สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
(เอกสารประกอบวาระที่ 8)
คณะกรรมการ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) มีจานวน 13 คน สาหรับปีนี้ โดยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2562 (หลังการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2562) มีกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องจากลาออก จานวน 9 คน และ
มีกรรมการพ้นจากตาแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จานวน 3 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
วันที่ออกจากตาแหน่ง
1. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
กรรมการ
ลาออก วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
2. นางสาวศิริกลุ เลากัยกุล
กรรมการอิสระ
ลาออก วันที่ 30 กันยายน 2562
3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล
กรรมการ
ลาออก วันที่ 1 ตุลาคม 2562
4. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
กรรมการอิสระ
ครบ 65 ปี วันที่ 18 มิถุนายน 2562
5. นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ
ครบ 65 ปี วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
6. นายธวัชชัย อรัญญิก
กรรมการอิสระ
ครบ 65 ปี วันที่ 29 มีนาคม 2563
7. นายพิเศษ จียาศักดิ์
กรรมการอิสระ
ลาออก วันที่ 10 มิถุนายน 2563
8. ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการอิสระ
ลาออก วันที่ 12 มิถุนายน 2563
9. นายมนตรี แสงหิรัญ
กรรมการอิสระ
ลาออก วันที่ 12 มิถุนายน 2563
10. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
กรรมการอิสระ
ลาออก วันที่ 26 มิถุนายน 2563
11. นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
กรรมการอิสระ
ลาออก วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
12. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการอิสระ
ลาออก วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการสรรหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool) และรายชื่อบุคคล
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความชานาญ ประสบการณ์ตามองค์ประกอบที่มีความจาเป็นตรงตามความ
ต้องการขององค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานและการพัฒนาของ บมจ. อสมท รวมทั้งการมีคุณสมบัติของกรรมการ
ที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกาหนด
นโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 รวมทั้งแนวทางและขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 6 สิงหาคม 2562 แล้ ว จึงนาเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพื่อพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดารงตาแหน่ง
ตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน ดังนี้

-2บุคคลที่เข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ
1. พลตารวจโท จตุพล ปานรักษา

แทน นางภัทรียา เบญจพลชัย

2. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

แทน นายจิรชัย มูลทองโร่ย

3. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

แทน นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

4. นางภัทรพร วรทรัพย์

แทน นางปานทิพย์ ศรีพิมล

5. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล

แทน นางสาวศิริกุล เลากัยกุล

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
โดยจะดารงตาแหน่งไปจนถึง กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
โดยจะดารงตาแหน่งไปจนถึง กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
โดยจะดารงตาแหน่งไปจนถึง เมษายน 2564
ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562
โดยจะดารงตาแหน่งไปจนถึง กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกราคม 2563
โดยจะดารงตาแหน่งไปจนถึง เมษายน 2565

อนึ่ง บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
ตามข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการสงวนสิทธิกรรมการไว้สาหรับผู้ที่ผ่านการ
สรรหาเพื่อเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ จานวน 6 คน เพื่อให้คณะกรรมการมีจานวนกรรมการครบ 13 คน
ต่อไป ดังนี้
1. นายธวัชชัย อรัญญิก ซึ่งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ เนื่องจากอายุครบ 65 ปี ในวันที่ 29 มีนาคม 2563
2. นายพิเศษ จียาศักดิ์
ลาออก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563
3. ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
ลาออก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563
4. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
ลาออก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
5. นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
ลาออก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
6. นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
ลาออก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
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ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
(เอกสารประกอบวาระที่ 8)
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ
ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง
ประวัติการศึกษา

: พลตารวจโทจตุพล ปานรักษา
: อายุ 62 ปี
: กรรมการอิสระ
: ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตารวจ

ตาแหน่งที่สาคัญในปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี

: 2561–ปัจจุบัน
: 2559-2560
: 2555-2559

ข้าราชการบานาญ
ผู้บัญชาการตารวจภูธร ภาค 4
รองผู้บัญชาการตารวจภูธร ภาค 4

ประวัติการอบรม

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี
: อื่นๆ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่นที่ 7 (วปอ.56)

ความรู้ความชานาญ หรือความจัดเจน

: ด้านการบริหารจัดการ การบริหารรัฐกิจและความมั่นคง และด้านกฎหมาย

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.อสมท
ครั้งที่

ช่วงเวลา

มติที่ประชุม

ระยะเวลา
การดารงตาแหน่ง

1

13 พฤศจิกายน 2562 – กรกฎาคม 2563

คณะกรรมการ บมจ.อสมท ครั้งที่ 12/2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทน นางภัทรียา เบญจพลชัย

8 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
หรือบุคคลเข้ารับการดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การถือหุ้น บมจ. อสมท

: ไม่มี
: ใช่
: ใช่
: ไม่มี

-4คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคที่อาจมีความขัดแข้งในปัจจุบัน หรือในช่อง 2 ปีที่ผ่านมา)
1.
2.
3.
4.

