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บทนา
บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน) (ต่อไปเรี ยกโดยย่อว่ำ บมจ. อสมท ) เป็ นรัฐวิสำหกิจซึ่ งจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อยูภ่ ำยใต้บงั คับแห่ งพระรำชบัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.
2543 อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 19 แห่ งพระรำชบัญญัติดงั กล่ ำว คณะกรรมกำร บมจ. อสมท
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพในกำร
ดำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจ ตลอดจนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรแรงงำนสัมพันธ์ และเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นๆ
ตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
คณะกรรมกำรกิ จกำรสัมพันธ์ จึงได้จดั ทำกฎบัตรของคณะกรรมกำรกิ จกำรสัมพันธ์ข้ ึน เพื่อระบุ
ถึงขอบเขตของหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ องค์ประกอบ กำรแต่งตั้ง วำระกำรดำรงตำแหน่ง และกำรพ้น
จำกต ำแหน่ ง เพื่ อ ใช้เ ป็ นมำตรฐำนในกำรปฏิ บ ัติง ำน และเพื่ อ ให้ส ำมำรถปฏิ บ ัติ ห น้ำ ที่ ใ ห้บรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อไป
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1. วัตถุประสงค์
คณะกรรมกำร บมจ. อสมท แต่งตั้งคณะกรรมกำรกิ จกำรสัมพันธ์เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำช
บัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำร
ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นงำนของ บมจ. อสมท ตลอดจนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรแรงงำน
สัมพันธ์ กำรปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน บมจ. อสมท กำรพิจำรณำปรับปรุ งระเบียบข้อบังคับ
ในกำรทำงำน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อนำยจ้ำง ลูกจ้ำงและ บมจ. อสมท รวมทั้งหน้ำที่อื่นๆที่กำหนดไว้
ในพระรำชบัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

2. องค์ ประกอบ
2.1 กรรมกำร บมจ. อสมท ซึ่ งคณะกรรมกำร บมจ. อสมท เห็ นสมควรแต่งตั้งเป็ นประธำน
กรรมกำร
2.2 ผูแ้ ทนฝ่ ำยนำยจ้ำงซึ่ ง บมจ. อสมท แต่งตั้งจำกฝ่ ำยบริ หำรของ บมจ. อสมท ตำมจำนวนที่
บมจ. อสมท กำหนด ซึ่ งต้องไม่นอ้ ยกว่ำห้ำคนแต่ไม่เกินเก้ำคน
2.3 ผูแ้ ทนฝ่ ำยลูกจ้ำงซึ่ งแต่งตั้งจำกสมำชิ กของสหภำพแรงงำน บมจ. อสมท ตำมที่สหภำพ
แรงงำนเสนอ มีจำนวนเท่ำกับผูแ้ ทนฝ่ ำยนำยจ้ำงเป็ นกรรมกำร

3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรกิ จกำรสัม พันธ์ มี อำนำจหน้ำ ที่ ตำมที่ ก ำหนดไว้ใ นพระรำชบัญญัติแรงงำน
รัฐวิสำหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มำตรำ 22 ดังนี้
3.1 พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นกำรของ บมจ. อสมท
ตลอดจนส่ งเสริ มและพัฒนำกำรแรงงำนสัมพันธ์
3.2 หำทำงปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน บมจ. อสมท
3.3 พิจำรณำปรับปรุ งระเบียบข้อบังคับในกำรทำงำนอันจะเป็ นประโยชน์ต่อนำยจ้ำง ลูกจ้ำง
และบมจ. อสมท
3.4 ปรึ กษำหำรื อเพื่อแก้ปัญหำตำมคำร้องทุกข์ของลูกจ้ำงหรื อสหภำพแรงงำนรวมถึงกำรร้อง
ทุกข์ที่เกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินยั
3.5 ปรึ กษำหำรื อเพื่อพิจำรณำปรับปรุ งสภำพกำรจ้ำง
3.6 ดำเนิ นกำรและให้ควำมร่ วมมือเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภำพและรักษำผลประโยชน์ของ บมจ.
อสมท
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4. วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมกำรกิ จ กำรสั ม พันธ์ มี ว ำระอยู่ใ นต ำแหน่ ง ครำวละสองปี กรรมกำรซึ่ ง พ้น จำก
ตำแหน่งอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้

