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สารจากประธานกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า ระบบและกระบวนการบริหารจัดการองค์กร
ด้วยการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล เป็นปัจจัยสาคัญที่จะนามาซึ่งความสาเร็จในการดาเนิน
ธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
หลักบรรษัทภิบาลของบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) จึงมุ่งเน้นที่บทบาทของคณะกรรมการบริษัทใน
การกากับ ดูแลกิจ การที่ดีในประเด็น ที่ส าคัญๆ อันได้แก่ ความรับผิ ดชอบต่อหน้าที่ของกรรมการด้ว ยขีด
ความสามารถเต็มกาลัง ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตน การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน การดาเนินงานอย่างเปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้ การมีวิสัยทัศน์ในการ
สร้ างมูล ค่าเพิ่มในระยะยาวให้ กับ องค์กร และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจอย่าง
ครบถ้วน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
คณะกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีของ บมจ. อสมท จึงได้ประมวลหลักการกากับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยมีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
ของส านั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ ปี 2560 เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติใน
แนวทางเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า เอกสารฉบับนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ที่
ชัดเจนของคณะกรรมการบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ในการกากับดูแลกิจการของบริษัท อสมท จากัด
(มหาชน) ให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

พลตารวจเอก
(ทวิชชาติ พละศักดิ์)
ประธานกรรมการ
บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)
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หมวดที่ 1 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นาเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และรวดเร็ว”

พันธกิจ
ผู้ชม/ผู้ฟัง

:

ลูกค้า/คู่ค้า

:

พนักงาน
ต่อผู้ถือหุ้น
สังคมชุมชน
ประเทศ

:
:
:
:

นาเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ผ่านทุกช่องทาง ที่ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อสังคม
ส่งมอบคุณค่าและสร้างความผูกพันผ่านการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
ส่งเสริมเนื้อหาสาระความรู้ เพื่อสร้างสังคมตื่นรู้
สื่อสารเนื้อหาสาระที่เสริมความฉลาด สร้างความเชื่อมั่น และสะท้อน
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติ

ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กร
MCOT + S

พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร

Modernity ทันโลก

 ไม่หยุดเรียนรู้ และพัฒนา
 คิดสร้างสรรค์ เชิงผู้ประกอบการ
 กล้าคิด ลงมือทา ไม่กลัวผิดพลาด

Collaboration ร่วมมือ

 ทางานเป็นทีม
 พร้อมช่วยเหลือ

Operational Excellence

 รับผิดชอบต่อหน้าที่
 มีเป้าหมายเพื่อผลสาเร็จร่วมกัน
 ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์

ทุ่มเท
Ttransparency & Trust
เชื่อมั่น
+Spirit มีสปิริต

 เชื่อในทีม
 เปิดเผยตรงไปตรงมา
 ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 ทาด้วยใจ
 ทางานอย่างมืออาชีพ
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หมวดที่ 2 : หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) หรือ บมจ. อสมท มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ บมจ. อสมท
เป็นหน่วยงานที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักบรรษัทภิบาล มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รั บ
มอบหมาย ดาเนินการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ บมจ. อสมท จึงได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
มาใช้ ทั้ งในการก าหนดกลยุ ทธ์ แผนธุ ร กิ จ และการบริ ห ารงาน ซึ่ ง จะช่ ว ยเสริ มสร้ า งประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการดาเนินกิจการ ในฐานะหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน และ
ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
การกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลั กบรรษัทภิบาล หมายถึง การจัดโครงสร้า งและกลไก การบริหาร
จัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว สะท้อนถึงหลักการสาคัญดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability)
2. รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยขีดความสามารถและความมีประสิทธิภาพ
(Responsibility)
3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความยุติธรรมที่สามารถ
อธิบายได้ (Equitable Treatment)
4. มีความโปร่งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ครบถ้วนและถูกต้อง (Transparency of Information Disclosure)
5. มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการ ทัง้ ในระยะสั้นและระยะยาว โดยมูลค่าที่เพิ่มนั้น เป็นผลลัพธ์ ของ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกด้าน (Value Creation)
6. ยึดมั่นในหลักการของการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
7. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และ
ความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders’ Participation)
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หมวดที่ 3 :
1.

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างและองค์ประกอบ
คณะกรรมการของ บมจ. อสมท มีจานวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คนตามกฎหมาย และไม่เกินสิบห้า (15) คน

คณะกรรมการ บมจ.อสมท สามารถพิจารณาทบทวนจานวนสูงสุดของกรรมการตามความเหมาะสม
กับการดาเนินงานในอนาคตของ บมจ. อสมท ได้
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีข้อกาหนดดังนี้
1.1 ให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลัง จัดทาขึ้น
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทั้งคณะ
1.2 ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทั้งคณะ และต้องมี
จานวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องแต่งตั้งจาก
บุคคลที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทาขึ้น และกรรมการอิสระ
อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือมีความชานาญและประสบการณ์ด้านบัญชี
และการเงิน
1.3 ให้มีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักร
1.4 ให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งคณะ
ในปั จ จุ บั น ข้ อบั ง คั บ บมจ. อสมท กาหนดให้ ก รรมการที่ เ ป็น ผู้ บ ริห ารมีห นึ่ ง (1) คน คื อ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
คณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและไม่ให้เกิดการครอบงาในการตัดสินใจ
ดาเนินการ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท เลือกตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่ง ให้ทาหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และ
ในกรณีที่สมควร คณะกรรมการ บมจ. อสมท อาจเลือกตั้งให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน ทาหน้าที่เป็นรอง
ประธานกรรมการก็ได้
คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีอานาจแต่งตั้ง ผู้อานวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและ
วิธี การที่ก าหนดไว้ต ามกฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อง รวมทั้ ง มีอ านาจถอดถอนออกจากต าแหน่ง ได้
หากคณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นควรให้ผู้อานวยการใหญ่ ดารงตาแหน่งกรรมการของ บมจ. อสมท
ให้ดาเนินการตามความในข้อบังคับ บมจ. อสมท หมวด 4 แล้วให้เรียกว่า กรรมการผู้อานวยการใหญ่
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2.

คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการ บมจ. อสมท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้ว ยหลั กทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของ บมจ. อสมท
กรรมการ บมจ. อสมท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์หลากหลายใน
สาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ บมจ. อสมท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและยึดมั่นใน
จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศตน เพื่อใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นกรรมการ บมจ. อสมท
กรรมการ บมจ. อสมท สามารถดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ หรือตาแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่า ในบริษัท
จดทะเบียนได้ไม่เกินห้า (5) แห่ง ทั้งนี้ รวมการดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและบริษัทที่รัฐวิสาหกิจ
ถือหุ้นที่สามารถดารงตาแหน่งได้ไม่เกินสาม (3) แห่งด้วย
ในกรณีการแต่งตั้งอดีตผู้อานวยการใหญ่หรืออดีตกรรมการผู้อานวยการใหญ่ของ บมจ. อสมท เป็น
กรรมการ ให้ แต่ งตั้ งได้ เ มื่ อบุ คคลนั้ น พ้ นจากตาแหน่ ง ผู้ อานวยการใหญ่ ห รือ กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่
บมจ. อสมท แล้ว เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่ง (1) ปี

3.

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิส ระของ บมจ. อสมท ต้ องมี คุณ สมบัติ เกี่ ยวกับความเป็น อิส ระ ตามข้ อก าหนดของ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และถือหุ้น บมจ. อสมท ได้ไม่เกินร้อยละ ศูนย์จุดห้า (0.5)
ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องจัดทารายงานรับรองความเป็นอิสระของตน
และเสนอต่อประธานกรรมการ บมจ. อสมท เป็นประจาทุกปีตามระยะเวลาที่กาหนด

4.

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอานาจเฉพาะของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในการสร้างผลประกอบการ
ที่ดแี ละสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ให้กิจการของ บมจ. อสมท เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และ
เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดั งกล่าว คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีหน้าที่กากับดูแลให้การดาเนินงานของ
บมจ. อสมท อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย
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คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมายให้ผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่มีหน้าที่
และรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานประจาของ บมจ. อสมท ภายในกรอบของนโยบาย อานาจหน้าที่
และความรับผิ ดชอบที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบให้ โดยที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังคงต้อง
รับ ผิ ดชอบต่อผลลั พธ์ของการปฏิบัติงานของผู้ อานวยการใหญ่ห รือกรรมการผู้ อานวยการใหญ่ ตามที่
คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนอานาจเฉพาะของคณะกรรมการ บมจ. อสมท รวมถึงเรื่องต่อไปนี้
4.1 กาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยมร่วมขององค์กรและทิศทางในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึง
4.1.1 กากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของกิจการ โดยคานึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจกรรม ณ ขณะนั้น
4.1.2 กากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และปั จ จั ย เสี่ ย งที่ อ าจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดสาย
Value Chain
4.1.3 ก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารจั ด ท ากลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานประจ าปี มี ก ารส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
นวั ตกรรมและเทคโนโลยีม ารใช้ใ นการสร้ างความสามารถในการแข่ ง ขัน และ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคม
4.1.4 กาหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
4.1.5 กากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้
ทั่วทั้งองค์กร
4.1.6 กากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้
ทั่วทั้งองค์กร
4.1.7 การติดตามประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
4.2 อนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาปี และกากับดูแล
ให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4.3 พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ ต่อธุรกรรมที่มีนัยสาคัญ ซึ่งรวมถึง
4.3.1 การลงทุนในโครงการใหม่ หรือจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัทย่อย ซึ่งมูลค่าโครงการ
หรือการลงทุนอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิน ยุทธศาสตร์ และ
ชื่อเสียงของบริษัท หรือโครงการนอกเหนือจากธุรกิจหลัก
4.3.2 การซื้อหรือขายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับ
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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4.3.3 การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
4.3.4 ธุรกรรมทางการเงิน ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เกินกว่า 1 : 1
4.3.5 หลั ก การและแนวทางการด าเนิ น การท าสั ญ ญาธุ ร กิ จ หรื อ ข้ อ ตกลงทางธุ ร กิ จ ที่
ไม่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติของ บมจ. อสมท ซึ่งเป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่มีความสาคัญ
4.3.6 การทาธุรกรรมหรือการกระทาใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน
ยุทธศาสตร์การทาธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
4.4 พิจ ารณาอนุ มัติและ/หรื อให้ความเห็นชอบ ต่อ ธุรกรรมและรายการที่เกี่ยวโยงกัน ระหว่ าง
บมจ. อสมท กับ บุ คคลที่เกี่ยวโยงกับ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกาหนดและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.5 ดาเนินการให้ บมจ. อสมท มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่
รั บ รองโดยทั่ ว ไป และมี ก ารตรวจสอบบั ญ ชี โ ดยผู้ ส อบบั ญ ชี อิ ส ระที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ก ากั บ ดู แ ลให้
รายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ติดตามประเมินผลทางการเงินได้ ซึ่งรวมถึง
4.5.1 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการ
ชาระหนี้
4.5.2 กาหนดให้มีแผนหรือกลไกในการแก้ไขปัญหาในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทาง
การเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ภายใต้การคานึงถึงผู้มีสิทธิได้เสีย
4.6 ดาเนินการให้ บมจ. อสมท มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4.7 แต่งตั้ง กาหนด และทบทวนหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอานาจของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ที่แต่งตัง้ ขึน้ โดยคณะกรรมการของ บมจ. อสมท ตามความเหมาะสมและจาเป็น
4.8 สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก ตามความเหมาะสมและจาเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของ บมจ. อสมท
4.9 กาหนดและทบทวนอานาจอนุมัติที่มอบให้ผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่
และฝ่ายบริหาร ตามความเหมาะสมและจาเป็น
4.10 จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้
ความเห็นชอบการแต่งตั้ง และถอดถอนเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทต้องเป็นบุคคล
ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท กาหนด
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4.11 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการจัดทารายงานทางการเงิน
โดยแสดงไว้ในรายงานประจาปี ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี และให้ครอบคลุมเรื่อง
สาคัญๆ ตามนโยบาย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.12 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็น
ประจาทุกปี ตามกระบวนการที่กาหนด
4.13 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่อย่างสม่าเสมอ
ทุกหก (6) เดือน และกาหนดค่าตอบแทนของผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
4.14 จัดให้มีข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจสาหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
และกากับดูแลให้มีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4.15 ดาเนินการให้มีมาตรการในการป้องกันปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
บมจ. อสมท กับกรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
4.16 งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บมจ. อสมท และหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น บริษัทร่วมทุนหรือบริษัทย่อยของ บมจ. อสมท ก่อนการประกาศแจ้งข่าวที่มีนัยสาคัญต่อ
ฐานะทางการเงินของ บมจ. อสมท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อยหนึ่ง (1)
เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวดังกล่าวอย่างน้อยสาม (3) วัน
4.17 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ บมจ. อสมท ของกรรมการ บมจ. อสมท สามีหรือภรรยา และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะ ต่อคณะกรรมการหรือผู้ ที่คณะกรรมการมอบหมาย เมื่อเข้ารับ
ตาแหน่งในครั้งแรกและเป็นประจาทุกไตรมาส และต้องแจ้งให้ บมจ. อสมท ทราบโดยมิชักช้า
เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
4.17.1 มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ บมจ. อสมท
ทาขึ้นกับบุคคลใด
4.17.2 ลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ที่ออกโดย บมจ. อสมท หรือบริษัทในเครือ และ
บริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่มีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ข้างต้น ให้รายงานการลงทุนต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
หรื อผู้ ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย ล่ วงหน้าก่อนทาการซื้อขาย
อย่างน้อย 1 วัน
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4.18 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเหมาะสม และมีการประเมินผลในด้าน
การเปิดเผยข้อมูลของ บมจ. อสมท เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ
และมีมาตรฐานสูง
4.19 เป็นผู้นาและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนที่ดี สอดคล้องกับแนวทางในการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของ บมจ. อสมท
4.20 การดาเนินการใดๆ ซึ่งกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท

5.

การแยกบทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบระหว่างประธาน
กรรมการและผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่

ประธานกรรมการ และผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่ของ บมจ. อสมท ต้องไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างหน้าที่และความรับผิดชอบที่แยกจากกัน ระหว่างการ
กากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการงานประจา
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นาของ
คณะกรรมการ ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บมจ. อสมท และต้องไม่ดารงตาแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท จัดตั้งขึน้
ผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ของ บมจ. อสมท ต้องเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าและผู้นาของคณะผู้บริหารของ บมจ. อสมท รับผิดชอบการบริหารจัดการงานประจา
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ บมจ. อสมท
และเพื่อให้การแบ่งแยกอานาจหน้าที่ในเรื่องการกาหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของ
บริษัทฯ แยกออกจากกันชัดเจน บริษัทฯ จึงกาหนดให้ประธานกรรมการ และผู้อานวยการใหญ่/กรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ เป็นคนละคนกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุม และอนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระ
การประชุมร่วมกับกรรมการผู้อานวยการใหญ่
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและแสดงความเห็นอย่างอิสระ
3. สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ทฯ ปฏิ บัติ ห น้า ที่อ ย่ างเต็ม ความสามารถตาม
ขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

6.

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อานวยการใหญ่หรือ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

การสรรหาผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัท
โดยผู้อานวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่มีอานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการตามที่
คณะกรรมการจะมอบหมาย และจะต้องบริหารกิจการให้เป็นไปตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อรักษาประโยชน์ของ บมจ. อสมท และ
ผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท อย่างดีที่สุด
อานาจหน้าที่ของผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ
ดังต่อไปนี้ด้วย
6.1 ดาเนินกิจการ และบริหารงานประจาวันของ บมจ. อสมท
6.2 บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน
และลู กจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตาแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
6.3 ด าเนิ น การให้ มี การจั ดท าและส่ งมอบนโยบายทางธุ รกิ จของ บมจ. อสมท รวมถึ ง แผนงาน
และงบประมาณ เพื่ อขออนุ มั ติ ต่ อคณะกรรมการ และมี ห น้ าที่ รายงานความก้ า วหน้ า ตาม
แผนงานและงบประมาณ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ดั ง กล่ า วต่ อ คณะกรรมการตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด
6.4 กากั บ ดู แ ลและควบคุ ม การปฏิ บั ติง านของฝ่ า ยบริ ห ารและพนั ก งานให้ เ ป็ นไปตามนโยบาย
แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
6.5 วางระเบียบ คาสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรของ บมจ. อสมท
6.6 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บริษัทร่วมดาเนินกิจการและกิจการอื่นใด
ที่ บมจ. อสมท เข้าร่วมทุนให้แก่คณะกรรมการทราบตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการ
กาหนด ทั้งนี้ เพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท อย่างดีที่สุด
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6.7 ด าเนิ น การเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ของคณะกรรมการ ภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
6.8 ดาเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย
ทั้งนี้ การใช้อานาจของผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถ
กระทาได้ หากมีความเป็นไปได้ว่าผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับ บมจ. อสมท ในการใช้อานาจดังกล่าว รวมทั้ง การที่
ผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่ จะเข้าดารงตาแหน่งใดในบริษัทอื่นหรือรัฐวิสาหกิจอื่นใด
จะต้องได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท เท่านั้น

7.