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน เป็นต้น
เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณสมบัติ
 เป็น
 ไม่เป็น
 เป็น
 ไม่เป็น
 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง
คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
 เป็น
 ไม่เป็น
ความสามารถ
2. เคยได้รับโทษจาคุกโดยคา พิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ  เป็น
 ไม่เป็น
ความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคา พิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้
กระทาโดยทุจริต
3. เคยต้องคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
 เป็น
 ไม่เป็น
เพิ่มขึ้นผิดปกติ

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562
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ประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
(เอกสารประกอบวาระที่ 8)
ชื่อ-ชื่อสกุล

: นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

อายุ

: อายุ 59 ปี

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง
ประวัติการศึกษา

: กรรมการ
: ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
: ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ตาแหน่งที่สาคัญในปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี

: 2561-ปัจจุบัน รองผู้อานวยการ สานักงบประมาณ
: 2559-2560 ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ (ทรงคุณวุฒิ) สานักงบประมาณ
: 2557-2558 ผู้อานวยการสานักนโยบายงบประมาณ (อานวยการสูง)
สานักงบประมาณ

ประวัติการอบรม

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี
: อื่นๆ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
- นักบริหารระดับสูง รุ่น 82 สานักงาน กพ.

ความรู้ความชานาญ หรือความจัดเจน

: ด้านบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการงบประมาณ และการวางแผน

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท
ครั้งที่

ช่วงเวลา

1

13 พฤศจิกายน 2562 – กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 12/2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทน นายจิรชัย มูลทองโร่ย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
หรือบุคคลเข้ารับการดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การถือหุ้น บมจ. อสมท

ระยะเวลา
การดารงตาแหน่ง
8 เดือน
: ไม่มี
: ใช่
: ใช่
: ไม่มี

-6ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ
2. เคยได้รับโทษจาคุกโดยคา พิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคา พิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก ในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต
3. เคยต้องคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

คุณสมบัติ
 เป็น
 ไม่เป็น
 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562

-7-

ประวัติกรรมการที่อิสระได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
(เอกสารประกอบวาระที่ 8)
ชื่อ-ชื่อสกุล

: นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์

อายุ

: อายุ 61 ปี

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง
ประวัติการศึกษา

: กรรมการอิสระ
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
: ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตาแหน่งที่สาคัญในปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
: บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี

: 2562–ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสะพานปลา
: 2558-2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
: 2558-2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท ปตท จากัด (มหาชน)
: 2558-2561 กรรมการ บริษัท น้ามัน ไออาร์พีซี จากัด
: 2558-2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จากัด
: 2558-2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จากัด
: 2558-2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จากัด
: 2558-2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จากัด
: 2558-2559 กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จากัด
: 2553-2558 รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

ประวัติการอบรม

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 32/2019
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2015
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFF) รุ่นที่ 21/2014
- Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 1/2014
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014
: อื่นๆ
- ไม่มี

ความรู้ความชานาญ หรือความจัดเจน

: ความชานาญด้านการบัญชี การเงิน และด้านการวางแผนกลยุทธ์

-8วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.อสมท
ครั้งที่

ช่วงเวลา

1

13 พฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2564

ระยะเวลา
การดารงตาแหน่ง

มติที่ประชุม
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 12/2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทน นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

1 ปี 5 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
หรือบุคคลเข้ารับการดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การถือหุ้น บมจ. อสมท

: ไม่มี
: ใช่
: ใช่
: ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคที่อาจมีความขัดแข้งในปัจจุบัน หรือในช่อง 2 ปีที่ผ่านมา)
1.
2.
3.
4.

