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ความรับผดิ  เพื่อใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งไดท้ราบขอบข่ายและแนวทาง  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  รวมทั้ง
มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม    ซ่ึงเป็น
การยกระดบัมาตรฐานการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได ้
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ไดก้  าหนดข้ึนโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานหลกับรรษทัภิบาล  (Good Governance) ตามมาตรฐานและระบบ   
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หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 

ส ำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย  บริษัทร่วมทุน  และบริษัทร่วมด ำเนินกจิกำร 
 
1.  วตัถุประสงค์   
 

 บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) [บมจ. อสมท]  เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  กลุ่มมีเดียและเอนเตอร์เทนเมนต์  มีภารกิจหลักในการเป็นองค์กรธุรกิจด้าน
ส่ือสารมวลชนท่ีมีความแข็งแกร่งเชิงธุรกิจ  มีการบริหารงานท่ีเป็นตน้แบบ  ทั้งการขยายธุรกิจใหม่  
ภายใตแ้นวคิดสังคมอุดมปัญญา  โดยให้บุคลากรของ บมจ. อสมท มี ส่วนร่วม  ตลอดจนร่วมกบั
พนัธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อให้ บมจ. อสมท เติบโตอย่างย ัง่ยืน  ซ่ึงจะเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียในภาพรวม   โดยอยูบ่นพื้นฐานบรรษทัภิบาล (Good 
Governance) ตามมาตรฐานและระบบการจดัการท่ีดี  ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังและ       
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยท่ี บมจ. อสมท ไดด้ าเนินธุรกิจภายใตส้ัญญาร่วมด าเนินกิจการ  และจดัตั้งบริษทัร่วมทุน
เพื่อร่วมด าเนินธุรกิจเสริมสร้างความแข็งแกร่ง  อนัเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการเพื่อให้บรรลุตาม 
วิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และเป้าหมายของ บมจ. อสมท  ดงันั้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงเห็น 
สมควรให้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบติัส าหรับผูไ้ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษทัย่อย  
บริษทัร่วมทุน  และบริษทัร่วมด าเนินกิจการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบติัและก ากบัดูแล  รวมทั้งเป็น
แนวทางในการปฏิบติังานส าหรับกรรมการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท 

  
2.  บทนิยำม 

 1รัฐวสิาหกิจ หมายถึง  รัฐวสิาหกิจ ตามพระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐาน 
ส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2548 

 

 กรรมการ หมายถึง  กรรมการท่ีแต่งตั้งโดย บมจ. อสมท ในบริษทัยอ่ย 
                                                            บริษทัร่วมทุน  หรือบริษทัร่วมด าเนินกิจการ               

และใหห้มายความรวมถึงประธานกรรมการ   
และรองประธานกรรมการดว้ย 

 บริษทัยอ่ย หมายถึง  บริษทั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั ท่ี บมจ. อสมท               
เป็นผูถื้อหุน้  และอยูใ่นความหมายของ บริษทัยอ่ย           
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
แห่งประเทศไทย 

    
1เพ่ิมเติมบทนิยามค าวา่  รัฐวิสาหกิจ โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท คร้ังท่ี 4/2555 วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ ์

2555 
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 บริษทัร่วมทุน  หมายถึง  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึง         
                                                                                  บมจ. อสมท ถือหุน้เกินกวา่ ร้อยละ 25 
 บริษทัร่วมด าเนินกิจการ  หมายถึง  บริษทัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึง บมจ. อสมท  

ร่วมด าเนินกิจการภายใตส้ัญญาร่วมด าเนิน
กิจการ 

NTA    หมายถึง  มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (Net Tangible  
                           Assets) ไดแ้ก่  สินทรัพยร์วม-หน้ีสินรวม- 
                          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย  
                          (ถา้มี)  (สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน เช่น ค่าความนิยม  
                          ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี เป็นตน้) 

                                                                      
3.  กำรแต่งตั้งกรรมกำร 
 ให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีอ านาจแต่งตั้ งกรรมการในบริษัทย่อย บริษทัร่วมทุน                   
หรือบริษทัร่วมด าเนินกิจการ โดยผูท่ี้เป็นกรรมการจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

3.1 ด ารงต าแหน่ง กรรมการ บมจ. อสมท หรือผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ข้ึนไป  หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญัติคุณสมบติั
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ   

3.2  เป็นผู ้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน                    
หรือบริษทัร่วมด าเนินกิจการ  หรืออยู่ในหน่วยงานของ บมจ. อสมท ซ่ึงมีหน้าท่ีก ากับ ติดต่อ 
ประสานงานกบับริษทัดงักล่าว 

