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คำนำ
คณะกรรมการ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) ได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิสาหรับ
ผูไ้ ด้รับ แต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการในบริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วมทุ น และบริ ษ ทั ร่ วมดาเนิ นกิ จการ ซึ่ ง
ประกอบด้วยสาระเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อพึงปฏิ บตั ิสาหรับผูไ้ ด้รับแต่งตั้ง
เรื่ องที่ตอ้ งขอรับนโยบาย การพ้นจากตาแหน่ง ค่าตอบแทน การประเมินผล การปฏิบตั ิงาน และ
ความรับผิด เพื่อให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งได้ทราบขอบข่ายและแนวทาง ในการปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทั้ง
มีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งเป็ น
การยกระดับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพ เปิ ดเผย โปร่ งใส และตรวจสอบได้
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิสาหรับผูไ้ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน
และบริ ษทั ร่ วมดาเนิ นกิ จการ ฉบับนี้ เป็ นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท
ได้กาหนดขึ้นโดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานหลักบรรษัทภิบาล (Good Governance) ตามมาตรฐานและระบบ
การจัดการที่ดี เพื่อก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่ องค์กร และเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั
และผูม้ ีส่วนได้เสี ย

คณะกรรมการ บมจ. อสมท
25 มีนาคม 2553
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หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
สำหรับผู้ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมกำรในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วมทุน และบริษัทร่ วมดำเนินกิจกำร
1. วัตถุประสงค์
บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) [บมจ. อสมท] เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย กลุ่ ม มี เ ดี ย และเอนเตอร์ เ ทนเมนต์ มี ภ ารกิ จ หลัก ในการเป็ นองค์ ก รธุ ร กิ จ ด้า น
สื่ อสารมวลชนที่มีความแข็งแกร่ งเชิ งธุ รกิจ มีการบริ หารงานที่เป็ นต้นแบบ ทั้งการขยายธุ รกิจใหม่
ภายใต้แนวคิดสังคมอุดมปั ญญา โดยให้บุคลากรของ บมจ. อสมท มี ส่วนร่ วม ตลอดจนร่ วมกับ
พันธมิ ตรทางธุ รกิ จทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ บมจ. อสมท เติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งจะเป็ นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยในภาพรวม โดยอยูบ่ นพื้นฐานบรรษัทภิบาล (Good
Governance) ตามมาตรฐานและระบบการจัดการที่ ดี ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยที่ บมจ. อสมท ได้ดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้สัญญาร่ วมดาเนิ นกิ จการ และจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุน
เพื่อร่ วมดาเนิ นธุ รกิ จเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ ง อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุ ตาม
วิสัย ทัศ น์ พันธกิ จ และเป้ าหมายของ บมจ. อสมท ดังนั้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึ ง เห็ น
สมควรให้ ก าหนดหลัก เกณฑ์และแนวปฏิ บ ตั ิ ส าหรั บ ผูไ้ ด้รับ แต่ งตั้ง เป็ นกรรมการในบริ ษ ทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมทุน และบริ ษทั ร่ วมดาเนิ นกิ จการ เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิและกากับดู แล รวมทั้งเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานสาหรับกรรมการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท
2. บทนิยำม
1
รัฐวิสาหกิจ

1

หมายถึง

กรรมการ

หมายถึง

บริ ษทั ย่อย

หมายถึง

รัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
กรรมการที่แต่งตั้งโดย บมจ. อสมท ในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมทุน หรื อบริ ษทั ร่ วมดาเนิ นกิจการ
และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการด้วย
บริ ษทั หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ที่ บมจ. อสมท
เป็ นผูถ้ ือหุน้ และอยูใ่ นความหมายของ บริ ษทั ย่อย
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

เพิ่มเติมบทนิยามคาว่า รัฐวิสาหกิจ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 29 กุมภาพันธ์
2555

-2บริ ษทั ร่ วมทุน

หมายถึง

บริ ษทั ร่ วมดาเนิ นกิจการ หมายถึง

NTA

หมายถึง

บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ ง
บมจ. อสมท ถือหุ น้ เกินกว่า ร้อยละ 25
บริ ษทั หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ ง บมจ. อสมท
ร่ วมดาเนินกิจการภายใต้สัญญาร่ วมดาเนิ น
กิจการ
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ (Net Tangible
Assets) ได้แก่ สิ นทรัพย์รวม-หนี้สินรวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
(ถ้ามี) (สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน เช่น ค่าความนิยม
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็ นต้น)

