 
    อย่างน้อย 1 วัน 
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          4.18   จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเหมาะสม  และมีการประเมินผลในด้าน 
                   การเปิดเผยข้อมูลของ บมจ. อสมท เพ่ือให้มั่นใจว่า มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ  
                   และมีมาตรฐานสูง 
 

          4.19   เป็นผู้น าและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนที่ดี สอดคล้องกับแนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
                   ของ บมจ. อสมท   
 

         4.20    การด าเนินการใดๆ ซึ่งกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้เป็นอ านาจ  
                   หน้าที่ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท  
 

 

5.      การแยกบทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบระหว่างประธาน   
         กรรมการและผู้อ านวยการใหญห่รือกรรมการผู้อ านวยการใหญ ่

 

ประธานกรรมการ และผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของ บมจ. อสมท ต้องไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน เพ่ือให้มีดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างหน้าที่และความรับผิดชอบที่แยกจากกัน ระหว่างการ
ก ากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการงานประจ า  

 

ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีคุณสมบัติของการเป็นผู้น าของ
คณะกรรมการ ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บมจ. อสมท และต้องไม่ด ารงต าแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท จัดตั้งขึน้   

 

ผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของ บมจ. อสมท ต้องเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าและผู้น าของคณะผู้บริหารของ บมจ. อสมท รับผิดชอบการบริหารจัดการงานประจ า  
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ บมจ. อสมท    
 และเพ่ือให้การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ในเรื่องการก าหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของ
บริษัทฯ แยกออกจากกันชัดเจน บริษัทฯ จึงก าหนดให้ประธานกรรมการ และผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ เป็นคนละคนกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมและอนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระ
การประชุมร่วมกับกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

2.  มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ  
สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและแสดงความเห็นอย่างอิสระ 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน 
 
 

6.       บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการใหญ่หรือ 
          กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
 

การสรรหาผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อบังคับของบริษัท  
โดยผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการตามที่
คณะกรรมการจะมอบหมาย และจะต้องบริหารกิจการให้เป็นไปตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพ่ือรักษาประโยชน์ของ บมจ. อสมท และ 
ผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท อย่างดีที่สุด   

 

อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ  
ดังต่อไปนี้ด้วย 

 

6.1 ด าเนินกิจการ และบริหารงานประจ าวันของ บมจ. อสมท 

 

6.2 บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน 
และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด   

 

6.3 ด าเนินการให้มีการจัดท าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของ บมจ. อสมท รวมถึงแผนงาน
 และงบประมาณ เพ่ือขออนุมัติต่อคณะกรรมการ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตาม
 แผนงานและงบประมาณ ที่ ได้รับอนุมัติดั งกล่าวต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่
 คณะกรรมการก าหนด 

 

6.4 ก ากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย                                   
แผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  

 

6.5 วางระเบียบ ค าสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรของ บมจ. อสมท 
 
6.6 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทร่วมด าเนินกิจการและกิจการอ่ืนใด 

                  ที่ บมจ. อสมท เข้าร่วมทุนให้แก่คณะกรรมการทราบตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ 
                 ก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือระวังรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท อย่างดีที่สุด 
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6.7 ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานที่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ              
ของคณะกรรมการ ภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 

6.8 ด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย 
 

ทั้งนี้ การใช้อ านาจของผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถ
กระท าได้ หากมีความเป็นไปได้ว่าผู้อ านวยการใหญห่รือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับ บมจ. อสมท ในการใช้อ านาจดังกล่าว รวมทั้ง การที่
ผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ จะเข้าด ารงต าแหน่งใดในบริษัทอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนใด 
จะต้องได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท เท่านั้น  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7.      การสรรหาและแต่งตั้ง  
 

 การสรรหากรรมการของ บมจ. อสมท ให้ด าเนินการผ่านขั้นตอนและกระบวนการของ
คณะกรรมการสรรหาที ่บมจ. อสมท จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ     

 

