รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษทั อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2554
วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2554
ณ ห้ องส่ ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท
เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ศ.สุ รพล นิติไกรพจน์
ประธานกรรมการ
2. นายจาตุรงค์ ปัญญาดิลก
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางมัทนา วัทนฤทธิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายนัที เปรมรัศมี
กรรมการ
5. นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการ
6. รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
กรรมการ
7. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
กรรมการ
8. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการ
9. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า
กรรมการ
10. นายพงษ์ชยั อมตานนท์
กรรมการ
11. นางดารณี เจริ ญรัชต์ภาคย์
กรรมการ
12. นายธนวัฒน์ วันสม
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายธี รศักดิ์ สุ วรรณยศ

ติดภารกิจ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ เอกพจน์
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
2. นางสุ นทรี ย ์ แก้วกรณ์
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
3. นายสุ ระ เกนทะนะศิล
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
4. นายเจษฎา พรหมจาต
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
5. นางกมลาสิ ริ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานวิทยุ
6. นายพรชัย ปิ ยะเกศิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานโทรทัศน์
7. นายขจรศักดิ์ ทิพย์ทศั น์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานข่าว
8. นายเขมทัตต์ พลเดช
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานตลาด
9. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักงานกฎหมาย
10. นางสุ ทิศา เหลืองไพโรจน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานการเงินและบริ หารความเสี่ ยง
11. นายสมชีพ พงศ์คุณ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี
12. นางกฤตพร พากเพียร
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานธุรกิจใหม่
13. นายอาพล ทรงจริ นทร์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักตรวจสอบภายใน
14. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
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15. นางสมถวิล จรรยาวงศ์
16. นายเกรี ยงศักดิ์ กังวานวงศ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั
และเลขานุการบริ ษทั

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
1. นางสาวปรี ยา คงสุ ข
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7
2. นางสาวสุ ชีรา หาดนิล
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 5
ผู้มาประชุม
1. กระทรวงการคลังถือหุ น้ จานวน 452,134,022 หุ น้ (โดย นางปิ ยวรรณ ล่ามกิจจา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ
ชานาญการพิเศษ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิ น จากัด ถือหุน้ จานวน 78,865,978 หุน้ (โดย นางสาววราภา โรจน์รังษี เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
3. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ จานวน 789 ราย ถือหุน้ จานวน 44,469,213 หุน้
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ศาสตราจารย์ สุ รพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม แจ้งว่า ขณะนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วม
ประชุ ม โดยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุมด้วยตนเองจานวน 532 ราย ถือหุ ้น 2,521,340 หุ ้น และผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะ
จานวน 185 ราย นับจานวนหุ น้ ได้ 493,717,626 หุ น้ รวมทั้งหมด 496,238,966 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 72.22 ของจานวน
หุน้ ทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ประจาปี
2554 และก่อนเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอแนะนากรรมการ บมจ. อสมท และผูบ้ ริ หาร ต่อที่ประชุ ม
ดังนี้
บริ ษทั ฯ มีกรรมการจานวนทั้งสิ้ น 13 คน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้มาเข้าร่ วมประชุมจานวน 1 คน เนื่ องจาก
ติดภารกิจ หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แนะนากรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุมต่อผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วย
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ศ.ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
2. นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก
3. นางมัทนา วัทนฤทธิ์
4. นายนัที เปรมรัศมี
5. นางดนุชา ยินดีพิธ
6. รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
7. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
8. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
9. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า
10. นายพงษ์ชยั อมตานนท์
11. นางดารณี เจริ ญรัชต์ภาคย์
12. นายธนวัฒน์ วันสม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
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ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ เอกพจน์
2. นางสุ นทรี ย ์ แก้วกรณ์
3. นายสุ ระ เกนทะนะศิล
4. นายเจษฎา พรหมจาต
5. นางกมลาสิ ริ อิศรางกูร ณ อยุธยา
6. นายพรชัย ปิ ยะเกศิน
7. นายขจรศักดิ์ ทิพย์ทศั น์
8. นายเขมทัตต์ พลเดช
9. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
10. นางสุ ทิศา เหลืองไพโรจน์
11. นายสมชีพ พงศ์คุณ
12. นางกฤตพร พากเพียร
13. นายอาพล ทรงจริ นทร์
14. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
15. นางสมถวิล จรรยาวงศ์
16. นายเกรี ยงศักดิ์ กังวานวงศ์

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานวิทยุ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานโทรทัศน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานข่าว
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานตลาด
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักงานกฎหมาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานการเงินและบริ หารความเสี่ ยง
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานธุรกิจใหม่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั
และเลขานุการบริ ษทั

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายเกรี ยงศักดิ์ กังวานวงศ์ ผูช้ ่ วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงผูถ้ ือหุน้ ทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสี ยง
นายเกรี ยงศั กดิ์ กังวานวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การขอมติ
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านลงมติ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรื อ
งดออกเสี ย ง พร้ อ มลงชื่ อ ก ากับ ในบัต รลงคะแนน หลัง จากนั้นประธานจะขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม โดยจะขอให้ผูท้ ี่
ไม่ เ ห็ นชอบ และงดออกเสี ย งยกมื อขึ้ น เพื่ อ ให้เ จ้าหน้า ที่ ข องบริ ษ ทั ฯ เก็บบัต รลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่ เห็ นชอบ
ไม่เห็นชอบหรื องดออกเสี ยง และหากไม่มีการยกมือ จะถือว่าในวาระนั้น ๆ มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์ สาหรับใน
กรณี ผถู ้ ือหุ ้นมีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้ น และเมื่อประธานฯ อนุ ญาตแล้ว ขอ
ความกรุ ณาแนะนาตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น
จากนั้น จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้น และเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อพิ จารณาสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื่ อให้สอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดย บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) ดังกล่าว ทางเว็บไซด์
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www.mcot.net/ir
ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2553 และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ ของ บมจ. อสมท ได้แก่ทาง
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานี วิทยุทวั่ ประเทศ และเว็บไซด์ระหว่างวันที่ 3 – 31 ธันวาคม 2553 รวมถึงประกาศ
ทางหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ซึ่ งเมื่อครบกาหนดเวลาที่เปิ ดให้ผูถ้ ือหุ น้ เสนอระเบี ยบวาระและรายชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหา
เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2554 แล้ว ไม่ปรากฏว่า มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอระเบียบวาระและ
รายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2554 ทั้งทางไปรษณี ย ์
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 เพื่อจัดส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในวันที่ 7 เมษายน 2554 สาหรับเรื่ องต่าง ๆ ที่เป็ นข้อเสนอแนะของ
ผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี ที่แล้ว จะขอไปนาเสนอพร้อมกับเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถามในวาระเรื่ อง
อื่น ๆ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ปี 2553 วันที่ 22 เมษายน 2553
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ปี 2553 วันที่ 22
เมษายน 2553 และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งจัดส่ ง
รายงานการประชุ มให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อ มเอกสารการประชุ มล่วงหน้าแล้ว หากผูถ้ ื อหุ ้นมี ความประสงค์ ขอแก้ไ ข
