หลั กเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น
เสนอระเบียบวาระและรายชื่อ บุคคลเพือ่ พิจารณาเข้ ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามั ญผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ ดีของบริ ษ ัท อสมท จากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ซึ่ ง มีความ
มุงมั
่ น่ ในการเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนที่มกี ารกากับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู บ่ นความมีคุณ ธรรมจริ ย ธรรมและความ
โปร่งใส เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสี ย และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย ได้รั บประโยชน์ ที่ เ หมาะสมอย่า งเป็ นธรรม
และยัง่ ยืน
บมจ. อสมท เห็ นควรเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อ หุ ้ น เสนอระเบี ย บวาระการประชุมสามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น และเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมสามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น เป็ นการล่วงหน้ า
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายของ บมจ. อสมท มัน่ ใจได้วา่ ได้รั บการปฏิ บัติ อ ย่า งเป็ นธรรมและเท่า เที ย มกัน โดย บมจ.
อสมท จะพิจารณาการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และเสนอชื่ อ บุ คคลเพื่ อ พิ จารณา
เข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ตามหลักเกณฑ์ที่ บมจ. อสมท กาหนด ดังนี้
1. การเสนอระเบียบวาระการประชุ ม
1.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ทีจ่ ะเสนอระเบียบวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น บมจ. อสมท ต้องมีคณุ สมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บมจ. อสมท รายเดี ย วหรื อ หลายราย ที่ มีสั ดส่วนการถื อ หุ ้ น และมีสิ ทธิ อ อกเสี ย งนั บ
รวมกันได้ไม ่น้อยกว ่าร้อยละ 5 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั (ประมาณ 34,354,960 หุ ้น)
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและวันประชุมผูถ้ ือหุ ้น
(3) สามารถแสดงหลัก ฐานการถื อ หุ ้ น เช น่ หนั ง สื อ รั บรองจากบริ ษ ัทหลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานอื่ น จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2 เรื่องที่ บมจ. อสมท จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องทีเ่ สนอเป็ นระเบียบวาระการประชุ ม
(1) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มคี ณุ สมบัติไม ่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 1.1
(2) เรื่ องที่เกีย่ วกับการดาเนิ นธุ รกิจปกติของบริ ษ ัท และข้อ เท็ จจริ ง ที่ ก ล่า วอ้า งโดยผู ้ถื อ หุ ้ น มิไ ด้แ สดงถึ ง เหตุ
อันควรสงสัยเกีย่ วกับความไม ่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนื ออานาจที่ บมจ. อสมท จะดาเนิ นการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นได้เ คยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิ บสองเดื อ นที่ ผ่า นมา และเรื่ อ ง
ดังกล่า วได้รั บมติ ส นั บสนุ น ด้วยคะแนนเสี ย งน้ อ ยกวา่ ร้ อ ยละสิ บ ของจานวนสิ ทธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ัท
(น้อยกว ่า 68,709,921 หุ ้น) เว้นแต่ข้อ เท็ จจริ ง ในการน าเสนอครั้ ง ใหมจ่ ะได้เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่า งมีนั ย ส าคัญ จาก
ข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครั้งก ่อน
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

-21.3 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี คุณ สมบั ติค รบถ้ วน ตามข้อ 1.1 ต้ อ งจั ดท าหนั งสื อเสนอระ เบี ย บวาระ การประชุ มต่อ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยใช้ “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุมสามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจาปี ” ในส่วนท้า ยของ
หลักเกณฑ์น้ ี หรื อ อาจแจ้ง เรื่ อ งอย่า งไมเ่ ป็ นทางการทางโทรสารที่ 0-2245-1854 , E-mail Address ของเลขานุ ก าร
บริ ษทั ที่ csmcot@mcot.net หรื อ Website ของบริ ษ ัท www.mcot.net/ir ก อ่ นส่ง ต้น ฉบับ “แบบเสนอระเบี ย บ
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ” ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายหลัง ได้ ทั้ง นี้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ต้อ งส่ง ต้น ฉบับ
ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจาปี ” พร้ อ มลงชื่ อ ไว้เ ป็ นหลัก ฐาน และหลัก ฐานการ
ถือหุ ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 ได้แก ่ หนังสื อรับรองจากบริ ษ ัทหลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานอื่ น จากตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จากัด และเอกสารประกอบเพิ่ มเติ มที่ จะเป็ น
ประโยชน์ ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่อยูด่ งั นี้
สานักเลขานุการบริษทั
บริษ ัท อสมท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
(2) ในกรณีที่ผถู ้ ือหุ ้นหลายรายรวมกันและมีคณุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 เสนอระเบี ย บวาระการประชุม
ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ผู ้ถื อ หุ ้ น รายแรกต้อ งกรอกข้อ มูล ใน “แบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ” ให้ครบถ้วน พร้อ มลงชื่ อ ไว้เ ป็ นหลัก ฐาน และผู ้ถื อ หุ ้ น รายที่ 2 เป็ นต้น ไป กรอกข้อ มูล เฉพาะ
ในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู ้ถื อ หุ ้ น ประจาปี ” ให้ ครบถ้วนและลงชื่ อ ไว้
เป็ นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจาปี ” และหลัก ฐานการ
ถือหุ ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
(3) ในกรณีที่ผถู ้ ือหุ ้นรายเดียว หรื อหลายรายรวมกันและมีคณุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 เสนอระเบี ย บวาระ
การประชุมมากกว ่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุ ้นต้องจัดทา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจาปี ”
1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน
(4) สานักเลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองและตรวจสอบเอกสารในเบื้ อ งต้น ให้ คณะกรรมการ
บมจ. อสมท โดย
(4.1) หากผูถ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม ่ครบถ้วนหรื อไม ่ถูกต้อง สานักเลขานุ ก ารบริ ษ ัทจะแจ้ง ผู ้ถื อ หุ ้ น ภายในวัน ที่
10 มกราคม 2555 หากผูถ้ ือหุ ้นไม ่ดาเนิ นการแก้ไขและส่งต้น ฉบับให้ บมจ. อสมท ภายในวัน ที่ 20 มกราคม 2555
สานักเลขานุ การบริ ษทั จะส่งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง

-3(4.2) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้นที่มคี ุณ สมบัติไ มค่ รบถ้วนหรื อ มีคุณ สมบัติต้อ งห้ า มตามข้อ 1.1 ส านั ก
เลขานุ การบริ ษทั จะส่งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 31 มกราคม 2555
(5) เรื่ องที่ผา่ นความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะบรรจุ เ ป็ นระเบี ย บวาระการประชุม พร้ อ ม
ความเห็ นของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือ หุ ้ น ประจาปี และส าหรั บเรื่ อ งที่ ไ มผ่ า่ น
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท บมจ. อสมท จะแจ้ง ในระเบี ย บวาระเรื่ อ งเพื่ อ ทราบ พร้ อ มชี้ แ จง
เหตุผลในการปฏิเสธเรื่ องดังกล่าว ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วย
2. การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ พิจารณาเข้ ารับ การสรรหาเป็ นกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ทีจ่ ะเสนอชื่อ บุคคลเพือ่ พิจารณาเข้ ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการ/กรรมการอิสระ
ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้า รั บการสรรหาเป็ นกรรมการ/กรรมการอิ ส ระ ต้อ งมีคุณ สมบัติ
ดังนี้
(1) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บมจ. อสมท รายเดี ย วหรื อ หลายราย ที่ มีสั ดส่วนการถื อ หุ ้ น และมีสิ ทธิ อ อกเสี ย งนั บ
รวมกันได้ไม ่น้อยกว ่า 100,000 หุ ้น
(2) ถือหุ ้น บมจ. อสมท ในสัดส่วนที่กาหนดตาม (1) ต่อ เนื่ อ งมาไมน่ ้ อ ยกวา่ 1 ปี และต้อ งถื อ หุ ้ น อยู ใ่ นวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นฯ
(3) สามารถแสดงหลัก ฐานการถื อ หุ ้ น เช น่ หนั ง สื อ รั บรองจากบริ ษ ัทหลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานอื่ น จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2.2 คุณสมบัติ และลั กษณะต้ องห้ ามของบุคคลทีเ่ ข้ ารับการเสนอชื่อเพือ่ พิจ ารณาสรรหาเป็ นกรรมการ/กรรมการ
อิสระ
(1) มีอายุไม ่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์
(2) มีคณุ สมบัติถูกต้องครบถ้วนและไม ่มีลกั ษณะต้อ งห้ า มตามพระราชบัญ ญัติคุณ สมบัติมาตรฐานส าหรั บ
กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิส าหกิจ พ.ศ. 2518 กฎ หมายบริ ษ ัทมหาช นจากัด กฎหมายห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ บมจ. อสมท และกฎหมายหรื อระเบียบอื่นใด
(3) มีความรู ้ความสามารถ ภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและประวัติก ารทางานที่ ดี ปฏิ บัติห น้ า ที่
กรรมการด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่ อ สั ตย์ สุ จริ ต (Duty of Loyalty) ปฏิ บัติตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์
ข้อ บัง คับ และมติ ที่ประชุมผู ้ถื อ หุ ้ น (Duty of Obedience) ตลอดจนมีก ารเปิ ดเผยข้อ มูล ต่อ ผู ้ถื อ หุ ้ น อย่า งถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
(4) มีความรู ้ ความสามารถที่ เ หมาะสมและส าคัญ ต่อ กิจการของ บมจ. อสมท ตามองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการ ได้แก ่ การบริ หารจัดการ สื่ อ สารมวลชน ธุ ร กิจและการตลาด การศึ ก ษาและสั ง คม เทคโนโลยี
สารสนเทศ บัญชีและการเงิ น และกฎหมาย โดยในการประชุมสามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ปี 2555 มีก รรมการที่ ต้อ งออกตาม
วาระประกอบด้วยด้านบริ หารจัดการ สื่ อสารมวลชน กฎหมายและสังคม บริ หารองค์กรและเศรษฐศาสตร์
(5) เป็ นผูท้ ี่มคี วามสนใจในกิจการของ บมจ. อสมท และสามารถทุม่ เทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
(6) เป็ นผูท้ ี่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ

-42.3 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มคี วามเป็ นอิสระจากผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ กลุ ม่ ของผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ โดยมีคณุ สมบัติ ดังนี้
(1) ถือหุ ้นไม ่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มสี ิ ทธิ ออกเสี ยงทัง้ หมดของบริ ษ ัท บริ ษ ัทใหญ่ บริ ษ ัทย่อ ย บริ ษ ัท
ร่วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (โดยให้นับรวมหุ ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เ กี่ย วข้อ งตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)
(2) ไม ่เป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริ ห ารงาน รวมทั้ง ไมเ่ ป็ นพนั ก งาน ลู ก จ้า ง ที่ ปรึ ก ษาที่ ไ ด้รั บเงิ น เดื อ น
ประจา ผูม้ อี านาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม บริ ษ ัทย่อ ยล าดับเดี ย วกัน หรื อ นิ ติบุคคลที่ อ าจ
มีความขัดแย้ง (ปั จจุบนั และชว่ ง 2 ปี ก ่อนได้รับการแต่งตัง้ )
(3) ไม ่เป็ นบุคคลที่ มีความสั มพัน ธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นในลัก ษณะที่ เ ป็ นบิ ดามารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุ ตร กับผู ้บริ ห าร ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ผู ้มีอ านาจควบคุม หรื อ บุ คคลที่ จะ
ได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ อี านาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม ม่ ีความสั ม พัน ธ์ ทางธุ รกิจ กับ บริ ษ ั ทและ บริ ษ ั ทที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในลั ก ษณะ ที่ มีส ่ วน ได้ เ สี ย หรื อได้
ผลประโยชน์ ในด้านการเงิ นหรื อการบริ หารงาน ณ ปั จจุบนั และ 2 ปี ก ่อนได้รับการแต่งตั้ง เชน่
- มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงิ น เดื อ นประจา หรื อ ผู ้มีอ านาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีความสัมพันธ์ ทางธุ ร กิจ มีผ ลประโยชน์ ห รื อ ส่วนได้เ สี ย ไมว่ า่ ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ทั้ง ในด้า น
การเงิ นและการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ใ นลัก ษณะที่ จะ
ทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เชน่ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิ น หรื อ ผู ้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน
- เป็ นญาติสนิ ทกับผูบ้ ริ หาร ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ของบริ ษ ัทฯ บริ ษ ัทย่อ ยหรื อ บุ คคลที่ มีความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ หรื อเป็ นผูท้ ี่ได้รับการแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
2.4 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผูถ้ ือหุ ้นที่มคี ณุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องจัดทาหนังสื อเสนอชื่ อ บุ คคลเพื่ อ เข้า รั บการพิ จารณาสรรหา
เป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ต่อคณะกรรมการสรรหาโดยใช้ “แบบเสนอชื่ อ บุ คคลเพื่ อ เข้า รั บการพิ จารณาสรรหาเป็ น
กรรมการ บมจ. อสมท” ในส่วนท้ายของแนวทางนี้ หรื อ อาจแจ้ง เรื่ อ งอย่า งไมเ่ ป็ นทางการทาง E - mail Address
ของเลขานุ ก ารบริ ษัท ที่ csmcot@mcot.net หรื อ Website ของบริ ษัท www.mcot.net/ir หรื อ ทางโทรสาร
หมายเลข 0-2245-1854 ก ่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่ อ เข้า รั บการพิ จารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ.
อสมท” ต่อคณะกรรมการสรรหาภายหลังได้ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้น ต้องส่ง ต้น ฉบับของแบบเสนอชื่ อ บุ คคลเพื่ อ เข้า รั บการ
พิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

