หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ูถอื หุ้น
เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพือ่ พิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ซึ่ งมีความ
มุ่งมัน่ ในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีพ้ืนฐานอยูบ่ นความมีคุณธรรมจริ ยธรรมและความ
โปร่ งใส เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็ นธรรม
และยัง่ ยืน
บมจ. อสมท เห็นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และเสนอชื่อ
บุ คคลเพื่อพิจารณาเข้ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการล่วงหน้า
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายของ บมจ. อสมท มัน่ ใจได้ว่า ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย บมจ.
อสมท จะพิจารณาการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ตามหลักเกณฑ์ที่ บมจ. อสมท กําหนด ดังนี้
1. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
1.1 คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้นทีจ่ ะเสนอระเบียบวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บมจ. อสมท รายเดียวหรื อหลายราย ที่มีสัดส่ วนการถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั (ประมาณ 34,354,960 หุน้ )
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและวันประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
1.2 เรื่องที่ บมจ. อสมท จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องทีเ่ สนอเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 1.1
(2) เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ น้ มิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่ บมจ. อสมท จะดําเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิ บสองเดือนที่ผา่ นมา และเรื่ อง
ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุ นด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บของจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั (น้อย
กว่า 68,709,921 หุ ้น) เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนําเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญจากข้อเท็จจริ ง
ในขณะที่นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งก่อน
(5) กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

-21.3 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องจัดทําหนังสื อเสนอระเบียบวาระการประชุ มต่อ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ” ในส่ วนท้ายของ
หลักเกณฑ์น้ ีหรื ออาจแจ้งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 0-2245-1854 , E-mail Address ของเลขานุการ
บริ ษทั ที่ csmcot@mcot.net หรื อ Website ของบริ ษทั www.mcot.net/ir ก่อนส่ งต้นฉบับ “ แบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ” ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายหลังได้ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ ต้อง
ส่ งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ” พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และ
หลักฐานการถือหุ น้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2553 ตามที่อยูด่ งั นี้
ฝ่ ายเลขานุการบริษทั
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
(2) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 เสนอระเบียบวาระการประชุม
ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ือหุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะใน
ส่ วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ” และหลักฐาน
การถือหุ น้ พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ.
อสมท
(3) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายเดียว หรื อหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 เสนอระเบียบวาระ
การประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทํา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ”
1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
(4) ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ
บมจ. อสมท โดย
(4.1) หากผูถ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั จะแจ้งผูถ้ ือหุ ้นภายในวันที่
10 มกราคม 2554 หากผูถ้ ือหุ ้นไม่ดาํ เนินการแก้ไขและส่ งต้นฉบับให้ บมจ. อสมท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2554
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง

-3(4.2) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อมีคุณสมบัติตอ้ งห้ามตามข้อ 1.1
เลขานุการบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพือ่ ทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 31 มกราคม 2554

ฝ่ าย

(5) เรื่ องที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี และสําหรับเรื่ องที่ไม่ผา่ น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท บมจ. อสมท จะแจ้งในระเบียบวาระเรื่ องเพื่อทราบ พร้อมชี้ แจง
เหตุผลในการปฏิเสธเรื่ องดังกล่าว ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
2. การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ พิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการทีพ่ ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ
2.1 คุณสมบัตขิ องผู้ถอื หุ้นทีจ่ ะเสนอชื่อบุคคลเพือ่ พิจารณาเข้ ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ/กรรมการอิสระ
ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ/กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บมจ. อสมท รายเดียวหรื อหลายราย ที่มีสัดส่ วนการถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุน้
(2) ถือหุน้ บมจ. อสมท ในสัดส่ วนที่กาํ หนดตาม (1) ต่อเนื่องมาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ น้ อยูใ่ นวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ
(3) สามารถแสดงหลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
2.2 คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของบุคคลทีเ่ ข้ ารับการเสนอชื่อเพือ่ พิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ/กรรมการ
อิสระ
(1) มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์
(2) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. 2518 กฎหมายบริ ษ ัท มหาชนจํา กัด กฎหมายหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ บมจ. อสมท และกฎหมายหรื อระเบียบอื่นใด
(3) มีความรู ้ความสามารถ ภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริ ยธรรมและประวัติการทํางานที่ดี ปฏิบตั ิหน้าที่
กรรมการด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น (Duty of Obedience) ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และโปร่ งใส (Duty of Disclosure)
(4) มี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ เ หมาะสมและสํา คัญ ต่ อ กิ จ การของ บมจ. อสมท ตามองค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการ ได้แก่ การบริ หารจัดการ สื่ อสารมวลชน ธุ รกิจและการตลาด การศึกษาและสังคม เทคโนโลยี
สารสนเทศ บัญชีและการเงิน และกฎหมาย โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ปี 2554 มีกรรมการที่ตอ้ งออกตาม
วาระประกอบด้วยด้านบัญชีและการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริ หารจัดการ
(5) เป็ นผูท้ ี่มีความสนใจในกิจการของ บมจ. อสมท และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
(6) เป็ นผูท้ ี่ยนิ ยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ

-42.3 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อกลุ่มของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)
(2) ไม่เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน รวมทั้งไม่เป็ นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อน
ประจํา ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
(3) ไม่เป็ นบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนในลักษณะที่ เป็ นบิ ดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(4)ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริ ษัท และบริ ษัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งในลัก ษณะที่ มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อได้
ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรื อการบริ หารงาน ณ ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง เช่น
- มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มี ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ มี ผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งในด้าน
การเงินและการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะ
ทําให้ขาดความเป็ นอิสระ
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อ ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สิน
- เป็ นญาติสนิ ทกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยหรื อบุคคลที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรื อเป็ นผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
2.4 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องจัดทําหนังสื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหา
เป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ต่อคณะกรรมการสรรหาโดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็ น
กรรมการ บมจ. อสมท” ในส่ วนท้ายของแนวทางนี้ หรื ออาจแจ้งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการทาง E - mail Address
ของเลขานุ การบริ ษทั ที่ csmcot@mcot.net หรื อ Website ของบริ ษทั www.mcot.net/ir หรื อทางโทรสาร
หมายเลข 0-2245-1854 ก่อนส่ งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ.
อสมท” ต่อคณะกรรมการสรรหาภายหลังได้ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ต้องส่ งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

-51) หลักฐานการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 2.1 ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท”
3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และ ประวัติการทํางานของบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อ
4) เอกสารประกอบเพิม่ เติมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่อยู่ ดังนี้
ฝ่ ายเลขานุการบริษทั
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
(2) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 2.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหา ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน สําหรับผูถ้ ือหุ ้น
รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่ วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหา
เป็ นกรรมการ บมจ. อสมท” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน ทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท” และหลักฐานการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายตามที่กาํ หนดใน
(1) พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา หรื ออาจ
ส่ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่ งต้นฉบับตาม (1) ได้
(3) ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายเดียวหรื อหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท มากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทํา “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้
ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุกคนด้วย หรื ออาจส่ งเรื่ องอย่างไม่
เป็ นทางการก่อนส่ งต้นฉบับ ตาม (1) ได้
(4) ฝ่ ายเลขานุ ก ารบริ ษ ทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองคุ ณสมบัติแ ละตรวจสอบเอกสารในเบื้ องต้นให้
คณะกรรมการสรรหา โดย
(4.1) หากผูถ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้อง ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั จะแจ้งผูถ้ ือหุ ้นภายในวันที่
10 มกราคม 2554 หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ดาํ เนินการแก้ไขและส่ งต้นฉบับให้ถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2554
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง

-6(4.2) หากบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อมี คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรื อมีคุณสมบัติตอ้ งห้ามตามข้อ 2.2
หรื อ ผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1 ฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั จะส่ งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุน้
เพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 31 มกราคม 2554
(5) คณะกรรมการสรรหาที่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่ง ตั้ง จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคุ ณสมบัติ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งนี้ ในการเสนอ
รายชื่อดังกล่าวให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็ นที่สุด
(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะได้รับการบรรจุรายชื่ อ ในระเบียบวาระ
การประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. อสมท
ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังคงสิ ทธิให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ในระเบียบวาระเพือ่ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระในทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี ตาม
หลักเกณฑ์ ทคี่ ณะกรรมการ บมจ. อสมท กําหนด
-----------------------------------------------------

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี

แบบ ก.

