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คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี บมจ. อสมท 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีความมุ่งมั่นที่จะก ากับดูแลการบริหารงาน บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักการ

และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ก าหนดแนวนโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ผู้บริหาร และ

พนักงานถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใดๆ ของบริษัทเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามข้อบังคับ แผนงาน ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) 
2. รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยขีดความสามารถและความมี ประสิทธิภาพ  

(Responsibility) 
3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความยุติธรรมที่สามารถอธิบายได้ 

(Equitable Treatment) 
4. มีความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่                     

ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ครบถ้วนและถูกต้อง (Transparency of Information Disclosure)  
5. มุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กิจการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมูลค่าที่เพ่ิมนั้น เป็นผลลัพธ์ของการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันทุกด้าน (Value Creation) 
6. ยึดมั่นในหลักการของการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 
7. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการด าเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความ
เป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders’ Participation) 

ดังนั้น บมจ. อสมท จึงได้จัดท าคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บมจ. 

อสมท ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นผู้น าเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ เที่ยงตรง และรวดเร็ว” 

 

 พันธกิจ (Mission) 
1) ผู้ชม : น าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ผ่านทุกช่องทาง ที่ตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเปูาหมายและรับผิดชอบทางสังคม 
2) ลูกค้า/คู่ค้า            : ส่งมอบคุณค่าและสร้างความผูกพันผ่านการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3) พนักงาน   : พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

4) ผู้ถือหุ้น                 : สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

5) สังคมชุมชน            : ส่งเสริมเนื้อหาและสาระความรู้ เพ่ือสร้างสังคมตื่นรู้ 

6) ประเทศ : สื่อสารเนื้อหาสาระท่ีเสริมความฉลาด สร้างความเชื่อมั่น และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศชาติ 

 
 ค่านิยมขององค์กร  (Corporate  Values) และพฤติกรรมที่คาดหวังตามคา่นิยมองค์กร 

ค่านิยมองค์กร    

MCOT + S 

พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร 

ทันโลก  

(Modernity) 

 ไม่หยุดเรียนรู้ และพัฒนา 

 คิดสร้างสรรค์ เชิงผู้ประกอบการ 

 กล้าคิด ลงมือท า ไม่กลัวผิดพลาด 

ร่วมมือ  

(Collaboration) 

 ท างานเป็นทีม 

 พร้อมช่วยเหลือ 

ทุม่เท 

(Operational Excellence) 

 รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 มีเปูาหมายเพ่ือผลส าเร็จร่วมกัน  

 ผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 

เชื่อมั่น 

(Transparency & Trust) 

 เชื่อในทีม 

 เปิดเผยตรงไปตรงมา 

 ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

มีสปริต 

(Spirit) 

 ท าด้วยใจ 

 ท างานอย่างมืออาชีพ 
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 หลักปฏบิัติและกลไกการติดตามให้มกีารปฏิบัติตามคู่มือฯ 
บุคลากรของ บมจ. อสมท  ทุกคนต้องศึกษาหลักการก ากับดูแลกิจการ  มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ

ในการด าเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท โดยละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน 
โดยผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตาม 
คูม่ือการก ากับดูแลกิจการ มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท อย่างทั่วถึง 

ทั้งนี้ หากบุคลากรของ บมจ. อสมท กระท าผิด หรือละเว้นการกระท าตามหลักการหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่  
ก าหนดไว้ จะต้องถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด อาจถึงขั้นลงโทษให้ไล่ออก และอาจถูกด าเนินคดี
ตามกฎหมายในกรณีที่การกระท านั้นผิดกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามระเบียบ บมจ. อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างาน 

ในกรณีที่มีการฝุาฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมการฝุาฝืน ความจงใจ หรือ
เจตนา มูลเหตุจูงใจ ระดับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน ลักษณะการกระท า และความเสียหายที่ บมจ. 
อสมท ได้รับหรืออาจได้รับ ตลอดจนสาเหตุอื่นอันสมควรน ามาประกอบการพิจารณา 

หากบุคลากรของ บมจ. อสมท ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานที่มิได้ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับ
ดูแลกิจการ ให้ตั้งค าถามเก่ียวกับการกระท านั้นกับตนเองดังต่อไปนี้ 

- การกระท านั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่� 
 หากขัดต่อกฎหมายให้�ยุติ 

- การกระท านั้นขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของ บมจ. อสมท หรือไม�่ 
 หากขัดต่อนโยบาย ให้�ยุติ 

- การกระท านั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้�เสียของ บมจ. อสมท หรือไม�่ 
 หากส่งผลเสียให้�ยุติ 

- การกระท านั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ บมจ. อสมท หรือไม�่ 
 หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์� ให้�ยุติ 

- การกระท านั้นจะก่อให้�เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่�ดีในอนาคตหรือไม่ 

 หากก่อให้�เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้�ยุติ 

กรณีที่ไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนเองนั้นถูกต้องหรือไม่ ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น หรือคณะกรรมการจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้
ค าแนะน าในขั้นต้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือสอบถามได้ที่ ฝุายเลขานุการบริษัท ส านักทรัพยากรมนุษย์ ส านัก
ตรวจสอบภายใน 

ทั้งนี้ หากบุคลากรของ บมจ. อสมท พบการกระท าผิดกฎหมาย และ/หรือหลักการก ากับดูแลกิจการ ให้แจ้งข้อ
ร้องเรียนหรือเบาะแสไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของ บมจ. อสมท 
โดย บมจ. อสมท จะด าเนินการตรวจสอบตามกระบวนการโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสเพ่ือ
คุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว 
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ส่วนที่ 2 : นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น  
และนโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
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 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น  
บมจ. อสมท ยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งได้ตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นเป็น
ภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บมจ. อสมท จึงได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ เพ่ือสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นแนวทาง
การปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และจะด าเนินการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร 
พนักงานและลูกจ้างหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างทั่วกัน 

1. บมจ. อสมท ก าหนดนโยบายขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้ปรากฎถึงความโปร่งใส (Transparency) 
และภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของ บมจ. อสมท และเพ่ือให้ตระหนักถึงภัยอันร้ายแรงของการคอร์รัปชั่น ที่บั่น
ทอนผลประกอบการ ชื่อเสียงของ บมจ. อสมท และความเชื่อมั่นของ ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมที่มีต่อ บมจ. อสมท 

2. บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม่ว่าจะเป็นการกระท าของ
บุคลากรของ บมจ. อสมท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ บมจ. อสมท ดังนั้น บมจ. อสมท จะด าเนินการเพ่ือให้
นโยบายเป็นผลในทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดมาตรการที่เข้มงวด เพ่ือปูองกันการคอร์รัปชั่นไม่ให้เกิดขึ้นในการท าธุรกรรมทุกประเภทของ 
บมจ. อสมท ซึ่งครอบคลุมถึงการกระท าของบุคลากรของ บมจ. อสมท และคู่ค้าของ บมจ. อสมท โดย บมจ. อสมท 
จะต้องจัดให้มี 

(ก) การท างานที่มีการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance)  
(ข) การออกกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุและการใช้จ่ายเงินของ บมจ. อสมท  