-51) หลักฐานการถือหุ ้นตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 2.1 ได้แก ่ หนั ง สื อ รั บรองจากบริ ษ ัทหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ ใน “แบบเสนอชื่ อ บุ คคลเพื่ อ เข้า รั บ
การพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท”
3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แ ก ่ การศึ ก ษา และ ประวัติก ารทางานของบุ คคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อ
4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ให้สง่ เอกสารดังกล่าวข้างต้นถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่อยู ่ ดังนี้
สานักเลขานุการบริษทั
บริษ ัท อสมท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
(2) ในกรณีที่ผถู ้ ือหุ ้นหลายรายรวมกันและมีคณุ สมบัติครบถ้วน ตามข้อ 2.1 เสนอชื่ อ บุ คคลเพื่ อ เข้า รั บการ
พิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหา ผูถ้ ือหุ ้นรายแรกต้องกรอกข้อ มูล ใน “แบบเสนอชื่ อ บุ คคลเพื่ อ
เข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท” ให้ ครบถ้วน พร้ อ มลงชื่ อ ไว้เ ป็ นหลัก ฐาน ส าหรั บผู ้ถื อ หุ ้ น
รายที่ 2 เป็ นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่ อ เข้า รั บการพิ จารณาสรรหา
เป็ นกรรมการ บมจ. อสมท” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เ ป็ นหลัก ฐานทุ ก ราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่ อ บุ คคลเพื่ อ
เข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท” และหลักฐานการถื อ หุ ้ น ของผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายตามที่ ก าหนดใน
(1) พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน เสนอต่อ คณะกรรมการสรรหา หรื อ อาจ
ส่งเรื่ องอย่างไม ่เป็ นทางการก ่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้
(3) ในกรณีที่ผถู ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันและมีคณุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอชื่ อ บุ คคลเพื่ อ
เข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท มากกว ่า 1 คน ผู ้ถื อ หุ ้ น ต้อ งจัดทา “แบบเสนอชื่ อ บุ คคลเพื่ อ เข้า
รับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท” 1 แบบ ต่อ กรรมการ 1 คน พร้ อ มลงชื่ อ ไว้เ ป็ นหลัก ฐานให้
ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุ ก คนด้วย หรื อ อาจส่ง เรื่ อ งอย่า งไม ่
เป็ นทางการก ่อนส่งต้นฉบับ ตาม (1) ได้
(4) สานักเลขานุ การบริ ษ ัท จะเป็ นผู ้พิ จารณากลั่น กรองคุณ สมบัติ แ ละตรวจสอบเอกสารในเบื้ อ งต้น ให้
คณะกรรมการสรรหา โดย
(4.1) หากผูถ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไมค่ รบถ้วนหรื อ ไมถ่ ู ก ต้อ ง ส านั ก เลขานุ ก ารบริ ษ ัทจะแจ้ง ผู ้ถื อ หุ ้ น ภายใน
วันที่ 10 มกราคม 2555 หากผูถ้ ือหุ ้นไม ่ดาเนิ นการแก้ไขและส่งต้นฉบับให้ ถึ ง บมจ. อสมท ภายในวัน ที่ 20 มกราคม
2555 ฝ่ ายเลขานุ การบริ ษทั จะส่งหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหุ ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง

-6(4.2) หากบุ คคลที่ ไ ด้รั บการเสนอชื่ อ มีคุณ สมบัติไ มค่ รบถ้วนห รื อ มีคุณ สมบัติต้อ งห้ า มตามข้อ 2.2
หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคณุ สมบัติไม ่ครบถ้วนตามข้อ 2.1 ส านั ก เลขานุ ก ารบริ ษ ัท จะส่ง หนั ง สื อ แจ้ง ผู ้ถื อ
หุ ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 31 มกราคม 2555
(5) คณะกรรมการสรรหาที่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่ง ตั้ง จะเป็ นผู ้พิ จารณาคุณ สมบัติ ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสม เพื่ อ เสนอต่อ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้ง นี้ ในการเสนอ
รายชื่อดังกล่าวให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็ นที่สุด
(6) บุคคลที่ผา่ นความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะได้รั บการบรรจุ ร ายชื่ อ ในระเบี ย บวาระ
การประชุมผูถ้ ือหุ ้น พร้อมความเห็ นของคณะกรรมการ บมจ. อสมท
ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังคงสิ ทธิให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ นกรรมการ
ในระเบียบวาระเพือ่ พิจารณาเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่อ อกตามวาระในที่ป ระชุ ม สามั ญผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี
ตามหลั กเกณฑ์ ทคี่ ณะกรรมการ บมจ. อสมท กาหนด
-----------------------------------------------------

แบบเสนอระเบีย บวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี

แบบ ก.

