
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น 
เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ซึ่งมีความมุ่งมั่น

ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีพ้ืนฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส  
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับประโยชน์ทีเ่หมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

บมจ. อสมท เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายของ บมจ. อสมท มั่นใจได้ว่า ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดย บมจ. อสมท จะพิจารณาการ
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการ บมจ. อสมท ตามหลักเกณฑ์ท่ี บมจ. อสมท ก าหนด ดังนี้ 

 

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
    1.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท รายเดียวหรือหลายราย ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง           

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ 3,435,496 หุ้น)   
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record 

Date) เพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
(3)  สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ ห รือหลักฐานอ่ืนจาก          

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

     1.2 เรื่องท่ี บมจ. อสมท จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องท่ีเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม 
(1) เรื่องท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 1.1 
(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึง            

เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว 
(3) เรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจที่ บมจ. อสมท จะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค ์
(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ ผ่านมาและ               

เรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท     
(น้อยกว่า 68,709,921 หุ้น) เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจาก
ข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน 

(5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
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     1.3 ขั้นตอนในการพิจารณา 
          (1)  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องจัดท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” ในส่วนท้ายของ
หลักเกณฑ์นี้หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0-2245-1854,  E-mail Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัท 
ที่ csmcot@mcot.net  หรือ Website ของบริษัท www.mcot.net/ir ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ 
“แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหลักฐานการถือหุ้นตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 1.1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามท่ีอยู่ดังนี้ 

 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (การเสนอระเบียบวาระการประชุม) 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 

(2)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะ ในส่วนที่ (1) 
และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน     
ทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี” และหลักฐานการถือหุ้น พร้อม
เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท 

(3)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 เสนอระเบียบวาระ
การประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดท า “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี”  
1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน 
   (4)   ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ 
บมจ. อสมท โดย 
  (4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่  
10 มกราคม 2566 หากผู้ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับให้ บมจ. อสมท ภายในวันที่ 17 มกราคม 2566  
ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง 
  (4.2)  เรื่องที่ เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 1.1                    
ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 

(5)  เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 และส าหรับเรื่อง                
ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท  บมจ. อสมท จะแจ้งในระเบียบวาระเรื่องเพ่ือทราบ พร้อม
ชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธเรื่องดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย  

 

mailto:csmcot@mcot.net
http://www.mcot.net/ir
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2.  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

     2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ 
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ต้องมคุีณสมบัต ิดังนี้ 
(1)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. อสมท รายเดียวหรือหลายราย ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง                 

นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ 3,435,496 หุ้น) 
(2)  ถือหุ้น บมจ. อสมท ในสัดส่วนที่ก าหนดตาม (1) ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึง             

วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
(3)  สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจาก              

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

     2.2  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

(1)  มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
(2)  มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์ข้อบังคับ บมจ. อสมท และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนใด 

(3)  มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมและประวัติการท างานที่ดี 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  
ความต้องการและมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ดังนี้ 

 

ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ สาขา 
1. เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร  การเงิน 

2. การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ  บริหารจัดการองค์กร 
 บริหารความเสี่ยง 
 การควบคุมภายใน 
 การบริหารบุคคล 
 การบริหารธุรกิจ 
 การตลาด และการขาย 
 สื่อสารมวลชน และมัลติมีเดีย 

3. กฎหมาย  กฎหมายธุรกิจ 
 กฎหมายมหาชน 

4. กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา  วางแผนกลยุทธ์ 
 ความมั่นคง 
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ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ สาขา 
5. โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  เทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ IT 

6. บัญชี  การบัญชี 
 การตรวจสอบบัญชี 

7. สังคม  การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

 (5) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของ บมจ. อสมท และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ 
 (6)  เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ 

 

2.3  กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้  

(1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ เกี่ยวข้องตามมาตรา 258  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) 

(2)  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า              
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทที่เก่ียวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ใน
ด้านการเงนิหรือการบริหารงาน ณ ปัจจุบันและ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง เช่น 

- มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน
และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะท าให้ขาด
ความเป็นอิสระ 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรือ                       
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 

- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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2.4  ขั้นตอนในการพิจารณา 

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องจัดท าหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาสรรหา
เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ต่อคณะกรรมการสรรหา โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น
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 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ          
บมจ. อสมท” ต่อคณะกรรมการสรรหาภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 

1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 2.1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ 
หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท”     