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน เป็นต้น
เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
2. เคยได้รับโทษจาคุกโดยคา พิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคา พิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทา
โดยทุจริต
3. เคยต้องคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ

คุณสมบัติ
 เป็น  ไม่เป็น
 เป็น  ไม่เป็น
 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

คุณสมบัติ
 เป็น  ไม่เป็น
 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562

-9-

ประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
(เอกสารประกอบวาระที่ 8)
ชื่อ-ชื่อสกุล

: นางภัทรพร วรทรัพย์

อายุ

: อายุ 50 ปี

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง
ประวัติการศึกษา

: กรรมการ
: ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)
University of Central Oklahoma, USA
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตาแหน่งที่สาคัญในปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี

: 2562–ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: 2561–กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
: 2561–ปัจจุบัน กรรมการ PTT International Trading London LTD.
: 2559–ปัจจุบัน รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง
: 2555–2559 ผู้อานวยการสานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
: 2555–2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาระบบการคลัง กรมบัญชีกลาง

ประวัติการอบรม

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี
: อื่นๆ
- ไม่มี

ความรู้ความชานาญ หรือความจัดเจน

: ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร และบริหารจัดการองค์กร

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.อสมท
ครั้งที่
1

ช่วงเวลา
17 ธันวาคม 2562 – กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม
คณะกรรมการการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 13/2562
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 แทน นางปานทิพย์ ศรีพิมล

ระยะเวลา
การดารงตาแหน่ง
7 เดือน

-10ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
หรือบุคคลเข้ารับการดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การถือหุ้น บมจ. อสมท
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
2. เคยได้รับโทษจาคุกโดยคา พิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคา พิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
ได้กระทาโดยทุจริต
3. เคยต้องคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

: ไม่มี
: ใช่
: ใช่
: ไม่มี

คุณสมบัติ
 เป็น
 ไม่เป็น
 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562

-11-

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
(เอกสารประกอบวาระที่ 8)
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ
ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง
ประวัติการศึกษา

: นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล
: อายุ 52 ปี
: กรรมการอิสระ
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาดและการจัดการทั่วไป)
Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสถิติ
ประยุกต์ในธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตาแหน่งที่สาคัญในปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
ประวัติการทางานย้อนหลัง 5 ปี

: 2562- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มาร์เวิลแอนด์โนเวิล บิสซิเนส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จากัด
: 2562- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไบโอ เจเนเทค อินเตอร์เนชั่นแนลจากัด
: 2562- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คินเจน ไบโอเทค จากัด
: 2560-2561 กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีสเปซ จากัด
: 2559-2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่น
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
: 2556-2560 กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ) และบริษัทในเครือ
: 2556-2560 กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
: 2556-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายการผลิตที่เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013
: อื่นๆ
- ประกาศนียบัตร Business and Administration Extension School
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่น 13 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- Executive Development Program2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
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ความรู้ความชานาญ หรือความจัดเจน

- หลักสูตรวิทยาการผู้นานวัตกรรมเพื่อการแข่งขันระดับโลก (วนล.) รุ่นที่ 1 (ILG1)
สถาบันเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม
: ด้านบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.อสมท
ครั้งที่
1

ช่วงเวลา
10 มกราคม 2563 – เมษายน 2565

ระยะเวลา
การดารงตาแหน่ง

มติที่ประชุม
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 10 มกราคม 2563 แทน นางสาวศิริกุล เลากัยกุล

2 ปี 4 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
หรือบุคคลเข้ารับการดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การถือหุ้น บมจ. อสมท

: ไม่มี
: ใช่
: ใช่
: ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคที่อาจมีความขัดแข้งในปัจจุบัน หรือในช่อง 2 ปีที่ผ่านมา)
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

คุณสมบัติ

2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน เป็นต้น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง
1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
2. เคยได้รับโทษจาคุกโดยคา พิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคา พิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้
กระทาโดยทุจริต
3. เคยต้องคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ

 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

คุณสมบัติ
 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
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เอกสารเพิ่มเติม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กาหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวนหนึ่งในสามเป็นอัตราส่วน ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกจากตาแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้กรรมการ
จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้”
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2563 คณะกรรมการ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) จานวน 13 คน
กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1) พล.ต.ท. จตุพล ปานรักษา
กรรมการอิสระ
2) นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
กรรมการ
3) นางภัทรพร วรทรัพย์
กรรมการ
4) นายมนตรี แสงหิรัญ
กรรมการอิสระ (ลาออก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563)
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงองค์ประกอบที่จาเป็นและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาเนินงานบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บมจ. อสมท พิจารณาเห็นชอบให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2563 เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากตาแหน่งตามวาระ
บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ง
เมื่อครบกาหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอฯ แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ มาตรา 12/1 กาหนดให้รัฐวิสาหกิจ
ต้องมีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ของกระทรวงการคลัง อย่างน้อ ย 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการของรัฐวิสาหกิจ และหนังสือเวียนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.ก.(ว) 30/2552
เรื่อง จานวนกรรมการอิสระ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 กาหนดว่า จานวนกรรมการอิสระของบริษัทมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งคณะ ซึ่งตามสัดส่วนดังกล่าว บมจ. อสมท ต้องมีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) และกรรมการ
อิสระ จานวนอย่างละ 5 คนเป็นอย่างน้อย โดยกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นกรรมการอิสระ 2 คน
ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา จึงได้ดาเนินการสรรหารายชือ่ บุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) และ
รายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความชานาญ ประสบการณ์ตามองค์ประกอบที่มีความจาเป็นตรง
ความต้องการขององค์กร (Skill Matrix) อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานและการพัฒนาของ บมจ. อสมท ในสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน พร้อมประวัติที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ มา
พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กาหนดไว้ ดังนี้

-141. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ ได้แก่
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อบังคับของ บมจ. อสมท
2. มี คุณสมบัติ ตามองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นความต้องการและมีความจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิ จของ
บมจ. อสมท ประกอบด้วย
ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ
1. เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร
2. การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ

สาขา









3. กฎหมาย




4. กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา




5. โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
6. บัญชี





7. สังคม




การเงิน
บริหารจัดการองค์กร
บริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การบริหารบุคคล
การบริหารธุรกิจ
การตลาด และการขาย
สื่อสารมวลชน และมัลติมเี ดีย
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายมหาชน
วางแผนกลยุทธ์
ความมั่นคง
เทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ IT
การบัญชี
การตรวจสอบบัญชี
การกากับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. คุณสมบัติทั่วไปเพิ่มเติม คือ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
บมจ. อสมท ตลอดจนสามารถทุ่มเทกาลังกายกาลังใจ และกาลังความรู้ เพื่อพัฒนากิจการ บมจ. อสมท ได้อย่างเต็มที่
4. สาหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกาหนด
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติในวาระการ
ดารงตาแหน่ง ดังนี้
1) ถือ หุ้ น ไม่ เ กิ นร้ อ ยละ 0.5* ของทุ นจดทะเบี ย นที่ อ อกและชาระแล้ ว ของบริ ษั ท บริษั ท ย่ อ ย บริษั ท ร่ ว มหรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) ไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน รวมทั้ ง ไม่ เ ป็ น พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นประจ า รวมถึ ง
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ก่อน
ดารงตาแหน่ง

-153) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทร่วม
4) ไม่ มี ค วามสั ม พั นธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บบริ ษั ท ในลั ก ษณะของการให้ บริ ก ารทางวิ ชาชี พ อื่ น เช่ น ที่ป รึ ก ษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ มูลค่ารายการครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท เช่น รายการที่เป็นธุรกรรม
ปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ / บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ซึ่งอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
* ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของประกาศคณะกรรมกา ร
กากับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ที่กาหนดขั้นต่าไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย โดย บมจ. อสมท ได้กาหนดให้
กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยอ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กาหนดใน พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจาเป็นต่อ
การดาเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท แล้ว เห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนมีการแข่งขันสูง อีกทั้งต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของหน่วยกากับดูแลต่างๆ จึงจาเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องของนโยบายในการกากับดูแลทิศทางขององค์กรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรนาเสนอรายชื่อบุคคล ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์การ
กาหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจาเป็นต่อการดาเนิ นธุรกิจ ของ บมจ. อสมท
(Skill Matrix) รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กรรมการ นางภัทรพร วรทรัพย์ มีความรู้ความชานาญด้านด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร และบริหารจัดการ
องค์กร ปัจจุบันดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และกรรมการ บริษัท PTT International
Trading London จากัด ซึ่งสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกากับดูแล และให้คาแนะนาการดาเนินงานของ บมจ. อสมท
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
โดยตลอดระยะเวลาที่ ด ารงต าแหน่ งกรรมการ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการอย่ า งเหมาะสม และเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
2. กรรมการ นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ เป็นผู้ที่ มีความรู้ความชานาญด้านบริห ารจัดการองค์ กร การบริหารจัดการ
งบประมาณ และการวางแผน ปัจจุบันดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกระทรวงเจ้าสังกัด
ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 สามารถนาความรู้และประสบการณ์มา
พัฒนางานด้านการบริหารจัดการงบประมาณและการวางแผนของ บมจ. อสมท .
โดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ งกรรมการ ได้ ป ฏิ บั ติห น้ า ที่ ก รรมการอย่ า งเหมาะสม และเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่าเสมอ