23.3  ใหก้รรมการ บมจ. อสมท สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมทุน  
หรือบริษทัร่วมด าเนินกิจการ ไดค้นละไม่เกิน 2 แห่ง   ทั้งน้ีเม่ือนับรวมการเป็นกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจและหรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผูถื้อหุ้นทุกแห่งจะต้องไม่เกิน 3 แห่ง และให้
ผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ข้ึนไป สามารถด ารงต าแหน่งไดค้นละ
ไม่เกิน 2 แห่ง 

3.4  ตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สีย ในกิจการท่ีกระท ากบับริษทัย่อย บริษทัร่วมทุน  หรือบริษทัร่วม
ด าเนินกิจการ ท่ีตนได้รับแต่งตั้ง  หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขนักับบริษทัย่อย  บริษัท             
ร่วมทุน  และบริษัทร่วมด าเนินกิจการท่ีตนได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ ทั้ ง น้ีไม่ว่าโดยทางตรง                  
หรือทางออ้ม 
    
2ขอ้ 3.3 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท คร้ังท่ี 4/2555 วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555  

ขอ้ความเดิม “3.3 ให้กรรมการ บมจ. อสมท สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมทุน หรือ
บริษทัร่วมด าเนินกิจการ ไดค้นละไม่เกิน 1 แห่ง และให้ผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ระดบัผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการ
ใหญ่ ข้ึนไป สามารถด ารงต าแหน่งไดค้นละไม่เกิน 2 แห่ง” 
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4.  บทบำทหน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 
 

 กรรมการในบริษทัย่อย บริษทัร่วมทุน  หรือบริษทัร่วมด าเนินกิจการ  จะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี 
ดงัน้ี 

     4.1  ปฏิบติัตามนโยบายซ่ึงคณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  
รวมทั้งจะต้องไม่ใช้ความลับ ทรัพย์สิน หรือเงินทุนของบริษัทฯ ไปในทางท่ีมิชอบเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น   

     4.2  การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัย่อย  บริษทัร่วมทุน  และบริษทัร่วม
ด าเนินกิจการ  กรรมการจะตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดจาก
มตินั้น     หากไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุม ก็ใหค้ดัคา้นหรือทกัทว้ง  ไม่ควรเพิกเฉย  และให้จดบนัทึก
ไวใ้นรายงานการประชุมดว้ยทุกคร้ัง  และในการลงมติเร่ืองส าคญัจะตอ้งด าเนินการขอนโยบายจาก
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6 

     4.3  กรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมทุน และบริษทัร่วมด าเนินกิจการมีหนา้ท่ีรายงาน    
ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ดงัน้ี 

 4.3.1  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมทุน และบริษทั
ร่วมด าเนินกิจการ 

 4.3.2  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบท่ี บมจ. อสมท ก าหนดทุกไตรมาส  
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัในไตรมาสนั้น ๆ เพื่อให้ บมจ. อสมท สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการก าหนดนโยบาย หรือแนวทางแกไ้ขปัญหาอุปสรรคของบริษทัฯ ไดท้นักบั
เหตุการณ์  

4.3.3  รายงานเร่ืองท่ีเป็นนโยบายหรือเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ              
บมจ. อสมท หรือการด าเนินงานของบริษัทย่อย  บริษทัร่วมทุน และบริษัทร่วมด าเนินกิจการ       
โดยทนัทีท่ีมีเหตุการณ์หรือทนัทีท่ีทราบ 

      4.4  จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัส าหรับผูไ้ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ        
ในบริษทัย่อย  บริษทัร่วมทุน  หรือบริษทัร่วมด าเนินกิจการ  ซ่ึงคณะกรรมการ บมจ. อสมท                    
ไดก้  าหนดโดยเคร่งครัด 

     4.5  จะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  หรือเป็นการแข่งขนักบับริษทัฯ นั้น 
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5.  ข้อพงึปฏิบัติส ำหรับผู้ได้รับแต่งตั้ง  
 

 5.1 ใหก้รรมการท่ีมีอาวโุสสูงสุดรายงานเร่ืองท่ีเป็นนโยบายหรือสาระส าคญัต่อประธาน
กรรมการ บมจ. อสมท   เว ้นแต่กรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทฯ                   
หรือ บมจ. อสมท  รวมทั้งกรณีท่ีกรรมการคนใดมีความเห็นไม่สอดคลอ้งกบัความเห็นของท่ีประชุม
กรรมการ ใหก้รรมการในบริษทั ฯ ทุกคนรายงานต่อ ประธานกรรมการ บมจ. อสมท  
 5.2 ในการเขา้ร่วมประชุม ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมทุน หรือ 
บริษัทร่วมด าเนินกิจการจะต้องแสดงความคิดเห็นท่ีชัดเจนของ บมจ. อสมท ในเร่ืองนั้ น ๆ                     
ต่อท่ีประชุมและขอให้มีการบันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุกคร้ัง  กรณีท่ีมี                     
ขอ้ปัญหาท่ีไม่สามารถให้ความเห็นไดใ้นทนัที  ให้ขอรับขอ้เสนอดงักล่าวมาเพื่อขอรับนโยบายจาก 
บมจ. อสมท ก่อน 
 
