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ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107547000745 

 

63/1 ถนนพระราม 9  
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  

โทรศัพท์  0 2201 6000  
โทรสาร   0 2245 1435  
E-mail   Contact@mcot.net    

    
 

ที่ นร 6154/518 
 22  มีนาคม 2565 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Inventech Connect  

2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564  
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  แบบ 56-1 One Report   รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
4. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ บมจ. อสมท และบรษิัทย่อย ส าหรับปสีิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
    รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
5. รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
6. ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี
7. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และข้อมูลประวัติของผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการ 
   ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

      8. ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขข้อบังคับของ บมจ .อสมท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท  
          ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท   

                  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  ข. และ ค. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) และประวัติกรรมการอิสระ  
10. หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตัิ และการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)   
11. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  
12. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
13. การส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
14. แบบฟอร์มขอรับรายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงินฯ / แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  56-1 One Report   

     15. แบบฟอร์มส าหรับลงทะเบยีนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Inventech Connect  
                                                                      

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บมจ. อสมท”) ในการประชุมครั้งที่  4/2565            
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2565  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)        
ในวันพฤหัสบดีที่  21  เมษายน  2565  เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องส่ง 5 ช้ัน 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์       
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  เลขท่ี 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

 
 “อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 

บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

 

http://www.mcot.net/ir
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วาระที่  1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
วาระที่  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2564  วันศุกร์ที ่ 30  เมษายน  2564 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564  เป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมออดิทอเรียม ช้ัน 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน)  ซึ่งบริษัทฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย ภายใน 14 วัน  นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้ ง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.mcot.net/ir)  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2565 รับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วันท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีได้มีการบันทึกครบถ้วนตามวาระการประชุมแล้ว 
 
วาระที่  3   รับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2564  
               (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ          
ในปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
 
วาระที่  4    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสดุ ณ  31 ธันวาคม  2564        

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุน  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564   ทีไ่ด้
ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  และการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ บมจ. อสมท  ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565  มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับ    
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้ว   ดังปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)   
(ปรากฏตามเอกสารหน้าท่ี 34) 
ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 
 
 

วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 66 การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะท าได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ   
ภายใต้บังคับของข้อบังคับของบริษัทข้อ 68 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ และห้ามมิให้
จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
 
 
 

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
 

http://www.mcot.net/ir
http://www.mcot.net/ir
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จากผลประกอบการของ บมจ. อสมท รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564  มีก าไรสุทธิ 164.27 ล้านบาท              
โดยเป็นก าไรสุทธิส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 165.24 ล้านบาท  หรือก าไรต่อหุ้น 0.24 บาท  ถึงแม้ บมจ. อสมท จะมีผลก าไรในปี 2564 
แต่ยังมีความจ าเป็นในการลงทุน โดยเฉพาะการจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่   ในระบบเอฟเอ็ม  ที่ บมจ .อสมท ประมูลได้
จ านวน 47 คลื่น  เป็นเงินจ านวน  543.73  ล้านบาท  จึงไม่มีเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่าย   เงินปันผล ประจ าปี 2564  
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  : ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักเงินส ารองต่างๆ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และ 
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล  :   

        หน่วย:ล้านบาท 
 การจ่ายเงินปันผล 2563 (ปรับปรุงใหม่) 2564 
1. ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)  (1,807.40) 164.24 

2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 687 687 
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) - - 

ระหว่างกาล - - 
ปลายปี   - - 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทิ้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท) - - 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)-+ - - 

 

หมายเหตุ : บริษัทได้ตั้งทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2549 
ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ “งดจ่ายเงินปันผล”  เนื่องจากผลการ
ด าเนินงานงวดวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564  ถึงแม้จะมีผลก าไร แต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนอีกเป็นจ านวนมาก จึงไม่มีเงินสด
เพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564  
 
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก าหนดว่า “ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี้
ก าหนดไว้ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และ
โบนัสกรรมการของรัฐวิสาหกิจ  โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอ านาจหน้าที่และ      
การบริหารกิจการบริษัทของกรรมการ  ซึ่งมีภาระความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและ กลยุทธ์อย่างใกล้ชิด  ซึ่งมีหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและโบนัสของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ไม่ต่างจากหลักเกณฑ์ของธุรกิจที่มีขนาด
เดียวกันและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า บมจ. อสมท ยังมีภาระที่ต้องลงทุนด้านเนื้อหารายการ (Contents) เพื่อ
เพิ่มความนิยมและดึงดูดลูกค้า และให้สามารถแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นได้   ซึ่งจะเป็นช่องทางส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับ
องค์กร รวมทั้งในปี 2565  บมจ. อสมท มีภาระต้องใช้เงินในประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ในระบบ เอฟเอ็ม ส าหรับการให้บริการกระจาย
เสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ   จึงขอเสนอให้ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน    เบี้ยประชุม และโบนัสประจ าปี 2565 โดยให้
ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2564  ก าหนดจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี  รวมถึงการรับทราบการงดรับโบนัสประจ าปี 2564 ของ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้าท่ี 41)  

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
 

http://www.mcot.net/ir


 

หน้า 6/ 87  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบด้วย
ค่าตอบแทน และ เบี้ยประชุมกรรมการ และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจ าปี 2565 รวมทั้งรับทราบการที่คณะกรรมการ 
บมจ. อสมท มีมติงดรับโบนัสของกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 
 
วาระที่  7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 บัญญัติว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี   
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอช่ือผู้สอบบัญชีของ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท  
ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังที่ ตผ 0027/4642 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่เสนอ
เรียบร้อยแล้ว  โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันเป็นปีที่ 2  และได้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน   
อีวาย จ ากัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2565 ของ บมจ. อสมท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2565 โดยก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 2,195,000 บาท  ดังนี ้

1. นายกฤษดา  เลิศวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ 
2. นายเติมพงษ ์  โอปนพันธุ ์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือ 
3. นางพูนนารถ    เผ่าเจริญ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 
 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ 

อน่ึง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะดูแลใหบ้ริษัทย่อยสามารถ
จัดท างบการเงินทันตามก าหนดระยะเวลา  
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 และ 2563 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ปี 2565 (บาท) 
EY 

ปี 2564 (บาท) 
EY 

ปี 2563 (บาท) 
KPMG 

2,195,000.00 2,195,000.00 2,490,000.00 

ค่าบริการอื่น - - - 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2565 ของ บมจ. อสมท ดังนี้ (ข้อมูลประวัติปรากฏตาม
เอกสารหน้า 46)   

1. นายกฤษดา  เลิศวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 หรือ 
2. นายเติมพงษ ์  โอปนพันธุ ์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือ 
3. นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 
 

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
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โดยก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 จ านวนเงิน 2,195,000 บาท ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว  
 
วาระที่  8  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

    (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 

1. นายประเวศ  อรรถศุภผล   กรรมการอิสระ  
2. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร   กรรมการอิสระ  
3. นายบุญสน  เจนชัยมหกุล   กรรมการ  
4. รองศาสตราจารย์เกษมศานต์  โชติชาครพันธ์ุ     กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

อนึ่ง  รองศาสตราจารย์เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์  ได้ผ่านกระบวนการสรรหา และด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่ 
บมจ. อสมท และในการประชุมคณะกรรมการบมจ. อสมท ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564  มีมติเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
เรียกว่า “กรรมการผู้อ านวยการใหญ่”   ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 

ทั้งนี้ บมจ. อสมท  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ    
ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564   ซึ่ง  ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอชื่อบุคคล  เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  

คณะกรรมการสรรหา ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลอืกบุคคลที่มีความรูค้วามเช่ียวชาญ ตามหลักเกณฑ์การก าหนดองค์ประกอบ
และคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) เข้ารับการ
สรรหาเป็นกรรมการ โดยรายนามกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แล้วตามที่ ก าหนดใน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   
18 กรกฎาคม 2560   จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระได้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีก  
วาระหนึ่ง  โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ส าหรับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารหน้าที่ 47-58 
ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน  
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ดังนี้  

1. นายประเวศ  อรรถศุภผล   กรรมการอิสระ 
2. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร   กรรมการอิสระ 
3. นายบุญสน  เจนชัยมหกุล   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์เกษมศานต์  โชติชาครพันธ์ุ       กรรมการผู้อ านวยการใหญ ่

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาแล้ว 
ว่ามีความมีคุณสมบัติเหมาะสม ได้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง  

 
 
 

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
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วาระที่  9   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
               ของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท   

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงมคีวาม
จ าเป็นต้องขอแก้ไขข้อบังคับ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธขิองบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี ้

1. การแก้ไขข้อบังคับ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ข้อ 49 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันท่ี 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2557  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

ข้อ 49. วรรคสอง วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จากเดิม  ก าหนดให้สามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่ านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ ได้  โดยด าเนินการตามประกาศ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557  และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ 
ต่อไป 
 แก้ไขเป็น  สามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

2. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้พฤติกรรม

ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป  บมจ. อสมท  มีกลยุทธ์ที่จะประกอบธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจ
สื่อสารมวลชน เพื่อเป็นการสร้างแหล่งรายได้เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัท ไม่ได้รองรับในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ    
จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการและขับเคลื่อนทิศทางการด าเนินธุรกิจมีความหลากหลายคล่องตัว       
มีประสิทธิภาพ  และช่วยเสริมสภาพคล่องท าให้ฐานะทางการเงินของบริษัท แข็งแกร่งขึ้น และเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคต  
จากเดิม      วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ านวน 57 ข้อ  
เพ่ิมเติมเป็น วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจ านวน 73 ข้อ  

ส าหรับตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับและ วัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีเพิ่ม  ปรากฎตามเอกสารหน้าท่ี 59-61 
ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จ ากัด 
(มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท   
  
วาระที่ 10   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการ
บริษัทช้ีแจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ใน
วาระนี้  
 

 ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  (Record Date)     
ในวันที ่16  มีนาคม 2565 
 
            จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามวัน เวลา ที่ระบุในหน้าแรกของ
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  โดย บมจ. อสมท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป         
อน่ึง ท่านผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน จะต้องอัพโหลดเอกสาร 
 

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
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และหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM)  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) การมอบฉันทะและการส่งค าถาม  โปรดกรอกรายละเอียดรวมทั้งวันที่และลงลายมือช่ือของท่านผู้ถือหุ้น ในหนังสือ 
มอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. และส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง บมจ. อสมท ก่อนเข้าประชุม (เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือ      
มอบฉันทะ และหลักฐานประกอบการพิจารณามายัง บมจ. อสมท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน)  ทั้งนี้ บมจ. อสมท           
ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

         

                                               พลต ารวจเอก    
                                                                   (ทวิชชาติ  พละศักดิ)์ 

 ประธานกรรมการ 
  บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
โทรศัพท์ 0 2201 6454, 0 2201 6491, 0 2201 6151  
 
หมายเหตุ  

1. บมจ. อสมท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2565 พร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุม  
และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir 

2. บมจ. อสมท ค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับค าถาม 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 
 

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี แบบ 56-1 One Report 
รหัสคิวอาร์ (QR Code) 

 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ QR Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2564 
ส าหรับระบบ  iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกนที่ QR Code 
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน  ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 
 
หมายเหตุ  กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) 
อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 
 
ส าหรับระบบ Android 
1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
    ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) 
1.2 เลือก QR Code 
1.3 สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

       รายงานของผูส้อบบัญชีและงบการเงิน 
ของ บมจ. อสมท และบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้ QR Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
ส าหรับระบบ  iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกนที่ QR Code 
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน  ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 
 
