
 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ประจ าป ี2565  
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565  

ถ่ายทอดสดจากห้องสง่ 5 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 63/1 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
--------------------------------------------------------------------- 

กรรมการที่เข้าประชุม  
1. พลต ำรวจเอก ทวิชชำติ  พละศักดิ์   ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 
2. นำยสมหมำย  ลักขณำนุรักษ์   รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำร / 

ประธำนกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์  
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กังวำน  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 

ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
4. พลต ำรวจโทหญิง ศิริจันทร์  จันทร์แสงสว่ำง  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
5. นำยบุญสน  เจนชัยมหกุล    กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
7. นำยไพบูลย์  ศิริภำณุเสถียร    กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำร 
8. นำงภัทรพร  วรทรัพย์    กรรมกำร / กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน / 

กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
9. นำยสิโรตม์  รัตนำมหัทธนะ    กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / 

กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
10. นำยประเวศ  อรรถศุภผล    กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ 
11. นำงสำวกรประณม  วงษ์มงคล   กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี / 

กรรมกำรบริหำร 
12.   นำงญำณี  แสงศรีจันทร์    กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน / 

       กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
13.   รองศำสตรำจำรย์เกษมศำนต์  โชติชำครพันธุ์  กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  

 
      กรรมกำรที่มำเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งปัจจุบัน 
 

ผู้บริหารที่เข้าประชุม 
1. นำงสำวสุนทรียำ วงศ์ศิริกุล  รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่สำยงำนกำรเงิน และปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ 

เจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงิน /  
รักษำกำร รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ สำยงำนบริหำรจัดกำรองค์กร / 
รักษำกำร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนักกลยุทธ์องค์กร 

2. นำยผำติยุทธ ใจสว่ำง   รักษำกำร รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ สำยงำนผลิตภัณฑ์ /  
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนักโทรทัศน์  
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3. นำยสมหมำย สุวรรณวงษ์  รักษำกำร รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ สำยงำนกำรตลำดและกำรขำย / 
      ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  ส ำนักกำรขำย / 

รักษำกำร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  ส ำนักกำรตลำด 
4. นำงสำวกฤษณำ อุบลเพ็ง  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนักบัญชีและกำรเงิน / 

รักษำกำร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  ส ำนักกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ ่
5. นำยกิตติพงษ์ ขันติรัตน์  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนักทรัพยำกรมนุษย์ / 

รักษำกำร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนักกฎหมำย 
6. นำยขจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนักตรวจสอบภำยใน 
7. นำงช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนักวิทยุ 
8. นำยธำนินทร์ ถำวรศำสนวงศ์  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนักวิศวกรรมโครงข่ำย 
9. นำยนพดล ก่อนิธิ   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนักข่ำวไทย 
10. นำยไพรัช สันทวี   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
11. นำยสุวิทย์ ทรัพย์มหำอุดม  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนักบริหำรสินทรัพย์ 
12. นำยนิมิต สุขประเสริฐ   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ ส ำนักพัฒนำธุรกิจ 
13. นำยพรชิต  เปี่ยมศรี   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท ส ำนักกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ / 

     เลขำนุกำรบริษัท 
  

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด   
 นำยกฤษดำ เลิศวนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทประจ ำปี  
 

สักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง  
 นำงมัณฑนำ  แสงพฤกษ์  ผู้ถือหุ้น  
 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. กระทรวงกำรคลัง ถือหุ้นจ ำนวน 452,134,022 หุ้น (โดยนำงสำววรชยำ ลัทธยำพร ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำ

รัฐวิสำหกิจ 2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ) 
2. ธนำคำรออมสิน ถือหุ้นจ ำนวน 78,865,978 หุ้น (โดย นำงณัฐญำ กลีบล ำเจียก เป็นผู้รับมอบฉันทะ) 
3. ผู้ถือหุ้นรำยอื่น ๆ จ ำนวน 41 รำย ถือหุ้นจ ำนวน 5,432,987 หุ้น  
รวม 43 รำย จ ำนวน 536,432,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.07  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 

นายศุภชาติ ศุภเมธี รับหน้ำที่พิธีกรผู้ด ำเนินกำร กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ได้รำยงำนต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1.  กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ ำปี 2565 เป็นกำรจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตำม 

พระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกำศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เร่ือง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
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 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น ประจ ำปี 2565  

ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   

2. กำรลงคะแนน กำรนับคะแนน และวิธีกำรถำมค ำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น มีดังนี้  

 ผู้เข้ำร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งำน และรหัสผ่ำน ตำม
วิธีกำรที่บริษัทก ำหนดซึ่งได้แจ้งรำยละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

 กำรประชุมจะพิจำรณำเรื่องตำมล ำดับระเบียบวำระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเท่ำนั้น โดยจะ
น ำเสนอข้อมูลในแต่ละวำระ และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมก่อนกำรลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีกำร
นับคะแนนเสียงในวำระนั้นๆ เสร็จสิ้นตำมล ำดับ 

 กำรออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งรำยมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมำ 
คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

 คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระได้บันทึกรวมไว้ และเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ  

 ในกำรลงมติออกเสียงในทุกวำระให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น 

o วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองใน
สำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

o วำระที่ 9  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) และกำร
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 กำรนับคะแนนเสียงในวำระเหลำ่นี้ บริษทัจะใชว้ิธีหักคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจำก
จ ำนวนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงทีเ่ห็นด้วย 

 วิธีกำรถำมค ำถำม 
ก่อนลงมติแต่ละวำระประธำนในที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมซักถำมหรือแสดงควำม

คิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวำระนั้นๆ ตำมควำมเหมำะสม โดยสำมำรถสอบถำมได้ 2 ช่องทำง ดังนี้ 
o กรณีผู้เข้ำร่วมประชุมต้องกำรสอบถำมผ่ำนข้อควำม กรุณำเลือกเมนูกำรถำมค ำถำม จำกนั้น

เลือกวำระที่ต้องกำรถำมค ำถำม และท ำกำรพิมพ์ข้อซักถำม หรือ ควำมคิดเห็นของท่ำน แล้วกดส่งค ำถำม โดยบริษัทจะ
ตอบค ำถำมในห้องประชุมในวำระที่เก่ียวข้องกับค ำถำมนั้นๆ  

o กรณีผู้เข้ำร่วมประชุมต้องกำรสอบถำมค ำถำมด้วยข้อควำมเสียง กรุณำเลือกวำระที่ต้องกำร
ถำมค ำถำม จำกนั้น กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วท ำกำรถำมค ำถำมด้วยเสียง เมื่อถำมค ำถำมเรียบร้อยแล้ว  
ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และท ำกำร กดปุ่ม “ส่งค ำถำม /Send Question”  

อย่ำงไรก็ดี หำกมีจ ำนวนค ำถำมที่ถูกส่งเข้ำมำจ ำนวนมำก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำตำมควำม 
เหมำะสม และหำกมีค ำถำมใดที่ไม่สำมำรถตอบได้ทันในระหว่ำงกำรประชุมเนื่องจำกเวลำที่จ ำกัด บริษัทจะพิ จำรณำ
รวบรวมค ำถำมและตอบไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทต่อไป  
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3. กำรประชุมวันนี้เป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ 
ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2565 โดยบริษัทได้แจ้งวันก ำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม 
หรือ Record Date เมื่อวันที่ 16  มีนำคม 2565 

  โดยวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน 17 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 
89,087 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจ ำนวน 26 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 536,343,900 หุ้น รวมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 43 รำย จ ำนวน 536,432,987 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.07 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยทั้งหมด 
ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว  
 

พลต ารวจเอก ทวิชชาติ  พละศักดิ์ ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ท าหน้าที่ประธานฯ กล่ำวสวัสดีผู้ถือหุ้น และแจ้ง
ต่อที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ในฐำนะประธำนที่ประชุมจึงขอเปิดกำรพิจำรณำตำมระเบียบ
วำระต่ำง ๆ ตำมหนังสือเชิญประชุม ดังนี้ 
 

วาระที่  1  เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานฯ  บริษัทฯ มีเร่ืองที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้ 
1. บริษัทได้เปิดโอกำส ให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อพิจำรณำสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยบริษัทได้
เผยแพร่ประกำศหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจำรณำสรรหำเป็นกรรมกำร บมจ. อสมท ทำงเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2564 
ซึ่งเมื่อครบก ำหนดเวลำที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระและรำยชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 แล้ว ไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอระเบียบวำระและรำยชื่อ
บุคคล เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ทั้งทำงไปรษณีย์ จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทำงโทรสำร จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 

2. บริษัทได้ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้จัดให้มี
ระบบรับค ำถำม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกับวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ทั้งทำงไปรษณีย์ 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทำงโทรสำร ระหว่ำงวันที่ 23 มีนำคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งจนถึงวันประชุมฯ 
ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำ  

 

วาระที่   2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2564   
 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 
 

ประธานฯ  รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 
เมษำยน 2564  และจัดส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภำยใน 14 วัน นับจำกวันประชุมตำมที่กฎหมำยก ำหนด และ
จัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำ และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ได้มีกำรบันทึกครบถ้วนตำมวำระกำรประชุม จึงเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ ำปี 2565 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว  

http://www.mcot.net/ir
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ประธานฯ เปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม - 
 

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษำยน 
2564  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ ำปี 2564  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษำยน 2564 
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

เห็นด้วย  536,365,887 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่  3   พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินกจิการของบริษัท ประจ าปี 2564 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564)          
 

ประธานฯ  มอบหมำยให ้รองศำสตรำจำรย์เกษมศำนต์  โชติชำครพันธุ์ กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ รำยงำนต่อที่ประชุม 
 

รองศาสตราจารย์เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุม ทรำบว่ำ วำระนี้เป็นกำร
น ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2564 ตำมรำยงำนประจ ำปี 2564 ซึ่งได้
จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะขอน ำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีทัศน์ 
(Video Presentation) โดยมีเนื้อหำสรุปได้ ดังนี้ 

1. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสำหกรรม อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมสื่อที่มีจ ำนวนเม็ดเงินโฆษณำลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด ซึ่งสื่อที่มีกำรใช้งบโฆษณำสูงสุดยังคงเป็น  
สื่อโทรทัศน์ รองมำคือ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อนอกบ้ำนและกลำงแจ้ง ตำมล ำดับ ในขณะที่เม็ดเงินโฆษณำบนสื่ออินเทอร์เน็ต
เริ่มเพิ่มขึ้นมำกกว่ำสื่ออื่นๆ  โดยจ ำนวนเม็ดเงินโฆษณำในปี 2564 อยู่ที่ 107,151 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2563 คิดเป็น
ร้อยละ 1 โดยแบ่งเป็นสื่อหลัก ดังนี้      

  -   โทรทัศน์ 63,662 ล้ำนบำท  
- อินเทอร์เน็ต 23,515 ล้ำนบำท  
- สื่อนอกบ้ำนและกลำงแจ้ง 9,709 ล้ำนบำท    
- วิทยุ 3,261 ล้ำนบำท 