รายงานการประชุ มดังกล่าว โปรดแจ้งที่ ประชุ มทราบด้วย และหากไม่มีผูใ้ ดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุ ม
ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ปี 2553 วันที่ 22 เมษายน 2553
นายสมชาย จันทร์ สอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความล่าช้าของการจัดส่ งเอกสารการประชุม ทาให้ผถู ้ ือหุ น้ ไม่ได้
รับเอกสารก่อนการประชุม
นายสุ ชาติ วงศ์ กาญจนา ผู้ถือหุ้ น แสดงความเห็ นว่า ได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ ของ บมจ. อสมท และได้รับแจ้งว่า
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ได้จดั ส่ งให้กบั บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 7 เมษายน
2554 แล้ว และหากผูถ้ ือหุ ้นไม่ได้รับเอกสารการประชุ มสามารถนาบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อลงทะเบี ยนเข้าร่ วม
ประชุม แต่ผถู ้ ือหุน้ บางคนอาจต้องการเอกสารไปศึกษาก่อน
นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดได้
ประธานฯ ขออภัยผูถ้ ือหุน้ เกี่ยวกับความล่าช้าของการจัดส่ งเอกสารการประชุม ซึ่ งได้ตรวจสอบกับบริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด แล้ว ได้รับแจ้งพร้อมกับหลักฐานการรับฝากของศูนย์ไปรษณี ยท์ ี่แจ้งวัฒนะ ซึ่ งรับ
ฝากเอกสารการประชุ ม จานวนทั้งสิ้ น 13,914 ซอง ในวันที่ 7 เมษายน 2554 ซึ่ ง บมจ. อสมท จะได้ตรวจสอบกับ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ และบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด เพื่อขอคาชี้ แจงเกี่ ยวกับการจัดส่ งเอกสารที่ล่าช้าต่อไป จากนั้น
ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2553 วันที่ 22 เมษายน 2553
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มพิจารณารายงานการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ปี 2553 วันที่ 22 เมษายน 2553 แล้ว
มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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รับรองรายงานการประชุม จานวน
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

575,325,114 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9996
1,653 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0002
500 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดาเนินกิจการของบริษทั ในปี 2553
ประธานฯ นาเสนอผลการดาเนิ นกิจการต่อที่ประชุม โดยเป็ นผลการดาเนิ นกิจการระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึง 31
ธันวาคม 2553 ซึ่ งขอนาเสนอต่อที่ประชุมในรู ปแบบของ Video Presentation ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ซึ่ งจะ
เป็ นแนวทางของการพัฒนาธุ รกิจใหม่ของบริ ษทั ต่อไป โดยขอเสนอในรู ปวีดีโอระบบสามมิติ (3 dimensions) จึ งจะ
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานผลการดาเนินกิจการประจาปี 2553 ด้วย
นายเกริก สามนต์ ธรรม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า
1. บริ ษทั ควรแยกเล่มรายงานประจาปี เป็ นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะมีความหนาเกินไป และให้
ฝ่ ายบริ หารไปจัดการเอง
2. หน้าปกรายงานประจาปี ควรจะมีชื่อ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นภาษาไทยเพื่อแสดงความเป็ น
ไทยไปสู่ลกู หลาน
3. บมจ. อสมท ควรจัดประกวดเรี ยงความชิ งทุนการศึ กษา เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึ กษาได้แสดงความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับวงการโทรทัศน์และวิทยุฯ ของประเทศไทย และนาเสนอในรายงานประจาปี
ประธานฯ กล่าวว่า บมจ. อสมท รับเรื่ องชื่ อบริ ษทั ภาษาไทยไปดาเนิ นการ ส่ วนอีก 2 ข้อ จะรับไว้พิจารณาดาเนิ นการ
ต่อไป
นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ถือหุ้ น สอบถามเกี่ยวกับการดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ ้นจากการประชุมคราวที่
ผ่านมา
ประธานฯ ชี้แจงว่า การดาเนินการต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ น้ จะนาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือ
หุน้ ได้ซกั ถามในระเบียบวาระที่ 9 เรื่ องอื่น ๆ ซึ่ งมีอยูจ่ านวน 11 ประเด็น
นายปิ ติพัฒน์ พัฒน์ ธนฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า วาระนี้ ควรจะเป็ นเรื่ อง
รับทราบหรื อลงมติรับรอง
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีขอ้ สังเกตว่า ผลการดาเนิ นการดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนิ นการไปแล้ว จึงควร
จะเป็ นการรายงานเพื่อรับทราบ
ประธานฯ ขอรั บข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ไปปรั บปรุ งรายงานประจาปี ต่ อไป จากนั้นขอให้ที่
ประชุ ม รั บทราบรายงานผลการด าเนิ น กิ จการของบริ ษ ทั ในปี 2553 ของ บมจ. อสมท โดยไม่ มีก ารออกเสี ย ง
ลงคะแนนตามที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ในปี 2553
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ บดุล บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2553
ประธานฯ มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน นาเสนอผลประกอบการของบริ ษทั ต่อ
ที่ประชุม
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นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้ แจงผลการดาเนิ นกิ จการในปี 2553 ปรากฎตามงบกาไร
ขาดทุน และงบดุล ประจาปี 2553 สิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่ งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. งบดุลของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 10,389.322 ล้านบาท โดยเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน 5,881.830 ล้านบาท และ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,507.491 ล้านบาท
หนี้ สิ นรวม 2,725.298 ล้า นบาท เป็ นหนี้ สิ นหมุ นเวี ย น 1,760.112 ล้า นบาท และหนี้ สิ นไม่ หมุ นเวี ย น
965.186 ล้านบาท สาหรับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นจานวนรวม 7,664.023 ล้านบาท
2. งบกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ สาหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริ ษ ทั มี มี ร ายได้ท้ งั หมด 5,639.249 ล้า นบาท แยกเป็ น รายได้จากการด าเนิ นงานโทรทัศ น์แ ละวิท ยุ
4,712.235 ล้า นบาท รายได้จากการร่ วมด าเนิ นกิ จ การ 833.839 ล้า นบาท และรายได้อื่ น ๆ 93.175 ล้า นบาท มี
ค่าใช้จ่ายรวม 3,571.147 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีแล้ว 1,446.049 ล้านบาท แยกเป็ นกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ น
ของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย 23.330 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ใหญ่ 1,422.720 ล้านบาท คิดเป็ น
กาไรต่อหุน้ 2.07 บาท
นายสมชาย จันทร์ สอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายได้ของ บมจ. อสมทในส่ วนของวิทยุ ซึ่ งควรจะแยกรายละเอียด
รายได้และกาไรของแต่ละคลื่นให้ชดั เจนเพื่อจะได้เห็นประสิ ทธิ ภาพของแต่ละคลื่น
ประธานฯ ชี้แจงว่า ในเชิงการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาผลประกอบการและพัฒนาการของแต่ละคลื่น
เป็ นประจาทุกเดือน โดยในช่วง 3 เดือนของปี 2554 สถานี วิทยุฯ อสมท มีพฒั นาการที่ดีมาก แต่เนื่ องจากรู ปแบบของ
แต่ ละคลื่ นไม่เหมื อนกัน คลื่ นลูกทุ่ งมหานครเป็ นคลื่นที่ มีผลประกอบการดี ที่สุด ส่ วนคลื่นสารคดี และกี ฬา ในแง่
รายได้อาจจะไม่ดีเท่า ขึ้นอยู่กบั การแข่งขัน และความนิ ยม นอกจากนี้ ปัจจุบนั มีโทรทัศน์ดาวเทียมเพิ่มขึ้นหลายช่อง
จึงขอรับไปพิจารณากับฝ่ ายบริ หารเพื่อนาเสนอข้อมูลในปี ต่อไป
นายปิ ติพัฒน์ พัฒน์ ธนฐานโชค ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย แสดงความเห็นว่า โดยที่สมาคม
ส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย มีนโยบายถือหุน้ ของทุกบริ ษทั เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย จึงขอสอบถามดังนี้
1. รายงานประจาปี หน้า 154 งบกาไรขาดทุน สอบถามถึงสาเหตุของค่าใช้จ่ายการบริ หารที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่
ผ่านมาประมาณ 136 ล้านบาท
2. หน้า 214 หมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้อ 18 บริ ษทั มีรายการเจ้าหนี้ อื่นจากการซื้ อที่ ดิน อาคารองค์กร
สานักงาน เป็ นจานวนกว่า 163 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2552 เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดั สรร
ค่าใช้จ่ายในส่ วนต่างๆ นี้อย่างไร รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ ที่ได้มา
3. หน้า 228 หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ข้อ 23 รายได้จากการดาเนิ นการโทรทัศน์และวิทยุ สอบถาม
เกี่ ยวกับการลดลงของรายได้จากค่ าเช่ าเวลา และรายได้จากค่ าโฆษณาที่ เพิ่ มขึ้ นนั้นเพิ่ มขึ้ นจากการปรั บราคาหรื อ
เพิ่มขึ้นจากปริ มาณการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น
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นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า
1. หน้า 154 งบกาไรขาดทุน รายการค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท มีที่มาจากค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการร่ วมใจจาก หรื อ early retire ยอดเงิ นประมาณ 100 กว่าล้านบาท ซึ่ งจ่ายให้กบั พนักงานที่ขอเกษียณอายุ
ก่อนกาหนด และประมาณ 20 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานที่เกษียณอายุในช่วงปกติประจาปี ค่าใช้จ่ายจากการจ้าง
ที่ปรึ กษาในการปรับปรุ งระบบงานภายใน
2. หน้า 214 รายการหนี้ สินหมุนเวียน เจ้าหนี้ ค่าอุปกรณ์และที่ดินที่เพิ่ม 100 กว่าล้านบาท คือ เนื่ องจากในปี
2553 บริ ษทั ซื้ อรถส่ งสัญญาณดาวเทียมเพิ่ม 4 คัน ราคาประมาณคันละ 8 ล้านบาท รวมประมาณ 32 ล้านบาท ส่ วนที่ 2
