หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ซึ่งมีความมุ่งมั่น
ในการเป็นบริษทั จดทะเบียนที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับประโยชน์ทเี่ หมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
บมจ. อสมท เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายของ บมจ. อสมท มั่นใจได้ว่า ได้รับการปฏิบัติ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย บมจ. อสมท จะพิจารณา
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการ บมจ. อสมท ตามหลักเกณฑ์ที่ บมจ. อสมท กาหนด ดังนี้
1. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
1.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผู้ ถือหุ้ น ของ บมจ. อสมท รายเดียวหรือหลายราย ที่มีสัดส่ วนการถือหุ้น และมีสิ ทธิออกเสี ย ง
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ 3,435,496 หุ้น)
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อ
รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
(3) สามารถแสดงหลั ก ฐานการถื อ หุ้ น เช่น หนั ง สื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ หรื อหลั ก ฐานอื่ น จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
1.2 เรื่องที่ บมจ. อสมท จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม
(1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 1.1
(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
(3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่ บมจ. อสมท จะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เรื่ อ งที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ เ คยเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ มผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว ในรอบสิ บ สองเดื อ นที่ ผ่ า นมาและ
เรื่ องดังกล่ าวได้รั บ มติส นั บ สนุ น ด้ว ยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บ ของจ านวนสิ ท ธิออกเสี ย งทั้งหมดของบริษั ท
(น้ อยกว่า 68,709,921 หุ้ น ) เว้น แต่ข้อเท็จจริงในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจาก
ข้อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
1.3 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้ นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” ในส่วนท้ายของ
หลักเกณฑ์นี้หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2245-1854, E-mail Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัท

-2ที่ csmcot@mcot.net หรือ Website ของบริษัท www.mcot.net/ir ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ
ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหลักฐานการถือหุ้น
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่ดังนี้
ฝ่ายเลขานุการบริษัท (การเสนอระเบียบวาระการประชุม)
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะ ในส่วนที่ (1)
และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ” และหลักฐานการถือหุ้น พร้อม
เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 เสนอระเบียบวาระ
การประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทา “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ”
1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
(4) ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ
บมจ. อสมท โดย
(4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่
11 มกราคม 2562 หากผู้ถือหุ้นไม่ดาเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับให้ บมจ. อสมท ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562
ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
(4.2) เรื่ อ งที่ เ สนอโดยผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว นหรื อ มี คุ ณ สมบั ติ ต้ อ งห้ า มตามข้ อ 1.1
ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และสาหรับเรื่องที่ไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท บมจ. อสมท จะแจ้งในระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผล
ในการปฏิเสธเรื่องดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

-32. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ น ผู้ถือหุ้ นของ บมจ. อสมท รายเดียวหรือหลายราย ที่มีสั ดส่ ว นการถือหุ้ นและมีสิ ทธิออกเสี ยง
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ 3,435,496 หุ้น)
(2) ถือหุ้น บมจ. อสมท ในสัดส่วนที่กาหนดตาม (1) ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึง
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
(3) สามารถแสดงหลั ก ฐานการถื อ หุ้ น เช่ น หนั ง สื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ หลั ก ฐานอื่ น จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2.2
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ/
กรรมการอิสระ
(1) มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
(2) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้ว นและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อบังคับ บมจ. อสมท และกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด
(3) มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทางานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
(4) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมและเป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็น
ความต้องการและมีความจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้
ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ
1. เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร
2. การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ

3. กฎหมาย

สาขา











การเงิน
บริหารจัดการองค์กร
บริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การบริหารบุคคล
การบริหารธุรกิจ
การตลาด และการขาย
สื่อสารมวลชน และมัลติมีเดีย
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายมหาชน

-4ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ
4. กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
5. โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
6. บัญชี
7. สังคม

สาขา








วางแผนกลยุทธ์
ความมั่นคง
เทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ IT
การบัญชี
การตรวจสอบบัญชี
การกากับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(5) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของ บมจ. อสมท และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
(6) เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ
2.3 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ถือหุ้ น ไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้ ว ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริ ษัท ร่ ว ม หรื อ นิ ติบุ ค คลที่ อาจมี ความขัดแย้ง (โดยให้ นับ รวมหุ้ นที่ถื อโดยผู้ ที่เ กี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)
(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ว ม บริษัทย่อยล าดับเดี ยวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ ใน
ด้านการเงินหรือการบริหารงาน ณ ปัจจุบันและ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง เช่น
- มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน
และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทาให้ขาด
ความเป็นอิสระ
- เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เช่ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น หรื อ
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-52.4 ขั้นตอนในการพิจารณา
(1) ผู้ถือหุ้นที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องจัดทาหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหา
เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ต่อคณะกรรมการสรรหาโดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น
กรรมการ บมจ. อสมท” ในส่วนท้ายของแนวทางนี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง E-mail Address ของ
ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ csmcot@mcot.net หรือ Website ของบริษัท www.mcot.net/ir หรือทางโทรสาร
หมายเลข 0-2245-1854 ก่ อนส่ ง ต้น ฉบั บ “แบบเสนอชื่ อบุคคลเพื่อ เข้ารับการพิจ ารณาสรรหาเป็นกรรมการ
บมจ. อสมท” ต่อคณะกรรมการสรรหาภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับ
การพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 2.1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท”
3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทางานของบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อ
4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่ ดังนี้
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
(การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ)
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 2.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาสรรหาเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหา ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รั บ การพิ จ ารณาสรรหาเป็ น กรรมการ บมจ. อสมท” ให้ ค รบถ้ ว น พร้ อ มลงชื่ อ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น
รายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหา
เป็นกรรมการ บมจ. อสมท” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่กาหนดใน (1)
พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา หรืออาจส่ง
เรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได้
(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทา “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