-163. กรรมการอิสระ พล.ต.อ. ทวิชชาติ พละศักดิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความชานาญด้านการบริหารจัดการ การบริหารงานภาครัฐ
และความมั่นคง การบริหารงานยุติธรรมและด้านกฎหมาย ปัจจุบันเป็นข้าราชการบานาญ ตาแหน่งอดีต ที่ปรึกษาพิเศษ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการด้านความมั่นคง การบริหารงานยุติธรรม
และกฎหมายมากากับดูแลการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ซึ่งสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการบริหารการดาเนินงาน
ของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
4. กรรมการอิสระ นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ มีความรู้ ความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการเชิง
กลยุทธ์ การประเมินผลองค์กร กฎหมายการสื่อสาร โทรคมนาคม ปัจจุบันดารงตาแหน่งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซึ่งสามารถนาความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม
รวมถึงการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการประเมินผล มาใช้ในการกากับดูแล และให้คาแนะนาการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้
โดยบุคคลในลาดับที่ 1 – 2 เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ.
อสมท อีกวาระหนึ่ง และลาดับที่ 3 - 4 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการพิจารณาจากผลงานความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
งานของ บมจ. อสมท ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถในการที่จะพัฒนา บมจ. อสมท ให้เติบโต และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง สาหรับผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้ดาเนินการตามขั้นตอนของแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการ
กากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 แล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท
ประจาปี 2563 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

.
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ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ประวัติการศึกษา

:
:
:
:

นางภัทรพร วรทรัพย์
51 ปี
กรรมการ
ปริญญาเอก การจัดการ (การจัดการภาครัฐ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
University of Central Oklahoma, USA
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตาแหน่งที่สาคัญในปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 1 แห่ง
: บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 1 แห่ง
: กรรมการ PTT International Trading London LTD.
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
: 2563 – ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ
2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายงบประมาณ การบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2561 – กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
2560 - ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
2559 - 2560
ผู้อานวยการสานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
2555 - 2559
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง กรมบัญชีกลาง
ประวัติการอบรม
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
: อื่นๆ
- การสร้างผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง (ปยป.) รุ่น 6 สานักงาน กพ.
- นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 75 สานักงาน กพ.

ความรู้ความชานาญ หรือความจัดเจน

-18- นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 5 สานักงบประมาณ
- พัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 13 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
: ความรู้ทางด้านการเงินการคลังและการบริหารจัดการองค์กร

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท
ครั้งที่
ช่วงเวลา
มติที่ประชุม
1
17 ธั น วาคม 2562 – กรกฎาคม คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 13/2562
2563

ประวัติการเข้าร่วมประชุม
การประชุม
1. คณะกรรมการบริษัท
2. การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2562
0/0
0/0

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
7 เดือน

ปี 2563
8/8
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
:
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
:
หรือบุคคลเข้ารับการดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคระกรรมการกากับตลาดทุน :
การถือหุ้น บมจ. อสมท
:

ไม่มี
ใช่
ใช่
ไม่มี

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง
คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน  เป็น  ไม่เป็น
เสมือนไร้ความสามารถ
2. เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย  เป็น  ไม่เป็น
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต
3. เคยต้องคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมี  เป็น  ไม่เป็น
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
วิสัยทัศน์กรรมการ
“MCOT”
- Modern จะช่วยสนับสนุนและพัฒนา บมจ.อสมท จากัด ให้เป็นสื่อกลางและเครือข่ายที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์
- Communication บริหารจัดการ บมจ. อสมท. จากัด ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารกันทั่วทั้งองค์กร
- Output และ Outcome จะเสนอแนะและเป็นที่ปรึกษาให้กับ บมจ. อสมท จากัด เพื่อให้มีผลผลิต และผลงาน ให้เป็นที่รู้จัก
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้องค์กร
- Transparency จะปฏิบัติงานด้วยความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