6.  เร่ืองทีต้่องขอรับนโยบำย 
 

 กรรมการในบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วมทุน และบริษทัร่วมด าเนินกิจการ มีหนา้ท่ีขอรับนโยบาย
จาก คณะกรรมการ บมจ. อสมท ดงัน้ี  

6.1  กรณีการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
6.1.1 งบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุล งบก าไรขาดทุน 
6.1.2  การจดัสรรก าไรและการจ่ายปันผล 
6.1.3  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
6.1.4  ค่าตอบแทนกรรมการ 

6.2  กรณีมติพิเศษตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ดงัน้ี 
6.2.1 การแกไ้ขขอ้บงัคบัหรือหนงัสือบริคณห์สนธิ 
6.2.2  การเพิ่มทุน 
6.2.3 การออกหุน้ใหม่ ให้เสมือนหน่ึงวา่ไดใ้ชเ้งินเตม็ค่าแลว้หรือใชแ้ต่บางส่วน 
6.2.4  การลดทุน 
6.2.5  การเลิกบริษทั 
6.2.6  การควบบริษทั 
6.2.7  การแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
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6.3  เร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงคณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนดส าหรับกรณี บริษทัย่อย  บริษทัร่วมทุน 
ดงัน้ี 

6.3.1   การอนุมติังบประมาณประจ าปี และแผนธุรกิจประจ าปีของบริษทั 
6.3.2   การลงทุนและการก่อหน้ี ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่  5 ลา้นบาทข้ึนไป หรือตั้งแต่ 3 % 

ของ NTA ของบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วมทุน และ  แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่กนั  ทั้งน้ีในการพิจารณา
มูลค่ารายการใหร้วมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือนก่อนท่ีจะมีการท ารายการในคร้ังน้ีดว้ย 

6.3.3   การแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการ (หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า) 
6.3.4   การก าหนดโครงสร้างองค์กร ค่าตอบแทน สวสัดิการ ของกรรมการ กรรมการ

ผูจ้ดัการ และพนกังานของบริษทัฯ ในทุกระดบั การปรับปรุงสภาพการจ้าง  ค่าตอบแทนพนกังาน
และลูกจา้ง สวสัดิการ  
  6.3.5  เร่ืองท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ บมจ. อสมท  
 
7.  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
 

  การพน้จากต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วมทุนและบริษทัร่วมด าเนินกิจการเม่ือ  
7.1  พน้จากการเป็นกรรมการของ บมจ. อสมท 
7.2  พน้จากต าแหน่งผูบ้ริหาร พนกังานหรือลูกจา้งของ บมจ. อสมท 
7.3  คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 
7.4  ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
7.5  ขาดคุณสมบติัตามพระราชบญัญติัคุณสมบติัมาตรฐานส าหรับกรรมการและ 
       พนกังานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
7.6  ลาออก 
7.7  ตาย 

 

8.  ค่ำตอบแทน 
 

ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วมทุน  และบริษทัร่วมด าเนินกิจการ 
ไดรั้บค่าตอบแทนเฉพาะตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ นั้นก าหนด  
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9.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะประเมินผลการปฏิบติังานของผูไ้ดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ในบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วมทุน  และบริษทัร่วมด าเนินกิจการ ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี  โดยถือ
เป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย  บริษทัร่วมทุน  และ
บริษทัร่วมด าเนินกิจการ ในคราวต่อไป 
 
10.   ควำมรับผดิ 

 

ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมทุน หรือบริษทัร่วมด าเนินกิจการ 
มีความรับผดิ ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั  และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

10.1  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ หมวด 4  บริษทัจ ากดั  ส่วนท่ี 3  วธีิจดัการ 
         บริษทัจ ากดั 
10.2  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  หมวด 6  คณะกรรมการ 
10.3  พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
10.4  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยความรับผดิของพนกังานในองคก์ารของรัฐ  หรือหน่วยงาน 

                       ของรัฐ พ.ศ. 2502 
10.5  ขอ้บงัคบั และระเบียบ บมจ. อสมท 
10.6  ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบ ของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมทุน  และบริษทัร่วมด าเนินกิจการ 

                       ท่ีเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 10.7  กฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
 

--------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