(2) ไม่ท าธุรกรรมกับบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานใดที่ บมจ. อสมท ตรวจสอบพบว่ามีการกระท าที่เป็น
การคอร์รัปชั่น 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ บมจ. อสมท ยึดมั่นในการปฏิบัติ ด้วยมาตรฐานสูงสุดและมี
จิตส านึกต่อต้านการคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงาน 

3. บมจ. อสมท จัดให้มีมาตรการใดๆ ให้ครอบคลุมถึง 
(1) การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน รวมทั้งการติดตามและตรวจสอบผล

การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเข้มงวดและสม่ าเสมอ 
(2) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างเข้มงวดสม่ าเสมอ 
(3) การเก็บรักษาข้อมูลการท าธุรกรรม เพ่ือให้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 
(4) การจัดฝึกอบรมที่ต่อเนื่องให้แก่บุคลากรของ บมจ. อสมท 
(5) การด าเนินการอ่ืนใดที่นอกเหนือจาก ข้อ (2) – ข้อ (4) ที่อาจจะมีขึ้นอีกในการปูองกันและ

ปราบปรามคอร์รัปชั่น 
4. บมจ. อสมท จะจัดให้มีการตรวจสอบใดๆ ที่มีประสิทธิภาพจากภายนอก โดยส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินผู้สอบบัญชีภายนอกและหรือหน่วยงานตรวจสอบอื่นใดที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
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5. ผู้อ านวยการใหญ/่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท และฝุายบริหารที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ก ากับดูแล
และมอบหมายให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก ากับดูแลและตรวจสอบระบบและ
มาตรการต่างๆ ที่ บมจ. อสมท น ามาใช้ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นว่า มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 

6. บุคลากรของ บมจ. อสมท จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย โดยจะต้องปฏิบัติตน
ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งของ บมจ.อสมท ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับวินัย
และจรรยาบรรณของบุคลากรของ บมจ. อสมท อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด 

(2) ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ส่งเสริม หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด 
(3) ละเว้นการเข้าร่วมการกระท าใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ

ทางกฎหมายส าหรับตัวเองหรือบุคคลอื่น 
(4) ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการที่ใช้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง ที่ใช้ส าหรับการปูองกันการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด 
(5) ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ บมจ. อสมท 

และหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินใดของ บมจ. อสมท ที่ขัดแย้งกับนโยบายนี้ 
(6) ปูองกัน สอดส่องดูแล และรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระท าหรือการพยายามกระท าการใดที่

เป็นการคอร์รัปชั่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ บมจ. อสมท ก าหนดโดยเร็ว 
ในกรณีที่บุคลากรของ บมจ. อสมท คนใดกระท าหรือละเว้นการกระท าตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ หรือมี

ส่วนสนับสนุนการกระท าใดที่ขัดกับข้อก าหนดตามประกาศนี้ บมจ. อสมท จะด าเนินการ ทางกฎหมายต่อบุคลากร
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

7. บมจ. อสมท ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และก าหนดกระบวนการสอบสวนลงโทษส าหรับการ
กระท าของบุคลากรของ บมจ. อสมท ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นไว้แล้วและ บมจ. อสมท จะด าเนินการสอบสวน
ลงโทษบุคลากรของ บมจ. อสมท ที่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่นตามระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

8. ในกรณีที่บุคลากรของ บมจ. อสมท และบุคคลอ่ืนใด มีการคอร์รัปชั่นที่เป็นการกระท าความผิดอาญา
ตามกฎหมายต่อ บมจ. อสมท บมจ. อสมท จะด าเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือส่งเรื่องไปยังส่วนงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

9. ในกรณีที่การคอร์รัปชั่นของบุคลากรของ บมจ. อสมท และบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บมจ. อสมท 
ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงเกียรติคุณ บมจ. อสมท จะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้นั้น 

10. บมจ. อสมท จะร่วมและให้การสนับสนุนบุคคลและองค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
เพ่ือสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืนต่อไป 
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 นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 
บมจ. อสมท จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน  

การตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ก ากับดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรของ บมจ.อสมท หรือ

บุคคลภายนอก เพ่ือให้สามารถแสดงความเห็น และสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากการกระท าของบุคลากร บมจ. อสมท หรือพบเห็นการกระท าใดๆ ที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติ 

มิชอบ การกระท าผิดกฎหมาย การรับสินบน การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและค าสั่งต่างๆ 

รวมถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท  

กระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

เมื่อพบเห็นการกระท าใดๆ ที่เข้าข่ายหรืออาจเข้าข่ายทุจริตหรือประพฤติมิชอบ การกระท าผิดกฎหมาย การรับ

สินบน การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและค าสั่งต่างๆ รวมถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจของบุคลากรของ บมจ. อสมท สามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ส าหรับ

พนักงานหากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจก่อนเป็นล าดับแรก 

และหากไม่แน่ใจหรือไม่สะดวกใจที่จะท าเช่นนั้น ให้แจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนแล้วต้องส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้ประสานงานกลางของระบบรับเรื่อง

ร้องเรียน ซึ่งผู้ประสานงานกลางฯ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการด าเนินการ

ตามประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมมีการติดตามและรายงานความคืบหน้าเพ่ือให้

มั่นใจว่ามีการด าเนินการที่เหมาะสมกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1. กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและค าสั่งต่างๆ ด้าน

บุคคล ให้น าส่งส านักทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

2. กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน บมจ. อสมท ให้น าส่ง

คณะกรรมการจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

3. กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการ ให้น าส่ง 

ฝุายเลขานุการบริษัท เพ่ือตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

4. กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดกรณีทุจริต และการกระท าผิดกฎหมาย เช่น การยักยอกทรัพย์ 

การฉ้อโกง เป็นต้น ให้น าส่งผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
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5. กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การออกอากาศรายการ  การให้บริการโครงข่ายการ

ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพ้ืน เป็นต้น ให้น าส่งฝุายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร เพ่ือตรวจสอบ

เรื่องร้องเรียน 

6. ในกรณีการร้องเรียนตามข้อ 1. – ข้อ 4. เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานให้น าส่ง

คณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ เพ่ือตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่ามีการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของ บมจ. อสมท           

หรือกระท าการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของ บมจ. อสมท และ/หรือ อาจได้รับโทษตาม

กฎหมาย 

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม และเป็นธรรมจาก 

บมจ. อสมท เช่น ไม่มีการลดต าแหน่ง พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระท าอ่ืนใดที่ไม่เป็นธรรม

แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จะถูกเก็บรักษา            

เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลเรื่องร้องเรียน 

หรือประเด็นที่เก่ียวข้องกับเรื่องร้องเรียน ให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ

ความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปิดเผย

ตามข้อก าหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝุาฝืนน าข้อมูลออกไปเปิดเผย บมจ. อสมท จะด าเนินการลงโทษทางวินัย 

และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝุาฝืน แล้วแต่กรณี 

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส  

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสผ่านช่องทาง ดังนี้ 

1. จดหมาย  ส่งถึง   

1.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือ 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 

1.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือ 

1.4 กรรมการผู้อ านวยการใหญ่/ผู้อ านวยการใหญ่ หรือ 

1.5  ส านักทรัพยากรมนุษย์ หรือ 

1.6 ฝุายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 
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2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ส่งถึงผู้บังคับบัญชา หรือ 

