บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

เอกสาร
การประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2552
วันศุกรที่ 24 เมษายน 2552
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 1/2551
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
รายงานประจําป 2551 (แผน CD-Rom 1 แผน)
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และ 4)

รายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)

เอกสารประกอบการเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน

4

สิ่งที่สงมาดวย

หนังสือมอบฉันทะ และประวัติกรรมการอิสระ
(ประกอบการพิจารณากรณีมอบหมายใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ)
เงื่อนไข หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม
ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน
แบบฟอรมขอรับหนังสือรายงานประจําป 2551
แบบการลงทะเบียน
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

6
7
8
9
10
11

หมายเหตุ หากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะขอรับหนังสือรายงานประจําป 2551 กรุณากรอกแบบฟอรม
ขอรับหนังสือรายงานประจําป และสงโทรสารมาที่ สํานักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท : 02 201 6388, 02 201 6210, 02 201 6151, 02 201 6454
โทรสาร : 02 245 1854
E-mail : companysecretary@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 6153/906
30 มีนาคม 2552
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2552
เรียน ทานผูถือหุน
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551
2. CD – ROM รายงานประจําป 2551
3. ประวัติกรรมการใหมที่ไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและประวัติบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
5. รายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (ขอแนะนําใหใชแบบ ข.) และประวัติกรรมการอิสระ
7. เงื่อนไข หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ ในการเขารวมประชุม
8. ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน
9. แบบฟอรมขอรับหนังสือรายงานประจําป 2551
10. แบบการลงทะเบียน (ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําเอกสารชุดนี้มาในวันประชุมดวย)
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ดวย คณะกรรมการบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหจัดการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ประจําป 2552 ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน บมจ. อสมท ถ.พระราม 9 แขวง
หวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551
ขอเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ไดจัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2551 และบริษัทฯ ได
จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2551 แลวเสร็จ และจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวภายใน
14 วัน นับแตวันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.mcot.net/ir)
โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวา รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 ไดมีการบันทึกวาระการประชุมตาง ๆ โดยครบถวนถูกตองตรงตามความเปนจริงแลว
จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน บมจ. อสมท ประจําป 2552 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว

วาระที่ 3

พิจารณารายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในป 2551 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551)
ขอเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ประจําป 2551 ปรากฏในรายงานประจําป 2551
ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

-2ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารายงานผลการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ ในป 2551
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551
ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551
ดังปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจําป 2551 ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชี คือ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 5

รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และพิจารณาการจายเงินปนผล ประจําป 2551
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ขอบังคับของบริษัท ขอ 66 การจายเงินปนผลประจําปจะทําไดก็แตโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน
ขอบังคับของบริษัทขอ 68 การจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได และหามมิใหจายเงินปนผล
ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู เงินปนผลสําหรับหุนสามัญนั้นใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน และ
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะกระทํา
เชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป
ผลประกอบการของ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) รอบระยะเวลาตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551
มีกําไรสุทธิสําหรับงวด 1,230,108,547 บาท
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตาง ๆ ขึ้นอยูกับแผนการลงทุน
ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
เปรียบเทียบการจายเงินปนผล :
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ป 2551
ป 2550
1. กําไรสุทธิของงบการเงินรวม (ลานบาท)
1,230
1,114
2. จํานวนหุน (ลานหุน)
687
687
3. เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)
1.60
1.29
- เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
0.75
0.55
- เงินปนผลปลายป (บาท/หุน)
0.85
0.74
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นประมาณ (ลานบาท)
1,099
866
5. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)
89
80
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและอนุมัติจัดสรร
กําไรสุทธิเพื่อจายเงินปนผล ประจําป 2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.60 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวาง
กาลจากผลประกอบการ ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.75 บาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551
และกําหนดจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุนละ 0.85 บาท
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลประจําป 2551 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน
2552 และใหรวบรวมรายชื่อ ตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ในวันที่ 3 เมษายน 2552

-3วาระที่ 6

รับทราบการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระและกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ขอเท็จจริงและเหตุผล : 1. นางวิลาสินี อดุลยานนท ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
และคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาและนําเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
ไดดําเนินการสรรหาตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดและไดมีมติเห็นสมควรเสนอชื่อ นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งตอไป และคณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2551
วันที่ 23 กันยายน 2551 ไดมีมติเลือกตั้ง นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เปนกรรมการใหมแทนนางวิลาสินี อดุลยานนท
สําหรับขอมูลเบื้องตนของผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงปรากฏตาม
สิ่งที่สงมาดวย 3
2. นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ลาออกจากการเปนกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และคณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ
เพื่อดําเนินการสรรหาตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2550) และจะไดนําเสนอรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ
ใหญตอคณะกรรมการบริษัท
3. ขอบังคับของบริษัท ขอ 38 กําหนดวา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม เปนอัตราสวน ถาจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหนงตามวาระแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงใน
ปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปที่สามและปหลังๆ ตอไป
ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารง
ตําแหนงใหมก็ได” ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน 13 คน ไดมีการจับสลากออกตามวาระใน
ปที่หนึ่งและปที่สองแลว สําหรับปนี้เปนปที่ 3 กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ แต
เนื่องจากกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น ไดลาออกกอนครบวาระ และไดมีการเลือกตั้งกรรมการเขามาแทน ซึ่งมี
วาระการดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน ดังนั้นจึงมีกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ
ประกอบดวย
1) นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ
2) นายธงทอง จันทรางศุ
3) นายประสาน หวังรัตนปราณี
4) นายปราโมทย โชคศิริกุลชัย
5) นายนฤนารท พระปญญา
6) กรรมการผูอํานวยการใหญ
บมจ. อสมท ไดประกาศในเว็บไซตของ บมจ. อสมท เชิญใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นวามี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 -31 ธันวาคม 2551 แตไมมีผูใดเสนอระเบียบ
วาระและรายชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาจึงไดดําเนินการสรรหาบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู ความสามารถ และประสบการณ
รวมถึงองคประกอบที่จําเปนและจะเปนประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานบริษัทฯ จึงเห็นควรนําเสนอรายชื่อบุคคลที่
เหมาะสมจะเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ออกตามวาระเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ดังรายชื่อตอไปนี้

-41. นายสุรพล
2. นายธีรศักดิ์
3. นายญาณศักดิ์
4. นางดารณี
5. นางมัทนา

นิติไกรพจน
สุวรรณยศ
มโนมัยพิบูลย
เจริญรัชตภาคย
เหลืองนาคทองดี

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายจารุพงศ
นายธงทอง
นายประสาน
นายปราโมทย
นายนฤนารท

เรืองสุวรรณ
จันทรางศุ
หวังรัตนปราณี
โชคศิริกุลชัย
พระปญญา

สําหรับอีก 1 ตําแหนง บริษัทจะขออนุมัติที่ประชุมสามัญผูถือหุนสงวนสิทธิไวสําหรับผูที่จะไดรับการคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญตามขอบังคับบริษัท ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ
กําลังดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผูอํานวยการใหญตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
รายละเอียดความเห็นคณะกรรมการบริษัท และประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเปน
กรรมการปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 4
ความเห็นของคณะกรรมการ : 1. เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบกรรมการที่พนจากตําแหนงกอน
ครบวาระและรับทราบการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงดังกลาว
2. เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบกรรมการที่ตองออกตามวาระ และพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการที่จะเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
3. เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติสงวนสิทธิกรรมการที่วางอีก 1
ตําแหนง ไวสําหรับผูที่จะไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญตามขอบังคับบริษัท
วาระที่ 7

พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ขอบังคับของบริษัท ขอ 34 กําหนดวา “ในการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ นอกจากที่
ขอบังคับนี้กําหนดไว ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุนซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3)
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาอํานาจหนาที่และการบริหารกิจการของบริษัทฯ แลวเห็นวา คณะกรรมการ
บริษัท ไดควบคุมดูแลกิจการจนประสบความสําเร็จดวยดีในปที่ผานมา มีภาระความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติเพิ่มขึ้นตาม
พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของหลายประการ และตองกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยกาวหนา จึงไดกําหนดคาตอบแทน ดังปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวย
คาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ประจําป 2552 และโบนัสกรรมการประจําป 2551 ตามที่คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนเสนอ

วาระที่ 8

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงกําหนดใหเปนสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และเห็นสมควรอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2552 เปนเงิน 1,500,000 บาท

วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถามี)

-5ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 และการรับเงินปนผล
ประจําป 2551 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2552 และใหรวบรวมรายชื่อ ตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 3 เมษายน 2552
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยบริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุน
ลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป อนึ่ง ทานผูถือหุนที่มีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดรวมทั้งวันที่ และลงลายมือชื่อของทานผูถือหุนใน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. ที่ไดแนบมานี้ และสงหนังสือมอบฉันทะมายัง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กอนเขาประชุม
(เพื่อความสะดวกโปรดสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบการพิจารณามายัง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กอนวันประชุม
ลวงหนาไมนอยกวา 1 วัน)

ขอแสดงความนับถือ

(นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ)
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 2552
ฉบับนี้ พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซตของบริษัท www.mcot.net/ir
2. บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน และ
สถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2552 ตั้งแตเวลา 10.30 – 12.00 น. ทานที่ประสงคจะเขาเยี่ยมชมขอความกรุณามา
ลงทะเบียนและแจงความประสงคเขารวมกิจกรรมดังกลาวตั้งแตเวลา 10.00 น.

