
    
 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2566 
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 

 
วันอังคารที่  11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (E-AGM) 
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“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย                                                        สารบัญ หน้าท่ี 

1 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์   
Inventech Connect 2023 (Zoom) 

10 - 13 

2 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ บมจ. อสมท ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 

14 - 33 

3 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)    
รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3) 

34 

4 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ บมจ. อสมท และบรษิัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2565  รหัสคิวอาร์ (QR Code)  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) 

35 

5 รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 36 - 37 

6 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญช ี
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7) 

42 

7 ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8) 

43 - 51 

8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  ข. และ ค. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) 
และประวัติกรรมการอิสระ  

52 - 65 

9 หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) 

66 - 68 

10 ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชมุผู้ถอืหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 69 - 70 

11 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 71 - 72 

12 การส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 73 - 74 

13 แบบฟอร์มขอรับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินฯ / 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 ( แบบ 56-1 One Report) 

75 

14 แบบฟอร์มส าหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
Inventech Connect 

76 

   

 

http://www.mcot.net/ir
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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
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ที่ นร 6154/521 

15  มีนาคม  2566 
  
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2566 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Inventech Connect  

2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 
3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  แบบ 56-1 One Report   รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
4. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ บมจ. อสมท และบรษิัทย่อย ส าหรับปสีิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
    รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
5. รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
6. ข้อมูลประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี
7. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และข้อมูลประวัติของผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการ 
   ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

       8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  ข. และ ค. (ขอแนะน าให้ใช้แบบ ข.) และประวตัิกรรมการอสิระ 
9. หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และการมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)   

10. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน  
11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  
12. การส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงินฯ/แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 

 (56-1 One Report)         
14. แบบฟอร์มส าหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Inventech Connect  

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน ) (“บริษัท” หรือ “บมจ. อสมท”)  ในการประชุมครั้ งที่  2/2566                                     
วันที่ 24  มกราคม  2566  มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2566    ในวันอังคารที่ 11  เมษายน  2566  
เวลา 13.30 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ  ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

 
ทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0107547000745 
 

 

63/1 ถนนพระราม 9  
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

  

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

    

http://www.mcot.net/ir
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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
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วาระที่  1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- รายงานการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ.  อสมท 
- รายงานการส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 
วาระที่  2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องส่ง 5 ช้ัน 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)         
ซึ่งบริษัทฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 แล้วเสร็จ และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภายใน 14 วัน  นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.mcot.net/ir)  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  (เอกสารหน้าท่ี 14) 
ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2566 รับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ที่ได้มีการบันทึกครบถ้วนตามวาระการประชุมแล้ว 
 
วาระที่ 3   รับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของ บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2565    

(วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2565  รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)  (เอกสารหน้าท่ี 34) 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ        
ประจ าปี 2565 
 
วาระที่   4    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565   

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  งบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี        
คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ร่วมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บมจ. อสมท แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)   (เอกสารหน้าท่ี 35) 
ความเห็นคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2565   ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
 
วาระที่  5   พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 

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

จากผลประกอบการของ บมจ. อสมท รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565  มีผลการด าเนินงานขาดทุน 
จ านวน  41.-  ล้านบาท  แบ่งเป็นขาดทุนส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน  38.- ล้านบาท และขาดทุนส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบุคม จ านวน 3.- ล้านบาท   

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


 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566                                                                                                                      หน้า 5 / 77 
 

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 
 

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  : ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักเงินส ารองต่างๆ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ าเป็น และ 
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  
 
เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล  :   

        หน่วย:ล้านบาท 

 การจ่ายเงินปันผล 2564 2565 
1. ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)  165.24 (38.35) 
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”  จากผลการด าเนินงาน
งวดวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565  เนื่องจาก บมจ. อสมท มีผลการด าเนินงานขาดทุน  
 
วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2566 

(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 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์
อย่างใกล้ชิด ให้สามารถรองรับกิจการของ บมจ. อสมท  ที่ยังมีภาระที่ต้องลงทุนด้านเนื้อหารายการ (Content) เพื่อเพิ่มความนิยม
และดึงดูดลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่งจะเป็นช่องทางส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร  และยังต้องควบคุม
ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   จึงขอเสนอให้ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  เบี้ยประชุม และโบนัส
ประจ าปี 2566  โดยให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2565  ก าหนดจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี  รวมถึงการรับทราบการ  งดจ่าย
โบนัสประจ าปี 2565 ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท  (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เอกสารหน้าท่ี 36)  
ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบด้วย
ค่าตอบแทน และ เบี้ยประชุมกรรมการ และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจ าปี 2566 รวมทั้งรับทราบการงดจ่ายโบนัสของ
กรรมการประจ าปี 2565 ตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเสนอ 
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“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 
 

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

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 
 (การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 บัญญัติว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี   
แต่งตั้งผู้สอบบัญช ีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอช่ือผู้สอบบัญชี  จาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด   ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ได้มีหนังที่ ตผ 0027/8812  ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565  ให้ความเห็นชอบแล้ว  โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันเป็นปีที่ 3  และได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติ       
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2566 
ของ บมจ. อสมท ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีปี 2566  เป็นจ านวนเงิน 
2,195,000 บาท  ดังนี ้

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

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

อนึ่ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะดูแลให้บริษัทย่อย
สามารถจัดท างบการเงินทันตามก าหนดระยะเวลา  
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2564 และ 2565 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ปี 2566 (บาท) 
EY 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2565 (บาท) 
EY 