เป็ นการจัดซื้ อระบบผลิตและจัดเก็บรายการโทรทัศน์ ประมาณ 59 ล้านบาท และการปรั บปรุ ง ระบบผลิตข่าว และ
ระบบเครื อข่าย ประมาณ 30 ล้านบาท รวมแล้วประมาณ 100 กว่าล้านบาท
3. หน้า 228 รายได้ค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นประมาณ 500 กว่าล้านบาท มาจากการปรับราคา และปริ มาณการขายที่
เพิ่มขึ้น จากการทากิจกรรม รวมถึงการใช้เวลาโฆษณา (utilization) ในช่วง primetime และ non-primetime ที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี 2552
4. สาหรับค่าเช่าเวลาที่ลดลง มาจากการปรับรู ปแบบธุ รกิจเป็ น time sharing ซึ่ งเป็ นการแบ่งเวลาโฆษณากับ
ผูผ้ ลิตรายการ
นายสมชาย จั น ทร์ สะอาด ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ตในการจัด กิ จ กรรมที่ อ าเภอทุ่ ง สง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ของสถานี วิทยุฯ เอฟ.เอ็ม 95 รายการมหัศ จรรย์พ ลัง หญิ ง ซึ่ งปรากฏเป็ นคลิ ปในเว็บไซต์
www.youtube.com
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า
1. รายงานประจาปี หน้า 228 รายได้ทุกรายการสู งกว่าปี 2552 ยกเว้นรายได้ค่าเช่ าเวลาโทรทัศน์เท่านั้นที่
ลดลง
2. ค่ า ใช้จ่ า ยด้า นวิ ท ยุ แ ละโทรทัศ น์ สู ง ขึ้ น ซึ่ งต้อ งแยกพิ จ ารณาระหว่ า ง ค่ า ใช้จ่ า ยโทรทัศ น์ แ ละวิ ท ยุ
โดยเฉพาะวิทยุ ต้องพิจารณาว่าจะแยกประเภทของแต่ละคลื่นเป็ นคลื่นสาธารณะ คลื่นเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม หรื อ
คลื่นธุ รกิจ ซึ่ งสาหรับคลื่นธุ รกิจจะตั้งเป้ าหมายในยุคการแข่งขันอย่างไร คลื่นสาธารณะจะยอมลดการขาดทุนรักษา
ประโยชน์ได้เท่าไร
3. รายงานประจาปี หน้า 238 ภาระผูกพันและหนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นภายหน้า เรื่ องคดีความ 9 คดี ซึ่ งมีทุน
ทรัพย์จานวนมาก
4. ขอทราบความคืบหน้าการจัดทาแผนการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่
5. การดาเนิ นโครงการร่ วมใจจาก หรื อ early retire ผูท้ ี่ ได้รับอนุ มตั ิ ให้เกษียณก่อนครบกาหนดแล้วจะ
สามารถกลับเข้ามาทางานใหม่ได้หรื อไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าเช่าเวลาของโทรทัศน์ลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนรู ปแบบเป็ น time sharing โดย บมจ. อสมท หา
โฆษณาเอง ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สาหรับคดีที่เป็ นเรื่ องเก่าที่ คา้ งมา บางกรณี ไม่ได้ต้ งั สารองไว้ โดยได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะต้องชาระ ส่ วนเรื่ องที่ดิน 50 ไร่ นั้น อสมท ทาแผนยุทธศาสตร์ไว้ชดั เจนแล้ว และได้เริ่ มดาเนิ นการ
ไปหลายอย่างแล้ว ชื่ อว่าผลตอบแทนที่ จะได้รับจากที่ ดิน น่ าจะสู งกว่าค่าตอบแทนจากดอกเบี้ ยเงิ นฝาก ขอยืนยันว่า
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คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้คิด และวางแผนด าเนิ นการหลายเรื่ องต่ อเนื่ องกันมา คงจะเห็ นเป็ นรู ปธรรมซึ่ งจะ
สามารถประกาศต่อสาธารณะได้ในเร็ วๆ นี้ ส่ วนข้อเสนอและข้อสังเกตอื่นขอรับไว้พิจารณาต่อไป
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31
ธันวาคม 2553
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล บัญชี กาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31
ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
575,422,940 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9938
ไม่เห็นด้วย
11,153 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0019
งดออกเสี ยง
24,162 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0041
วาระที่ 5 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลและพิจารณาการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2553
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุ มว่าสาหรับการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2553 คณะกรรมการฯ ได้มีมติ ให้จดั สรรกาไร
สุ ทธิ เพื่อจ่ายเงิ นปั นผล ประจาปี 2553 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ น้ ละ 1.90 บาท คิ ดเป็ นร้อยละ 92 ของกาไรต่อหุ ้น
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2553 ใน
อัตราหุ น้ ละ 0.80 บาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1
กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุน้ ละ 1.10 บาท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2553
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2553
ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
575,445,902 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9978
ไม่เห็นด้วย
10,153 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0017
งดออกเสี ยง
2,200 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0003
วาระที่ 6 รั บทราบกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย แสดงความจานงขอออกจากห้องประชุม ประกอบด้วย
1) นางดนุชา ยินดีพิธ
2) ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
3) นายพงษ์ชยั อมตานนท์
4) นางดารณี
เจริ ญรัชต์ภาคย์
และขอเชิญ นายนัที เปรมรัศมี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา เป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นายนัที เปรมรั ศมี ประธานคณะกรรมการสรรหา แจ้งให้ทราบเกี่ ยวกับกรรมการที่ ออกจากตาแหน่งตามวาระและ
รายชื่อบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ดังนี้ ปี นี้ มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่ งใน
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สามของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด ซึ่ งปัจจุบนั คณะกรรมการ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) มีจานวน 13 คน โดย
กรรมการซึ่ งอยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1) นางดนุชา ยินดีพิธ
2) ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
3) นายพงษ์ชยั อมตานนท์
4) นางดารณี
เจริ ญรัชต์ภาคย์
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 4 ท่าน
คณะกรรมการสรรหา ได้ดาเนิ นการสรรหาบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่จาเป็ นและจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่การดาเนิ นงานบริ ษทั ฯ โดย บมจ. อสมท
ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อของบริ ษทั และหนังสื อพิมพ์ เชิ ญให้ผถู ้ ือหุ ้น
เสนอระเบี ยบวาระและรายชื่ อบุคคลที่เห็นว่ามี คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่
วันที่ 1 -31 ธันวาคม 2553 แต่ไม่มีผใู ้ ดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ได้นาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ต่ อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุ มครั้ งที่ 3/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่ อพิ จารณาและมี มติ ให้
นาเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น โดยประวัติของแต่ละท่านได้นาส่ งผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเป็ นการล่วงหน้าแล้วพร้อม
หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และปรากฏบนจอภาพในขณะนี้ ดังนี้
1) นางดนุชา ยินดีพิธ
เป็ นกรรมการ
เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ตรงตามความ
จาเป็ นของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู ้ความชานาญในด้านการการบัญชี การเงิน การคลัง การธนาคาร ตลอดจน
ความจัดเจนด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเป็ นบุคคลที่อยู่ในบัญชี รายชื่ อกรรมการของกระทรวงการคลัง
และปั จจุบนั ดารงตาแหน่ งที่ ปรึ กษาการคลัง ระดับ 10 กระทรวงการคลัง จึ งเป็ นผูท้ ี่ มีประสบการณ์ในการทางานที่
หลากหลายและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของ บมจ. อสมท
นางดนุชา ยินดีพิธ ดารงตาแหน่งกรรมการ มาแล้ว 1 วาระ โดยตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ อย่างเหมาะสม และได้เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการชุ ดต่ าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมถึ งมี ผลการประเมิ นการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ดี
2) นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
เป็ นกรรมการอิสระ
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตรงตามความ
จาเป็ นของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู ้ความชานาญในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิ น การคลัง ปั จจุบนั เป็ นข้าราชการ
บานาญ ตาแหน่งรับราชการก่อนเกษียณอายุคือ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็ นบุคคลในบัญชี รายชื่ อกรรมการ
ของกระทรวงการคลัง และเคยดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท จึงมีความรู ้ความเข้าใจในธุ รกิจของ บมจ. อสมท
เป็ นอย่างยิ่ง และตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม และได้เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการชุด
ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีผลการประเมินการปฏิ บตั ิงานอยู่ในเกณฑ์ดี อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นกิ จการของ
บมจ. อสมท ตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
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3) นายสุ ทศั น์ ก้องธรณิ นทร์ เป็ นกรรมการอิสระ
เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ตรงตามความ
จาเป็ นของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู ้ความชานาญในด้านการบริ หารธุ รกิจ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การของบริ ษทั กรุ งเทพสลักภัณฑ์ จากัด และธุ รกิ จอีกหลายแห่ ง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์กบั การดาเนิ นธุ รกิ จ บมจ.
