บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

เอกสาร
การประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553
เวลา 13.30 น.
ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน
บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย
……………………

1

…………………..

2

ประวัติกรรมการที่ไดรับแตงตั้งแทนกรรมการที่ออกกอนครบวาระ ..............................
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและประวัติผูไดรับการเสนอชือ่ ...............................
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)

3

..………………….

5

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
รายงานประจําป 2552 (แผน CD-Rom 1 แผน)
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และ 4)

รายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

เอกสารประกอบการเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน

4

สิ่งที่สงมาดวย

หนังสือมอบฉันทะ และประวัติกรรมการอิสระ
(ประกอบการพิจารณากรณีมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ)
เงื่อนไข หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม
ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน
แบบฟอรมขอรับหนังสือรายงานประจําป 2552
แบบการลงทะเบียน
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

6
7
8
9
10
11

หมายเหตุ หากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะขอรับหนังสือรายงานประจําป 2552 กรุณากรอกแบบฟอรม
ขอรับหนังสือรายงานประจําป และสงโทรสารมาที่ สํานักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท : 02 201 6388, 02 201 6210, 02 201 6151, 02 201 6454
โทรสาร : 02 245 1854
E-mail : csmcot@mcot.net, ir@mcot.net

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107574700743
63/1 ถนนพระราม 9
หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0 2201 6000
โทรสาร
0 2245 1435
E-mail
Contact@mcot.net
ที่ นร 6153/1068
29 มีนาคม 2553
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552
2. CD – ROM รายงานประจําป 2552
3. ประวัติกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและประวัติบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
5. รายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.) และประวัติกรรมการอิสระ
7. เงื่อนไข หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ในการเขารวมประชุม
8. ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน
9. แบบฟอรมขอรับหนังสือรายงานประจําป 2552
10. แบบการลงทะเบียน (ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําเอกสารชุดนี้มาในวันประชุมดวย)
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดวย คณะกรรมการบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) มีมติใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป
2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน บมจ. อสมท ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 ไดจัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 และบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 แลวเสร็จ และจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมฯ
ตามที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.mcot.net/ir)โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวา รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม
2552 ไดมีการบันทึกวาระการประชุมตาง ๆ โดยครบถวนถูกตองตรงตามความเปนจริงแลว จึงเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
บมจ. อสมท ประจําป 2553 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในป 2552 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552)
ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ประจําป 2552 ปรากฏในรายงานประจําป 2552 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในป 2552

-2วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552 ดังปรากฏตามงบการเงิน
ในรายงานประจําป 2552 ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชี คือ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินและการพิจารณาสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552
วาระที่ 5 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และพิจารณาการจายเงินปนผล ประจําป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ขอบังคับของบริษัท ขอ 66 การจายเงินปนผลประจําปจะทําไดก็แตโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน และขอบังคับ
ของบริษัทขอ 68 การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได และหามมิใหจายเงินปนผลในกรณีที่บริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู เงินปนผลสําหรับหุนสามัญนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน และคณะกรรมการอาจจายเงินปนผล
ระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะกระทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงาน
ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
ผลประกอบการของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) รอบระยะเวลาตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552 มีกําไรสุทธิสําหรับงวด
1,393,358,883 บาท
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตาง ๆ ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความ
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
เปรียบเทียบการจายเงินปนผล :
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ป 2552
ป 2551
1. กําไรสุทธิของงบการเงินรวม (ลานบาท)
1,394
1,230
2. จํานวนหุน (ลานหุน)
687
687
3. เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)
1.80
1.60
- เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
0.75
0.75
- เงินปนผลปลายป (บาท/หุน)
1.05
0.85
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นประมาณ (ลานบาท)
1,237
1,099
5. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)
89
89
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและพิจารณาอนุมัติจัดสรร
กําไรสุทธิเพื่อจายเงินปนผล ประจําป 2552 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.80 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลจาก
ผลประกอบการ ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2552 ในอัตราหุนละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และกําหนดจาย
เงินปนผล สําหรับผลประกอบการระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุนละ 1.05 บาท ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
ทั้งนี้ บริษัทฯไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลประจําป 2552 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 22 มีนาคม 2553
วาระที่ 6

รับทราบการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงกอนครบวาระและกรรมการที่ออกตามวาระ
และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล : 1. นางดนุชา ยินดีพิธ ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 และคณะกรรมการบริษัท
ได ม อบหมายใหค ณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดคา ตอบแทนดํ าเนิน การสรรหาและนํ าเสนอรายชื่ อ บุค คลที่มี คุณ สมบัติ ความรู
ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการสรรหาตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดและไดมีมติเห็นสมควรเสนอชื่อ นางดนุชา ยินดีพิธ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งตอไป
และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 29 มกราคม 2553 ไดมีมติเลือกตั้ง นางดนุชา ยินดีพิธ เปนกรรมการ
สําหรับขอมูลเบื้องตนของผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3

-32. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 แตเนื่องจาก
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เหลือวาระการเปนกรรมการนอยกวาสองเดือน โดยจะครบวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
นอกจากนี้นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ครบ 3 แหง ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติ
มาตราฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนั้นคณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมอบหมายให
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน พิ จ ารณาสรรหาและเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณที่เหมาะสม ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระตอไป
3. ขอบังคับของบริษัท ขอ 38 กําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง
ตามวาระจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตราสวน ถาจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ให
ออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให
กรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปที่สามและปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได” สําหรับ ป 2553 คณะกรรมการ บมจ. อสมท จํานวน
13 คน กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ จึงมีกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ประกอบดวย
1) นายนัที
เปรมรัศมี
2) นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
3) นายสมบูรณ มวงกล่ํา
4) รศ.ดร.วิทยาธร ทอแกว
บมจ.อสมท ไดประกาศในเว็บไซตของ บมจ. อสมท เชิญใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นวามี คุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 -31 ธันวาคม 2552 แตไมมีผูใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเขารับการ
สรรหาเปนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงไดดําเนินการสรรหาบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู
ความสามารถ และประสบการณ รวมถึงองคประกอบที่จําเปนและจะเปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานบริษัทฯ จึงเห็นควรนําเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ออกตามวาระเสนอตอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานําเสนอตอ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ดังรายชื่อตอไปนี้
1) นายนัที
เปรมรัศมี
เปนกรรมการอิสระ
2) นายจตุรงค ปญญาดิลก
เปนกรรมการ
3) นายสมบูรณ มวงกล่ํา
เปนกรรมการอิสระ
4) รศ.ดร.วิทยาธร ทอแกว
เปนกรรมการอิสระ
รายละเอี ย ดความเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท และประวั ติ โ ดยสั ง เขปของบุ ค คลที่ ไ ด รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น
กรรมการปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 4
ความเห็นของคณะกรรมการ : 1. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระและ
รับทราบการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงดังกลาว
2. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะ
เขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
ข อ เท็ จ จริ ง และเหตุผล : ขอ บังคั บ ของบริ ษัท ขอ 34 กํ าหนดวา “ในการกําหนดคา ตอบแทนใหแ ก ก รรมการ นอกจากที่
ข อ บั ง คั บ นี้ กํ า หนดไว ให เ ป น ไปตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง ประกอบด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สองในสาม (2/3)
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนได พิ จ ารณาอํ า นาจหน า ที่ แ ละการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท แล ว เห็ น ว า
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได ค วบคุ ม ดู แ ลกิ จ การจนประสบความสํ า เร็ จ ด ว ยดี ใ นป ที่ ผ า นมา มี ภ าระความรั บ ผิ ด ชอบที่ ต อ ง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของหลายประการ และตองกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยกาวหนา จึงไดกําหนดคาตอบแทน ดังปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5

-4ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวย
คาตอบแทนและเบี้ ยประชุมกรรมการ ประจํ าป 2553 และโบนัสกรรมการประจําป 2552 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเสนอ
วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงกําหนดใหเปนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
:
เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น เป น
ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2553 เปนเงิน 1,500,000 บาท
วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 และการรับเงินปนผล
ประจําป 2552 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2553 และใหรวบรวมรายชื่อ ตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 22 มีนาคม 2553
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยบริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุน
ลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป บมจ. อสมท ไดจัดของวาง และเครื่องดื่มไวรับรองผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะที่มารวมประชุม แตไมไดมีการแจกของชํารวย อนึ่ง ทานผูถือหุนที่มีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือ
บุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดรวมทั้งวันที่ และลงลายมือชื่อของทานผูถือหุนในหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. ที่ไดแนบมานี้ และสงหนังสือมอบฉันทะมายัง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กอนเขาประชุม (เพื่อความ
สะดวกโปรดสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบการพิจารณามายัง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กอนวันประชุมลวงหนาไม
นอยกวา 1 วัน) ทั้งนี้ บมจ. อสมท ขอสงวนสิทธิไมรับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไมครบถวน หรือไมถูกตอง
ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย ดร. สุรพล นิติไกรพจน)
ประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
สํานักงานเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2201 6454, 0 2201 6388, 0 201 6210
โทรสาร 0 2245 1854
หมายเหตุ 1. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553
ฉบับนี้ พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซตของบริษัท www.mcot.net/ir
2. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน และ
สถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 ตั้งแตเวลา 10.30 – 12.00 น. ทานที่ประสงคจะเขาเยี่ยมชมขอความกรุณา
มาลงทะเบียนและแจงความประสงคเขารวมกิจกรรมดังกลาวตั้งแตเวลา 10.00 น.

สิ่งที่สงมาดวย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผูถอื หุน
ครั้งที่ 1/2552
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2552
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552 เวลา 13.30 น.
ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน บมจ. อสมท
เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
.....................................
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน
2. นายนัที เปรมรัศมี
3. นางมัทนา วัทนฤทธิ์
4. รศ.ดร.วิทยาธร ทอแกว
5. นายสมบูรณ มวงกล่ํา
6. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
7. ดร.อนุสรณ ธรรมใจ
8. นายพงษชัย อมตานนท
9. นางดารณี เจริญรัชตภาคย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
2. นางดนุชา ยินดีพิธ
3. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นายชิตณรงค คุณะกฤดาธิการ
2. นางอรัญรัตน อยูคง
3. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
4. นายธนะชัย วงศทองศรี

รองกรรมการผูอ ํานวยการใหญ
รักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ
รองกรรมการผูอ ํานวยการใหญ
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท

ผูมาประชุม
1. กระทรวงการคลังถือหุนจํานวน 452,134,022 หุน (โดย นางปานทิพย ศรีพิมล ผูอํานวยการสํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนผูรับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จํากัด ถือหุนจํานวน 78,865,978 หุน (โดย นางสาววราภา โรจนรังษี เปนผูรบั มอบฉันทะ)
3. ผูถือหุนรายอื่น ๆ จํานวน 584 ราย ถือหุนจํานวน 33,779,399 หุน
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

