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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
บทนา
คณะกรรมการ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) เชื่ อมัน่ ว่าระบบและกระบวนการบริ หารจัดการ
องค์กรด้วยการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะนามาซึ่ งความสาเร็ จ ในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จที่ ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย จึ งแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร
กลั่นกรองงาน เสนอความเห็ น และติ ดตามงานที่ มีความสาคัญ ให้แก่ คณะกรรมการ บมจ.อสมท ทั้ง นี้
เพื่อช่วยให้การดาเนินงานของคณะกรรมการ บมจ.อสมท เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นรู ปธรรม
เพื่อที่จะดารงไว้ซ่ ึ งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และเป็ นที่ยอมรับจากผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย
คณะกรรมการบริ หาร จึงได้จดั ทากฎบัตรของคณะกรรมการบริ หารขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขต
ของหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดารงตาแหน่ง และการพ้นจากตาแหน่ง
เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หาร และเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ บมจ. อสมท ต่อไป
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บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่

-2-

1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกลัน่ กรอง
งาน เสนอความเห็ น และติ ดตามงานที่ มีความสาคัญ ให้แก่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งนี้ เพื่อช่ วยให้
การดาเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ตามหลักการกากับดู แลกิจการที่ดี และเป็ นรู ปธรรมเพื่อที่จะ
ดารงไว้ซ่ ึ งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และเป็ นที่ยอมรับจากผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย

2. องค์ ประกอบ
2.1 คณะกรรมการ บมจ.อสมท เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร โดยคัดเลือกจากกรรมการ
ของ บมจ.อสมท
2.2 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยกรรมการของ บมจ.อสมท สาม (3) คนเป็ นอย่างน้อย
และมีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทาหน้าที่เป็ นประธาน
2.3 คณะกรรมการบริ หาร มีสิทธิ เชิญผูท้ รงคุณวุฒิเข้าร่ วมประชุมในวาระที่เห็นว่าจาเป็ น และ
เป็ นประโยชน์แก่ บมจ.อสมท

3. คุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ าม
3.1 กรรมการบริ หาร ต้องเป็ นกรรมการ บมจ.อสมท และไม่ใช่ประธานกรรมการ บมจ.อสมท
3.2 กรรมการบริ หาร จะต้องมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่
คณะกรรมการ บมจ.อสมท เห็นว่ามีความจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ และความรับผิดชอบ
3.3 กรรมการบริ หาร ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
บริ หาร
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4. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
4.1 พิจารณากลัน่ กรองงาน ให้คาแนะนา และข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานของ บมจ.อสมท ให้
เป็ นไปตามแผนงานและนโยบายที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท กาหนด
4.2 พิจารณากลัน่ กรองแผนธุ รกิจ และแผนการลงทุน ของ บมจ.อสมท
4.3 พิจารณากลัน่ กรองแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการ และตัวชี้ วดั ที่สาคัญ ผลการดาเนิ นงาน
ด้านการเงิน ของ บมจ.อสมท
4.4 พิจารณากลัน่ กรองงานด้านธุ รกิจใหม่และนวัตกรรม (Innovation) การบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทลั และด้านกฎหมาย ของ บมจ.อสมท
4.5 พิ จ ารณากลั่น กรองการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารใดๆ ที่ เ กิ นอ านาจอนุ ม ตั ิ ข อง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และนาเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4.6 ติดตามงานที่มีความสาคัญที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย
4.7 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย

5. วาระการดารงตาแหน่ ง
5.1 คณะกรรมการบริ หาร มีวาระการดารงตาแหน่ง เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั ว่าด้วยเรื่ องการ
ดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ บมจ.อสมท
5.2 ในกรณี ที่กรรมการรายใดพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ บมจ.อสมท
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นทดแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งดังกล่าว
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6. การพ้นจากตาแหน่ ง
กรรมการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
6.1 ตาย
6.2 ลาออก
6.3 ครบกาหนดตามวาระ
6.4 พ้นจากการเป็ นกรรมการของ บมจ.อสมท
6.5 คณะกรรมการ บมจ.อสมท มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
6.6 ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 3

7. การประชุม
7.1 ในการประชุ มแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
7.2 การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ ประชุ ม ให้ถือเสี ย งข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจเชิญฝ่ ายบริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่สมควรเข้าร่ วมประชุ ม
หรื อขอให้ช้ ีแจงในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้

8. การรายงาน
คณะกรรมการบริ หารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บมจ.อสมท โดยนาเสนอความเห็ น และ
รายงานผลการดาเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท
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9. ค่ าตอบแทน
กรรมการบริ หาร มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ บมจ.อสมท กาหนด

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
คณะกรรมการบริ หารจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่
เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ.อสมท อนุมตั ิ

11. บทเฉพาะกาล
ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หาร บมจ.อสมท ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งและดารงตาแหน่ง
อยูใ่ นวันที่กฎบัตรฉบับนี้ใช้บงั คับ ยังดารงอยูไ่ ด้จนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่ง

กฎบัตรนี้ ได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการ บมจ.อสมท ในการประชุ มครั้งที่ 8/2564 เมื่ อวันที่
22 มิถุนายน 2564 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วนั ที่ 22 มิถุนายน 2564

พลตารวจเอก
(ทวิชชาติ พละศักดิ์)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่