สิ่งที่สงมาดวย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผูถอื หุน
ครั้งที่ 1/2551
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2551
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551
ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
.....................................
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายนัที เปรมรัศมี
2. นายวิทยาธร ทอแกว
3. นายอนุสรณ ธรรมใจ
4. นางดนุชา ยินดีพิธ
5. นายพงษชัย อมตานนท
6. นายสมบูรณ มวงกล่ํา
7. นายวสันต ภัยหลีกลี้

รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นางอรัญรัตน อยูคง
2. นายพลชัย
วินจิ ฉัยกุล

รองกรรมการผูอ ํานวยการใหญ
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญสํานักงานกฎหมาย

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
1. นายกิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ
ผูมาประชุม
1. กระทรวงการคลังถือหุนจํานวน 452,134,022 หุน (โดย นางพรรณขนิตตา บุญครอง ผูอํานวยการสํานักบริหาร
หลักทรัพยของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนผูรับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จํากัด ถือหุนจํานวน 78,865,978 หุน (โดยนางศิริวรรณ ประเสริฐชัย เปนผูรับมอบฉันทะ)
3. ผูถือหุนรายอื่น ๆ จํานวน 780 ราย ถือหุนจํานวน 56,376,641 หุน
เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
นายนัที เปรมรัศมี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม แจงวา ขณะนี้มีผูถือหุนเขารวม
ประชุม โดยเปนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองจํานวน 440 ราย ถือหุน 2, 580,623 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะ จํานวน 342
ราย นับจํานวนหุนได 584,796,018 หุน รวมทั้งหมด 782 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 587,376,641 หุน คิดเปนรอยละ 85.48 ของ
และขอเปดการประชุมวิสามัญ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษทั จึงครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษทั
ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัท และผูบริหาร ตอที่ประชุม
ดังนี้

-2สําหรับในวันนี้มีกรรมการที่มาเขารวมประชุม จํานวน 7 ทาน ประกอบดวย
1. นายนัที เปรมรัศมี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการ
2. นายวิทยาธร ทอแกว
รองประธาน คนที่ 2
3. นายอนุสรณ ธรรมใจ
กรรมการ
4. นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการ
5. นายพงษชัย อมตานนท
กรรมการ
6. นายสมบูรณ มวงกล่ํา
กรรมการ
7. นายวสันต ภัยหลีกลี้
กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ
ผูบริหารที่เขารวมประชุม ประกอบดวย
1. นางอรัญรัตน อยูคง
รองกรรมการผูอ ํานวยการใหญ
2. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญสํานักงานกฎหมาย
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
1. นายกิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ
จากนั้น ประธานฯ ขอใหนายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงผูถือหุนทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา การขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ในวันนี้ ใหผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง สําหรับผูถือหุนที่เห็นดวยไมตองลงคะแนน
เสียงในบัตรลงคะแนน และเมื่อลงคะแนนแลว กรุณายกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนน หากไมมีการยกมือ จะถือ
วาในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ยกเวนในวาระที่ 4 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พน
จากตําแหนงกอนวาระ ผูถือหุนจะตองสงบัตรลงคะแนนทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง สําหรับผูรับมอบฉันทะ
จะตองดูแลการออกเสียงใหตรงตามความประสงคของผูมอบฉันทะใหถูกตองดวย ในกรณีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ขอใหยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแลว ขอความกรุณาแนะนําตนเองโดยระบุชื่อ นามสกุล พรอมทั้งขอใหแจง
ดวยวา ทานเปนผูถอื หุนหรือผูรับมอบฉันทะ กอนที่จะแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้ เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ขอ 24 ประธานฯ ไดขอเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนอยางนอย 5
ราย ซึ่งมีผูถอื หุน มากกวา 5 ราย ไดยกมือใหการสนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงดังกลาว
นอกจากนี้
เพื่อเปนการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่กําหนดวา ควรมีผูนับคะแนนที่เปนกลาง เพื่อเปนสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้น ในการ
นับคะแนนในที่ประชุมนี้ ประธานจึงขอเชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนกรรมการ
กลางและเปนสักขีพยาน และขอใหมีอาสาสมัครจากผูถือหุนจํานวน 2 ทาน ใหเกียรติรว มเปนกรรมการกลางและเปน
สักขีพยานในการนับคะแนนสําหรับการประชุมครั้งนี้
โดยผูทําหนาที่เปนกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนน คือ
1. นางสาวปองทิพย จงอรุณงามแสง
ผูแทนจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
2. นายสุชาติ สิมากร
ผูถือหุน
3. นายสนธิ อิชยาวิโรจน
ผูถือหุน
จากนั้น จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-3วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ไดแสดงความยินดีที่มีโอกาสพบกับผูถือหุนในวันนี้ และแจงใหผูถือหุนทราบถึงความตั้งใจในการทํางาน
และบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) รวมทั้งขอรับขอคิดเห็นและ
คําแนะนําของผูถือหุน เพื่อนําไปพิจารณาประกอบการบริหารงานและการดําเนินงานของ บมจ. อสมท ใหเปนไปดวยดีตอไป
และสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ตามรายงานการประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุนไปพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุม ในวาระที่ 4 ซึ่งฝายบริหารไดรับที่จะไปดําเนินการจัดทํารายงานเสนอตอผูถอื หุน กรณีของบริษัท ไรสม
จํากัด และการจัดซื้อที่ดิน 50 ไร ในคราวประชุมครั้งถัดไปนั้น ในวันนี้ทางฝายบริหาร ไดดําเนินการแจกเอกสารรายงานความ
คืบหนาใหกับผูถือหุนแลว และขอใหกรรมการผูอํานวยการใหญ เปนผูชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกลาว
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงรายละเอียดความคืบหนาเกี่ยวกับการดําเนินการ
กรณี บริษัท ไรสม จํากัด และการจัดซื้อที่ดิน 50 ไร โดยมีรายละเอียดเปนไปตามเอกสารที่ไดนําเสนอในที่ประชุม
นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน สอบถามวา โฆษณาสวนเกิน หรือ โฆษณาผี หมายความวาอยางไร
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา การรวมดําเนินธุรกิจกับคูสัญญาในรูปแบบ
Time Sharing คือการแบงเวลาโฆษณา เชน รายการ 30 นาที มีโฆษณาได 5 นาที และ บมจ. อสมท แบงเวลาโฆษณาใหคูคา 2
นาทีครึ่ง คําวา โฆษณาสวนเกิน หมายถึง โฆษณาสวนที่เกินจาก 2 นาทีครึ่ง ที่ไดตกลงทําสัญญากันไว สวนโฆษณาผี คือ
โฆษณาที่ไมไดอยูในคิวโฆษณาทั้งในสวนของ บมจ. อสมท และของคูสัญญา
นายพิเชียร อํานาจวรประเสิรฐ ผูถือหุน แสดงความเห็นวา
1. ขอมูลในเอกสารที่ บมจ.อสมท แจกใหกับผูถือหุนนั้นนอยเกินไป ควรจะมีการจัดทําเปนรูปเลม โดยมีที่มาของ
เรื่อง ตลอดจนกระบวนการในการสอบสวน และบทสรุป เพื่อจะไดเปนหลักฐานในระยะยาว และขอยืนยันตามที่ไดเคยมีการ
เสนอไวแลววา ควรมีการแตงตั้งตัวแทนผูถือหุน ใหเขารวมเปนกรรมการตรวจสอบการดําเนินการกรณี บริษัท ไรสม จํากัด ดวย
2. ขอทราบความคืบหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน 50 ไร เพราะซื้อมาตั้งแตป 2547 แตยังไมไดนําไปดําเนินการ
ใหเกิดประโยชน
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา กรณีของ บริษัท ไรสม จํากัด นั้น เนื่องจากเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
คดีอาญา และไดมีการสงเรือ่ งไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ ปปช. รวมถึงไดมีการแจง
ความดําเนินคดีแลว ดังนั้น การเปดเผยชื่อหรือรายละเอียดบางประการ อาจจะเขาขายการหมิ่นประมาท หรืออาจจะเสียหายตอ
รูปคดีได โดยหลังจากนี้จะไดดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงทั้งหมดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท
ไดมอบหมาย และขอนอมรับขอสังเกตของผูถอื หุนไปนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา ปจจุบันที่ดิน 50 ไร มีราคาประเมินประมาณ
1,375 ลานบาท โดยในเบื้องตนไดเจรจากับการรถไฟฟามหานครเกี่ยวกับทางเขาออก ซึ่งไดรับการตอบรับดวยดี และขณะนี้
กําลังดําเนินการจัดทํารางประกาศขอกําหนดและรายละเอียด (TOR) เพื่อเปดใหมีการเสนอแผนธุรกิจสําหรับการจัดการที่ดิน 50
ไร ใหเกิดประโยชนสูงสุด
นายวีระ สมความคิด ผูถือหุน สอบถามวา
1. ในกรณีไรสม ขณะนี้ไดมีการดําเนินคดีอาญากับผูที่เกี่ยวของแลวหรือยัง เนือ่ งจากในเอกสารที่แจกใหในที่ประชุม
ผูถือหุนระบุวา การดําเนินคดีอาญานั้น จะดําเนินการเมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไดสรุปผลการสอบสวนแลว
2. ประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยคือใคร
3. การที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยมีหนังสือลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 ความวา จะไมกาวลวงไปถึงการพิจารณา
การรับผิดทางอาญา และความรับผิดทางแพงของผูถูกกลาวหา หมายความวาอยางไร
4. เหตุใดจึงไมสามารถเปดเผยรายชื่อผูที่ถูกสงเรือ่ งไปที่ ปปช. ได

-45. ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมแจงวา บมจ. อสมท นําเงินไปวางมัดจําคาที่ดินกับธนาคารแหงประเทศไทยกอนที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมจะอนุมัติงบประมาณลงทุน เปนการดําเนินการที่ไมถูกตองตามระเบียบ
วาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 นั้น ใครเปนผูรับผิดชอบความเสียหาย และหากมีการพัฒนาที่ดินดังกลาวตอไป จะ
เปนการดําเนินการที่ผิดระเบียบหรือกฎหมายหรือไม
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา
1. เมื่อคณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการตรวจสอบและสรุปผลขอเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับกรณีบริษัท ไรสม จํากัด
แลว จะไดมีการพิจารณาเปดเผยใหผูถือหุนไดทราบความคืบหนาเทาที่จะเปดเผยไดตอไป โดยอาจจะนําเสนอผานทางเว็บไซต
ของบริษัท หรืออาจจะเปนชองทางอื่นเทาที่จะทําได
2. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเปนการดําเนินการตามขอบังคับภายในของ บมจ. อสมท เทานั้น ไมเกี่ยวของกับ
คดีอาญา สวนการดําเนินคดีอาญา ไดมีการแจงความที่สถานีตํารวจนครบาลหวยขวางแลว ซึ่งเมื่อเจาหนาที่ตํารวจพิจารณาแลว
วา สวนใดเปนความผิดที่อยูในอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจก็จะดําเนินการสอบสวนและสงสํานวนตอไปยังพนักงานอัยการ
สวนใดที่จะตองสงใหกับ ปปช. เจาหนาที่ตํารวจก็จะไดดาํ เนินการสงไปที่สํานักงาน ปปช. เพื่อดําเนินการกับเจาหนาที่ของ
บมจ. อสมท ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐตอไป
3. สําหรับเรื่องที่ดนิ 50 ไร คณะกรรมการจะรับเชนเดียวกับขอ 1. ไปดําเนินการพิจารณา และหากมีความคืบหนาเปน
ประการใด ก็จะนํามาชี้แจงใหผูถือหุนไดรับทราบตอไป
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงเพิ่มเติมวา คณะกรรมการสอบสวนวินัย
ประกอบดวย ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักทรัพยากรมนุษย เปนประธาน ผูเชี่ยวชาญจากสภาทนายความ 1 ทาน
ผูแทนจากสํานักนายกรัฐมนตรี 1 ทาน และพนักงาน บมจ. อสมท อีก 2 ทาน โดยกระบวนการสอบสวนทางวินัยนาจะเสร็จสิ้น
ภายใน 2- 3 เดือนนี้
นายพิเชียร อํานาจวรประเสิรฐ ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา ตามเอกสารชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน 50 ไร ซึ่งแจก
ใหกับผูถือหุน แจงวาการอนุมัติใหจัดซื้อที่ดินและวางมัดจํากับกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2547 กอนที่สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะมีหนังสือแจงอนุมัติงบประมาณลงทุนเพิ่มเติม
ระหวางป พ.ศ. 2547 ให บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 นั้น นาจะเปนการดําเนินการที่ไมถูกตองตามระเบียบวาดวยงบ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2522 ดังนั้น ในฐานะผูถือหุนคนหนึ่งจึงเห็นวา ยังไมควรจะดําเนินการใด ๆ บนที่ดินแปลงนี้ จนกวา
จะไดมีการสรุปผลการสอบสวนกรณีดังกลาววา มีการดําเนินการชอบดวยกฎหมายหรือไม เพราะมิฉะนั้นหากมีการทํานิติกรรม
ใด ๆ ไป อาจมีปญหาในขอกฎหมาย จึงควรหาวิธีแกไขใหถูกตองเสียกอน
นายเสกสรร สุภแสง ผูถือหุน แสดงความเห็นวา ตามเอกสารที่ไดแจกใหแกผูถือหุนนั้น ผูถือหุน ตองการทราบ
ขอเท็จจริงไมใชปญหา
ตามขอบังคับขอ 5 บริษัทตองจัดทํานโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนจริยธรรม
คณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ฝายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของ
องคกรที่ไดมาตรฐานและเปนแนวทางที่ถูกตอง ซึ่งทานจะตองดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับ การสอบสวนจะตองมี
กรรมการที่เปนอิสระ ไมอยูภ ายใตความกดดันหรืออาณัติใคร และดําเนินการตามขอเท็จจริงโดยไมมีอคติ ใหถูกตองตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ประธานฯ ชี้แจงวา ในฐานะที่ทําหนาที่ประธาน ไมไดนิ่งนอนใจในเรื่องนี้ และเมื่อไดพิจารณาจากรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่แลว ทราบวาผูถือหุนขอใหรายงานความคืบหนาของการดําเนินการเรือ่ งดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการก็ได
มอบหมายใหฝายบริหารดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อรายงานผูถือหุนทราบแลวในครั้งนี้ หากแตคณะกรรมการชุดนี้เพิ่งเขามาทํา
หนาที่ไดเพียง 1 เดือนเทานั้น อยางไรก็ดี คณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะมาดูแลรักษาผลประโยชนของผูถ ือหุนอยางดี