การแต่งตั้งกรรมการ บมจ. อสมท ให้ด าเนินการผ่านขั้นตอนและกระบวนการของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บมจ. อสมท เว้นแต่เป็นกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท อาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและข้อบังคับ บมจ. อสมท เข้าเป็นกรรมการ บมจ. อสมท แทนต าแหน่งที่ว่างลงได้ และน าเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือทราบต่อไป  

 

คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 
บมจ. อสมท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่บุคคลนั้นๆ 
จะสามารถสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ บมจ. อสมท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ควรพิจารณาจากบุคคลที่มี
รายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง  และหรือกรรมการอาชีพในท าเนียบ IOD 
(IOD Chartered Director) เป็นล าดับแรกและน าเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และน าเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท เพ่ือการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการต่อไป 
 

    คณะกรรมการ บมจ. อสมท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการได้ โดยต้องน าเข้ากระบวนการในการพิจารณาสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาของ บมจ. อสมท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ก าหนด โดย บมจ. อสมท 
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
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8.      วาระของการด ารงต าแหน่ง 
                

 กรรมการ บมจ. อสมท มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสาม (3) ปี  เมื่อกรรมการ บมจ. อสมท  
ครบก าหนดตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งให้เป็น
กรรมการ บมจ. อสมท ได้ต่อไป ยกเว้น กรรมการอิสระ มีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่อง ไม่เกินหก (6) ปี  
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก   
 

9.      การพ้นจากต าแหน่ง 

 

              กรรมการ บมจ.อสมท พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ  : 
 

9.1  ตาย 

 

9.2  ลาออก 

 

9.3  ครบต าแหน่งตามวาระ 

 

9 . 4  ข า ด คุ ณ ส ม บั ติ ห รื อ มี ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ ง ห้ า ม ส า ห รั บ ก า ร เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ต า ม                      
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับของ บมจ. อสมท 

 

10.     กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
      

 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดให้กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจอ่ืนสอง (2) คน 
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท   

 

ในกรณีที่กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่  ด าเนินการใดๆ  ในอ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  
และอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการตามความในหมวด 3 คณะกรรมการบริษัท ข้อ 4 หน้ าที่  
ความรับผิดชอบ และอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท 
และมีการมอบอ านาจจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพ่ือการนั้น เป็นการเฉพาะและเป็นคราวๆ ไป 
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หมวดที่  4   :    คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
 
 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยคัดเลือกจากกรรมการ บมจ. อสมท  
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้เฉพาะทาง เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองและก ากับดูแลงานเฉพาะเรื่อง
แทนคณะกรรมการ บมจ. อสมท   
    

 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอ านาจเรียกให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพ่ือชี้แจงหรือจัดท ารายงาน
เสนอได้ 
 

 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ บมจ.  อสมท ได้แต่งตั้ งขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์   
        

 คณะกรรมการ บมจ. อสมท สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอ่ืนๆ ขึ้นได้อีก และสามารถ
สั่งยุบคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้แต่งตั้งขึ้นแล้วก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามความจ าเป็นและความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ บมจ. อสมท 
 

 ขอบเขตของบทบาท หน้าที่ และความความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระของการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน
กฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้นๆ 
 
 

1.      คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. อสมท ประกอบด้วย กรรมการ บมจ. อสมท ที่เป็นกรรมการ
อิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนใน
จ านวนนี้ ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานรายงาน
ทางการเงินของ บมจ. อสมท ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ภายใต้
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสอบทานและติดตามการด าเนินการตามข้อสังเกตในรายงานของผู้สอบ
บัญชี และหรือข้อสังเกตอ่ืนใดจากรายงานการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และก ากับดูแลให้
มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลของ บมจ. อสมท อย่างโปร่งใส เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันต่อเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกรรมหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือธุรกรรมหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท   
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คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่อนุมัติแผน และสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance) สอบทานความเพียงพอ รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน และการทบทวนกิจกรรม โครงสร้างองค์กร กฎบัตรและแผนการตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตลอดจนกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง และหาก
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร สามารถเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาทบทวน
มาตรการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ก าหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดี
ความชอบประจ าปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของ บมจ.อสมท ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการที่รายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาจเป็นการพิจารณาร่วมกับผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องพบปะเพ่ือหารือเกี่ยวกับหลักการบัญชีกับผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท 
เป็นประจ า และสามารถหารือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เมื่อมีความจ าเป็น โดย บมจ. อสมท เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 
 