ปี 2564 (บาท) 
EY 

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

ค่าบริการอื่น - - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2566 ของ บมจ. อสมท ดังนี้ (ข้อมูลประวัติปรากฏตาม
เอกสารหน้า 42)   

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

โดยก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 จ านวนเงิน 2,195,000 บาท ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว  
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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

วาระที่  8  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :   1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท  มีจ านวน 13 คน  โดยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2565  มีกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระจ านวน  4  คน ดังนี้  

1. นายประเวศ  อรรถศุภผล    กรรมการอิสระ  เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

2. นางภัทรพร  วรทรัพย์        กรรมการ  ลาออก เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
3. รองศาสตราจารย์เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่   ลาออก เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2565 
4. นายสิโรตม์  รัตนามหัทธนะ  กรรมการ ลาออก เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ ์2566 
คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการสรรหาบุคคลจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’Pool) และรายช่ือบุคคล

ในสาขาอาชีพต่างๆ  โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์ตามองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นตรงตาม     
ความต้องการขององค์กร (Skill Matrix)  โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท จ านวน 2 คน ในครั้งนี้        
ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบกิจการของ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก       
ก่อนครบวาระ โดยจะมีวาระการด ารงต าแหน่งตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน ดังนี้  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7   
(เอกสารหน้าท่ี 43) 

บุคคลที่เข้าด ารงต าแหน่งแทน วันที่แต่งต้ัง 

1 
นายชาญวิทย์  นาคบุรี   แทน  นางภัทรพร  วรทรัพย ์
ครบวาระการประชุมเดือนเมษายน 2566 

การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท   
ครั้งท่ี 14/2565 วันท่ี 25 ตุลาคม 2565   

2. 
นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส  แทน  นายประเวศ  อรรถศภุผล   
ครบวาระการประชุมเดือนเมษายน 2568 

การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท  
ครั้งท่ี 5/2566 วันท่ี 15 มีนาคม 2566 

3. 
      บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ แทน  รองศาสตราจารย์เกษมศานต์        
โชติชาครพันธุ ์ ที่ลาออก   จึงขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อสงวนสิทธิกรรมการไว้ส าหรับผู้ทีผ่่านการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   

 
 2.  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2566 มีกรรมการที่ออกจากต าแหน่ งตามวาระ จ านวน 4 คน 
ประกอบด้วย 

1. พลต ารวจเอก ทวิชชาติ พละศักดิ์   กรรมการอิสระ  
2. นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ ์  กรรมการ  
3. นายชาญวิทย์  นาคบุร ี   กรรมการ 
4. นายสิโรตม์  รตันามหัทธนะ  กรรมการ (ลาออกเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2566) 

3. คณะกรรมการสรรหา  ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้  ความเช่ียวชาญ ตามหลักเกณฑ์การก าหนด
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการ  และมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท         
(Skill Matrix)  จึงขอเสนอ นายชาญวิทย์  นาคบุรี   กรรมการรายเดิม  เข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง  
และ ขอสงวนสิทธิ์กรรมการ บมจ. อสมท ที่ว่างลง จ านวน 3 คน จากการครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 
และจะน าเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเสนอเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังต่อไป  เนื่องจาก
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กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  ตามแนวทางและขั้นตอน
การแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังไม่แล้วเสร็จ  

4. บมจ. อสมท  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายช่ือบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ        
ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565   ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอชื่อบุคคล  เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566  ทั้งทางไปรษณีย์ และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
ความเห็นของคณะกรรมการ  : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

1. รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
2. รับทราบกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ    
3. พิจารณาเลือกตั้ง นายชาญวิทย์  นาคบุรี  กรรมการรายเดิม เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
4. ขอสงวนสิทธิ์กรรมการที่ออกตามวาระ จ านวน 3 คน และต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ไว้ส าหรับผู้ที่ผ่านการ

คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่   
 

วาระที่ 9   เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการ
บริษัทช้ีแจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ        
ในวาระนี้  
 ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 (Record Date)  
ในวันพุธที ่22 กุมภาพันธ์ 2566 
            จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา ที่ระบุในหน้าแรก 
ของหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี โดย บมจ. อสมท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป   
  อนึ่ง    ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน       
จะต้องอัปโหลด เอกสารและหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม    
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM)  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) การมอบฉันทะและการส่งค าถาม  โปรดกรอกรายละเอียดรวมทั้งวันที่และ       
ลงลายมือช่ือของท่านผู้ถือหุ้นในหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. และส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง บมจ. อสมท ก่อนเข้าประชุม 
(เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานประกอบการพิจารณามายงั 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  

http://www.mcot.net/ir
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หมายเหตุ  

1. บมจ. อสมท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2566 พร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุม  
และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net/ir 

2. บมจ. อสมท ค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบรับค าถาม 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  
 

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

 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้ QR Code ส าหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ 56-1 One Report 
ส าหรับระบบ  iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกนท่ี 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  
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
ของ บมจ. อสมท และบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้ QR Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
ส าหรับระบบ  iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกนท่ี 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 5  
 

 
         

 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นควรให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นใด 
เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2565 เพื่อน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ดังนี ้ 

ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และสิทธปิระโยชน์อืน่ใด 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2566 (ปีทีเสนอ) ปี 2565 

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน   (หากเข้ารับต าแหน่งในระหว่างเดือน ใหจ้่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง)  