-5อนึ่ง สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุนในวันนี้ จะมีการพิจารณาเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะในวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตัง้
กรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระนั้น จึงขอใหผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปน
กรรมการของบริษัท สงรายชื่อ และประวัติของบุคคลที่ทานจะเสนอชื่อตามแบบฟอรมที่บริษัทไดสงใหพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ซึ่งผูถือหุนแตละทานจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการไดไมเกิน 5 คน เทากับจํานวนกรรมการที่จะ
มีการเลือกตั้งใหมในวันนี้ โดยขอใหผูถอื หุนที่จะประสงคจะเสนอชื่อกรุณายกมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไปรับเอกสาร
จากทาน
หลังจากนั้น ที่ประชุมไดมีมติรับทราบตามที่ประธานฯ แจงใหทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 ตามที่ได
สงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แลว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 โดยไมมผี ูถือหุนทานใดเสนอ
ขอแกไขรายงานการประชุมดังกลาว ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
580,538,696 เสียง หรือ รอยละ 98.8382
ไมเห็นดวย
0 เสียง หรือ รอยละ 0
งดออกเสียง
1,103,000 เสียง หรือ รอยละ 0.1878
วาระที่ 3 รับทราบการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการทีพ่ นจากตําแหนงกอนวาระ จํานวน 1 คน
ประธานฯ แจงวา ตามที่นายสงวน ตียะไพบูลยสิน กรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดรับเลือกตัง้ จากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ไดขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2551
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดมีมติแตงตั้ง นายสมบูรณ มวงกล่ํา ซึ่งไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา เขาดํารงตําแหนง
เปนกรรมการใหมแทนนายสงวน ตียะไพบูลยสิน ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 42 โดยมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของนายสงวน ตียะไพบูลยสิน
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับทราบการแตงตั้งนายสมบูรณ มวงกล่ํา เขาเปนกรรมการใหมแทน นายสงวน
ตียะไพบูลยสิน
ที่ประชุมรับทราบการแตงตั้งนายสมบูรณ มวงกล่ํา เปนกรรมการใหมแทนนายสงวน ตียะไพบูลยสิน โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของนายสงวน ตียะไพบูลยสิน
วาระที่ 4 รับทราบกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
กอนวาระ จํานวน 5 คน
ประธานฯ มอบหมายให นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัทฯ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน
นายเสกสรร สุภแสง ผูถือหุน เสนอวา กอนที่จะพิจารณาในวาระนี้ ขอหารือวา
1. โดยที่ขอบังคับบริษัท ขอ 33 (4) กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทน
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และขอ 42 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับนี้เขาเปนกรรมการแทน
ในตําแหนงที่วางในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได เวนแตวากรรมการที่พนจากตําแหนงนั้นมีวาระเหลือนอยกวา 2
เดือน ถาขอบังคับเขียนไว เชนนี้แลว เหตุใดจึงไมทําตามขอบังคับ ซึ่งจะทําใหมติของที่ประชุมในวันนี้ไมมีผล และผิดหลัก
ธรรมาภิบาล
2. ผูถือหุนรายยอยเรียกรองทุกครั้งที่จะขอใหมีผูแทนของผูถือหุนรายยอยเขาไปเปนกรรมการ เปนไปไดหรือไมที่จะ
กําหนดโควตาสําหรับผูถือหุนรายยอย ใหมีการเลือกกันเอง โดยกําหนดจากสัดสวนการถือหุน

-6นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา เนื่องจากในการประชุมสามัญผูถือหุนคราวที่แลวไดมีการเสนอวาระ
ใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระจํานวน 5 คน ไปแลว ซึ่งเปนการ
ดําเนินการที่สามารถทําไดโดยไมขัดกับขอบังคับ แตเมื่อไมมีการพิจารณาวาระดังกลาวในวันนั้นเนื่องจากประธานในที่ประชุม
ไดใชสิทธิในฐานะที่เปนกรรมการสรรหาขอถอนรายชื่อกลับ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงไดมีการพิจารณาทบทวนแนวทาง
ในการดําเนินการในเรื่องนีอ้ ีกครั้งวาจะดําเนินการอยางไร และมีความเห็นวา เมื่อไดเคยมีการมอบใหผูถือหุนเปนผูมอี ํานาจใน
การตัดสินใจเลือกตั้งกรรมการใหมแลว คณะกรรมการก็ไมควรที่จะนําเอาสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พน
จากตําแหนงกอนวาระตามขอบังคับขอ 42 กลับมาเปนของคณะกรรมการอีก ในขณะเดียวกันไดมีการพิจารณาประเด็นในขอ
กฎหมายตาง ๆ แลวเห็นวา ผูถอื หุนควรมีสิทธิเสนอชื่อผูที่จะไดรับเลือกตั้งกรรมการใหมดวย
นายวิทยาธร ทอแกว กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมวา ตามขอบังคับขอ 42 ของบริษัท ระบุวาใหคณะกรรมการแตงตั้ง
ในคราวถัดไปก็ได แตเมื่อเวลาไดผานลวงเลยไปมากแลวยังไมไดมีการดําเนินการเพื่อแตงตั้ง จนกระทั่งถึงการประชุมผูถือหุน
จึงเห็นควรคืนอํานาจใหกับผูถือหุนไดรวมตัดสินใจดวย ซึ่งเปนการดําเนินการที่ชอบดวยกฎหมาย และที่ปรึกษากฎหมายของ
บริษัทก็ไดใหความเห็นแลววา ผูถือหุนมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระได
นายเสกสรร สุภแสง ผูถือหุน สอบถามวา ตามขอบังคับขอ 56 กําหนดวา คณะกรรมการตองจัดใหมคี ณะกรรมการ
สรรหา เพื่อดําเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการใหมของบริษัท ดังนั้นถาเปดโอกาสใหผูถือหุน
เสนอชื่อในวันนี้ ใครจะเปนผูดําเนินการสรรหา และเห็นวา การแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงกอนวาระ ทั้ง
5 คน เปนอํานาจของคณะกรรมการ ถาจะใหผูถือหุนเลือกก็ควรจะเปนการเลือกเมือ่ มีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ตามที่
กําหนดในขอบังคับ ขอ 33 จึงขอคัดคานการดําเนินการตามวาระนี้
นายพิเชียร อํานาจวรประเสิรฐ ผูถือหุน สอบถามวา ตามขอบังคับ บมจ. อสมท ขอที่ 56 เขียนไวชัดเจน วา
คณะกรรมการตองจัดใหมีคณะกรรมการสรรหา โดยแตงตั้งจากกรรมการอยางนอย 3 คน และในจํานวนนี้อยางนอย 1 คนตอง
เปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหม หรือสรรหากรรมการ
ผูอํานวยการใหญ โดยใหมีการกําหนดวิธีการสรรหา คณะกรรมการอยางมีหลักเกณฑและโปรงใส สิ่งที่จะตั้งคําถามก็คือ
1. คณะกรรมการสรรหามีทานใดบาง และหนึ่งทานที่เปนกรรมการตรวจสอบ คือใคร
2. หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหา ของกรรมการสรรหา
ซึ่งถาพิจารณาตามหลักเกณฑขอ 56 แลว เห็นวา การดําเนินการตามระเบียบวาระที่ 4 ไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 56 ซึ่งจะทําใหการลงมติเลือกกรรมการทั้ง 5 คนในครั้งนี้เปนโมฆะ นอกจากนี้ควรจะเปดเผยรายชื่อและ
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพิ่มเติม โดยประกาศในเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดรบั ทราบ ซึ่งที่ไดนําเสนอนี้
พยายามจะใหมีการทําใหถูกหลักเกณฑและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยหากผลออกมาอยางไรก็จะยอมรับ
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา ตามขอบังคับบริษัทขอ 56 ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหา และขอ
33 ที่กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุน ใหมีกิจการอันพึงกระทํา ดังนี้ (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทน
กรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ ..... โดยพิจารณาจากขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา นั้น ถือเปนขอบังคับที่กําหนดให
คณะกรรมการบริษัท หากจะมีการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการใหมแลว จําเปนจะตองดําเนินการผานคณะกรรมการสรรหา
เพื่อใหคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหม แตสําหรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เขาเปนกรรมการโดยผูถ ือหุนนั้น เนื่องจากบริษัทยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวอยางชัดเจน ซึ่งแมวาฝายบริหาร
จะไดนําเสนอหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวมาแลว แตคณะกรรมการเห็นวา ควรจะตองมีการกําหนดใหมีรายละเอียดทีช่ ัดเจนมาก
เพียงพอกอน
ซึ่งในอนาคตจะไดมีการกําหนดหลักเกณฑดังกลาว ซึ่งขอสังเกตของทานผูถือหุนก็จะเปนสวนหนึ่งของการ
พิจารณาหลักเกณฑดวย อยางไรก็ดี เมื่อในขณะนี้ยังไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในเรื่องการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เขาเปนกรรมการโดยผูถ ือหุน จึงเห็นสมควรที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนสามารถเสนอชื่อมาได

