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บทน า 

คณะกรรมการ บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) เช่ือมัน่ว่าระบบและกระบวนการบริหารจดัการ
องคก์รดว้ยการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกับรรษทัภิบาล เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน ามาซ่ึงความส าเร็จ ในการ
ด าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสีย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร    
กลั่นกรองงาน เสนอความเห็น และติดตามงานท่ีมีความส าคญัให้แก่ คณะกรรมการ บมจ.อสมท ทั้งน้ี      
เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการ บมจ.อสมท เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเป็นรูปธรรม
เพื่อท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นท่ียอมรับจากผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย 

คณะกรรมการบริหาร จึงได้จดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการบริหารข้ึน เพื่อระบุถึงขอบเขต

ของหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ตลอดจนคุณสมบติั การแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหน่ง 

เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร และเพื่อให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์อง บมจ. อสมท ต่อไป 
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1.  วตัถุประสงค์ 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกลัน่กรอง
งาน เสนอความเห็น และติดตามงานท่ีมีความส าคญั ให้แก่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งน้ี เพื่อช่วยให ้ 
การด าเนินงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  
มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเป็นรูปธรรมเพื่อท่ีจะ
ด ารงไวซ่ึ้งการจดัการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด  และเป็นท่ียอมรับจากผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

2.  องค์ประกอบ 

2.1 คณะกรรมการ บมจ.อสมท เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคดัเลือกจากกรรมการ
ของ บมจ.อสมท 

2.2 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการของ บมจ.อสมท สาม (3) คนเป็นอยา่งนอ้ย 
และมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีเป็นประธาน 

2.3 คณะกรรมการบริหาร มีสิทธิเชิญผูท้รงคุณวฒิุเขา้ร่วมประชุมในวาระท่ีเห็นวา่จ าเป็น และ
เป็นประโยชน์แก่ บมจ.อสมท 

3.  คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้าม 

3.1 กรรมการบริหาร ตอ้งเป็นกรรมการ บมจ.อสมท และไม่ใช่ประธานกรรมการ บมจ.อสมท 

3.2 กรรมการบริหาร จะตอ้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ี
คณะกรรมการ บมจ.อสมท เห็นวา่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ 

3.3 กรรมการบริหาร ตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหาร 
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4.  บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบ 

บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

4.1 พิจารณากลัน่กรองงาน ใหค้  าแนะน า และขอ้เสนอแนะการปฏิบติังานของ บมจ.อสมท ให้
เป็นไปตามแผนงานและนโยบายท่ีคณะกรรมการ บมจ.อสมท ก าหนด 

4.2 พิจารณากลัน่กรองแผนธุรกิจ และแผนการลงทุน ของ บมจ.อสมท 

4.3 พิจารณากลัน่กรองแผนยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัการ และตวัช้ีวดัท่ีส าคญั ผลการด าเนินงาน
ดา้นการเงิน ของ บมจ.อสมท 

4.4 พิจารณากลัน่กรองงานดา้นธุรกิจใหม่และนวตักรรม (Innovation) การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์เทคโนโลยดิีจิทลั และดา้นกฎหมาย ของ บมจ.อสมท 

4.5 พิจารณากลั่นกรองการจัดซ้ือ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ท่ีเกินอ านาจอนุมติัของ
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และน าเสนอคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพื่อพิจารณาอนุมติั 

4.6 ติดตามงานท่ีมีความส าคญัท่ีคณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย 

4.7 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย 

5.  วาระการด ารงต าแหน่ง 

5.1 คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหน่ง เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั วา่ดว้ยเร่ืองการ
ด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ บมจ.อสมท 

5.2 ในกรณีท่ีกรรมการรายใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ บมจ.อสมท 
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอ่ืนทดแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งดงักล่าว 
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6.  การพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 

6.1 ตาย 

6.2 ลาออก 

6.3 ครบก าหนดตามวาระ 

6.4 พน้จากการเป็นกรรมการของ บมจ.อสมท 

6.5 คณะกรรมการ บมจ.อสมท มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

6.6 ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 3 

7.  การประชุม 

7.1 ในการประชุมแต่ละคร้ังจะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

7.2 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุม ให้ถือเสียงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน     
ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้สมควรเขา้ร่วมประชุม 
หรือขอใหช้ี้แจงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้

8.  การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บมจ.อสมท โดยน าเสนอความเห็น และ
รายงานผลการด าเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท 
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9.  ค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ บมจ.อสมท ก าหนด 

10.  การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการบริหารจะทบทวนกฎบตัรน้ีทุกปี และจะเสนอแนะการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตามท่ี
เห็นสมควร เพื่อใหค้ณะกรรมการ บมจ.อสมท อนุมติั 

11.  บทเฉพาะกาล 

ใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหาร บมจ.อสมท ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งและด ารงต าแหน่ง
อยูใ่นวนัท่ีกฎบตัรฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ยงัด ารงอยูไ่ดจ้นกวา่จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

 

กฎบตัรน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ บมจ.อสมท ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวนัท่ี   
22 มิถุนายน 2564 โดยมีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 22 มิถุนายน 2564 

 

    พลต ารวจเอก      

(ทวชิชาติ  พละศกัด์ิ) 
ประธานกรรมการ 

บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
 