หมายเหตุ  กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) 
อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 
 
ส าหรับระบบ Android 
1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
    ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) 
1.2 เลือก QR Code 
1.3 สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 494,726,377       794,498,134           363,916,439           490,366,197       788,856,529                       354,274,202           
เงินฝากประจ าระยะสั้น 10 108,446,630       108,067,351           70,596,507             108,446,630       108,067,351                       70,596,507             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 267,317,687       368,895,313           408,036,291           267,219,106       371,341,834                       409,657,367           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                          -                             -                             -                          -                                          2,200,000               
สินคา้คงเหลือ -                          -                             789,152                  -                          -                                          -                             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 22,081,463         35,595,687             37,544,726             19,441,163         32,961,625                         34,589,574             
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 892,572,157       1,307,056,485        880,883,115           885,473,096       1,301,227,339                    871,317,650           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 200,000              113,330                  383,631,848           200,000              113,330                              383,631,848           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 12,607,752         11,610,217             17,628,367             12,607,752         11,610,217                         17,628,367             
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                             -                             -                          -                                          -                             
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4, 12 8,112,170,000    8,039,880,000        7,005,100,000        8,112,170,000    8,039,880,000                    7,005,100,000        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 706,149,295       768,605,278           1,382,071,882        704,759,601       766,540,903                       1,379,227,956        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 16,279,922         1,151,341               618,741,820           16,279,868         1,151,287                           618,741,766           
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 155,287,695       183,165,857           213,139,481           147,986,000       175,641,500                       203,518,903           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14,166,392         15,252,844             15,776,445             14,166,392         14,872,844                         15,377,293             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,016,861,056    9,019,778,867        9,636,089,843        9,008,169,613    9,009,810,081                    9,623,226,133        
รวมสินทรัพย์ 9,909,433,213    10,326,835,352      10,516,972,958      9,893,642,709    10,311,037,420                  10,494,543,783      

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 1 มกราคม 2563
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                          240,000,000           -                             -                          240,000,000                       -                             
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 329,222,338       652,976,165           689,270,628           330,356,695       653,852,373                       689,582,944           
รายไดรั้บล่วงหนา้ 31,549,126         47,415,251             51,987,261             31,549,126         47,415,251                         51,800,345             
เงินรับล่วงหนา้จากส านกังาน กสทช. 27.4 73,164,990         73,164,990             -                             73,164,990         73,164,990                         -                             
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 16 13,946,307         24,184,942             18,249,846             13,891,147         24,114,838                         18,183,848             
ค่าใชจ่้ายพนกังานโครงการร่วมใจจากองคก์รคา้งจ่าย 17 -                          695,917,770           -                             -                          695,917,770                       -                             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,604,180         44,660,867             42,924,225             10,459,558         44,510,052                         42,686,634             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 458,486,941       1,778,319,985        802,431,960           459,421,516       1,778,975,274                    802,253,771           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 695,917,770       -                             -                             695,917,770       -                                          -                             
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 16 14,486,605         24,447,368             33,898,320             14,486,605         24,430,526                         33,816,605             
รายไดร้อตดับญัชี 179,551,696       139,689,677           39,507,013             179,551,696       139,689,677                       39,507,013             
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 1,386,820,186    1,372,362,186        1,168,117,826        1,386,820,186    1,372,362,186                    1,168,117,826        
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 346,472,375       351,775,543           562,392,274           346,472,375       351,775,543                       562,392,274           
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
   จากการถูกฟ้องร้อง 21,193,671         13,129,920             3,073,509               21,193,671         13,129,920                         3,073,509               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 39,084,873         43,962,139             60,568,670             39,284,641         44,512,475                         61,119,006             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,683,527,176    1,945,366,833        1,867,557,612        2,683,726,944    1,945,900,327                    1,868,026,233        
รวมหนีสิ้น 3,142,014,117    3,723,686,818        2,669,989,572        3,143,148,460    3,724,875,601                    2,670,280,004        
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 767,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท  3,835,000,000    3,835,000,000        3,835,000,000        3,835,000,000    3,835,000,000                    3,835,000,000        
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 687,099,210 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท  3,435,496,050    3,435,496,050        3,435,496,050        3,435,496,050    3,435,496,050                    3,435,496,050        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,106,802,869    1,106,802,869        1,106,802,869        1,106,802,869    1,106,802,869                    1,106,802,869        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 383,500,000       383,500,000           383,500,000           383,500,000       383,500,000                       383,500,000           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,278,589,111    1,113,344,271        2,940,953,500        1,241,157,888    1,076,825,458                    2,898,464,860        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 583,537,442       583,537,442           -                             583,537,442       583,537,442                       -                             
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 6,787,925,472    6,622,680,632        7,866,752,419        6,750,494,249    6,586,161,819                    7,824,263,779        
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (20,506,376)        (19,532,098)           (19,769,033)           -                          -                                          -                             
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,767,419,096    6,603,148,534        7,846,983,386        6,750,494,249    6,586,161,819                    7,824,263,779        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,909,433,213    10,326,835,352      10,516,972,958      9,893,642,709    10,311,037,420                  10,494,543,783      

-                      -                         -                         -                      -                                          -                         

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 1,415,165,349     1,424,086,470     1,415,165,349     1,424,086,469     
ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 72,290,000          291,800,000        72,290,000          291,800,000        
รายไดอ่ื้น 96,667,413          55,753,664          96,473,503          54,607,099          
รวมรำยได้ 1,584,122,762     1,771,640,134     1,583,928,852     1,770,493,568     
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนจากการขายและใหบ้ริการ 897,989,712        1,466,244,319     897,989,712        1,465,453,947     
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 124,610,291        119,902,644        124,610,291        119,902,644        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 374,927,620        434,057,261        373,288,687        432,425,630        
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ -                           1,138,425,030     -                           1,138,425,030     
โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 9 (13,044,870)         (10,411,407)         (11,362,624)         (15,595,250)         
ค่าใชจ่้ายพนกังานโครงการร่วมใจจากองคก์ร -                           431,670,007        -                           431,670,007        
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,384,482,753     3,579,887,854     1,384,526,066     3,572,282,008     
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 199,640,009        (1,808,247,720)    199,402,786        (1,801,788,440)    
รายไดท้างการเงิน 2,420,696            5,271,029            2,717,547            5,593,101            
ตน้ทุนทางการเงิน (23,332,143)         (6,076,151)           (23,329,903)         (6,069,611)           
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 178,728,562        (1,809,052,842)    178,790,430        (1,802,264,950)    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (14,458,000)         (58,360,000)         (14,458,000)         (58,360,000)         
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 164,270,562        (1,867,412,842)    164,332,430        (1,860,624,950)    

กำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก: 19
ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                           59,195,999          -                           59,195,999          
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 164,270,562        (1,808,216,843)    164,332,430        (1,801,428,951)    

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                           (20,210,451)         -                           (20,210,451)         
การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           583,537,442        -                           583,537,442        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                           563,326,991        -                           563,326,991        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 164,270,562        (1,244,889,852)    164,332,430        (1,238,101,960)    

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 165,244,840        (1,807,398,778)    164,332,430        (1,801,428,951)    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (974,278)              (818,065)              

164,270,562        (1,808,216,843)    
กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 165,244,840        (1,244,071,787)    164,332,430        (1,238,101,960)    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (974,278)              (818,065)              

164,270,562        (1,244,889,852)    
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (บำท) 23
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.24                     (2.72)                    0.24                     (2.71)                    
   ก  าไรขั้นพ้ืนฐานจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                           0.09                     -                           0.09                     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 178,728,562      (1,749,856,843)     178,790,430      (1,743,068,951)     
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 108,392,745      239,320,009          107,718,062      238,540,458          
   ค่าตดัจ าหน่าย 10,270,071        86,636,397            10,270,071        86,636,397            
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน -                         1,154,663,171       -                         1,154,663,171       
   โอนกลบัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (13,044,870)       (10,411,407)          (11,362,624)       (15,595,250)          
   ก  าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (72,290,000)       (291,800,000)        (72,290,000)       (291,800,000)        
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23,802,153        45,150,395            23,802,153        45,150,395            
   โอนกลบัส ารองวนัลาของพนกังาน (26,397,309)       (2,020,332)            (26,397,309)       (2,020,332)            
   ค่าใชจ่้ายพนกังานโครงการร่วมใจจากองคก์ร -                         431,670,007          -                         431,670,007          
   กลบัรายการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                         (7,494,792)            -                         (7,494,792)            
   ตดัจ  าหน่ายหน้ีสูญ 4,656,727          370,668                 4,656,727          370,668                 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 25,302               180,539                 42,200               179,940                 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (997,535)            1,608,150              (997,535)            1,608,150              
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (29,339,087)       (25,152)                 (29,339,087)       (25,152)                 
   ก  าไรจากการรับโอนอุปกรณ์ (2,978,000)         -                            (2,978,000)         -                            
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 477                    1,247                     477                    1,247                     
   กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ (4,298,507)         -                            (4,298,507)         -                            
   ก  าไรจากการแลกเปล่ียนลิขสิทธ์ิ (4,491,000)         -                            (4,491,000)         -                            
   ก  าไรจากการแลกเปล่ียนโฆษณา -                         (5,090,233)            -                         (5,090,233)            
   รายไดเ้งินปันผล (545,072)            (61,757)                 (545,072)            (61,757)                 
   รายไดท้างการเงิน (2,420,696)         (5,271,029)            (2,717,547)         (5,593,101)            
   ตน้ทุนทางการเงิน 23,332,143        6,076,151              23,329,903        6,069,611              
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 192,406,104      (106,354,811)        193,193,342      (105,859,524)        
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 109,799,898      22,826,580            111,005,917      26,677,662            
   สินคา้คงเหลือ -                         789,152                 -                         -                            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,514,224        487,131                 13,520,461        166,041                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (82,441)              1,692,361              (462,441)            1,673,209              
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (119,269,131)     (73,496,219)          (119,010,983)     (72,932,326)          
   รายไดรั้บล่วงหนา้ (15,866,125)       518,224                 (15,866,125)       705,139                 
   เงินรับล่วงหนา้จากส านกังานกสทช. -                         73,164,990            -                         73,164,990            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,659,378)         3,756,974              (7,653,184)         3,843,750              
   รายไดร้อตดับญัชี 39,862,019        110,067,543          39,862,019        110,067,543          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (4,877,265)         2,014,672              (5,227,833)         2,014,672              

งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (ต่อ)
   ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนจากการถูกฟ้องร้องคดี 8,063,751          (1,070,000)            8,063,751          (1,070,000)            
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (29,105,321)       (11,729,813)          (29,105,321)       (11,729,813)          
   จ่ายผลประโยชน์พนกังานโครงการร่วมใจจากองคก์ร (695,917,770)     -                            (695,917,770)     -                            
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (509,131,435)     22,666,784            (507,598,167)     26,721,343            
   ภาษีเงินไดรั้บคืน 27,878,162        27,874,878            27,655,500        25,778,656            
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (481,253,273)     50,541,662            (479,942,667)     52,499,999            
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจ าระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (379,279)            (37,470,844)          (379,279)            (37,470,844)          
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (86,670)              383,518,518          (86,670)              383,518,518          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (230,598,336)     (94,551,837)          (230,598,336)     (94,551,837)          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (34,790,082)       (93,184,091)          (34,790,082)       (93,184,091)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 32,171,450        36,781                   32,171,450        36,781                   
เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                         -                            -                         2,200,000              
เงินปันผลรับ 545,072             61,757                   545,072             61,757                   
ดอกเบ้ียรับ 2,662,824          5,964,335              2,599,617          6,794,323              
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (230,475,021)     164,374,619          (230,538,228)     167,404,607          
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                         240,000,000          -                         240,000,000          
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (240,000,000)     -                            (240,000,000)     -                            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 695,917,770      -                            695,917,770      -                            
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของ
     ในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม -                         1,055,000              -                         -                            
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (20,629,090)       (18,931,054)          (20,597,304)       (18,870,287)          
จ่ายดอกเบ้ีย (23,332,143)       (6,458,532)            (23,329,903)       (6,451,992)            
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 411,956,537      215,665,414          411,990,563      214,677,721          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (299,771,757)     430,581,695          (298,490,332)     434,582,327          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 794,498,134      363,916,439          788,856,529      354,274,202          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 494,726,377      794,498,134          490,366,197      788,856,529          