2.1 directors@mcot.net 

2.2 ia@mcot.net 

2.3 cgmcot@mcot.net 

2.4 pr@mcot.net 

2.5 voc@mcot.net 

 

3. ระบบอินทราเน็ตภายใน บมจ. อสมท 

3.1 http://voc.mcot.net/ 

 

4. เว็บไซต์ 
4.1 www.mcot.net 
4.2  www.opm.go.th  (ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี) 
 

5. โทรศัพท์ 

5.1 0 2201 6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directors@mcot.net
mailto:ia@mcot.net
mailto:cgmcot@mcot.net
mailto:pr@mcot.net
mailto:voc@mcot.net
http://voc.mcot.net/
http://www.mcot.net/
http://www.opm.go.th/
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ส่วนที่ 3 : หลักการและแนวปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของ บมจ. อสมท 
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นิยามและค าจ ากัดความ 

นิยาม 

บมจ.  อสมท หมายถึง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

บุคลากรของ บมจ. อสมท หมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง  บมจ. อสมท 

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2535  ซึ่งหมายถึงบริษัทที่ บมจ. อสมท มีอ านาจ

ควบคุมกิจการ ได้แก่ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จ ากัด  และ 

บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จ ากัด 

สิทธิมนุษยชน  

(Human Right)      

หมายถึง สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ ได้รับ       

การรับรองทั้งความคิดและการกระท าที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้  โดย

ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง หมายถึง คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยคัดเลือก

จากกรรมการ บมจ. อสมท และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้

เฉพาะทาง  เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองและก ากับดูแลงานเฉพาะเรื่อง

แทนคณะกรรมการ บมจ. อสมท 
     

ค าจ ากัดความ 

คอร์รัปชั่น 

Corruption 

หมายความว่า การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญามอบให้ 

ให้ค ามั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่

เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน 

หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว

กระท าหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง

ธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือ

รักษาไว้ซึ่งประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ

ท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 
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ค าจ ากัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขัดกัน 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า (1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคล

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม ของ บมจ. อสมท 

หรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

(2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็น

บุคคลดังต่อไปนี้ของ บมจ. อสมท หรือบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้บริหาร  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น

ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคล

ดังกล่าว  

(3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ท าการแทนหรืออยู่

ภายใต้ อิทธิพลของบุคคลตาม (1) ถึ ง  (2 ) ต่ อการตัดสินใจ  

การก าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ 

หรือบุคคลอ่ืนที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์ท านองเดียวกัน 

นอกจากนี้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ยังหมายความถึง   

(1) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการบริษัท 
(2) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการตาม (1) 
(3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอ านาจควบคุมกิจการ 
(4) บุคคลใดที่กระท าการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหาก
บริษัทท าธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคล
ดังต่อไปนี้ จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั้งนี้ เฉพาะการท า
ธุรกรรมดังกล่าว 
1. กรรมการของบริษัท 
2. ผู้บริหารของบริษัท 
3. บุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการบริษัท 
4. กรรมการของบุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการบริษัท 
5. บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคล 
ตาม 1. 2. 3.หรือ 4.  

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หมายความว่า รายการระหว่าง บมจ. อสมท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ของ บมจ. อสมท หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยว
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โยงกัน เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม บมจ. 

อสมท รวมถึงบริษัทท่ีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมด้วย 

เงื่อนไขการค้าทั่วไป หมายถึง ราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ซึ่งรวมถึงราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ราคาและเงื่อนไขที่ บมจ. อสมท หรือบริษัทย่อยได้รับ หรือให้กับ 

   บุคคลทั่วไป 

2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป 

3. ราคาและเงื่อนไขที่ บมจ. อสมท สามารถแสดงได้ว่าบุคคลที่

ประกอบกิจการเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมใน บมจ. อสมท เกินกว่าร้อยละ 10 

ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

ผู้มีอ านาจควบคุม 

  

หมายถึง บุคคลที่มีอ านาจควบคุมกิจการ คือ (1) ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงใน 
บริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
(2)  ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหนึ่ง 
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอ่ืนใด  (3) ควบคุมการ
แต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อันประกอบด้วย       

ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ คู่ค้าลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน และสังคม  

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัท หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่ บมจ. อสมท เป็นผู้ถือหุ้นและอยู่ใน

ความหมายของ บริษัทย่อย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ (1) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่

บริษัทมีอ านาจควบคุมกิจการ (2) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน

จ ากัดที่บริษัทย่อยตาม (1)  มีอ านาจควบคุมกิจการ (3) บริษัทจ ากัด 

หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอดๆ 

โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อ านาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (2) 
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ความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

หมายความว่า     การด าเนินกิจกรรม หรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจมีความต้องการส่วนตัว 

หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่และ

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท   

 

ค าจ ากัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

ประโยชน์อื่นใด   หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ 

การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ปกติประเพณีนิยม  หมายความว่า   เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความ

รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี   การแสดงความขอบคุณ  

การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตาม

มารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 

หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ หรือจากบุคคลที่             

ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ

วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

ผู้ที่เกี่ยวดอง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ

มารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดาน

ของคู่สมรสบุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

 

ค าจ ากัดความในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ            

การสื่อสาร (Information  

and Communication 

Technology หรือ ICT) 

หมายถึง การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่

ครอบคลุมระบบสื่อสาร อันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ 

เครื่องมือการสื่อสารอ่ืนๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล 

และบริการสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคมจ านวนมาก

ที่เชื่อมโยงติดต่อกันและใช้ร่วมกันได้ 
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หมวดที่ 1  ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม 

(1) หลักการด้านความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และส่งเสริมนโยบายรัฐ 

(2) หลักการด้านการเคารพกฎหมาย หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 

(3) หลักการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 
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1. หลักการด้านความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และส่งเสริมนโยบายรัฐ 

 บมจ. อสมท เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ยึดมั่น                    

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การเทิดทูนพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็น 

มิ่งขวัญของชาติ ส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง

กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจริยธรรมของประชาชน 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1.1 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต  และรับผิดชอบต่อประเทศชาติและ

ประชาชน   

1.3 ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.4 ส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง

กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และจริยธรรมของประชาชน 

1.5 ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินกิจการสื่อสารมวลชนโดยค านึงถึง

ประโยชน์สาธารณะ และไม่กระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์    

 

2.  หลักการด้านการเคารพกฎหมาย หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 

บมจ. อสมท มุ่งด าเนินงานตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี                  

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในหลักนิติธรรม รวมทั้งยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฎิบัติ 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
2.1 ยึดมั่นในหลักนิติธรรม โดยต้องศึกษา ท าความเข้าใจกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งกฎ ระเบียบ  

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ 

ขอค าปรึกษาจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านกฎหมาย 

2.2 การปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ

นั้นๆ ก่อนการเดินทางเพ่ือให้แน่ใจว่า การปฏิบัติงานและอุปกรณ์ท่ีน าไปด้วย รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการเดินทางและ

การปฏิบัติงานในประเทศนั้นๆ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศนั้น 
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2.3 เคารพกติกาของสังคมและเคารพในหลักสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลอ่ืน สิทธิมนุษยชน อย่างเสมอภาค 

รวมถึงการเคารพกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างสันติสุข มีศักดิ์ศรี มีเสรีภาพ มีไมตรีจิต  

และมีความเมตตาต่อกัน บุคลากรของ บมจ.  อสมท จะต้องใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลอ่ืน และต้องไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ส่วนรวม 

 

3. หลักการด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 
บมจ. อสมท ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการเชื่อมโยง              

กับพนักงานและผู้บริหาร บมจ. อสมท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในที่ส าคัญและการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

เช่น ผู้ชม/ผู้ฟัง ผู้ผลิตรายการ นักวิชาการและสมาคม/องค์กรวิชาชีพ เป็นต้น โดยน าทั้งสองส่วนมาบูรณาการไปสู่

กระบวนการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

3.1 มุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและของผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง 

3.2 ให้ความส าคัญในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

3.3 ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นใน

บุคลากรของ บมจ. อสมท     

3.4 ให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ โดยกิจกรรม 

ที่กระท าต้องเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมได้จริง 
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หมวดที่ 2 ความรับผิดชอบต่อ บมจ. อสมท 

(4) หลักการด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรต่อ บมจ. อสมท 

(5) หลักการด้านการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

(6) หลักการว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมือง 

(7) หลักการด้านการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 

(8) หลักการด้านการรับ การให้ของขวัญ  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

(9) หลักการด้านการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน 

(10) หลักการด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

(11) หลักการด้านการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  และการบริหาร 

ความเสี่ยง 
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(4) หลักการด้านความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรต่อ บมจ. อสมท 
บุคลากรของ บมจ. อสมท พึงรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของ บมจ. อสมท ประพฤติตนให้เหมาะสม                      

มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามระเบียบของ บมจ. อสมท รวมทั้งใช้
ทรัพยากรและทรัพย์สินของ บมจ. อสมท อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการ
ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ไม่กระท าการใดๆ ที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือหลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงเกียรติคุณของ บมจ. อสมท   

 
แนวทางปฏิบัติที่ดี    

4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม รอบคอบ ทุ่มเทก าลังกายและสติปัญญาในการท างาน 

โดยให้ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ  

4.2 รักษาทรัพย์สิน ธ ารงไว้ ซึ่งชื่อเสียง และประโยชน์อ่ืนใดของบริษัท โดยมิให้ใช้ไปโดยไม่ก่อประโยชน์แก่

บริษัท และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

4.3 รับผิดชอบงานเยี่ยงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมุ่งมั่นให้มีผลการด าเนินงานที่ดีเลิศ โดยผสมผสานวิธีการ

และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน าไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยค านึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบัน

และอนาคต 

4.4 ไม่ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของ บมจ. อสมท  โดยต้องจัดท าเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต 

รอบคอบ  และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4.5 ไม่กระท าการอันขัดกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของ บมจ. อสมท กฎหมาย และระเบียบของภาครัฐ

และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
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(5)  หลักการด้านการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน 

บมจ. อสมท มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยในการปฏิบัติงานด้านการผลิตและ
น าเสนอข่าว รายการ และโฆษณา ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของ บมจ. อสมท ได้ยึดมั่นตามครรลองจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพสื่อสารมวลชน และมีความส านึกในบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

แนวปฏิบัติที่ดี 
แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันของการผลิตและน าเสนอข่าว รายการ และโฆษณา ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของ  

บมจ. อสมท มีดังนี้ 
5.1 ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

5.2 ต้องค านึงถึงศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณี  ความสงบเรียบร้อยของสังคม และค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 

5.3 ต้องไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เสียดสี ไม่สื่อไปในทางดูถูก เหยียดหยามหรือ

เป็นการล้อเลียนกลุ่มเฉพาะ และให้ความคุ้มครองต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส  

5.4 ต้องระมัดระวังการน าเสนอภาพ  โดยไม่น าเสนอภาพความรุนแรง ความทารุณโหดร้ายแบบชัดเจน ภาพ

ที่มีลักษณะลามกอนาจาร อบายมุข รวมถึงการกระท าท่ีผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม 

5.5 ต้องเคารพในลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา  โดยไม่น าเสนอข้อมูลที่เป็นการลอกเลียนแบบ การบิดเบือน 

ดัดแปลง แก้ไข ท าซ้ า เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือด าเนินการโดยมิชอบต่อทรัพย์สินทางปัญญา  โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

องค์กรหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 

5.6 เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการน าเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร  ต้องด าเนินการชี้แจงหรือแก้ไขความ

ผิดพลาดโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว 

5.7 การน าเสนอผ่านทุกช่องทาง ต้องแยกระหว่างเนื้อหาของ “ข้อมูลข่าวสาร” กับ “ความเห็น” ออกจาก

กันอย่างชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซ้ า 

5.8 งดเว้นการโต้ตอบด้วยความรุนแรงผ่านทุกสื่อของ บมจ. อสมท ในกรณีที่บุคคลอื่นมีความเห็นแตกต่างกัน 

การละเว้นไม่โต้ตอบ จะท าให้ความขัดแย้งไม่บานปลายจนหาที่สิ้นสุดไม่ได้ 

 
แนวปฏิบัติที่ดีเฉพาะด้านการผลิตและน าเสนอข่าว 
 

5.9 ต้องยึดถือข้อเท็จจริงเป็นส าคัญ ต้องตรวจสอบข้อมูลข่าวให้ถูกต้อง  ครบถ้วนอย่างรอบด้าน ไม่น าเสนอ

ข่าวลือ หรือข่าวที่ปราศจากแหล่งข่าวอ้างอิง  รวมทั้งปราศจากความเห็นที่เป็นอคติ ความล าเอียงทั้งโดยเปิดเผยและ

แอบแฝง 

5.10  ต้องค านึงถึงความเป็นธรรมแก่ทุกฝุายที่มีส่วนได้เสียในข้อเท็จจริงของข่าวนั้น  โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝุาย

ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามสมควร 
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5.11  ต้องปกปิดชื่อตัว ชื่อสกุล รูปร่าง ลักษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทั้งข้อมูลหรือข่าวสารส าคัญ  

ที่แหล่งข่าวประสงค์ให้ปกปิด  

5.12 การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณ์ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ 

ผู้ที่ถูกพาดพิง และต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่า เป็นข้อเท็จจริงหรือการแสดงความคิดเห็น โดยต้องแจ้งให้ทราบว่า เป็นการ

แสดงความคิดเห็นหรือการวิจารณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพเท่านั้น การแสดงความคิดเห็นพึงกระท าโดยบริสุทธิ์ใจ และไม่

มีพันธะกรณีอ่ืนใด นอกจากมุ่งปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสาธารณชน โดยไม่ยอมให้อิทธิพลอ่ืนใดมาครอบง าความคิดเห็น  

 

แนวปฏิบัติที่ดีเฉพาะด้านการผลิตและน าเสนอรายการ  
5.13 จัดเวลาการออกอากาศให้เหมาะสม ส าหรับผู้ชมในแต่ละกลุ่ม โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของหน่วยงาน