อสมท ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบนั
4) รศ.ดร.ธี รภัทร สงวนกชกร เป็ นกรรมการอิสระ
เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ตรงตามความ
จาเป็ นของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู ้ความชานาญในด้านเทคโนโลยี Digital Image Compression, IP Network
and Broadband Access Network, Quality of Service in Network, Cross-layer Design in Network, Digital Television
Broadcasting Technology ปั จจุ บันด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ป ระจ าสถาบัน เทคโนโลยี แ ห่ งเอเชี ย ต าแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ มีความรู ้ ความชานาญ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความจาเป็ นต่อธุ รกิ จ
ของ บมจ. อสมท ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบนั รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจใหม่ในอนาคต
นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ถือหุ้ น สอบถามเกี่ ยวกับกรณี ที่นางดนุชา ยินดี พิธ และนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ลาออก
จากการเป็ นกรรมการเมื่อปี ที่ผา่ นมา
ประธานฯ ชี้แจงว่า
1. กรณี นางดนุชา ยินดี พิธ ลาออกจากการเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เนื่ องจาก
คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคารออมสิ น ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท จึงต้องลาออกจาก บมจ. อสมท
เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. สาหรับ นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ลาออกจากการเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553
เนื่ องจากได้รั บแต่ งตั้งเป็ นปลัด กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา และได้รับแต่ งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจครบ 3 แห่ง ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตราฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
นายพฤทธานันต์ ศรี วงศ์ เลียง ผู้รับมอบฉั นทะ สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรและแบ่งกลุ่มกรรมการอิสระแยกตาม
ความถนัดทางวิชาชีพ และกระบวนการในการสรรหา เนื่องจากหากจานวนกรรมการในสาขาใดสาขาหนึ่ งน้อยเกินไป
หรื อมากเกินไป บริ ษทั อาจจะได้กรรมการซึ่ งไม่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญที่เพียงพอในการบริ หารองค์กรขนาดใหญ่
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อทุกคน
ว่าถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับ
ประธาน ชี้แจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการ อสมท ซึ่ งกาหนดว่า ต้องมีความรู ้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องและ
จะเป็ นประโยชน์กบั กิจการ บมจ. อสมท เช่น ความรู ้ดา้ นการเงิน งบประมาณ เทคโนโลยี กฎหมาย การบริ หารจัดการ
หรื อทรัพยากรบุคคล และหากขาดบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญในสาขาใดที่มีความจาเป็ น คณะกรรมการสรรหาจะ
ด าเนิ นการพิ จ ารณาสรรหากรรมการซึ่ ง มี ค วามรู ้ ค วามช านาญในสาขานั้น เช่ น เทคโนโลยี ท างด้า น Broadband
เทคโนโลยีทางด้านการสื่ อสารคมนาคม
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นายนัที เปรมรั ศมี กรรมการและประธานกรรมการสรรหา ชี้ แจงว่า การสรรหาต้องยึดหลักให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติ ที่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อกาหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจากัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริ ษทั รวมถึงบุคคลที่มีรายชื่ ออยู่ในบัญชี รายชื่ อกรรมการ
ของกระทรวงการคลัง หรื อ Directors’ Pool ซึ่ งจาเป็ นที่จะต้องนามาพิจารณาด้วย นอกจากนี้ จะต้องมีคุณสมบัติตาม
องค์ประกอบที่ บมจ. อสมท ต้องการ คือต้องมีความเชี่ ยวชาญ มีคุณวุฒิหลากหลาย เช่นการบริ หารจัดการองค์กร การ
สื่ อสารมวลชน ธุ รกิจการตลาด การศึกษาและสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี และการเงิ น กฎหมายแรงงาน และ
ด้านอื่ นๆ ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาได้ตรวจสอบคุ ณสมบัติของผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ ออย่างครบถ้วนและนาเสนอ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งต่อไป
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณารับทราบกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มรับทราบกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และมีมติ เลือกตั้งบุคคลตามที่ คณะกรรมการ
สรรหาเสนอทั้ง 4 คน โดยการออกเสี ยงลงคะแนนปรากฎผลดังนี้
1. นางดนุชา ยินดีพิธ เป็ นกรรมการ
เห็นด้วย
575,308,349 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9726
ไม่เห็นด้วย
100,324 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0174
งดออกเสี ยง
57,178 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0099
2. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เป็ นกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
575,338,296 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9778
ไม่เห็นด้วย
75,400 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0131
งดออกเสี ยง
52,155 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0090
3. นายสุ ทศั น์ ก้องธรนินทร์ เป็ นกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
575,298,062 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9708
ไม่เห็นด้วย
86,376 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0150
งดออกเสี ยง
81,413 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0141
4. รศ.ดร.ธี รภัทร สงวนกชกร เป็ นกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
575,312,426 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9733
ไม่เห็นด้วย
79,553 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0138
งดออกเสี ยง
73,872 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0128
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั
ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกรี ยงศักดิ์ กังวานวงศ์ ผูช้ ่ วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั ใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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นายเกรี ยงศั กดิ์ กังวานวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
กาหนดค่ าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ ประจาปี 2554 รวมถึงหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2554 และนาเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท
ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 พิจารณาอนุมตั ิให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับกรรมการเป็ นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่แปลงสภาพจากองค์การสื่ อสารมวลชนแห่ ง
ประเทศไทยเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อปี 2547 และคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีภารกิจและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการขยายตัวของการประกอบธุ รกิ จ และการแข่งขันที่ สูงขึ้ นใน
ตลาด จึงควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับกรรมการ เป็ นเดือนละ 15,000.- บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีภารกิจและความรับผิดชอบสู ง รวมถึงได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้ นได้แก่งาน
ด้าน Compliance และการดาเนิ นการเกี่ ยวกับระบบข้อร้องเรี ยน นอกจากนี้ เดิ มประธานกรรมการตรวจสอบ เคย
ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับในอัตรา 12,500.- บาท แต่ได้ถูก
ปรับลดลงเมื่อปี 2553 โดยให้ได้รับเพิ่ม ร้อยละ 25 เฉพาะเบี้ ยประชุ มเท่านั้น จึงควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดื อน