-2ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม แจงวา ขณะนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมโดย
เปนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองจํานวน 409 ราย ถือหุน 2,569,837 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะ จํานวน 175 ราย นับ
จํานวนหุนได 562,210,562 หุน รวมทั้งหมด 564,780,399 หุน คิดเปนรอยละ 82.20 ของจํานวนหุนทั้งหมด จึงครบองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอเปดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ
ไดกลาวแนะนํากรรมการ บมจ. อสมท และผูบริหาร ตอที่ประชุม ดังนี้
บริษัทฯ มีกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 13 คน โดยมีกรรมการที่เขารวมประชุมจํานวน 9 คน ติดราชการไมสามารถเขารวม
ประชุมได 3 คน สําหรับอีก 1 คนจะไดดําเนินการเลือกตั้งในการประชุมวิสามัญครั้งนี้เพื่อใหมีคณะกรรมการบริษัทครบ 13 คน
หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ขอใหกรรมการที่มาเขารวมประชุมในวันนี้ แนะนําตัวแกผูถือหุน ประกอบดวย
1. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน
2. นายนัที เปรมรัศมี
3. นางมัทนา วัทนฤทธิ์
4. รศ.ดร.วิทยาธร ทอแกว
5. นายสมบูรณ มวงกล่ํา
6. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
7. ดร.อนุสรณ ธรรมใจ
8. นายพงษชัย อมตานนท
9. นางดารณี เจริญรัชตภาคย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สําหรับผูบริหารที่เขารวมประชุม ประกอบดวย
1. นายชิตณรงค คุณะกฤดาธิการ
รองกรรมการผูอ ํานวยการใหญ
รักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ
2. นางอรัญรัตน อยูคง
รองกรรมการผูอ ํานวยการใหญ
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
3. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย
4. นายธนะชัย วงศทองศรี
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท
จากนั้น ประธานฯ มอบใหนายธนะชัย วงศทองศรี ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท ชี้แจง
ผูถือหุนทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง
นายธนะชัย วงศทองศรี ผูชว ยกรรมการผูอาํ นวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท ชี้แจงตอที่ประชุมวา สําหรับ
การประชุมผูถือหุน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในแตละวาระ กรณีที่ผูถือหุน ไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือขึ้น เพื่อ
เจาหนาที่ของบริษัทจะไดเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นชอบหรืองดออกเสียงนั้น ๆ และหากที่ประชุมไมมีการยกมือ จะถือวา
วาระนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบ สําหรับกรณีที่ผูถือหุนมีขอซักถามหรือตองการแสดงความคิดเห็นในแตละวาระ ขอความกรุณา
ผูถือหุนยกมือขึน้ เมื่อประธานอนุญาตแลว ขอความกรุณาแนะนําตัว ชื่อ นามสกุล กอนแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้ เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ประธานฯ ไดขอเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนอยางนอย 5 ราย
ซึ่งผูถือหุนมากกวา 5 ราย ไดยกมือใหการสนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงดังกลาว
จากนั้น จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-3วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ขอบคุ ณ ท า นผู ถื อ หุ น ที่ ไ ด ก รุ ณ ามาร ว มการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น บมจ. อสมท ครั้ ง ที่ 1/2552
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ซึ่งไดรับเลือกจากที่ประชุมผูถือหุน มีความตั้งใจในการจะพัฒนาให บมจ. อสมท ดําเนินกิจการ
เจริญกาวหนาไปตามแนวทางตั้งแตเริ่มกอตั้ง จนถึงปจจุบัน ภายใตแนวทาง 3 ประการ คือ
1. การเปนองคกรสื่อสารมวลชนมืออาชีพ และไดรับการยอมรับ
2. การดําเนินการในฐานะที่ บมจ. อสมท เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะตองมีผลประกอบการที่ดี และ
มีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมใหกับผูลงทุนในกิจการของ บมจ. อสมท
3. บมจ. อสมท เปนองคกรสื่อของรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารสาธารณะกับประชาชน ดังนั้น บมจ. อส
มท จะตองดําเนินการในทางที่เปนประโยชนตอสังคม และตอภาพรวมของรัฐ
พันธกิจทั้ง 3 ขอ เปนเรื่องที่คณะกรรมการฯ ตั้งใจที่จะทําใหบรรลุผลใหได โดยไมเนนไปในดานใดดานหนึ่ง แตจะ
ดําเนินการทั้ง 3 ดาน พรอมๆ กัน ทั้งความเปนสื่อสารมวลชนมืออาชีพ ความเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งจะตอง
มีผลประกอบการที่ดี มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการดวยความเปนองคการสื่อที่รฐั จัดตั้งขึ้น เพื่อจะทําใหเกิดกิจการดาน
สื่อสารมวลชนที่เปนประโยชนตอสาธารณะ และตอสังคมในภาพรวมดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552
ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552 และจัดสง
ใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งจัดสงรายงานการประชุมใหกับผูถือหุน
พรอมเอกสารการประชุมลวงหนาแลว หากผูถือหุนทานใดประสงคจะขอแกไขรายงานการประชุมโปรดแจงที่ประชุมทราบดวย
และหากไมมีผูใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม ขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2552 วันที่ 24 เมษายน 2552
นายณัฎฐวุฒิ สุดประเสริฐ ผูถือหุน ขอใหตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 วาระที่ 3 หนา
5 ในสวนของมติที่ประชุม คะแนนเสียงเห็นดวย 587,287,390 เสียง นาจะไมถูกตอง ที่ถูกตองควรจะเปน 578,287,390 เสียง
นายธนะชัย วงศทองศรี ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท ขอแกไขรายงานการประชุม
หนา 6 บรรทัดที่ 27
ขอความเดิม “นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา หนา 192 บมจ.
ทรู วิชั่นส และ บมจ. อารบีดีเอส ยังดําเนินการอยู สวนอีก 3 บริษัท ยังไมไดเริม่ ดําเนินการ........”
ขอแกไขเปน “นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา หนา 192
บมจ.ทรูวิชั่นส และ บมจ.ทรูวิชั่นส เคเบิ้ล ยังดําเนินการอยู สวนที่เหลือยังไมไดเริ่มดําเนินการ........ “
ประธานฯ หากไมมีผูถือหุนทานใดขอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน บมจ. อสมท ประจําป 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552 ดังนี้
1. หนา 5 วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัท ในป 2551 ในสวนของมติที่ประชุม
เดิม “คะแนนเสียงเห็นดวย 587,287,390 เสียง หรือ รอยละ 100”
แกไขเปน “คะแนนเสียง เห็นดวย 578,287,390 เสียง หรือ รอยละ 100”

-42. หนา 6 บรรทัดที่ 27 จากขอความเดิม “นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชี
และการเงิน ชี้แจงวา หนา 192 บมจ. ทรู วิชั่นส และ บมจ. อารบีดีเอส ยังดําเนินการอยู สวนอีก 3 บริษัท ยังไมไดเริ่มดําเนินการ
........”
แกไขเปน “นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา หนา
192 บมจ.ทรูวิชั่นส และ บมจ.ทรูวิชั่นส เคเบิ้ล ยังดําเนินการอยู สวนที่เหลือยังไมไดเริ่มดําเนินการ........ “
จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552 ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
566,269,656 เสียง หรือ รอยละ 98.80
ไมเห็นดวย
0 เสียง หรือ รอยละ 0
งดออกเสียง
6,891,900 เสียง หรือ รอยละ 1.20
วาระที่ 3

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม จํานวน 1 คน

ประธานฯ มอบหมายให นายนัที เปรมรัศมี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในฐานะ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอ
นายนัที เปรมรัศมี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ชี้แจงวา ที่
ประชุมสามัญผูถือหุน บมจ. อสมท ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ไดมีมติเลือกตั้งบุคคลเปนกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 5 คน และ บมจ. อสมท ขอสงวนสิทธิจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมดไวที่ 13 คน โดย
กรรมการที่เหลืออีก 1 คนนั้น บมจ. อสมท จะเสนอชื่อผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ ใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ซึ่งขณะนี้ การดําเนินการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถวนตาม
กฎหมาย เพื่อเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ บมจ. อสมท เสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนจึงเห็นชอบใหนําเสนอชื่อผูเหมาะสมที่ผานการคัดเลือกคือ นายธนวัฒน วันสม ตอคณะกรรมการ บมจ.
อสมท ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่
11/2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายธนวัฒน วันสม
เปนกรรมการ บมจ. อสมท สําหรับประวัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการไดนําสงผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแลว
นายเสกสรร ศุภแสง ผูถือหุน ขอทราบเหตุผลที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเลือก นายธนวัฒน วันสม เปนผูมี
ความรู ความสามารถ และเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ
ประธานฯ สําหรับการสรรหาบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญนั้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท
ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งเดิมมีนายธงทอง จันทรางศุ กรรมการ เปนประธาน แตเนื่องจากนายธงทอง จันทรางศุ ครบวาระการเปน
กรรมการ บมจ. อสมท จึงไดขอลาออก คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงไดแตงตั้ง นางมัทนา วัทนฤทธิ์ รองประธานกรรมการ
คนที่ 2 เปนประธานกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญแทน เพื่อจะไดดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการตอไป
ดังนั้น จึงขอใหนางมัทนา วัทนฤทธิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ชี้แจงประเด็น เกี่ยวกับคุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมถึง
กระบวนการในการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ
นายเสกสรรค ศุภแสง ผูถือหุน ขอใหชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับความรู ความสามารถ ความประพฤติ ประสบการณ
ทักษะ ผลงานที่ผานมา วิสัยทัศน และความเห็นของคณะกรรมการฯ
นายสมชาย จันทรสอาด ผูถือหุน ขอทราบจํานวนของคณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ และวิธีการ
ขั้นตอนในการสรรหา รวมถึงเหตุผลในการคัดเลือก นายธนวัฒน วันสม และเหตุผลที่ไมเลือกผูสมัครรายอื่น
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ชี้แจงวา คณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ ประกอบดวย กรรมการ บมจ. อสมท จํานวน 3 คน และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน ซึ่งไดรวมกันดําเนินการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญจากผูสมัครทั้งหมดประมาณ 20 คน โดยไดมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัคร ซึ่งมีผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัครฯ จํานวน 11 คน จากนั้นจึงเชิญ
ผูสมัครทั้ง 11 คน มาแสดงวิสัยทัศนตอคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ไดคัดเลือกเหลือเพียง 4 คน เพื่อเขารับการ
สัมภาษณ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพจิ ารณาคุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ วิสัยทัศน และความ
เหมาะสม ของผูสมัครที่เขารับการสัมภาษณทั้ง 4 คน แลว จึงมีมติเปนเอกฉันท เลือก นายธนวัฒน วันสม ซึ่งมีประสบการณ
ทํางานระดับนานาชาติทั้งในประเทศและตางประเทศ จากนั้นคณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ จึงไดนําเสนอ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ใหความเห็นชอบ และ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติเลือกนายธนวัฒน วันสม เพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ บมจ. อสมท
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา การสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญเมื่อป 2550 นั้น นายธนวัฒน วันสม ซึ่งขณะนั้นมี
อายุ 35 ป เปนผูที่ผานการคัดเลือกเปน 1 ใน 2 คนสุดทาย โดยไดคะแนนเทากับ นายวสันต ภัยหลีกลี้ และคณะกรรมการ บมจ.
อสมท ในคราวนั้น มีมติเลือก นายวสันต ภัยหลีกลี้ เปนกรรมการผูอํานวยการใหญ สําหรับการสรรหากรรมการผูอํานวยการ
ใหญครั้งนี้ นายธนวัฒน วันสม มีอายุ 37 ป ผานกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ ซึ่ง
ในการดําเนินการสรรหาไดแจงประธานกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ ใหพิจารณาดวยความรอบคอบในการ
สรรหาผูที่เหมาะสมจะบริหาร บมจ. อสมท ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดอยางที่คาดหวัง และหากไมมีผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ไดรับการคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถประกาศรับสมัครใหม หรือ ใหบริษัทซึ่งเปนผูมีความเชี่ยวชาญในการจัดหา
บุคลากรระดับผูบริหาร ดําเนินการสรรหาใหไดบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ ทั้งนี้
คณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ ไดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครทั้ง 20 คน และไดเชิญผูที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัครฯ เขาแสดงวิสัยทัศน จํานวน 11 คน หลังจากนั้นจึงคัดเลือกผูที่มีคะแนนสูงสุดในการ
แสดงวิสัยทัศนจํานวน 4 คน มาเขารับการสัมภาษณ และคณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญไดเสนอบุคคลที่
เหมาะสมเพียงคนเดียว คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงไดสอบถามพรอมกับพิจารณาคะแนนที่ผูสมัครไดรับ เนื่องจากตองการ
ใหเสนอมากกวา 1 คน เพื่อจะไดมีบุคคลเปรียบเทียบ แตเนื่องจากคะแนนของผูที่ไดรับการเสนอชื่อหางจากผูสมัครรายอื่น
คอนขางมาก จึงไมสามารถเสนอชื่อบุคคลในลําดับถัดไปเขามาเปรียบเทียบ ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ไดใชเวลาในการ
พูดคุย สัมภาษณ ตั้งคําถาม และตอบคําถามตางๆ กับนายธนวัฒน วันสม เปนเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในที่สุดคณะกรรมการ
บมจ. อสมท จึงมีมติเปนเอกฉันทใหเสนอชื่อ นายธนวัฒน วันสม เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการผูอํานวยการใหญ บมจ. อสมท และ
ขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในการกําหนดคาตอบแทนตอไป สวนประเด็นคุณสมบัติของนายธนวัฒน วันสม ซึ่งจบ
การศึกษาทางดานสื่อสารมวลชนและมีประสบการณในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวของกับสื่อมาเปนเวลานาน รวมทั้งเปนผูริเริ่ม
จัดตั้ง Channel V Thailand และเปนผูบริหารของกลุม Star TV จากฮองกง อีกทั้งมีประสบการณการทํางานในกลุม Disney
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหมีประสบการณในการทํางานสื่อระดับนานาชาติ และจากการสัมภาษณยังมีความเขาใจสถานภาพ
ของ บมจ. อสมท รวมถึงเขาใจบทบาทและภารกิจ และมีวิสัยทัศนที่ทําใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีความเชื่อในเบื้องตนวา
จะนําพัฒนาการใหมๆ มานํา บมจ. อสมท ไปสูความกาวหนา นอกจากนี้ในสัญญาจางบริหารฯ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยัง
ไดกําหนด KPI ในการประเมินผลงาน โดยกําหนดเกณฑการประเมินไว 4 ระดับ คือ
รอยละ 100 – 90
ดีมาก ดํารงตําแหนงตอไป
รอยละ 80 – ต่ํากวา 90 ดี
ดํารงตําแหนงตอไป
รอยละ 70 – ต่ํากวา 80 ปกติ ดํารงตําแหนงตอไปได โดยตองมีการปรับปรุง
ต่ํากวา รอยละ 70 จะไมไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงตอไป และไมตออายุสัญญาจาง