-                         -                            -                         -                        

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีค่าซ้ืออาคารและอุปกรณ์ 53,891,280        243,426,691          53,891,280        243,426,691          
อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนจากการรับโอน 2,978,000          -                            2,978,000          -                            
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสัญญาเช่า 429,692             10,549,973            429,692             10,549,973            
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,107,491        31,158,336            16,107,491        31,158,336            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึนจากการแลกเปล่ียนลิขสิทธ์ิ 4,491,000          -                            4,491,000          -                            
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                         729,421,802          -                         729,421,802          

บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564
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คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นควรให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็น
หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2564  เพื่อน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ดังนี ้ 

ชื่อคณะ 
อัตรา 

ปี 2564 
อัตรา 

ปี 2565 

1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท      

มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  ข้อบังคับ 
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและ จรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดี
ที่สุด (อ้างอิงข้อบังคับของ บมจ. อสมท ข้อ 35) 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานกรรมการ 
    30,000.-/เดือน 
- กรรมการ 
    15,000.-/เดือน 
2) ค่าเบี้ยประชุม  
- ประธานกรรมการ/

กรรมการ 
    20,000.-/ครั้ง 
(ไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี)                

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานกรรมการ 
    30,000.-/เดือน 
- กรรมการ 
    15,000.-/เดือน 
2) ค่าเบี้ยประชุม  
- ประธานกรรมการ/

กรรมการ 
    20,000.-/ครั้ง 

(ให้ได้รับไม่เกิน 15 
 ครั้ง/ป ี(เฉพาะกรณี

ที่มาประชุม) 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1. จัดท ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบมจ. อสมท โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ บมจ. อสมท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธผิลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับ
ดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเส่ียง 

3. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือ 
4. สอบทานการด าเนินงานของ บมจ. อสมท ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี

ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ    
บมจ. อสมท 

5. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ     
มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท 

7. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เล่ือนขั้นเลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดที่ เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท 

 
 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานกรรมการ 
    12,500.-/เดือน 
- กรรมการ 
    10,000.-/เดือน 
2) ค่าเบี้ยประชุม  
- ประธานกรรมการ/

กรรมการ 
    5,000.-/เดือน 

 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
- ประธานกรรมการ 
    12,500.-/เดือน 
- กรรมการ 
    10,000.-/เดือน 
2) ค่าเบี้ยประชุม  
- ประธานกรรมการ/

กรรมการ 
    5,000.-/ครั้ง 
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 

(เฉพาะกรณีที่มา
ประชุม) 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 
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ชื่อคณะ 
อัตรา 

ปี 2564 
อัตรา 

ปี 2565 

9. ก ากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดท ารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 

10. สอบทานการด าเนินงานขององค์กรตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่การก ากับกิจการที่ดีและการน าองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม 

11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย 

  

3. คณะกรรมการสรรหา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับ      
ความจ าเป็นเชิงกลยุทธ์ของ บมจ. อสมท หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง 
รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว  

2. ก าหนดวิธีการสรรหากรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท 
ผู้บริหารระดับสูง  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษา
ผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ หรือบุคคลซ่ึงด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่
คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือ
ว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใสและถูกต้องตามกฎ ระเบียบ        
ที่เกี่ยวข้อง 

3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี คุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ   
สมควร ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  ที่ปรึกษา
ผู้อ านวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ หรือบุคคลซ่ึงด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจ
หน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบ
วาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือที่ประชุม     
ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณ ีเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว 

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย  

1)  ค่าตอบแทนรายเดือน 
-ไม่มี- 

 
2)  ค่าเบี้ยประชุม 
   10,000.-/เดือน 

 
 

1)  ค่าตอบแทนรายเดือน 
-ไม่มี- 

 
2)  ค่าเบี้ยประชุม 
   10,000.-/ครั้ง 
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 

(เฉพาะกรณีที่มา
ประชุม) 

 
 
 

 

4. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. พิจารณาน าเสนอหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งน าเสนออัตรา

ค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. อสมท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยค านึงถึง   
ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
เดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัต ิ

2. พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอค่าตอบแทนของผู้อ านวยการใหญ่/ 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง      
ที่ปรึกษาผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  หรือบุคคลซ่ึงด ารงต าแหน่งที่มี
อ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริหารในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ดังนี้     

(1) ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPIs) ที่ผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
บมจ. อสมท จะต้องด าเนินการให้ได้ผล ในระยะเวลาที่ก าหนด (Benchmark) 

 

1)  ค่าตอบแทนรายเดือน 
       -ไม่มี- 

 
2)  ค่าเบี้ยประชุม 

10,000.-/เดือน 
 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
-ไม่มี- 

 
2) ค่าเบี้ยประชุม 
     10,000.-/ครั้ง 
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 

(เฉพาะกรณีที่มา
ประชุม) 
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(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่      
บมจ.  อสมท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาจ้างบริหาร    
ในต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้ครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและรายงานการด าเนินการต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท 

4. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้อนุมัติ 

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย 

  

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการท าแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง  

กับกลยุทธ์โดยรวมของ บมจ . อสมท เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ . อสมท พิจารณา   
การบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงครอบคลุมความเส่ียงในด้านต่างๆ ที่ส าคัญ 

2. กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด 
หลักเกณฑ์  การชี้วัดผลการด าเนินงาน  กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และ
การควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหาร
ความเส่ียง รวมทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติ
ตามนโยบายการบริหารความเส่ียงที่ก าหนดไว้ 

4. จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการ
ท างาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม 

5. ก ากับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์  และ
แผนปฏิบัติการตลอดจนพิจารณาผลการด าเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมาย   
ที่ก าหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส 

6. น าเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการ
ที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การชี้วัดของกระทรวงการคลัง รวมถึงหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล 

7. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก าหนด 

8. แต่งต้ังคณะท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
-ไม่มี- 

 
2) ค่าเบี้ยประชุม 

10,000.-/เดือน 
 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
-ไม่มี- 

 
2) ค่าเบี้ยประชุม 

10,000.-/ครั้ง 
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 

(เฉพาะกรณีที่มา
ประชุม) 

 
 

6. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันรวมทั้งข้อก าหนด

ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 
หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล เช่น    
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ          
ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวง       
เจ้าสังกัดและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดี             
ตามมาตรฐานสากล และน าเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท  พิจารณาอนุมัติและประกาศ 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ  

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
       -ไม่มี- 
 
2) ค่าเบี้ยประชุม 

10,000.-/เดือน 
 
 
 
 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
       -ไม่มี- 
 
2) ค่าเบี้ยประชุม 

10,000.-/ครั้ง 
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 

(เฉพาะกรณีที่มา
ประชุม) 
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2. ก ากับ ดูแล เสนอแนะแนวนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และ
พนักงานของ บมจ. อสมท ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้าน   
การคอร์รัปชัน รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตาม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการด าเนิน
ธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร  พนักงานและลูกจ้างของ บมจ. อสมท 

3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้าน 
การคอร์รัปชัน อย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้นโยบายการก ากับดูแล
กิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของ บมจ. อสมท ทันสมัยและสอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ  และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการ  รวมทั้ง
ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

4. ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร   
บมจ. อสมท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี  ที่ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และ
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และประมวลผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการประจ าปี 
น าเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป พร้อมทั้งน าเสนอ
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่จ าเป็น 

5. ก าหนดให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทาง   
ของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของ           
บมจ. อสมท เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐาน 

6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

7. ก าหนดกรอบนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) ของ บมจ. อสมท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท 
ให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานโดยให้คณะท างาน
ด าเนินกิจกรรม CSR จัดท ารายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม น าเสนอ
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นรายไตรมาส 

8. สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านก ากับดูแลกิจการ เมื่อมีความจ าเป็น 
โดย บมจ. อสมท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นประจ าทุกสิ้นปี 

10. ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย 

 

 

7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์   มีอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 22 และมาตรา 23  

    แห่ง พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  ดังนี้  
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการของ บมจ. อสมท 

ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ 
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน บมจ. อสมท 
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ 

บมจ. อสมท 
4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการ   

ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
         -ไม่มี- 
 

2) ค่าเบี้ยประชุม 
10,000.-/เดือน 

 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
       -ไม่มี- 
 
2) ค่าเบี้ยประชุม 

10,000.-/ครั้ง 
ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 

(เฉพาะกรณีที่มา
ประชุม) 
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ชื่อคณะ 
อัตรา  

ปี 2564 
อัตรา  

ปี 2565 

5. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการ    
ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 

6. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้างด าเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ  บมจ. อสมท 

  

8. คณะกรรมการฯ, คณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานชุดต่างๆ  
   นอกเหนือจากข้อ 1-7  (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท  ท่ีได้รับ 
   แต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ) 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
-ไม่มี- 

2) ค่าเบี้ยประชุม 
     10,000.-/เดือน 

1) ค่าตอบแทนราย
เดือน 
-ไม่มี- 

2) ค่าเบี้ยประชุม 
10,000.-/ครั้ง 

ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 
(เฉพาะกรณีที่มา

ประชุม) 
 

           หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานในชุดต่าง ๆ มากกว่า 2 คณะ นอกเหนือจาก
คณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 – 8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ ๆ ละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน (คงเดิม) 
ค่าตอบแทนของคณะ กรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบหากเข้ารับต าแหน่งในระหว่างเดือน ให้ค านวณตามระยะ เวลาการด ารงต าแหน่ง  
            ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะ กรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับต าแหน่งในระหว่างเดือน ให้ค านวณตามระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง ประธานกรรมการทุกคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25  (คงเดิม)  

 

 สิทธิประโยชน์อื่นๆ  -ไม่มี- 
 

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจ าปีของกรรมการ 
หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจ าปีของกรรมการปี 2565 เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติ    

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ี 
 

โบนัสประจ าปี 2565 

วงเงินโบนัสประจ าปีของกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของก าไรสุทธิ ท้ังนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน 

ในกรณีท่ี บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน ดังน้ี 

- ระดับคะแนนต่ ากว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน 

- ระดับคะแนนต่ ากว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน 

   ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพ่ิมอีกร้อยละ 25  และร้อยละ 12.5  ตามล าดับ 
 

 โบนัสกรรมการประจ าปี 2564 
  คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณางดรับโบนัสประจ าปี 2564  เน่ืองจากในปี 2565 บมจ. อสมท มีภาระต้องใช้เงินในการประมูล

ใบอนุญาตคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ  
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ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์: (662) 264-0777 โทรสาร: (662) 264-0789 ถึง 90 

(เอกสารประกอบวาระที่  7) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

 

 
 
 