2.      คณะกรรมการสรรหา    
 

     คณะกรรมการสรรหาของ บมจ. อสมท ประกอบด้วยกรรมการ บมจ. อสมท อย่างน้อยสาม (3) คน   
ในจ านวนนี้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการ
อิสระทั้งคณะ หรือประธานกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ 

 

     คณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาหลักเกณฑ์
และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสมควรได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจาก
เหตุอ่ืน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว 
 

     คณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่พิจารณาน าเสนอชื่อผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
บมจ. อสมท ซึ่งผ่านการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 เพ่ือให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง รวมทั้ง
การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส  และถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
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3.      คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 

          คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของ บมจ. อสมท ประกอบด้วยกรรมการ บมจ. อสมท อย่างน้อย
สาม (3) คน และในจ านวนนี้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็น
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการพิจารณา
หลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ จะต้องน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ 

 

ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริหารของผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่  ให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
ตามมติของคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มิถุนายน 2543 โดยก าหนดให้มีผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย 

 

 

4.      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ บมจ. อสมท สาม (3) คน เป็นอย่างน้อย 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดังนี้ 
 

4.1 พิจารณานโยบายและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และน าเสนอต่อ       
คณะกรรมการ บมจ. อสมท เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ก่อนน าไปสู่การปฏิบัติ 

    

4.2 ท างานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ 

 

4.2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Aware Culture)  และ 

 

4.2.2 พิจารณากรอบความเสี่ยง (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
(Risk Tolerance) และน าเสนอให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ ก่อนน าไปสู่การปฏิบัติ   

 
 

4.3  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน
ของผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่และฝ่ายบริหารของ บมจ. อสมท  
โดยก าหนดโครงสร้างและกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  
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ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ในการ 
บูรณาการการก ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย
และกฎระเบียบ (Integrated Governance, Risk Management, and Compliance) 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยง 
เมือ่มีความจ าเป็น โดย บมจ. อสมท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

 
 

5.      คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ บมจ. อสมท อย่างน้อยสาม (3) คน  
และมีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ท าหน้าที่เป็นประธาน 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ท าหน้าที่และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดังนี้ 
 

5.1  พิจารณาขอบเขต แนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัท บมจ. อสมท และน าเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพ่ือพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ ก่อนน าไปสู่การปฏิบัติ   

 

5.2  ทบทวนและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการก ากับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท ให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนชั้นน าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

 

          5.3  จัดให้มีกระบวนการในการประเมินและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ    
 บมจ. อสมท และฝ่ายบริหาร ตามแนวทางในการปฏิบัติที่ดี น าเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท 

 

5.4  ก าหนดกรอบนโยบายและแผนการด าเนินงานด้ านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม        
 (CSR) ของ บมจ. อสมท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และน าเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท   
 เพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ  

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ีสามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านก ากับดูแล
กิจการที่ดี เมื่อมีความจ าเป็น โดย บมจ. อสมท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

 
 
 
 
 
 



 

-20- 
 

 

6.      คณะกรรมการกจิการสัมพันธ์  
 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  
โดยมกีรรมการ บมจ. อสมท หนึ่ง (1) คน  ท าหน้าทีเ่ป็นประธาน และมีผู้แทนฝ่าย บมจ. อสมท ซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะผู้บริหารของ บมจ. อสมท ไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินเก้า (9) คน และมีผู้แทนของฝ่ายลูกจ้างของ 
บมจ. อสมท ซ่ึงแต่งต้ังจากสมาชกิของสหภาพแรงงาน ตามท่ีสหภาพแรงงานเสนอ มีจ านวนเท่ากับผู้แทนฝ่าย 
บมจ. อสมท เป็นกรรมการ  
 

