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เร่ือง  แจ้งแก้ไขหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าป ี2565  

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  
 

บมจ. อสมท ขอแจ้งแก้ไขข้อมูล ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท  โดยแก้ไขข้อมูลหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 11 เมษายน 2565 จากเดิมขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถปุระสงค์จ านวน 73 ข้อ  แก้ไขเป็น  ขอแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ 
จ านวน 65 ข้อ รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ดังนี้ 

 

ตารางเปรยีบเทียบการแก้ไขเพิม่เติม วัตถปุระสงค์ของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
ระหว่าง การแก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 25 มกราคม 2565  

กับ มติคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 11 เมษายน 2565 
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 2/2565  
วันที่ 25 มกราคม 2565 

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน)  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครัง้ที่ 6/2565  

วันที่ 11 เมษายน 2565 
ข้อ 58 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า น้ า ไอน้ า และไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทนทุกประเภท ซ่ึงหมายความรวมถึงการซ้ือ ขาย ส ารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ 
วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บ ารุงรักษา สะสม 
ส ารอง กักเก็บ ประมูล รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซม น าเข้า ส่งออก และด าเนินการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า 
น้ า ไอน้ า พลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท รวมถึงแหล่งพลังงานอื่น ๆ  ที่ส่งเสริม
กิจการที่เกี่ยวกับกิจการพลังงานพลังงานไฟฟ้า น้ า ไอน้ า และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท 

ตัดออก 

ข้อ 59 ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซ้ือขาย
โทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซ้ือขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่
ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการ
แลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงการขุด ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับ
ธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่
เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบน
ระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลาง ของการท ารายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และ
ด าเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ
และเทคโนโลยี 

ข้อ 60 ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซ้ือขายโทเคนดิจิทัล 
นายหน้าซ้ือขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซ้ือขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่
ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี 
และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการขุด ซ้ือขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล 
รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคน
ดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับ
อนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่าย
กระจายศูนย์กลาง ของการท ารายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และ
ด าเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญความ
เชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี 

ข้อ 60 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่น
แรง หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ต่าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องก าเนิดและ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้ เย็น 
เครื่องปรับอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ า เครื่องท าความร้อน เครื่องท าความเย็น 
เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่อง
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น 

ข้อ 38 ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก น าเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ สินค้าอุปโภค
บริโภค สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือเครื่องใช้
ในทางการแพทย์ ทุกชนิด ทุกประเภท ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ร้านค้าที่จ าหน่าย
ของที่ระลึกให้กับนักท่องเท่ียว ร้านค้าเพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจากไทยและ
ต่างประเทศ ร้านค้าสะดวกซ้ือ ร้านขายเครื่องดื่ม ร้านขายอาหาร สวนอาหาร ภัตตาคาร 
ร้านจ าหน่ายและให้เช่าเทปบันทึกภาพยนตร์และเสียง รวมทั้งสื่อบันทึกใด ๆ ร้านจ าหน่าย
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ หนังสือต่าง ๆ ร้านค้าเพื่อจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค          
ทุกชนิด ทุกประเภท โรงแรม ไนต์คลับ บาร์ โรงมหรสพทุกชนิด สถานเสริมความงาม สถาน
บริการสุขภาพ สถานบริการสปา สถานบริหารร่างกาย และสถานบริการประเภทอื่น ๆ    

ข้อ 61 ประกอบกิจการค้า น าเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ เครื่องจักรกล หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์
ต่าง ๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ในทางการแพทย์ การวัดค านวณ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และ
เครื่องมือที่ใช้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ เครื่องใช้ส านักงาน โรงงาน และในยานพาหนะทุกประเภท 
เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนอะไหล่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว 
ข้อ 62 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสร้าง บ ารุงรักษา และพัฒนาหรือร่วมพัฒนาออนไลน์          
แอปพลิเคชัน (Online Application) เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ 
เกม และรายการบันเทิง ภาพยนตร์ เว็บไซต์ และข่าวต่าง ๆ 