1. นายกฤษดา  เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4958 
 ต าแหน่ง หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

พ.ศ.2535 – ปัจจุบัน ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญช ี
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท ด้านการบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มเีดีย จ ากัด(มหาชน) 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั(มหาชน) 
บริษัท แพลนบี มีเดยี จ ากัด(มหาชน) 

2. นายเติมพงษ์  โอปนพันธ์ุ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4501 
 ต าแหน่ง หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

พ.ศ.2533 – ปัจจุบัน ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญช ี
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั(มหาชน) 
บริษัท แพลนบี มีเดยี จ ากัด(มหาชน) 
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) 

3. นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   5238 
               ต าแหน่ง หุ้นส่วนบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
               ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี พ.ศ.2537 – ปัจจุบัน 
                ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ประสบการณ์ บริษัท อาร์พีซีจี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไอร่า แอคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) 

 
 
ท้ังนี้ผู้ท่ีได้รับการแสนอเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ท้ัง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) 

กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  
และข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

                                           (เอกสารประกอบวาระที่ 8) 
 

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตราส่วน ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกจากต าแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น  

ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น    
ผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้”  

คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีจ านวน 13 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2565 กรรมการที่ออก
จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 

1. นายประเวศ  อรรถศุภผล   กรรมการอิสระ  
2. นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร   กรรมการอิสระ  
3. นายบุญสน  เจนชัยมหกุล   กรรมการ  
4. รองศาสตราจารย์เกษมศานต์  โชติชาครพันธ์ุ       กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงองค์ประกอบที่จ าเป็นและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
บมจ. อสมท พิจารณาเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2565 เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคณุสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ มาตรา 12/1 ก าหนดให้รัฐวิสาหกิจ
ต้องมีกรรมการจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ของกระทรวงการคลัง อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการของรัฐวิสาหกิจ และหนังสือเวียนส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.ก.(ว) 30/2552   
เรื่องจ านวนกรรมการอิสระ ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2552 ก าหนดว่า จ านวนกรรมการอิสระของบริษัทมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งคณะ ซึ่งตามสัดส่วนดังกล่าว บมจ. อสมท ต้องมีกรรมการจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) และกรรมการ
อิสระ จ านวนอย่างละ 5 คน  ปัจจุบันคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีกรรมการ ที่อยู่ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 คน 
และกรรมการอิสระ จ านวน 8 คน โดยกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระในคราวนี้เป็นกรรมการอิสระ 2 คน รวมทั้งเป็นบุคคลที่
อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 คน  
  ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา จึงได้ด าเนินการสรรหา โดยยึดหลักองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ที่จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิหลาย
ด้านตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท                      
(Skill Matrix) ทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ดังนี ้ 
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1. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ ได้แก ่
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- ข้อบังคับของ บมจ. อสมท 

2. มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นความต้องการและมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ  
บมจ. อสมท ประกอบด้วย 

 

ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ สาขา 

1. เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร  การเงิน 

2. การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ  บริหารจดัการองค์กร 
 บริหารความเสี่ยง 
 การควบคุมภายใน 

  การบริหารบุคคล 
 การบริหารธุรกิจ 
 การตลาด และการขาย 
 สื่อสารมวลชน และมลัติมเีดีย 

3. กฎหมาย  กฎหมายธรุกิจ 
 กฎหมายมหาชน 

4. กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา  วางแผนกลยุทธ์ 
 ความมั่นคง 

5. โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  เทคโนโลยีการกระจายเสยีงวิทยุโทรทัศน์ และ IT 

6. บัญชี  การบัญชี 
 การตรวจสอบบัญช ี

7. สังคม  การก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

3. คุณสมบัติทั่วไปเพิ่มเติม คือ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
บมจ. อสมท ตลอดจนสามารถทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ และก าลังความรู้ เพื่อพัฒนากิจการ บมจ. อสมท ได้อย่างเต็มที่ 

4. ส าหรับบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทก าหนด 
    กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติในวาระ

การด ารงต าแหน่ง ดังนี้   
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5* ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ                 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า รวมถึง              

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี        
ก่อนด ารงต าแหน่ง 
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3)   ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่ เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร  
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทร่วม 

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย  
ที่ปรึกษาทางการเงิน  ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ มูลค่ารายการครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท เช่น รายการที่เป็นธุรกรรม
ปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
7) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6  ซึ่งอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการ

ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ        
ในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้          

       * ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เข้มกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าของประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ที่ก าหนดขั้นต่ าไว้ไม่เกินร้อยละ  1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย โดย บมจ. อสมท  
ได้ก าหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและช าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย  
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ก าหนดใน พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ   

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นความตอ้งการและมีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท แล้ว เห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนมีการแข่งขันสูง อีกทั้งต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของหน่วยก ากับดูแลต่างๆ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องของนโยบายในการก ากับดูแลทิศทางขององค์กรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรน าเสนอรายช่ือบุคคล ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามหลักเกณฑ์การ
ก าหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจ า เป็นต่อการด าเนินธุรกิจ ของ บมจ. อสมท 
(Skill Matrix) รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. กรรมการอิสระ  นายประเวศ  อรรถศุผล  มีความรู้ ความช านาญในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร (การเงิน)  
กฎหมาย (ธุรกิจ มหาชน) เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ปัจจุบันด ารงต าแหน่งปรึกษากฎหมาย ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ซึ่งสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการก ากับดูแล และให้ค าแนะน าการด าเนินงาน
ของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  

โดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการ ชุดต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

2. กรรมการอิสระ  นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร มีความรู้ ความช านาญด้านด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ       
(การบริหารจัดการองค์กร  บริหารความเสี่ยง  บริหารธุรกิจ  การตลาดและการขาย)  เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร (การเงิน)  
กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา  เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันเป็น กรรมการ 
บริษัท หลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)   กรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการ
ด าเนินงานของ บมจ. อสมทในการน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในการก ากับดูแล และให้ค าแนะน าการด าเนินงาน
ของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  
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โดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการ ชุดต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

3.   กรรมการ นายบุญสน  เจนชัยมหกุล  มีความรู้ ความช านาญด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขา 
เทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)  เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร ท าหน้าที่ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธนาคารออมสิน  ซึ่งสามารถน าความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการก ากับดูแล และให้ค าแนะน าการ
ด าเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  

โดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

4. กรรมการ รองศาสตราจารย์เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์   มีความรู้ ความช านาญการจัดการ และการบริหารธุรกิจ  
กลยุทธ์การวางแผนการพัฒนา  เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร  ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้อ านวยการใหญ่    
บมจ. อสมท   ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการด าเนินงานของ บมจ. อสมท ในการน าความรู้ ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในการ
ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าการด าเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  

โดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมก ารประชุม
คณะกรรมการ ชุดต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่  4/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคล       
ทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ   
ในการที่จะพัฒนา บมจ. อสมท ให้เติบโต และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายช่ือบุคคลทั้ง 4 ท่าน ที่ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และเหมาะสม ได้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง ต่อท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท  ประจ าปี 2565  เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงในเรื่อง
ดังกล่าว 

โดยบุคคลทัง้ 4  เป็นกรรมการ บมจ. อสมท รายเดิม ท่ีได้รับการเสนอช่ือกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท 
อีกวาระหนึ่ง  

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับ 
ดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 แล้ว 

จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายช่ือบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2565 เพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการต่อไป 
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ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(เอกสารประกอบวาระที่  8) 

 

 
 
 
 

 
ชื่อ-สกุล   : นายประเวศ  อรรถศุภผล 
อายุ   : 64  ปี 
ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง      : กรรมการอิสระ 
ประวัติการศึกษา          : ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

: ปริญญาโท ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
: ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
: ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 

 
ต าแหน่งท่ีส าคัญในปัจจุบัน       
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
                                             : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
                                             : ปรึกษากฎหมาย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

 
ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี      : 2560-2562 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
                                             : 2558-2560 กรรมการร่างกฎหมายประจ า (นักกฎหมายกฤษฎีกาเชี่ยวชาญ)  
                                                              ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประวัติการอบรม    
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  : ไม่มี                               
อื่นๆ                : หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นท่ี 5/2559 
ความรู้ความช านาญ หรือความจัดเจน               : เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร (การเงิน) กฎหมาย (ธุรกิจ มหาชน) 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท  

 วาระที่ ช่วงเวลา มติที่ประชุม 
ระยะเวลา
การด ารง 
ต าแหนง 

1 26 พฤศจิกายน  2563 – เมษายน 2565 
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งท่ี 17/2563  วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563    
แทน นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง  

2 ปี 

 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม   

การประชุม ปี 2564 

1. คณะกรรมการบริษัท 16/16  (100%) 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 (100%) 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (100%) 

4. คณะกรรมการสรรหา 10/10 (100%) 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                             : ไม่มี    
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท              : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง   
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคล           : ใช ่
เข้ารับการด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง   
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน     : ใช่ 
การถือหุ้น บมจ. อสมท               : ไม่มี  

 
 
 
 
 

คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ  
 (การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคท่ีอาจมีความขัดแข้งในปัจจุบัน หรือในช่อง 2 ปีท่ีผ่านมา) 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  เป็น  ไม่เป็น 

2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน เป็นต้น  

 เป็น  ไม่เป็น 

3. เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

 เป็น  ไม่เป็น 

4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  เป็น  ไม่เป็น 

 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัติ 

1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

 เป็น  ไม่เป็น 

2. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ  และไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีได้
กระท าโดยทุจริต 

 เป็น  ไม่เป็น 

3. เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 เป็น  ไม่เป็น 

 
 

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(เอกสารประกอบวาระที่  8) 

 

 
 
 

ชื่อ-สกุล   : นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร 
อายุ   : 58  ปี 
ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง      : กรรมการอิสระ 
ประวัติการศึกษา          : ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

                         : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                                       : ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   

ต าแหน่งท่ีส าคัญในปัจจุบัน     
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: กรรมการ บริษัท หลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
      : กรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี            : 2557-2561   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ า 
    ภาคตะวันออก จ ากัด (มหาชน) (EASTWATER) 

 : 2556-2561   กรรมการบริหารและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฯ  
       ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)  
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 : 2557-2560   กรรมการและประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  
       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 

ประวัติการอบรม    
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   : Director Certificate Program รุ่น 105/2551                                       
 

อื่นๆ   : ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 3 
   : ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Director Certificate Program สถาบันกรรมการบริษัท 
     ออสเตรเลีย (ACID) 
 

ความรู้ความช านาญ หรือความจัดเจน     : ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการองค์กร  บริหารความเสี่ยง  
       บริหารธุรกิจ  การตลาดและการขาย)  เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร (การเงิน)  

  กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา 
 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท  

วาระที่ ช่วงเวลา มติที่ประชุม 
ระยะเวลา
การด ารง 
ต าแหน่ง 

1 26 พฤศจิกายน  2563 – เมษายน 2565 
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งท่ี 17/2563  วันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2563   แทน นายมารุต  บูรณะเศรษฐกุล  

2 ปี 

 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม   
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 การประชุม ปี 2564 

5. คณะกรรมการบริษัท 16/16  (100%) 

6. การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 (100%) 

7. คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (100%) 

8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 (100%) 

9. คณะกรรมการบริหาร 8/8 (100%) 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                             : ไม่มี    
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท              : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง   
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคล           : ใช ่
เข้ารับการด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง   
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน     : ใช่ 
การถือหุ้น บมจ. อสมท               : ไม่มี  
             

คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระ  
 (การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคท่ีอาจมีความขัดแข้งในปัจจุบัน หรือในช่อง 2 ปีท่ีผ่านมา) 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัติ 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  เป็น  ไม่เป็น 

2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน เป็นต้น  

 เป็น  ไม่เป็น 

3. เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

 เป็น  ไม่เป็น 

4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  เป็น  ไม่เป็น 

 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัติ 

1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

 เป็น  ไม่เป็น 

2. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ  และไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีได้
กระท าโดยทุจริต 

 เป็น  ไม่เป็น 

3. เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 เป็น  ไม่เป็น 

 
 

ข้อมูล ณ  28 กุมภาพันธ์ 2565 
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ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(เอกสารประกอบวาระที่  8) 

 
ชื่อ-สกุล   :  นายบุญสน  เจนชัยมหกุล 
อายุ    :  58  ปี 
ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง      :  กรรมการ 
ประวัติการศึกษา           :  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ  

                                                      อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย 
                                            :  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ต าแหน่งท่ีส าคัญในปัจจุบัน     
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: รองผู้อ านวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี            : 2562 กรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
ประวัติการอบรม    
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   : Director Certificate Program รุ่น 149/2554                                       
 

อื่นๆ  : หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 6 สถาบันวิทยาการการค้า  
               มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

: หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร 
  ภาครัฐ (IRDP) 
: หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นท่ี 6 ส านักงานศาลปกครอง 

    : หลักสูตร วิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นท่ี 6 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
                                                     การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

ความรู้ความช านาญ หรือความจัดเจน    : ด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาเทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ 
                                                     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)  เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร 
 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท  

วาระที่ ช่วงเวลา มติที่ประชุม 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหนง 

1 25 เมษายน 2562 – เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 วันท่ี 25 เมษายน 2562 3 ปี 
 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม   

การประชุม ปี 2564 

1. คณะกรรมการบริษัท 15/16 (93.75%) 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 (100%)  

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 (100%)  

4. คณะกรรมการบริหาร 8/8 (100%) 
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                             : ไม่มี    
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท              : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง   
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคล           : ใช ่
เข้ารับการด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง   
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน     : ใช่ 
การถือหุ้น บมจ. อสมท               : ไม่มี  
             

 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัติ 

1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

 เป็น  ไม่เป็น 

2. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ  และไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีได้
กระท าโดยทุจริต 

 เป็น  ไม่เป็น 

3. เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 เป็น  ไม่เป็น 

 
 

ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(เอกสารประกอบวาระที่  8) 

  

ชื่อ-สกุล   : รองศาสตราจารย์เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ ์
อายุ        : 52  ปี 
ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง      : กรรมการ 
ประวัติการศึกษา                 : ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.)   (Public Policy Analysis &  
                                       Administration)    Saint Louis University, Saint louis, Missouri, USA 
                                      : ปริญญาโท Master of Public Administration, Kentucky State University,  

                                                                      Specialty in MIS Frankfort, Kentucky, USA 
                    : ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

 
ต าแหน่งท่ีส าคัญในปัจจุบัน       
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: ไม่มี 
ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี            : 2561-2564  ผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาการบริหารและการพัฒนา  
                                                                     (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

: 2559-2561  กรรมการสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
: 2559-2561  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
: 2556–2559 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

ประวัติการอบรม    
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  : Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 314/2565                                        
อื่นๆ   : นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง จัดโดย ส านักงาน ป.ป.ส. (2561) 

: นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับสูง จัดโดย ส านักงาน ป.ป.ส. (2561) 
: การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน จัดโดย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2560) 
: การพัฒนาสรรถนะของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2555) 
: การพัฒนาลิขสิทธิ์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนความร่วมมือประเทศญี่ปุ่น (JICA) (2547) 
: หลักสูตรสารวัตร จัดโดย กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2540) 

ความรู้ความช านาญ หรือความจัดเจน                : การจัดการและการบริหารธุรกิจ กลยุทธ์การวางแผนการพัฒนา 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท  

วาระที่ ช่วงเวลา มติที่ประชุม 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 

1 27 ตุลาคม  2564 – เมษายน 2565 
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งท่ี 13/2564  วันท่ี 27 ตุลาคม 2564     
แทน นายเขมทัตต์ พลเดช  

6 เดือน 
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ประวัติการเข้าร่วมประชุม 

การประชุม ปี 2564 

1. คณะกรรมการบริษัท 6/6  (100%) 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น - 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 (100%) 

4. คณะกรรมการบริหาร 2/2 (100%) 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร                                                             : ไม่มี    
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท              : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง   
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคล           : ใช ่
เข้ารับการด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง   
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน     : ใช่ 
การถือหุ้น บมจ. อสมท               : ไม่มี  
           

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัติ 

1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

 เป็น  ไม่เป็น 

2. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ  และไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีได้
กระท าโดยทุจริต 

 เป็น  ไม่เป็น 

3. เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 เป็น  ไม่เป็น 

 
ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับ และ  
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของ  

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
(ประกอบการพิจารณาวาระที่  9) 

 

ข้อบังคับ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ร่างข้อบังคับบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ที่ขอแก้ไข 

ข้อ 49. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม
อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม 
 การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถด าเนินการ
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยด าเนินการตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557  และ
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป 
           ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่  
ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ            
ให้ รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประ ชุม ถ้ า ไม่ มี          
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม 
 การวินิจฉัย ช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้       
ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง 
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง
เป็นเสียงช้ีขาด 

ข้อ 49. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม 
อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม 
 การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถด าเนินการ
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยด าเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
            ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณี    
ที ่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ       
ให้ รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประ ชุม ถ้ า ไม่ มี          
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 
ในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียง
ข้างมาก โดยกรรมการหนึ่ง (1) คนมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน          
ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง
เป็นเสียงช้ีขาด 
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การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค ์

ของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

จากเดิม วัตถุประสงค์ของบริษัทมจี านวน 57 ข้อ เพ่ิมเติมเป็น วัตถุประสงค์ของบรษิัทมีจ านวน 73 ข้อ ดังนี ้

ข้อ 58 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า น้ า ไอน้ า และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน       
ทุกประเภท ซึ่งหมายความรวมถึงการซื้อ ขาย ส ารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย
ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บ ารุงรักษา สะสม ส ารอง กักเก็บ ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม น าเข้า ส่งออก และ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า น้ า ไอน้ า พลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท รวมถึงแหล่งพลังงานอื่น ๆ ที่
ส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานพลังงานไฟฟ้า น้ า ไอน้ า และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท 

ข้อ 59 ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล          
ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ       
คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง    
แต่ไม่จ ากัดเพียงการขุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่น  ๆ เกี่ยวกับธุรกรรม             
คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการ
เก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลาง ของการท ารายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แบบบล็อกเชน และด า เนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญความเช่ียวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี 

ข้อ 60  ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง หุ่นยนต์ 
ปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องก าเนิดและ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า      
เครื่องสูบน้ า เครื่องท าความร้อน เครื่องท าความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์     
เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น 

ข้อ 61 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องจักรกล หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ และเครื่องมือเครื่องใช้
ในทางการแพทย์ การวัดค านวณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือที่ใช้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เครื่องใช้ส านักงาน โรงงาน และ          
ในยานพาหนะทุกประเภท เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนอะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว 

ข้อ 62 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสร้าง บ ารุงรักษา และพัฒนาหรือร่วมพัฒนาออนไลน์แอปพลิเคชัน (Online 
Application) เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ เกม และรายการบันเทิง ภาพยนตร์ เว็บไซต์ และข่าวต่าง ๆ 

ข้อ 63  ประกอบกิจการให้บริการวางระบบข้อมูล ดูแลระบบข้อมูล จัดสรรข้อมูล วิเคราะห์ และจัดกลุ่มประเภทข้อมูล
เพื่อให้สามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างรวมถึงการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการให้บริการวางระบบ
และจัดท าการบริหารห้างสรรพสินค้า สินค้าของธุรกิจต่าง ๆ บนระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจ าหน่ายและ
ส่งออกสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบการช าระเงิน พัฒนาระบบการ
ขนส่งสินค้า และพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต 
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ข้อ 64 ประกอบกิจการจ าหน่าย ผลิต ออกแบบ ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ขาย
ฝาก แลกเปลี่ยน จ านอง จ าน าเช่าช่วง ให้เช่าช่วง จัดหามาหรือจ าหน่ายไปโดยประการใดซึ่งรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง 
รถกระบะ รถยนต์บรรทุก รถบัส หรือยานพาหนะทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ท่ีขับเคลื่อนด้วยก าลังเครื่องยนต์ทุกประเกท และรถยนต์
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า ตลอดถึงอะไหล่และอุปกรณ์สิ่งของดังกล่าว รวมถึงการให้บริการขนส่ง รับจ้างขนส่ง รับจัดหา
ยานพาหนะทุกประเภทเพื่อการขนส่งบุคคล สินค้า สิ่งของ หรือวัตถุต่าง ๆ ซึ่งยานพาหนะดังที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อกิจการของบริษัทเอง
หรือร่วมกิจการกับบริษัทอื่น นิติบุคคลอื่น ในกิจการขนส่งและกิจการอื่นดังที่ได้กล่าวไว้ทั้ งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ                   
ทั้งภายในประเทศ นอกประเทศ และกิจการระหว่างประเทศ 

ข้อ 65 ประกอบธุรกิจบริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็น
กิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
นวัตกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจ าหน่าย 

ข้อ 66 ประกอบกิจการจ าหน่าย ผลิต ประกอบ ติดตั้งซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ทุกชนิดในทางอุตสาหกรรม ทางเกษตรกรรม ทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมล าโพง และอุปกรณ์ของสิ่งของดังกล่าว 

ข้อ 67 ประกอบกิจการจ าหน่ายผลิต ประกอบ ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องเคมีภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค 
เครื่องใช้ส านักงาน บ้าน หรือสถานที่ประกอบธุรกิจอื่น เครื่องเรือน เครื่องจักรสาน เครื่องหวาย เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องแก้ว เครื่องช่ัง
ตวงวัด เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี ของเด็กเล่น กระดาษปิดฝาผนัง เครื่องเขียนแบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์การประปาทุกชนิด 

ข้อ 68 ประกอบกิจการค้าอาคารชุด ซื้อ ขาย ซื้อขายผ่อนส่ง ซื้อขายเงินเช่ือ ให้เช่า ให้เช่าซื้อห้องชุดในอาคารชุดดังกล่าว 

ข้อ 69 ประกอบกิจการโรงถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายละคร ถ่ายรายการโทรทัศน์ และโรงละคร ให้เช่า ให้บริการเกี่ยวกับโรงถ่ายท า
ภาพยนตร์ ถ่ายท าละคร ถ่ายรายการโทรทัศน์ และโรงละคร รวมไปถึงการประกอบธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท และให้ค าปรึกษา เช่น   
จัดคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่าง ๆ 

ข้อ 70 ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณา รวมทั้งออกแบบและผลิตงานโฆษณาทางภาพยนตร์ ทางวิทยุ ทางหนังสือพิมพ์          
ทางภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นใด ๆ และบริการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