-6พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ
ก่อนส่งต้นฉบับ ตาม (1) ได้
(4) ฝ่ ายเลขานุ การบริษัท จะเป็นผู้ พิจารณากลั่ นกรองคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้
คณะกรรมการสรรหา โดย
(4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่
11 มกราคม 2562 หากผู้ถือหุ้นไม่ดาเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับให้ถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562
ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
(4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 2.2 หรือ
ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อ
ทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
(5) คณะกรรมการสรรหาที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่งตั้ง จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสม
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งนี้ ในการเสนอ
รายชื่อดังกล่าวให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นที่สุด
(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะได้รับการบรรจุรายชื่อ ในระเบียบวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. อสมท
ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังคงสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท กาหนด
-----------------------------------------------------

แบบ ก.
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว….................................................................................................................
เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (
) ของ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) จานวน …...........................................หุ้น
อยู่บ้านเลขที…
่ ................................ ถนน ….........................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต…................................... จังหวัด…........................... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ…................................
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน…................................................ E-mail (ถ้ามี)....................................................
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
เรื่อง ….....................................................................................................................................................................
(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา…................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ซึ่งมี
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน................................. แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี หลักฐาน
การถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็น
สาคัญ ดังนี้
……............................................... ผู้ถือหุ้น
(.......................................................)
วันที.่ .............................................
หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทาง E-mail Address ของ
ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ csmcot@mcot.net หรือ Website ของบริษัท www.mcot.net/ir หรือทาง
โทรสารที่หมายเลข 0-2245-1854 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ”จะต้องส่งถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่
31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. อสมท ต่อไป
5. บมจ. อสมท จะตัดสิ ทธิผู้ ถือหุ้น ที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ว น ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ถือเป็นที่สุด

แบบ ข.
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

วันที่.............................................................
ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ)..............................................................................................................................................
ที่อยู่ เลขที.่ ................................. ถนน.............................................ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต........................................................... จังหวัด.......................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ....................................หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทางาน.................................................
E-mail (ถ้ามี)...........................................................................................................................................................
จานวนหุ้นที่ถือ ............................................หุ้น
ระยะเวลาที่ถือหุ้น............................................................
(1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว........................................................................
อายุ ................ ปี เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท และขอยืนยันว่าบุคคลผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. อสมท และมีหลักฐานการ
ให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบั ติ ได้แก่ ประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ
(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... ข อรับรองว่า
ข้อมูลข้างต้น รวมทั้ง หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
......................................................................... ผู้ถือหุ้น
(.........................................................................)
(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .........................................................................บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ตามข้อ (1) ยินยอมและขอรับรองว่า มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท รวมทั้งขอรับรองว่า รายละเอียดที่เปิดเผย และเอกสารที่ยื่นมา
พร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
…..................................................... ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(..........................................................)

-2หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ
บมจ. อสมท ประกอบด้วย
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็น
นิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทาง E-mail
Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ csmcot@mcot.net หรือ Website ของบริษัท www.mcot.net/ir
หรือทางโทรสารที่หมายเลข 0-2245-1854 ก่อนส่งต้นฉบับ “ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
สรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท”
4. ต้นฉบับของ “ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ” จะต้องส่งถึง บมจ. อสมท
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. อสมท ต่อไป
5. บมจ. อสมท จะตัดสิ ทธิผู้ ถือหุ้น ที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ว น ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ถือเป็นที่สุด
6. ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องแนบแบบการตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการ บมจ. อสมท และหนังสือยินยอมให้
เปิดเผยข้อมูลสาหรับการของตรวจสอบคุณสมบัติผู้บริหารกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
---------------------------------------------------------------

การตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการ บมจ. อสมท
1. คุณสมบัติทั่วไป
ลาดับที่