5. การพ้นจากตาแหน่ ง
นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมข้อ 4 กรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์พน้ จำกตำแหน่ง เมื่อ
5.1 ตำย
5.2 ลำออก
5.3 เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรื อเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
5.4 พ้นจำกกำรเป็ นฝ่ ำยบริ หำรหรื อเมื่อ บมจ. อสมท เห็นควรให้มีกำรเปลี่ยนผูแ้ ทน
ใหม่ สำหรับกรณี ของผูแ้ ทนฝ่ ำยนำยจ้ำง
5.5 พ้นจำกกำรเป็ นสมำชิกของสหภำพแรงงำน หรื อเมื่อสหภำพแรงงำนเห็นควรให้มี
กำรเปลี่ยนผูแ้ ทนใหม่ หรื อพ้นจำกกำรเป็ นลูกจ้ำง สำหรับกรณี ของผูแ้ ทนฝ่ ำยลูกจ้ำง
5.6 ได้รับโทษจำคุ ก โดยคำพิพ ำกษำถึ งที่ สุด เว้นแต่เป็ นโทษสำหรั บ ควำมผิดที่ ไ ด้
กระทำโดยประมำท หรื อควำมผิดลหุโทษ
ในกรณี ที่กรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์พน้ จำกตำแหน่งก่อนวำระ ให้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรกิจกำร
สั ม พัน ธ์ แ ทนต ำแหน่ ง ที่ ว่ำ ง และให้ ผูซ้ ่ ึ งได้รั บ แต่ ง ตั้ง อยู่ใ นต ำแหน่ ง เท่ ำ กับ วำระที่ เ หลื อ อยู่ข อง
กรรมกำรที่ตนแทน

6. การประชุม
6.1 คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์จดั ให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6.2 ในกรณี ที่ก รรมกำรกิ จกำรสั ม พันธ์ ไ ม่น้อยกว่ำหนึ่ ง ในสำมร้ องขอให้คณะกรรมกำร
กิจกำรสัมพันธ์จดั ให้มีกำรประชุมภำยในสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับคำร้องขอ
6.3 กำรประชุ มคณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ ต้องมีกรรมกำรมำประชุ มไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ ง
ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด และต้องมีกรรมกำรฝ่ ำยนำยจ้ำงและฝ่ ำยลูกจ้ำงอย่ำงน้อยฝ่ ำยละหนึ่ งคน
จึงเป็ นองค์ประชุม

-46.4 ในกำรประชุ มครำวใด ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ นที่ประชุ ม หรื อไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ
หน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในที่ประชุม
6.5 มติที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในกำรลงคะแนนถ้ำคะแนน
เสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด
6.6 ในกำรประชุ มครำวใด ถ้ำไม่ได้องค์ประชุ มตำมที่กำหนดไว้ ให้จดั ให้มีกำรประชุ มอีก
ครั้งหนึ่ งภำยในสิ บห้ำวันนับตั้งแต่วนั ที่นดั ประชุ มครั้งแรก กำรประชุ มครั้งหลังนี้ แม้จะไม่มีกรรมกำร
ฝ่ ำยนำยจ้ำงหรื อฝ่ ำยลูกจ้ำงมำประชุม ถ้ำมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุม

7. การปฏิบัติหน้ าทีข่ องกรรมการกิจการสั มพันธ์
7.1 ให้นำยจ้ำงอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์หรื องดเว้น
กำรกระทำใด ๆ อันเป็ นผลให้กรรมกำรกิ จกำรสัมพันธ์ไม่สำมำรถทำงำนตำมอำนำจหน้ำที่ต่อไปได้
และนำยจ้ำงจะต้องไม่เข้ำแทรกแซงกำรดำเนิ นกำรของสหภำพแรงงำนที่เป็ นกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์
โดยมิชอบด้วยกฎหมำย
7.2 นำยจ้ำ งจะเลิ ก จ้ำ ง ลดค่ ำ จ้ำ ง หรื อตัดค่ ำ จ้ำ งกรรมกำรกิ จกำรสั ม พันธ์ ไ ด้ ต่ อเมื่ อได้รับ
อนุ ญำตจำกศำลแรงงำนก่อน เว้นแต่กรรมกำรกิ จกำรสัมพันธ์ผนู ้ ้ นั ให้ควำมยินยอมเป็ นหนังสื อหรื อ
เป็ นกำรเลิกจ้ำงเพรำะเหตุเกษียณอำยุ

8. การรายงาน
คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์รำยงำนผลกำรดำเนิ นงำน (ถ้ำมี) ในกำรประชุ มคณะกรรมกำร
บมจ. อสมท
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9. ค่ าตอบแทน
ประธำนคณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ ซึ่ งเป็ นกรรมกำร บมจ. อสมท ได้รับค่ำตอบแทนตำมที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ กำหนด และกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ ได้รับค่ำตอบแทนตำมที่คณะรัฐมนตรี กำหนด

กฎบัตรนี้ ได้รับอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำร บมจ. อสมท ในกำรประชุ มครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่
25 มีนำคม 2553 โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 25 มีนำคม 2553

(ศำสตรำจำรย์ สุ รพล นิติไกรพจน์)
ประธำนกรรมกำร
บริ ษทั อสมท จำกัด (มหำชน)