(1) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว….....................................................................................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นสามัญ ( ) ของ บริษ ัท อสมท จากัด (มหาชน) จานวน …...................................................หุ้น
อยู่บ้านเลขที…
่ ................................ ถนน …............................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต…................................... จังหวัด…........................... หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ …..................................
หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน/ทีท่ างาน…................................................ E-mail (ถ้ ามี).......................................................
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอเสนอระเบีย บวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555
เรื่อง ….........................................................................................................................................................................
(3) โดยมีข้อเสนอเพือ่ พิจารณา….................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
และมีข้อมูล ประกอบทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณา (เช่ น ข้ อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็ นต้ น)
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................ซึ่งมี
เอกสารประกอบเพิม่ เติม ทีไ่ ด้ ล งชื่อรับ รองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จานวน................................. แผ่ น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้ อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี หลั ก ฐานการ
ถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิม่ เติม ถูกต้ องทุกประการ และเพื่อ เป็ นหลั ก ฐาน ข้ า พเจ้ า จึ ง ได้ ล งชื่ อ ไว้ เ ป็ นส าคั ญ
ดังนี้
……............................................... ผู้ถือหุ้น
(.......................................................)
วันที.่ .............................................
หมายเหตุ เอกสารหลั กฐานทีผ่ ้ ถู ือหุ้นต้ องแนบพร้ อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
1. หลั ก ฐานการถื อ หุ้ น ได้ แก่ หนั ง สื อ รั บ รองจากบริ ษ ัทหลั ก ทรั พย์ หรื อ หลั ก ฐานอื่ น จากบริ ษ ัทศู น ย์ รั บ ฝาก
หลั กทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลั กทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2. หลั กฐานการแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ู ถื อ หุ้ น เป็ นบุ ค คลธรรมดา ต้ อ งแนบส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนหรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่ างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถู ก ต้ อ ง และกรณีผ้ ู ถื อ หุ้ น เป็ นนิ ติ บุ ค คล
ต้ องแนบสาเนาหนังสื อรับรองนิติบุ ค คล และส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง (กรณีเ ป็ น
ชาวต่ างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจทีไ่ ด้ ล งชื่อในแบบเสนอนี้ พร้ อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่ งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุ ม สามั ญผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี ทาง e - mail Address ของส านั ก
เลขานุการบริษทั ที่ csmcot@mcot.net หรือ Website ของบริษทั www.mcot.net/ir หรือทางโทรสารที่ห มายเลข
0 2245 1854 ก่ อนส่ งต้ นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ”
4. ต้ นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุ ม สามั ญผู้ ถื อ หุ้ น ”จะต้ อ งส่ งถึ ง บมจ. อสมท ภายในวั น ที่ 31
ธันวาคม ของทุกปี เพือ่ ให้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาตามหลั กเกณฑ์ ของ บมจ. อสมท ต่ อไป
5. บมจ. อสมท จะตั ด สิ ทธิ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ที่ใ ห้ ข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น ไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ หรื อ มี คุ ณสมบั ติ
ไม่ ครบถ้ วน และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ ถือเป็ นทีส่ ุ ด

แบบ ข.
แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ น กรรมการ บริษ ัท อสมท จากัด (มหาชน)
วันที.่ ............................................................
ชื่อ -นามสกุล (ผู้เสนอ).......................................................................................................................... ..........................
ทีอ่ ยู่ เลขที.่ ................................. ถนน..................................................ตาบล/แขวง....................................................
อาเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด...........................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มื อถือ..........................หมายเลขโทรศัพท์ บ้าน/ทีท่ างาน..................................................................
E-mail (ถ้ ามี)...................................................................................................................................... ...........................
จานวนหุ้นทีถ่ ือ ................................................หุ้น
ระยะเวลาทีถ่ ือหุ้น................................................................
(1) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................…......................
อายุ ................ ปี เข้ ารับการพิจารณาเพื่อ เข้ า รั บ การพิจ ารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท และขอยื น ยั น ว่ า
บุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วน และไม่ มีลั กษณะต้ องห้ ามตามหลั กเกณฑ์ ของ บมจ. อสมท และ
มีหลั กฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อ พร้ อ มเอกสารประกอบการพิจ ารณาด้ า นคุ ณสมบั ติ
ได้ แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และเอกสารประกอบเพิ่ม เติ ม ที่ไ ด้ ล งชื่ อ รั บ รองความ
ถูกต้ องและเป็ นความจริงทุกประการ
(2) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... ขอรั บ รองว่ า ข้ อ มู ล
ข้ างต้ น รวมทั้ง หลั กฐานการถือหุ้น หลั กฐานการให้ ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้ง หมดถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
และเป็ นความจริงทุกประการ
......................................................................... ผู้ถือหุ้น
(.........................................................................)
(3) ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................บุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่
เข้ ารับการพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ตามข้ อ (1) ยินยอมและขอรับรองว่ า มีคุ ณสมบั ติ ค รบถ้ ว น และ
ไม่ มีลั กษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 2.2 ของหลั กเกณฑ์ การให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ เข้ า รั บ การพิจ ารณาสรรหา
เป็ นกรรมการ บมจ. อสมท รวมทั้งขอรับรองว่ า รายละเอียดทีเ่ ปิ ดเผย และเอกสารทีย่ ื่นมาพร้ อ มนี้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
และเป็ นความจริงทุกประการ
.................................................................... ผู้ทไี่ ด้ รั บการเสนอชื่อ
(....................................................................)