การสรรหาและแต่งตั้ง

การสรรหากรรมการของ บมจ. อสมท ให้ ด าเนิ น การผ่ า นขั้ น ตอนและกระบวนการของ
คณะกรรมการสรรหาที่ บมจ. อสมท จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ
การแต่งตั้งกรรมการ บมจ. อสมท ให้ดาเนินการผ่านขั้นตอนและกระบวนการของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บมจ. อสมท เว้ น แต่เ ป็ น กรณี ที่ต าแหน่ งกรรมการว่ างลงเพราะเหตุ อื่น นอกจากถึง คราวออกตามวาระ
ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท อาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและข้อบังคับ บมจ. อสมท เข้าเป็นกรรมการ บมจ. อสมท แทนตาแหน่งที่ว่างลงได้ และนาเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป
คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
บมจ. อสมท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่บุคคลนั้นๆ
จะสามารถสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่ บมจ. อสมท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ควรพิจารณาจากบุคคลที่มี
รายชื่อในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจของกระทรวงการคลัง และหรือกรรมการอาชีพในทาเนียบ IOD
(IOD Chartered Director) เป็นลาดับแรกและนาเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาให้
ความเห็ น ชอบ และน าเสนอรายชื่อ ต่อที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้ น ของ บมจ. อสมท เพื่อ การอนุมั ติแ ต่งตั้ งให้ เป็ น
กรรมการต่อไป
คณะกรรมการ บมจ. อสมท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการได้ โดยต้องนาเข้ากระบวนการในการพิจารณาสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาของ บมจ. อสมท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กาหนด โดย บมจ. อสมท
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
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8.

วาระของการดารงตาแหน่ง

กรรมการ บมจ. อสมท มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสาม (3) ปี เมื่อกรรมการ บมจ. อสมท
ครบกาหนดตามวาระ อาจได้รั บ การพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อพิจารณาเลื อกตั้ง ให้ เป็น
กรรมการ บมจ. อสมท ได้ต่อไป ยกเว้น กรรมการอิสระ มีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่อง ไม่เกินหก (6) ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

9.

การพ้นจากตาแหน่ง
กรรมการ บมจ.อสมท พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ :
9.1 ตาย
9.2 ลาออก
9.3 ครบตาแหน่งตามวาระ
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
พระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานส าหรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับของ บมจ. อสมท

10.

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดให้ ก รรมการผู้ มี อ านาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท ได้ คื อ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษัท หรือกรรมการผู้มีอานาจอื่นสอง (2) คน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ในกรณี ที่ ก รรมการผู้ อ านวยการใหญ่ ด าเนิ น การใดๆ ในอ านาจหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
และอ านาจเฉพาะของคณะกรรมการตามความในหมวด 3 คณะกรรมการบริ ษั ท ข้ อ 4 หน้ าที่
ความรับผิดชอบ และอานาจเฉพาะของคณะกรรมการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท
และมีการมอบอานาจจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อการนั้น เป็นการเฉพาะและเป็นคราวๆ ไป

-15-

หมวดที่ 4 : คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยคัดเลือกจากกรรมการ บมจ. อสมท
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้เฉพาะทาง เพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองและกากับดูแลงานเฉพาะเรื่อง
แทนคณะกรรมการ บมจ. อสมท
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง มีอานาจเรียกให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือจัดทารายงาน
เสนอได้
คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งที่ ค ณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ได้ แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
คณะกรรมการ บมจ. อสมท สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ขึ้นได้อีก และสามารถ
สั่งยุบคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ได้แต่งตั้งขึ้นแล้ว ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามความจาเป็นและความเหมาะสมต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ บมจ. อสมท
ขอบเขตของบทบาท หน้าที่ และความความรั บผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจน
คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระของการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง กาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน
กฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้นๆ

1.

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. อสมท ประกอบด้วย กรรมการ บมจ. อสมท ที่เป็นกรรมการ
อิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อยสาม (3) คน และอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนใน
จานวนนี้ ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานรายงาน
ทางการเงินของ บมจ. อสมท ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ภายใต้
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสอบทานและติดตามการดาเนินการตามข้อสังเกตในรายงานของผู้ส อบ
บัญชี และหรือข้อสังเกตอื่นใดจากรายงานการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกากับดูแลให้
มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลของ บมจ. อสมท อย่างโปร่งใส เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันต่อเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกรรมหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือธุรกรรมหรือรายการที่อาจมี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท
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คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่อนุมัติแผน และสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance) สอบทานความเพียงพอ รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน และการทบทวนกิจกรรม โครงสร้างองค์กร กฎบัตรและแผนการตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตลอดจนกระบวนการกากับดูแลที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง และหาก
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร สามารถเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาทบทวน
มาตรการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กาหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดี
ความชอบประจาปีของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของ บมจ.อสมท ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการที่รายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาจเป็นการพิจารณาร่วมกับผู้อานวยการใหญ่/กรรมการผู้อานวยการใหญ่
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องพบปะเพื่อหารือเกี่ยวกับหลักการบัญชีกับผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท
เป็นประจา และสามารถหารือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เมื่อมีความจาเป็น โดย บมจ. อสมท เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

2.

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาของ บมจ. อสมท ประกอบด้วยกรรมการ บมจ. อสมท อย่างน้อยสาม (3) คน
ในจานวนนี้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการ
อิสระทั้งคณะ หรือประธานกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหา ทาหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาหลักเกณฑ์
และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสมควรได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจาก
เหตุอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการสรรหา ทาหน้าที่พิจารณานาเสนอชื่อผู้อานวยการใหญ่/กรรมการผู้อานวยการใหญ่
บมจ. อสมท ซึ่งผ่านการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง รวมทั้ง
การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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3.