2. รำยได้ บมจ. อสมท ปี 2564  
ในปี 2564 บมจ. อสมท มีรำยได้จ ำนวน 1,584 ล้ำนบำท ลดลง ร้อยละ 11 เมื่อเทียบจำก ช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยเป็นรำยได้จำกธรุกิจต่ำงๆ ดังนี้ 
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- ธุรกิจโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 30  
ธุรกิจโทรทัศน์ รำยได้เพิ่มข้ึนขึ้นร้อยละ 8 ด้วยศักยภำพด้ำนกำรขำยที่เพิ่มขึ้น ทั้งจำกกำรขำย

โฆษณำรำยกำรประเภทข่ำว ข่ำวบันเทิง ไนน์เอนเตอร์เทน (9Entertain) โครงกำรประชำสัมพันธ์หน่วยงำนภำครัฐ  
กำรเช่ำเวลำ รวมถึงกำรหำพันธมิตร เช่น กำรจับมือด้ำนกำรผลิตเนื้อหำรำยกำร (Content) ร่วมกับ บริษัท โมโน เน็กซ์ 
จ ำกัด (มหำชน)  อีกทั้งยังมีกำรน ำละครชุด (Series) ที่ได้รับควำมนิยมทั้งในและต่ำงประเทศ มำเพิ่มเติมในเนื้อหำรำยกำร
ทำงสถำนีโทรทัศน์ เพื่อจับกลุ่มเป้ำหมำยผู้ชม และฐำนลูกค้ำที่กว้ำงขึ้น  

-     ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนระบบดิจิตอล 
กำรให้บริกำรเช่ำช่องสัญญำณโทรทัศน์ดำวเทียม คิดเป็น ร้อยละ 29 ของธุรกิจให้บริกำร

โครงข่ำยโทรทัศน์ภำคพื้นดินระบบดิจิตอล (Broadcast Network Operation) โดยมีรำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลำเดียวกันในปี 2563 เนื่องจำกในปี 2564  มีผู้ใช้บริกำรโครงข่ำยฯเพิ่มขึ้น 1 รำย คือ สถำนีโทรทัศน์เพื่อกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ (T Sports 7) 

- ธุรกิจวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 25 
ธุรกิจวิทยุ มีรำยได้คิดเป็น 1 ใน 4 ของรำยได้ทั้งหมดของ บมจ. อสมท ซึ่งยังคงได้รับ

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด 19 อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้รำยได้ธุรกิจวิทยุลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ โดยธุรกิจวิทยุของ บมจ. อสมท ยังคงมีรำยได้มำจำกสถำนีคลื่นวิทยุส่วนกลำงเป็นหลัก 

- ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจใหม่ คิดเป็นร้อยละ 5 
ธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจใหม่ มีรำยได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จำกส่วนแบ่งรำยได้ โฆษณำ  

ผ่ำนช่องทำง Digital Platform ต่ำงๆ ของ บมจ.อสมท โดยเป็นรำยได้จำกกำรจัดจ ำหน่ำยเนื้อหำรำยกำร (Content) 
ให้กับ Platform อื่น ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ อีกทั้งยังมีส่วนแบ่งรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และ TV Shopping ซึ่งถือเป็นธุรกิจใหม่ ของ บมจ. อสมท 

- ธุรกิจอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 10  
3. ค่ำใช้จ่ำย ปี 2564  

บมจ. อสมท มีค่ำใช้จ่ำยรวมของปี 2564 จ ำนวนทั้งสิ้น 1,384 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำบริษัท สำมำรถบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยในปี 
2564 นั้นจะต้องเกิดประสิทธิภำพสูงสุดเช่นเดียวกัน  

โครงสร้ำงค่ำใช้จ่ำย ในปี 2564 ประกอบด้วย  
     • ต้นทุนจำกกำรขำยและให้บริกำร ร้อยละ 65 
     • ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย ร้อยละ 9 

• ค่ำใช้จ่ำยบริหำร ร้อยละ 26 
4. ปี 2564 บมจ. อสมท พลิกกลับมำมีก ำไร 164 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 109  
5. กำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำศักยภำพองค์กร 

   เพื่อกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน บมจ. อสมท มีเป้ำหมำยกำรขับเคลื่อนองค์กรไปข้ำงหน้ำด้วยแนวคิด  
“The Year of Trusted News and Smart Entertainment” โดยเชื่อมโยงเป้ำหมำยร่วมกับกำรด ำเนินธุรกิจหลักให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ดังนี้ 
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- ส ำนักข่ำวไทย ด้วยภำพลักษณ์ที่แข็งแกร่ง น่ำเชื่อถือ เป็นกลำง และเป็นมืออำชีพในในธุรกิจ
สื่อสำรมวลชน ส ำนักข่ำวไทย จึงมุ่งเน้นกำรน ำเสนอเนื้อหำที่มีควำมถูกต้อง เป็นกลำง และเที่ยงตรงมำกที่สุด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับชม 

- 9 MCOT HD หมำยเลข 30 ขับเคลื่อนไปด้วยควำมร่วมสมัย และเน้นควำมกระชับรวดเร็ว        
ทันเหตุกำรณ์ มำพร้อมควำมสนุกสนำนเหมำะส ำหรับผู้ชมในทุกวัย ด้วยแนวคิด Smart Entertainment กับเนื้อหำ
รำยกำรชั้นน ำจำกพันธมิตร เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับสถำนีโทรทัศน์ 9 MCOT HD หมำยเลข 30 มำกข้ึน 