-7นายกิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด ชี้แจงเพิ่มเติมวา สําหรับใน
ประเด็นของการเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น เห็นวา การเลือกตั้งกรรมการบริษัทไมวาจะเปนการเลือกตั้ง โดย
การประชุมสามัญผูถือหุนหรือการประชุมวิสามัญผูถือหุนก็ตาม
ที่ประชุมผูถือหุนยอมมีสิทธิและอํานาจเต็มในการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ เพราะฉะนั้นขอยืนยันวาการลงมติเลือกตั้งกรรมการใหมโดยที่ประชุมผูถือหุนในวันนี้ไมขัดตอกฎหมายและ
ขอบังคับของบริษัทแตประการใด อยางไรก็ตามหากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย ก็อาจจะเลือกใชสิทธิไปดําเนินการยื่นคํารอง
คัดคานไดในฐานะผูถือหุนตอไป และในสวนเรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา ตามขอบังคับขอ
56 นั้น เห็นวา เปนเพียงขอกําหนดที่มีผลใชบังคับกับเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการของบริษัท จะเปนผูทําหนาที่เสนอรายชื่อบุคคล
ที่สมควรไดรับเสนอชื่อใหเลือกตั้งเปนกรรมการใหมของบริษัท เทานั้น แตไมใชบทบังคับเด็ดขาดที่จะมีผลกระทบตอการเสนอ
ชื่อกรรมการใหมโดยผูถ ือหุนในที่ประชุมผูถือหุนแตอยางใด ดังนั้น ผูถือหุนจึงสามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนไดพจิ ารณาเลือกตั้งดวยก็ได และไมถือวาเปนการกระทําที่ขัดกับขอบังคับของบริษัทขอ 56 ดวย
นอกจากนี้ เมื่อบริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการใหม
โดยไดมีการแจงใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนอยางละเอียดแลว
ผูถือหุนก็ยอมจะใชสิทธิเสนอชื่อ
ดังกลาวได อยางไรก็ดี บุคคลที่ผูถือหุนเสนอชื่อขึ้นมาจะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการใหมหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับผูถือหุนสวนใหญ
วาจะออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลที่ไดมีการเสนอนั้นหรือไม
ประธานฯ ชี้แจงตอบขอซักถามของผูถือหุนวา คณะกรรมการสรรหาประกอบดวย
1. นายนัที เปรมรัศมี
ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นายวิทยาธร ทอแกว
กรรมการสรรหา
3. นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการสรรหา
4. นายพงษชัย อมตานนท
กรรมการสรรหา
5. นางอรัญรัตน อยูคง
เลขานุการ
นางอรัญรัตน อยูคง รองกรรมการผูอํานวยการใหญ ในฐานะเลขานุการกรรมการคณะกรรมการสรรหา ชี้แจงวา
ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม บมจ. อสมท ไดแจงรายชื่อคณะกรรมการสรรหา
ของบริษัท ผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย (ELCID) แลว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 และสําหรับ
หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหา รวมทัง้ ประวัติของผูท ี่ไดรับการสรรหาใหเปนกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
กอนวาระ ไดรายงานไวโดยละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน รวมถึงไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวผานทาง
เว็บไซตของบริษัท www.mcot.net/ir แลว ตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
นายวีระ สมความคิด ผูถือหุน สอบถามวา มีกรรมการสรรหาทานใดเขาไปทําหนาที่กอนที่จะไดรับการแตงตั้งหรือไม
เพราะวารายชื่อที่นําเสนอทั้ง 5 คนในวันนี้เปนบุคคลเดียวกับที่ไดเคยเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551
นายพงษชัย อมตานนท กรรมการบริษัท ชี้แจงวา หลังจากที่ไดรับการเลือกตั้งโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2551 และเมื่อบริษัทไดมีการนําไปจดทะเบียนแลว ในฐานะที่เปนกรรมการ บมจ. อสมท ก็ไดเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัทดวย ซึ่งตอมาคณะกรรมการบริษัทในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 จึงไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาขึ้นมาใหมแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่มีจํานวนกรรมการไมครบองคประชุม หลังจากนั้นคณะกรรมการ
สรรหา จึงไดมกี ารประชุมรวมกันเพื่อทําการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหม
และขอเรียนวา เนื่องจากคณะกรรมการบริษทั นั้นกําหนดใหมีจํานวนทั้งหมด 13 ทาน แตโดยที่ในขณะนี้มีคงเหลือเพียง 7 ทาน
เทานั้น ซึ่งหากขาดทานใดทานหนึ่งไปก็จะทําใหไมครบเปนองคประชุม จึงทําใหยากตอการบริหารจัดการงานของบริษัท ดวย
เหตุผลนี้ จึงพยายามและตั้งใจที่จะเรงทํางานใหไดดีที่สุด และเร็วที่สุด เพื่อที่จะตั้งกรรมการใหครบองคคณะ อันจะทําให
สามารถบริหารงานบริษัทไดคลองตัวและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะที่เปนผูบริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาด

-8หลักทรัพยฯ ดวยเชนกัน ก็มีความตั้งใจที่จะเขามาชวยบริหารองคกรนี้ใหมีประสิทธิภาพ มีกําไรดีที่สุดเทาที่ทําได โดย
คณะกรรมการชุดนี้เปนคณะกรรมการที่เหนือ่ ยที่สุด เพราะมีการจัดประชุมอาทิตยละ 3 ครั้ง เพื่อที่จะใหสามารถบริหารงานตอ
ได จึงทําใหดูเหมือนวาทํางานไดคอนขางเร็ว
นางอรัญรัตน อยูคง รองกรรมการผูอํานวยการใหญ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ชี้แจงวา บมจ. อสมท
จัดการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 หลังจากนั้นไดดําเนินการจดทะเบียนกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย แลวเสร็จเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 และจึงไดจดั ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดใหมครั้งแรก
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งไดมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทบทวนการสรรหารายชื่อผูที่นําเสนอในการ
ประชุมคราวที่แลวทั้ง 5 ทาน ตอมาคณะกรรมการสรรหา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 ไดพิจารณาจากพื้นฐานที่
คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมไดประชุมและดําเนินการไวแลว
ซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมไดเคยดําเนินการไปนั้น
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดวางไวหรือไม จากนัน้ จึงมาพิจารณารายบุคคลวา บุคคลที่ไดนําเสนอไว กับบุคคลอื่นที่มี
รายชื่ออยู มาเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความเหมาะสม ความรูความสามารถ ที่เปนประโยชนกับองคกรมากที่สุด แลวจึงมีมติเห็น
ควรใหนําเสนอบุคคลทั้ง 5 ทานนี้ใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณา กอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน ในวันที่ 13 พฤษภาคม
2551 อีกครัง้ หนึ่ง
นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน แสดงความเห็นวา คณะกรรมการสรรหา ควรจะสรรหาเพิ่มเติมจาก 5 ทานเปน 7 ทาน
เพื่อใหผูถือหุนเลือกใครจะไดคะแนนเสียงมากที่สุด กรรมการบางทานเลือกไปยังไมนานก็ลาออกทําใหเสียเวลาผูถอื หุน เสียเงิน
ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอ ใหตั้งกติกากฎเกณฑไววา ถาจะมีการเลือกใหม 5 ทานขอใหสรรหาเพิ่มอีก 2 ทาน เปน 7 ทาน
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา คณะกรรมการบริษัทก็ไดคํานึงถึงหลักการที่คุณชาตรีเสนอวา
คณะกรรมการสรรหาควรจะสรรหามากกวาจํานวนที่จะลงคะแนนเลือกตั้ง อยางไรก็ดี ในชั้นนี้จะขอรับไวเพื่อนําไปพิจารณา
กําหนดรายละเอียดในขั้นตอนการออกหลักเกณฑตอไป
นายพิเชียร อํานาจวรประเสิรฐ ผูถือหุน สอบถามวา
1. มีกรรมการทานใดลาออก คณะกรรมการ ไมไดแจงใหผูถอื หุนทราบวา นางวิลาสินี อดุลยานนท ลาออกเมื่อไร
2. คณะกรรมการมีมติแตงตั้งกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551แตไมทราบวากรรมการสรรหาเปนใครบาง
และมีหลักเกณฑอยางไร ควรจะประกาศหลักเกณฑและแจงตอที่ประชุมวา ผูถือหุนรายยอยไดสงรายชื่อใหกรรมการสรรหา ซึ่ง
ตนเปนผูถือหุนรายยอยสวนหนึ่งที่ไดสงจดหมายถึงคณะกรรมการสรรหา โดยยื่นตอผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงาน
กฎหมายดวยตนเอง แตคณะกรรมการไมไดแจงใหผูถือหุน ทั้งหลายไดรบั ทราบ
ทั้งนี้ตองการใหการสรรหาครั้งนีบ้ ริสุทธิ์
ยุติธรรมและโปรงใส รวมทั้งเปนกรรมการที่สามารถยอมรับไดดวยใจเปนธรรมและสุจริต จึงไดมีการเสนอรายชื่อตัวแทน ของ
ผูถือหุนรายยอยพรอมทั้งประวัติบางสวนเพื่อใหคณะกรรมการนําไปประกอบการพิจารณา
3. ขอเสนอใหขยายเวลาการรับรายชื่อและประกาศหลักเกณฑการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติผูที่จะมาเปนกรรมการ
บมจ. อสมท ใหผูถือหุนทุกคนไดรับทราบ นอกจากนี้ควรจะประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาในเว็บไซตดวย เพราะฉะนั้น ถาให
เวลาอีก 15 - 30 วัน และเปดโอกาสใหผูถอื หุนรายยอย เสนอรายชื่อพรอมดวยประวัติ คิดวาผูถือหุนทั้งหลายนาจะยอมรับได
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา บมจ. อสมท ไดดําเนินการแจงรายชื่อของคณะกรรมการสรรหา
รวมทั้งการลาออกจากการเปนกรรมการบริษทั ของนางวิลาสินี อดุลยานนท ซึ่งลาออกเมือ่ 20 พฤษภาคม 2551 ผานระบบการ
เปดเผยขอมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ELCID) รวมทั้งเว็บไซตของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
และวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ตามลําดับ สําหรับการสงรายชื่อตัวแทนผูถือหุนรายยอยใหคณะกรรมการสรรหานั้น เนื่องจาก
ในขณะนี้ บริษัทยังไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนในการสรรหากรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายยอย ดังนั้น จึง
เห็นวา ควรที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุก ๆ ทานไดมีสิทธิเสนอชื่อในการประชุมวันนี้ดวย ซึ่งคุณพิเชียรก็สามารถจะเสนอชื่อ
ตนเอง รวมทั้งอีกสองทาน ในวันนี้ก็ได
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ฝายกฎหมาย แตกลับบอกวายังไมถูกตองไมครบถวน และอีกประเด็นหนึ่งที่กรรมการพยายามยืนยันวา ในวาระที่จะพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ 5 ทานนั้น ไดมีการดําเนินการถูกตองแลว โดยใหทปี่ รึกษากฎหมายออกมายืนยันวาทําไดแนถูกตองตาม
กฎหมายนั้น ที่ปรึกษากฎหมายก็ไมใชศาล ซึ่งหากนําไปเทียบกับกรณี ปปช. ที่เพิ่มเงินเดือนตัวเอง ที่ในที่สุดศาลฏีกาไดมีคํา
พิพากษาวาเปนการทุจริตและมีการลงโทษ ก็ไดมีการยืนยันมาโดยตลอดวา ที่ปรึกษากฎหมาย เห็นวา ทําได นอกจากนี้ ในการ
ประชุมคราวที่แลว ก็ไดมีผูถือหุนรายยอยเสนอวา อยากใหมผี ูถือหุนรายยอยเขาไปเปนกรรมการดวย คณะกรรมการก็อางวา ได
มีการเปดโอกาสใหเสนอชื่อแลวในคราวนี้ แตไมวาผูถือหุน รายยอยจะเสนอไปอยางไร ก็ไมมีทาง ที่จะไปแทรก 5 ทานตามที่
คณะกรรมการเสนอไวแลวได และขอสนับสนุนวิธีการที่นายเสกสรร สุภแสง เสนอ คือ จัดใหมีผูถือหุนรายยอยเขามารวมเปน
คณะกรรมการดวยปละ 1 คน ปตอป และถาเปนไปได ขอเสนอใหคณะกรรมการไปตั้งกฎระเบียบกําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการที่จะเปนตัวแทนจากผูถือหุนรายยอยที่เปนที่ยอมรับ แลวก็เตรียมไวสําหรับปตอไปที่ผูถือหุนรายยอยจะไดเสนอเขาไป
และขอยืนยันในความเห็นที่วา วันนี้คณะกรรมการไมอาจดําเนินการใหมีการเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอได ถาหากยังคงจะ
ดําเนินการกันตอไป ตนจะขอใชสิทธิคัดคาน
นายเสกสรร สุภแสง ผูถือหุน สอบถามวา ทําไมคณะกรรมการบริษัทจึงแตงตั้งนายสมบูรณ มวงกล่ํา เปนกรรมการ
แทนนายสงวน ตียะไพบูลยสิน ได แตตําแหนงกรรมการที่วางลงอีก 5 ตําแหนง ทําไมคณะกรรมการบริษัท จึงไมใชอํานาจ
แตงตั้งตามขอบังคับ ถาหากคณะกรรมการบริษัท ใหผูถือหุนเสนอรายชือ่ ในวันนี้จะขัดกับขอบังคับบริษัทขอ 56 คือไมไดผาน
คณะกรรมการสรรหา ถาจะใหผูถือหุนเลือก ควรจะเลือกตามขอบังคับบริษัทขอ 33
นายภูวนาถ ณ สงขลา ผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย แสดงความเห็นวา วันนี้มาสังเกตการณในนามของสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย และขอตั้งขอสังเกตวา
1. เหตุใดคณะกรรมการสรรหาจึงใชผลงานเดิม และสรรหาเฉพาะแค 5 คนเทานั้น
2. ทําไมคณะกรรมการสรรหาชุดใหมจึงไมพิจารณารายชื่อใหม ๆ เลย ทําใหเกิดขอสงสัยขอครหาขึ้น แลวนําไปสู
บรรยากาศการประชุมอยางที่เปนในวันนี้ ซึ่งมีการตั้งประเด็นวาทําไมตองเปน 5 คนนี้เทานั้น
ทั้งนี้ ผูถือหุนรายยอยเห็นวา การเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อไดตามหนังสือเชิญประชุมนั้น ผูถือหุนรายยอย
รูสึกวา เปนเพียงเกมเพื่อใหดูเหมือนวาเปนเกมที่ยุติธรรมที่มีผูเสนอ จากคณะกรรมการสรรหา 5 คน มีผูถือหุนบางสวนเสนอ 5
คนเดิม แลวก็ใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอไดอีก แตในทางปฏิบัติเราทราบกันวา คะแนนเสียงจะมาจากผูถือหุนรายใหญ ไม
วาในวันนี้จะเสนอชื่อที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 หรือที่ 9 ขึ้นมาอยางไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งจะตองออกมาที่ 5 คนแรก เพราะฉะนั้นจึง
กลายเปนเกมยุติธรรมที่ไมยุติธรรม เพราะฉะนั้นในขอเสนอที่หลาย ๆ ทานบอกวา เปนหวง อยากใหเปนสิ่งที่โปรงใสจริงๆ จึง
ขอเสนอใหทบทวน ผมยอมรับและเห็นดวยวา เปนการดําเนินการที่ไมขัดตอกฎหมาย แตขอถามวามีธรรมาภิบาลหรือมี
คุณธรรมมากเพียงพอหรือไม
นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ กลาววา ในฐานะที่เปนหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา และไดรวมประชุมในที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหา ขอชี้แจงวา การดําเนินงานทางฝายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ซึ่งเปนฝายบริหารของบริษัท ได
นําเสนอหลักเกณฑที่บริษัทไดถือปฏิบัติอยูในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งกอน
และไดนําเสนอรายชื่อบุคคลที่ได
เรียงลําดับรายชือ่ ไวจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ผานมา โดยคณะกรรมการสรรหาชุดนี้ไดทําการพิจารณา ประวัติ
ของบุคคลที่อยูในบัญชีรายชื่อในแตละสาขา ซึ่งในแตละสาขาก็มิไดมีเพียงรายชื่อเดียว อีกทั้งยังมีการพิจารณาเปรียบเทียบคนตอ
คนวา ในสาขาที่มีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระทั้ง 5 คน ในแตละสาขานั้นมีใครบาง และใครมีความรูความสามารถตาม
หลักฐานและขอมูลประวัติที่มีปรากฏอยู มีประสบการณในการเปนกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่อื่น หรือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนอื่น หรือมีประสบการณการบริหารองคกรของรัฐเพียงใด โดยพิจารณาเปรียบเทียบกัน คนตอคน ในแตละสาขานั้น
หลังจากนั้นกรรมการสรรหา 4 คน จึงไดทําการลงคะแนน ซึ่งมติของคณะกรรมการสรรหาจะถือเอาตามมติของเสียงขางมาก
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เรียกรองขอใหพิจารณาประวัติเปนรายบุคคลแลวเทียบกันคนตอคนในแตละกลุม
และโดยที่ตนเองไดทําหนาที่อยูที่
กระทรวงการคลังซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องการแตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด
และเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับ
คณะกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ดังนั้นจึงตองการอยางยิ่งเรือ่ งการแตงตั้งกรรมการที่มีความโปรงใส
ตรวจสอบได และเปนกรรมการที่มีคุณภาพ
นายสุริยา สรรพอาษา ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา ในวาระนี้บอกวา ใหผูถือหุนมีสิทธิในการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการ โดยในการเลือกตัง้ ควรจะตองเสนอผูที่จะมาเปนกรรมการมากกวาจํานวนที่จําเปนจะตองมี ถึงจะเรียกวาการเลือกตั้ง
แตในที่นี้เห็นวาตองการกรรมการ 5 คน แตมีการเสนอมาใหเลือกตั้งเพียง 5 คน นาจะเรียกวาใหมาใหความเห็นชอบ หรือใหมา
รับรอง การเลือกตั้งหรือการสรรหาของคณะกรรมการมากกวา ซึ่งขอนี้ทุกบริษัทลอกกันมาทั้งนั้น ขอทราบวาจะใหมาเลือกตั้ง
หรือวามาใหความเห็นชอบ หรือวามาใหการรับรอง
นายอนุสรณ ธรรมใจ กรรมการบริษัท กลาววา ตนเองเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียนหลายแหง รวมทั้งเปนประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ดวย ขอใหความเห็นวา ในการประชุมควรที่จะตองไม
นําประเด็นที่เกี่ยวกับความขัดแยงขางนอกเขามาสูภายในองคกร และองคกรแหงนี้เปนบริษัทมหาชน ที่ตนจะตองรับผิดชอบตอผู
มีสวนไดเสียทั้งหมด รวมทั้งผูถือหุนดวย ฉะนั้นถาการดําเนินการใด ๆ ไมถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ก็คงจะไมยอมรับ และคงจะแสดงจุดยืนดวยการลาออก แตเทาที่ผานมา การดําเนินการของคณะกรรมการชุดนี้ได
พยายามทําอยางดีที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สําหรับในสวนของการเลือกกรรมการใหม 5 คน กอนที่
จะมีการเสนอเรื่องตอไปยังคณะกรรมการสรรหา มีกรรมการหลายทานรวมทั้งตนเอง ไดเสนอใหนําความคิดเห็นของผูถอื หุน
รายยอยโดยเฉพาะคุณวีระ คุณพิเชียร และอีกหลาย ๆ ทาน มาพิจารณาวา ควรจะมีการเสนอชื่อจากที่ประชุมผูถือหุนไดหรือไม
ซึ่งก็ไดอภิปรายกันอยางกวางขวางวาควรจะทําเรื่องนี้ แตเนื่องจาก ถาหากวาจะทําตามขอเรียกรองตรงนี้ อาจจะไมสามารถ
ดําเนินการไดทันการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ แตในการประชุมผูถือหุนครั้งตอไป ทางคณะกรรมการจะไดนําเอาขอเรียกรอง
ของผูถือหุนรายยอย รวมทั้งคุณพิเชียรฯ คุณวีระฯ และหลาย ๆ ทานที่เสนอวา ควรจะตองมีการเสนอชื่อกรรมการจากผูถือหุน
รายยอยไดจากที่ประชุมผูถือหุนดวย ซึ่งที่ บมจ. บางจากฯ ไดมีการทําตรงนี้แลว และมีกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนราย
ยอยดวย ซึ่งก็สามารถทําหนาที่ไดดี และเปนประโยชนกับบริษัท ซึ่งในสวนของ บมจ. อสมท อาจจะยังไมมีตัวแทนในลักษณะ
แบบนี้ในตอนนี้ ดังนั้นทางกรรมการอิสระทุกคนก็จะทําหนาที่ตรงนี้ใหแทน โดยจะทําอยางตรงไปตรงมา ไมเปนตัวแทนของ
กลุมใดกลุมหนึ่ง และจะรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย และผูถือหุนรายยอยทุกคน สําหรับรายชื่อผูที่ไดรับการเสนอชื่อ
เปนกรรมการทั้ง 5 คนนั้น กอนหนานี้ก็มพี ิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลอื่น ๆ ดวย และไดมีการอภิปรายในเรื่องนี้กันในที่
ประชุม แตเนื่องจากหลักเกณฑการเสนอชื่อ รวมทั้งชื่อของคุณพิเชียรที่ไดเสนอในฐานะตัวแทนของผูถือหุนรายยอยก็ดี ทาง
บริษัทฯ ยังไมไดมีการกําหนดกฎเกณฑกติกาที่ชัดเจน จึงยังไมสามารถที่จะทํากระบวนการตรงนี้ได แตทางคณะกรรมการยินดีที่
จะรับเอาความเห็นที่เสนอมาพิจารณา อยางไรก็ตาม เนื่องจากองคกรจําเปนจะตองเดินหนา และในวันนี้ยังมีกรรมการเพียง 7
ทาน จึงทําใหไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เพราะหากขาดไปเพียงทานหนึ่งองคประชุมก็จะไมครบ ดังนั้น
ยิ่งลาชาเทาไร บมจ. อสมท ก็จะยิ่งเสียโอกาส และความเสียหายยอมจะตกกับผูถือหุนทุกคน
นายพิเชียร อํานาจวรประเสิรฐ ผูถือหุน ขอขอบคุณที่รับฟงความคิดเห็นของผูถือหุนรายยอย แตจะยินดีมากกวานี้ถา
ทางคณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลา และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอรายชื่อ ซึ่งจะเปนธรรมาภิบาลอยางแทจริง เชื่อมั่น
ในกรรมการหลาย ๆ ทาน เพราะฉะนั้นจึงอยากเสนอขอใหขยายเวลาออกไปอีก เพื่อใหการเลือกตั้งกรรมการเปนที่ยอมรับไมมี
ปญหาใด ๆ และขอฝากกรรมการผูอํานวยการใหญ ชวยดูแล หุน บมจ. อสมท ดวย ซึ่งเปนหุนที่ดีมาก ราคาควรจะมากกวานี้
เพราะวาทุกคนปรารถนาดี อยากจะเห็นกิจการทีวีและกิจการวิทยุของบริษัทเจริญกาวหนา แตทุกวันนี้ราคาหุนกลับถอยลง