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนของ บมจ. อสมท ประกอบด้วยกรรมการ บมจ. อสมท อย่างน้อย
สาม (3) คน และในจานวนนี้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็น
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่ และแสดงความเห็ นได้อย่างเป็นอิสระในการพิจารณา
หลั กเกณฑ์การจ่ ายและรู ป แบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริห ารระดับสู ง เพื่อเสนอความเห็ นต่ อ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ จะต้องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
ในการพิ จ ารณาก าหนดค่ าตอบแทนตามสั ญญาจ้ างบริ ห ารของผู้ อ านวยการใหญ่ ห รื อกรรมการ
ผู้ อ านวยการใหญ่ ให้ ค ณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน
ตามมติของคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 มิถุนายน 2543 โดยกาหนดให้มีผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการ นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย

4.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ บมจ. อสมท สาม (3) คน เป็นอย่างน้อย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดังนี้
4.1 พิ จ ารณานโยบายและกระบวนการในการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก ร และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ก่อนนาไปสู่การปฏิบัติ
4.2 ทางานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
4.2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Aware Culture) และ
4.2.2 พิจารณากรอบความเสี่ยง (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
(Risk Tolerance) และนาเสนอให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ ก่อนนาไปสู่การปฏิบัติ
4.3 จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อ สนับสนุนการบริหารงาน
ของผู้ อ านวยการใหญ่ ห รื อ กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ แ ละฝ่ า ยบริ ห ารของ บมจ. อสมท
โดยกาหนดโครงสร้างและกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม ทั่วทั้งองค์กร
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ตามหลักเกณฑ์ ของส านั กงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิจ กระทรวงการคลัง ในการ
บูรณาการการกากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย
และกฎระเบียบ (Integrated Governance, Risk Management, and Compliance)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยง
เมือ่ มีความจาเป็น โดย บมจ. อสมท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5.

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ บมจ. อสมท อย่างน้อยสาม (3) คน
และมีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทาหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ทาหน้าที่และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ดังนี้
5.1 พิจารณาขอบเขต แนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการกากับดูแลกิจการของ
บริษัท บมจ. อสมท และนาเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ ก่อนนาไปสู่การปฏิบัติ
5.2 ทบทวนและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกากับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท ให้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนชั้นนาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
5.3 จัดให้มีกระบวนการในการประเมินและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
บมจ. อสมท และฝ่ายบริหาร ตามแนวทางในการปฏิบัติที่ดี นาเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
5.4 ก าหนดกรอบนโยบายและแผนการด าเนิ น งานด้ า นการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(CSR) ของ บมจ. อสมท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และนาเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกากับดูแล
กิจการที่ดี เมื่อมีความจาเป็น โดย บมจ. อสมท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
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6.

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
โดยมีกรรมการ บมจ. อสมท หนึ่ง (1) คน ทาหน้าทีเ่ ป็นประธาน และมีผู้แทนฝ่าย บมจ. อสมท ซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะผู้บริหารของ บมจ. อสมท ไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน แต่ไม่เกินเก้า (9) คน และมีผู้แทนของฝ่ายลูกจ้างของ
บมจ. อสมท ซึง่ แต่งตัง้ จากสมาชิกของสหภาพแรงงาน ตามที่สหภาพแรงงานเสนอ มีจานวนเท่ากับผู้แทนฝ่าย
บมจ. อสมท เป็นกรรมการ
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทาหน้าที่ดาเนินการประชุมตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในมาตรา 22
และ 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

7.

คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะท างานเฉพาะเรื่ อ งอื่ น ใด
ทีน่ อกเหนือจากข้อ 1-6
ทาหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

-20-

หมวดที่ 5 : การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
1.

การประชุมคณะกรรมการ
กาหนดการประชุม

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม ปี ล ะไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ สอง ( 12) ครั้ ง
โดยช่ ว งเว้ น การประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง ต้ อ งห่ า งกั น ไม่ เ กิ น สอง (2) เดื อ น การประชุ ม จั ด ให้ มี ขึ้ น ณ สถานที่
ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท กาหนด
ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุม ทั้งนี้ กรรมการ
บมจ. อสมท ตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้
ในกรณีดังกล่ าวประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ต้องกาหนดวันประชุม
ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอนั้น
ประธานกรรมการ จะกาหนดตารางการประชุมให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทราบล่วงหน้าตลอดปี
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันทุกครั้ง เพื่อทาหน้าที่ของกรรมการ ในการรักษา
และปกป้องผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท
กรรมการอิสระ ควรมีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อยหก (6) เดือนต่อครั้ง โดยไม่มีกรรมการ
ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานของทางการหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ควรมีการประชุมกันเองเป็นครั้งคราว อย่างน้อยหก (6) เดือนต่อครั้ง โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

วาระการประชุม
ประธานกรรมการ กาหนดระเบียบวาระประจาของการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่ละเดือน
ไว้อย่างชัดเจน ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการร่วมกับผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ จะร่วมกันพิจารณาให้บรรจุเป็นวาระจรตามความสาคัญและความจาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่อง เข้าสู่วาระการประชุมได้ด้วย โดยต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กาหนด
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เอกสารการประชุม
เลขานุ ก ารบริ ษั ท จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารการประชุ ม เพื่ อ ให้ ก รรมการ
บมจ. อสมท ได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ประธานกรรมการ จะดาเนินการให้มีวาระจรหรือเอกสารที่แจกในที่ประชุม ให้น้อยที่สุด เพื่อให้
คณะกรรมการ บมจ. อสมท สามารถพิจารณารายละเอียดของเรื่องที่เสนอได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม

วิธีการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการ บมจ. อสมท ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ประธานกรรมการ เปิดโอกาสให้กรรมการ บมจ. อสมท แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระมีการแบ่ง
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งสนับสนุนให้
ผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่ เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด
เพิ่มเติม และมีโอกาสทาความรู้จักกับคณะกรรมการ บมจ. อสมท
กรรมการ บมจ. อสมท ที่มีส่วนได้เสีย อย่างมีนัยสาคัญ ในเรื่องที่กาลังพิจารณาต้องรายงานการ
มีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมและต้องออกจากที่ประชุม เมื่อมีการพิจารณาในเรื่อง
นั้นๆ
ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการ บมจ. อสมท มีสิทธิขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ ตลอดจนมีสิทธิจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดย บมจ. อสมท เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการลงมติเห็ นชอบในวาระใดๆ ต้องมีองค์
ประชุ ม ขั้ น ต่ าไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของจ านวนกรรมการทั้ ง หมด และการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยกรรมการ บมจ. อสมท หนึ่ง (1) คน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการ
ลงคะแนน กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด หากมี
กรรมการ บมจ. อสมท คนใดคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคาคัดค้านนั้นพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในรายงานการ
ประชุมด้วย
ทั้งนี้ยกเว้นในวาระที่ตามข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้ต้องใช้มติที่สูงกว่ามติ
ข้างมาก
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2.