-6ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง ทั้งนี้การสรรหากรรมการผูอ ํานวยการใหญไมมีประเด็นเรื่องเด็กฝาก
หรือมาจากพรรคไหน หรือกลุม ผลประโยชนใด คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาคัดเลือกบนพื้นฐานของความเปนมือ
อาชีพ และเชื่อมั่นวาจะนําองคกรไปได ซึ่งผลงานในระยะเวลา 1 ป จากนี้ไป จะเปนขอพิสูจนวา นายธนวัฒนฯ จะสามารถ
ดําเนินการตามเปาหมาย 3 ขอที่ไดเรียนตอที่ประชุมผูถือหุนในเบื้องตนไดหรือไม และจากความมั่นใจของคณะกรรมการ บมจ.
อสมท จึงนํามาสูการเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนในวันนี้เพือ่ ใหผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง นายธนวัฒน วันสม เปนกรรมการ
เพื่อที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะไดแตงตั้งเปนกรรมการผูอํานวยการใหญตอไป
นายสมชาย จันทรสอาด ผูถือหุน สอบถามถึงสถานะของ นายธนวัฒน วันสม ในการดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ คือ ลูกจางสัญญาจาง และมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป และการผานการทดลองงาน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการฯ
นายสมเกียรติ พรหมรัตน ผูถือหุน สอบถามวาเปนไปไดหรือไมที่นายธนวัฒน วันสม จะเขารวมประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน เพื่อแสดงวิสัยทัศนตอผูถือหุน กอนที่จะใหผูถือหุนลงมติเลือกตั้งนายธนวัฒน วันสม เปนกรรมการ
ประธานฯ ชี้แจงวาขณะนี้นายธนวัฒน วันสม ไมสามารถเขารวมการประชุมผูถือหุนได เนื่องจากไมไดเปนผูถือหุน
บมจ. อสมท และยังไมไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ และขอชี้แจงเพิ่มเติมวา นอกจากการสรรหาบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการผูอํานวยการใหญแลว คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีแนวคิดที่จะปรับปรุง บมจ. อสมท ในเรื่องของระบบบริหาร
จัดการบุคลากร การพนักงาน ประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรเปนเรื่องเรงดวน และตั้งใจจะทําใหบุคลากรของ บมจ.
อสมท มีความมั่นคงในหนาที่การงาน มีสวัสดิการ และคาตอบแทนที่ดี รวมทั้งจะมีการกําหนดความรับผิดชอบของบุคลากรให
มีความชัดเจนขึ้น โดยอาจจะมีการปรับรูปแบบการบริหารจัดการภายในองคกรใหม
ซึ่งจากนี้ไปจนถึงการประชุมสามัญ
ผูถือหุนในปหนา จะมีความเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญตอ บมจ. อสมท และจะรายงานใหผูถือหุนทราบ โดยคณะกรรมการ
บมจ. อสมท ตั้งใจจะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี กับ บมจ. อสมท
นายเสกสรร ศุภแสง ผูถือหุน ขอใหบันทึกเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูอาํ นวยการ
ใหญจะตองแสดงวิสัยทัศนและสอบสัมภาษณ ไดรับคะแนนเกินรอยละ 80
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง นายธนวัฒน วันสม ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายธนวัฒน วันสม ซึ่งเปนบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ
เปนกรรมการ โดยการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลดังนี้
เห็นดวย
567,317,575 เสียง หรือ รอยละ 98.80
ไมเห็นดวย
100 เสียง หรือ รอยละ 0.00
งดออกเสียง
6,891,600 เสียง หรือ รอยละ 1.20
วาระที่ 4 พิจารณาแกไขเพิม่ เติมขอบังคับ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ขอ 35
ประธานฯ บมจ. อสมท ขอแกไขขอบังคับ บมจ. อสมท ขอ 35 เพือ่ ใหการแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการใหญเปนไป
ดวยความคลองตัว และถูกตอง สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ เนื่องจากเดิมการจะแตงตั้งผูผานการสรรหาเขาดํารงตําแหนง
กรรมการผูอํานวยการใหญ บุคคลนั้นตองไดรบั การแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทกอนตามขอบังคับ บมจ. อสมท ขอ 35 วรรคสาม
เดิม ดังนั้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงเห็นควรใหมกี ารปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ บมจ. อสมท ขอ 35 วรรคสาม
เพื่อใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท สามารถแตงตั้งบุคคลที่ผานการสรรหาแลวเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการใหญ บมจ. อสมท
และเขาปฏิบัติงานไดทันที หากตอมาคณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นสมควรแตงตั้งผูอ ํานวยการใหญ เปนกรรมการ บมจ.
อสมท จึงจะดําเนินการตามขั้นตอนของการแตงตั้งกรรมการตอไป และเมื่อไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแลวใหเรียกวา กรรมการ
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พิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
นางสาวนัยนา อางสันติกุล ผูถือหุน สอบถามวา หากแกไขขอบังคับดังกลาวแลว บมจ. อสมท ไมจําเปนตองจัดใหมี
การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกบุคคลเปนกรรมการกอนที่จะเลือกเปนกรรมการผูอํานวยใหญใชหรือไม
นายธนวัฒน ปนรอด ผูถือหุน สอบถามวา การขอแกไขหนังสือบริคณหสนธิหลังจากที่แตงตั้งกรรมการผูอํานวยการ
ใหญแลว จะดําเนินการไดหรือไม
ประธานฯ ชี้แจงวา การแตงตั้ง นายธนวัฒน วันสม เปนกรรมการ ดําเนินการตามขอบังคับเดิมทุกประการ และ
หลังจากนี้จะไดมีการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อแตงตั้ง นายธนวัฒน วันสม ซึ่งผานการเลือกตั้งจากที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนเปนกรรมการบริษัทใหเปนกรรมการผูอํานวยการใหญตอไป สําหรับการขอแกไขขอบังคับฯ ในครั้งนี้เพื่อให
การดําเนินการแตงตั้งผูบริหารสูงสุดของ บมจ. อสมท ในอนาคตสามารถแตงตั้งไดทันทีโดยไมตองแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
กอน โดยใหแตงตั้งเปนผูอํานวยการใหญ และหากจะแตงตั้งเปนกรรมการดวย จึงจะดําเนินการตามกระบวนการแตงตั้งกรรมการ
และเรียกวากรรมการผูอํานวยการใหญ
ประธานฯ ชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับบริษัทซึ่ง
ไดกําหนดไวในขอบังคับ บมจ. อสมท ขอ 30 วาจะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ขอ 35 ตามที่
คณะกรรมการ บมจ. อสมท เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ขอ 35 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
567,626,957 เสียง หรือ รอยละ 98.80
ไมเห็นดวย
28,000 เสียง หรือ รอยละ 0.0049
งดออกเสียง
6,904,541 เสียง หรือ รอยละ 1.20
วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ เนื่องจากในวันนีค้ ณะกรรมการ บมจ. อสมท ไดมีโอกาสพบกับผูถือหุน จึงขอเปดโอกาสใหผูถือหุนได
ซักถามหรือใหขอสังเกตและคําแนะนํา เพื่อใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท รับไปดําเนินการตอไป
นายสมเกียรติ พรหมรัตน ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับการใหความสําคัญหรือใหความดูแลเอาใจใสตอผูถอื หุนและ
ขอใหมีผูหลักผูใ หญมาควบคุมดูแลในทุกๆ สวนที่เกี่ยวกับการใหความสะดวกกับผูถือหุน เพื่อใหสามารถตัดสินใจแกไขปญหา
ไดทันที
ประธานฯ ชี้แจงวา ผูถือหุน เปนเจาของ บมจ. อสมท เพราะฉะนั้น บมจ. อสมท มีหนาที่จะตองดูแลผูที่เปนเจาของ
กิจการนี้เปนอยางดี และเขาใจวาผูถือหุนสวนใหญคาดหวังวา บมจ. อสมท จะมีผลการดําเนินการที่ดี ดังนั้นจึงขออภัยในเรื่องที่
เกิดขึ้นในอดีต
นายเสกสรร ศุภแสง ผูถือหุน สอบถามวา
1. นโยบายของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนรวมทุนกับ บมจ. อสมท
2. นโยบายในการเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยไดเขาไปมีสวนรวมในการเปนกรรมการบริษทั
3. ขอทราบเหตุผลที่มีการลงนามสัญญาจัดตั้งบริษัทรวมทุน กอนที่กรรมการผูอํานวยการใหญคนใหมจะเขารับ
ตําแหนง