3. กำรแต่ งตั้งกรรมกำร
ให้ค ณะกรรมการ บมจ. อสมท มี อ านาจแต่ ง ตั้ง กรรมการในบริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ ว มทุ น
หรื อบริ ษทั ร่ วมดาเนินกิจการ โดยผูท้ ี่เป็ นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 ดารงตาแหน่ง กรรมการ บมจ. อสมท หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ข้ ึนไป หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.2 เป็ นผู ้มี ค วามรู ้ ค วามสามารถเหมาะสมกับ กิ จ การของบริ ษัท ย่ อ ย บริ ษ ัท ร่ ว มทุ น
หรื อบริ ษ ทั ร่ วมดาเนิ น กิ จการ หรื ออยู่ใ นหน่ ว ยงานของ บมจ. อสมท ซึ่ งมี ห น้า ที่ ก ากับ ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบริ ษทั ดังกล่าว
2
3.3 ให้กรรมการ บมจ. อสมท สามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน
หรื อบริ ษทั ร่ วมดาเนิ นกิ จการ ได้คนละไม่เกิ น 2 แห่ ง
ทั้งนี้ เมื่ อนับรวมการเป็ นกรรมการใน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ นผู ถ้ ื อ หุ ้ น ทุ ก แห่ ง จะต้อ งไม่ เ กิ น 3 แห่ ง และให้
ผูบ้ ริ หารระดับสู งตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ข้ ึนไป สามารถดารงตาแหน่งได้คนละ
ไม่เกิน 2 แห่ง
3.4 ต้องไม่มีส่วนได้เสี ย ในกิ จการที่กระทากับบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน หรื อบริ ษทั ร่ วม
ดาเนิ นกิ จ การ ที่ ตนได้รับแต่ งตั้ง หรื อในกิ จการที่ มี ล ักษณะเป็ นการแข่ งขันกับบริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ัท
ร่ วมทุ น และบริ ษ ัท ร่ วมด าเนิ นกิ จการที่ ตนได้รั บแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ ทั้ง นี้ ไม่ ว่ า โดยทางตรง
หรื อทางอ้อม
2

ข้อ 3.3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
ข้อความเดิ ม “3.3 ให้กรรมการ บมจ. อสมท สามารถดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน หรื อ
บริ ษทั ร่ วมดาเนินกิจการ ได้คนละไม่เกิน 1 แห่ ง และให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ ขึ้นไป สามารถดารงตาแหน่งได้คนละไม่เกิน 2 แห่ง”

-34. บทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
กรรมการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน หรื อบริ ษทั ร่ วมดาเนิ นกิจการ จะต้องปฏิบตั ิ หน้าที่
ดังนี้
4.1 ปฏิบตั ิตามนโยบายซึ่ งคณะกรรมการ บมจ. อสมท กาหนดด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
รวมทั้ง จะต้องไม่ ใ ช้ค วามลับ ทรั พ ย์สิ น หรื อเงิ นทุ นของบริ ษ ัท ฯ ไปในทางที่ มิ ช อบเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
4.2 การลงมติ ในที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุ น และบริ ษ ทั ร่ วม
ดาเนิ นกิ จการ กรรมการจะต้องกระทาด้วยความระมัดระวังรอบคอบคานึ งถึงผลกระทบที่อาจเกิ ดจาก
มติน้ นั หากไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม ก็ให้คดั ค้านหรื อทักท้วง ไม่ควรเพิกเฉย และให้จดบันทึก
ไว้ในรายงานการประชุมด้วยทุก ครั้ง และในการลงมติเรื่ องสาคัญจะต้องดาเนินการขอนโยบายจาก
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6
4.3 กรรมการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน และบริ ษทั ร่ วมดาเนิ นกิจการมีหน้าที่รายงาน
ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ดังนี้
4.3.1 รายงานผลการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน และบริ ษทั
ร่ วมดาเนินกิจการ
4.3.2 รายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านตามแบบที่ บมจ. อสมท ก าหนดทุ ก ไตรมาส
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในไตรมาสนั้น ๆ เพื่อให้ บมจ. อสมท สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย หรื อแนวทางแก้ไขปั ญหาอุปสรรคของบริ ษทั ฯ ได้ทนั กับ
เหตุการณ์
4.3.3 รายงานเรื่ อ งที่ เ ป็ นนโยบายหรื อ เรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบอย่า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ
บมจ. อสมท หรื อ การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ ว มทุ น และบริ ษ ัท ร่ ว มด าเนิ น กิ จ การ
โดยทันทีที่มีเหตุการณ์หรื อทันทีที่ทราบ
4.4 จะต้องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิ สาหรับผูไ้ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุ น หรื อบริ ษทั ร่ วมดาเนิ นกิ จการ ซึ่ งคณะกรรมการ บมจ. อสมท
ได้กาหนดโดยเคร่ งครัด
4.5 จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรื อเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั ฯ นั้น