-11นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน แสดงความเห็นวา เพื่อยุติปญหาตาง ๆ ทั้งฝายผูบริหารและฝายผูถือหุน ในวันนี้จะ
เลือกคณะกรรมการเพื่อให บมจ. อสมท ทํางานได จึงขอเสนอใหพิจารณาเลือกเพียง 3 ทานกอนไดหรือไม สวนอีก 2 ทานให
คณะกรรมการสรรหาไปพิจารณาเพื่อนําเสนอชื่อกลับเขามาใหมอีกครั้ง
นายกิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด ชี้แจงวา เนื่องจากวาระนี้
เปนวาระการเสนอเลือกตั้งกรรมการ 5 ทาน ดังนั้น หากจะมีการเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระการประชุม ที่ประชุมผูถือหุนจะตองมี
การลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถอื หุนซึ่งมาประชุม จึงจะสามารถเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระการ
ประชุมได
นายเสกสรร สุภแสง ผูถือหุน แสดงความเห็นวา ในการประชุมคราวที่แลว คุณเทียนชัย วงศนวพร ไดขอเสนอแตงตั้ง
กรรมการเพิ่มเติม 1 ตําแหนง แตประธานในที่ประชุมในขณะนั้น คือ นายวิทยาธร ทอแกว ชี้แจงวาการขอเพิ่มกรรมการในสวน
ของผูถือหุนในการประชุมคราวนั้นยังไมสามารถทําได เนื่องจากกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการจะตองผานการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหากอน จึงจะนํามาเสนอในที่ประชุมผูถือหุนได ตามระเบียบขอบังคับขอที่ 42 ดังนั้น จึงขอเสนอวา หาก
คณะกรรมการอยากจะเลือกก็เลือกกันเองเลย ภาระความรับผิดชอบจะไดเปนของกรรมการ อยาใหผูถอื หุน มารวมรับไปดวย
เพราะถาปลอยใหมีการเลือกตัง้ ในวาระนี้ จะกลายเปนวา เปนการใหผูถือหุน มารับรองให แลวผูถอื หุนจะตองรับผิดชอบไปดวย
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา ตามที่ไดมีการบันทึกไวในหนา 13 เชนนั้น เปนเพราะในการประชุม
ผูถือหุนครัง้ ที่ผานมา ซึ่งมีนายวิทยาธร ทอแกว เปนประธานในที่ประชุม ไดมีความเห็นรวมกับเจาหนาที่ บมจ. อสมท วาผูถือ
หุนไมสามารถเสนอรายชื่อได โดยจําเปนตองผานคณะกรรมการสรรหากอน แตอยางไรก็ดี ตอมาเมื่อคณะกรรมการบริษัทชุดนี้
ไดไปพิจารณาแลว เห็นวา ระเบียบการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาในกรณีที่ผูถือหุนเปนผูเสนอชื่อกรรมการนั้นยังไมมี
คณะกรรมการชุดนี้จึงไดมีมติ เห็นควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอมาไดดวย ซึ่งเปนไปตามที่ผูถือหุนไดเคยเรียกรองไวในการประชุมคราวที่แลว
ประธานฯ เห็นวา หลังจากไดมีการอภิปรายกันในประเด็นนี้พอสมควรแลว จึงขอดําเนินการตอไปตามระเบียบวาระ
การประชุมในวาระนี้ โดยขอให ผูถือหุนลงคะแนนเลือกผูที่เห็นวาเหมาะสมเปนกรรมการตามหมายเลขที่ขึ้นหนาจอไดไมเกิน 5
คนโดยใหเลือกกาในชองเห็นดวย สําหรับหมายเลขที่ตองการเลือกใหเปนกรรมการใหม ลงในใบลงคะแนนที่ไดแจกใหแลว
ทั้งนี้ หากผูใดลงคะแนนโดยกาในชองเห็นดวยเกินกวา 5 หมายเลข จะถือเปนบัตรเสีย สําหรับผูรับมอบฉันทะ รวมทั้งผูรับมอบ
ฉันทะจากบริษัทผูรับฝากหลักทรัพยจะตองดูแลการออกเสียงตามความประสงคของผูมอบฉันทะใหถูกตองดวย เมือ่ ลงคะแนน
เสร็จแลว กรุณายกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนํามานับรวมคะแนนตอไป
สําหรับรายชื่อกรรมการที่เห็นสมควรเสนอเพือ่ ใหผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการใหม มีดังนี้
หมายเลข 1 คือ นายปราโมทย โชคศิริกุลชัย
แทน นายบุญปลูก ชายเกตุ
หมายเลข 2 คือ นายธงทอง
จันทรางศุ
แทน นายประกิจ ประจนปจจนึก
หมายเลข 3 คือ นายประสาน หวังรัตนปราณี
แทน นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ
หมายเลข 4 คือ นายนฤนารท พระปญญา
แทน นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร
หมายเลข 5 คือ นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ
แทน นางสาวรสนา โตสิตระกูล
รายชื่อกรรมการทั้ง 5 ราย เสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและผูถือหุนรายยอย
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ขอแนะนําผูถือหุนรายยอยกรุณาอยาใชคําวา งดออกเสียง คําวางดออกเสียงจะ
เหมือนทานไมไดมาประชุมในวันนี้ คะแนนเสียงของทานจะหายไป ถาไมเห็นดวย กรุณาใสในชองไมเห็นดวย
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบกรรมการที่ตองออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

-12ที่ประชุม จึงลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งปรากฏผลเรียงตามลําดับ เปนดังนี้
หมายเลข 1 นายปราโมทย โชคศิริกุลชัย
เห็นดวย
579,127,017 เสียง หรือ รอยละ 98.5955
ไมเห็นดวย
150,294 เสียง หรือ รอยละ 0.0256
งดออกเสียง
2,378,330 เสียง หรือ รอยละ 0.4049
หมายเลข 2 นายธงทอง จันทรางศุ
เห็นดวย
579,046,371 เสียง หรือ รอยละ 98.5818
ไมเห็นดวย
193,136 เสียง หรือ รอยละ 0.0329
งดออกเสียง
2,416,134 เสียง หรือ รอยละ 0.4114
หมายเลข 3 นายประสาน หวังรัตนปราณี
เห็นดวย
579,118,961 เสียง หรือ รอยละ 98.5941
ไมเห็นดวย
160,850 เสียง หรือ รอยละ 0.0274
งดออกเสียง
2,375,830 เสียง หรือ รอยละ 0.4045
หมายเลข 4 นายนฤนารท พระปญญา
เห็นดวย
579,087,213 เสียง หรือ รอยละ 98.5887
ไมเห็นดวย
151,294 เสียง หรือ รอยละ 0.0258
งดออกเสียง
2,,417,134 เสียง หรือ รอยละ 0.4115
หมายเลข 5. นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ
เห็นดวย
579,135,917 เสียง หรือ รอยละ 98.5970
ไมเห็นดวย
132,894 เสียง หรือ รอยละ 0.0226
งดออกเสียง
2,386,830 เสียง หรือ รอยละ 0.4064
รับทราบกรรมการที่ตองออกตามวาระ และมีมติอนุมัติใหเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอทั้ง
มติที่ประชุม
5 คน ประกอบดวย
1. นายปราโมทย โชคศิริกุลชัย
แทน นายบุญปลูก ชายเกตุ
2. นายธงทอง จันทรางศุ
แทน นายประกิจ ประจนปจจนึก
3. นายประสาน หวังรัตนปราณี
แทน นายชาญชัย สุนทรมัฏฐ
4. นายนฤนารท พระปญญา
แทน นายพงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร
แทน นางสาวรสนา โตสิตระกูล
5. นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานฯ สอบถามวา มีผูถือหุนทานใดที่ตองการจะเสนอวาระใหที่ประชุมพิจารณาหรือไม
นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน เสนอวา ใหแจงเวลารถรับสง และหมายเลขรถโดยสารประจําทาง ขสมก ในแผนที่
ดานหลังหนังสือเชิญประชุม และขอขอบคุณที่จัดรถรับสง แตการมีรถรับสงอาจจะเสียคาใชจายมาก ดังนั้น บมจ. อสมท. ควร
พิจารณาจัดซื้อคูปองใบละ 100 หรือ 200 บาท แจกใหแกผูที่มาประชุมแทน
นายเสกสรร สุภแสง ผูถือหุน เสนอ
1. ใหนําจรรยาบรรณตามขอบังคับบริษัทขอ 5 ประกอบดวยจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทและระบบธรรมาภิบาลของบริษัทใสไวในรายงานประจําปดวย พรอมทั้งระบุวา มีการทําตามถูกตองหรือไม