ของประธานกรรมการตรวจสอบ จาก 10,000.- บาท ต่อเดือน เป็ น 12,500.- บาท ต่อเดือน
จึงเห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2554 เป็ นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2554 พิจารณาดังนี้
1) ค่ าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการ ปี 2554
ค่ าตอบแทน
รายเดือน

ชื่อคณะ
1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท
หากเป็ นกรรมการในระหว่างเดื อนให้คานวณค่าตอบแทนตาม
สัดส่ วนของเดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา,คณะกรรมการก าหนดค่ าตอบแทน,
คณะกรรมการกากับ ดู แลกิจการ, คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ย ง, คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ และคณะกรรมการ
กลัน่ กรองงานบริหาร
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ประธานกรรมการ
30,000.-/เดือน
กรรมการ
15,000/เดือน
ประธาน
12,500/เดือน
กรรมการ
10,000/เดือน
-

ค่ าเบีย้ ประชุม
(เฉพาะกรณี ที่มาประชุม)

15,000/เดือน

5,000 /เดือน

10,000 /เดือน
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4. กรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้ รับแต่ งตั้งจากคณะกรรมการฯ ให้
10,000 /เดือน
เป็ น กรรมการ, อนุ ก รรมการฯ และ คณะท างานชุ ด ต่ า ง ๆ
นอกเหนือจากข้ อ 1-3
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ อนุกรรมการ หรื อคณะทางานในชุดต่าง ๆ มากกว่า 2 คณะ
นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นบั รวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 – 4) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ
เท่านั้น
ทั้งนี้ ประธานและรองประธาน ให้ ได้ รับเบีย้ ประชุมเพิม่ อีกร้ อยละ 25 และร้ อยละ 12.5 ตามลาดับ
2. กาหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายโบนัสกรรมการปี 2554
โบนัสกรรมการ ปี 2554
วงเงินโบนัสกรรมการ
ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุ ทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000 บาท
ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดาเนินงาน ต่ากว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตาม
สัดส่ วน ดังนี้
- ระดับคะแนนต่ากว่า 3.00 - 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน
- ระดับคะแนนต่ากว่า 2.50 - 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน
สาหรับการจ่ายโบนัสกรรมการปี 2553 เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2553
วันที่ 22 เมษายน 2553 มีมติอนุมตั ิไว้ ดังนี้
โบนัสกรรมการปี 2553 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553)
วงเงินโบนัสประจาปี 2553 ของกรรมการ : จานวน 3,556,799.- บาท (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุ ทธิ )
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25
คิดเป็ นเงิน 333,641. - บาท
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 12.5 คิดเป็ นเงิน 300,277. - บาท
กรรมการ บมจ. อสมท ได้รับโบนัส
คิดเป็ นเงิน 266,913.- บาท/คน
ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่ วนระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการ
หมายเหตุ: ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป
ประธานฯ สรุ ปประเด็นข้อเสนอดังนี้
1. ขอปรั บค่ า ตอบแทนรายเดื อนของกรรมการ จากเดื อนละ 10,000.- บาท เป็ นเดื อนละ 15,000.- บาท
เนื่องจากมีภารกิจและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการขยายตัวของการ
ประกอบธุรกิจ และการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาด
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2. ขอปรับค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการตรวจสอบ จาก 10,000.- บาทต่อเดือน เป็ น 12,500.บาทต่อเดือน เนื่องจากมีภารกิจและความรับผิดชอบสูง รวมถึงได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นได้แก่งานด้าน Compliance
และการดาเนินการเกี่ยวกับระบบข้อร้องเรี ยน
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ
1. การทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบการทุจริ ต
2. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คุณสมบัติของผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการชุดต่างๆ
ระยะเวลาการทางาน รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ประธาน ชี้ แจงว่าคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็ นการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พ ย์ ประกอบด้วยคณะกรรมการกากับดู แ ลกิ จการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน สาหรั บคณะกรรมการกิ จการสัมพันธ์น้ นั เป็ นการแต่ งตั้งตาม พ.ร.บ. แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในฐานะที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้นจะเป็ นคณะกรรมการที่จดั ตั้งขึ้นตามสภาพการทางาน โดย
กรรมการในแต่ละคณะจะมาจากกรรมการ บมจ. อสมท ยกเว้นบางคณะ ซึ่ งตามกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งมีบุคคลอื่น
เช่น คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ต้องมีตวั แทนจากฝ่ ายนายจ้างและพนักงาน คณะกรรมการกลัน่ กรองงานบริ หารซึ่ ง
นอกจากกรรมการ อสมท แล้วจะมีผบู ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องเท่านั้นรวมเป็ นกรรมการ ซึ่ งในการจ่ายค่าตอบแทนได้กาหนด
หลักเกณฑ์ไว้วา่ ผูท้ ี่เป็ นกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อเดือนเพียง 2 คณะเท่านั้น
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า
1. บทบาทตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบต้องสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ว่างบการเงินที่นาเสนอ
ได้สะท้อนความเป็ นจริ งของบริ ษทั อย่างถูกต้อง โปร่ งใส รวมถึ งการพิ จารณาถึ งโอกาสหรื อแนวทางในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพจากงบการเงิ นแต่ ละรายการทั้งทางด้า นเจ้า หนี้ แ ละลูกหนี้ และเสนอความเห็ นให้ฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
2. บทบาทการดาเนิ นการเรื่ องระบบควบคุมภายในของ บมจ. อสมท ที่ เพียงพอที่จะให้ความเสี่ ยงด้านต่างๆ
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับหรื อป้ องกันได้ โดยได้จดั ทาแผนงานควบคุมภายในระยะ 5 ปี เพื่อช่วยในการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรม และประเมินความเสี่ ยงในแต่ละกิจกรรมแล้วจึงจัดลาดับความสาคัญ และความถี่ใน
การเข้าไปตรวจสอบ ซึ่ งอาจจะไม่ใช่การจับทุจริ ตโดยตรงแต่เป็ นการป้ องกันการเกิดทุจริ ต
ประธาน ชี้แจงว่า บมจ. อสมท มีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นการจัดระบบสานักงานตรวจสอบภายใน
ใหม่ การดาเนินการให้มีหวั หน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน หรื อ CFO ที่มาจากการสรรหา และการวางระบบบริ หารจัดการ
ทางการเงิน โดยเฉพาะเงินฝากประจาของ บมจ. อสมท ซึ่ งมีเป็ นจานวนพันล้านบาท ให้ได้ประโยชน์มากขึ้น ซึ่ งเป็ น
ข้อเสนอที่มาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย จันทร์ สอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบดาเนิ นการเฉพาะด้านการเงิ นเพียงอย่างเดียว
หรื อตรวจสอบด้านจริ ยธรรมและความประพฤติของพนักงานด้วย
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ใน
การดาเนิ นการให้มีระบบการควบคุ มภายในที่ ดี ในการปฏิ บัติงาน เช่ นการกาหนดให้มีผูม้ ี อานาจอนุ มตั ิ ในแต่ ละ
ขั้นตอน รวมถึงการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามอานาจที่ ได้รับการอนุ มตั ิ แต่ หากเป็ นกรณี พนักงานมีพฤติ กรรมที่ ไม่
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เหมาะสม เป็ นเรื่ องของการจัด การภายในองค์ก ร ที่ ฝ่ายบริ หารต้องดาเนิ นการให้เป็ นไปตามระเบี ย บว่าด้ว ยการ
พนักงาน
นายสมชาย จันทร์ สอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบสาเหตุการทาร้ายร่ างกายพนักงานสถานี วิทยุฯ บมจ.