ข้อ 71 ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง ค้าส่งออก ซึ่งรายการภาพยนตร์ งานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโทรคมนาคมหรือสื่อต่าง ๆ ที่บริษัท
ผลิตได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ข้อ 72 ประกอบกิจการท าซ้ า ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง รวมทั้งจ าหน่าย ซึ่งภาพถ่าย โฆษณา ข่าว สารคดี ละคร การแสดง 
รายการบันเทิง ภาพยนตร์ และรายการต่าง ๆ ของผู้อื่น โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเจ้าของสิทธิใด ๆ ดังกล่าวตามกฎหมาย 

ข้อ 73 ประกอบกิจการวางแผน บริการออกแบบ ผลิต ตกแต่ง จัดสร้าง จัดท า เวที ร้านค้า งานสัมมนา อภิปราย ประชุมทาง
วิชาการทุกประเภท งานนิทรรศการ งานแถลงข่าว งานเปิดตัวสินค้า งานส่งเสริมการขาย งานการประชุม งานแสดงแสง สี เสียง         
งานแฟช่ันโชว์ งานพิธีเปิด พิธีปิดงาน งานเลี้ยงรับรอง และงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกชนิดให้แก่ บุคคล คณะบุคคล         
นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9  
 

หนังสอืมอบฉันทะ 

การมอบฉันทะ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถ

มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนหรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ 
ก าหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ  ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว         
โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน  3  แบบ ดังนี้ 

 

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียง
แบบเดียวเท่านั้น 
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ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ 

อายุ 50  ปี 
ที่อยู่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประวัติการศึกษา 

 
: ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ The University of South Australia Adelaide ออสเตรเลีย  
: ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินต์ แห่งจุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย                             
: ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ประวัติการท างาน 
บริษัทจดทะเบียน  
บริษัท/หน่วยงานอื่น ๆ  
จ านวน1 แห่ง 

 
: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
: อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งน้ี  

 

ชื่อ-ชื่อสกุล พลต ารวจโทหญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง 

อายุ 63  ปี 
ที่อยู่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ  
ประวัติการศึกษา 
 

: ปริญญาเอก ปรัชญา (การบริหาร การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
: ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (การบริหารและพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
: ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียน  
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ  
 

 
: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม 
 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งน้ี  
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หนังสือมอบฉันทะแบบ  
ก.  Proxy Form (A) 

                                                                            เขียนที่ / Made at …………………………………………...………. 
               วันที ่/Date …………เดือน/ Month ………………………พ.ศ /Year ………… 
1) ข้าพเจ้า I/We …………………………………………………………………………………...........สัญชาติ/Nationality ………………………………………………..  
อยู่บ้านเลขที่/Residing at………………………..………ถนน/Road………………..………………....ต าบล/แขวง/Sub district ………………………............ 
อ าเภอ/เขต /District ………………………..………………จังหวัด /Province ……….…………………….รหัสไปรษณีย์ /Postal Code……………………… 
2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  จ านวนหุ้น…………………………………………….หุ้น 
      as a shareholder of MCOT Public Company Limited, holding a total amount of ……………………… shares       
3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint 

    (1) ชื่อ /Name……………………………………………………………….…………………………………………..…………อายุ /Age …………..……ปี  
อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.……………..……ถนน /Road ……………………………………ต าบล/แขวง /Sub district ……….………………… 
อ าเภอ/เขต/District …………………………………….…….จังหวัด/Province……………………….……รหัสไปรษณีย์/Postal Code……………… 

หรือ/or มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /the Independent Director/ Chairman of the Audit Committee 
ผศ.กังวาน  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์   อายุ 50 ปี            หรือ             พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์  จันทร์แสงสว่าง  อายุ  63 ปี 
Asst.Prof.Kangwan  Yodwisitsak age 50      or              Pol.Lt.Gen.Sirichun Chunsangsawang   age 63 

เลขที่/Residing at No.  63/1  ถนน/Road   พระราม 9/ Rama 9  ต าบล/แขวง/ Sub district   ห้วยขวาง/Huaykwang  อ าเภอ/เขต/District     
ห้วยขวาง/  Huaykwang    จังหวัด/Province    กรุงเทพฯ/Bangkok  รหัสไปรษณีย์/Postal Code 10310     
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 
2565  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1  อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ เลขที่ 63/1  ถนนพระราม9 แขวง  
ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อื่นด้วย 
Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 21, 2022 
at 13.30 at Broadcasting Room 5, Floor 1 MCOT Broadcasting Operation Building 63/1 Rama IX Road, Huaykwang Bangkok 10310. 
or at any adjournment thereof  to any other date, time and venue. 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนวา่ข้าพเจา้ได้กระท าเองทุกประการ 

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect. 
 
                                                          ลงชื่อ/ Signed …………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                        ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
                        ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
                        ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 

                วันที/่ Date ………../…………/…………… 
 

หมายเหตุ /Remarks: 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น  ให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf 
and all votes of  a shareholder cannot be split for more than one proxy. 
 
 
 
 
 
 
 

Duty Stamp 
20 Baht 
ติดอากร

แสตมป์  20 
บาท 



 

หน้า 65/ 87  
 

 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Proxy Form (B) 
 

 เขียนที ่/ Made at …………………………………………...………. 
       วันที่/ Date ………..……เดือน/ Month …………….………พ.ศ /Year ………… 

1) ข้าพเจ้า I/We ………………………………………………….…………………………สัญชาติ/Nationality ……………………………………….……………..  
อยู่บ้านเลขที่/Residing at…………………..…………ถนน/Road…………………………..………………ต าบล/แขวง/Sub district …………….……………............ 
อ าเภอ/เขต /District ……………………………………จังหวัด /Province ……………………………รหัสไปรษณีย์ /Postal Code ………………………..…………… 
 

2) เป็นผู้ถือหุ้นของ/as a shareholder of   บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)/MCOT Public Company Limited, 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม…………………………………..………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………..………………………...…เสียง ดังนี้ 
 holding a total amount of ………………………….……….…………. shares,  and is entitled to cast…………………………………………………...votes     
หุ้นสามัญ/Ordinary share…..............................หุ้น/shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ /and is entitled to cast...................เสียง/votes 
หุ้นบุริมสิทธิ/Preferred share..........................หุ้น/shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/and is entitled to cast......................เสียง/votes 
 

3) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint 
     (1) ชื่อ /Name……………………………………………………………………..…………..………………………………………………..…………อายุ /Age …………..……ปี  
อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.……………………………  ถนน /Road ……………………………ต าบล/แขวง /Sub district ……….…………………อ าเภอ/เขต/District 
……………………………………..…….จังหวัด/Province…………………….…….………รหัสไปรษณีย์/Postal Code…………..………  
 

หรือ/or    มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /the Independent Director/ Chairman of the Audit Committee 
     ผศ.กังวาน  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์   อายุ 50 ปี              หรือ            พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์  จันทร์แสงสว่าง  อายุ  63 ปี 
     Asst.Prof.Kangwan  Yodwisitsak age 50          or              Pol.Lt.Gen.Sirichun Chunsangsawang   age 63 
เลขที่/Residing at No.  63/1  ถนน/Road  พระราม 9/ Rama 9  ต าบล/แขวง/ Sub district   ห้วยขวาง/Huaykwang  อ าเภอ/เขต/District     

ห้วยขวาง/Huaykwang  จังหวัด/Province    กรุงเทพฯ/Bangkok  รหัสไปรษณีย์/Postal Code 10310     
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท 

ประจ าปี 2565  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1  อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ เลขที่ 63/1  ถนนพระราม9 
แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อื่นด้วย 
Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 21, 2022 
at 13.30  at Broadcasting Room 5, Floor 1 MCOT Broadcasting Operation Building 63/1 Rama IX Road, Huaykwang Bangkok 10310. or 
at any adjournment thereof  to any other date, time and venue. 
 

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้  
     I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 

        วาระที ่  1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชมุทราบ   
Agenda 1 : Report by the Chairman 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                                  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                                  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
 
 
 

Duty Stamp 
20 Baht 
ติดอากร

แสตมป์  20 
บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
ติดอากร

แสตมป์  20 
บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 
ติดอากร

แสตมป์  20 
บาท 
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 วาระที่  2 : เรื่อง พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าป ี2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 
Agenda 2 : To approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday, April 30, 2021 

                              (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                            The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                               The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
   

        วาระที่  3 : เรื่อง  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) 
            Agenda 3 : To acknowledge the report on the Company’s 2021 operating results (the period between January 1 –  
                                 December  31, 2021) 
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                             The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                               The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
   

        วาระที่ 4 : เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564                     
       Agenda 4 : To approve the Company’s financial statements and  income statement for the year ended  
                             December 31, 2021 
        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                              The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
     (  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
 

        วาระที่  5 : เรื่อง พิจารณาการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2564 
         Agenda 5 : To approve dividend payment for the year 2021 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  
                                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.    
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้  
                                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
 

       วาระที่  6 : เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
       Agenda 6 : To approve directors’ remuneration 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                               The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
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             วาระที่  7 : เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
        Agenda 7 : To approve the appointment of the auditor and determination of its audit fee for the year 2022 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all  
                                    respects.   
        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
 

         วาระที่  8 : เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
              Agenda 8: To approve the appointment new directors in replacement of those who are due to retire by rotation 
                              (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
                               The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.    
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้  
                                  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;           
                                    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชดุ / The appointment of the whole Board of Directors 

                     เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Not approve       งดออกเสียง / Abstain 
                              การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of individual Directors 
                         1. นายประเวศ  อรรถศุภผล (Mr.Pravaid Audthasupapon) 

   เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Not approve       งดออกเสียง / Abstain 
                         2. นายไพบูลย์  ศิรภิาณุเสถียร   (Mr.Phaiboon Siripanoosatien) 

   เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Not approve       งดออกเสียง / Abstain 
                         3. นายบุญสน  เจนชัยมหกุล  (Mr. Boonson Jenchaimahakoon) 

   เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Not approve       งดออกเสียง / Abstain 
                         4. รองศาสตราจารย์เกษมศานต์  โชตชิาครพันธุ์  (Associate Professor Kasemsarn Chotchakornpant) 

   เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Not approve       งดออกเสียง / Abstain 
    

 

        วาระที่  9 : พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ 
                            ของบริษัท ข้อ 3 วตัถุประสงคข์องบริษัท  
              Agenda 9: To approve revision of the Company’s regulations and amendments to Article 3  “Purposes of the Company”  
                             in the Memorandum of Association 
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all  
                                    respects.  
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
   

        วาระที่  10 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / Agenda   9 : Others (if any)  
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.                                 
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
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5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและ
ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and 
would not be regarded as a shareholders voting. 

6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ    
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention 
clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there 
is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy 
deems appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ            
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect. 
 

 
                                                          ลงชื่อ/ Signed …………………………………..…… ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
              (………………………………………) 
 
                        ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
              (………………………………………) 
 
                        ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
              (………………………………………) 

 
                        ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
              (………………………………………) 
 
 

    วันที่/ Date ………../…………/…………… 
 
หมายเหตุ / Remarks 
ก. ผู้ถือหุ้นที่อบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น  
     ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her /their  
behalf and all  votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy. 

ข. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual  
     director 
ค. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
      ตามแนบ 
   Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy’s intentions; the Proxy may use the  
     attached Annex to the Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Annex to the Form of Proxy (Form B) 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2565               
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1  อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ เลขที่ 63/1  ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   

Grant of proxy as a shareholder of  MCOT Plc. At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 21, 
2022  at 13.30 hrs. at Broadcasting Room 5, Floor 1 MCOT Broadcasting Operation Building 63/1 Rama IX Road, Huaykwang Bangkok 
10310. 