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและการเข้าถึงข้อมูลและเอกสาร

คณะกรรมการ บมจ. อสมท สามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรงกับฝ่ายบริหารของ บมจ. อสมท และ/
หรื อ สามารถขอรั บ รายงานและเอกสารได้ ต ามความเหมาะสม หรื อ อาจขอให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น
ผู้ประสานงานหรือติดต่อแทนให้ก็ได้ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารหรือการขอรับรายงานและเอกสารนั้น ต้องไม่เป็น
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงการดาเนินงานประจา จนมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจโดยปกติของ บมจ. อสมท

3.

การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องจัดให้ มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อปกป้อง
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนทรัพย์สินของ บมจ. อสมท
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องจัดให้มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
ควบคุ ม ภายในอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง (1) ครั้ง และรายงานให้ ผู้ ถื อหุ้ น ทราบว่ าได้ กระท าการดัง กล่ า วแล้ ว
การสอบทานต้องครอบคลุมทุก เรื่อง รวมทั้งรายงานทางการเงิน การดาเนินงาน การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องจัดให้มีและรักษาไว้ ซึ่งระบบการตรวจสอบภายในที่ดี โดยจัดตั้ง
สานักตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
สานั กตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่ตรวจสอบ ให้ คาปรึกษา และประเมิน ความมีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท
โดยรวม
ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ร่วมกันทางานในเรื่องดังกล่าว

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีนโยบายที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อกิจการของ บมจ. อสมท ให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่
เหมาะสมและยอมรับได้ เพื่อทาการประเมินและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยงจากหน่ว ยงานต่างๆ
รวมทั้งทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
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การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทาแผนธุรกิจและงบประมาณประจาปี (Business &
Budgeting Plan) เพื่อให้แนวทางในการบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้า หมาย
และแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บมจ. อสมท ที่กาหนด ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของความ
เสี่ ย ง และมี ห น้ า ที่ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย งของหน่ ว ยงานของตน ประเมิ น กระบวนการท างานและ
ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมที่มีอยู่ในหน่วยงานของตน และนาเสนอแผนและวิธีการในการลดความ
เสี่ ย งในหน่ ว ยงานของตน และรายงานให้ ฝ่ ายบริห าร คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตามลาดับขั้นต่อไป

4.

การปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และการเสริมความรู้ให้กรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท กาหนดให้กรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกราย ต้องเข้า
ร่วมการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท ตลอดจนบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ บมจ. อสมท
ทั้งนี้ ผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของ บมจ. อสมท ต้องเข้าร่วมใน
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกราย
ด้านการกากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ จึงสนับสนุนให้กรรมการ บมจ. อสมท เข้ารับการอบรมใน
หลั กสู ตรการอบรมความรู้ของกรรมการที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สถาบัน
พระปกเกล้า และองค์กรอื่นๆ ที่จัดหลักสูตรการอบรมในลักษณะเดียวกัน และ บมจ. อสมท ได้จัดให้มีการ
บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างกันกับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกับรัฐวิสาหกิจอื่นใดที่มีผลการดาเนินงานด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลในระดับแนวหน้าอีกด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ส่งเสริมให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ บมจ. อสมท
เช่น ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. อสมท เลขานุการคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย
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5.

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. อสมท กาหนดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจาปีในเดือนสุดท้ายของปีปฏิทิน โดยให้ความสาคัญต่อเกณฑ์ในการประเมิน
ดังนี้
5.1 ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (competency)
5.2 ความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ขององค์กร (independence
with objective judgement)
5.3 ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (preparedness)
5.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ (practices as a director)
5.5 การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (committee activities)
5.6 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร (development of the organization)
5.7 การมีส่วนร่วม (participation)
คณะกรรมการ บมจ. อสมท กาหนดรูปแบบของการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ บมจ. อสมท
และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ไว้เป็นสาม (3) รูปแบบ ดังนี้
(1) การประเมินตนเองรายบุคคล (self assessment)
(2) การประเมินไขว้รายบุคคล (cross evaluation)
(3) การประเมินกรรมการทั้งคณะ (board evaluation)
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดให้ มี ก ารน าเสนอผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้ง
ถัดไป รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
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6.

การพัฒนาคุณภาพของการประชุมคณะกรรมการ และคุณภาพของ
เอกสารและข้อมูลในการประชุม

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพของการประชุมคณะกรรมการ
คุณภาพของเอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการประชุม ตลอดจนการนาเสนอและการตอบข้อซักถามของกรรมการ
โดยฝ่ ายบริ หาร เพราะการอภิปรายของคณะกรรมการในที่ประชุม บนพื้นฐานของเอกสารและข้อมูลที่มี
คุณภาพ จะมีผลอย่างมีนัยสาคัญต่อการตัดสินใจอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการดาเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงกาหนดให้กรรมการทุกราย ต้องประเมิ นคุณภาพของการประชุม
คณะกรรมการ คุณภาพของเอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการประชุม และคุณภาพของการนาเสนอและการตอบ
ข้อซักถามของกรรมการโดยฝ่ายบริหารหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ทุกครั้ ง โดยกรรมการทุกท่านต้อง
ประเมินคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบประเมินที่กาหนด เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะได้นาผลการประเมินของ
คณะกรรมการ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการประชุมและเอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการประชุม และ
กระบวนการนาเสนอในการประชุมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

7.

ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง และ
ผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ บมจ. อสมท
ในเบื้องต้น และนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะ
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จะคานึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการ บมจ. อสมท ที่เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ค่าตอบแทนในธุรกิจเดียวกันหรือธุรกิจที่เทียบเคียง
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ประกอบด้วยสาม (3) ส่วน ได้แก่
ค่าตอบแทนประจาจ่ายเป็นรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง และเงินโบนัสจ่ายปีละครั้ง
พิจารณาตามผลประกอบการทีค่ ณะกรรมการ บมจ. อสมท สามารถสร้างให้กับผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ
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ค่าตอบแทนของกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ
นาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม
จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง

ค่าตอบแทนของผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่
การกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่าจ้างหรือผลประโยชน์อื่นใดของผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท กาหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมายให้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อานวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ตามแผนธุรกิจที่ผู้อานวยการใหญ่หรือ
กรรมการผู้ อานวยการใหญ่ เสนอ และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ ให้ความเห็ นชอบไว้แล้ ว และตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างบริหารงาน ตลอดจนการเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานค่าตอบแทนในธุรกิจเดียวกันหรือธุ รกิจที่เทียบเคียง ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นนาในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอผลของการประเมิน เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
บมจ. อสมท ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีบทบาทสาคัญในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อานวยการใหญ่หรือ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

8.

การสืบทอดตาแหน่ง

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องดาเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บมจ. อสมท มีการเตรียมการวางระบบใน
การพิจารณาสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะเข้ามาสืบทอดตาแหน่ง ผู้อานวยการใหญ่หรือ
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง อย่างเพียงพอที่จะทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองระบบการสืบทอดตาแหน่ง
ดังกล่าว
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หมวดที่ 6 : ผู้ถอื หุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
1.

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บมจ. อสมท จัดให้ มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน
สี่ (4) เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ บมจ.อสมท
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความสาคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการออกหนังสือเชิญประชุม
ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุม ที่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ บมจ. อสมท อย่างชัดเจนทุกวาระ และ
จั ดส่ งหนั งสื อเชิญประชุ ม ฉบั บภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ วแต่กรณี ให้ แก่ ผู้ ถือหุ้ น ทั้ งในประเทศและ
ในต่างประเทศ โดยจัดส่งล่วงหน้าเป็นเวลาเพียงพอแก่การพิจารณาของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท
กากั บ ไม่ ให้ มี การเพิ่ มวาระการประชุ มที่ ไม่ ได้ แจ้ งล่ ว งหน้ าโดยไม่ จ าเป็ น โดยเฉพาะวาระการประชุ มที่ มี
ความสาคัญ ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ คณะกรรมการ บมจ.อสมท เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและตั้งคาถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่
ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการ บมจ. อสมท อาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่ อใดก็ได้ สุดแต่จะมีเหตุอัน
สมควร ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ บมจ. อสมท ในทานองเดียวกัน ผู้ถือหุ้นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
(1/5) ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อยยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ า หนึ่ ง ในสิ บ (1/10) ของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมด สามารถเข้ า ชื่ อ ร่ ว มกั น ท าหนั ง สื อ ขอให้
คณะกรรมการ บมจ. อสมท เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุ ผลในการเรียกประชุมให้
ชัดเจนด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้นนั้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะแต่งตั้งให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย
หนึ่ ง (1) คน เป็ น ผู้ รั บ มอบอานาจแทนผู้ ถื อหุ้ น ที่ ไม่ ส ะดวกเข้ า ร่ว มประชุ ม และแจ้ ง ชื่ อกรรมการอิ ส ระ
ผู้นั้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น กรรมการ บมจ. อสมท ทุ ก คน มี ห น้ า ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยเฉพาะ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ควรเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคาถามต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวไป
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2.

รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บมจ. อสมท จั ดให้ มีการจัดทารายงานเสนอต่ อที่ประชุ มผู้ ถือหุ้ นเป็นประจาทุก ปี
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิน ควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี
รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดูแลให้บริษัท
จัดทารายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีหรือเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจาปี

3.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บมจ. อสมท เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ในการปกป้ องดูแลและรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการรับ
ส่วนแบ่งกาไร สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
และร่วมพิจารณาตัดสินใจและออกเสียงลงคะแนนในธุรกรรมที่มีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท
และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการ แต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคาถามใดๆ ต่อที่ ประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม และประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ ผู้ถือหุ้นมีโอกาส
แสดงความเห็นและตั้งคาถามต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
สรรหาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ตามหลักเกณฑ์ที่ บมจ. อสมท กาหนด
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสาหรับแต่ละวาระที่เสนอ และสามารถใช้สิทธิ ในการแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายคน

-29-

4.