-8ประธานฯ ขอรับขอเสนอทั้ง 2 ประเด็น ไปพิจารณาดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินไดจะตองมีเหตุผลเพื่อเปน
คํ า ตอบสํ า หรั บ ผู ถื อ หุ น สํ า หรั บ เรื่ อ งการลงนามในสั ญ ญาจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ร ว มทุ น นั้ น บมจ. อสมท ได ดํ า เนิ น การตามมติ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ใหความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทรวมลงทุนชื่อ บริษัท SeedMCOT จํากัด ดวยเหตุผลทางธุรกิจ ซึ่ง
คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาวามีความเหมาะสมในการดําเนินการ โดยขอเท็จจริงเรื่องนี้ไดมีการดําเนินการมาหลายป
แลว และในการทําธุรกิจตองดําเนินการในเวลาอันเหมาะสม โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะพิจารณาบนพื้นฐานของความ
จําเปนที่ควรจะตองเรงดําเนินการ และไดตัดสินใจไปบนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งชุด สวนเรื่องที่ควร
จะตองใหกรรมการผูอํานวยการใหญเขามามีสวนในการพิจารณาดวย เชน หัวหนาเจาหนาที่ทางการเงิน หรือ CFO ซึ่งเปนผูที่
จะตองทํางานเกี่ยวของกับกรรมการผูอํานวยการใหญ ก็จะชะลอไวกอน
รศ.ดร.วิทยาธร ทอแกว กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ
สรรหาเปนกรรมการนั้น บมจ. อสมท ไดดําเนินการแลว ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ผานมา แตไมมีผูใดเสนอชื่อบุคคล
เขามาเพื่อรับการสรรหา และกระบวนการดังกลาวยังคงถือปฏิบัติตอไปในทุก ๆ ป
นายสุวิทย มิ่งมล ผูถือหุน และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท แจงวา ผูแทนของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท แลว และขณะนี้สหภาพฯ กําลัง
ติดตามเรื่ อ งการแกไ ขสั ญญาฯ กั บช อ ง 3 และเรื่ อ งการแกไ ขสัญญาฯ ของ ทรู วิ ชั่น ส ซึ่ งมี ขา วปรากฏตามสื่อ มวลชนว า
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดนี้ มีมติยืนตามคณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดที่แลว
ประธานฯ ชี้แจงวา คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดที่แลวมีมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมสัญญาฯ กับ ทรู วิชั่นส ใน
ประเด็นเรื่องการอนุญาตใหมีโฆษณาได โดยจะพิจารณาให ทรู วิชั่นส จายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีกรอยละ 6.5 ของรายไดโฆษณา
และไดรางสัญญาสงไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบขอความเห็นชอบกอนจะลงนามดวย แตคณะกรรมการ บมจ. อสมท
ชุดนี้มีความเห็นวา กรณีที่เกี่ยวของกับ ทรู วิชั่นส นั้น ยังมีเรื่องที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของ บมจ. อสมท หลายประเด็น เชน
กรณีที่ ทรู วิชั่นส นําบริษัทออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งควรจะตองมีการเจรจาเรื่องคาเสีย
ประโยชน ที่ ค วรจะได รั บ หรื อ กรณี ข องการส ง มอบทรั พ ย สิ น ให บมจ. อสมท ที่ อ าจจะไม ค รบตามที่ จ ะต อ งส ง มอบ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดปจจุบัน เห็นวาควรจะไดมีการเจรจาในเรื่องคาเสียหายตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีการออก
จากตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ไปพร อ มกั น กั บ การอนุ ญ าตให มี โ ฆษณาได ซึ่ ง เดิ ม ในสั ญ ญาฯ ระบุ ว า ต อ งไม มี โ ฆษณา แต
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 อนุญาตใหเคเบิลทีวีมีโฆษณาได โดยกําหนด
จํานวนนาทีโฆษณาตอชั่วโมงไว ทําใหธุรกิจเคเบิลทีวีสามารถมีโฆษณาได ดังนั้นการที่ ทรู วิชั่นส มีโฆษณาจึงไมผิดกฎหมาย
และไมไดหมายความวา คณะกรรมการ บมจ. อสมท ประสงคจะเอาเปรียบผูบริโภค โดยอนุญาตให ทรู วิชั่นส มีโฆษณา แลว
บมจ. อสมท ไดรับสวนแบงจากรายไดจากคาโฆษณา แตคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาวาเพื่อรักษาประโยชนของ บมจ.
อสมท ซึ่งควรจะไดรับคาตอบแทนในสวนนี้ จึงเปนเหตุผลที่ทําใหมีการเจรจา
คุณสมชาย จันทรสอาด ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับการทุจริตในองคกร ซึ่งไดสอบถามและแสดงหลักฐานในที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 แตยังไมไดมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว ในขณะที่หนวยงานที่อยู
บริเวณใกลเคียงกับ บมจ. อสมท ซึ่งมีการตรวจพบการทุจริตมูลคาถึง 400 ลานบาท แตสามารถจัดการไดภายใน 3 เดือน จึงขอ
ฝากใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพิ่มขอ 4 เรื่องการปราบปรามทุจริตในองคกร ซึ่งจะทําใหผลประกอบการดีขึ้น และจะไดรับ
ความไววางใจจากผูถือหุน
ประธานฯ ชี้แจงวา ตั้งแตเขามารับตําแหนงประธานกรรมการ 3-4 เดือน ยังไมเคยไดรับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ
ทั้งนี้ดวยความเปนองคกรของรัฐที่รัฐถือหุนใหญ จึงเปนเรื่องที่ตองปองกันไมใหเกิดขึ้น แตหากเกิดขึ้นหรือทราบ จะตองมี
แนวทางในการบริหารจัดการใหมีผูรับผิดชอบ และจะตองดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย หากทานมีขอมูลกรุณาสง
มาที่ประธานกรรมการโดยตรง แตขอที่จะไมรับบัตรสนเทห เวนแตวาจะมีหลักฐานสงมาดวย เชน ถามีสําเนาสัญญาที่ไปซื้อ
สินคาราคาแพงกวาปกติ และหากเกรงวาประธานฯ จะไมไดรับถาสงมาที่ บมจ. อสมท
จะขอความกรุณาใหสงไปที่

-9มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอยืนยันกับผูถือหุนวา เรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่ตองปฏิบัติในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐคณะ
กรรมการฯ จะดําเนินการถาปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน หรือมีหลักฐานที่สอไปในแนวทางนั้น และไมตองการใหเรื่องนี้เกิดขึ้น
ในสมัยที่รับหนาที่เปนผูบริหารจัดการองคกรนี้ จะพยายามวางมาตรการ และระบบ รวมถึงกลไกในการตรวจสอบปองกันไมให
เกิดขึ้นในเวลาตอๆไปดวย
นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ ผูถือหุน เสนอ
1. ขอใหเลื่อนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจากเดือนเมษายนเปนเดือนมีนาคมของทุกป เนื่องจากเดือนเมษายนมี
การจัดประชุมสามัญผูถือหุนคอนขางมาก
2. ขอใหพิจารณารับผูถือหุนเขารวมกิจกรรมที่ บมจ. อสมท จัด โดยกําหนดหมายเลขโทรศัพทเฉพาะใหผูถือหุน
สามารถติดตอไดสะดวกหรือกําหนดบุคคลที่รับผิดชอบและตัดสินใจได เชน เลขานุการบริษัท
3. ขอใหพิจารณาใหผูถือหุนเขาไปมีสวนรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตาง ๆ
ผูถือหุน ขอใหกระทรวงการคลังลดสัดสวนการถือหุนลง เพื่อใหผูถือหุนรายยอยมีโอกาสในการลงมติเปลี่ยนแปลง
บางเรื่อง
ประธานฯ ปจจุบันกระทรวงการคลังถือหุนในสัดสวนรอยละ 65.80 แตผูถือหุนทุกทานมีความสําคัญกับ บมจ. อสมท
โดยเทาเทียมกัน คณะกรรมการ บมจ. อสมท ตองการทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ถาองคกรเปนที่ยอมรับทั่วไป มี
ความกาวหนาและมีระบบบริหารที่ดี จะทําให บมจ. อสมท มีผูถือหุนใหมสนใจเขามาอีกจํานวนมาก บมจ. อสมท จึงให
ความสําคัญ และพรอมจะรับฟงความคิดเห็นของผูถือหุนทุกคน
นายพฤทธานันต ศรีวงศเลียง ผูถือหุน แสดงความเห็นเกี่ยวกับการโทรศัพทติดตอกับ บมจ. อสมท โดยตองการให
การคนหาหมายเลขโทรศัพททําไดหลายแบบ เชน ในเวปไซดของ บมจ. อสมท ใหสามารถคนหาหมายเลขโทรศัพทในสมุด
โทรศัพท (phone book) ดวยการคนหาจากชื่อนามสกุล รหัสพนักงาน หรือสังกัด และทําสมุดโทรศัพท (phone book) แบบ
online โดยใหฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูบันทึกขอมูลใหทันสมัย
ประธานฯ การจัดทํารายงานประจําปของบริษัทฯ ในปหนา จะดําเนินการใหมีหมายเลขโทรศัพทหลักๆ เชน หมายเลข
โทรศัพท ของประธานกรรมการ กรรมการผู อํานวยการใหญ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ฝายประชาสัม พันธและ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของบริษัท
นายสุวรรณ งามสุทธิ ผูถือหุน แนะนําให บมจ. อสมท เพิ่มเติมเกี่ยวกับตนทางและปลายทางของรถโดยสารประจํา
ทางที่ผาน บมจ. อสมท
ผูถือหุน การโทรศัพทเขามายัง บมจ. อสมท จะมีการโอนสายกันจนสายหลุด หรือบางครั้งเมื่อโทรศัพทเขาไปใน
รายการ เจา หนา ที่เ ทคนิค ซึ่ ง เปน ผูรั บโทรศั พท ไม ท ราบหมายเลขของ บมจ. อสมท ทั้ งที่ เป น พนั ก งานควรจะสามารถให
คําแนะนํากับบุคคลภายนอกได จึงขอใหชวยอบรมผูปฏิบัติงานในรายการใหชวยเหลือลูกคา โดยเฉพาะการที่ลูกคาตองการจะ
ติดตอขอใชบริการ ควรจะใหบริการและใหความสะดวกกับลูกคา
ผูถือหุน ขอทราบวาผูถือหุนที่ไมไดเขาประชุมจะถือวางดออกเสียงหรือเห็นดวยกับมติตางๆ รวมทั้งผูถือหุนที่ไมได
มารวมประชุมและไมไดมอบฉันทะ จะถือวางดออกเสียงหรือเห็นดวย
ประธานฯ ชี้แจงวา บมจ. อสมท จัดสงหนังสือมอบฉันทะใหกับผูถือหุนพรอมกับเอกสารเชิญประชุม ซึ่งผูที่ไมไดเขา
รวมประชุมสามารถที่จะมอบฉันทะใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะ และลงมติตามที่ผูมอบฉันทะมอบหมาย
หรือจะมอบฉันทะใหประธานกรรมการตรวจสอบลงคะแนนแทนตามดุลพินิจ สําหรับผูที่ไมไดเขารวมประชุมและไมไดมอบ
ฉันทะจะถือวาไมไดอยูในองคประชุม

-11ประธานฯ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ขอรับประเด็นขอสังเกตของผูถอื หุน หากเรื่องใดไมไดดําเนินการไมได
หมายความวาคณะกรรมการ บมจ. อสมท ไมไดนําไปพิจารณา ซึ่งจะมีคําตอบใหกับผูถือหุน ทั้งนี้ผูถอื หุนจํานวนมากไดกรุณา
ใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ซึ่งในหลายประเด็นเปนประเด็นที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนากิจการของ บมจ. อสมท
และจะขอรับไปพิจารณาดําเนินการหรือดําเนินการใหเปนไปตามนั้นตอไป ในนามของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตอง
ขอขอบพระคุณผูถือหุนทุกทานและจะขอเชิญกรรมการใหมทุกทานไดแนะนําตัวกับผูถือหุนดวย
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย กรรมการ ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหความไววางใจเลือกเขามาเปนกรรมการ และ
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ใหเปนประธานกรรมการตรวจสอบ เชื่อวา บมจ. อสมท เปนองคกรที่มี
ศักยภาพ และจะมีผลประกอบการที่ดีใหกับผูถือหุน
นางดารณี เจริญรัชตภาคย กรรมการ ขอขอบคุณที่ไววางใจเลือกเขามาเปนกรรมการ มีความมุงมั่นที่จะเปนกรรมการ
ใหครบ 3 ปตามวาระ และมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการตามนโยบายที่ประธานกรรมการตั้งไว 3 ประการ สําหรับขอเสนอตางๆ
ที่ผูถือหุนแนะนําในวันนี้ จะรับไปพิจารณา เพื่อผลักดันให บมจ. อสมท กาวไปสูการเปนมืออาชีพ และมีผลประกอบการที่ดี สิ่ง
สําคัญคือการสรางมูลคาของธุรกิจใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ งดวยความยั่งยืน และสิ่งสําคัญคือการบริหารจัดการธุรกิจดวยหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสําคัญ
ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทของ บมจ. อสมท และทําหนาที่ประธานในที่ประชุมวันนี้ ขอขอบพระคุณ
ทุกทานที่กรุณามารวมประชุม และใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอทั้งคณะกรรมการ และ บมจ. อสมท ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทมีปณิธานที่จะรักษาผลประโยชนของทุกทานอยางดีที่สุด หากการประชุมในวันนี้มีขอผิดพลาดประการใด ตองขออภัยมา
ณ ที่นี้ และขอใหทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน
ประธานกรรมการ บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
ทําหนาที่
ประธานในที่ประชุม