ภาครัฐที่ก ากับดูแล  

5.14 ควรแสดงค าเตือน/หรือค าแนะน า ในกรณีที่น าเสนอภาพ/ฉากที่มีความสุ่มเสี่ยงอันตรายต่อการ

เลียนแบบและเข้าใจผิด  

5.15 ไม่น าเสนอฉากการเสพสิ่งมึนเมา (บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ยาเสพติด และอบายมุข รวมทั้ง 

ไม่เสนอโฆษณาที่จะส่งผลอันตรายต่อเด็กทั้งทางร่างกาย จิตใจ หรือท าให้ขาดความรู้สึกผิดชอบ หรือโดยอาศัย  

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการจูงใจโดยไม่สมควร 

5.16 ผู้ด าเนินรายการ จะต้องใช้ทักษะ ความรู้ และความช านาญตามวิชาชีพในการน าเสนอ/จัดรายการ และ

ต้องด าเนินรายการด้วยความสุภาพทั้งกิริยา ท่าทาง  และวาจา น้ าเสียง ถ้อยค า ถูกต้องตามอักขระวิธีภาษาไทย 

ระมัดระวังไม่ใช้ถ้อยค าที่อาจสื่อความหมายท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ถ้อยค าที่อาจตีความหมายได้หลายนัย  

ซึ่งจะท าให้การสื่อสารข้อมูลไม่ชัดเจน หรือพาดพิงบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

5.17 ผู้ด าเนินรายการ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินรายการ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติของทางสถานีฯ 

5.18 ผู้ด าเนินรายการ ต้องไม่อวดอ้างหรือแสดงตนไปในทางแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในทางการเมือง 

ธุรกิจ หรืออ่ืนใด แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ กลุ่มผลประโยชน์ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการ

กระท าของผู้ด าเนินรายการ หรือมีข้อเรียกร้องอันเกิดจากการกระท านี้ บมจ. อสมท ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย 

 

แนวปฏิบัติที่ดีเฉพาะด้านการโฆษณาสินค้าและบริการ  
5.19 ต้องไม่ใช้ข้อความ ภาษา หรือภาพที่ไม่เหมาะสม และไม่น าเสนอในลักษณะชวนเชื่อ อวดอ้างสรรพคุณ 

จนเกินกว่าความเป็นจริง ท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญที่เกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือเข้าใจไม่ถูกต้อง หรือ

ก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ 
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5.20 ไม่น าเสนอเนื้อหาโดยมีการอ้างอิงถึงบุคคล องค์กร สถาบัน หรือแอบอ้างน าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องไป

สนับสนุนการน าเสนอ โดยที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่มีการอ้างอิงและแอบอ้าง  

 

(6) หลักการว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมือง 
บมจ. อสมท มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ฝักไฝุพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด  

และไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ให้ความ
เคารพในสิทธิเสรีภาพ และสนับสนุนการใช้สิทธิทางการเมืองของบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคน ในฐานะพลเมืองที่ดี
ตามกฎหมาย และภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

 
แนวปฏิบัติที่ดี 

6.1 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในระบอบการเมือง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

6.2 ให้ความส าคัญในการเป็นกลางทางการเมือง โดยน าเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมืองด้วยความเป็นกลาง 

ปราศจากอคติ ความล าเอียง ทั้งโดยเปิดเผยและแอบแฝง 

6.3 ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาส่งเสริมให้พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด 

ในพ้ืนที่ของ บมจ. อสมท รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของ บมจ. อสมท ในกิจกรรม ซึ่งจะท าให้ บมจ. อสมท 

สูญเสียความเป็นกลาง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว เว้นแต่เป็นไป

ตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น กล่าวคือ การโฆษณาหรือออกอากาศรายการด้าน

การเมืองต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้พรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดย

วิธีการให้เช่าเวลา หรือรับจ้างผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี หรือสปอตโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ของ 

บมจ. อสมท เพ่ือออกอากาศหาเสียงในช่วงของการเลือกตั้ง บมจ. อสมท ต้องปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น 

 
(7) หลักการด้านการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 

บมจ. อสมท ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศส าคัญ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่

ไม่ใช่การเงินที่จัดท าขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใสอย่างสม่ าเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ                  

แต่ บมจ. อสมท มีหน้าที่ปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับ ได้แก่ ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ หากเปิดเผยต่อสาธารณชน

หรือตกอยู่ในมือคู่แข่งแล้ว ย่อมกอ่ให้เกิดผลกระทบต่อ บมจ. อสมท รวมทั้งข้อมูลของผู้ที่ บมจ. อสมท มีอยู่   
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แนวทางปฏิบัติที่ดี 

7.1 จัดให้มีมาตรการปูองกันบุคลากรของ บมจ. อสมท ในการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยก าหนดแนวทางการรักษา และการใช้ข้อมูลภายในไว้     

7.2 ต้องละเว้นการใช้ข้อมูลภายในของ บมจ. อสมท  โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลการด าเนินการ หรือ

การบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของ บมจ. อสมท ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของตนในการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของ บมจ. อสมท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บมจ. อสมท  

7.3 ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท ทั้งในขณะที่ยังปฏิบัติหน้าที่ และแม้จะเกษียณอายุ 

ลาออก หรือสิ้นสุดการท างานกับ บมจ. อสมท ไปแล้ว 

7.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของ บมจ. อสมท ที่มีอ านาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย 

7.5 ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า รวมทั้งข้อมูลทางการค้า ต่อบุคลากรของ บมจ. อสมท ที่ไม่เกี่ยวข้อง  

และบุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการฟูองร้องคดี 

หรือคณะกรรมการ บมจ. อสมท อนุมัติให้มีการเปิดเผย 

7.6 ต้องเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและเอกสารต่างๆ ไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ก าหนด ทั้งที่เก็บไว้เป็นเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์    

 
(8)  หลักการด้านการรับ การให้ของขวัญ  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสามารถน ามาซึ่งความเสี่ยงต่อการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรืออาจน ามา

ซึ่ งความล าบากใจ และอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่ งอาจท าให้  บมจ. อสมท  

เสียประโยชน์ในที่สุด  ดังนั้น บมจ. อสมท จึงให้ความส าคัญในการก าหนดแนวทางประกอบการพิจารณาของบุคลากร

ของ บมจ. อสมท  
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

8.1 พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญจากลูกค้าหรือบุคคลที่ติดต่อธุรกิจด้วย  

8.2 ในกรณีที่จ าเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้  ในการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดให้ค านึงถึง

หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

8.2.1  เป็นการรับโดยธรรมจรรยา หรือในลักษณะที่เป็นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าไม่เกินที่

กฎหมายก าหนด (มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และเป็นไปตามประเพณีนิยม) ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย 

และของขวัญ หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย 
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8.2.2  แม้ว่าของขวัญมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท แต่การรับของขวัญไม่ได้อยู่ในประเพณีนิยม และ 

การปฏิเสธของขวัญอาจท าให้เกิดความไม่พอใจหรือกระทบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในกรณีที่บุคลากรของ  

บมจ. อสมท มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับ และการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ว่าเป็นกรณีที่ไม่ผิดศีลธรรม 