-19-

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ประวัติการศึกษา

: นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
: 59
: กรรมการ
: ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
: ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตาแหน่งที่สาคัญในปัจจุบัน
: 2563-ปัจจุบัน กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
(ผู้แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ)
2563-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ทรงคุณวุฒิ
2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อสมท จากัด(มหาชน)
2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
2562-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, ผู้ทรงคุณวุฒิ
2562-ปัจจุบัน กรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา
2561-ปัจจุบัน กรรมการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
(สพร.) (ผู้แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ)
2561-ปัจจุบัน กรรมการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (ETDA)
(ผู้แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ)
2561-ปัจจุบัน กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(ผู้แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ)
2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหารกองทุนกีฬา
(ผู้แทนผู้อานวยการสานักงบประมาณ)
2559-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 1 แห่ง
: บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี

-20ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ประวัติการอบรม

ความรู้ความชานาญ หรือความจัดเจน

: 2561-ปัจจุบัน
รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ
2560-2561
ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ สานักงบประมาณ
2556-2560
ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3
2555-2556
นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
: อื่นๆ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556 - 2557 กระทรวงกลาโหม
- นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 82 สานักงาน กพ.
: ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
ด้านนโยบายสาธารณะและการวางแผน

วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท
ครั้งที่
ช่วงเวลา
มติที่ประชุม
1
13 พฤศจิกายน 2562 – กรกฎาคม คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 12/2562
2563
ประวัติการเข้าร่วมประชุม
การประชุม
ปี 2562
1. คณะกรรมการบริษัท
1/1
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
0/0

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
8 เดือน

ปี 2563
8/8
-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
:
ไม่มี
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
:
ใช่
หรือบุคคลเข้ารับการดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคระกรรมการกากับตลาดทุน :
ใช่
การถือหุ้น บมจ. อสมท
:
ไม่มี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง
คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน  เป็น  ไม่เป็น
เสมือนไร้ความสามารถ
2. เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย  เป็น  ไม่เป็น
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต
3. เคยต้องคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมี  เป็น  ไม่เป็น
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

-21วิสัยทัศน์กรรมการ
 พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้สามารถแข่งขันในธุรกิจสื่อสารมวลชนบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
 สร้างธรรมาภิบาลที่มีแนวทางสอดคล้องกับระบบบริหารกิจการที่ดีและยึดมั่นในความสุจริตโปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้

-22 ทาให้บุคลากรมี
พันนและรั
บผิด้ไชอบต่
อความสาเร็จขององค์
กการความอยู
่เย็นเป็นสุสขร่ระ
วมกัน
ข้อมูคลวามผู
เบื้อกงต้
ของผู
ด้รับการเสนอชื
่อเข้าดกรบนหลั
ารงตาแหน่
งกรรมการอิ

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-ชื่อสกุล
อายุ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ประวัติการศึกษา

:
:
:
:

พล.ต.อ.ทวิชชาติ พละศักดิ์
61
กรรมการอิสระ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
โรงเรียนนายร้อยตารวจ

ตาแหน่งที่สาคัญในปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
: 2562 ที่ปรึกษาพิเศษ สานักงานตารวจแห่งชาติ
2561 รองจเรตารวจแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ
2559 ผู้บัญชาการตารวจภูธร ภาค 6 สานักงานตารวจแห่งชาติ
2558 ผู้บัญชาการตารวจภูธร ภาค 3 สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประวัติการอบรม
: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่มี
: อื่นๆ
หลักสูตรบริหารงานตารวจระดับสูงรุ่นที่ 28
สถาบันพัฒนาข้าราชการตารวจ พ.ศ. 2551
ความรู้ความชานาญ หรือความจัดเจน
: การบริหารงานภาครัฐ
การบริหารงานด้านความมั่นคง
การบริหารงานยุติธรรม
การสืบสวนสอบสวน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
:
ไม่มี
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
:
ใช่
หรือบุคคลเข้ารับการดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคระกรรมการกากับตลาดทุน :
ใช่
การถือหุ้น บมจ. อสมท
:
ไม่มี