- วิทยุ จำกผลกำรประมูลคลื่นควำมถี่ในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภท
กิจกำรทำงธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2565 บมจ. อสมท ยังคงถือครองคลื่นควำมถี่วิทยุครอบคลุมทั่วประเทศ สูงสุด 47 
คลื่นควำมถี่ โดยแบ่งเป็น กรุงเทพฯ และปริมณฑล จ ำนวน 6 คลื่น และภูมิภำค จ ำนวน 41 คลื่น โดยเป้ำหมำยในกำร
บริหำรจัดกำรแผนธุริกิจวิทยุ ของ บมจ. อสมท คือ กำรบริหำรจัดกำรสถำนีวิทยุ ให้กลับมำเป็นที่นิยมอีกคร้ัง  

โดยสิ่งที่ต้องด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจวิทยุ และธุรกิจอื่นๆของ บมจ. อสมท เติบโตอย่ำงยั่งยืน คือ  
- พัฒนำ Digital Platform  
- เสริมสร้ำงให้เกิดควำมแข็ง ด้วย Strategic Partner  
- ยกระดับพันธมิตรทำงธุรกิจ  ทั้งพันธมิตรเดิมและพันธมิตรใหม่ 
- ปรับเปลี่ยนต่อยอดเพิ่มเติม เน้นกำรท ำเนื้อหำรำยกำรเพื่อกำรท ำธุรกิจมำกขึ้น น ำสิ่งที่มีอยู่มำ

ปรับเพื่อให้เกิดรำยได้ใหม่  
- สร้ำงผลตอบแทนให้กับ อสมท ได้ในระยะยำว   

ประธานฯ เปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม - 
 

ประธานฯ  เนื่องจำกวำระนี้เป็นวำระเพื่อรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน จึงไม่ต้องลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท ประจ ำปี 2564 (วันที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2564) 
 
วาระที่  4  พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด   

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ประธานฯ  มอบหมำยให้ นำงสำวสุนทรียำ วงศ์ศิริกุล รองกรรมกำรผู้อ ำนวยใหญ่ สำยงำนกำรเงินและปฏิบัติหน้ำที่
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงิน น ำเสนอผลประกอบกำรทำงกำรเงินของบริษัทต่อที่ประชุม  
 

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายงานการเงินฯ รำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ 
งบก ำไรขำดทุน ประจ ำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่ง บริษัท ส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด ในฐำนะผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่ำนกำรสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินในปี 2564 สรุปได้ 
ดังนี้ 
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1. งบแสดงฐานะการเงิน 
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2. งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

 

3. โครงสร้างรายได ้
 
 

ประธานฯ เปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม - 
 

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน บัญชีก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
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ประธานฯ เปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม - 
 

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน บัญชีก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน  บัญชีก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

เห็นด้วย  536,430,887 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่  5  พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
 

ประธานฯ มอบหมำยให ้นำงสำวสุนทรียำ วงศ์ศิริกุล รองกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ สำยงำนกำรเงิน และปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงิน น ำเสนอรำยงำนกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 ต่อที่ประชุม 
 

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายงานการเงินฯ  ชี้แจงว่ำ ส ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2564 คณะกรรมกำรบริษัท มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรงดจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน
งวดวันที่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2564 ถึงแม้จะมีผลก ำไร เนื่องจำก บมจ. อสมท ยังมีควำมจ ำเป็นในกำรลงทุน โดยได้
จ่ำยใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ  
ซึ่ง บมจ. อสมท ประมูลได้ 47 คลื่น เป็นเงินจ ำนวน 543.73 ล้ำนบำท จึงเห็นสมควรรักษำสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจ
ไว้เป็นส ำคัญ  
 

ประธานฯ เปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม - 

 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติกำรงดจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2564  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2564 เนื่องจำก บมจ. อสมท ยังมีควำมจ ำเป็นใน
กำรลงทุน โดยได้จ่ำยใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำง
ธุรกิจ ซึ่ง บมจ. อสมท ประมูลได้ 47 คลื่น เป็นเงินจ ำนวน 543.73 ล้ำนบำท จึงเห็นสมควรรักษำสภำพคล่องในกำร
ด ำเนินธุรกิจไว้เป็นส ำคัญ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นด้วย  536,430,887 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 
 

ประธานฯ มอบหมำยให้ พลต ำรวจโทหญิง ศิริจันทร์  จันทร์แสงสว่ำง กรรมกำร บมจ. อสมท ในฐำนะประธำนกรรมกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน รำยงำนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

พลต ารวจโทหญิง ศิริจันทร์  จันทร์แสงสว่าง กรรมการ บมจ.  อสมท ในฐานะประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
รำยงำนต่อที่ประชุมขอน ำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีทัศน์ (Video Presentation) โดยมีเนื้อหำสรุปได้ ดังนี้  

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ก ำหนดว่ำ “ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร นอกจำกที่ข้อบังคับนี้ก ำหนด
ไว้ ให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” 

คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน ใช้แนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและกรรมกำร
เฉพำะเรื่องของ บมจ. อสมท ประจ ำปี 2565 โดยพิจำรณำปัจจัยที่ส ำคัญ เช่น แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสำหกิจ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ผลประกอบกำร 
ขนำดธุรกิจ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร บมจ. อสมท ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว 
มีควำมเห็นว่ำ บมจ. อสมท ยังมีภำระที่ต้องลงทุนด้ำนเนื้อหำรำยกำร (Contents) เพื่อเพิ่มควำมนิยมและดึงดูดลูกค้ำ 
และให้สำมำรถแข่งขันกับสถำนีโทรทัศน์ช่องอื่นได้ ซึ่งจะเป็นช่องทำงส ำคัญในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับองค์กร รวมทั้งในปี 
2565 บมจ. อสมท มีภำระต้องใช้เงินในกำรประมูลใบอนุญำตคลื่นควำมถี่ในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง  
ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ จึงขอเสนอให้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสประจ ำปี 2565  
โดยให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2564 ก ำหนดจ่ำยเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี  รวมถึงกำรรับทรำบกำรงดรับโบนัส
ประจ ำปี 2564 ของคณะกรรมกำร บมจ. อสมท  ดังนี้ 