 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 22 
และ 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 
 
 

7.      คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เฉพาะเรื่องอื่นใด 

          ทีน่อกเหนือจากข้อ 1-6 
       

       ท าหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย 
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หมวดที่  5   :    การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
 

1.      การประชุมคณะกรรมการ  
 

 ก าหนดการประชุม 
 

 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่าสิบสอง ( 12) ครั้ ง  
โดยช่วงเว้นการประชุมแต่ละครั้งต้องห่างกันไม่เกินสอง  (2) เดือน การประชุมจัดให้มีขึ้น ณ สถานที่ 
ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนด 

 

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุม ทั้งนี้ กรรมการ 
บมจ. อสมท ตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้  
ในกรณีดังกล่าวประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ต้องก าหนดวันประชุม
ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น 

 

 ประธานกรรมการ จะก าหนดตารางการประชุมให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทราบล่วงหน้าตลอดปี  
เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันทุกครั้ง  เพ่ือท าหน้าที่ของกรรมการ ในการรักษา
และปกป้องผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท 

    

 กรรมการอิสระ  ควรมีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อยหก (6) เดือนต่อครั้ง  โดยไม่มีกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานของทางการหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 

 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ควรมีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อยหก (6) เดือนต่อครั้ง  โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 
 
 

วาระการประชุม 
 

 ประธานกรรมการ ก าหนดระเบียบวาระประจ าของการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่ละเดือน
ไว้อย่างชัดเจน ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการร่วมกับผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาให้บรรจุเป็นวาระจรตามความส าคัญและความจ าเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่อง เข้าสู่วาระการประชุมได้ด้วย โดยต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนด 
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เอกสารการประชุม 
 

 เลขานุการบริษัท จัดส่ งหนั งสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุม เ พ่ือให้กรรมการ                
บมจ. อสมท ได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน  

 

  ประธานกรรมการ จะด าเนินการให้มีวาระจรหรือเอกสารที่แจกในที่ประชุมให้น้อยที่สุด เพ่ือให้
คณะกรรมการ บมจ. อสมท สามารถพิจารณารายละเอียดของเรื่องที่เสนอได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 
 

วิธีการประชุม 
 

  ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการ บมจ. อสมท ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 

   ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้กรรมการ บมจ. อสมท แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระมีการแบ่ง
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งสนับสนุนให้
ผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม  เพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียด
เพ่ิมเติม และมีโอกาสท าความรู้จักกับคณะกรรมการ บมจ. อสมท   

 

กรรมการ บมจ. อสมท ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในเรื่องที่ก าลังพิจารณาต้องรายงานการ 
มีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมและต้องออกจากที่ประชุม เมื่อมีการพิจารณาในเรื่อง
นั้นๆ      

 

   ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการ บมจ. อสมท มีสิทธิขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ ตลอดจนมีสิทธิจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดย บมจ. อสมท เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

 

   เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในการลงมติเห็นชอบในวาระใดๆ ต้องมีองค์
ประชุมขั้นต่ าไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
คณะกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยกรรมการ บมจ. อสมท หนึ่ง (1) คน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการ
ลงคะแนน กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม มีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด หากมี
กรรมการ บมจ. อสมท คนใดคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกค าคัดค้านนั้นพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายงานการ
ประชุมด้วย 

 

   ทั้งนี้ยกเว้นในวาระที่ตามข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้ต้องใช้มติที่สูงกว่ามติ
ข้างมาก 
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2.      การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและการเข้าถึงข้อมูลและเอกสาร 
 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรงกับฝ่ายบริหารของ บมจ. อสมท และ/
หรือสามารถขอรับรายงานและเอกสารได้ตามความเหมาะสม หรืออาจขอให้เลขานุการบริษัทเป็น                     
ผู้ประสานงานหรือติดต่อแทนให้ก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารหรือการขอรับรายงานและเอกสารนั้น ต้องไม่เป็น
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงการด าเนินงานประจ า จนมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจโดยปกติของ บมจ. อสมท  
 