-2หมายเหตุ เอกสารหลั กฐานที่ผ้ ู ถื อ หุ้ น ต้ อ งแนบพร้ อ มแบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ เข้ า รั บ การพิจ ารณาสรรหาเป็ น
กรรมการ บมจ. อสมท ประกอบด้ วย
1. หลั กฐานการถื อ หุ้ น ได้ แก่ หนั ง สื อ รั บ รองจากบริ ษ ัทหลั ก ทรั พย์ หรื อ หลั ก ฐานอื่ น จากบริ ษ ัทศู น ย์ รั บ ฝาก
หลั กทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลั กทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2. หลั กฐานการแสดงตน ได้ แก่ กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุ ค คลธรรมดา ต้ อ งแนบส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่ างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุ ค คล ต้ อ ง
แนบสาเนาหนังสื อรับรองนิ ติ บุ ค คล และส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนหรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทาง ( กรณีเ ป็ นชาว
ต่ างประเทศ ) ของกรรมการผู้มีอานาจทีไ่ ด้ ล งชื่อในแบบเสนอนี้ พร้ อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้ อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่ งแบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ ารับการพิจ ารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ . อสมท ทาง E-mail
Address ของสานักเลขานุการบริษทั ที่ csmcot@mcot.net หรือ Website ของบริ ษ ัท www.mcot.net/ir หรื อ ทาง
โทรสารทีห่ มายเลข 0 2245 1854 ก่ อ นส่ งต้ น ฉบั บ “ แบบเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่อ เข้ า รั บ การพิจ ารณาสรรหาเป็ น
กรรมการ บมจ. อสมท”
4. ต้ นฉบับของ “ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ า รั บ การพิจ ารณาสรรหาเป็ นกรรมการ” จะต้ อ งส่ งถึ ง บมจ. อสมท
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพือ่ ให้ ค ณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจ ารณาตาม
หลั กเกณฑ์ ของ บมจ. อสมท ต่ อไป
5. บมจ. อสมท จะตัดสิ ทธิผ้ ถู ือหุ้ น ที่ใ ห้ ข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น ไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ หรื อ มี คุ ณสมบั ติ ไ ม่
ครบถ้ วน และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ ถือเป็ นทีส่ ุ ด
6. ผู้ได้ รับการเสนอชื่อจะต้ องแนบแบบการตรวจสอบคุ ณสมบั ติ กรรมการ บมจ . อสมท และหนั ง สื อ ยิ น ยอมให้
เปิ ดเผยข้ อมูล สาหรับการของตรวจสอบคุณสมบัติผ้ บู ริหารกับสานักงานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พย์ และตลาด
หลั กทรัพย์
---------------------------------------------------------------

การตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการ บมจ.อสมท
1. คุณสมบัติทวั่ ไป
ล าดับที่