-132. ขอใหมีการแกไขขอบังคับเพื่อไมใหเกิดการโตแยงอํานาจที่ประชุมผูถือหุนอยางในวันนี้ โดยในขอ 33 ที่บอกวา
เฉพาะที่ประชุมผูถือหุนนั้นมีอํานาจที่เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ แตถาออกกอนครบวาระอยางที่หารือกันในวันนี้ ก็ใหที่
ประชุมผูถือหุนสามารถทําไดดวย
3. ขอบังคับขอ 56 เรื่องกรรมการสรรหาขอใหนาํ หลักเกณฑในการสรรหา พิมพลงในรายงานประจําปดวยวา
หลักเกณฑในการสรรหาของคณะกรรมการสรรหานั้นเปนอยางไร โปรงใสอยางไร โดยเฉพาะการสรรหากรรมการใหมนั้น
ขอใหพิจารณาเสนอจํานวนรายชื่อใหผูถือหุนไดเลือกมากกวาจํานวนที่ตองการจะเลือกดวย
4. เรื่องไรสม จากรายงานการประชุมหนาที่ 2 จะเห็นวา การสอบสวนพนักงานของบริษัท ไดขยายเวลามาแลว 4 ครั้ง
จะสามารถสอบสวนใหเสร็จกอนการประชุมครั้งถัดไปไดหรือไม เพราะวาในคราวประชุมครั้งที่แลว คณะกรรมการไดตกลงวา
จะใหแลวเสร็จภายในสองหรือสามเดือนนี้ จึงเห็นวาไมควรจะขยายเวลาไปอีก เพราะวาถาขยายเวลาออกไป ก็จะเปนภาระ
คาใชจายของบริษัท และจะกลายเปนวา การทํางานนั้นมีเลศนัย เพราะวาสอบสวนไมเสร็จสักที
5. ในการรายงานความคืบหนานั้น ขอใหนําเสนอขอเท็จจริง ถาหากไมตองการใหมีสวนรวมจากผูถือหุนไปรับรูใน
การดําเนินงาน ก็ขอใหรายงานขอเท็จจริง เพราะวาขอเท็จจริงนั้น หากเปดเผยแลวจะกระทบตอคดีอาญาก็ไมวากัน แตหากเปน
ขอเท็จจริง เมือ่ คนอานแลวตองเขาใจวาขอเท็จจริงมันคืออะไร ไมใชสรุปสาระสําคัญอยางนี้ จะไดรูวา ที่มีการลงโทษกันไปนั้น
ใชหรือไมใช เพื่อไมใหมีการใชอํานาจเกินขอบเขต
นางสาวหยาดอรุณฯ ผูถือหุน ทุกครั้งที่มีการประชุมผูถือหุน เสนอให บมจ. อสมท. ซื้อคูปองของ ขสมก. และเปลี่ยน
จากกาแฟเปนขาวกลองไดหรือไม นอกจากนี้ผูถือหุนรายยอยที่มีความประสงคจะไปรวมกิจกรรมกับ อสมท. เชนรายการไนน
เอ็นเตอรเทน จะขอสิทธิใหผูถือหุนไดหรือไม
นายวีระ สมความคิด ผูถือหุน ในฐานะผูถือหุน จะขอผลการสอบสวนกรณีบริษัท ไรสม จํากัด และกรณีที่ดิน 50 ไร
ไดหรือไม นอกจากนี้ หากคณะกรรมการชุดนี้จะยอมรับใหผูถือหุนรายยอยสามารถที่จะเสนอตัวแทนได จึงอยากขอทราบ
รายละเอียดดวย เพื่อจะไดเตรียมตัววา ทางบริษัทมีหลักเกณฑในเรื่องนี้อยางไร เนือ่ งจากในการประชุมผูถือหุนคราวที่แลว
กําหนดใหตองเสนอผานคณะกรรมการสรรหากอน แตครั้งนี้กลับใหผูถือหุนสามารถเสนอไดในที่ประชุม จึงควรจะมีหลักเกณฑ
ที่แนนอนใหยึดถือปฏิบัติ
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท บริษัทจะบันทึกขอเสนอของผูถอื หุนไวทั้งหมด และจะพยายามตอบผูถือหุนวา
สิ่งใดบริษัทสามารถปฏิบัติไดหรือไม ถาทําไมได เปนเพราะอะไร สําหรับในสวนความเห็นที่เปนประเด็นขอกฎหมายนั้น ทุก
คนไมตองจําเปนตองเห็นเหมือนกัน และอาจจะเห็นแตกตางกันได
นายวิทยาธร ทอแกว กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในการรับราชการ ตนเองไดตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 100% และเมื่อ
ผูถือหุนไดแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทก็ตองทํา 100% เชนเดียวกัน โดยสวนตัวเห็นดวยกับสิ่งที่ผูถือหุน เสนอ ซึ่งคงจะตองไป
พิจารณารวมกับกรรมการทั้งหมดวา ตอไปนี้ไมใชเสนอชื่อเพียงอยางเดียว แตกลไกของการที่มีผูถือหุนรายยอยมาชวยดูแล ไมใช
แตเฉพาะผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอยหรือผูถือหุนทั่วไป ซึ่งจริง ๆ แลวมีความเทาเทียมกันอยูในสิทธิ ถึงแมจํานวนหุนไม
เทากัน แตสิทธิในบางเรื่องเทาเทียมกัน ไมวามากหรือนอย โดยในอนาคตอาจจะตองมีการผลักดันกันตอไป ซึ่งคิดวาเปน
กระบวนการของการทํางานที่คณะกรรมการตองยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาลที่ชวยกันดูแล และเปน
ตัวแทนในการดูแล
และตองขออภัยในบางเรื่องที่ ในวันนี้อาจจะยังไมไดตอบคําถามหรือวายังไมมีคําอธิบาย แตคิดวา
คณะกรรมการไดพยายามที่จะทํางานรวมกันอยางดี ทั้งนี้ ตองขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหความรวมมือ และใหขอคิดเห็นที่มี
ประโยชนในการประชุมครั้งนี้
นายบัญชา บุญพยุง ผูรับมอบฉันทะจากนางสาวชลดา พรประเสริฐสกุล สอบถามถึงความคืบหนาในกรณีการอนุญาต
ใหโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก หรือ ทรู วิชั่นส ใหโฆษณาได เพื่อที่จะไดมีผลกําไรตอบแทน เพื่อจายเปนเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนไดมากขึ้น ตามที่ไดสอบถามไวในการประชุมสามัญผูถือหุนคราวที่ผานมา

-14นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ขอบคุณสําหรับคําแนะนําตาง ๆ จากผูถือหุน รวมทั้ง
ตองขอโทษ ถาหากวาดูแลไดไมดีพอ สําหรับขอเสนอแนะตาง ๆ จะพยายามเก็บไปปรับปรุง สวนคําถามวา ทรู วิชั่นส จะมี
โฆษณาไดเมื่อใดนั้น เรื่องดังกลาวเปนเรื่องในเชิงนโยบาย ซึ่งคงจะมีการปรึกษาหารือกัน ระหวาง บมจ. อสมท กับ ทรู วิชั่นส
ทั้งนี้ การดําเนินการตาง ๆ จะคํานึงถึงผลประโยชนของ บมจ. อสมท ของผูถือหุน ของคูคา และของทุกฝายเปนสําคัญ ทั้งในแง
ของ บมจ. อสมท
ทรู วิชั่นส และผูชม สวนในเรื่องของเงินปนผล คงจะตองเปนเรื่องที่จะนําไปปรึกษาหารือกันใน
คณะกรรมการบริษัทตอไป แตตามที่เคยชี้แจงแลววา โดยนโยบายการจายเงินปนผลในปจจุบัน ทาง บมจ. อสมท ก็ไดจายใน
อัตราที่สูงอยูแลว
นายบัญชา บุญพยุง ผูรับมอบฉันทะจากนางสาวชลดา พรประเสริฐสกุล แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา คําตอบที่ไดรับ
เหมือนครั้งที่แลว ขณะนี้ยังรออะไร การที่บริษัทจะไดผลกําไรเพิ่มขึ้นจากการที่ทาง ทรู วิชั่นส มีโฆษณา และจะไดนําผลกําไร
ตรงนี้มาจายเปนเงินปนผลใหกับทางผูถือหุน ซึ่งเพื่อน ๆ ที่เปนสมาชิกของ ทรู วิชั่นส เห็นวา การมีโฆษณาเพื่อที่จะไดดูโฆษณา
ตางประเทศบาง ไมใชมีแตขาว หรือสาระบันเทิงอยางเดียว ตองการใหมีโฆษณาเพื่อที่จะไดทราบวาตางประเทศมีโฆษณาอะไร
ที่แปลก ๆ ใหม ๆ ครั้งที่แลว กรรมการผูอ ํานวยการใหญ ตอบวา กฎหมายใหมเพิ่งอนุญาตใหโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก
มีโฆษณาได ในเมื่อมีกฎหมายแลว เหตุใดจึงยังไมดําเนินการตอ บมจ. อสมท คิดอยางไรกับการไปตัดสิทธิไมให ทรู วิชั่นส มี
โฆษณา เพราะทุกอยางที่เกิดขึ้น กระทบกับผลประโยชนของผูถือหุนทุกคนอยูแลว
นายวิทยาธร ทอแกว กรรมการบริษัท ชี้แจงวา เรื่องนี้ บมจ. อสมท ไมไดนิ่งนอนใจ ไมวาจะเปนสัญญาของ ทรู
วิชั่นส หรือ สัญญาชอง 3 มีการเจรจา และประชุมรวมกับบริษัทคูสัญญาทั้งสอง เพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกัน ซึ่งในแงของ
บมจ. อสมท จะตองไดผลประโยชนเพิ่ม ในขณะที่ผูชมจะตองไดผลประโยชนเพิ่มดวย สําหรับ ทรู วิชั่นส นั้นไดเจรจากัน
ประมาณ 5 รอบ แลว คณะกรรมการบริษทั ชุดที่ผานมา ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพือ่ ดูแลในเรื่องนี้ และกําลังจะสรุปเรื่องเพื่อ
รายงานตอคณะกรรมการชุดใหม วามีประเด็นใดที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจรวมกันได เพื่อขยายให บมจ. อสมท มีรายไดมากขึ้น
ไปกวาเดิม โฆษณาแคเปนหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องที่กําลังเจรจากันอยู รวมทั้งอัตราคาตอบแทนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ที่จะตองมีการจาย
ผลประโยชนกลับมาที่ บมจ. อสมท ดวย รวมทั้งในกรณีของชอง 3 ที่มีสัญญาเกี่ยวของกันอยูดว ยเหมือนกัน แตทั้งนี้ การมี
โฆษณานั้นตองพิจารณาดวยวา จะตองไมกระทบกระเทือนตอประโยชนของสาธารณะ และของประชาชนที่เปนสมาชิกดวย
รวมทั้งจะตองดูวา จะมีการชดเชยและดูแลอยางไร
นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามวา เหตุใดผลประกอบการเมื่อไตรมาสที่ผานมา บมจ. อสมท มีรายได
เพิ่มขึ้นแตวากําไรไมเติบโตในขณะที่เมื่อพิจารณางบการเงินมีคาใชจายในสวนของคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นคอนขางมาก
ซึ่งเปนที่มาของผลประกอบการที่ลดลง
ถาเทียบกับปที่แลวตั้งแตคุณวสันตฯเขามาเปนกรรมการผูอํานวยการใหญ ผล
ประกอบการที่ออกมาไมคอยเติบโต
ไมทราบวาอาจจะเปนเพราะการประชาสัมพันธหรือการจัดรายการขาวหรือรายการที่
นาสนใจอื่น ๆ ยังไมดีเทาที่ควรใชหรือไม อยากจะใหพิจารณาปรับปรุง การทํารายงานขาวทุกวันนี้ ถาเทียบกับชองอื่น ทางชอง
9 สูเขาไมได คนที่เสนอขาว ควรจะเปนคนที่นาเชื่อถือ การรายงานขาวมีความแมนยํา และไมใสอคติเขาไปในการรายงานขาว
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา ผลประกอบการของไตรมาสแรก บริษัทฯ มี
รายไดเติบโตขึ้นประมาณรอยละ 10 และ มีกําไรประมาณ 233 ลาน ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงประมาณรอยละ 1 เนื่องจากการมีคาใชจาย
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะไปดูแลในเรื่องของคาใชจาย สวนรายไดอาจจะยังไมถึงเปาหมายที่ตองการ จากเหตุผลหลายอยาง ตั้งแตเขามารับ
ตําแหนงกลางปที่แลว จริง ๆ แลว กําไรกับรายไดเติบโตขึ้น อยางไรก็ดี หากไปพิจารณาครึ่งปหลังของปที่แลว จะเห็นวากําไร
และรายไดโตขึ้นประมาณกวารอยละ 30 ดังนั้นสําหรับไตรมาสแรก ซึ่งมีสถานการณพิเศษ แตยังสามารถทําใหรายไดเติบโตขึ้น
ได เพียงแตเติบโตขึ้นเพียงรอยละ 10 ในขณะที่กําไรอาจเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1 เทานั้น
นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามวา คาใชจายดานการบริหาร ซึ่งโดยปกติจะตองเพิ่มขึ้นไมมาก แตในไตร
มาสที่ผานมาปรากฏวา เมื่อเทียบกับปที่แลวเพิ่มสูงขึ้นมากนั้น เปนผลมาจากอะไร
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ทางดานการขาย ซึ่งสวนหนึง่ เปนผลมาจากการลงบัญชี เนื่องจากวาปที่แลวไมไดตั้งประมาณการไวในไตรมาสแรก และไตร
มาสที่สอง ดังนั้นเมื่อมาตั้งประมาณการดังกลาวในปนี้ ตัวเลขก็เลยเติบโตขึ้น
นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน แสดงความเห็นเพิ่มเติมวา มีขาวออกมาในชวงกอนประกาศผลประกอบการไตร
มาสแรกวา ผลประกอบการไตรมาสแรกจะดีกวาปที่แลว ทําใหคาดการณวานาจะดีกวานี้ แตผลปรากฏออกมาจริง ๆ แทบจะไม
แตกตางกันเลย การใหขาวในลักษณะนี้ คิดวาไมควรเกิดขึ้น สวนในไตรมาสนี้ก็เชนกัน เริ่มมีขาวออกมาอีก คงไมใชนักขาว
เขียนเอง เพราะนักขาวมักจะอางวามาจากผูบ ริหารเปนผูใหขาว วาไตรมาสนี้ดีขึ้น อยากจะใหมีความชัดเจน แลวขอมูลอยาให
คลาดเคลื่อนมาก
ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมวา สิ่งที่ผูถือหุนไดแสดงความเปนหวง ถือเปนการบานของคณะกรรมการดวย ซึ่งตอง
ขอขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหขอแนะนําและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งหมดตางคนตางมา และไมรูจัก
กันมากอน แตก็จะรวมกันพยายามค้ําจุนดูแลผลประโยชนของผูถอื หุนทุกทานอยางดีที่สุด
นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา เรื่องการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เห็นวายังไมดีเทาที่ควร
ควรจะระบุวา ในแตละหมายเลข มีผูถือหุน เห็นดวยเปนจํานวนกี่ราย และไมเห็นดวยเปนจํานวนกี่ราย ไมใชออกแตเพียง
คะแนนรวมโดยไมมีการระบุจํานวนของผูถอื หุน ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปอยางโปรงใส
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ กลาวตอที่ประชุมวา จะขอรับขอเสนอของผูถือหุนไป
พิจารณาดําเนินการตอไป
ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทของ บมจ. อสมท และไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนประธานในที่
ประชุมในวันนี้ ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลามารวมประชุม และไดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอทั้ง
คณะกรรมการ และ บมจ. อสมท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษทั มีปณิธานที่จะรักษาผลประโยชนของทุกทาน หากการประชุมใน
วันนี้มีขอผิดพลาดประการใด ตองขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอใหทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