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 

30,000 
15,000 

30,000 
15,000 

1.2 เบ้ียประชุมคณะกรรมการ  (ได้รับไม่เกิน 15  คร้ัง/ปี  เฉพาะกรณีที่เข้าประชุม) 

 ประธานกรรมการ / กรรมการ 20,000 20,000 

2 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย     
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1.1  ค่าตอบแทนรายเดือน  (หากเข้ารับต าแหน่งในระหว่างเดือน ใหจ้่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการตรวจสอบ 

12,500 
10,000 

12,500 
10,000 

2.1.2  เบ้ียประชุม (ได้รับไมเ่กิน 1 ครั้งต่อเดือน เฉพาะกรณีที่เข้าประชุม) 

 ประธานกรรมการ / กรรมการ  5,000  5,000 

2.2 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ คณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานชุดต่าง ๆ  ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ัง  
(เฉพาะ กรรมการ บมจ. อสมท)   
2.2.1  เบ้ียประชุม (ได้รับไมเ่กิน 1 ครั้งต่อเดือน เฉพาะกรณีที่เข้าประชุม) 

 ประธานกรรมการ / กรรมการ 10,000 10,000 

3 สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ                 ไม่มี   ไม่ม ี

4 โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของก าไรสุทธิ 
ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน 

ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของก าไรสุทธิ 
ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน 

หมายเหตุ   1.  ประธานกรรมการทุกคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25  (คงเดิม) 
2. ค่าตอบแทนของคณะ กรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับต าแหน่งในระหว่างเดือน ให้จ่าย

ตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
3. ให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้เพียง 2 คณะ ๆ ละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน (คงเดิม) 
4. เบี้ยประชุมใหไ้ด้รับเฉพาะกรณีที่เข้าประชุม 

 
  

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 
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หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจ าปีของกรรมการ 
หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจ าปีของกรรมการปี 2566 เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2565 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 

โบนัสประจ าปี 2566 

วงเงินโบนัสประจ าปีของกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.25  ของก าไรสุทธิ ท้ังนี้ ไม่เกิน  500,000.- บาทต่อคน 
ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน 
ดังนี้ 

- 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 2565 
  คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณางดจ่ายโบนัสประจ าปี 2565  เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน 

และบริษัทมีภาระที่ต้องลงทุนในการด าเนินกิจการ 

 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท 
ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 13 คน 

มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและ        

ผู้ถือหุ้นอย่างดีทีสุ่ด  (อ้างอิงข้อบังคับของ บมจ. อสมท ข้อ 35) 

คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ หน่ึงคนและกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแตไ่ม่เกนิสี่คน 

มีอ านาจหน้าท่ี 

1. จัดท ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงาน 

ของ บมจ. อสมท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร

ดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ บมจ. อสมท ระบบการรับแจ้งเบาะแส และมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

3. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
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4. สอบทานการด าเนินงานของ บมจ. อสมท ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ 
หรือค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ บมจ. อสมท 

5. สอบทานการด าเนินงานขององค์กรตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ การก ากับกิจการที่ดีและ
การน าองค์กร การวางแผนกลยุทธ์  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้น ผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม 

6. ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ บมจ. อสมท ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ี 
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบ     

ต่อการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท 
8. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน     

ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท 
9. ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับ ผลการ

ตรวจสอบ และเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท 

10. ประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายใน และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ต่อคณะกรรมการ  
บมจ. อสมท 

11. กรณีการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาให้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ 
บมจ.  อสมท ได้ ทั้งนี้ การจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของ บมจ. อสมท 

12. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหา 
ประกอบด้วย  กรรมการ  บมจ. อสมท อย่างน้อยสาม (3) คน แต่ไมเ่กินห้า (5) คน ในจ านวนนี้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คนต้องเป็น

กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอสิระทั้งคณะ 
มีอ านาจหน้าท่ี 
1. ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจ าเป็นเชิงกลยุทธ์ของ บมจ. อสมท หรือไม่

และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว  
2. ก าหนดวิธีการสรรหากรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผู้บริหารระดับสูง  ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  ที่ปรึกษาผู้อ านวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่ง       
ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกช่ืออย่างอื่นด้วย ท่ีจะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลง
เนื่องจากเหตุอื่น อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใสและถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ สมควร ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่หรือ
สรรหากรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  ที่ปรึกษา
ผู้อ านวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกช่ืออย่างอื่นด้วย   
ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว 

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

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ประกอบด้วย กรรมการของ บมจ. อสมท   อย่างน้อยสาม (3) คน  แตไ่มเ่กินหา้ (5) คน โดยอย่างน้อยสองในสามของจ านวนคณะกรรมการ

ก าหนดคา่ตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอสิระ  และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ 

มีอ านาจหน้าท่ี  
1. พิจารณาน าเสนอหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งน าเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. อสมท โดยมี

หลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยค านึงถึงผล
การปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท 
พิจารณาน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

2. พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอค่าตอบแทนของผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ท่ีปรึกษาผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  หรือบุคคลซึ่งด ารง
ต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกช่ืออย่างอื่นด้วย ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริหารในต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ดังนี้     
(1) ก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัด (KPIs) ที่ผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท จะต้องด าเนินการให้ได้ผล        

ในระยะเวลาที่ก าหนด (Benchmark) 
(2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาจ้างบริหารในต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่/กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้ครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและรายงานการด าเนินการต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท 

4. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ขึ้นไป 
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้อนุมัติ 