ประเพณีอันดีงามและกฎหมาย แต่การรับและการให้นั้น อาจไม่เหมาะสม ให้ด าเนินการ ดังนี้  

(1) แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับของขวัญต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงานเพ่ือพิจารณาว่า มีความเหมาะสม และควรรับหรือไม่ พร้อมกรอกแบบฟอร์มการรับของขวัญส่งให้กับ 

ส านักทรัพยากรมนุษย์ 

(2) หากผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพิจารณาแล้วระบุว่า ไม่สมควรรับ ให้คืน

ของขวัญแก่ผู้ให้โดยทันที  

(3) ในกรณีที่ไม่สามารถคืนกลับผู้ให้ได้ ให้ส่งมอบของขวัญดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงาน

โดยเร็ว 

(4) หน่วยงานก าหนดทางเลือกในการจัดการของขวัญ เช่น บริจาคองค์กรการกุศล  

8.3 ห้ามบุคลากรของ บมจ. อสมท  และครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด

จากลูกค้า คู่คา้ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. อสมท ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานจริยธรรมหรือวิชาชีพสื่อสารมวลชน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็น

ผลประโยชน์ขัดกันได้   

8.4 ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของ บมจ. อสมท  

เองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

8.5 การให้ของขวัญตามประเพณีนิยม  มูลค่าของขวัญที่ให้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด และไม่เป็นการ

ฟุุมเฟือย รวมทั้งควรงดการให้ของขวัญ หากการให้ของขวัญมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจต่อกัน 

 

(9) หลักการด้านการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน 

บมจ. อสมท มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ต้องด าเนินการในนาม 
บมจ. อสมท ด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบของ บมจ. อสมท และถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือมั่นใจว่าเงินบริจาคจะถูก
น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนา และสังคม หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค และ/หรือการให้
เงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปเพ่ือใช้ในทางทีไ่ม่สุจริตใดๆ  
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แนวทางปฏิบัติที่ดี 
9.1 การให้เงินบริจาคเพ่ือการกุศลไม่ว่าเป็นการให้เงิน ทรัพย์สิน รวมถึงบริการผ่านสื่อของ บมจ. อสมท  

แก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และจะต้องด าเนินการในนาม บมจ. 

อสมท ด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบการบริจาคของ บมจ. อสมท และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจน

สามารถติดตามและตรวจสอบได้ เพ่ือให้มั่นใจว่าเงินบริจาคถูกใช้เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือ ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างแท้จริง  

9.2 การให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรหรือกิจกรรมใดๆ  ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ ตราสินค้า และ/

หรือ ภาพลักษณ์ที่ดีของ บมจ. อสมท และต้องมีการระบุชื่อ และ/หรือ ตราสัญลักษณ์ของ บมจ. อสมท อย่างชัดเจน  

โดยด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนที ่บมจ. อสมท ก าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 

9.3 บมจ. อสมท ก าหนดให้มีอ านาจด าเนินการในเรื่องการบริจาค และการให้เงินสนับสนุนที่ก าหนดจ านวน

และล าดับชั้นในการพิจารณาอนุมัติไว้อย่างชัดเจน  มีการเก็บหลักฐานการอนุมัติและบันทึกบัญชี รวมถึงมีการ

ตรวจสอบโดยส านักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคและให้เงินสนับสนุน

เป็นไปโดยสุจริตและโปร่งใส 

9.4 ห้ามบุคลากรของ บมจ. อสมท ใช้ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของ บมจ. อสมท กระท าการบริจาค และ/หรือ 

ให้เงินสนับสนุน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือขัดต่อกฎหมาย 

 

(10) หลักการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

บมจ. อสมท สนับสนุนให้บุคลากรของ บมจ. อสมท ศึกษา ค้นคว้า เพ่ือสร้างนวัตกรรมทั้งด้านธุรกิจใหม่ๆ  
และเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิตอลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างราบรื่นก่อให้เกิดประโยชน์แก่ บมจ. อสมท โดยต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 

แนวทางปฏิบัติที่ดี   
10.1 บมจ. อสมท ส่งเสริมให้บุคลากรของ บมจ. อสมท มีการพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า เพ่ือใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิตอล ในการสร้างนวัตกรรม และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

10.2 กรณีงานที่เป็นผลจากการปฏิบัติหรือด าเนินการตามค าสั่งของ บมจ. อสมท หรือเป็นผลงานจากการ

ด าเนินการตามทางการที่จ้างก็ดี หรืองานที่บุคลากร บมจ. อสมท ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เวลา สถานที่ บุคลากร หรือ

วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดของบริษัท ต้องตกลงยินยอมและให้ถือว่า บมจ. อสมท มีกรรมสิทธิ์ และเป็นเจ้าของ

ทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานนั้นๆ 
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10.3 ใช้อีเมล์และสื่ออินเตอร์เน็ตที่จัดให้  เพ่ือธุรกิจของ บมจ. อสมท อย่างระมัดระวัง และไม่น ามาซึ่งความ

เสื่อมเสียชื่อเสียง บมจ. อสมท และไม่ใช้ชื่อหรือตราของ บมจ. อสมท และระบบคอมพิวเตอร์ของ บมจ. อสมท

เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี  หรือละเมิดกฎหมาย  

10.4 ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามบุคลากรของ บมจ. อสมท ติดตั้ง

และน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ในส านักงานโดยเด็ดขาด   

10.5 ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ เพ่ือปูองกันไม่�ให้�บุคคลอ่ืนเข้าถึงรหัสผ่�านของตน 

รวมทั้งไม่�ใช้อินเตอร�์เน็ตเข�าไปยังเว็บไซต์�ที่ไม�่คุ�้นเคย และอาจจะเปน็อันตรายต่อ�ระบบคอมพิวเตอร์�ของ บมจ. อสมท  

10.6 บุคลากรของ บมจ. อสมท มีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟูมข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่

จ าเป็นต่อการท างาน และปฏิบัติตามกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเคร่งครัด 

10.7 บมจ. อสมท ให้ความส าคัญกับงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยจะไม่แพร่ภาพ แพร่เสียงงานอันเป็นการละเมิด

ลิขสิทธิ์ 

10.8 ต้องไม่ท าซ้ าหรือดัดแปลง การเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ ให้เช่าต้นฉบับ รายการ บทความ 

โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

10.9 ต้องไม่เปลี่ยนแปลง ท าซ้ า ลบทิ้ง หรือท าลายข้อมูลของ บมจ. อสมท โดยไม่ได้รับอนุญาต 

10.10 งดเว้นการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต หรือสังคมออนไลน์ ในการวิพากษ์ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็นในเรื่องที่

เป็นข้อมูลภายในองค์กร หรืออาจส่งผลกระทบต่อองค์กร 

 

(11) หลักการด้านการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  และการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. อสมท ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบ                      
การตรวจสอบภายในที่ดี รวมทั้งมีนโยบายที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ที่มีผลกระทบต่อกิจการของ บมจ. อสมท เพ่ือปกปูองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของ บมจ. อสมท 
โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว  รวมทั้งฝุายบริหารและพนักงานที่ให้ความส าคัญในการควบคุม
ภายใน  การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง  