อสมท ซึ่ งเกิดเหตุภายใน บมจ. อสมท
นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์ เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับ
1. การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ และผูท้ าหน้าที่ประเมิน
2. หลักเกณฑ์การกาหนดให้กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ
3. การประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริ หาร
ประธานฯ ชี้แจงว่า
1. บริ ษ ัท มี การประกัน ความรั บผิ ด ของกรรมการ รวมถึ ง มี มาตรการป้ องกัน ความเสี่ ย ง และมาตรการ
ตรวจสอบภายในที่ดีพอสมควร
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเท่ากันคือ 10,000 บาท ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ ถึ งแม้จะ
เป็ นกรรมการมากกว่า 2 คณะ กรรมการผูน้ ้ นั จะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น
3. กระทรวงการคลังโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่ดาเนิ นการประเมินผลงานของ
รั ฐวิสาหกิ จทั้งหมด ในรู ปแบบของคณะกรรมการ มี บริ ษ ทั ทริ ส คอร์ ปอเรชั่น จากัด เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลในการ
ประเมิ นนาเสนอคณะกรรมการ ซึ่ งหลักเกณฑ์การประเมิ นผลงานดังกล่าวได้มีประกาศในเว็บไซต์ของสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท สาหรับผลการประเมินฯ ของ บมจ. อสมท ปี 2552 มี
คะแนน 3.4563 สาหรับ ปี 2553 คาดว่าจะมีคะแนนดีข้ ึน
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ
1. การพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแต่ละคณะ
2. การอุทิศเวลาให้กบั การทางานในตาแหน่งกรรมการ
3. เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
4. การตรวจสอบการทุจริ ต
นายลิม้ ศรนุวตั ร ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า ควรจะปรับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมให้กบั กรรมการทุกคณะ
นางอรวรรณ ชูดี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแนวทางหรื อนโยบายในการบริ หารงาน ซึ่ งเป็ น ผลที่ได้รับจากการศึกษา
ดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ ตามรายงานประจาปี หน้า 78 ซึ่ งไปดูงานด้านสื่ อและเทคโนโลยี NAB 2010 ที่
สหรั ฐ อเมริ ก า งาน IBC 2010 ที่ อ ัม สเตอร์ ด ัม ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ งาน MIPCOM 2010 ที่ ป ระเทศฝรั่ ง เศส
สถานี โ ทรทัศ น์ ช้ ัน น าที่ ป ระเทศอัง กฤษ และประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่ งเป็ นการแสวงหาความร่ ว มมื อ ในอนาคตกับ
ผูป้ ระกอบการสื่ อที่หลากหลายมุมมองเกี่ยวกับธุ รกิจ broadcast การผลิตการออกอากาศ ก่อนที่จะไปสู่ ดิจิตอลนาไปสู่
การผลิตแบบ low cost production
ประธานฯ ชี้แจงว่า
1. คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นคณะกรรมการชุ ดย่อยเพียงคณะเดียวที่ ได้รับค่าตอบแทน และเดิมประธาน
กรรมการตรวจสอบ เคยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับในอัตรา
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12,500.- บาท แต่ได้ถกู ปรับลดลงเมื่อปี 2553 โดยให้ได้รับเพิ่มร้อยละ 25 เฉพาะเบี้ยประชุมเท่านั้น คณะกรรมการจึง
เห็นควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการตรวจสอบ จาก 10,000.- บาท ต่อเดือน เป็ น 12,500.บาท ต่อเดือน เพื่อให้ได้รับเท่ากับอัตราเดิมก่อนปี 2553
2. คณะกรรมการได้นาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ในกิจการของ อสมท ที่
เป็ นรู ปธรรมคือการปรับเปลี่ยนไปสู่ โทรทัศน์ระบบดิจิตอล ระบบสามมิติ (3 Dimemtions) การนาไปสู่ ธุรกิจใหม่ ซึ่ ง
เป็ นประโยชน์ในเชิงธุรกิจข้างหน้าขององค์กร
นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการกาหนดจานวนประเทศที่คณะกรรมการจะเดินทางไปศึกษาดูงาน
ในแต่ละปี
ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้กาหนดแผนการดูงานในแต่ละปี โดยพิจารณาจากปฏิทินการจัดงานและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องซึ่ งแต่ละประเทศมีกาหนดจัดงานเป็ นประจาทุกปี รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสถานที่ดูงาน และในปี ที่
ผ่านมากรรมการแต่ละคนจะเดินทางดูงานต่างประเทศไม่เกิน 2 ครั้ง คือการดูงานประเทศใกล้ๆ และการดูงานประเทศ
ไกล โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อร่ วมเดินทางไปดูงานตามที่กาหนดไว้ในแผน
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการกาหนดการดูงานประเทศใกล้และประเทศไกล
นางมัทนา วัทนฤทธิ์ กรรมการ ชี้ แจงว่า การศึ กษาดูงานของกรรมการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิ นผล
รัฐวิสาหกิ จ ที่ ตอ้ งมีการส่ งเสริ มให้กรรมการได้รับการอบรมและศึ กษาดูงานเพื่อเป็ นการเพิ่ มพูนความรู ้ ที่จะนามา
เสริ มสร้างความเจริ ญให้กบั องค์กร สาหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศในปี ที่ผ่านมา มีท้ งั หมด 4 ครั้ง เพราะมีสถานที่
ให้ดูงานหลายแห่ง ในแต่ละครั้งกรรมการไม่ได้ไปทุกคน แต่จะแบ่งเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 4 คน เพื่อร่ วมเดินทางไปดูงาน
ในแต่ละครั้ง
ประธานฯ ชี้แจงว่า
1. การศึ กษาดูงานเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการดาเนิ นงานรัฐวิสาหกิจในส่ วนของบทบาทคณะกรรมการ
และมีความจาเป็ นเนื่ องจากลักษณะงานของ อสมท ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่ อสารและความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่
ต้องพัฒนาให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีในธุรกิจที่บริ หาร และเป็ นไปตามแผนงานการพัฒนากรรมการของกระทรวงการคลัง
2. ในปี 2554 บมจ. อสมท จะควบคุมค่าใช้จ่ายโดยจะลดสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงานต่อรายได้
จากการดาเนิ นงานจากร้อยละ 74 เป็ นร้อยละ 72 โดยจะ ลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารบนเงื่ อนไขที่ จะมี งานใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น
นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ถือหุ้ น แสดงความเห็นว่าการเดินทางดูงานต่างประเทศต้องเหมาะสม เป็ นประโยชน์ และไม่
ขัดแย้ง นอกจากนี้บริ ษทั ควรให้ความสาคัญกับผูถ้ ือหุน้ รายย่อยด้วย
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจาปี 25544
และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจาปี 2554
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจาปี 2554 และ
หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจาปี 2554 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

575,381,203 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9847
47,369 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0082
40,641 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0070

วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2554
ประธานฯ เสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิ อนุมตั ิแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 กาหนดให้สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีรัฐวิสาหกิจ
ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาเสนอให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี ของ บมจ.