 

3.      การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
 

 การควบคุมภายใน     

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดี เพ่ือปกป้อง
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนทรัพย์สินของ บมจ. อสมท 

    

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องจัดให้มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
ควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าได้กระท าการดังกล่าวแล้ว  
การสอบทานต้องครอบคลุมทุกเรื่อง รวมทั้งรายงานทางการเงิน การด าเนินงาน การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   

 

การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการตรวจสอบภายในที่ดี โดยจัดตั้ง
ส านักตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ส านักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา และประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
โดยรวม 

   

ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ีร่วมกันท างานในเรื่องดังกล่าว 

 

การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท  มีนโยบายที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อกิจการของ บมจ. อสมท ให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่
เหมาะสมและยอมรับได้ เพ่ือท าการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ  
รวมทั้งทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง 
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การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี (Business & 
Budgeting Plan) เพ่ือให้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บมจ. อสมท ที่ก าหนด ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของความ
เสี่ยง และมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานของตน ประเมินกระบวนการท างานและ
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ในหน่วยงานของตน และน าเสนอแผนและวิธีการในการลดความ
เสี่ยงในหน่วยงานของตน และรายงานให้ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตามล าดับขั้นต่อไป 
 
 

4.      การปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และการเสริมความรู้ให้กรรมการ 
                

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดให้กรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกราย ต้องเข้า
ร่วมการปฐมนิเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท ตลอดจนบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของกรรมการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ บมจ. อสมท   
ทั้งนี ้ผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของ บมจ. อสมท ต้องเข้าร่วมใน
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ดังกล่าวด้วย  

  

 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกราย 
ด้านการก ากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ จึงสนับสนุนให้กรรมการ บมจ. อสมท เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรการอบรมความรู้ของกรรมการที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สถาบัน
พระปกเกล้า และองค์กรอ่ืนๆ ที่จัดหลักสูตรการอบรมในลักษณะเดียวกัน และ บมจ. อสมท ได้จัดให้มีการ
บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างกันกับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนใดที่มีผลการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลในระดับแนวหน้าอีกด้วย 
 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ส่งเสริมให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ บมจ. อสมท 
เช่น ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. อสมท เลขานุการคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย 
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5.      การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
   

 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจ าปีในเดือนสุดท้ายของปีปฏิทิน โดยให้ความส าคัญต่อเกณฑ์ในการประเมิน
ดังนี้ 

 

5.1  ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (competency) 

 

 5.2  ความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์ขององค์กร  (independence 
with objective judgement) 

 

 5.3  ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (preparedness) 

 

 5.4  ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ (practices  as a director) 

 

 5.5  การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (committee activities) 
 

 5.6  ความมุ่งม่ันในการพัฒนาองค์กร (development of the organization) 

 

 5.7  การมีส่วนร่วม  (participation) 
 
 

 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ บมจ. อสมท 
และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ไว้เป็นสาม (3) รูปแบบ ดังนี้  

 

 (1) การประเมินตนเองรายบุคคล (self assessment) 

    

 (2) การประเมินไขว้รายบุคคล (cross evaluation) 
   

   (3) การประเมินกรรมการทั้งคณะ (board evaluation)  
 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดให้มีการน าเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้ง
ถัดไป รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 
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6.      การพัฒนาคุณภาพของการประชุมคณะกรรมการ และคุณภาพของ 
         เอกสารและข้อมูลในการประชุม 

 

            คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพของการประชุมคณะกรรมการ  
คุณภาพของเอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการประชุม ตลอดจนการน าเสนอและการตอบข้อซักถามของกรรมการ
โดยฝ่ายบริหาร เพราะการอภิปรายของคณะกรรมการในที่ประชุม บนพ้ืนฐานของเอกสารและข้อมูลที่มี
คุณภาพ จะมีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงก าหนดให้กรรมการทุกราย ต้องประเมินคุณภาพของการประชุม
คณะกรรมการ คุณภาพของเอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการประชุม และคุณภาพของการน าเสนอและการตอบ
ข้อซักถามของกรรมการโดยฝ่ายบริหารหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ทุกครั้ ง โดยกรรมการทุกท่านต้อง
ประเมินคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินที่ก าหนด เพ่ือที่ฝ่ายบริหารจะได้น าผลการประเมินของ
คณะกรรมการ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการประชุมและเอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการประชุม และ
กระบวนการน าเสนอในการประชุมให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 

 

7.     ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และ 
        ผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการ  
 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ บมจ. อสมท 
ในเบื้องต้น และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะ
น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป     

 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน จะค านึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการ บมจ. อสมท ที่เชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ค่าตอบแทนในธุรกิจเดียวกันหรือธุรกิจที่เทียบเคียง  

  

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ประกอบด้วยสาม (3) ส่วน ได้แก่ 
ค่าตอบแทนประจ าจ่ายเป็นรายเดือน  ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง  และเงินโบนัสจ่ายปีละครั้ง  
พิจารณาตามผลประกอบการทีค่ณะกรรมการ บมจ. อสมท สามารถสร้างให้กับผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ   
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ค่าตอบแทนของกรรมการเฉพาะเร่ือง 
 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  และ
น าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม 
จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง 

 
 

ค่าตอบแทนของผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
 

การก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่าจ้างหรือผลประโยชน์อ่ืนใดของผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง   

 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ตามแผนธุรกิจที่ผู้อ านวยการใหญ่หรือ
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่เสนอ และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว และตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างบริหารงาน ตลอดจนการเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานค่าตอบแทนในธุรกิจเดียวกันหรือธุรกิจที่เทียบเคียง ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นน าในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอผลของการประเมิน เพ่ือการพิจารณาของคณะกรรมการ 
บมจ. อสมท ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีบทบาทส าคัญในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อ านวยการใหญ่หรือ
กรรมการผู้อ านวยการใหญ ่   

 
 

8.      การสืบทอดต าแหน่ง 
 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า บมจ. อสมท มีการเตรียมการวางระบบใน
การพิจารณาสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะเข้ามาสืบทอดต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่หรือ
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และผู้บริหารระดบัสูง อย่างเพียงพอที่จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองระบบการสืบทอดต าแหน่ง
ดังกล่าว 
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หมวดที่  6   :    ผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
 

1.      การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน              
สี่ (4) เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บมจ.อสมท  

 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความส าคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการออกหนังสือเชิญประชุม  
ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุม ที่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บมจ. อสมท อย่างชัดเจนทุกวาระ และ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งในประเทศและ 
ในต่างประเทศ โดยจัดส่งล่วงหน้าเป็นเวลาเพียงพอแก่การพิจารณาของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท 
ก ากับไม่ให้มีการเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระการประชุมที่มี
ความส าคัญ ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ คณะกรรมการ บมจ.อสมท เปิดโอกาสให้             
ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่
ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม 

 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท อาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่ อใดก็ได้ สุดแต่จะมีเหตุอัน
สมควร ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของ บมจ. อสมท ในท านองเดียวกัน ผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 
(1/5) ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่ งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อร่วมกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการ บมจ. อสมท เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการเรียกประชุมให้
ชัดเจนด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้นนั้น 

 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะแต่งตั้งให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย
หนึ่ง (1) คน เป็นผู้รับมอบอ านาจแทนผู้ถือหุ้น ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและแจ้งชื่อกรรมการอิสระ            
ผู้นั้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ บมจ. อสมท ทุกคน มีหน้าที่ เข้าร่วมประชุม  โดยเฉพาะ               
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ควรเข้าร่วมประชุม เพ่ือตอบค าถามต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวไป 
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2.      รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น 
 