 

1) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2565 

ชื่อคณะ 

ปี 2565 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบี้ยประชุม 
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม) 

(บาท) 

1)  คณะกรรมกำร บมจ. อสมท 
 - ประธำนกรรมกำร 
 - กรรมกำร 
 
 

 
30,000.- 
15,000.- 

 
 

 
20,000.-/ครั้ง 

ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี 
(เฉพำะกรณีที่มำประชุม) 
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ชื่อคณะ 

ปี 2565 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบี้ยประชุม 
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม) 

(บาท) 

2)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 - ประธำนกรรมกำร 
 - กรรมกำร 
3)  คณะกรรมกำรสรรหำ 
4)  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
5)  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
6)  คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
7)  คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์ 
8)  คณะกรรมกำรฯ คณะอนุกรรมกำรฯ 

และคณะท ำงำนชุดต่ำง ๆ
นอกเหนือจำกข้อ 1) -7) เฉพำะ
กรรมกำร บมจ. อสมท ทีไ่ด้รบัแตง่ตั้ง
จำกคณะกรรมกำร บมจ. อสมท 

 
12,500.- 
10,000.- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

5,000.-/ครั้ง 
 
 

10,000.-/ครั้ง 
10,000.-/ครั้ง 
10,000.-/ครั้ง 
10,000.-/ครั้ง 
10,000.-/ครั้ง 
10,000.-/ครั้ง  

(ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือนเฉพำะกรณี                 
ที่มำประชุม) 

หำกกรรมกำร บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร อนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนในชุดต่ำง ๆ มำกกว่ำ 2 คณะ 
นอกเหนือจำกคณะกรรมกำร บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมกำรในข้อ 2 - 8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะๆ 
ละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน  เท่ำนั้น   
ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร บมจ. อสมท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกเข้ำรับต ำแหน่งในระหว่ำงเดือนให้
ค ำนวณตำมระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25  

 

 2)   สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ - ไม่มี – 
3)    ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2565   

  คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน เสนอหลักเกณฑ์กำรจ่ำยโบนัสประจ ำปีของกรรมกำรปี 256 5  
เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2564 จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

วงเงินโบนัสประจ ำปีของกรรมกำร ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของก ำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บำทต่อคน   
ประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตำมล ำดับ 
ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลกำรด ำเนินงำน ต่ ำกว่ำระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัส

กรรมกำรลงตำมสัดส่วน ดังนี้ 

- ระดับคะแนนต่ ำกว่ำ 3.00 - 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมกำรลงร้อยละ 25 ต่อคน 

- ระดับคะแนนต่ ำกว่ำ 2.50 - 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมกำรลงร้อยละ 50 ต่อคน 
ส ำหรับกำรจ่ำยโบนัสกรรมกำรปี 2564 ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564  

มีมติอนุมัติไว้นั้น คณะกรรมกำรฯ เสนองดรับโบนัสประจ ำปี 2564  ส ำหรับกรรมกำร 
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ประธานฯ  เปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม – 
 

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2565 และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยโบนัสกรรมกำร 
ปี 2565 จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2565 จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทรำบกำรงดโบนัสกรรมกำรประจ ำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

เห็นด้วย  536,365,887 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9878 
ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 65,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0121 
บัตรเสีย 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่  7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
 

ประธานฯ  มอบหมำยให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กังวำน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ กรรมกำร บมจ. อสมท ในฐำนะประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ รำยงำนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ  รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในวำระนี้ 
ขอน ำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีทัศน์ (Video Presentation) โดยมีเนื้อหำสรุปได้ ดังนี้ 

ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 120 บัญญัติว่ำให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี   

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำผลกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตำมที่ บมจ. อสมท ได้ด ำเนินกำรจัดหำภำยใต้วิธีกำร
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขที่
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด และเป็นผู้เสนอรำคำที่ยื่นเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วน ตำมขอบเขตงำนจ้ำง ซึ่ง บมจ. อสมท  
ได้เจรจำต่อรองให้ได้รำคำที่เหมำะสมและอยู่ภำยใต้วงเงินงบประมำณ โดยน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร บมจ. อสมท  
ให้ควำมเห็นชอบเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ งผู้สอบบัญชีจำก บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2565 ของ บมจ. อสมท ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวำคม 2565 ดังนี้ 

1. นำยกฤษดำ  เลิศวนำ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958 หรือ 
2. นำยเติมพงษ ์  โอปนพนัธุ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4501 หรือ 
3. นำงพูนนำรถ  เผ่ำเจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5238 
โดยก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบัญชีปี 2565 เป็นจ ำนวนเงิน 2,195,000 บำท 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว จึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯ 

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
โดยมีค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชีของปี 2565 เป็นเงิน 2,195,000 บำท  
 

ประธานฯ  เปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม - 
 

ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2565 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีของ บมจ. อสมท ประจ ำปี 2565 ดังนี้  