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ตระหนักดีถึงสิทธิและความสาคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่นอกเหนือ จากผู้ถือหุ้น
อันได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ตลอดจนสาธารณชน ชุมชนและสังคมโดยรวม โดยกากับให้
บมจ. อสมท มีน โยบายที่ ชัดเจนและยึ ดถือหลั กปฏิบั ติ ซึ่งได้ กาหนดไว้เป็นส่ ว นหนึ่งในจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจ เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิ จของบริษัทมีความมั่นคงและยั่งยืน มีความเป็นธรรม และ
รับผิดชอบกับทุกฝ่าย
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความสาคัญกับบทบาทในการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่าง บมจ.
อสมท กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ ระหว่ า งผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ด้ ว ยกั น เอง โดยจั ด กิ จ กรรมที่ คื น ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่
สาธารณชน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการ บมจ. อสมท กากับดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถแสดงความเห็น และสามารถร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทาของ บมจ. อสมท
หรื อ พบเห็ น การกระท าใดๆ ที่ เ ข้ า ข่ า ยหรื อ อาจเข้ า ข่ า ยทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติ มิ ช อบ โดยก ากั บดู แลให้ มี
กระบวนการ และช่องทางในการรับและจัดการกับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การประพฤติมิชอบ
ในหน้าที่ การรับสินบน การทาผิดกฎระเบียบ คาสั่งต่างๆ ของบริษัท กรณีภายในองค์กรให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชา
ที่ไว้วางใจ ส านั กทรั พยากรมนุ ษย์ คณะกรรมการจริยธรรมของผู้ บริหารและพนักงาน หรือ คณะกรรมการ
บมจ. อสมท กรณีภายนอกองค์กรให้แจ้งต่อ คณะกรรมการ บมจ. อสมท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร หรือทางเว็บไซต์ "ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์" ของศูนย์บริการประชาชน สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณากาหนดกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งกาหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท กาหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท
ที่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องควรรับรู้ ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
รายงานประจาปี และเว็บไซต์
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5.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศสาคัญ ทั้งที่เป็นข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ข้อมูล สารสนเทศของ บมจ. อสมท ต้ องตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้ว น เพียงพอ เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของ บมจ. อสมท ได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกัน ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทและหน่วยงานกากับดูแลอื่นๆ
ข้อมูลสารสนเทศของ บมจ. อสมท ต้องจัดทาขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่ งใส
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ ทั้งด้านบวก
และด้านลบ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ ความส าคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้ กับ
นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดให้มีหน่ว ยงาน นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อทาหน้าที่บริหาร และนาเสนอข้อมูลแนะนาบริษัทให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ บมจ. อสมท อย่างทั่วถึง และตรงเวลา
รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังได้จัดให้ มีฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อกากับดูแลให้มีการ
สื่อสารข้อมูล ที่ถูกต้อง และเน้น ภาพลั กษณ์อันดีของ บมจ. อสมท สู่ส าธารณชน ลูกค้า พนักงานและผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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หมวดที่ 7 : นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ถือเป็นนโยบายส าคัญ ที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้ บริห าร และพนักงาน
ใช้โอกาสของการเป็น กรรมการ ผู้ บริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่ วนตน และพวกพ้อง
คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบกิจการที่แข่งขันกับ บมจ. อสมท
และหลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ บมจ. อสมท
“พวกพ้อง” หมายความถึง “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี้
1. กรรมการของนิติบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
2. คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (1)
3. นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอานาจควบคุมกิจการ
4. บุคคลใดที่กระทาการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททาธุรกรรมที่ใ ห้ประโยชน์ทาง
การเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้ จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั้งนี้ เฉพาะการทา
ธุรกรรมดังกล่าว
(1) กรรมการของบริษัท
(2) ผู้บริหารของบริษัท
(3) บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
(4) กรรมการของบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
(5) คูส่ มรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล
ตาม 1. 2. 3.หรือ 4.
ในกรณีที่จาเป็นต้องทารายการที่เกี่ยวโยงกับบุคคลข้างต้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องดูแลให้
การทารายการที่เกี่ยวโยงนั้น มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการที่
เกี่ยวโยงนั้น
ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ต้องกากับดูแลให้มีการปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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หมวดที่ 8 : จรรยาบรรณและจริยธรรม
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อและ
จริยธรรมทางธุรกิจของ บมจ. อสมท เพื่อให้การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการดาเนินธุรกิจ มีความ
โปร่งใส ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนและสังคมโดยรวม ภายใต้หลักของความซื่อสัตย์น่าเชื่อถือ
(Trustworthiness) การเคารพผู้อื่น (Respect) ความรับผิดชอบ(Responsibility) ความยุติธรรม (Fairness)
ความเอาใจใส่ (Caring) และการเป็นพลเมืองที่ดี (Citizenship)
บมจ. อสมท จึงได้จัดทาข้อกาหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ บมจ. อสมท เพื่อใช้ใน
การกากับดูแลให้การปฏิบัติงานทั้งในเชิงธุรกิจและการบริหารงานทั่วไป เป็นไปอย่า งมีประสิทธิภาพและชอบ
ด้วยกฎหมาย ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ โดยให้ถือเป็น แนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการเผยแพร่ข้อกาหนดดังกล่าว ผ่ านสื่อ
ต่างๆ ของบริษัท
ด้วยความเป็นองค์กรด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งจะต้องคานึงถึงสิทธิในการรับรู้ (Rights to Know) และ
สิทธิที่จะได้รับข่าวสารและความคิดเห็น (Rights to Access) ของประชาชน รวมทั้งเป็นหลักประกันให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจในความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน บมจ. อสมท จึงยึดมั่นใน
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์ อันได้แก่ 1. การนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารทีถ่ ูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม 2. การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล
สิทธิในครอบครัวเกียรติยศชื่ อเสียงข้อมูลส่วนตัว 3. ความอิสระทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกระทบต่อผู้บริโภค 4. การเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 5. การส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพื่อสร้างสรรค์ สังคม ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. การปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ 7. การให้
พื้นที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะ ในเหตุการณ์สาธารณะที่สาคัญ 8. การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง
รวมทั้ง ได้กาหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพข่าว บมจ. อสมท เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ข่าวในทุกสื่อของ บมจ. อสมท มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามครรลองจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน
และมีความสานึกในทุกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกจากนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบริษัท
มิให้ถูกละเมิดหรือนาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
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หมวดที่ 9 : นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยึดมั่นที่ จะดาเนินธุรกิจด้ว ยความซื่ อสั ตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและ
ตรวจสอบได้ มีความรับ ผิ ด ชอบต่อสั งคมและผู้มีส่ ว นได้เสีย โดยให้ ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์ รั ป ชั่น ในทุกรู ป แบบ และถือว่าการไม่ให้ การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นความผิ ด
ร้ายแรง จึงจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่าย
บริหารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวปฏิ บัติที่ชัดเจนในการดาเนิน
ธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทอื่นที่บริษัทมีอานาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างทั่วถึงกัน
นอกจากนี้ ได้ มอบให้ ฝ่ า ยบริ ห ารจัด โครงสร้า งองค์ กรให้ เหมาะสม ก าหนดความรั บผิ ดชอบของ
บุคลากร จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งเสริมให้ บมจ. อสมท มีวัฒนธรรมองค์กรที่
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็นการกระทาผิด ทุจริต คอร์รัปชั่น
สามารถแจ้งเบาะแส และกาหนดกระบวนการสอบสวนลงโทษตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัด
ให้มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของ บมจ. อสมท รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
บมจ. อสมท ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น โดยตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่ อต้านการ
ทุจริต” และเข้าสู่ “ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งจะเข้าร่วม
และให้ การสนั บสนุ น บุ คคลและองค์ กรใดๆ ที่ มี วั ตถุ ประสงค์ ในการต่ อต้ านการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ
เพื่อสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างยั่งยืนต่อไป
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