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วย กรรมการ บมจ. อสมท สาม (3) คน เป็นอย่างน้อย 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1. ก าหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการท าแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง  กับกลยุทธ์โดยรวมของ บมจ . อสมท 

เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ท่ีส าคัญ 
2. กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด หลักเกณฑ์  การช้ีวัดผลการด าเนินงาน  กลไก

การติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ 
4. จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการท างาน และโครงสร้างขององค์กรอย่าง

เหมาะสม 
5. ก ากับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการตลอดจนพิจารณาผลการ

ด าเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส 
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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
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6. น าเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร

ความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การช้ีวัดของกระทรวงการคลัง รวมถึง
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล 

7. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงท่ีส าคัญขององค์กร เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างกัน 

8. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมปฏิบัติงานอื่นใด 
ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ประกอบด้วยกรรมการของ บมจ. อสมท สาม (3) คน เป็นอย่างน้อย 

มีอ านาจหน้าท่ี 
1. ก าหนดและทบทวน นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  

คู่มือการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งข้อก าหนดด้านจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันของ
องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการโนบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
แนวทางในการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และน าเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาอนุมัติและประกาศให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ 

2. ก ากับดูแล เสนอแนะแนวนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อสมท ปฏิบัติหน้าที่
และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Governance Policy) นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Policy on Sustainable Business Development) นโยบายการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บมจ. อสมท 

3. ก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนเป้าหมายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติ     
ด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และ     
ผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานความยั่งยืน 

4. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสภาวะ
การด าเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย หรือแนวปฏิบัติที่ดี และข้อเสนอแนะจากสถาบันต่างๆ  

5. ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี       
ที่ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
(Policy on Sustainable Business Development) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy) และ
ประมวลผลการประเมนิการก ากับดแูลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ าปี น าเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายใน
เดือนมกราคมของปีถัดไปพร้อมทั้งน าเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จ าเป็น 

6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
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7. ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บมจ. อสมท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความเห็นชอบก่อนสิ้นปีบัญชี และก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงาน  ด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

8. ปฏิบัติงานอ่ืนใด ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย 
 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์
ประกอบด้วย กรรมการ บมจ. อสมท  1 คน เป็นประธานกรรมการ 

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไมเ่กินเก้าคน 
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน บมจ. อสมท มีจ านวนเท่ากับผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นกรรมการ 

      มีอ านาจหน้าท่ีที่ก าหนดไว้ในมาตรา 22 และมาตรา 23  แห่ง พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  ดังนี้  
1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการของ บมจ. อสมท ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการ  

แรงงานสัมพันธ ์
2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน บมจ. อสมท 
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการท างานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ บมจ. อสมท 
4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามค าร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย  
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง 
6. ด าเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท 
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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  โอปนพันธุ์   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) 

 
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการแสนอเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ท้ัง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการ

สอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างอิสระ 
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และข้อมลูบุคคลที่จะเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการ บมจ. อสมท ทีอ่อกตามวาระ   

 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  7   
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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  
และข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง

ก่อนครบวาระ และผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ 
เอกสารประกอบวาระที่ 8 

                                           (เอกสารประกอบวาระที่ 8) 
 

         1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท  มจี านวน 13 คน  โดยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2565  มีกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระจ านวน  4  คน ดังนี้  

1.1  นายประเวศ  อรรถศุภผล  กรรมการอิสระ   เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  
      ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
1.2  นางภัทรพร  วรทรัพย์   กรรมการ  ลาออก เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 
1.3  รองศาสตราจารย์เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ ์ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่   ลาออก เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2565 
1.4  นายสิโรตม์  รัตนามหัทธนะ  กรรมการ ลาออก เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2566 

คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการสรรหาบุคคลจากบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’Pool) และรายช่ือบุคคล
ในสาขาอาชีพต่างๆ  โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ประสบการณ์ตามองค์ประกอบที่มีความจ าเป็นตรงตามความ
ต้องการขององค์กร (Skill Matrix)  อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานและการพัฒนา บมจ. อสมท รวมทั้งการมีคุณสมบัติ
ของกรรมการตามที่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอรายช่ือบุคคลต่อคณะกรรมการ         
บมจ. อสมท  เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระ
การด ารงต าแหน่งตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน จ านวน 2 คน ดังนี้ (ข้อมูลกรรมการปรากฏตามเอกสารหน้า 46) 
 

บุคคลที่เข้าด ารงต าแหน่งแทน วันที่แต่งต้ัง 

1. 
นายชาญวิทย์  นาคบุรี   แทน  นางภัทรพร  วรทรัพย ์
ครบวาระการประชุมเดือนเมษายน 2566 

การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท   
ครั้งท่ี 14/2565 วันท่ี 25 ตุลาคม 2565   

2. 
นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส  แทน  นายประเวศ  อรรถศุภผล   
ครบวาระการประชุมเดือนเมษายน 2568 

การประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท  
ครั้งท่ี 5/2566 วันท่ี 15 มีนาคม 2566 

3. 
      บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ แทน  รองศาสตราจารย์เกษมศานต์        
โชติชาครพันธุ ์ ที่ลาออก   จึงขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อสงวนสิทธิกรรมการไว้ส าหรับผู้ทีผ่่านการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   

 
2. ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ก าหนดว่า  “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ          

จ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตราส่วน ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกจากต าแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น             
ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้”  
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ณ  31 มกราคม 2566 คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีจ านวน 10 คน เป็นผู้หญิง 3 คน  โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บมจ. อสมท ประจ าปี 2566  มีกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน ประกอบด้วย  