อสมท และเนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงภารกิ จที่ เพิ่มขึ้ นในการตรวจสอบงบการเงิ นตามมาตรฐานใหม่ IFRS และ
ปริ มาณงานที่ เพิ่มขึ้ นในการทดสอบรายละเอียดรายการต่างๆ จึ งขอเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ปี 2554 เป็ นเงิ น
1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2554 ตามที่
เสนอ
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2554 ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
575,406,375 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9890
ไม่เห็นด้วย
30,697 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0053
งดออกเสี ยง
32,141 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0055
วาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ
แต่จะขอนาเสนอการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ จากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2553 ก่อน ดังนี้
1. การนาเสนอข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ หรื อ Financial Highlights ในรายงานประจาปี 2553 ได้นาเสนอไว้
ในหน้า 32 และสัดส่ วนรายการโทรทัศน์ ปรากฎในหน้า 38
2. การควบคุมการออกอากาศของวิทยุชุมชน ได้ดาเนินการดังนี้
- จัดทาหนังสื อถึงสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกากับดูแลกิจการวิทยุชุมชน
- หารื อด้านเทคนิคกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อขยายเครื อข่ายการกระจายเสี ยงให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น
- วางแผนกลยุทธ์ดา้ นการตลาด เพื่อสร้างเครื อข่ายการตลาด
3. การเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มและรายชื่ อบุ คคลเข้ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ได้
กาหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ ฯ กรณี ดงั กล่าวดังนี้
- การเสนอระเบียบวาระการประชุม ต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีสดั ส่ วนการถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
- การเสนอรายชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ต้องเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสัดส่ วนการ
ถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 100,000 หุน้
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- บมจ. อสมท ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระและรายชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณา
เข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อ บมจ. อสมท รวมทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2553
4. กรณี การต่อสัญญาร่ วมดาเนินกิจการส่ งโทรทัศน์สี ช่อง 3
- บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จากัด ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ จะชาระค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
บมจ. อสมท จานวน 405 ล้านบาท เนื่ องจากกระทรวงการคลัง มีความเห็ นว่า การกาหนดค่าตอบแทนที่ บริ ษทั
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด ตกลงชาระให้กบั บมจ. อสมท นั้น จะต้องดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ให้เอกชนเข้าร่ วมงาน หรื อดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 มาตรา 13 ดังนั้นจึงมีประเด็นทางกฎหมายที่แตกต่าง
กันอยู่ ทาให้ บมจ. อสมท จึงยังไม่สามารถรับค่าตอบแทนดังกล่าวได้
- บมจ. อสมท ได้มีหนังสื อหารื อสานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เพื่ อขอให้ตีความข้อกฎหมายและ
สัญญา เพื่อเป็ นแนวปฏิ บตั ิ ที่เป็ นบรรทัดฐานต่อไป และขณะนี้ อยู่ระหว่างรอความเห็นจากสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
5. กรณี ผลกระทบจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ และ พ.ร.บ. องค์กรคลื่นความถี่ฯ
- คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เร่ งรัดให้มีการกาหนดแนวทางจัดเตรี ยมรู ปแบบที่เหมาะสมกับกฎหมาย
ใหม่
- บมจ. อสมท ได้จดั ทาแผนการดาเนิ นงานทั้งการตลาด การลงทุน แผนงานด้านวิศวกรรม และแผนงานที่
เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จหลักด้านโทรทัศน์ วิทยุ และธุ รกิ จใหม่ของ บมจ. อสมท เพื่ อความพร้อมอย่างเต็มที่ ในการเข้าสู่
บริ บทใหม่ของกิจการกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพภายในปี 2554
6. บมจ. อสมท ได้ตรวจสอบการดาเนิ นการตามของสถานี วิทยุ FM 99 MHz แล้วไม่พบการกระทาความผิด
แต่อย่างใด
7. บมจ. อสมท ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ติดตามเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ น้ สอบถามหรื อให้ขอ้ มูลจากการประชุมครั้ง
ก่อนในวาระที่ 9 เรื่ องอื่น ๆ
8. กรณี บริ ษทั ไร่ สม้ จากัด
- บริ ษทั ไร่ ส้ม จากัด ฟ้ อง บมจ. อสมท ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย และ บมจ. อสมท
ได้แก้ต่างต่อสู ้คดี ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง และ คณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติ (ปปช.)
9. บมจ. อสมท ได้เ ชิ ญผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมกิ จกรรมต่ าง ๆ เช่ น งานไนน์เอนเตอร์ เทน อวอร์ ด กิ จกรรมตาม
แผนปฏิบตั ิการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้แก่ แผนงานขยายผลผลิตภัณฑ์ภทั รพัฒน์ของมูลนิธิชยั พัฒนา
10. จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่ อสารดังนี้
- directors@mcot.net เพื่อติดต่อแจ้งเบาะแส และเรื่ องร้องเรี ยน กับกรรมการ บมจ. อสมท
- www.mcot.net/ir เพื่อเป็ นช่องทางติดต่อและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
11. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดผังรายการ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ บมจ. อสมท ได้กาหนดแนวทาง
ให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ จัดทากรอบเวลา ขั้นตอน และวิธีการนาเสนอรายการ รวมทั้งประกาศให้ผปู ้ ระกอบการ
และสาธารณชนรับทราบ
นายสมชาย จันทร์ สะอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ
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1. คาสัง่ ที่ 153/2550 เรื่ องให้ลูกจ้างสัญญาจ้างออกจากงาน ตามการกระทาความผิดวินยั อย่างร้ายแรง ตามข้อ
42 (4) (5) (6) (7) และข้อ 46 (3) (4) (8) ของข้อบังคับ อสมท ฉบับที่ 43 ว่าด้วยการพนักงาน
2. การยืมเงินทดรองของพนักงาน ซึ่ งต้องดาเนิ นการภายใน 10 วันทาการ นับจากวันเดินกลับ และภายใน 15
วันทาการนับจากวันเดินทางกลับ ในกรณี เดินทางไปต่างประเทศ หรื อ 15 วัน นับจากวันที่รับเงินทดรอง
3. การดาเนินคดีกบั อดีตพนักงานคนหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทุจริ ต
4. การเดินทางไปต่างประเทศโดยบริ ษทั จัดการท่องเที่ยว ได้มีการจัดซื้ อจัดจ้างตามระเบียบของ บมจ. อสมท
หรื อไม่ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ท่องเที่ยวเสนอราคาแข่งกัน
5. การดาเนินการกรณี ที่พนักงานขายของคลื่นวิทยุเปิ ดบริ ษทั ภายนอกเพื่อทาธุ รกิจกับ บมจ. อสมท และความ
ผิดพลาดในการออกอากาศจนต้องมีการออกอากาศชดเชย ของสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. 99
6. เรื่ องการงดจ่ายเงิ นรางวัลนาเข้าให้กบั พนักงาน ตามระเบี ยบว่าด้วยเงิ นรางวัลนาเข้า ซึ่ งอยู่ระหว่างการ
ฟ้ องร้องคดี ที่ศาลแรงงาน และ บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ โดยพนักงานได้ตรวจสอบแล้วว่า ตามระเบี ยบ
ข้อบังคับของ บมจ. อสมท สามารถจ่ายเงินตามฟ้ องให้กบั พนักงานคนนี้ได้
นายธนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้ แจงว่า บมจ. อสมท ได้ให้พนักงานคนดังกล่าวออกจากงานและมี
การดาเนิ นคดี แ ล้ว ส่ วนประเด็นที่ จะมี บุค คลอื่ น สมรู ้ ร่ วมคิ ดหรื อมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการเหล่า นี้ จะขอรั บไป
ดาเนิ นการ ให้เป็ นรู ปธรรมที่ ชดั เจน ซึ่ งตั้งแต่เข้ามารับตาแหน่งได้ให้ความสาคัญ ในการสะสางปั ญหา และเร่ งรัดหา
ข้อยุติให้ได้โดยเร็ ว และหากมีความจาเป็ นจะตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริ ง โดยไม่มีการละ
เว้น หรื อเลือกปฏิ บตั ิ รวมทั้งได้ดาเนิ นการตามกรอบของคณะกรรมการบริ ษทั และได้มีการจัดทานโยบายการกากับ
ดูแลกิ จการที่ดี และระเบี ยบจริ ยธรรมของพนักงานและผูบ้ ริ หาร ตลอดจนการปลูกจิ ตสานึ กด้วยการน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กร เพื่อพัฒนาคน และการทางานเชิงสร้างสรรค์ นอกจากนี้ในส่ วนของการจัดซื้ อจัดจ้าง
มีระเบียบค่อนข้างชัดเจน และดาเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่กาหนด
นายเอกสิ ทธิ์ ฟ้ าประทานชัย สอบถามว่า
1. ปี 2553 บมจ. อสมท มีโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด (early retire) ทาให้บริ ษทั ฯ มีกาไรลดลงกว่าปกติ
ในปี ต่อไป บมจ. อสมท มีโครงการอื่นหรื อไม่ที่ส่งผลกระทบต่อกาไรของบริ ษทั อย่างมีนยั ยะสาคัญ
2. ปี 2554 บมจ. อสมท คาดว่าจะมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไร
3. เป็ นไปได้หรื อไม่ที่อตั ราการจ่ายเงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ จะผันแปรไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น
นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า
1. ในปี 2553 บมจ. อสมท มีค่าใช้จ่ายตามโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด ประมาณ 115 ล้านบาท ซึ่ งมีผล
ต่อต้นทุนทางด้านเงินเดือนค่าจ้างที่ลดลง โดยจะมีผลต่างที่จะทาให้กาไรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.5
2. บมจ. อสมท ประมาณการว่า รายได้ของปี 2554 จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10
3. บมจ. อสมท จ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในสัดส่ วนที่ค่อนข้างสู ง โดยปี นี้ จ่ายในอัตราร้อยละ 92 ของกาไรต่อ
หุ น้ ซึ่ งในอนาคตจะต้องพิจารณาการจ่ายเงิ นปั นผลให้เหมาะสมกับความจาเป็ นในการใช้เงินเพื่อลงทุนในโครงการ
ต่าง ๆ
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ
1. นโยบายและมาตรการป้ องกันการคอรัปชัน่ หรื อเรี ยกรับเงินสิ นบน
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2. ปั ญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อนในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง บมจ. อสมท มีการแต่งตั้งกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารไปเป็ นกรรมการบริ ษทั ย่อย
3. การกากับดูแลการดาเนินการตามสัญญาร่ วมดาเนินกิจการกับ บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จากัด (มหาชน)
4. การยื่นหนังสื อร้องเรี ยนกับนายกรัฐมนตรี และทาข่าว ข่าวควรจะออกอากาศหรื อไม่ รวมถึงเกิดจากการ
บริ หารที่ขาดหลักธรรมาภิบาลหรื อไม่
5. การดาเนิ นโครงการเกษี ยณอายุก่อนกาหนด (Early retire) จะมี การดาเนิ นการอย่างไรไม่ให้เกิ ดกรณี
ประสงค์เข้าร่ วมโครงการและได้รับอนุมตั ิให้ออกแต่กลับใจไม่ออก เลยกาหนดเวลา ทาได้หรื อไม่ และหากบางคนที่
ได้รับอนุมตั ิแล้ว จะขอกลับเข้ามาทางานใหม่ เพราะโดนบีบให้ออก จะคืนเงินทั้งหมดได้หรื อไม่
6. กระบวนการและขั้นตอนในการปรับผังรายการ รวมถึงการประเมินผลหลังการปรับผังรายการ
7. ความเป็ นเอกภาพ และความรับผิดชอบในการทางาน
8. การแต่งตั้งผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
นายปิ ติพฒ
ั น์ พัฒน์ ธนฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบและการ
เตรี ยมการรองรับนโยบายการปฏิรูปสื่ อของรัฐบาล ซึ่ งจะส่ งผลให้ บมจ. อสมท ถูกเปลี่ยนสถานะจากผูใ้ ห้สัมปทาน
เป็ นผูป้ ระกอบการรายหนึ่ง
นายสุ ชาติ กัมพลกัญจนา ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า เอกสารรายงานงบการเงินประจาปี ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และสอบถาม
เกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อให้สดั ส่ วนการตลาดของโทรทัศน์ ขึ้นมาเป็ นอันดับ 3 หรื อ 2
นายสมชาย จันทร์ สะอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ ยวกับความคื บหน้าคดี ไร่ ส้มฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย 250 ล้านบาท
และการเปิ ดเผยชื่อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประธานฯ ชี้แจงว่า
1. บมจ. อสมท ไม่ได้ปกปิ ดรายชื่อผูท้ ี่ถกู ไล่ออกหรื อดาเนินคดี ในกรณี ไร่ สม้
2. ปัจจุบนั สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ อสมท มีสดั ส่ วนการตลาด ลาดับ 3 สูงกว่าสถานี โทรทัศน์ช่อง 5 และ
พยายามที่จะเข้าไปให้ใกล้ลาดับที่ 2 ให้มากขึ้น แต่ อสมท ยังมีขอ้ จากัด ที่ไม่ได้สามารถทาการตลาดได้ท้ งั หมด แต่ใน
ฐานะที่เป็ นองค์กรสื่ อของรัฐ ต้องมีส่วนในการสร้างสรรสังคมด้วย
3. ในฐานะประธานคณะกรรมการ อสมท และในนามกรรมการของ อสมท ทุกคน ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ไว้วางใจ
เพราะกรรมการทุกคนไม่ได้ม่งุ หวังหาประโยชน์ หรื อต้องการทารายการ หรื อจะได้อะไรเพิ่มขึ้นนอกเหนื อไปจากเบี้ย
ประชุม และค่าตอบแทน และกรรมการที่ทางานด้วยกันมาเป็ นเวลานาน จนถึงปั จจุบนั ไม่พบว่ามีขอ้ เท็จจริ งใดที่ส่อ
ไปในทางที่จะแสดงว่ากรรมการจะมีส่วนร่ วมในเรื่ องการรับเงินสิ นบน หรื อมีส่วนร่ วมในการกาหนดผังรายการ หรื อ
พยายามจะหาประโยชน์ที่ไม่ชอบจาก บมจ. อสมท คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะรักษาจุดยืนที่แน่วแน่ในการรักษา
ประโยชน์ของ บมจ. อสมท
4. ผลการประเมินการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจของ อสมท โดยกระทรวงการคลัง ดีข้ ึนตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา และ
ตั้งใจจะทาให้ผลการประเมินฯ และผลประกอบการดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
5. คณะกรรมการได้พยายามแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ เพื่อให้ อสมท มีพฒั นาการมากขึ้น ทั้งในแง่ของการยอมรับ
จากสังคม การเป็ นองค์กรสื่ อของรัฐที่มีคุณภาพ และที่สาคัญที่สุดในปี นี้คือ กรรมการ อสมท ร่ วมกับผูบ้ ริ หาร จะปรับ
โครงสร้างองค์กร อสมท ซึ่ งอาจจะมีปัญหาในเรื่ องคน ระบบการทางาน การเตรี ยมปรับตัวให้ทนั กับโลกที่เปลี่ยนไป
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อย่างรวดเร็ ว บริ บทของการกระจายเสี ยงการแพร่ ภาพที่จะมี กสทช และสื่ อเสรี ขอความกรุ ณาไว้วางใจและเชื่ อมัน่
กับพวกเราทุกคน ว่าจะตั้งใจทาให้ดีที่สุดบนพื้นฐานของความสุ จริ ต และการไม่มีส่วนได้เสี ยใน บมจ. อสมท โดยมิ
ชอบ
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกคน โดยหวังว่าจะได้มีโอกาสร่ วมกันพัฒนา บมจ. อสมท ให้ดีข้ ึน ด้วยข้อซักถาม
ความเห็น และการมาร่ วมประชุ มของท่านทั้งหลาย และหวังว่าจะมีผถู ้ ือหุ ้นมาประชุ มมากขึ้ นในปี หน้า บนพื้นฐาน
ความสุ ขของท่านทั้งหลายที่จะเห็นความสาเร็ จของ บมจ. อสมท มากยิ่งขึ้นกว่าปี นี้ และร่ วมกันทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์
กับองค์กรอย่างนี้ต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่าน
เลิกประชุมเวลา 17.25 น.

(ศาสตราจารย์ สุ รพล นิติไกรพจน์)
ประธานกรรมการ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
ทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุม
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