คุณสมบัติทวั่ ไป

1.1

มีสัญชาติไ ทย

1.2

มีอายุไ ม ่เกิน 65 ปี บริ บูร ณ์ถึง วันที่ไ ด้รั บแต่ง ตั้ง

1.3
1.4

มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ
ไม ่เป็ น บุคคลล้มละลาย หรื อไม ่เคยเป็ นบุ คคลล้มละลายทุ จริ ต และ
ไม ่เป็ น คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
ไม ่เคยได้รับโทษจาคุก โดยคา พิพากษาถึงที่สุ ด ให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรั บ
ความผิ ดที่ ได้กระทาโดยประมาท หรื อความผิ ดลหุ โ ทษ และ
ไม ่เคยรั บโทษจาคุกโดยคา พิพากษาถึงที่สุ ด ให้จาคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่
ได้ก ระทาโดยทุจริ ต
ไม ่เป็ น บุคคลวิก ลจริ ตหรื อจิ ตฟั่ นเฟื อนไม ่สมประกอบ
ไม ่เคยต้องคาพิพากษา หรื อ คาสัง่ ของศาลให้ทรัพย์สิน ตกเป็ นของแผ่นดินเพราะ
ร่ ารวยผิดปกติหรื อ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิ ดปกติ
ไม ่เป็ น สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร สมาชิก วุฒิสภา สมาชิก สภาท้องถิ่น หรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ไม ่เป็ นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็ นการดารงตาแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
ไม ่เป็ น ผูด้ ารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ไม ่เคยถู กไล่ออก ปลดออก หรื อให้อ อกจากงาน เพราะทุ จริ ตต่อหน้าที่
ไม ่เป็ น ผู ้ถือหุ ้นรัฐ วิสาหกิจนั้น หรื อผู ้ถือหุ ้น ของนิ ติบุคคลที่รัฐ วิสาหกิจนั้นถื อ
หุ ้นอยู ่ (เฉพาะผูท้ ี่เป็ นข้าราชการ พนักงาน หรื อลู กจ้างที่ มตี าแหน่งหรื อเงิ นเดือน
ประจาตาแหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค ราชการส่วนท้องถิ่น
หรื อหน่วยงานอื่น ของรัฐ) สาหรั บบุ คคลอื่นนอกเหนื อจากนี้ จะถือหุ ้น ของ
รัฐวิสาหกิจนั้น หรื อนิ ติบุคคลที่ รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ ้นอยู ่ ได้ไ ม ่เกินร้ อยละ0.5
(3,435,496.05 หุ ้น)
ไม ่เป็ น ผูด้ ารงตาแหน่งใดในนิ ติบุคคลที่รัฐ วิสาหกิจนั้นเป็ นผู ้ถือหุ ้น เว้นแต่
คณะกรรมการของรัฐ วิสาหกิจนั้น มอบหมายให้ดารงตาแหน่งกรรมการหรื อ
ตาแหน่งอื่นในนิ ติบุคคลที่รัฐ วิสาหกิจนั้นเป็ นผู ้ถือหุ ้น
ไม ่เป็ น กรรมการหรื อผู ้บริ หาร หรื อผู ้มอี านาจในการจัดการ หรื อ มีสว่ นได้เ สี ย
ในนิ ติบุคคลซึ่งเป็ นผู ้รับสัมปทาน ผู ้รว่ มทุน หรื อ มีประโยชน์ ได้เสี ยเกีย่ วข้องกับ
กิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็ นประธานกรรมการ กรรมการ หรื อ
ผูบ้ ริ หารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจ

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14

ยืนยัน

ไม่ ยืนยัน

-2ล าดับที่
คุณสมบัติทวั่ ไป
1.15 ไมม่ ีขอ้ พิพาทกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของ บมจ. อสมท
1.16 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษทั หรื อเข้าเป็ นหุ ้นส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรื อหุ ้นส่วนไม ่จากัดความรั บผิดใน
ห้างหุ ้นส่วนจากัดหรื อเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นไมว่ ่าบริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั มหาชนที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม ่ว ่าจะทา
เพื่อประโยชน์ ตนหรื อประโยชน์ ผอู ้ ื่น เว้นแต่กรรมการผูน้ ้ นั จะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ก ่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็ นกรรมการ
1.17 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม ่ชักช้า หากมีสว่ นได้เสี ยไมว่ ่าโดยตรง
หรื อโดยอ้อ มในสัญญาใดๆ ที่ บริ ษ ัททาขึ้นในระหว ่างรอบปี บัญชี หรื อถื อหุ ้นหรื อ
หุ ้นกูใ้ นบริ ษ ัทหรื อ บริ ษ ัทในเครื อเพิ่ มขึ้นหรื อลดลงในระหว ่างรอบปี บัญชี

ยืนยัน

ไม่ ยืนยัน

ยืนยัน

ไม่ ยืนยัน

2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรั บผู้จะตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
ล าดับที่
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
2.1 ถือหุ ้นไม ่เกินร้อ ยละ 1 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั (6,870,992.1 หุ ้น) บริ ษ ัทใน
เครื อ บริ ษทั ร่วมหรื อบริ ษ ัทที่เกี่ยวข้อง โดยนั บรวมหุ ้นที่ ถือโดยผู ้ที่เกีย่ วข้องด้วย
2.2 เป็ นกรรมการที่ไมม่ ีสว่ นร่วมในการบริ หารกิจการโดยตรง หรื อมีความเป็ นอิสระจากการ
บริ หารงาน(Non-executive Directors)ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่วม บริ ษ ัทที่เกีย่ วข้อง
หรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งไม ่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจาจากบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่วมบริ ษทั ที่เกีย่ วข้อง หรื อ
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั (ปั จจุ บนั และชว่ ง 2 ปี ก ่อนได้รับการแต่งตั้ง)
2.3 ไมม่ ีผลประโยชน์ หรื อ ส่วนได้เสี ย ไม ่ว ่าทางตรงหรื อทางอ้อ มทั้งในด้านการเงิ น
และการบริ หารงานของบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ในเครื อ บริ ษ ัทย่อย บริ ษ ัทร่วม
หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ และรวมถึงไมม่ ผี ล ประโยชน์ หรื อ ส่วนได้เสี ยในลักษณะ
ดังกล่า วในเวลา 1 ปี ก ่อนได้รั บการแต่ง ตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2.4 ไม ่เป็ น ผูเ้ กีย่ วข้องหรื อญาติสนิ ทของกรรมการบริ หาร ผู ้บริ หารหรื อผู ้ถือหุ ้น
รายใหญ่ของบริ ษ ัท
2.5 ไม ่เป็ น ผูท้ ี่ ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็ น ตัวแทนเพื่อรัก ษาผลประโยชน์ ของกรรมการบริ ษ ัท
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ื อหุ ้นซึ่งเป็ นผูเ้ กีย่ วข้องกับ
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษ ัท
2.6 สามารถปฏิ บตั ิหน้า ที่ และแสดงความเห็ นหรื อรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ไ ด้รั บมอบหมายจากคณะ กรรมการของบริ ษ ัทได้อิส ระ ไมอ่ ยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมจากผูบ้ ริ ห ารหรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผู ้ที่เกีย่ วข้องหรื อ
ญาติสนิ ทของบุคคลดังกล่า ว
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3. คุณวุฒิ ทางการศึก ษา
ลาดับที่
3.1