(1) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว….....................................................................................................................
เป็ นผู้ถอื หุ้นสามัญ ( ) ของ บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน …...................................................หุ้น
อยู่บ้านเลขที…
่ ................................ ถนน …............................................ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต…................................... จังหวัด…........................... หมายเลขโทรศัพท์ มอื ถือ…..................................
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน/ทีท่ ํางาน…................................................ E-mail (ถ้ ามี).......................................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2554
เรื่อง ….........................................................................................................................................................................
(3) โดยมีข้อเสนอเพือ่ พิจารณา….................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
และมีข้อมูลประกอบทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณา (เช่ น ข้ อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็ นต้ น)
........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................ซึ่งมี
เอกสารประกอบเพิม่ เติมทีไ่ ด้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน................................. แผ่ น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้ อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี หลักฐานการ
ถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้ องทุกประการ และเพือ่ เป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสํ าคัญ
ดังนี้
……............................................... ผู้ถอื หุ้น
(.......................................................)
วันที่..............................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทีผ่ ้ ูถอื หุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อ หลักฐานอื่นจากบริ ษัทศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่ างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสํ าเนาถูกต้ อง และกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิติบุคคล
ต้ องแนบสํ าเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่ างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี าํ นาจทีไ่ ด้ ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้ อมทั้งรับรองสํ าเนาถูกต้ อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่ งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทาง e - mail Address ของฝ่ าย
เลขานุการบริษทั ที่ csmcot@mcot.net หรือ Website ของบริษทั www.mcot.net/ir หรือทางโทรสารทีห่ มายเลข
0 2245 1854 ก่ อนส่ งต้ นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น”
4. ต้ นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ”จะต้ องส่ งถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่ 31
ธันวาคม ของทุกปี เพือ่ ให้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ของ บมจ. อสมท ต่ อไป
5. บมจ. อสมท จะตั ดสิ ทธิ ผู้ ถือ หุ้ นที่ใ ห้ ข้ อมู ลไม่ ครบถ้ วน ไม่ ถูกต้ อ ง ไม่ สามารถติดต่ อได้ หรื อ มี คุณสมบั ติ ไ ม่
ครบถ้ วน และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ ถอื เป็ นทีส่ ุ ด

แบบ ข.
แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ น กรรมการ บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
วันที.่ ............................................................
ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ)....................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ เลขที.่ ................................. ถนน..................................................ตําบล/แขวง....................................................
อําเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด...........................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ มอื ถือ..........................หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน/ทีท่ ํางาน..................................................................
E-mail (ถ้ ามี).................................................................................................................................................................
จํานวนหุ้นทีถ่ ือ ................................................หุ้น
ระยะเวลาทีถ่ อื หุ้น................................................................
(1) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................…......................
อายุ ................ ปี เข้ ารั บการพิจารณาเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท และขอยืนยันว่ า
บุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้มคี ุณสมบัติครบถ้ วน และไม่ มลี กั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ ของ บมจ. อสมท และ
มีหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อพร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ
ได้ แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรั บรองความ
ถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ
(2) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... ขอรั บรองว่ า ข้ อมูล
ข้ างต้ น รวมทั้ง หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้ องครบถ้ วน
และเป็ นความจริงทุกประการ
......................................................................... ผู้ถอื หุ้น
(.........................................................................)
(3) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................บุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่
เข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ตามข้ อ (1) ยินยอมและขอรับรองว่ า มีคุณสมบัตคิ รบถ้ วน และ
ไม่ มีลักษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 2.2 ของหลักเกณฑ์ การให้ สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาสรรหา
เป็ นกรรมการ บมจ. อสมท รวมทั้งขอรับรองว่ า รายละเอียดทีเ่ ปิ ดเผย และเอกสารที่ยนื่ มาพร้ อมนีถ้ ูกต้ องครบถ้ วน
และเป็ นความจริงทุกประการ
.................................................................... ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(....................................................................)

-2หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาสรรหาเป็ น
กรรมการ บมจ. อสมท ประกอบด้ วย
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้ แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษัทหลักทรั พย์ หรือ หลักฐานอืน่ จากบริ ษัทศู นย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องแนบสํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
หนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่ างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสํ าเนาถูกต้ อง และกรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นนิติบุคคล ต้ อง
แนบสํ าเนาหนังสื อรั บรองนิติบุคคล
และสํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อหนังสื อเดินทาง ( กรณีเป็ นชาว
ต่ างประเทศ ) ของกรรมการผู้มอี าํ นาจทีไ่ ด้ ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้ อมทั้งรับรองสํ าเนาถูกต้ อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่ งแบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ทาง E-mail
Address ของฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท ที่ csmcot@mcot.net หรือ Website ของบริษัท www.mcot.net/ir หรือทาง
โทรสารที่หมายเลข 0 2245 1854 ก่ อนส่ งต้ นฉบับ
“ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ น
กรรมการ บมจ. อสมท”
4. ต้ นฉบับของ “ แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ” จะต้ องส่ งถึง บมจ. อสมท
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ ของ บมจ. อสมท ต่ อไป
5. บมจ. อสมท จะตัดสิ ทธิ ผู้ ถือหุ้ นที่ให้ ข้อมู ลไม่ ครบถ้ วน ไม่ ถู กต้ อง ไม่ สามารถติดต่ อได้ หรื อ มีคุณสมบัติไ ม่
ครบถ้ วน และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ ถอื เป็ นทีส่ ุ ด
6. ผู้ได้ รับการเสนอชื่ อจะต้ องแนบแบบการตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการ บมจ. อสมท และหนังสื อยินยอมให้
เปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรั บการของตรวจสอบคุณสมบัติผ้ ูบริ หารกับสํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์
---------------------------------------------------------------

การตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการ บมจ. อสมท
1. คุณสมบัตทิ ั่วไป
ลําดับที่

คุณสมบัตทิ วั่ ไป

1.1
1.2

มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ เกิน 65 ปี บริบูรณ์ ถึงวันที่ได้ รับแต่ งตั้ง

1.3
1.4
1.5

มีคุณวุฒิและประสบการณ์ เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
ไม่ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรือไม่ เคยเป็ นบุคคลล้ มละลายทุจริต
ไม่ เคยได้ รับโทษจําคุกโดยคํา พิพากษาถึงที่สุด ให้ จําคุก เว้ นแต่ เป็ นโทษสํ าหรับ
ความผิดทีไ่ ด้ กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ไม่ เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟื อนไม่ สมประกอบ
ไม่ เคยต้ องคําพิพากษา หรือคําสั่ งของศาลให้ ทรัพย์ สินตกเป็ นของแผ่ นดินเพราะ
รํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์ สินเพิม่ ขึน้ ผิดปกติ
ไม่ เป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้ องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้ องถิน่
ไม่ เป็ นข้ าราชการการเมือง เว้ นแต่ เป็ นการดํารงตําแหน่ งกรรมการตามบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมาย
ไม่ เป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่ งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้ าหน้ าทีใ่ นพรรคการเมือง
ไม่ เคยถูกไล่ ออกปลดออก หรือให้ ออกจากงาน เพราะทุจริตต่ อหน้ าที่
ไม่ เป็ นผู้ถอื หุ้นรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผู้ถอื หุ้นของนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น
อยู่ (เฉพาะผู้ทเี่ ป็ นข้ าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างทีม่ ตี ําแหน่ งหรือเงินเดือน
ประจําตําแหน่ งของราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมภิ าค ราชการส่ วนท้ องถิน่
หรือหน่ วยงานอืน่ ของรัฐ สํ าหรับบุคคลอืน่ นอกเหนือจากนีจ้ ะถือหุ้นของ
รัฐวิสาหกิจนั้น หรือนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่ ได้ ไม่ เกินร้ อยละ0.5 )
(3,435,496.05 หุ้น)
ไม่ เป็ นผู้ดาํ รงตําแหน่ งใดในนิตบิ ุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจนั้นเป็ นผู้ถอื หุ้น เว้ นแต่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการหรือ
ตําแหน่ งอืน่ ในนิติบุคคลทีร่ ัฐวิสาหกิจนั้นเป็ นผู้ถอื หุ้น
ไม่ เป็ นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มอี าํ นาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้ เสี ย
ในนิตบิ ุคคลซึ่งเป็ นผู้รับสั มปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ ได้ เสี ยเกีย่ วข้ องกับ
กิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้ นแต่ เป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร
โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจ
ไม่ มขี ้ อพิพาทกับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ บมจ. อสมท