คุณสมบัติทั่วไป

1.1

มีสัญชาติไทย

1.2
1.3
1.4

มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ถึงวันที่ได้รับแต่งตั้ง
มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
ไม่ เ ป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย หรื อไม่ เ คยเป็ น บุ ค คลล้ ม ละลายทุ จ ริ ต และ
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ไม่เ คยได้รั บ โทษจ าคุ กโดยค าพิพากษาถึงที่ สุ ดให้ จ าคุ ก เว้นแต่เป็นโทษส าหรั บ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจาคุก
โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต
ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ไม่เคยต้องคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ไม่ เ ป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่เป็ นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดารงตาแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย
ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
ไม่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ของนิ ติ บุ ค คลที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น
ถือหุ้นอยู่ (เฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีตาแหน่งหรือ
เงินเดือนประจาตาแหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ) สาหรับบุคคลอื่นนอกเหนือจากนี้จะถือ
หุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่ ได้ไม่เกินร้อยละ
0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้วของบริษัท (3,435,496 หุ้น)
ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ใดในนิ ติ บุ ค คลที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น เว้ น แต่
คณะกรรมการของรั ฐ วิส าหกิจ นั้ นมอบหมายให้ ดารงต าแหน่งกรรมการหรื อ
ตาแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริ หาร หรือผู้มีอานาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสี ย
ในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับ
กิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร
โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจ

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14

ยืนยัน

ไม่ยืนยัน

-2ลาดับที่
1.15
1.16

1.17

คุณสมบัติทั่วไป
ยืนยัน
ไม่มีข้อพิพาทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. อสมท
ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้าเป็นหุ้ นส่ วนในห้ างหุ้ นส่ วนสามัญหรือหุ้ นส่ วนไม่
จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นกรรมการในบริษัทอื่นไม่ว่าบริษัท
เอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้น
แต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททาขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้น
กู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ไม่ยืนยัน

2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้จะดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ยืนยัน
ถื อหุ้ น ไม่ เกิ น ร้ อยละ 0.5 ของทุ น จดทะเบี ยนที่ ออกและช าระแล้ ว ของบริ ษั ท
(3,435,496 หุ้ น) บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วมหรือบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยนับรวม
หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการโดยตรง หรือมีความเป็นอิสระจากการ
บริ หารงาน (Non-executive Directors) ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ
ที่ ปรึ กษาที่ ได้ รั บเงิ นเดื อนประจ าจากบริ ษั ท บริ ษั ทในเครื อ บริ ษั ทร่ วม บริ ษั ท
ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ปัจจุ บันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง)
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษัทจดทะเบียน บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว
ในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
ไม่ เ ป็ น ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ญาติ ส นิ ท ของกรรมการบริ ห าร ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ของบริษัท
ไม่เป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
สามารถปฏิบัติห น้ าที่ และแสดงความเห็ นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษัท ได้ อิ ส ระ ไม่ อยู่ ภ ายใต้
การควบคุมจากผู้บ ริ ห ารหรื อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ ที่เกี่ยวข้อง
หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ไม่ยืนยัน

-33. คุณวุฒิทางการศึกษา
ลาดับที่

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

3.1

สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี

ยืนยัน

ไม่ยืนยัน

ลงชื่อ.............................................. เจ้าของประวัติ
วันที่...............................................
หมายเหตุ : ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง
(1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) บุ ค คลธรรมดาซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ในบุ ค คลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว โดยให้
นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นนั้นด้วย
(3) นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
(4) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (3) ต่อไปเป็นทอดๆ เริ่มจากการถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (3) โดยการถือหุ้นใน
แต่ละทอดเกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น ทั้งนี้ หากการถือหุ้นในทอดใดมีผู้
ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาให้นับรวมจานวนสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใน
นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นนั้นด้วย
(5) นิ ติบุ คคลที่มีบุ คคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่ งพระราชบัญญัติห ลั กทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
(6) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (5) เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล (5) โดยการถือ
หุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว
(7) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) หรือห้างหุ้นส่วนจากัดตาม (8) เป็นหุ้นส่วน
(8) ห้างหุ้นส่วนจากัดที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 หรือบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ
(6) หรือห้างหุ้นส่วนสามัญตาม (7) เป็นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด
(9) นิ ติบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลั กทรัพย์
พ.ศ. 2535 มีอานาจในการจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

แบบ 35-E2
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
(สาหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร)
เรียน เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามที่ข้าพเจ้า
จะได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
อสมท จากัด (มหาชน)
ซึ่งมีที่ตั้งส านักงานใหญ่ที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้ ว ยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์
02 201 6000
ให้เป็น [กรรมการ/ผู้บริหาร] ของบริษัท และ
บริษัทได้ยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยินยอมให้สานักงานเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า เกี่ยวกับการ
มี ห รื อ ไม่ มี ลั ก ษณะขาดความน่ า ไว้ ว างใจตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกาหนดลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 ต่อบริษัทและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
เพื่อประโยชน์ ในการน ารายชื่ อของข้าพเจ้ าแสดงไว้ในระบบข้อมูล รายชื่อ กรรมการและผู้ บริห ารของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้าได้แนบ [สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาหนังสือเดินทาง] มาพร้อมนี้
ขอแสดงความนับถือ

(....................................................)
วันที่