 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 

11.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และ

ระบบการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้นทราบ 
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11.2 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแสดงความคิดเห็นหรือรายงานได้อย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย โดยต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือต าแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

บุคคลใดๆ และไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่สามารถบังคับให้คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่แสดงความคิดเห็นตามที่พึงจะเป็น 

11.3 บมจ. อสมท ต้องจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระมีสายการบังคับบัญชาโดยตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ  มีความรู้

ความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเท่ียงธรรม มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตาม

หลักจรรยาบรรณส าหรับผู้ตรวจสอบภายในและต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นจากการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

11.4 บมจ. อสมท ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 

การประเมินผลการควบคุมภายใน รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการประเมิน  (Control self-Assessment : 

CSA) และน าผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป 

โดยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ 

11.5 บมจ. อสมท ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในให้แก่

บุคลากรของ บมจ. อสมท และมีการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เปูาหมาย หรือความส าเร็จของงาน มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่และทุกระดับ  

รวมทั้งมีระบบติดตาม และประเมินผลที่ดีเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริงเกิดผลส าเร็จ 

ของงาน และมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

11.6 บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการท างาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก บุคลากรของ บมจ. อสมท มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง

ทางการเงินและรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล 
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หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

(12) หลักการด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

(13) หลักการด้านความสัมพันธ์และรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

(14) หลักการด้านความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า 

(15) หลักการด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน 

(16) หลักการด้านการจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

(17) หลักการด้านจริยธรรมของพนักงาน 

(18) หลักการด้านความความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

(19) หลักการด้านการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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(12) หลักการด้านความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บมจ. อสมท ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และ บมจ. อสมท มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพ่ิม  

แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

12.1 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การตัดสินใจด าเนินการใดๆ กระท าด้วยความระมัดระวัง 

รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม  

12.2 บมจ. อสมท ต้องไม่กระท าการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น                    

ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิออกเสียงลงมติ โดยประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้

อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเสนอความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัยตามระเบียบวาระการประชุม  

12.3 ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสาร

และค าแนะน าในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการ                     

ในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการท างานของ

กรรมการอิสระแต่ละท่านท่ีครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา 

12.4 บมจ. อสมท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระเพ่ิมเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ

แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้การขอเพ่ิมวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมาย

และข้อบังคับของ บมจ. อสมท โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอให้ความช่วยเหลือ

และให้ค าแนะน าได ้

12.5 บมจ. อสมท ต้องรายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูลทาง การเงิน การบัญชี และรายงานอ่ืนๆ ของ บมจ. อสมท 

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง  

12.6 บมจ. อสมท ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวก

และด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้  มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ 
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(13) หลักการด้านความสัมพันธ์และรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บมจ. อสมท ตระหนักถึงความส าคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความส าเร็จของธุรกิจของ บมจ . อสมท   
จึงมีเจตจ านงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา 

 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
13.1 มุ่งม่ันพัฒนารายการและบริการให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ

ผู้บริโภค   

13.2 เสนอข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ โดยไม่มีการเสนอเกินความจริง 

13.3 ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจของลูกค้า 

13.4 จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และบริการ รวมทั้งการด าเนินงาน 

และด าเนินการอย่างถึงที่สุดเพ่ือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
 

 

(14) หลักการด้านความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า 

บมจ. อสมท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
14.1 ด าเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี ค านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการ

กล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง  

14.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 

14.3 บมจ. อสมท ให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภค  

แต่จะต้องมิได้เป็นไปเพ่ือการผูกขาดหรือลดคุณภาพของสินค้าและการบริการ โดยบุคลากรของ บมจ. อสมท            

ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่งและบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี  ไม่เปิดเผย หรือละเลยให้ความลับของ บมจ. อสมท 

ตกอยู่ในมือของคู่แข่งทางการค้า 
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(15)  หลักการด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บมจ. อสมท ตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท โดยให้
ความส าคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะท างานอยู่ในส่วนใด ฝุายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้บุคลากรของ 
บมจ. อสมท ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ดี ปลอดภัย  จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการท างาน มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน และจัดหานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท างาน 

 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
15.1 บมจ. อสมท ปฏิบัติต่อบุคลากรของทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ให้ความเคารพ

ต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

15.2 การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระท าด้วยความเสมอภาค  

บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระท า หรือการปฏิบัติของ

พนักงานนั้นๆ 

15.3 บมจ. อสมท ให้โอกาสบุคลากรของ บมจ. อสมท ในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ จัดระบบ

ผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่

ละคน และสร้างแรงกระตุ้นในการท างาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เหมาะสมตามระเบียบของ 

บมจ. อสมท 

15.4 บมจ. อสมท ต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน                

โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

15.5 บมจ. อสมท ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และ 

ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 

15.6 บมจ. อสมท ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัท 

15.7 บุคลากรของ บมจ. อสมท มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม รวมทั้งปฏิบัติ

ตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งท าแทน ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจ าเป็นหรือเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน 

15.8 บุคลากรของ บมจ. อสมท ต้องมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตน 

เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ บมจ. อสมท 

15.9 บุคลากรของ บมจ. อสมท ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และ

วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมท่ี บมจ. อสมท จัดขึ้น 
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15.10 บุคลากรของ บมจ. อสมท ต้องไม่กระท าการพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามทุกรูปแบบ ต่อบุคลากรของ 

บมจ. อสมท หรือ บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ   

 

(16)  หลักการด้านการจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

การจัดซื้อ จัดหา ของ บมจ.อสมท จะต้องมีการด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้   และก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม                
      

 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
16.1 บุคลากรของ บมจ. อสมท ที่ท าหน้าที่จัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการ ต้องค านึงถึงความต้องการ                 

ความคุ้มค่า ราคา และ คุณภาพ การจัดซื้อ และต้องด าเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค 

16.2 ควรมีการวางแผนการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ ไม่ควรท าการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้ระยะเวลา

กระชั้นจนเกินไป ควรให้เวลาคู่ค้า อย่างพอเพียงในการเตรียมตัว และข้อสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบ และ

ควรมีนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาในการท าสัญญา 

16.3 จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดหา ต้องวางตัวเป็นกลาง การเจรจาต่อรองต้องเป็นไป

อย่างโปร่งใสเป็นการภายใน และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในคู่มือการก ากับดูแลกิจการ เรื่อง หลักการด้านการขัดแย้ง

ผลประโยชน์ขัดกันอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้ 

16.4 บุคลากรของ บมจ. อสมท ที่ท าหน้าที่จัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการ ต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ

จากผู้เสนอราคาหรือผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อรายอื่น 

16.5 บมจ. อสมท ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า บมจ. อสมท หรือลูกค้าไม่สามารถ

ปฏิบัติตามสัญญา หรือมีเหตุอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาในทันทีเพ่ือหา

แนวทางในการแก้ไข 
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(17)  หลักการด้านจริยธรรมของพนักงาน 

บุคลากรของ บมจ. อสมท ต่างปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน ด้วยความสุภาพ              

มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง

เคร่งครัด 

 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
17.1 บมจ. อสมท เสริมสร้างการท างานเป็นทีมโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือประโยชน์ต่องาน