-23คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่
ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณสมบัติ
 เป็น ไม่เป็น
 เป็น  ไม่เป็น
 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง
คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน  เป็น  ไม่เป็น
เสมือนไร้ความสามารถ
2. เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย  เป็น  ไม่เป็น
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต
3. เคยต้องคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติหรือมี  เป็น  ไม่เป็น
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
วิสัยทัศน์กรรมการ
การที่องค์กรจะอยู่รอดและยั่งยืนได้นั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการ
ปรับปรุงและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการดาเนินธุรกิจ การยกระดับคุณภาพการให้บริการ การตลาดอย่างสร้างสรรค์ และการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องเท่าทันสถานการณ์ ดังนี้
 การผลิตและถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางและเชื่อถือได้แก่สาธารณะชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และการติดตามในการ
เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตของผู้คน
 สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเท่าทันสถานการณ์ของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม
 สร้างมาตรฐานของการเป็นสื่อสร้างสรรค์และยกระดับการให้บริ การ ที่ก่อให้เ กิดผลประโยชน์ร่วมกันของลูกค้าและ
พันธมิตรทางการค้า
 นาเสนอและให้บริการที่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนต่างๆ ของสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 นาเสนอและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของประเทศชาติ ตลอดจนการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ในฐานะผู้บริหารองค์กรนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมในการทางานที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และ
ความภักดีต่อองค์กร อย่างเท่าเทียม เสมอภาค และทันสมัย เพื่อให้องค์กรก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นในปัจจุบันและ
สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาคนและองค์กร การควบคุม กฎ ระเบียบการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย การทางานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ ของ บมจ. อสมท ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
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ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-ชื่อสกุล
: นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ
อาย
: 46
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
ประวัติการศึกษา
: ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่งที่สาคัญในปัจจุบัน
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: ไม่มี
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
: 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) (องค์การมหาชน)
2562 – ปัจจุบัน นักวิชาการ ประจาคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา
2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา ประจาคณะอนุกรรมาธิการ
ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
คณะอนุกรรมาธิการการโทรคมนาคมและดาวเทียม และ
คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารติ ด ตาม เสนอแนะ และเร่ ง รั ด
การปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา
2562 – ปัจจุบัน เลขานุการ ประจาคณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร
2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
2559 – ปัจจุบัน กรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาชุดกฎหมายดิจิทัล 10 ฉบับ
2558 – 2562 ที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ประจ าคณะกรรมาธิ ก ารการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
2558 – 2562 อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา ประจาคณะอนุกรรมาธิการ
ศึ ก ษ า เ ท ค โ น โ ล ยี ด า ว เ ที ย ม เ พื่ อ ค ว า ม มั่ น ค ง
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม า ธิ ก า ร สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น แ ล ะ
คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติการอบรม
ความรู้ความชานาญ หรือความจัดเจน

-25: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ไม่มี
: ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลองค์กร กฎหมายการสื่อสาร
กฎหมายดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารมวลชน โทรคมนาคม วิศวกรรม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
:
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. วันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง
:
หรือบุคคลเข้ารับการดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคระกรรมการกากับตลาดทุน :
การถือหุ้น บมจ. อสมท
:

ไม่มี
ใช่
ใช่
ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสาหรับกรรมการอิสระ
(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)
ลักษณะความสัมพันธ์
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน เป็นต้น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณสมบัติ
 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

 เป็น

 ไม่เป็น

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง
คุณสมบัติ
1. เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต และไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน  เป็น  ไม่เป็น
เสมือนไร้ความสามารถ
2. เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย  เป็น  ไม่เป็น
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริต
3. เคยต้องคาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิ ดปกติหรือมี  เป็น  ไม่เป็น
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
วิสัยทัศน์กรรมการ
เพิ่ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการประกอบกิ จ การ ภายใต้ ก ารกากั บ ดู แ ลของ กสทช. ในยุ ค แห่งการหลอมรวม
(Convergence) โดยให้มีเป้าประสงค์ลดการมุ่งสร้างรายได้ แต่มุ่งสร้างกาไรเพิ่มเติมจากธุรกิจใหม่ประเภทอื่น ๆ ในขอบเขต
วัตถุประสงค์ของบริษัท