1. พลต ารวจเอก ทวิชชาติ พละศักดิ์  กรรมการอิสระ  
2. นายสมหมาย  ลักขณานุรักษ์  กรรมการ  
3. นายชาญวิทย์  นาคบุรี  กรรมการ 
4. นายสิโรตม์  รัตนามหัทธนะ  กรรมการ  (ลาออกเมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2566) 

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงองค์ประกอบที่จ าเป็นและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินงานบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
บมจ. อสมท พิจารณาเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2566 เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ  
ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

3. บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ.  อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และรายช่ือบุคคลที่มี เหมาะสม   
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 

4. ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา จึงได้ด าเนินการสรรหาจากบุคคลภายนอก โดยยึดหลักองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ที่จะต้อง  
มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ 
บมจ. อสมท (Skill Matrix) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวมทั้งสมรรถนะ
หลักขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ดังนี ้ 

4.1 ตอ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดและกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องก าหนดไว้ ได้แก ่
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- ข้อบังคับของ บมจ. อสมท 

4.2 มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นความต้องการและมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ 
ของ บมจ. อสมท ประกอบด้วย 
 

ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ สาขา 

1. เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร  การเงิน 
2. การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ  บริหารจดัการองค์กร บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
 การบริหารบุคคล การบรหิารธรุกจิ การตลาด และการขาย 

สื่อสารมวลชน และมลัติมเีดีย 
3. กฎหมาย  กฎหมายธรุกิจ  กฎหมายมหาชน 
4. กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา  วางแผนกลยุทธ์  ความมั่นคง 
5. โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  เทคโนโลยีการกระจายเสยีงวิทยุโทรทัศน์ และ IT 
6. บัญชี  การบัญชี  การตรวจสอบบญัชี 

7. สังคม  การก ากับดูแลกิจการที่ด ี ความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

5. คุณสมบัติทั่วไปเพิ่มเติม คือ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา         
บมจ. อสมท ตลอดจนสามารถทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ และก าลังความรู้ เพื่อพัฒนากิจการ บมจ. อสมท ได้อย่างเต็มที่ 
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6.  ส าหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทก าหนด 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติในวาระการ

ด 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 ก่อน
ด ารงต าแหน่ง 

3)   ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา 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 โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบองค์คณะ (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 ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ก าหนดใน พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ   

คณะกรรมการสรรหา  ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามหลักเกณฑ์การก าหนด
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท          
(Skill Matrix)  จึงขอเสนอ  นายชาญวิทย์  นาคบุรี    กรรมการรายเดิม   เข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ บมจ. อสมท          
อีกวาระหนึ่ง  และ ขอสงวนสิทธิ์กรรมการ บมจ. อสมท ที่ว่างลง จ านวน 3 คน จากการครบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2566 และจะน าเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเสนอเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังต่อไป  
เนื่องจากกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ บมจ. อสมท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  ตามแนวทางและ
ขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังไม่แล้วเสร็จ  
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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

ทั้งนี้   นายชาญวิทย์   นาคบุรี  เป็นกรรมการรายเดิม  ที่ได้รับการเสนอช่ือกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ        
บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง  มีความรู้ความช านาญในด้านการเงิน บัญชี  เป็นกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร               
ความเสี่ยง ของ บมจ. อสมท  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง เป็น กรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการก ากับดูแล 
และให้ค าแนะน าการด าเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  

โดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการ ชุดต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่  7/2566 วันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ   

จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายช่ือ นายชาญวิทย์  นาคบุรี  ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2566          
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป 
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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

และได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

นายชาญวิทย์  นาคบุร ี       อายุ  59   ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง   กรรมการ 
 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  บมจ. อสมท 
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันท่ี  26  ตุลาคม 2565 
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันท่ี 11 เมษายน 2566 

ประวัติการศึกษา                     
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ต าแหน่งท่ีส าคัญในปัจจุบัน       
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 
: กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี           
2564-2565  กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
2562-2565  กรรมการ ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
2562-2565  ท่ีปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
2559-2565  กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
2560-2564  กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
2559-2562  รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
: หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 48/2564               
: หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)   รุ่น 312/2564                          

ประวัติการอบรม อื่นๆ 
:  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
:  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10/2560  สถาบันวิทยาการพลังงาน 
:  หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

(ป.ย.ป.) 
:  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่น 9/2560   
   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์และคุณธรรม  (นบส.1) รุ่น 77/2556   
   ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)  
:  หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)  รุ่น 9  

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า 
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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

ความรู้ความช านาญ หรือความจัดเจน    
: การเงิน  บัญชี 

*เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขาการเงิน บัญชี และบริหารจัดการโครงการ 
 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท 

วาระ
ที ่

ช่วงเวลา มติที่ประชุม 
ระยะเวลาการด ารง 

ต าแหน่ง 

1 26 ตุลาคม  2565 – เมษายน 2566 
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งท่ี 14/2565 วันท่ี 25 ตุลาคม 
2565 แทน นางภัทรพร  วรทรัพย์  

6  เดือน 

 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม 

การประชุม ปี 2565 

1. คณะกรรมการบริษัท 2/2  (100%) 

2. การประชุมผู้ถือหุ้น -- 

3. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 1/1 (100%) 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 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      : ใช ่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                : ไม่มี  
 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัติ 