3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการท างานของบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อ   

4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี) 
 

ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามท่ีอยู่ ดังนี้ 
 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
(การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ) 

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 

  (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 2.1 เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
พิจารณาสรรหาเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหา ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้า
รับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส าหรับผู้ถือหุ้น                
รายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาสรรหา
เป็นกรรมการ บมจ. อสมท” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้า
รับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ก าหนดใน (1) 
พร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา หรืออาจส่ง
เรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม (1) ได ้
 

  (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอชื่อบุคคลเพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท มากกว่า 1 คน  ผู้ถือหุ้นต้องจัดท า “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้า
รับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน  

mailto:csmcot@mcot.net
http://www.mcot.net/ir
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พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ  
ก่อนส่งต้นฉบับ ตาม (1) ได้ 
              (4) ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้
คณะกรรมการสรรหา โดย 

(4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 
10 มกราคม 2566 หากผู้ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับให้ถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่ 17 มกราคม 2566 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง 

(4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 2.2  หรือ
ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.1 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพ่ือ
ทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 27 มกราคม 2566 
 

      (5) คณะกรรมการสรรหาที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่งตั้ง จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งนี้ ในการเสนอรายชื่อ
ดังกล่าวให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นที่สุด 
 

              (6)  บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะได้รับการบรรจุรายชื่อ ในระเบียบวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. อสมท     
 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังคงสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี    
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ก าหนด 
 

----------------------------------------------------- 
 
 



 

แบบ ก. 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…................................................................................................................. 
เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (         )  ของ  บริษัท  อสมท จ ากัด  (มหาชน)  จ านวน …...........................................หุ้น 
อยู่บ้านเลขที…่................................ ถนน  ….........................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต…................................... จังหวัด…...........................    หมายเลขโทรศัพท์มือถือ…................................ 
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน…................................................ E-mail (ถ้ามี).................................................... 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 
เรื่อง …..................................................................................................................................................................... 

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา…................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
และมีข้อมูลประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................  ซึ่งมี 
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า     จ านวน................................. แผ่น 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี หลักฐานการ
ถือหุ้น  และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ  และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นส าคัญ 
ดังนี้  

                  ……............................................... ผู้ถือหุ้น 
        (.......................................................) 
        วันที่.............................................. 

หมายเหตุ  เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัท ศูนย์รับฝาก       

หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ 

หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  
ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ทาง E-mail Address ของ           
ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ csmcot@mcot.net หรือ Website ของบริษัท www.mcot.net/ir หรือทางโทรสาร
ที่หมายเลข 0-2245-1854 ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” 

4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จะต้องส่งถึง บมจ. อสมท ภายในวันที่                     
31 ธันวาคม ของทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. อสมท ต่อไป 

5. บมจ. อสมท จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ถือเป็นที่สุด 
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แบบ ข. 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
 

 
                                                                                  วันที่............................................................. 
 
ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ).............................................................................................................................................. 
ที่อยู ่เลขที.่................................. ถนน.............................................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต........................................................... จังหวัด....................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ....................................หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ท างาน.................................................  
E-mail (ถ้าม)ี........................................................................................................................................................... 
จ านวนหุ้นที่ถือ ............................................หุ้น           ระยะเวลาที่ถือหุ้น............................................................ 
 

(1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว........................................................................
อายุ ................ ปี เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท และขอยืนยันว่าบุคคลผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. อสมท และมีหลักฐานการ
ให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ   ได้แก่  ประวัติ
ส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน 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 และเอกสารที่ยื่นมาพร้อมนี้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ 
       
                                                                  …..................................................... ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ       
                                                                (..........................................................)   
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หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ  
บมจ. อสมท ประกอบด้วย 
 

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอ่ืนจากบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็น              
นิติบุคคล ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทาง E-mail 
Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ csmcot@mcot.net  หรือ Website ของบริษัท  www.mcot.net/ir   
หรือทางโทรสารที่หมายเลข 0-2245-1854  ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา   
สรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท” 

4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ” จะต้องส่งถึง บมจ. อสมท 
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. อสมท ต่อไป 

5. บมจ. อสมท จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ถือเป็นที่สุด 

6. ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องแนบแบบการตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการ บมจ. อสมท และหนังสือยินยอมให้
เปิดเผยข้อมูลส าหรับการของตรวจสอบคุณสมบัติผู้บริหารกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                   
ตลาดหลักทรัพย์   