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาไม่ ต่ากว่ าปริ ญญาตรี

ยืนยัน

ไมย่ ืนยัน

ลงชื่อ.............................................. เจ้า ของประวัติ
วันที่...............................................
หมายเหตุ : ผู ท้ ี่เกยี่ วข้อง หมายถึง
(1) คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็ นผู ถ้ ือหุน้ ในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกนิ ร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุ ค คลดัง กล่า ว โดยให้น ับ รวมสิ ท ธิ อ อก
เสียงของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของผู ถ้ ือหุน้ นั้นด้วย
(3) นิติบุคคลที่เป็ นผู ถ้ ือหุน้ ในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกนิ ร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
(4) ผู ถ้ ือหุน้ ในบุคคลตาม (3) ต่อไปเป็ นทอด ๆ เริ่ มจากการถือหุน้ ในนิติบุคคลตาม (3) โดยการถื อ หุ ้น ในแต่ล ะ
ทอดเกนิ ร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุน้ ทั้งนี้ หากการถือหุน้ ในทอดใดมีผูถ้ ื อ หุ ้น เป็ น
บุคคลธรรมดาให้นบั รวมจานวนสิทธิออกเสียงของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดัง กล่า วในนิ ติ บุ ค คลที่
ถูกถือหุน้ นัน้ ด้วย
(5) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 หรื อบุคคลตาม (1) (2) หรื อ (3) เป็ นผู ถ้ ือหุน้ รวมก ันเกนิ ร้อยละ 30 ของจานวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบุ ค คล
ดังกล่าว
(6) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (5) เป็ นผู ถ้ ือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ เริ่ มจากผู ถ้ ือหุน้ ในนิติบุคคล (5) โดยการถื อ หุ ้น ใน
แต่ละทอดเกนิ ร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุน้ ดังกล่าว
(7) ห้างหุน้ ส่วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา 246 หรื อ มาตรา 247 แห่ง พระราชบัญญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรื อ (6) หรื อห้างหุน้ ส่วนจาก ัดตาม (8) เป็ นหุน้ ส่วน
(8) ห้างหุน้ ส่วนจาก ัดที่บุคคลตามมาตรา 246 หรื อมาตรา 247 หรื อบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรื อ (6) หรื อ
ห้างหุน้ ส่วนสามัญตาม (7) เป็ นหุน้ ส่วนจาพวกไม่จาก ัดความรับผิด
(9) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
มีอานาจในการจัดการเกยี่ วก ับการลงทุนในหลักทรัพย์

แบบ 35-E2
หนังสื อยินยอมให้ เปิ ดเผยข้ อมูล
(สาหรับกรณีที่บริ ษทั เป็ นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บ ริหาร)
เรียน เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรั พย์ และตลาดหลั กทรัพย์
ด้วยข้าพเจ้า
จะได้รั บการแต่งตั้ง จาก
บริ ษ ัท
อสมท จากั ด (มหาชน)
ซึ่งมีที่ต้งั สานั กงานใหญ่ที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10310
โทรศัพ ท์
0 2201 6000 ให้เป็ น [กรรมการ/ผูบ้ ริ หาร]
ของบริ ษ ัท และบริ ษ ัทได้ยื่น ขอตรวจสอบคุณ สมบัติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึงยินยอมให้สานักงานเปิ ดเผยข้อ มูล ของ
ข้าพเจ้า เกี่ยวกับการมีหรื อไมม่ ลี ักษณะขาดความน่า ไว้วางใจตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่ อง การกาหนดลัก ษณะที่แ สดงถึง การขาดความเหมาะสม
ที่จะได้รั บความไว้วางใจของกรรมการและผู ้บริ หารของบริ ษ ัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 ต่อ บริ ษทั และบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษ ัท เพื่อ ประโยชน์ ในการนารายชื่อของข้าพเจ้าแสดงไว้ในระบบข้อ มูล รายชื่อ กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่อ อกหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้าได้แนบ [สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาหนังสื อเดินทาง] มาพร้อ มนี้
ขอแสดงความนับถือ

(
วันที่

)