ของบริษัทฯ โดยส่วนรวม 

17.2 บุคลากรของ บมจ. อสมท ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับฟังค าแนะน า ค าสั่งและรับผิดชอบ

โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชา หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ ที่อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อบุคคลหรือต่อ บมจ. อสมท และควรรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานด้วยเหตุ

และผล 

17.3 ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้  

และไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

17.4 ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้ง  

มีความสุภาพต่อพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานทุกระดับ 
 

 

(18)  หลักการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บมจ. อสมท ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากร บมจ. อสมท และสนับสนุนให้มีการใช้

ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

18.1 ต้องเอาใจใส่อย่างจริงใจในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรของ บมจ. อสมท 

และต้องส่งเสริมให้ปฏิบัติงานโดยมีระบบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่มีมาตรการ

ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดตามมาตรฐานสากล 

18.2 ด าเนินการเพ่ือปูองกันและควบคุมความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันจะเกิดจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย  

การบาดเจ็บ หรือเจ็บปุวยจากการท างาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การปฏิบัติงานผิดวิธี หรือความผิ ดพลาด

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บมจ. อสมท โดยผู้บริหารและ

พนักงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานอุบัติเหตุ อุบัติภัยหรืออุบัติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีตาม

มาตรการที่ก าหนดไว้  
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18.3 ต้องจัดให้มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤตขององค์กร เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการจัดการกับ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน เช่น เพลิงไหม้ ไฟฟูาดับ หรือการชุมนุมประท้วง เป็นต้น และมีการเตรียมพร้อม

ต่อเหตุวิกฤตอ่ืนๆ ที่อาจท าให้ การด าเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ บมจ. อสมท 

18.4 ต้องจัดให้มีการฝึกอบรม และเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่ บุคลากรของ บมจ. อสมท 

ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ และ ขั้นตอนการปฏิบัติและข้อควร

ระวังต่างๆ ทางด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพและทรัพย์สิน 

18.5 บมจ. อสมท มีนโยบายในการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องความปลอดภัย  สุขอนามัย 

และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความส าคัญของ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
 

 

(19)  หลักการด้านการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ บมจ. อสมท เป็นที่ตั้ง และปฏิบัติตาม

มาตรการปูองกันการมีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยส่วนได้เสียที่ บมจ. อสมท ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
19.1 หลีกเลี่ยงการกระท าการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท  หลีกเลี่ยงการท ารายการที่

เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

หรือบุคคลอ่ืนทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าหรือจากการใช้โอกาสหรือ

ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน รวมตลอดถึงการท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการท างาน

อ่ืนนอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน   

19.2 ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือ

องค์กรทางธุรกิจอ่ืนๆ การด ารงต าแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงใน

บริษัท และต้องแจ้งให้ผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

19.3 การรับบุคลากรใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือเครือญาติกับบุคลากรของ บมจ. อสมท ต้องเป็นไปอย่าง

โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน บุคลากรของ บมจ. อสมท ต้องไม่แทรกแซง หรือใช้อิทธิพลของตน

เข้าช่วยเหลือให้รับผู้เกี่ยวดองของตนเข้าท างาน 

19.4 คณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์

เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง บมจ. อสมท กับบริษัทย่อย อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
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เหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่

เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ บมจ. อสมท 

19.5 การประชุมพิจารณาวาระท่ีผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย  บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากที่ประชุม

เป็นการชั่วคราว เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืนมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของ

บุคลากรผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น 

19.6 การออกค าสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรผู้ออกค าสั่งเองย่อมท าไม่ได้ 

19.7 การน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต้องระมัดระวัง ไม่น าเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารที่

เกี่ยวข้องที่ตนเองหรือพวกพ้องมีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผู้ประกอบวิชาชีพข่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนข้อมูลและ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ต้องแจ้งหรือรายงานพร้อมกับการน าเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารทันที 

19.8 บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องจัดท ารายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือบุคคลใน

ครอบครัวมีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท ทุกครั้งที่พบรายการตามแบบที่ก าหนด 

19.9 ในกรณีที่ได้กระท าการ หรืออยู่ภายใต้สถานการณ์ที่สงสัยว่า หรือผู้อ่ืนเห็นว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับบริษัท จะต้องจัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เปิดเผยรายการที่สงสัยดังกล่าวตามแบบฟอร์ม

ที่ก าหนด โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และน าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่ามี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือไม่ และควรด าเนินการอย่างไร   
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แบบเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท 

 
 ข้าพเจ้า ................................................................... ต าแหน่ง ........................................................... 
ส่วน ...................................... ฝุาย.............................................. ส านัก ........................ ................................ 
สายงาน ...................................................   ได้อ่านและเข้าใจ ค าสั่ง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ท่ี 140/2551  เรื่อง 
การเปิดเผยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานกรณี
ที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  ดังนี้ 

  ข้าพเจ้าไม่มีกรณีที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)   

  ข้าพเจ้ามีกรณีที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  ...................................................................................................... ............................... 
........................................................................................................................................................................ 
  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แก้ไขปัญหาแล้ว (กรณีที่มีความขัดแย้ง) โดย ............................................  
........................................................................................................................................................................ 
  กรณีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ภายหลังการรายงาน
ครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที พร้อมแนบรายละเอียดเรื่องดังกล่าว  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      ลงชื่อ ...........................................................................  
                (                                               ) 
                              ผู้รายงาน 
                  วันที่ ........ เดือน.......................... พ.ศ. ............ 
 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา (ตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการฝุายขึ้นไป) 
 ข้าพเจ้า ...................................................... ต าแหน่ง ............................................ ............................ 
ได้รับทราบรายงานการเปิดเผยรายการของ .................................................................. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
      ลงชื่อ ............................................................... .................. 
                (                                               ) 
                  วันที่ .......... เดือน........................... พ.ศ. ........ ....... 
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1. แผนพัฒนาองค์กรปี 2564-2568 

2. นโยบายการก ากับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท 

3. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของ บมจ. อสมท  

4. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและการให้ของขวัญของ บมจ. อสมท 

6. ระเบียบ บมจ. อสมท ที่ 26/2554 ว่าด้วย ข้อก าหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

7. ระเบียบ บมจ. อสมท ที่ 27/2554 ว่าด้วย จริยธรรม และจรรยาบรรณ การประกอบวิชาชีพข่าว 

8. ระเบียบ บมจ. อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2561 

9. ระเบียบ บมจ. อสมท ว่าด้วยการบริจาค พ.ศ. 2557 

10. ระเบียบ บมจ. อสมท ว่าด้วยข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน พ.ศ. 2558 

11. ระเบียบ บมจ. อสมท ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน  พ.ศ. 2557 

12. ระเบียบ บมจ. อสมท ว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของ บมจ. อสมท พ.ศ. 2558 

13. ค าสั่ง บมจ. อสมท ที่ 140/2551 การเปิดเผยรายการที่เป็นขัดแย้งทางผลประโยชน์  และหลักเกณฑ์และ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

14. ค าสั่ง บมจ. อสมท ที่ 109/2564 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติงานและสั่งการแทนกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 

15. ประกาศ บมจ. อสมท ที่ 178/2557 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น  

 