-45. ข้ อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ได้ รับแต่ งตั้ง
5.1 ให้กรรมการที่มีอาวุโสสู งสุ ดรายงานเรื่ องที่เป็ นนโยบายหรื อสาระสาคัญต่อประธาน
กรรมการ บมจ. อสมท เว้น แต่ ก รณี ที่ เ ป็ นเรื่ อ งที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ บริ ษ ัท ฯ
หรื อ บมจ. อสมท รวมทั้งกรณี ที่กรรมการคนใดมีความเห็นไม่สอดคล้องกับความเห็นของที่ประชุ ม
กรรมการ ให้กรรมการในบริ ษทั ฯ ทุกคนรายงานต่อ ประธานกรรมการ บมจ. อสมท
5.2 ในการเข้าร่ วมประชุม ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน หรื อ
บริ ษ ัท ร่ ว มด าเนิ น กิ จ การจะต้อ งแสดงความคิ ด เห็ น ที่ ชัด เจนของ บมจ. อสมท ในเรื่ อ งนั้น ๆ
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม และขอให้ มี ก ารบัน ทึ ก ความเห็ น ไว้ใ นรายงานการประชุ ม ด้ว ยทุ ก ครั้ ง กรณี ที่ มี
ข้อปั ญหาที่ไม่สามารถให้ความเห็นได้ในทันที ให้ขอรับข้อเสนอดังกล่าวมาเพื่อขอรับนโยบายจาก
บมจ. อสมท ก่อน
6. เรื่ องทีต่ ้ องขอรับนโยบำย
กรรมการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน และบริ ษทั ร่ วมดาเนิ นกิจการ มีหน้าที่ขอรับนโยบาย
จาก คณะกรรมการ บมจ. อสมท ดังนี้
6.1 กรณี การประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
6.1.1 งบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วยงบดุล งบกาไรขาดทุน
6.1.2 การจัดสรรกาไรและการจ่ายปั นผล
6.1.3 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6.1.4 ค่าตอบแทนกรรมการ
6.2 กรณี มติพิเศษตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ดังนี้
6.2.1 การแก้ไขข้อบังคับหรื อหนังสื อบริ คณห์สนธิ
6.2.2 การเพิ่มทุน
6.2.3 การออกหุ น้ ใหม่ ให้เสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เงินเต็มค่าแล้วหรื อใช้แต่บางส่ วน
6.2.4 การลดทุน
6.2.5 การเลิกบริ ษทั
6.2.6 การควบบริ ษทั
6.2.7 การแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด

-56.3 เรื่ องอื่นๆ ซึ่ งคณะกรรมการ บมจ. อสมท กาหนดสาหรับกรณี บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน
ดังนี้
6.3.1 การอนุมตั ิงบประมาณประจาปี และแผนธุ รกิจประจาปี ของบริ ษทั
6.3.2 การลงทุนและการก่อหนี้ ซึ่ งมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรื อตั้งแต่ 3 %
ของ NTA ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน และ แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่ากัน ทั้งนี้ ในการพิจารณา
มูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนที่จะมีการทารายการในครั้งนี้ดว้ ย
6.3.3 การแต่งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การ (หรื อตาแหน่งที่เทียบเท่า)
6.3.4 การกาหนดโครงสร้ างองค์กร ค่าตอบแทน สวัสดิ การ ของกรรมการ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ และพนักงานของบริ ษทั ฯ ในทุกระดับ การปรับปรุ งสภาพการจ้าง ค่าตอบแทนพนักงาน
และลูกจ้าง สวัสดิการ
6.3.5 เรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ บมจ. อสมท
7. กำรพ้นจำกตำแหน่ ง
การพ้นจากตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุนและบริ ษทั ร่ วมดาเนิ นกิจการเมื่อ
7.1 พ้นจากการเป็ นกรรมการของ บมจ. อสมท
7.2 พ้นจากตาแหน่งผูบ้ ริ หาร พนักงานหรื อลูกจ้างของ บมจ. อสมท
7.3 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
7.4 ครบวาระการดารงตาแหน่ง
7.5 ขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.6 ลาออก
7.7 ตาย
8. ค่ ำตอบแทน
ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน และบริ ษทั ร่ วมดาเนินกิจการ
ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ นั้นกาหนด

-69. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูไ้ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน และบริ ษทั ร่ วมดาเนินกิจการ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยถือ
เป็ นส่ วนหนึ่งของการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน และ
บริ ษทั ร่ วมดาเนิ นกิจการ ในคราวต่อไป
10. ควำมรับผิด
ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน หรื อบริ ษทั ร่ วมดาเนินกิจการ
มีความรับผิด ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
10.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หมวด 4 บริ ษทั จากัด ส่ วนที่ 3 วิธีจดั การ
บริ ษทั จากัด
10.2 พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 คณะกรรมการ
10.3 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
10.4 พระราชบัญญัติวา่ ด้วยความรับผิดของพนักงานในองค์การของรัฐ หรื อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2502
10.5 ข้อบังคับ และระเบียบ บมจ. อสมท
10.6 ข้อบังคับและกฎระเบียบ ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมทุน และบริ ษทั ร่ วมดาเนิ นกิจการ
ที่เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
10.7 กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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