สิ่งที่สงมาดวย 2

CD-Rom รายงานประจําป 2552
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552)

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และ 4)

สิ่งที่สงมาดวย 3

ประวัติกรรมการใหมที่ไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงกอนครบวาระ
(เอกสารประกอบวาระที่ 6)
ชื่อ – ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
ตําแหนงงานปจจุบัน

นางดนุชา ยินดีพิธ
5 กรกฎาคม 2497
อายุ 56 ป
รักษาการในตําแหนงที่ปรึกษาการคลัง กระทรวงการคลัง
และรองผูอ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร วิชาเอกการจัดการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี บัญชี วิชาเอก การธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Executive Development Program, Kellogg School of Management, NWU, USA
- นักบริหารระดับสูง รุนที่ 48 สํานักงาน กพ.
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที่ 5
สถาบันพระปกเกลา
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- กรรมการ บริษทั หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ประวัติการทํางาน
- กรรมการ บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
- ผูอํานวยการสํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ผูอํานวยการสํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการ บริษทั ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.)
- ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 9 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุน 3/2008
- หลักสูตร DCP RE – Refresher Course DCP รุน 5/2007
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 29/2003
ความรูความชํานาญ หรือความจัดเจนในดาน
- การบัญชี การเงิน การคลัง การธนาคาร
- ความจัดเจนดานกฎระเบียบเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
การถือหุน (31/12/52)
ไมมี
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปทผี่ านมา
ไมมี

สิ่งที่สงมาดวย 4

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ
ประวัติโดยสังเขปของผูไดรับการเสนอชือ่ เปนกรรมการ
คณะกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน 13 คน สําหรับปนี้กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก
จากตําแหนงตามวาระ ประกอบดวย
1) นายนัที
เปรมรัศมี
2) นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
3) นายสมบูรณ มวงกล่ํา
4) รศ.ดร.วิทยาธร ทอแกว
คณะกรรมการบริ ษัทได มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนดําเนินการสรรหาบุคคลที่ มี
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม รวมถึงองคประกอบที่จําเปนและจะเปนประโยชนสูงสุดแกการ
ดําเนินงานบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาอนุมัติใหนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน บมจ. อสมท
ประจําป 2553 เลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
บมจ. อสมท ไดประกาศในเว็บไซตของ บมจ. อสมท เชิญใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการ แตไมมีผูใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนกรรมการ
ดังกลาว
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ มาตรา 12/1 กําหนดให
รัฐวิสาหกิจตองมีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ของกระทรวงการคลัง อยางนอย 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามสัดสวนดังกลาว บมจ. อสมท ตองมีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(Directors’ Pool) จํานวน 5 คน ขณะที่ปจจุบันคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีกรรมการที่อยูในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 8 คน และตองออกในคราวนี้ จํานวน 2 คน ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จึงไดดําเนินการสรรหา
รายชื่อบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) รวมกับรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพตาง ๆ พรอมประวัติที่
ไดรับความยินยอมจากผูที่ไดรับการเสนอชื่อ าพิจารณาอยางรอบคอบตามหลักเกณฑและคุณสมบัติที่กําหนดไว ดังนี้
1. ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกําหนดไว ไดแก
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม
- กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
- กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- ขอบังคับบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
2. มีคุณสมบัติตามองคประกอบของกรรมการที่ บมจ. อสมท ขาดความเชี่ยวชาญ ตามความจําเปนขององคกร
(องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่กําหนดไวโดยสังเขป คือ จะตองมีผูทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย อันจะเปนประโยชน
แกงานของบริษัท ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการ สื่อสารมวลชน ธุรกิจและการตลาด การศึกษาและสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีและการเงิน กฎหมาย และกลุมงานสนับสนุน)

-23. คุ ณ สมบั ติ ทั่ว ไปเพิ่ ม เติ ม คื อ เป น บุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถ และประสบการณ อั น เป น ประโยชน ต อ
การพัฒนา บมจ. อสมท ตลอดจนสามารถทุมเทกําลังกายกําลังใจ และกําลังความรู เพื่อพัฒนากิจการ บมจ. อสมท ไดอยางเต็มที่
4. สําหรับบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนดดังนี้
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเปนอิสระในการแสดงความเห็น โดยมีคุณสมบัติในวาระการดํารง
ตําแหนง ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยฯ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (ตลท.) ดังนี้
1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง โดยนับรวมหุนที่ถือโดยผูเกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามพ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนพนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา รวมถึงผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแยง ในชวง 2 ปกอน
ดํารงตําแหนง
3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นองและบุตร
รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะไดรับ การเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทรวม
4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพอื่น เชน ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูประเมินราคาทรัพยสิน ฯลฯ มูลคารายการครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท เชน รายการที่เปน
ธุรกรรมปกติ รายการเชา / ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย / บริการ และรายการใหหรือรับความชวยเหลือ
ทางการเงิน
5) ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูถือหุนซึ่ง
เปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
6) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
7) เปนกรรมการที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 – 6 ซึ่งอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตดั สินใจใน
การดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective decision) ได
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งจากบัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพตาง ๆ รวมทั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และประสบการณตามองคประกอบของกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
และเสนอชื่ อ ผู มี ค วามเหมาะสมเข า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการใหม แ ทนกรรมการที่ อ อกจากตํ า แหน ง ตามวาระ และ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระ ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน บมจ. อสมทประจําป 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 ดังนี้
1) นายนัที เปรมรัศมี
เปนผูมีความรู ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณที่เปนประโยชนตรงตามความจําเปนของ
บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรูความชํานาญในดานการบริหารงานบุคคล การเมือง และการบริหารราชการแผนดิน กอน
เกษียณราชการดํารงตําแหนงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน) จึงเปนผูที่มีประสบการณในการทํางานที่หลากหลายและเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของ บมจ. อสมท
อนึ่ง นายนัที เปรมรัศมี ดํารงตําแหนงกรรมการ มาแลว 1 วาระ โดยตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงไดปฏิบัติ
หนาที่อยางเหมาะสม และไดเขารวมประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูใน
เกณฑดี นอกจากนี้ยังเปนผูที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับคํานิยามกรรมการอิสระของ บมจ. อสมท

-32) นายจตุรงค ปญญาดิลก
เปนผูมีความรู ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณที่เปนประโยชนตรงตามความจําเปนของ
บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรูความชํานาญในดานกฎหมาย การเมือง การบริหารราชการแผนดิน และการบริหารพัสดุ
ปจจุบันดํารงตําแหนงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของ บมจ. อสมท จึงเปนผูที่มีประสบการณในการ
ทํางานที่หลากหลายและเปนประโยชนกับการดําเนินกิจการของ บมจ. อสมท
3) นายสมบูรณ มวงกล่ํา
ปจจุบันดํารงตําแหนงอัยการพิเศษ ฝายสัญญาและหารือ เปนผูมีความรู ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณดานกฎหมาย ที่เปนประโยชนตรงตามความจําเปนของ บมจ. อสมท เนื่องจาก บมจ. อสมท มีการบริหารสัญญาใน
การดําเนินธุรกิจ ทั้งทางดานสถานีโทรทัศน สถานีวิทยุฯ และโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก ซึ่งมีรูปแบบสัญญาหลากหลาย
และตองหารือแนวทางของสัญญา และการดําเนินการกับสํานักงานอัยการสูงสุดเปนประจํา จากประสบการณในการทํางาน
ที่ผานมา จึงเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท
อนึ่ง นายสมบูรณ มวงกล่ํา ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ. อสมท มาแลว 1 วาระ โดยตลอดระยะเวลาที่ดํารง
ตําแหนงไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม และไดเขารวมประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีผลการประเมิน
การปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี นอกจากนี้ยังเปนผูที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับคํานิยามกรรมการอิสระของ บมจ. อสมท
4) รศ.ดร.วิทยาธร ทอแกว
เปนผูมีความรูความชํานาญการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การสื่อสารองคการ การผลิตและใชสื่อโทรทัศน การบริการ
การพัฒนาองคการ การสื่อสารการเมือง การศึกษา การวางแผนกลยุทธ การพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาประเทศ
ปจจุบันเปนกรรมการอาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร สังกัดกลุมวิชาโทรทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นอกจากนี้
ยังมีประสบการณในการเปนกรรมการและที่ปรึกษาในหนวยงานตาง ๆ และไดใชความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
ดังกลาวใหเกิดประโยชนตอการดําเนินกิจการของ บมจ. อสมท ตลอดระยะเวลาที่ไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
อนึ่ง นายวิทยาธร ทอแกว ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ มาแลว 2 วาระ โดยตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงได
ปฏิ บัติ หน า ที่อ ยา งเหมาะสม และได เข า รว มประชุ ม คณะกรรมการชุ ดต าง ๆ อย างสม่ําเสมอ รวมถึ งมี ผ ลการประเมิ น การ
ปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี นอกจากนี้ยังเปนผูที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับคํานิยามกรรมการอิสระของ บมจ. อสมท
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลวเห็นวา บุคคลทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถวนเปนไปตามขอบังคับบริษัท
และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีความรูความสามารถในการที่จะพัฒนา บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ใหเติบโต และ
พัฒนาไปอยางตอเนื่อง จึงมีมติเห็นชอบใหเสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ประจําป 2553 เพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการตอไป ทั้งนี้กรรมการที่มีสวนไดเสียไมไดออกเสียงในเรื่องดังกลาว

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการอิสระที่ครบกําหนดตามวาระ
และไดรับการเสนอชื่อกลับเขามาดํารงตําแหนงใหม
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายนัที เปรมรัศมี

วันเดือนปเกิด

6 ตุลาคม 2491 อายุ 61 ป

การศึกษา

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.45)
- ประกาศนียบัตรสํานักงาน ก.พ.
หลักสูตรนักบริหาร ระดับสูง รุน 36
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกลา รุน 4
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง รุนที่ 26
- โรงเรียนนายอําเภอ รุนที่ 28
- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทํางาน

-

ตําแหนงงานในปจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

24 เมษายน 2551 - เมษายน 2553

ประวัติการเขารวมประชุม

- คณะกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
17 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 21 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 105/2008
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 19/2008
ความรูความชํานาญหรือความจัดเจนงานในดานใด
- บริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป
การถือหุน บมจ. อสมท
- ไมมี -

ขอมูลเบื้องตนของผูไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายจตุรงค ปญญาดิลก

วันเดือนปเกิด

3 พฤษภาคม 2497

การศึกษา

- ประกาศนียบัตร Advance Logistic Management
จาก Crown Agents; UK.
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหนงงานในปจจุบัน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการทํางาน

- รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
- ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