1.  นำยกฤษดำ  เลิศวนำ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958 หรือ 
2.  นำยเติมพงษ ์ โอปนพนัธุ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4501 หรือ 
3.  นำงพูนนำรถ  เผ่ำเจริญ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5238 

และอนุมัติค่ำตอบแทน จ ำนวน 2,195,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ                  
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

เห็นด้วย  536,430,987 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ประธานฯ  ส ำหรับในวำระนี้ จะขอมอบให้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กังวำน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ท ำหน้ำที่
น ำเสนอรำยละเอียดในวำระนี้ โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียแสดงควำมจ ำนงขอออกจำกห้องประชุม ดังนี้ 

1. นำยประเวศ  อรรถศุภผล     
2. นำยไพบลูย์  ศิริภำณุเสถียร     
3. นำยบุญสน  เจนชัยมหกุล    
4. รองศำสตรำจำรย์เกษมศำนต์  โชติชำครพันธุ์     

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหา รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในวำระนี้ 
ขอน ำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีทัศน์ (Video Presentation) โดยมีเนื้อหำสรุปได้ ดังนี้ 
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1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ก ำหนดว่ำ “ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระจ ำนวนหนึ่งในสำมเป็นอัตรำส่วน ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะออกจำกต ำแหน่งตำมวำระแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม  

2. กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ ำปี 2565 มีกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 
4 รำย ประกอบด้วย 

 1. นำยประเวศ  อรรถศุภผล   กรรมกำรอิสระ  
 2. นำยไพบูลย์  ศิริภำณุเสถียร   กรรมกำรอิสระ  
 3. นำยบุญสน  เจนชัยมหกุล   กรรมกำร  
 4. รองศำสตรำจำรย์เกษมศำนต์  โชติชำครพันธุ์ กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่  
 

 3.  บมจ. อสมท เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระและรำยชื่อบุคคล เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำเป็น
กรรมกำร ตำมประกำศหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2564  
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล  เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 
2565 ทั้งทำงไปรษณีย์ และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
 

 4. คณะกรรมกำรสรรหำ ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ตำมหลักเกณฑ์กำร
ก ำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรที่เป็นควำมต้องกำรและมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ  
บมจ. อสมท เข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำร และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (คนร.) แล้ว
ตำมที่ก ำหนดในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกับดูแลรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2557 และ
แนวทำงกำรแต่งตั้งกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2560  
 จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระได้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีก
วำระหนึ่ง ประกอบด้วย  

1. กรรมการอิสระ  นายประเวศ  อรรถศุผล   
มีควำมรู้ ควำมช ำนำญในด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรเงิน กำรธนำคำร กฎหมำย (ธุรกิจ มหำชน) เป็นกรรมกำร
อิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งปรึกษำกฎหมำย ส ำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ซึ่งสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรก ำกับดูแล และให้ค ำแนะน ำ
กำรด ำเนินงำนของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  

2. กรรมการอิสระ  นายไพบูลย์  ศิริภาณุเสถียร  
มีควำมรู้ ควำมช ำนำญด้ำนด้ำนบริหำรจัดกำรและบริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ กำรเงิน กำรธนำคำร              
กลยุทธ์กำรวำงแผนพัฒนำ เป็นประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปัจจุบันเป็น 
กรรมกำร บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) กรรมกำร บริษัท อะมำนะฮ์ ลิสซิ่ง จ ำกัด 
(มหำชน) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกำรด ำเนินงำนของ บมจ. อสมท ในกำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์มำใช้ในกำรก ำกับดูแล และให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำนของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้  
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3.   กรรมการ นายบุญสน  เจนชัยมหกุล   
มีควำมรู้ ควำมช ำนำญด้ำนโทรคมนำคม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เศรษฐศำสตร์ กำรเงิน กำรธนำคำร     
ท ำหน้ำที่ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกรรมกำรบริหำร ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร 
ธนำคำรออมสินอำวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ ธนำคำรออมสิน ซึ่งสำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใช้ในกำรก ำกับดูแลและให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำนของ บมจ. อสมท ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดได้  

4. กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ รองศาสตราจารย์เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์    
มีควำมรู้ ควำมช ำนำญกำรจัดกำร และกำรบริหำรธุรกิจ กลยุทธ์กำรวำงแผนกำรพัฒนำ เป็นกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกรรมกำรบริหำร  ปัจจุบันเป็นกรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ บมจ. อสมท ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ
กำรด ำเนินงำนของ บมจ. อสมท ในกำรน ำควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์มำใช้ในกำรก ำกับดูแล 
และให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำนของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  

โดยตลอดระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทั้ง 4 รำย ได้ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงเหมำะสม และเข้ำร่วม
กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
ประธานฯ  เปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม - 
 
ประธานฯ   ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ อนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 4 คน ตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
 1) นำยประเวศ  อรรถศุภผล กรรมกำรอิสระ (ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระ) 

เห็นด้วย  536,431,987 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 

2) นำยไพบูลย์   ศิริภำณุเสถียร กรรมกำรอิสระ (ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระ) 

เห็นด้วย  536,431,987 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 
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3) นำยบุญสน  เจนชัยมหกุล   กรรมกำร  (ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระ)  

เห็นด้วย  536,431,987 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 

 4) รองศำสตรำจำรย์เกษมศำนต์  โชติชำครพันธุ์ กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ (ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระ) 
เห็นด้วย  536,431,987 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0001 
งดออกเสียง 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 

  
 โดยกรรมกำรทั้ง  4 ท่ำน  เป็นกรรมกำรที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง  
 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ 

  บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท   
 

ประธานฯ  ส ำหรับในวำระนี้จะขอมอบให้ รองศำสตรำจำรย์เกษมศำนต์  โชติชำครพันธุ์ กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่                 
ท ำหน้ำที่น ำเสนอรำยละเอียดในวำระนี้  
 
รองศาสตราจารย์เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ น ำเสนอวำระพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไข
ข้อบังคับของ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของ
บริษัท  สรุปได้ดังนี้ 

1. กำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท  
 

ข้อ 49. เพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
มำตรำ 3 ให้ยกเลิกประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ืองกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2. กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์  

ปัจจุบันกำรด ำเนินธุรกิจมีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น อสมท มีกลยุทธ์ที่จะประกอบธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจสื่อสำรมวลชน เพื่อเป็นกำรสร้ำงแหล่งรำยได้ อสมท ให้มำกขึ้น จึงขอแก้ไขวัตถุประสงค์
บริษัท เพื่อรองรับกำรประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ดังนี้ 

o กลุ่มที่ 1 ธุรกิจที่ได้เริ่มด าเนินงาน  
วัตถุประสงค์ปัจจุบันยังไม่ชัดเจน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีควำมชัดเชนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

-  ธุรกิจสื่อสำรมวลชนและกำรบันเทิง  
-  ธุรกิจค้ำปลีกในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
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o กลุ่มที่ 2 กลุ่มธุรกิจใหม่ ที่มีแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ  
 (ต่อยอดจำกธุรกิจปัจจุบัน และธุรกิจใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน) ทั้งนี้กำรเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจที่มีโอกำสได้ทันกำล โดยจะต้อง ด ำเนินกำรจัดท ำ ประมำณกำรควำมคุ้มค่ำ 
กำรลงทุน และด ำเนินกำรเก่ียวกับใบอนุญำตประกอบธุรกิจให้เรียบร้อย) ประกอบด้วย  

- ธุรกิจซื้อขำยลิขสิทธิ์ และงำนผลิตภัณฑ์สื่อในช่องทำงโทรคมนำคม 
- ธุรกิจรับจัดงำน กิจกรรมทำงตลำด 
- ธุรกิจซื้อขำยแลกเปลี่ยนทรัพย์สินดิจิตอล 
- ธุรกิจพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- ธุรกิจประชำสัมพันธ์งำน/จัดหำงำน 
- ธุรกิจจ ำหน่ำย ผลิต ประกอบ ติดตั้งซ่อมแซม เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ระดับ 
 อุตสำหกรรม 

 
ประธานฯ  เปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
 

- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม - 
 
ประธานฯ   ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) และกำรแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท   

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติ อนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้ 

1. การแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)   
ข้อ 49. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุม อย่ำงน้อยกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวน

กรรมกำรทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 กำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรโดยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
โดยด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
             ให้ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธำนกรรมกำร หรือประธำนกรรมกำรไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร  ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม  
ถ้ำไม่มี รองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคน
หนึ่งเป็นประธำน ในที่ประชุม 
  กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ถือเสียงข้ำงมำก โดยกรรมกำรหนึ่ง (1) คนมีเสียงหนึ่ง (1) 
เสียงในกำรลงคะแนน เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนน
เสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขำด 
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2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้   

ข้อ 17. ประกอบกิจกำรรับซื้อและจ ำหน่ำย โดยเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยในงำนลิขสิทธิ์ อันเป็นงำนสร้ำงสรรค์
ประเภท วรรณกรรม นำฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภำพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งำนแพร่เสียงแพร่ภำพ 
หรืองำนอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยำศำสตร์ หรือแผนกศิลปะ รวมถึงประกอบกิจกำรท ำซ้ ำ ดัดแปลง แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งจ ำหน่ำย ซึ่งภำพถ่ำย โฆษณำ ข่ำว สำรคดี ละคร กำรแสดง รำยกำรบันเทิง ภำพยนตร์ และรำยกำรต่ำง ๆ 
ของผู้อื่น โดยได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์ หรือเจ้ำของสิทธิใด ๆ ดังกล่ำวตำมกฎหมำย  ทั้งภำยในและภำยนอก
รำชอำณำจักร 

ข้อ 38. ประกอบกิจกำรค้ำส่ง ค้ำปลีก น ำเข้ำ ส่งออก ให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ สินค้ำอุปโภคบริโภค สินค้ำเกษตร 
สินค้ำอุตสำหกรรม เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ เครื่องมือเครื่องใช้ในทำงกำรแพทย์ ทุกชนิด ทุกประเภท ประกอบกิจกำร
ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนค้ำที่จ ำหน่ำยของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ร้ำนค้ำเพื่อจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจำกไทยและ
ต่ำงประเทศ ร้ำนค้ำสะดวกซื้อ ร้ำนขำยเครื่องดื่ม ร้ำนขำยอำหำร สวนอำหำร ภัตตำคำร ร้ำนจ ำหน่ำยและให้เช่ำเทป
บันทึกภำพยนตร์และเสียง รวมทั้งสื่อบันทึกใด ๆ ร้ำนจ ำหน่ำยหนังสือพิมพ์ นิตยสำร และหนังสือต่ำง ๆ ร้ำนค้ำเพื่อ
จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคทุกชนิด ทุกประเภท โรงแรม ไนต์คลับ บำร์ โรงมหรสพทุกชนิด สถำนเสริมควำมงำม สถำน
บริกำรสุขภำพ สถำนบริกำรสปำ สถำนบริหำรร่ำงกำย และสถำนบริกำรประเภทอื่น ๆ    