        คณะกรรมการ บมจ. อสมท จัดให้มีการจัดท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจ าทุกปี 
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในการจัดท ารายงานทางการเงิน ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี  
รายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดูแลให้บริษัท
จัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีหรือเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจ าปี 
 
 

3.      สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ในการปกป้องดูแลและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการรับ
ส่วนแบ่งก าไร สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
และร่วมพิจารณาตัดสินใจและออกเสียงลงคะแนนในธุรกรรมที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท  
และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการ แต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 

ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถามใดๆ ต่อที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม และประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
แสดงความเห็นและตั้งค าถามต่อที่ประชุม 
 

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
สรรหาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ตามหลักเกณฑ์ท่ี บมจ. อสมท ก าหนด 

 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกส าหรับแต่ละวาระที่เสนอ และสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายคน 
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4.      สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ตระหนักดีถึงสิทธิและความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่นอกเหนือ จากผู้ถือหุ้น  
อันได้แก่  พนักงาน  ลูกค้า  คู่ค้า  เจ้าหนี้  ลูกหนี้  ตลอดจนสาธารณชน ชุมชนและสังคมโดยรวม  โดยก ากับให้ 
บมจ. อสมท มีนโยบายที่ชัดเจนและยึดถือหลักปฏิบัติ ซึ่งได้ก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจ เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีความมั่นคงและยั่งยืน มีความเป็นธรรม และ
รับผิดชอบกับทุกฝ่าย 
 

 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความส าคัญกับบทบาทในการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่าง บมจ. 
อสมท กับผู้มีส่วนได้เสีย หรือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียด้วยกันเอง โดยจัดกิจกรรมที่คืนประโยชน์ให้แก่
สาธารณชน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม  

 

 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

 

 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก ากับดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถแสดงความเห็น และสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท าของ บมจ. อสมท  
หรือพบเห็นการกระท าใดๆ ที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยก ากับดูแลให้มี
กระบวนการ และช่องทางในการรับและจัดการกับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การประพฤติมิชอบ
ในหน้าที่ การรับสินบน การท าผิดกฎระเบียบ ค าสั่งต่างๆ ของบริษัท กรณีภายในองค์กรให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
ที่ไว้วางใจ ส านักทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หรือ คณะกรรมการ  
บมจ. อสมท กรณีภายนอกองค์กรให้แจ้งต่อ คณะกรรมการ บมจ. อสมท  คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร หรือทางเว็บไซต์ "ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์" ของศูนย์บริการประชาชน ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาก าหนดกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งก าหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ   
 

 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท  
ที่ผู้มีส่วนไดเ้สียและผู้ที่เกี่ยวข้องควรรับรู้  ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  
รายงานประจ าปี และเว็บไซต์  
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5.      การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
  

 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศส าคัญ ทั้งที่เป็นข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน   
 

ข้อมูลสารสนเทศของ บมจ. อสมท ต้องตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของ บมจ. อสมท ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกัน ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ข้อบังคับบริษัทและหน่วยงานก ากับดูแลอื่นๆ    

 

          ข้อมูลสารสนเทศของ บมจ. อสมท ต้องจัดท าขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่ งใส  
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ ทั้งด้านบวก
และด้านลบ 
 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับ  
นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์  
เพ่ือท าหน้าที่บริหาร และน าเสนอข้อมูลแนะน าบริษัทให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ บมจ. อสมท อย่างทั่วถึง และตรงเวลา 
รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังได้จัดให้มีฝ่ายสื่อสารองค์กร เพ่ือก ากับดูแลให้มีการ
สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง และเน้นภาพลักษณ์อันดีของ บมจ. อสมท สู่สาธารณชน ลูกค้า พนักงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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หมวดที่  7  :    นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ถือเป็นนโยบายส าคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ใช้โอกาสของการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือส่วนตน และพวกพ้อง 
คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบกิจการที่แข่งขันกับ บมจ. อสมท 
และหลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ บมจ. อสมท  