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
--------------------------------------------------- 

 วาระที ่/Agenda........................ เรื่อง /Subject …...................................................................................................................................     
ก. ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

           The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้

            The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 
     เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที่ /Agenda........................ เรื่อง /Subject .............................................................................................................................. 

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
        The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
           The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

     เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
 

      วาระที่  8 : เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
       Agenda 8 : To approve the appointment new directors in replacement of those who are due to retire by rotation 

 
 ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................ 
                              เห็นด้วย / Approve               ไม่เห็นด้วย / Not approve                งดออกเสียง / Abstain 
 
 ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................ 
                              เห็นด้วย / Approve               ไม่เห็นด้วย / Not approve                งดออกเสียง / Abstain 
 
 ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................ 
                              เห็นด้วย / Approve               ไม่เห็นด้วย / Not approve                งดออกเสียง / Abstain 
 
 ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................ 
                              เห็นด้วย / Approve               ไม่เห็นด้วย / Not approve                งดออกเสียง / Abstain 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถกูต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.  
  



 

หน้า 70/ 87  
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Proxy Form (C) 

 
 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลผู้ถอืหุ้น) 

(for foreign shareholders who authorize the Custodian in Thailand.) 
เขียนที่ / Made at …………………………………………...………. 

        วันที่/ Date ………..……เดือน/ Month …………….………พ.ศ /Year ………… 
1) ข้าพเจ้าI/We………………………………………………………….…………………………สัญชาติ/Nationality ……………………………………….……………………..  

อยู่บ้านเลขที่/Residing at……………………..…………ถนน/Road…………………………..…………ต าบล/แขวง/Sub district …………….……………............................... 
อ าเภอ/เขต /District ………………………………………จังหวัด /Province ………………………………รหัสไปรษณีย์ /Postal Code ………………………..…………… 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ........................................................................................................................................................ 
As the Custdian of (Please specify the fund name / Shareholder name) 
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ/as a shareholder of       บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)/MCOT Public Company Limited, 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม……………………………………..………………….หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………..………………………เสียง ดังนี้ 
holding a total amount of …………………………….……….…………....shares Which are entitled to cast …………………….……...votes as follows    

หุ้นสามัญ...........................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………………เสียง 
Ordinary share                                    shares in total which ae entitled to cast                votes 
หุ้นบุริมสิทธิ.......................................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………..เสียง 
Preferred share                                         shares in total which ae entitled to cast                votes  
2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint 

                (1) ชื่อ /Name…………………………………………………..…………..………………………………………………..…………อายุ /Age ……………..……ปี  
อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.……………………………  ถนน /Road ……………………………ต าบล/แขวง /Sub district ……….…………………อ าเภอ/เขต/District 
……………………………………..…….จังหวัด/Province…………………….…….………รหัสไปรษณีย์/Postal Code…………..………  

หรือ/or    มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /the Independent Director/ Chairman of the Audit Committee 
      ผศ.กังวาน  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์   อายุ 50 ปี            หรือ                พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์  จันทร์แสงสว่าง  อายุ  63 ปี 
       Asst.Prof.Kangwan  Yodwisitsak  age 50      or               Pol.Lt.Gen.Sirichun Chunsangsawang   age 63   

เลขที่/Residing at No.  63/1  ถนน/Road   พระราม 9/ Rama 9  ต าบล/แขวง/ Sub district   ห้วยขวาง/Huaykwang  อ าเภอ/เขต/District     
ห้วยขวาง/  Huaykwang    จังหวัด/Province    กรุงเทพฯ/Bangkok  รหัสไปรษณีย์/Postal Code 10310     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  บมจ. อสมท 
ประจ าปี 2565  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.   ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1  อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ เลขที่ 63/1  ถนนพระราม9 
แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อื่นด้วย 
Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 21, 2022 
at 13.30  at Broadcasting Room 5, Floor 1 MCOT Broadcasting Operation Building 63/1 Rama IX Road, Huaykwang Bangkok 10310. or 
at any adjournment thereof  to any other date, time and venue. 

3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้  
                 We authorise our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:         
                       มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
                       The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 
                       มอบฉันทะบางส่วน คือ 
                      The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows: 

              หุ้นสามัญ...........................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………………เสียง 
              Ordinary share                                    shares in total which ae entitled to cast                votes 
              หุ้นบุริมสิทธิ.......................................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………..เสียง 

                              Preferred share                                            shares in total which ae entitled to cast                votes  
                  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด Total .........................................................................เสียง/votes 

ติดอากร
แสตมป์  

20 บาท 
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4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
    We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following manner: 
 
 

              วาระที ่  1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ   
Agenda 1 : Report by the Chairman 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                                  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                                  The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
 

 วาระที่  2 : เรื่อง พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าป ี2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 
Agenda 2 : To approve the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday, April 30, 2021 

                              (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                            The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                               The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
   

        วาระที่  3 : เรื่อง  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564) 
            Agenda 3 : To acknowledge the report on the Company’s 2021 operating results (the period between January 1 – December  
                 31, 2021) 
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                             The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                               The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
   

        วาระที่ 4 : เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564                     
       Agenda 4 : To approve the Company’s financial statements and  income statement for the year ended  
                             December 31, 2021 
        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                              The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
     (  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                                 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
 

        วาระที่  5 : เรื่อง พิจารณาการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2564 
         Agenda 5 : To approve dividend payment for the year 2021 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร  
                                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.    
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้  
                                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
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       วาระที่  6 : เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
       Agenda 6 : To approve directors’ remuneration 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                               The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
 
 
 

             วาระที่  7 : เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
        Agenda 7 : To consider and appoint the Company’s auditor and the audit fee for the year 2022 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   
        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
 

         วาระที่  8 : เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
              Agenda 8 : To approve the appointment new directors in replacement of those who are due to retire by rotation 
                              (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
                               The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.    
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้  
                                 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;           
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / The appointment of the whole Board of Directors 

   เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of individual Directors 
                                  1. นายประเวศ  อรรถศุภผล (Mr.Pravaid Audthasupapon) 

   เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
                  2. นายไพบูลย ์ ศิรภิาณเุสถียร   (Mr.Phaiboon Siripanoosatien) 

   เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
                  3. นายบญุสน  เจนชัยมหกุล  (Mr. Boonson Jenchaimahakoon) 

   เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
                  4. รองศาสตราจารยเ์กษมศานต์  โชตชิาครพันธุ์   (Associate Professor Kasemsarn Chotchakornpant) 

   เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
 

 

        วาระที่  9 : พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
                            ข้อ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัท  

Agenda 9 : To approve revision of the Company’s regulations and amendments to Article 3 “Purposes of the Company” 
                in the Memorandum of Association 

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.  
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
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        วาระที่  10 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / Agenda   9 : Others (if any)  
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.  
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นด้วย / Approve              ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
   

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น  ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would not 
be regarded as a shareholders voting. 
6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in 
case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any 
amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems 
appropriate in all respects. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect. 
 

 
                                                          ลงชื่อ/ Signed …………………………………..…… ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
              (………………………………………) 
 
                        ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
              (………………………………………) 
 
                        ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
              (………………………………………) 

 
                        ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
              (………………………………………) 
 
 

    วันที่/ Date ………../…………/…………… 
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หมายเหตุ   / Remarks: 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy from C 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  / Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
      Letter of attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
  Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder assigning a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf 
and all votes of such shareholder cannot be split for more than one proxy. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy’s intentions; the Proxy may use the attached 
Annex to the Proxy Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) /Annex to the Form of Proxy (Form C) 
                 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2565  

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์  เลขที่ 63/1  ถนนพระราม 9 แ ขวง     
ห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Grant of proxy as a shareholder of  MCOT Plc  At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 21, 2022  
at 13.30 hours  at the Broadcasting Room 5, Floor 1 MCOT Broadcasting Operation Building 63/1 Rama IX Road, Huaykwang Bangkok 
10310.   or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
       วาระที่ /Agenda........................ เรื่อง /Subject …................................................................................................................................... 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
                      The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
                      The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 
  เห็นด้วย/Approve ……เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ……..เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain .……เสียง/ vote(s) 
 
       วาระที่ /Agenda........................ เรื่อง /Subject …................................................................................................................................... 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
                      The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                      The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 
 เห็นด้วย/Approve ……เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ……..เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain .……เสียง/ vote(s) 
 

      วาระที ่ 8 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
        Agenda 8 : To approve the appointment new directors in replacement of those who are due to retire by rotation 

 

 ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................ 
 เห็นด้วย/Approve ……เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ……..เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain .……เสียง/ vote(s) 
 
 ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................ 
 เห็นด้วย/Approve ……เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ……..เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain .……เสียง/ vote(s) 
 
 ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................ 
 เห็นด้วย/Approve ……เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ……..เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain .……เสียง/ vote(s) 
 
 ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................ 
 เห็นด้วย/Approve ……เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ……..เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain .……เสียง/ vote(s) 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถกูต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect. 
  



 

หน้า 76/ 87  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10  

 

หลักเกณฑ์ วิธปีฏิบัติ และการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1. บุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุและปรากฏภาพถ่ายของ ผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจ าตัว 
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง แนบบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (สามารถแนบ
ภาพถ่ายส าเนาได้)  

(ข) กรณีมีการแก้ไขช่ือ-ช่ือสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ       
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1  และผู้มอบฉันทะได้    
ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม ข้อ 1.1  
(ง) หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่ส าคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติด

อากรแสตมป์ 20 บาท (บมจ. อสมท รับภาระติดอากรแสตมป์ให้) 

2. นิติบุคคลเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง  

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให  ้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรอง ส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

พร้อมท้ังประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให  ้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ      
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่ งลงนามในหนังสือ       
มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
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3. นิติบุคคลซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย  
   เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

ให้น าความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม  ซึ่งมีสัญชาติไทย หรือ    ซ ึ่งเป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้  

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือ Download จาก www.mcot.net/ir  ซึ่งได้
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือช่ือผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ 
และผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์      
ซึ่งออกมาให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือของนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอ านาจของคัสโตเดียน (Custodian) (กรณีมีหนังสือมอบอ านาจก าหนดให้    
ผู้รับมอบอ านาจลงนามรับรองเอกสารดังกล่าวได้)  

(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ        
คัสโตเดียน (Custodian)  ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของส าเนา 

(ง) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้         
ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของส าเนา 

(จ) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคัสโตเดียน 
(Custodian)   

(ฉ) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ของคัสโตเดียน ( Custodian)               
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแทน 

ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือ   

มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของค าแปล 

 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือช่ือ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความก ากับไว้ว่า       
“ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ …….” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์
ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือช่ือรับรอง และต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว
ข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย 

 
4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมี
เอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น      
เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องน าส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 
6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ  :  ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง     
หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์   ซึ่งลงนามรับรอง
โดยผู้มีอ านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
 

 
 

http://www.mcot.net/ir
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะ   
ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระโปรดปฏิบัติตามขั้นตอน การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์Inventech Connect  โดยบริษัทฯ 
จะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. และระบบจะปิดการลงทะเบียนวันท่ี 21 เมษายน 2565 จนกว่า
จะปิดการประชุม  ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง        
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผูร้ับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้  

1. ผศ.กังวาน  ยอดวิศิษฎ์ศักด์ิ   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ     หรือ      
2. พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์  จันทร์แสงสว่าง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท าข้ึน และลงนามครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 
2565  ตามที่อยู่ด้านล่างนี ้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท   
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 
 
 

 

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 20 ให้มีการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นน้ี ให้เรียกว่า              

“การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากน้ีให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญ
เมื่อใดกไ็ด้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ข้อ 21 ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจาก         
ผู้ถือหุ้น 
      ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น  
คนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตาม           
วรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจ าเป็น           
ท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก ตามสมควร 
      ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุม 
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 26 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มี              
การประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ ากัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมน้ันให้ระบุ สถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะ
เสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 
รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน  
ก่อนวันประชุม 

ข้อ 24 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หุ้นหน่ึง (1) หุ้น มีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียง การออก
เสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ 
ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 

ข้อ 25 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ ท้ังน้ีการมอบฉันทะน้ันต้องท าเป็น
หนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานท่ี 
ท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนดไว้  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปน้ี 

(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งท่ี และวัน เดือน ปี ของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงท่ีผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ   
มีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบ
ฉันทะ และจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

ข้อ 26 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย กว่า            
กึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด ซ่ึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจึงจะค รบ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 21 . เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้วถึง     
หน่ึง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้นยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่หากในกรณีท่ีการ
เรียกประชุมน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อบังคับข้อ 21. ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือ               
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่น้ีไม่จ าต้ องมี    
ผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม 
 



 

หน้า 80/ 87  
 

 
ข้อ 28 ประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ีตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  

เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุม 
เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1 /3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ท้ังหมดอาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบ
วาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ  ไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้อ งเลื่อนการพิจารณา
ออกไป ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วันและเวลาท่ีจะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี      
วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ท้ังน้ีให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม  
ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย           

ข้อ 29 มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 30 การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปน้ี  จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
(2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(3) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
(4) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
(5) การควบบริษัท 
(6) การเลิกบริษัท 
(7) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(8) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดมาเป็นของบริษัท 
(9) การท า แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(10) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ 
(11) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ท้ังนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ    

ข้อ 34 ในการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับน้ีก าหนดไว้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน

เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึ งมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  รับรองสิทธิของบุคคลในประเทศไทยที่จะได้รับความคุ้มครองประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคล บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท)  จึงมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่จ าเปน็ รวมถึงแจ้งสิทธิแก่ท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านแก่ บมจ. อสมท 

ฐานการประมวลผลตามสัญญา 
เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ท่านจ าเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อท่ี 

บมจ. อสมท จะได้ประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญฯ ของท่านและเพื่อแจ้งรายละเอียดและการด าเนินการต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญฯ จึงเป็นฐานสัญญาตามมาตรา 24 (3) ฐานการประมวลผลตามความยินยอม  

บมจ. อสมท ไม่ได้ขอความยินยอมท่านเพื่อการประมวลผลข้อมูลท่ีไม่จ าเป็นต่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญฯ ของท่าน 
ฐานการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) 

บมจ. อสมท จะจัดให้มีการบันทึกภาพน่ิงและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงานประชุมสามัญฯ และภาพนิ่งรวมถึง

ภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ เพื่อใช้ในการท างานรายงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ บมจ. อสมท  ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  
ของงานอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญฯ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่ เข้ามาร่วมประชุมสามัญฯ ทั้งนี้ หากท่านพบว่ามี
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถระงับไม่เผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้ 

นอกจากนี้ บมจ. อสมท อาจด าเนินการวิจัยข้อมูลของท่านโดย บมจ. อสมท เองหรือโดยบุคคลภายนอก เพื่อที่จะสามารถระบุตัวบุคคลของ

องค์กรหรือหน่วยงานท่ีอาจให้ความสนใจท่ีจะใด้รับรายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมสามัญฯ หรือบริการอื่น ๆ ในอนาคตของ บมจ. อสมท โดย
ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลท่ีเข้าร่วมงานประชุมสามัญฯ ดังกล่าว 

การประมวลผลข้อมูลและสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีน้ีเป็นไปตามฐานการประมวลผลตามประโยชน์ โดยชอบด้วย
กฎหมายตามมาตรา 24 (5) โดยในการประมวลผลตามฐานน้ี บมจ. อสมท จะได้พิจารณาดังต่อไปน้ี 

- ปริมาณการประมวลผลข้อมูลเป็นไปเท่าท่ีจ าเป็น 

- ข้อมูลท่ีใช้ประกอบการประมวลผลเป็นข้อมูลท่ีเผยแพร่สาธารณะและไม่ใช่ข้อมูลอ่อนไหว 

- มีความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ า 

- ไม่มีทางเลือกอื่นท่ีจะสื่อสารกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ 

- มีช่องทางให้เลือกไม่รับข้อมูลหรือการสื่อสารได้ง่าย 
 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีได้ให้กับ  บมจ. อสมท ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  หนังสือมอบฉันทะ ส าเนาบัตรหรือส าเนา

เอกสารยืนยันตัวบุคคลท่ีท่านยื่นประกอบการลงทะเบียน และจากบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะถูกใช้ใน
วัตถุประสงค์ท่ีจะให้บริการและปรับปรุงบริการเท่าน้ัน ข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ อาจถูกประมวลผลเป็นข้อมูลรวมโดยวิธีการ
ท่ีท าให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์และสถิติ 

บมจ. อสมท อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนของท่านตามท่ีปรากฎในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติท่ีปรากฎในบัตร
ประชาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน โดย บมจ. อสมท จะไม่น าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และจะทยอยท าลาย
เอกสาร ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ต่อไป 

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ แทนผู้มอบฉันทะ หากผู้รับมอบฉันทะได้ให้ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้มอบฉันทะแก่ บมจ. อสมท ผู้รับมอบฉันทะรับรองว่า 

 (1) ผู้รับมอบฉันทะได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะท่ีผู้รับมอบฉันทะได้ให้แก่  
บมจ. อสมท และจะแจ้ง บมจ. อสมท หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะท่ีได้ให้ไว้ (หากมี) 

(2) ผู้รับมอบฉันทะได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 
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(3) ผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บมจ. อสมท ท่ีเกี่ยวข้องแก่ผู้มอบฉันทะแล้ว 
(4) ผู้รับมอบฉันทะรับรองว่า บมจ. อสมท สามารถก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ี 

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
บมจ. อสมท ด าเนินงานตามท่ีจ าเป็นและสมเหตุสมผลด้วยวิธีการทางเทคนิคและวิธีการท างานของหน่วยงานเพื่อคุ้มครองข้อมูล  

ส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีท่ี บมจ. อสมท ใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือการด าเนินงานของ บมจ. อสมท  
             บมจ. อสมท จะท าให้แน่ใจว่ามีข้อตกลงที่ก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

บมจ. อสมท จะไม่จ าหน่ายหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณีใด และจะไม่โอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่        
ผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของ บมจ. อสมท ท่ีมีข้อตกลงร่วมกันตามค าสั่งของ บมจ. อสมท และ บมจ. อสมท จะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านออกนอกประเทศ 

การจัดเก็บข้อมลูส่วนบุคคล 
บมจ. อสมท เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลตามกฎหมายดังต่อไป 

- ฐานประมวลผลข้อมูลตามสัญญาฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี 

- ในกรณีท่ีพ้นระยะเวลาจัดเก็บ  บมจ. อสมท จะลบหรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 
 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
             เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับส าาเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือ เปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิท่ีจะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิใน
การขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในกา รถอน
ความยินยอม 

วิธีติดต่อ บมจ. อสมท 
ในกรณีท่ีท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายน้ี หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ บมจ. อสมท สามารถติตต่อมาท่ี 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 
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บมจ. อสมท ค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น    

บมจ. อสมท จึงจัดให้มีระบบรับค าถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าท่ีเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียด  
การส่งค าถามประกอบด้วย 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 
                 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  ซ่ึงปรากฏเป็น  
ผู้ถือหุ้นอยู่ในวันท่ีบริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และวันท่ีให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2. ส่งค าถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1) ชื่อ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (ถ้ามี) ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมท้ังจ านวนหุ้นท่ีถือ 

2) รายละเอียดค าถาม 
(1) ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงมีวาระหลัก ดังน้ี 
 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  
     (วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564) 
 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด  
     ณ  31 ธันวาคม 2564 
 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565  
 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ 

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท   
 (2) เป็นข้อมูลอื่นท่ีส าคัญของบริษัท 

3. ช่องทางรองรับการส่งค าถาม 
1) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mcot.net/ir) 
2) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :   cgmcot@mcot.net 
3) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (การส่งค าถามล่วงหน้า) 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

4. ช่วงเวลาท่ีเปิดรับค าถาม 
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ต้ังแต่ วันท่ี 23 มีนาคม  2565 

 5. การตอบค าถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
บมจ. อสมท จะพิจารณาตอบค าถามท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 256 5  ทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทางโทรสาร หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่าง
เท่าเทียมกัน 

 

การส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 
 

http://www.mcot.net/ir
mailto:csmcot@mcot.net
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แบบฟอร์มการส่งค าถามล่วงหน้า  
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2565 

 

กรุณากรอกรายละเอยีดตามแบบฟอร์ม หรือส่งไปรษณีย์  
ถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. อสมท เลขท่ี 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   

วงเล็บมุมซองว่า การส่งค าถามล่วงหน้าฯ 
หรือส่งค าถามทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mcot.net/ir) 
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : cgmcot@mcot.net 

 
เรียน   ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
 
 ข้าพเจ้า  ชื่อ..........................................................................................................................อายุ...................................................ปี 
 
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) จ านวน..........................................................หุ้น อยู่บ้านเลขท่ี.................................................. 
 
หมู่.......................................ซอย.................................................................หมู่บ้าน............................................................................ ................. 
 
ถนน..............................................................................................................แขวง................................................................................................  
 
เขต…………………………………………………………………………………….………..….จังหวัด.............................................................................................. 
 
รหัสไปรษณีย์.............................................................................โทรศัพท์............................................................................................. 
 
โทรสาร.....................................................................................E-mail................................................................................................ 
 
มีความประสงค์ขอส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 วาระท่ี ........................................................ดังน้ี 
................................................................................................................................................. ............................................................................. 
................................................................................................................................................. ............................................................................. 
................................................................................................................................................. ............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................. ............................................................................. 
 
ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ได้ต้ังแต่ วันท่ี 23 มีนาคม 2565

http://www.mcot.net/ir
mailto:csmcot@mcot.net
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แบบฟอร์มขอรับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ 56-1 One Report 

 
กรุณากรอกรายละเอยีดตามแบบฟอร์ม  หรือส่งไปรษณีย์  

ถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. อสมท เลขท่ี 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   
วงเล็บมุมซองว่า ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ 56-1 One Report 

 
 
 

เรียน   ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
 
 ข้าพเจ้า  ชื่อ.............................................................................................................................................. .......................................... 
 
ท่ีอยู่ เลขท่ี .......................................................................หมู่................................ซอย....................................................................................... 
 
หมู่บ้าน.......................................................................................ถนน........................... ....................................................................................... 
 
แขวง............................................................................................... เขต…………………………………….……………………………………….......…………..……. 
 
จังหวัด...........................................................................................รหัสไปรษณีย์................................. ............................................................... 
 
โทรศัพท์.......................................................................................................................................................................... ................................... 
 
มีความประสงค์ขอรับเอกสาร 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ 56-1 One Report 
รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินฯ ประจ าปี 2564 
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สอบถามเพิ่มเตมิได้ที ่ 

บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  
63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

เบอร์โทรศัพท์: 02 201 6151, 02 201 6491 
Website : mcot.net/ir     E-mail : cgmcot@mcot.net   

 
 
 
 
 

แผนที่ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
 