ข้อ 58. ประกอบกิจกำรค้ำปลีก ค้ำส่ง ค้ำส่งออก ซึ่งรำยกำรภำพยนตร์ งำนผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโทรคมนำคม
หรือสื่อต่ำงๆ ที่บริษัทผลิตได้ทั้งภำยในและภำยนอกรำชอำณำจักร 

ข้อ 59. ประกอบกิจกำรวำงแผน บริกำรออกแบบ ผลิต ตกแต่ง จัดสร้ำง จัดท ำ เวที ร้ำนค้ำ งำนสัมมนำ 
อภิปรำย ประชุมทำงวิชำกำรทุกประเภท งำนนิทรรศกำร งำนแถลงข่ำว งำนเปิดตัวสินค้ำ งำนส่งเสริมกำรขำย งำนกำร
ประชุม งำนแสดง  แสง สี เสียง งำนแฟชั่นโชว์ งำนพิธีเปิด พิธีปิดงำน งำนเลี้ยงรับรอง และงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
ทุกชนิดให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนรำชกำร และองค์กรของรัฐ ทั้งภำยในและภำยนอกรำชอำณำจักร 

ข้อ 60. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขำยคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขำยโทเคนดิจิทัล นำยหน้ำซื้อขำยโทเคน 
ดิจิทัล ผู้ค้ำคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้ำซื้อขำยโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ประกอบกำรธุรกิจหรือบุคคล
ทั่วไปเก่ียวกับ คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริกำรแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขำยเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรขุด ซื้อขำย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงกำรลงทุนหรือให้บริกำรด้ำน
อื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรม คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็น
กิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญำต) ให้บริกำรเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ำยกระจำย
ศูนย์กลำง ของกำรท ำรำยกำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และด ำเนินกำรค้นคว้ำ วิจัย พัฒนำ และรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( INFORMATION TECHNOLOGY) ในกำรเพิ่มพูนควำมรู้  
ควำมช ำนำญควำมเชี่ยวชำญในด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยี 

ข้อ 61. ประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรสร้ำง บ ำรุงรักษำ และพัฒนำหรือร่วมพัฒนำออนไลน์แอปพลิเคชัน 
(Online Application) เทคโนโลยีสำรสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เกม และรำยกำรบันเทิง ภำพยนตร์ 
เว็บไซต์ และข่ำวต่ำง ๆ   

ข้อ 62. ประกอบกิจกำรให้บริกำรวำงระบบข้อมูล ดูแลระบบข้อมูล จัดสรรข้อมูล วิเครำะห์ และจัดกลุ่ม
ประเภทข้อมูลเพื่อให้สำมำรถใช้บริกำรต่ำง ๆ ได้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ว่ำจ้ำง รวมถึ งกำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ 
รวมถึงกำรให้บริกำรวำงระบบและจัดท ำกำรบริหำรห้ำงสรรพสินค้ำ สินค้ำของธุรกิจต่ำง ๆ บนระบบออนไลน์ทำง
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อินเทอร์เน็ต ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยและส่งออกสินค้ำผ่ำนระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้บริกำรพัฒนำระบบ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนำระบบกำรช ำระเงิน พัฒนำระบบกำรขนส่งสินค้ำ และพัฒนำระบบกำรซื้อขำยสินค้ำทำง
อินเทอร์เน็ต 

ข้อ 63. ประกอบธุรกิจบริกำรจัดหำงำนและกำรสรรหำบุคลำกร (เมื่อได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญำต) รวมถึงเป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน 
กำรพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม นวัตกรรม รวมทั้งปัญหำกำรผลิต กำรตลำดและกำรจัดจ ำหน่ำย 

ข้อ 64. ประกอบกิจกำรจ ำหน่ำย ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสำรและ โทรคมนำคม รวมถึงอุตสำหกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง 

ข้อ 65. ประกอบกิจกำรบริหำรจัดกำร จ ำหน่ำย ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องเคมีภัณฑ์ เครื่อง
สุขภัณฑ์ เครื่องเวชภัณฑ์ ยำรักษำโรค เครื่องใช้ส ำนักงำน บ้ำน หรือสถำนที่ประกอบธุรกิจอื่น เครื่องเรือน เครื่องจักรสำน 
เครื่องหวำย เครื่องเคลือบดินเผำ เครื่องแก้ว เครื่องชั่งตวงวัด เครื่องกีฬำ เครื่องดนตรี ของเด็กเล่น กระดำษปิดฝำผนัง เครื่อง
เขียนแบบเรียน อุปกรณ์กำรศึกษำ และอุปกรณ์กำรประปำทุกชนิด 
 

ด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำสำมในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย  536,365,053 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9879 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 65,000 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0121 
บัตรเสีย 0 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่  10  เรื่องอื่น ๆ 

ประธานฯ  กล่ำวว่ำ วำระนี้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสอบถำมเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับ 
บมจ. อสมท 

 

ประธานฯ  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ 
และขอปิดกำรประชุม  
 

เลิกประชุมเวลา 14.41 น. 
 

นำยพรชติ  เปี่ยมศรี  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท เลขำนุกำรบริษัท  ผู้จดบนัทึกกำรประชุม 
 
     

                 พลต ำรวจเอก 
         
      (รองศำสตรำจำรย์เกษมศำนต์  โชติชำครพันธุ์) 
                 กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรใหญ่ 
               บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 

                    (ทวิชชำติ  พละศักดิ์) 
         ประธำนกรรมกำร 

        บริษัท อสมท จ ำกัด (มหำชน) 
         ประธำนในทีป่ระชุม 