1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

 เป็น  ไม่เป็น 

2. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ  และไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
ได้กระท าโดยทุจริต 

 เป็น  ไม่เป็น 

3. เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 เป็น  ไม่เป็น 

 
ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2566 
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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

 
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส    อายุ  59   ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง   กรรมการ 
 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  บมจ. อสมท 
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2566 
 

ประวัติการศึกษา         
: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งท่ีส าคัญในปัจจุบัน       
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 กรรมการบริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและการจัดการ) ส านักงานศาลยุติธรรม 

 กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี     

2564-2565 ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ า ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
2562-2565 กรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
2562-2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
                ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
2560-2564 กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2560-2564 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
: หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นท่ี 6/2565  
: หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 13/2565 
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 246/2560 

ประวัติการอบรม อื่นๆ 
: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นท่ี 8 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
: หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 12 สถาบันพระปกเกล้า 
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  ความรู้ความช านาญ หรือความจัดเจน    
: ด้านกฎหมาย 

*เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สาขากฎหมาย สาขาบริหารจัดการองค์กร 
 
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 
สัดส่วนการถือหุ้น 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 
หรือความผิดลหุโทษ  และไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค า พิพากษาถึงท่ีสุด ให้จ าคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ท่ีได้กระท าโดยทุจริต 

 เป็น  ไม่เป็น 

3. เคยต้องค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

 เป็น  ไม่เป็น 

 
ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2566 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8    
 
 

หนังสือมอบฉันทะ 

 

การมอบฉันทะ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น    

เข้าร่วมประชุมแทนหรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ       
ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมนี้แล้ว  โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน  3  แบบ ดังนี ้

 
1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป 
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น 
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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
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ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน  ยอดวิศิษฎ์ศักด์ิ  อายุ  51  ปี 
                      ที่อยู่   63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

           ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประวัติการศึกษา 
 

: ปริญญาเอก การบรหิารธุรกจิ The University of South Australia Adelaide ออสเตรเลีย  
: ปริญญาโท การบรหิารธรุกิจ สาขาการตลาดและการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง   
  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย                             
: ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

ประวัติการท างาน 
บริษัทจดทะเบียน  
บริษัท/หน่วยงานอื่น ๆ  
จ านวน 1  แห่ง 

: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

: อาจารย์ประจ า คณะบรหิารธรุกจิเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุม 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งนี ้  
 

 

 
 

 

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
นางญาณี  แสงศรีจันทร์   อายุ  63  ปี 
ที่อยู่   63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
: ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการท างาน  
บริษัทจดทะเบียน  
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ  

: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 
: ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

ส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุม 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งนี ้  
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.   
Proxy Form (A) 

 
  เขียนที ่/ 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 51 ป ี           หรือ             นางญาณ ี แสงศรีจันทร์   อาย ุ 63 ป ี
                    Asst.Prof.Kangwan  Yodwisitsak  age 51           or                Mrs. Yanee Sangsrichun  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 2566   ในวันอังคารที่  11 เมษายน 2566  เวลา 13.30 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  Only one of above is assigned as my/our 
proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2023  at 13.30 hours. via 
Electronic Media.  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น 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 

                วันที/่ Date ………../…………/…………… 
 
หมายเหตุ /Remarks: 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม  และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น         
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

  

ติดอากร
แสตมป์   
20 บาท 
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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…………………….…….………รหัสไปรษณยี์/Postal Code…………..………  
 

หรือ/or    มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /the Independent Director/ Chairman of the Audit Committee 
                 ผศ.กังวาน  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์   อายุ 51 ปี              หรือ             นางญาณี  แสงศรีจันทร์ อายุ 63 ป ี
                 Asst.Prof.Kangwan  Yodwisitsak  age 51          or             Mrs. Yanee Sangsrichun 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 2566  ในวันอังคารที่  11 เมษายน 2566  เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Only one of above is assigned as my/our proxy 
to attend and vote in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2023  at 13.30 hours.  via Electronic 
Media.  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. กิจการใดที่
ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

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 
 
 
 
 

ติดอากร
แสตมป์   
20 บาท 
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“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 
 

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

 
 วาระที่  2 : เรื่อง พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าป ี2565 ในวันพฤหัสบดทีี่ 21 เมษายน 2565 

Agenda 2 : To approve the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 21, 2022 
                              (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; 

  เห็นด้วย / Approve               ไม่เห็นด้วย / Not approve             งดออกเสียง / Abstain 
   

        วาระที่  3 : เรื่อง  รับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2565  (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565) 
            Agenda 3 : To acknowledge the report on the Company’s 2022 operating results (the period between January 1 –  
                                 December  31, 2022) 
       (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 4 : เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565                       
       Agenda 4 : To approve the Company’s financial statements and  income statement for the year ended  
                             December 31, 2022 
        (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 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจ าป ี2565 
         Agenda 5 : To approve dividend payment 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) 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 ประจ าป ี2566 
       Agenda 6 : To approve directors’ remuneration for the year 2023 
    (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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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
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             วาระที่  7 : เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 
        Agenda 7 : To approve the appointment of the auditor and determination of its audit fee for the year 2023 
   (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)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
                                   The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;           
                              การเลือกตั้งกรรมการ นายชาญวิทย์  นาคบุรี   / Appointment of  Mr. Chanvit Nakburee as Director 

                                               เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
                         สงวนสิทธิ์กรรมการ บมจ. อสมท ที่ว่างลงจากการครบวาระ ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 และจะน าเสนอ 

รายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป / MCOT reserves the 
rights to elect replacement directors at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and will 
propose a list of nominated persons at the next Meeting of Shareholders. 

   เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
 

        วาระที่  9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / Agenda   9 : Others (if any)  
       (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 
 
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. 
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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
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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. 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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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
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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 2566               
ในวันอังคารที่  11 เมษายน 2566  เวลา 13.30 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

Grant of proxy as a shareholder of  MCOT Plc. At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 
2023  at 13.30 hours.  via Electronic Media.  

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

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

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  51  ปี             หรือ             นางญาณี  แสงศรีจันทร์    อายุ  63  ปี 
      Asst.Prof.Kangwan  Yodwisitsak  age 51        or                Mrs. YANEE SANGSRICHUN  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 2566  ในวันอังคารที่  11 เมษายน 2566  เวลา 13.30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา  และสถานที่อื่นด้วย 

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders 
on Tuesday, April 11, 2023  at 13.30 hours.  via Electronic Media. or at any adjournment there of  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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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

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) 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  2 : เรื่อง พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าป ี2565 ในวันพฤหัสบดทีี่ 21 เมษายน 2565 
Agenda 2 : To approve the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 21, 2022 

                              (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  รับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2565  (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565) 
            Agenda 3 : To acknowledge the report on the Company’s 2022  operating results (the period between January 1 – December  
                 31, 2022) 
       (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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2565                       
       Agenda 4 : To approve the Company’s financial statements and  income statement for the year ended  
                             December 31, 2022 
       (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  5 : เรื่อง พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจ าป ี2565 
         Agenda 5 : To approve dividend payment for the year 2022 
                     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
                                     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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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

       วาระที่  6 : เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าป ี2566 
       Agenda 6 : To approve directors’ remuneration for the year 2023 

 (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  7 : เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 
        Agenda 7 : To consider and appoint the Company’s auditor and the audit fee for the year 2023 
   (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) 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;    
                                  การเลือกตั้งกรรมการนายชาญวิทย ์ นาคบุรี   / Appointment of Mr. Chanvit Nakburee as Director 

                                               เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
                         สงวนสิทธิ์กรรมการ บมจ. อสมท ที่ว่างลงจากการครบวาระ ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 และจะน าเสนอ 

รายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป / MCOT reserves the 
rights to elect replacement directors at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and will 
propose a list of nominated persons at the next Meeting of Shareholders. 

   เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Not approve  งดออกเสียง / Abstain 
 

 

        วาระที่  9 : 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   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. 
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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การก ากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

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 ให้ถือเสมือนว่า
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 ………../…………/…………… 
 

หมายเหตุ   / Remarks: 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ( Custodian)                

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / 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 านวนหุ้ นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  /  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. 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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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
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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 2566 ในวันอังคารที่  

11 เมษายน 2566  เวลา 13.30 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Grant of proxy as a shareholder of  MCOT Plc  At the 2023  Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 11, 2023  at 

13.30 hours. via Electronic Media.  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. 
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บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ 
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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 ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ        
มอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 
8 
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3. นิติบุคคลซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย  
   เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

ให้น าความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม  ซึ่งมีสัญชาติไทย หรือ    ซึ่งเป็น
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 
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผู้รับมอบฉันทะ   

ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระโปรดปฏิบัติตามขั้นตอน การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์Inventech Connect  โดยบริษัทฯ 
จะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. และระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 11 เมษายน 2566 จนกว่า
จะปิดการประชุม  ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง        
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผูร้ับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้  

1. ผศ.กังวาน  ยอดวิศิษฎ์ศักด์ิ   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ    หรือ      
2. นางญาณี  แสงศรีจันทร์      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดท าขึ้น และ       
ลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ภายใน
วันท่ี 10 เมษายน 2566  ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท   
บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10  
 

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 
20 

ให้มีการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นภายในสี่  (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบั ญชีของบริษัท การประชุมเช่นน้ี ให้เรียกว่า              
“การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ข้อ 
21 

ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าชื่อกันท าหนั งสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจาก        ผู้ถือ
หุ้น 
      ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น  
คนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตาม           วรรค
หน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจ าเป็น          ท่ีเกิด
จากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก ตามสมควร 
      ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุม ไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 26 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มี              
การประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ข้อ 
22 

ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ ากัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมน้ันให้ระบุ สถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสน อ
ต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมท้ัง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน  
ก่อนวันประชุม 

ข้อ 
24 

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หุ้นหน่ึง (1) หุ้น มีคะแนนเสียงหน่ึง (1) เสียง การออกเสียง
ลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วน
วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 

ข้อ 
25 

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ ท้ังน้ีการมอบฉันทะน้ันต้องท าเป็นหนังสือ
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ ซ่ึ งได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการ ณ สถานท่ี 
ท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนดไว้  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปน้ี 

(1) จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งท่ี และวัน เดือน ปี ของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงท่ีผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ   มี
รวมกัน 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 าหน่ายได้ท้ังหมดจึงจะครบเป็น
องค์ประชุม ในกรณีท่ีมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 21 . เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้วถึง     
หน่ึง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้นยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่หากในกรณีท่ีการ
เรียกประชุมน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อบังคับข้อ 21. ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือ               นัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหม่น้ีไม่จ าต้องมี     ผู้ถือ
หุ้นครบองค์ประชุม 
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ข้อ 
28 

ประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ีตามล าดับระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  
เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุม  
เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ ท้ังหมด
อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่
เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ  ไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ท่ี
ประชุมก าหนดสถานท่ี วันและเวลาท่ีจะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี      วัน เวลาและ
ระเบียบวาระการประชุมไปยั งผู้ ถื อหุ้น ไม่ น้อยกว่ า เจ็ ด ( 7 )  วันก่อนวันประชุม  ท้ัง น้ี ให้ โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม  
ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย           

ข้อ 
29 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 
30 

การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปน้ี  จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาป ระชุม
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 นอกจากท่ีข้อบังคับน้ีก าหนดไว้ให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 
37 

ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
(2) ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง

ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง

ในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ ง
ในครั้งน้ัน ให้ผู้เป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 11  

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  รับรองสิทธิของบุคคลในประเทศไทยที่จะได้รับความคุ้มครองประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท)  จึงมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่จ าเป็น รวมถึงแจ้งสิทธิแก่ท่านเมื่อท่านได้ใ ห้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ บมจ. อสมท 

ฐานการประมวลผลตามสัญญา 
เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 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 และภาพน่ิงรวมถึง
ภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ เพื่อใช้ในการท างานรายงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ บมจ. อสมท  ภาพน่ิงและ
ภาพเคลื่อนไหว ของงานอาจปรากฏภาพของท่านท่ีเข้าร่วมการประชุมสามัญฯ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลท่ีเข้ามาร่วมประชุม
สามัญฯ ท้ังนี้ หากท่านพบว่ามีภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถระงับไม่เผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้ 

นอกจากน้ี บมจ. อสมท อาจด าเนินการวิจัยข้อมูลของท่านโดย บมจ. อสมท เองหรือโดยบุคคลภายนอก เพื่อท่ีจะสามารถระบุตัว
บุคคลขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีอาจให้ความสนใจท่ีจะใด้รับรายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมสามัญฯ หรือบริการอื่น ๆ ในอนาคตของ บมจ. 
อสมท โดยไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลท่ีเข้าร่วมงานประชุมสามัญฯ 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) ผู้รับมอบฉันทะได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะท่ีผู้รับมอบฉันทะได้ ให้แก่  
บมจ. อสมท และจะแจ้ง บมจ. อสมท หากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะท่ีได้ให้ไว้ (หากมี) 

 

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

(2) ผู้รับมอบฉันทะได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ของผู้มอบฉันทะตามกฎหมายท่ีใช้บังคับ 

(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 ภายใต้ระยะเวลาจัดเก็ บ 
สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการ
ถอนความยินยอม 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12  
 
 

 
บมจ. อสมท ค านึงถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น    

บมจ. อสมท จึงจัดให้มีระบบรับค าถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้าท่ีเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเ อียด  
การส่งค าถามประกอบด้วย 

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 
                 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566  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 2566 ซ่ึงมีวาระหลัก ดังน้ี 
 รับทราบรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 (วันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565) 
 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565  พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 
 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 
 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2566 
 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566  
 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

(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 16 มีนาคม  2566 

 5. การตอบค าถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
บมจ. อสมท จะพิจารณาตอบค าถามท่ีได้รับจากผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566  ทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทางโทรสาร หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่าง
เท่าเทียมกัน 

 
 
 

การส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2566 
 

http://www.mcot.net/ir
http://www.mcot.net/ir
mailto:csmcot@mcot.net
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แบบฟอร์มการส่งค าถามล่วงหน้า  
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจ าปี 2566 

 
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 2566 วาระท่ี ........................................................ดังน้ี 
.................................................................................................................................................. ............................................................................ 
................................................................................................................................................. ............................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................. ............................................................................. 
................................................................................................................................................. ............................................................................. 
 
ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ได้ต้ังแต่ วันท่ี 16 มีนาคม 2566 เป็นต้น 
 
  

http://www.mcot.net/ir
http://www.mcot.net/ir
mailto:csmcot@mcot.net
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 13  

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 2565 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 
 

แบบฟอร์มส าหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Inventech Connect 
 

 
เขียนที่........................ 

วันท่ี......................เดือน.................................พ.ศ........................ 
                 ข้าพเจ้า................................................................................................................สัญชาติ............................. 
อยู่บ้านเลขที่.....................................ถนน.............................................................ต าบล/แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................................จังหวัด..................................................รหสัไปรษณีย์......................อีเมล 
(Email)…………………………………………………………………….โทรศัพท์......................................................................... 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้น......................................................หุ้น 
 
 ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566  ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566  เวลา 13.30 น.  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)                 
   เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และให้บริษัทฯ จัดส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม
เว็บลิงก์ (WebLink) เพื่อเข้าร่วมประชุมที่  
อีเมล...................................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................................... 
   มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................เพื่อเข้าร่วมประชุ มแทน 
และขอให้บริษัทฯ จัดส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (Web Link) มาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล
...................................................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................................................... 
 
      ลงช่ือ....................................................ผู้ถือหุ้น 
            (..................................................)                   
 
      ลงช่ือ....................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
            (..................................................) 
  

    ยื่นแบบค ำร้องเข้ำร่วมประชมุผ่ำน Web browser ให้เข้ำไปที่ 
https://con.inventech.co.th/MCOT142058R/#/homepage  

    หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้ำสู่ระบบ            

http://www.mcot.net/ir
https://con.inventech.co.th/MCOT142058R/#/homepage


 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566                                                                                                                      หน้า 76 / 77 
 

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน” 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
  

http://www.mcot.net/ir
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