อายุ 55 ป

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ไมมี ความรูความชํานาญหรือความจัดเจนงานในดานใด
- การบริหารราชการแผนดิน และ การบริหารงานพัสดุ
การถือหุน บมจ. อสมท
- ไมมี -

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการอิสระที่ครบกําหนดตามวาระ
และไดรับการเสนอชื่อกลับเขามาดํารงตําแหนงใหม
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายสมบูรณ มวงกล่ํา

วันเดือนปเกิด

25 กุมภาพันธ 2495

การศึกษา

- เนติบัณฑิตไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน

- อัยการพิเศษฝายสัญญาและหารือ 4 สํานักที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานอัยการสูงสุด
- อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานอัยการสูงสุด
- อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักที่ปรึกษากฎหมาย สํานักงานอัยการสูงสุด

ตําแหนงงานในปจจุบัน

-

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

13 พฤษภาคม 2551 - เมษายน 2553

ประวัติการเขารวมประชุม

- คณะกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
19 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 21 ครั้ง
- คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
- คณะกรรมการกิจการสัมพันธ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง

อายุ 58 ป

อัยการพิเศษฝายสัญญาและหารือ
กรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
กรรมการกลัน่ กรองงานบริหาร บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
กรรมการ การไฟฟานครหลวง

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 77/2009
ความรูความชํานาญหรือความจัดเจนงานในดานใด
- การบังคับคดีแพงและคดีลมละลาย สัญญาและตอบขอหารือทางกฎหมาย
การถือหุน บมจ. อสมท
- ไมมี -

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการอิสระที่ครบกําหนดตามวาระ
และไดรับการเสนอชื่อกลับเขามาดํารงตําแหนงใหม
ชื่อ-ชื่อสกุล

รศ.ดร.วิทยาธร ทอแกว

วันเดือนปเกิด

3 พฤษภาคม 2500

อายุ 53 ป

การศึกษา

- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวางแผนพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยแมโจ
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน

-

ตําแหนงงานในปจจุบัน

- อาจารยประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กรรมการบริหารวิทยาลัยการจัดการเพือ่ การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ที่ปรึกษาสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (สสมท.)
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําหลักสูตรผูนําทางการเมืองยุคใหม
สถาบันพระปกเกลา
- ที่ปรึกษากรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา
- อนุกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน สภาผูแทนราษฎร
- กรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
- กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอ ํานวยการใหญ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

อนุกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สภาผูแทนราษฎร
อนุกรรมการศึกษาปญหาและอุปสรรคการพัฒนาทางการเมือง สภาผูแทนราษฎร
ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการพัฒนาทางการเมือง สภาผูแทนราษฎร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประจําสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 2 สมัย
คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสช.)
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา (คณบดี) คณะนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหา บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
- กรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

-2ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

- ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2550 - เมษายน 2553
- ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตุลาคม 2549 - 26 เมษายน 2550

ประวัติการเขารวมประชุม

- คณะกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
19 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 21 ครั้ง
- คณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหารบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการใหญ
5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 69/2008
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุน 39/2008
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 100/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 22/2008
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 5/2009
- หลักสูตร Monitoring the System Internal Control and Risk Management (MIR)
รุน 5/2009
ความรูความชํานาญหรือความจัดเจนงานในดานใด
- การสื่อสารเพือ่ การพัฒนา การสื่อสารองคการ การผลิตและใชสื่อโทรทัศน
การบริการ การพัฒนาองคการ การสื่อสารการเมือง การศึกษา การวางแผนกลยุทธ
การพัฒนาบุคลากร และการวางแผนพัฒนาประเทศ
การถือหุน บมจ. อสมท
- ไมมี -

สิ่งที่สงมาดวย 5

รายละเอียดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ บมจ. อสมท ป 2553 เพื่อนําเสนอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2553 พิจารณาดังนี้

ชื่อคณะ
1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท
มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งจะตองระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน
ของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด (อางอิง ขอบังคับ บมจ.อสมท ขอที่ 35)

คาตอบแทน
รายเดือน
ประธานกรรมการ
30,000/เดือน
กรรมการ
10,000.-/เดือน

คาเบี้ยประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
15,000/เดือน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1.สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2.สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(INTERNAL CONTROL) และ
การตรวจสอบภายใน(INTERNAL AUDIT) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3.สอบทานใหบริษัทปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4.พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5.พิจารณาใหความเห็นประกอบการพิจารณาแตงตั้ง โยกยายและพิจารณาความดี
ความชอบของผูบริหารในหนวยงานตรวจสอบภายใน
6.พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษทั ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
7.จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใน
รายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
8.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
9.ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท

10,000/เดือน

5,000 /เดือน

-

10,000 /เดือน

-

10,000 /เดือน

3. คณะกรรมการสรรหา
มีอํานาจหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการใหมหรือ
สรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญผูถือ
หุนของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลดังกลาว โดยใหมีการกําหนดวิธีการและ
หลักเกณฑในการสรรหาใหเกิดความโปรงใส

4. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
มีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนใหแก
คณะกรรมการหรือกรรมการผูอํานวยการใหญ ที่เปนธรรม และสมเหตุสมผล

-2-

ชื่อคณะ

คาตอบแทน
รายเดือน

คาเบี้ยประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)

-

10,000 /เดือน

-

10,000 /เดือน

-

10,000 /เดือน

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. พิจารณานโยบายดานการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนบริหารความ
เสี่ยง และคูมือการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อขอความ
เห็นชอบกอนนําไปสูการปฏิบัติ
2. สนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง โดยกําหนดโครงสรางของการ บริหาร
ความเสี่ยง ใหครอบคลุมทั้งองคกร พรอมทั้งนํากลยุทธดานการบริหารความเสี่ยงไปสูการ
ปฏิบัติ โดยใชวิธีการสรางระเบียบปฏิบัติ และการลงทุนในระบบที่เหมาะสม
3. นําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงตอ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท
4. ทําหนาที่เปนศูนยรวมในการกํากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตาง ๆ ที่ผูประสานงาน
การบริหารความเสี่ยงรายงาน
5. ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง กํากับดูแลประสิทธิผลการดําเนินงานทางการ
บริหารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงทีไ่ มสามารถยอมรับได
6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ

6. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
มีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนวปฏิบัติและใหคําแนะนําดานการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ
และฝายจัดการ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนแนวทาง
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลและ
เสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ ใหคณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
มีอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในมาตรา 22 และ 23 แหง พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. 2543

10,000 /เดือน

8. คณะกรรมการฯ, คณะอนุกรรมการฯ และ

คณะทํางานชุดตาง ๆ นอกเหนือจากขอ 1-7
(เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ไดรับแตงตั้ง
จากคณะกรรมการ บมจ. อสมท )

-

หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ไดรับแตงตั้ง
ใหเปนกรรมการ อนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานในชุดตาง ๆ มากกวา 2 คณะ
นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท
(โดยใหนับรวมทั้งคณะกรรมการในขอ 2 –
8) ใหไดรับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเทานั้น

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกรอยละ 25 และรอยละ 12.5 ตามลําดับ
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เสนอการกําหนดจายโบนัสกรรมการ บริษัท อสมท จํากั ด
(มหาชน) ประจําป 2552 ดังนี้
โบนัสกรรมการป 2552
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ใหไดรับโบนัสเพิ่มอีกรอยละ 25
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ใหไดรับโบนัสเพิ่มอีกรอยละ 12.5
กรรมการ บมจ. อสมท ไดรับโบนัส

คิดเปนเงิน 212,938.- บาท
คิดเปนเงิน 191,644.- บาท
คิดเปนเงิน 170,350.- บาท/คน

ทั้งนี้ การจายเงินโบนัสกรรมการ จะจายตามสัดสวนระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เสนอหลักเกณฑการจายโบนัสกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) ป 2553 ดังนี้
โบนัสกรรมการ ป 2553
วงเงินโบนัสกรรมการ
ไมเกินรอยละ 0.25 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ ไมเกิน 500,000 บาทตอคน
ในกรณีที่ บมจ. อสมท ไดรับคะแนนประเมินผลการดําเนินงาน ต่ํากวาระดับ 3.00* ใหปรับลดโบนัสกรรมการ
ลงตามสัดสวน ดังนี้
- ระดับคะแนนต่ํากวา 3.00 – 2.50 ใหปรับลดโบนัสกรรมการลงรอยละ 25 ตอคน
- ระดับคะแนนต่ํากวา 2.50 – 2.00 ใหปรับลดโบนัสกรรมการลงรอยละ 50 ตอคน
* หมายเหตุ : หากการประเมินผลยังไมแลวเสร็จ ใหใชคะแนนประเมินเบี้องตนแทน

สิ่งที่สงมาดวย 6

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 หากทานไมสามารถเขารวมประชุมได ทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่น
เขารวมประชุมแทน หรือทานสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กําหนดเขารวมประชุมดังกลาวได ทั้งนี้บริษัทฯ ได
จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพรอมนี้แลวโดยผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบดังนี้
1. แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
2. แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
ผูถือหุนที่มีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน โปรดเลือกใชหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเทานั้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / Proxy Form (A)

Duty
Stamp
20 Baht

เขียนที่ / Made at …………………………………………
วันที่ /Date …………เดือน/ Month ………………พ.ศ /Year …………
1) ขาพเจา I/We ……………………………………………………สัญชาติ/Nationality ………………………………………………..
อยูบานเลขที่/Residing at………………ถนน/Road……………………………ตําบล/แขวง/Sub district ………………………............
อําเภอ/เขต /District …………………………จังหวัด /Province ………………………รหัสไปรษณีย /Postal Code ………………………
(2) เปนผูถือหุนของบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวนหุน…………………………………………….หุน
as a shareholder of MCOT Public Company Limited, holding a total amount of
shares
3) ขอมอบฉันทะให/ hereby appoint
(1) ชื่อ /Name.................………………….............................................………………....................อายุ /Age …………....ป
อยูบานเลขที่ /Residing at No.……………ถนน /Road ……………………………ตําบล/แขวง /Sub district ……….…………………
อําเภอ/เขต/District ………………………….จังหวัด/Province ………………………………รหัสไปรษณีย /Postal Code ………………
(2) ชื่อ /Name.................………………….............................................……………….....................อายุ /Age …………....ป
อยูบานเลขที่ /Residing at No.……………ถนน /Road ……………………………ตําบล/แขวง /Sub district ……….…………………
อําเภอ/เขต/District ………………………….จังหวัด/Province ………………………………รหัสไปรษณีย /Postal Code ………………
(3) ชื่อ /Name.................………………….............................................……………….....................อายุ /Age …………....ป
อยูบานเลขที่ /Residing at No.……………ถนน /Road ……………………………ตําบล/แขวง /Sub district ……….…………………
อําเภอ/เขต/District ………………………….จังหวัด/Province ………………………………รหัสไปรษณีย /Postal Code ………………
หรือ มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย อายุ 47 ป
or the Independent Director/ Chairman of the Auditing Committee, Mr.Yarnsak Manomaiphiboon, age 47
เลขที่/ Residing at No. 63/1 ถนน / Road พระราม 9/ Rama 9 ตําบล/แขวง/Sub district หวยขวาง/Huaykwang
อําเภอ/เขต/District หวยขวาง/ Huaykwang จังหวัด/Province กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย / Postal Code 10310
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท
อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน บมจ.
อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2010 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday,
22 April 2010 at 13.30 hours at the Studio 1 Television building, MCOT, 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงชื่อ / Signed ………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor
ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy
ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy
ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy
หมายเหตุ /Remarks:
1.ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุน ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form (B)