ข้อ 61 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการสร้าง บ ารุงรักษา และพัฒนาหรือร่วมพัฒนาออนไลน์
แอปพลิเคชัน (Online Application) เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ เกม และรายการบันเทิง ภาพยนตร์ เว็บไซต์ และข่าวต่าง ๆ 

ข้อ 63 ประกอบกิจการให้บริการวางระบบข้อมูล ดูแลระบบข้อมูล จัดสรรข้อมูล วิเคราะห์ และจัด
กลุ่มประเภทข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้ตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้างรวมถึงการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการให้บริการวางระบบและจัดท าการบริหารห้างสรรพสินค้า สินค้า
ของธุรกิจต่าง ๆ บนระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจ าหน่ายและส่งออก

ข้อ 62 ประกอบกจิการให้บริการวางระบบขอ้มูล ดูแลระบบข้อมูล จัดสรรข้อมูล วิเคราะห์ 
และจัดกลุ่มประเภทข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้ตรงกับความต้องการของ  
ผู้ว่าจ้างรวมถึงการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการให้บริการวางระบบและจัดท าการ
บริหารห้างสรรพสินค้า สินค้าของธุรกิจต่าง ๆ  บนระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ประกอบ
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การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 2/2565  

วันที่ 25 มกราคม 2565 

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน)  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ครัง้ที่ 6/2565  

วันที่ 11 เมษายน 2565 
สินค้าผ่านระบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ให้บริการพฒันาระบบพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบการ
ช าระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า และพัฒนาระบบการซ้ือขานสินค้าทางอินเตอร์เน็ต 

ธุรกิจเป็นผู้จัดจ าหน่ายและส่งออกสินค้าผ่านระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ให้บริการพัฒนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบการช าระเงิน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้า และ
พัฒนาระบบการซ้ือขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต 

ข้อ 64 ประกอบกิจการจ าหน่าย ผลิต ออกแบบ ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ ให้
เช่าซ้ือ ขายฝาก แลกเปลี่ยน จ านอง จ าน าเช่าช่วง ให้เช่าช่วง จัดหามาหรือจ าหน่ายไปโดยประการใด          
ซ่ึงรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถยนต์บรรทุก รถบัส หรือยานพาหนะทางบก ทางน้ า 
ทางอากาศ ที่ขับเคลื่อนด้วยก าลังเครื่องยนต์ทุกประเกท และรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า 
ตลอดถึงอะไหล่และอุปกรณ์ส่ิงของดังกล่าว รวมถึงการให้บริการขนส่ง รับจ้างขนส่ง รับจัดหายานพาหนะ
ทุกประเภทเพื่อการขนส่งบุคคล สินค้า สิ่งของ หรือวัตถุต่าง ๆ ซ่ึงยานพาหนะดังที่ระบุไว้ข้างต้น                
เพื่อกิจการของบริษัทเองหรือร่วมกิจการกับบริษัทอื่น นิติบุคคลอื่น ในกิจการขนส่งและกิจการอื่นดังที่          
ได้กล่าวไว้ทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศทั้งภายในประเทศ นอกประเทศ และกิจการระหว่างประเทศ 

ตัดออก 

ข้อ 65 ประกอบธุรกิจบริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารงาน การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม นวัตกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและ
การจัดจ าหน่าย  

ข้อ 63 ประกอบธุรกิจบริการจัดหางานและการสรรหาบุคลากร (เมื่อได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและ
ให้ค าแนะน าปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน การพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจ าหน่าย 

ข้อ 66 ประกอบกิจการจ าหน่าย ผลิต ประกอบ ติดตั้งซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทุกชนิดในทางอุตสาหกรรม ทางเกษตรกรรม ทางวิทยาศาสตร์ และทาง
การแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมล าโพง และ
อุปกรณ์ของสิ่งของดังกล่าว 

ข้อ 64 ประกอบกิจการจ าหน่าย ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องกล 
เครื่องยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารและ 
โทรคมนาคม รวมถึงอุตสาหกรรมอ่ืนที่เกี่ยวเน่ือง 