 
 “พวกพ้อง” หมายความถึง “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ดังนี้ 

1. กรรมการของนิติบุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการบริษัท 
2. คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (1) 
3. นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
4. บุคคลใดที่กระท าการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัทท าธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทาง

การเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้ จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั้งนี้ เฉพาะการท า
ธุรกรรมดังกล่าว 

(1) กรรมการของบริษัท 
(2) ผู้บริหารของบริษัท 
(3) บุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการบริษัท 
(4) กรรมการของบุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการบริษัท 
(5) คูส่มรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล 
     ตาม 1. 2. 3.หรือ 4. 

 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการที่เกี่ยวโยงกับบุคคลข้างต้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องดูแลให้
การท ารายการที่เกี่ยวโยงนั้น มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการที่
เกี่ยวโยงนั้น 
 

 ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด 
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หมวดที่  8    :    จรรยาบรรณและจริยธรรม 
 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อและ
จริยธรรมทางธุรกิจของ บมจ. อสมท เพ่ือให้การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการด าเนินธุรกิจ มีความ
โปร่งใส ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนและสังคมโดยรวม ภายใต้หลักของความซื่อสัตย์น่าเชื่อถือ  
(Trustworthiness) การเคารพผู้อ่ืน (Respect) ความรับผิดชอบ(Responsibility) ความยุติธรรม (Fairness) 
ความเอาใจใส่ (Caring) และการเป็นพลเมืองที่ดี (Citizenship) 

 
บมจ. อสมท จึงได้จัดท าข้อก าหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท เพ่ือใช้ใน

การก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานทั้งในเชิงธุรกิจและการบริหารงานทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบ
ด้วยกฎหมาย ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ โดยให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการเผยแพร่ข้อก าหนดดังกล่าว ผ่านสื่อ
ต่างๆ ของบริษัท  

 
ด้วยความเป็นองค์กรด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งจะต้องค านึงถึงสิทธิในการรับรู้ (Rights to Know) และ

สิทธิที่จะได้รับข่าวสารและความคิดเห็น (Rights to Access) ของประชาชน รวมทั้งเป็นหลักประกันให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจในความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน บมจ. อสมท จึงยึดมั่นใน
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ อันได้แก่  1. การน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารทีถู่กต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม  2. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล 
สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว  3. ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผลกระทบต่อผู้บริโภค 4. การเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 5. การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพ่ือสร้างสรรค์  สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. การปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ 7. การให้
พ้ืนที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่ส าคัญ 8. การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง 
รวมทั้ง ได้ก าหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพข่าว บมจ. อสมท เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ข่าวในทุกสื่อของ บมจ. อสมท มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามครรลองจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
และมีความส านึกในทุกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
     นอกจากนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิใน
ทรพัย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบริษัท 
มิให้ถูกละเมิดหรือน าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต 
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หมวดที่  9    :    นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและ
ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และถือว่าการไม่ให้การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นความผิด
ร้ายแรง จึงจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่าย
บริหารได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนิน
ธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทอ่ืนที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างทั่วถึงกัน 
 

นอกจากนี้ได้มอบให้ฝ่ายบริหารจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม ก าหนดความรับผิดชอบของ
บุคลากร จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งเสริมให้ บมจ. อสมท มีวัฒนธรรมองค์กรที่
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  ตลอดจนจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระท าผิด ทุจริต คอร์รัปชั่น 
สามารถแจ้งเบาะแส และก าหนดกระบวนการสอบสวนลงโทษตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัด
ให้มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของ บมจ. อสมท รวมทั้งเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

 
บมจ. อสมท ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น โดยตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการ
ทุจริต” และเข้าสู่ “ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”  เพ่ือการมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งจะเข้าร่วม
และให้การสนับสนุนบุคคลและองค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่ อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เพ่ือสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 

 
 
 
 