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป
20 บาท

เขียนที่/ Made at ……………………………
วันที่/ Date …………เดือน/ Month ………………พ.ศ /Year ……
1) ขาพเจา I/We ……………………………………………………สัญชาติ/Nationality ………………………………………………..
อยูบานเลขที่/Residing at………………ถนน/Road……………………………ตําบล/แขวง/Sub district ………………………............
อําเภอ/เขต /District …………………………จังหวัด /Province ………………………รหัสไปรษณีย /Postal Code ……………………
2) เปนผูถือหุนของ/as a shareholder of บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)/MCOT Public Company Limited,
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม…………………….หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………...…เสียง ดังนี้
holding a total amount of
shares, and is entitled to cast
votes
หุนสามัญ....................................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสียง
Ordinary share
shares, and is entitled to cast
votes
หุนบุริมสิทธิ...............................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................................เสียง
Preferred share
shares, and is entitled to cast
votes
3) ขอมอบฉันทะให/ hereby appoint
(1) ชื่อ /Name.................………………….............................................………………....................อายุ /Age …………....ป
อยูบานเลขที่ /Residing at No.……………ถนน /Road ……………………………ตําบล/แขวง /Sub district ……….…………………
อําเภอ/เขต/District ………………………….จังหวัด/Province ………………………………รหัสไปรษณีย /Postal Code ………………
(2) ชื่อ /Name.................………………….............................................……………….....................อายุ /Age …………....ป
อยูบานเลขที่ /Residing at No.……………ถนน /Road ……………………………ตําบล/แขวง /Sub district ……….…………………
อําเภอ/เขต/District ………………………….จังหวัด/Province ………………………………รหัสไปรษณีย /Postal Code ………………
(3) ชื่อ /Name.................………………….............................................……………….....................อายุ /Age …………....ป
อยูบานเลขที่ /Residing at No.……………ถนน /Road ……………………………ตําบล/แขวง /Sub district ……….…………………
อําเภอ/เขต/District ………………………….จังหวัด/Province ………………………………รหัสไปรษณีย /Postal Code ………………
หรือ มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย อายุ 47 ป
or the Independent Director/ Chairman of the Auditing Committee, Mr.Yarnsak Manomaiphiboon, age 47
เลขที่/ Residing at No. 63/1 ถนน / Road พระราม 9/ Rama 9 ตําบล/แขวง/Sub district หวยขวาง/Huaykwang
อําเภอ/เขต/District หวยขวาง/ Huaykwang จังหวัด/Province กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย / Postal Code 10310
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท
อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน บมจ.
อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2010 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday,
22 April 2010 at 13.30 hours at the Studio 1 Television building, MCOT, 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ / Agenda 1 : Report by the Chairman
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

-2(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552
Agenda 2 : To certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2009 held on 27 August 2009.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 3 : เรื่อง พิจารณารายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในป 2552 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552)
Agenda 3 : To acknowledge the Company’s operating results in 2009 (The period between 1 January and 31 December 2009)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 4 : เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552
Agenda 4 : To consider for approval of the balance sheet and the statement of profit and loss for the period ended 31 December 2009

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 5 : เรื่อง รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและพิจารณาการจายเงินปนผล ประจําป 2552
Agenda 5 : To acknowledge the payment of the interim dividend and consider the payment of dividends for the year 2009
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 6 : เรื่อง รับทราบการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงกอนครบวาระ และกรรมการที่ออกตามวาระ และ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
Agenda 6 : To acknowledge the appointment of the Director to replace the one resigning prior to the completion of his tenure and
the Directors’ retirement by rotation and to consider the appointment of the directors to replace those retiring by
rotation.

-3(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
The appointment of the whole Board of Directors
การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
The appointment of individual Directors
1. นายนัที เปรมรัศมี (Mr.Nathi Premrasmi)
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
2. นายจตุรงค ปญญาดิลก (Mr.Jaturong Panyadilok)
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
3. นายสมบูรณ มวงกล่ํา (Mr. Somboon Muangklam)
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
4. รศ.ดร.วิทยาธร ทอแกว (Assoc.Prof.Dr.Wittayatorn Tokeaw)
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 7 : เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
Agenda 7 : To consider the determination of remunerations of members of the Board of Directors
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 8 : เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2553
Agenda 8 : To consider the appointment of the Auditor and the determination of audit fees for the year 2010
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 9 : เรื่องอื่น ๆ (ถามี) / Agenda 9 : To consider other matters (if any)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

-4(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา การลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงชื่อ……………………………….ผูมอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Grantor
ลงชื่อ………………………………ผูรับมอบฉันทะ
Signed (……………………………….) Proxy
ลงชื่อ………………………………ผูรับมอบฉันทะ
Signed (……………………………….) Proxy
ลงชื่อ……………………………...ผูรับมอบฉันทะ
Signed (……………………………….) Proxy
หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
A 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.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ 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.

ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Annex to the Form of Proxy (Form B)
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of
MCOT Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
At the 2010 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 22 April 2010 at 13.30 hours at the Studio 1 Television
Building , MCOT 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310.
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย
or at any adjournment there of to any other date, time and venue.
………………………………………………….
วาระที่ /Agenda........................ เรื่อง /Subject ….....................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ /Agenda........................ เรื่อง /Subject ….....................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ /Agenda........................ เรื่อง /Subject ….....................................................................................................................................
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)

-2วาระที่…6..... เรื่อง…รับทราบการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และกรรมการที่ตองออกตามวาระ
และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
Agenda 6 Subject To acknowledge the appointment of the Director to replace the one resigning prior to the completion of his
tenure and the Directors’ retirement by rotation and to consider the appointment of the directors to replace
those retiring by rotation.
การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
The appointment of the whole Board of Directors
การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
The appointment of individual Directors
ชื่อ
Name

เห็นดวย (เสียง)
For (Votes)

ไมเห็นดวย (เสียง)
Against (Votes)

งดออกเสียง (เสียง)
Abstain (Votes)

1. นายนัที เปรมรัศมี
Mr. Nathi Premrasmi
2. นายจตุรงค ปญญาดิลก
Mr.Jaturong Panyadilok
3. นายสมบูรณ มวงกล่ํา
Mr. Somboon Muangklam
4. รศ.ดร.วิทยาธร ทอแกว
Assoc.Prof.Dr. Wittayatorn Tokeaw
ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.
ลงชื่อ………………………………………….ผูมอบฉันทะ
Signed (………………………………………) Grantor
Date วันที่………../…………/………….
ลงชื่อ………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ
Signed (………………………….……………) Proxy
Date วันที่………../…………/……………
ลงชื่อ………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ
Signed (………………………….……………) Proxy
Date วันที่………../…………/……………
ลงชื่อ………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ
Signed (………………………….……………) Proxy
Date วันที่………../…………/……………

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy Form C

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป
20 บาท

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถอื หุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลผูถอื หุน )
(for foreign shareholders who authorize the Custodian in Thailand.)
เขียนที่/ Made at ……………………………
วันที่/ Date …………เดือน/ Month ………………พ.ศ /Year ……..
1) ขาพเจา I/We ……………………………………………………สัญชาติ/Nationality ………………………………………………..
อยูบานเลขที่/Residing at………………ถนน/Road……………………………ตําบล/แขวง/Sub district ………………………............
อําเภอ/เขต /District …………………………จังหวัด /Province ………………………รหัสไปรษณีย /Postal Code ……………………
ในฐานะผูป ระกอบธุรกิจเปนผูรบั ฝากและดูแลหุนใหกับ.............................................................................................................................
As the Custodian of (Please specify the fund name / Shareholder name)
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
as a shareholder of MCOT Public Company Limited,
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม……………………………หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………...…เสียง ดังนี้
holding a total amount of
shares, and is entitled to cast
votes
หุนสามัญ..........................................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................................เสียง
Ordinary share
shares, and is entitled to cast
votes
หุนบุริมสิทธิ.....................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ............................................................เสียง
Preferred share
shares, and is entitled to cast
votes
2) ขอมอบฉันทะให/ hereby appoint
(1) ชื่อ /Name.................………………….............................................………………....................อายุ /Age …………....ป
อยูบานเลขที่ /Residing at No.……………ถนน /Road ……………………………ตําบล/แขวง /Sub district ……….…………………อําเภอ/เขต/
District ………………………….จังหวัด/Province ………………………………รหัสไปรษณีย /Postal Code ………………
(2) ชื่อ /Name.................………………….............................................……………….....................อายุ /Age …………....ป
อยูบานเลขที่ /Residing at No.……………ถนน /Road ……………………………ตําบล/แขวง /Sub district ……….…………………อําเภอ/เขต/
District ………………………….จังหวัด/Province ………………………………รหัสไปรษณีย /Postal Code ………………
(3) ชื่อ /Name.................………………….............................................……………….....................อายุ /Age …………....ป
อยูบานเลขที่ /Residing at No.……………ถนน /Road ……………………………ตําบล/แขวง /Sub district ……….…………………อําเภอ/เขต/
District ………………………….จังหวัด/Province ………………………………รหัสไปรษณีย /Postal Code ………………
หรือ มอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย อายุ 47 ป
or the Independent Director/ Chairman of the Auditing Committee, Mr.Yarnsak Manomaiphiboon, age 47
เลขที่/ Residing at No. 63/1 ถนน / Road พระราม 9/ Rama 9 ตําบล/แขวง/Sub district หวยขวาง/Huaykwang
อําเภอ/เขต/District หวยขวาง/ Huaykwang จังหวัด/Province กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย / Postal Code 10310
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท อสมท
จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน บมจ. อสมท เลขที่ 63/1
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2010 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday,
22 April 2010 at 13.30 hours at the Studio 1 Television building, MCOT, 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310.
หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ดวย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
The number of votes for which I/We authorize the Proxy to vote in this meeting is
มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดทีถ่ ือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
To authorize the Proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares
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To authorize the Proxy to cast the votes less than the total number of shares
หุนสามัญ............................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.............................................เสียง
Ordinary share
shares, and is entitled to cast
votes
หุนบุริมสิทธิ.......................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.............................................เสียง
Preference Share
shares, and is entitled to cast
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด/ Total..................................................เสียง/ votes
4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ / Agenda 1 : Report by the Chairman
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข)ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิงหาคม 2552
Agenda 2 : To certify the minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2009 held on 27 August 2009.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข)ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 3 : เรื่อง พิจารณารายงานผลการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ ในป 2552 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552)
Agenda 3 : To acknowledge the Company’s operating results in 2009 (The period between 1 January and 31 December 2009)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 4 : เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิงบดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2552
Agenda 4 : To consider for approval of the balance sheet and the statement of profit and loss for the period ended 31 December 2009
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 5 : เรื่อง รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและพิจารณาการจายเงินปนผล ประจําป 2552
Agenda 5 : To acknowledge the payment of the interim dividend and consider the payment of dividends for the year 2009

-3(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 6 : เรื่อง รับทราบการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตําแหนงกอนครบวาระ และกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
Agenda 6 : To acknowledge the appointment of the Director to replace the one resigning prior to the completion of his tenure and
the Directors’ retirement by rotation and to consider the appointment of the directors to replace those retiring by rotation.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข)ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด / The appointment of the whole Board of Directors
การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล / The appointment of individual Directors
1. นายนัที เปรมรัศมี (Mr.Nathi Premrasmi)
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
2. นายจตุรงค ปญญาดิลก (Mr.Jaturong Panyadilok)
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
3. นายสมบูรณ มวงกล่ํา (Mr. Somboon Muangklam)
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
4. รศ.ดร.วิทยาธร ทอแกว (Assoc.Prof.Dr. Wittayatorn Tokeaw)
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 7 : เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
Agenda 7 : To consider the determination of remunerations of members of the Board of Directors
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่ 8 : เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2553
Agenda 8 : To consider the appointment of the Auditor and the determination of audit fees for the year 2010
(ก) ใหผรู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ค) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
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(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ค) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามทีร่ ะบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถอื วาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ
ไมถอื เปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
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.
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ทปี่ ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผูรบั มอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทผี่ ูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามทีข่ าพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถอื เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงชื่อ / Signed ………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor
ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy
ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy
ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy
หมายเหตุ / Remarks:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผถู ือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูล งทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy from C
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ ือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันวาผูล งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. ผูถ ือหุน ที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเปนรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ 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.

ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Annex to the Form of Proxy (Form C)
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of
MCOT Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น.
ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
At the 2010 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, 22 April 2010 at 13.30 hours at the Studio 1 Television
Building , MCOT 63/1 Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310.
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นดวย / or at any adjournment there of to any other date, time and venue.
.………………………………………………….
วาระที่……………….เรื่อง…………………………………………………………………………………………….
Agenda
Subject
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่……………….เรื่อง…………………………………………………………………………………………….
Agenda
Subject
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)
วาระที่……………….เรื่อง…………………………………………………………………………………………….
Agenda
Subject
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
{ เห็นดวย…………..เสียง {ไมเห็นดวย…………..เสียง { งดออกเสียง…………..เสียง
Approve
vote(s)
Not approve
vote(s)
Abstain
vote(s)

-2วาระที่…6..... เรื่อง…รับทราบการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และกรรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 6 Subject To acknowledge the appointment of the Director to replace the one resigning prior to the completion of his
tenure and the Directors’ retirement by rotation and to consider the appointment of the directors to replace
those retiring by rotation.
การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
The appointment of the whole Board of Directors
การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
The appointment of individual Directors
ชื่อ
Name

เห็นดวย (เสียง)
For (Votes)

ไมเห็นดวย (เสียง)
Against (Votes)

งดออกเสียง (เสียง)
Abstain (Votes)

1. นายนัที เปรมรัศมี
Mr. Nathi Premrasmi
2. นายจตุรงค ปญญาดิลก
Mr.Jaturong Panyadilok
3. นายสมบูรณ มวงกล่ํา
Mr. Somboon Muangklam
4. รศ.ดร.วิทยาธร ทอแกว
Assoc.Prof.Dr. Wittayatorn Tokeaw
ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.
ลงชื่อ………………………………………….ผูมอบฉันทะ
Signed (………………………………………) Grantor
Date วันที่………../…………/………….
ลงชื่อ………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ
Signed (………………………….……………) Proxy
Date วันที่………../…………/……………
ลงชื่อ………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ
Signed (………………………….……………) Proxy
Date วันที่………../…………/……………
ลงชื่อ………………………………………….ผูรับมอบฉันทะ
Signed (………………………….……………) Proxy
Date วันที่………../…………/……………

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผูถือหุนมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ
Document submitted for consideration in the case that a shareholder assigning a proxy to the Independent Director

ชื่อ – ชื่อสกุล
Name-Surname:

ประวัติกรรมการที่เปนอิสระ
Resume of Independent Director
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
MCOT Public Company Limited
........................................
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon

วัน/เดือน/ปเกิด
Date of Birth:

5 มีนาคม 2506
5 March 1963

วุฒิการศึกษา
Education

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ดานการเงินและการจัดการ
มหาวิทยาลัยอินเดียนา, บลูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา
- MBA (Finance and Management), Indiana University, Bloomington, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Bachelor of Engineering (2nd Honor), Chulalongkorn University

ตําแหนงงานในปจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
Director /Executive Director, Bualuang Securities Co., Ltd

ประสบการณทํางาน
Working Experience:

- กรรมการผูอํานวยการ บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
- Executive Director, Bualuang Securities Co., Ltd.
- กรรมการผูจัดการ บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
- Managing Director, Bualuang Securities Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย
- Executive Director, Association of Securities
- กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด
- Director, Settrade.com Co., Ltd.
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อยุธยา อลิอันซ ซี.พี. ประกันชีวิต
- Independent Director and Member of the Audit Committee,
Ayudhya Allianz C.P. Life Plc.
- กรรมการและรองกรรมการผูอํานวยการฝายคาหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย เจ เอฟ ธนาคม จํากัด
- Director and Deputy Executive Director, Securities Trading Department,
J F Thanakom Co., Ltd.
- อนุกรรมการ ตลาดหลักทรัพยใหม
- Sub-Committee Member, Market of Alternative Investment (MAI)
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เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
1. กรณีเขารวมประชุมดวยตนเอง:
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
- ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแกไขชื่อ-ชื่อสกุล ตองแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
2. กรณีมอบฉันทะ:
- ผูถือหุนที่มอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะ ใหผูหนึ่งผูใดเปนผูรับมอบฉันทะก็ได แตผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียว
เทานั้นที่มีสิทธิเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมนี้
- ผูมอบฉันทะอาจแสดงความประสงคที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดในแตละวาระของการประชุมวาเห็นดวย ไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียง โดยกําหนดไวในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคของผูมอบฉันทะ
- ใหผูรับมอบฉันทะสงหนังสือมอบฉันทะไวตอประธานที่ประชุมและ/หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานกอนเวลา
ประชุม โดยกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อใหครบถวน หากมีการแกไข หรือขีดลบขอความที่สําคัญ ผูมอบฉันทะตอง
ลงนามกํากับไวทุกแหง หนังสือมอบฉันทะตองติดอากรแสตมป 20 บาท (บมจ. อสมท รับภาระติดอากรแสตมปให)
เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ
• กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ
ของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ และภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวขาราชการของผูรับมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
• กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทาง
• กรณีผมู อบฉันทะเปนนิติบุคคล:
- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่มีอํานาจรับรอง ที่ไดออกให
ไมเกิน 1 ป ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคลนั้น ๆ ภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกตอง
โดยกรรมการดังกลาว
- นิติบุคคลสัญชาติตางดาว : ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อพรอมประทับตราบริษัทในหนังสือ
มอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่คลายคลึง
กันตามกฎหมายเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละ
ประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของ
สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือบุคคลซึ่ง
สามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารี่
พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง

-2• กรณีใชการพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความกํากับไววา
“ลายพิมพหัวแมมือซายของ …….” และตองมีพยาน 2 คน รับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้น และ
ตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยาน ซึ่งพยานตองลงลายมือชื่อรับรอง และตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวขาราชการของพยานพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองแนบไปพรอมกันดวย
• ในการประชุมสามัญผูถือหุน บมจ. อสมท ประจําป 2553 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง
ผูถือหุนอาจเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือก
มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได ตามรายชื่อดังตอไปนี้
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
ประธานกรรมการตรวจสอบ (เอกสารมอบฉันทะ)
ฝายเลขานุการบริษัท บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310
ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดทําขึ้น
และลงนามครบถวนตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน ไปยังเลขานุการบริษัทฯ พรอมเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดย
สงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 วัน
• ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะเขารวมประชุม จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวขาราชการ/
หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) ของผูรับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม : ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน
โดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวัน
ประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย
4. กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว : ใหบิดา-มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่น
เขารวมประชุมแทน โดยจะตองนําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย
5. กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ: ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือ
มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ซึ่งลงนามรับรอง
โดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย
การลงทะเบียน
เจาหนาที่บริษัทฯ จะเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 3 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
องคประชุม
ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม

-3การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุน
นั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนินการให
เปนไปตามที่กําหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนน
ในแตละวาระดังกลาว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไว
ในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น
3. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม
อาจจะเชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได
4. การลงคะแนนลับ อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คน รองขอและที่ประชุมลงมติใหมีการ
ลงคะแนนลับดังกลาว โดยประธานในที่ประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจงใหที่ประชุม
ทราบกอนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาว
5. ขอบังคับ บมจ. อสมท ขอ 29 กําหนดวา “มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหชี้ขาดดวยคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด”

[ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตองและครบถวนเขารวมประชุมเทานั้น \
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ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน
ขอ 20 ใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมเชนนี้
ใหเรียกวา “การประชุมสามัญ” การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากนี้ใหเรียกวา “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ขอ 21 ผูถือหุนที่ถือหุนรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนอยางนอย
ยี่สิบหา (25) คนซึ่งถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด อาจ
รองขอเปนหนังสือใหคณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการขอใหเรียก
ประชุมไวในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอดังกลาวจากผูถือหุน
ขอ 22 ใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนโดยสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมใหผูถือหุนและนายทะเบียนตามกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัดไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นใหระบุ สถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวา
เปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และ
ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วัน กอนวันประชุม
ขอ 24 ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง หุนหนึ่ง (1) หุน มีคะแนนเสียง
หนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอ และที่
ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธาน
ในที่ประชุมกําหนด
ขอ 25 ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได ทั้งนี้
การมอบฉันทะนั้นตองทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและมอบแกประธานกรรมการ หรือ
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
หนังสือมอบฉันทะใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดไว ซึ่ง
อยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(1) จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยู
(2) ชื่อผูรับมอบฉันทะ
(3) ครั้งที่ และวัน เดือน ป ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนน ผูรับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผูถือหุนผูมอบฉันทะมี
รวมกัน เวนแตผูรับมอบฉันทะจะแถลงตอที่ประชุมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสียงแทนผูมอบฉันทะเพียงบางคน
โดยระบุชื่อผูมอบฉันทะ และจํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยูดวย

-2ขอ 26 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผูถือหุน เพราะผูถือหุนรองขอตามขอบังคับขอ 21. เมื่อลวงเวลานัดประชุมไปแลวถึง
หนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผูถือหุนยังไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหยกเลิกการประชุม
ดังกลาว แตหากในกรณีที่การเรียกประชุมนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอตาม ขอบังคับขอ 21.
ก็ใหเรียกประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน ไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน และอยางมากไมเกินสิบสี่
(14) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหมนี้ไมจําตองมีผูถือหุนครบองคประชุม
ขอ 28 ประธานที่ประชุมผูถือหุนเปนผูดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับนี้ตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว
ในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
(2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุม
เมื่อที่ประชุมไดพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดอาจขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมก็ได
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนเสนอไม
เสร็จตามวรรคสอง แลวแตกรณี และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณาออกไป ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน
และเวลาที่จะประชุมในคราวตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาและ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาว
นัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย

ขอ 29 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหชี้ขาดดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด

ขอ 30 การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังตอไปนี้ จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัท
(2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
(3) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(4) การออกและเสนอขายหุนกู
(5) การควบบริษัท
(6) การเลิกบริษัท
(7) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(8) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไมวาจะเปนบริษัทมหาชนจํากัด หรือบริษัทจํากัดมาเปนของบริษัท
(9) การทํา แกไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
(10) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
(11) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน

-3ขอ 31 ผูถือหุนซึ่งมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เวนแตการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ขอ 34 ในการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ นอกจากที่ขอบังคับนี้กําหนดไวใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอ 37 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ใหผูถือหุนแตละรายใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็
ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเปนเสียงชี้ขาด

สิ่งที่สงมาดวย 9

แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2552
กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอรม และสงโทรสารไปที่หมายเลข 0 2245 1854 หรือสงไปรษณีย ถึง
สํานักงานเลขานุการบริษทั บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
วงเล็บมุมซองวา ขอรับหนังสือรายงานประจําป 2552

เรียน สํานักงานเลขานุการบริษัท
ขาพเจา ชื่อ.............................................................................................................................................................
ที่อยู เลขที่ ...................................................หมู..........................ซอย...................................................................................
หมูบาน.......................................................................................ถนน..................................................................................
แขวง.......................................................................................... เขต……………………………………………………….
จังหวัด.......................................................................................รหัสไปรษณีย.....................................................................
โทรศัพท...............................................................................................................................................................................
มีความประสงคขอรับเอกสารรายงานประจําป 2552 ของ บมจ. อสมท ในรูปแบบหนังสือ