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

ข้อ 65 ประกอบกิจการบริหารจัดการ จ าหน่าย ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่อง
เคมีภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค เครื่องใช้ส านักงาน บ้าน หรือสถานที่
ประกอบธุรกิจอื่น เครื่องเรือน เครื่องจักรสาน เครื่องหวาย เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องแก้ว 
เครื่องชั่งตวงวัด เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี ของเด็กเล่น กระดาษปิดฝาผนัง เครื่องเขียน
แบบเรียน อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์การประปาทุกชนิด 

ข้อ 68 ประกอบกิจการค้าอาคารชุด ซ้ือ ขาย ซ้ือขายผ่อนส่ง ซ้ือขายเงินเชื่อ ให้เช่า ให้เช่าซ้ือห้องชุดใน
อาคารชุดดังกล่าว  

ตัดออก 

ข้อ 69 ประกอบกิจการโรงถ่ายภาพยนตร์ ถ่ายละคร ถ่ายรายการโทรทัศน์ และโรงละคร ให้เช่า ให้บริการ
เกี่ยวกับโรงถ่ายท าภาพยนตร์ ถ่ายท าละคร ถ่ายรายการโทรทัศน์ และโรงละคร รวมไปถึงการประกอบ
ธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท และให้ค าปรึกษา เช่น จัดคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่าง ๆ   

ตัดออก 

ข้อ 70 ประกอบกิจการรับจ้างโฆษณา รวมทั้งออกแบบและผลิตงานโฆษณาทางภาพยนตร์ ทางวิทยุ ทาง
หนังสือพิมพ์ ทางภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นใด ๆ  และบริการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

ตัดออก 

ข้อ 71 ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง ค้าส่งออก ซ่ึงรายการภาพยนตร์ งานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม
หรือสื่อ  ต่าง ๆ  ที่บริษัทผลิตได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

ข้อ 58 ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง ค้าส่งออก ซ่ึงรายการภาพยนตร์ งานผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับโทรคมนาคมหรือสื่อต่าง  ๆที่บริษัทผลิตได้ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

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

ข้อ 17 ประกอบกิจการรับซ้ือและจ าหน่าย โดยเป็นตัวแทนจ าหน่ายในงานลิขสิทธิ์ อันเป็น
งานสร้างสรรค์ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ 
ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนก
วิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ รวมถึงประกอบกิจการท าซ้ า ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งจ าหน่าย ซึ่งภาพถ่าย โฆษณา ข่าว สารคดี ละคร การแสดง รายการบันเทิง 
ภาพยนตร์ และรายการต่าง ๆ ของผู้อ่ืน โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ
เจ้าของสิทธิใด ๆ  ดังกล่าวตามกฎหมาย ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

ข้อ 73 ประกอบกิจการวางแผน บริการออกแบบ ผลิต ตกแต่ง จัดสร้าง จัดท า เวที ร้านค้า งานสัมมนา 
อภิปราย ประชุมทางวิชาการทุกประเภท งานนิทรรศการ งานแถลงข่าว งานเปิดตัวสินค้า งานส่งเสริมการ
ขาย งานการประชุม งานแสดงแสง สี เสียง งานแฟชั่นโชว์ งานพิธีเปิด พิธีปิดงาน งานเลี้ยงรับรอง และ
งานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกชนิดให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และ
องค์กรของรัฐ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ข้อ 59 ประกอบกิจการวางแผน บริการออกแบบ ผลิต ตกแต่ง จัดสร้าง จัดท า เวที ร้านค้า งาน
สัมมนา อภิปราย ประชุมทางวิชาการทุกประเภท งานนิทรรศการ งานแถลงข่าว งานเปิดตัว
สินค้า งานส่งเสริมการขาย งานการประชุม งานแสดงแสง สี เสียง งานแฟชั่นโชว์ งานพิธีเปิด 
พิธีปิดงาน งานเลี้ยงรับรอง และงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกชนิดให้แก่ บุคคล 
คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

              
โดยบริษัทฯ ได้แจ้งเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 และได้แก้ไขข้อมูลรายละเอียดในวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท 
อสมท จ ากัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จาก QR 
Code ในแบบแจ้งการประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  

http://www.mcot.net/ir