 
--------------------------------------------------------------- 
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การตรวจสอบคุณสมบัติ กรรมการ บมจ. อสมท 
 
1. คุณสมบัติทั่วไป 
 

ล าดับที่ คุณสมบัติท่ัวไป ยืนยัน ไม่ยืนยัน 

1.1 มีสัญชาติไทย   

1.2 มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ถึงวันที่ได้รับแต่งตั้ง   

1.3 มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ   
1.4 ไม่ เป็นบุคคลล้มละลาย หรื อไม่ เคย เป็นบุคคลล้มละลายทุจริ ต  และ                         

ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 

 

1.5 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจริต 

 
 

1.6 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ   

1.7 ไม่เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 
 

1.8 ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 

1.9 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการด ารงต าแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติ      
แห่งกฎหมาย 

 
 

1.10 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง   

1.11 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่   
1.12 ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้น       

ถือหุ้นอยู่ (เฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ าต าแหน่งของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ) ส าหรับบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากนี้จะถือ
หุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่ ได้ไม่เกินร้อยละ
0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วของบริษัท (3,435,496 หุ้น) 

 

 

1.13 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแ ต่
คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้นมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ
ต าแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น  

 
 

1.14 ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสีย   
ในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับ
กิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร
โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจ 
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ล าดับที่ คุณสมบัติท่ัวไป ยืนยัน ไม่ยืนยัน 

1.15 ไม่มีข้อพิพาทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. อสมท   
1.16 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน

กับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่
จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนไม่ว่าบริษัท 
เอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้น
แต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ 

  

1.17 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทท าขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้
ในบริษัทหรือบริษัทในเครือเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี 

  

 

2. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้จะด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

ล าดับที ่ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ยืนยัน ไม่ยืนยัน 
2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วของบริษัท 

(3,435,496 หุ้น) บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยนับรวม              
หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย             

 
 

2.2 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการโดยตรง หรือมีความเป็นอิสระจากการ
บริหารงาน (Non-executive Directors) ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม             
บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท               
ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง) 

  

2.3 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษัทจดทะเบียน บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว
ในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

 

 

2.4 ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น     
รายใหญ่ของบริษัท 

 
 

2.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท          
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

  

2.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้อิสระ ไม่อยู่ภายใต้                
การควบคุมจากผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง       
หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 
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3. คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
ล าดับที ่ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ยืนยัน ไม่ยืนยัน 

3.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี   

 
 
 

ลงช่ือ.............................................. เจ้าของประวัติ 
วันที่...............................................  

 
หมายเหตุ : ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง 

      (1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
      (2) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว โดยให้
นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นนั้นด้วย 

      (3) นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ                 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว 

      (4) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (3) ต่อไปเป็นทอดๆ เริ่มจากการถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (3) โดยการถือหุ้นใน 
แต่ละทอดเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น ทั้งนี้ หากการถือหุ้นในทอดใดมี    
ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาให้นับรวมจ านวนสิทธิออกเสียงของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
ในนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นนั้นด้วย 

      (5) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว 

      (6) นิติบุคคลที่มบีุคคลตาม (5) เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล (5) โดยการถือ
หุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว 

      (7) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ                        
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดตาม (8) เป็นหุ้นส่วน 

      (8) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 หรือบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ 
(6) หรือห้างหุ้นส่วนสามัญตาม (7) เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิด 

      (9) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์              
พ.ศ. 2535 มีอ านาจในการจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ 
 
 
 



 

แบบ 35-E2 
 

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล 
(ส าหรับกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร) 

 
เรียน เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

ด้วยข้าพเจ้า                                                        
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน :                          วันที่หมดอายุ :                          
จะได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท  อสมท จ ากัด (มหาชน)              
ซึ่งมีท่ีตั้งส านักงานใหญ่ที ่  63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
โทรศัพท์ 02 201 6000   
ให้เป็น [กรรมการ/ผู้บริหาร] ของบริษัท และบริษัทได้ยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าจึงยินยอมให้ส านักงานตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและเปิดเผย
ข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 ต่อบริษัทและบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เพ่ือประโยชน์ใน
การน ารายชื่อของข้าพเจ้าแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้า
ได้แนบ [ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทาง] มาพร้อมนี้ 
 
                  ขอแสดงความนับถือ 
        
 
                         (                                             ) 
            วันที่                                 
 