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14

1.15

ยืนยัน

ไม่ ยนื ยัน

-2ลําดับที่
คุณสมบัตทิ วั่ ไป
1.16 ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของ
บริษทั หรือเข้ าเป็ นหุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรือหุ้นส่ วนไม่ จํากัดความรับผิดใน
ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการในบริษทั อืน่ ไม่ ว่าบริษทั เอกชนหรือบริษทั มหาชนที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกันและเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ ว่าจะทํา
เพือ่ ประโยชน์ ตนหรือประโยชน์ ผู้อนื่ เว้ นแต่ กรรมการผู้น้ นั จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ก่ อนทีจ่ ะมีมติแต่ งตั้งตนเป็ นกรรมการ
1.17 กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริษทั ทราบโดยไม่ ชักช้ า หากมีส่วนได้ เสี ยไม่ ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้ อมในสั ญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ทําขึน้ ในระหว่ างรอบปี บัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้
ในบริษทั หรือบริษทั ในเครือเพิม่ ขึน้ หรือลดลงในระหว่ างรอบปี บัญชี
2. คุณสมบัตเิ ฉพาะสํ าหรับผู้จะตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง
ลําดับ
ที่
2.1 ถือหุ้นไม่ เกินร้ อยละ 5 ของทุนชําระแล้ วของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่ วมหรือ
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง โดยนับรวมหุ้นทีถ่ อื โดยผู้ทเี่ กีย่ วข้ องด้ วย
2.2 เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ มีส่วนร่ วมในการบริหารกิจการโดยตรง หรือมีความเป็ นอิสระจากการ
บริหารงาน (Non-executive Directors) ของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่ วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษทั รวมทั้งไม่ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจําจากบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่ วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ อง หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษทั
2.3 ไม่ มผี ลประโยชน์ หรือส่ วนได้ เสี ยไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมทั้งในด้ านการเงินและ
การบริหารงานของบริษทั จดทะเบียน บริษทั ในเครือ บริษทั ย่ อย บริษทั ร่ วม หรือ
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ และรวมถึงไม่ มีผล ประโยชน์ หรือส่ วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าว
ในเวลา 1 ปี ก่ อนได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
2.4 ไม่ เป็ นผู้เกีย่ วข้ องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ ของบริษทั
2.5 ไม่ เป็ นผู้ทถี่ ูกแต่ งตั้งขึน้ เป็ นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ ของกรรมการบริษทั
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถอื หุ้นซึ่งเป็ นผู้เกีย่ วข้ องกับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษทั
2.6 สามารถปฏิบัตหิ น้ าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัตงิ านตามหน้ าที่
ทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะ กรรมการของบริษทั ได้ อสิ ระ ไม่ อยู่ภายใต้ การควบคุม
จากผู้บริหารหรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษทั รวมทั้งผู้ทเี่ กีย่ วข้ องหรือญาติสนิท
ของบุคคลดังกล่ าว

ยืนยัน

ยืนยัน

ไม่ ยนื ยัน

ไม่ ยนื ยัน

-33. คุณวุฒิทางการศึกษา
ลําดับที่
คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ ง
3.1
สํ าเร็จการศึกษาไม่ ตาํ่ กว่ าปริญญาตรี

ยืนยัน

ไม่ ยนื ยัน

ลงชื่อ.............................................. เจ้าของประวัติ
(

)

วันที่...............................................

หมายเหตุ : ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง หมายถึง
1. คู่สมรส
2. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3. ห้างหุน้ ส่ วนสามัญซึ่ งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะเป็ นหุน้ ส่ วน
4. ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะเป็ นหุน้ ส่ วนจําพวก
ไม่จาํ กัดความรับผิด หรื อเป็ นหุน้ ส่ วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุน้ รวมกันเกินกว่า 30%
5. บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ หรื อ
หุน้ ส่ วนตาม 3. หรื อ 4. ถือหุน้ รวมกันเกินกว่า 30%
6. บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ หรื อ
หุน้ ส่ วนตาม 3. หรื อ 4. บริ ษทั ตาม 5. ถือหุน้ รวมกันเกินกว่า 30%
7. นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สามารถมี
อํานาจจัดการในฐานะผูแ้ ทนนิติบุคคล

แบบ 35-E2
หนังสื อยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูล
(สํ าหรับกรณีทบี่ ริษทั เป็ นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร)
เรียน เลขาธิการ สํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
จะได้ รับการแต่ งตั้งจาก
ตามทีข่ ้ าพเจ้ า
บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีที่ต้งั สํ านักงานใหญ่ ที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02 201 6000 ให้ เป็ น [กรรมการ/ผู้บริ หาร] ของบริ ษัท ข้ าพเจ้ าจึงยินยอมให้ สํานักงาน
เปิ ดเผยข้ อมูลของข้ าพเจ้ าเกี่ยวกับการมีหรื อไม่ มีลักษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2552 เรื่ อง ข้ อกําหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ ลงวันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ต่ อบริ ษัทและบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท เพื่อประโยชน์ ในการนํารายชื่อของข้ าพเจ้ า
แสดงไว้ ในระบบข้ อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ โดยข้ าพเจ้ าได้ แนบ [สํ าเนาบัตร
ประชาชน / สํ าเนาหนังสื อเดินทาง] มาพร้ อมนี้
ขอแสดงความนับถือ
(
วันที่

)