นายนัที เปรมรัศมี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ทําหนาที่
ประธานในที่ประชุม

สิ่งที่สงมาดวย 2

CD-Rom รายงานประจําป 2551
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551)

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และ 4)

สิ่งที่สงมาดวย 3

ประวัติกรรมการใหมที่ไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระ
(เอกสารประกอบวาระที่ 6)
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท

วันเดือนปเกิด

30 กันยายน 2493

อายุ

58 ป

การศึกษา

- M.P.A. (Budgeting), Pennsylvania State University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร (เกียรตินิยมดี) สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุนที่ 29
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน ที่ 42

ตําแหนงงานในปจจุบัน

รองผูอํานวยการ สํานักงบประมาณ

ประวัติการทํางาน

- กรรมการ สถาบันไทย-เยอรมัน
- กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
- กรรมการ สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
- กรรมการ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 10 ชช.) สํานักงบประมาณ
- ผูอํานวยการสํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 106/2008
ความรูความชํานาญหรือความจัดเจนงานในดานใด
การจัดการงบประมาณหนวยงานภาครัฐ, วิเคราะหงบประมาณในเชิงความคุมคา ผลผลิต ที่มีตอผลลัพธ, จัดระบบ
ขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลมาใชในการจัดทําและบริหารงบประมาณ, บริหารจัดการงบประมาณเชิงบูรณาการ
(Integrated Management and Budgeting)
การถือหุน บมจ. อสมท
- ไมมี -

สิ่งที่สงมาดวย 4

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและ
ประวัติโดยสังเขปของผูไดรับการเสนอชือ่ เปนกรรมการ
คณะกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จํานวน 13 คน ไดมกี ารจับสลากออกตามวาระในป
ที่หนึ่งและปทสี่ องแลว สําหรับปนี้เปนปที่ 3 โดยกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ แต
เนื่องจากกรรมการที่อยูในตําแหนงนานทีส่ ุดนั้นไดลาออกกอนครบวาระ และไดมกี ารเลือกตั้งกรรมการเขามาแทน ซึ่งมี
วาระการดํารงตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูข องกรรมการที่ตนแทน จึงมีกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ ประกอบดวย
1) นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ
2) นายธงทอง จันทรางศุ
3) นายประสาน หวังรัตนปราณี
4) นายปราโมทย โชคศิริกุลชัย
5) นายนฤนารท พระปญญา
6) กรรมการผูอํานวยการใหญ
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ความรู
ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม รวมถึงองคประกอบที่จาํ เปนและจะเปนประโยชนสงู สุดแกการดําเนินงาน
บริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตใิ หนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน บมจ. อสมท ประจําป 2552
เลือกตั้งเปนกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
บมจ. อสมท ไดประกาศในเว็บไซตของ บมจ. อสมท เชิญใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็น
วามีคุณสมบัตเิ หมาะสม เพือ่ เขารับการสรรหาเปนกรรมการบริษัท แตไมมีผูใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเขา
รับการสรรหาเปนกรรมการดังกลาว
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ มาตรา 12/1
กําหนดใหรัฐวิสาหกิจตองมีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ของกระทรวงการคลัง
อยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตามสัดสวนดังกลาว บมจ. อสมท ตองมีกรรมการจากบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) จํานวน 5 คน ขณะที่ปจจุบันคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีกรรมการที่อยู
ในบัญชีรายชือ่ กรรมการรัฐวิสาหกิจ จํานวน 7 คน และตองออกในคราวนี้ จํานวน 3 คน จึงตองสรรหากรรมการจาก
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) อีกอยางนอย 1 คน ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหา จึงไดดําเนินการ
สรรหารายชื่อบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) รวมกับรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพตาง ๆ
พรอมประวัตทิ ี่ไดรับความยินยอมจากผูที่ไดรับการเสนอชื่อมาพิจารณาอยางรอบคอบตามหลักเกณฑและคุณสมบัติที่
กําหนดไว ดังนี้

-21. ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนดและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกําหนดไว ไดแก
- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
- กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- ขอบังคับบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
2. มีคณ
ุ สมบัติตามองคประกอบของกรรมการที่ บมจ. อสมท ขาดความเชีย่ วชาญ ตามความจําเปนของ
องคกร (องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่กาํ หนดไวโดยสังเขป คือ จะตองมีผูทรงคุณวุฒิที่หลากหลาย อัน
จะเปนประโยชนแกงานของบริษัท ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารจัดการ สื่อสารมวลชน ธุรกิจและ
การตลาด การศึกษาและสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีและการเงิน กฎหมาย และกลุมงานสนับสนุน)
3. คุณสมบัติทั่วไปเพิ่มเติม คือ เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และประสบการณอันเปนประโยชนตอ
การพัฒนา บมจ. อสมท ตลอดจนสามารถทุมเทกําลังกายกําลังใจ และกําลังความรู เพื่อพัฒนากิจการ บมจ. อสมท ได
อยางเต็มที่
คณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อทั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(Directors’ Pool) และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพตาง ๆ โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณตามองคประกอบของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
และเสนอชื่อผูมีความเหมาะสมเขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 5 คน ตอคณะกรรมการบริษัทในคราว
ประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 18 มีนาคม 2552
และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลเขารับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 5 คน ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2552 ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2552 ดังนี้
1) นายสุรพล นิติไกรพจน
แทน นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ
เปนผูมีความรู ความสามารถ
รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณที่เปนประโยชนตรงตามความ
จําเปนของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรูความชํานาญในดานกฎหมายมหาชน การเมือง การปกครอง การศึกษา และ
สังคม รวมทั้งเปนผูที่มีสวนรวมในการรางกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายดานการสื่อสาร
ปจจุบันเปน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเปนกรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อีกทั้งเปนผูที่มรี ายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ดวย
จึงเปนผูที่มีประสบการณในการทํางานที่หลากหลายและเปนประโยชนกับการดําเนินกิจการของ บมจ. อสมท
2) นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
แทน นายธงทอง จันทรางศุ
เปนผูมีความรู ความสามารถ รวมทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณที่เปนประโยชนตรงตามความ
จําเปนของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะความรู ความชํานาญ ดานเศรษฐศาสตร การปรับโครงสรางทางการเงิน การจัดทํา
แผนธุรกิจ และแผนงานการเงิน ปจจุบันเปนกรรมการผูจัดการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จากประสบการณใน
การทํางานที่ผานมาจึงเปนประโยชนกับการดําเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท

-33) นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย แทน นายประสาน หวังรัตนปราณี
เปนผูมีความรูความชํานาญดานการเงิน การลงทุนและการจัดการ ที่มีความจําเปนกับการดําเนินกิจการ
ของ บมจ. อสมท ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ปจจุบันเปนกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท
หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) นอกจากนีย้ ังมีประสบการณในการเปนกรรมการในหนวยงานตาง ๆ อาทิ
กรรมการบริหารสมาคมบริษัทหลักทรัพย กรรมการ บริษัทเซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด และอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย
ใหม ความเชี่ยวชาญและประสบการณดังกลาวจะเปนประโยชนกับการดําเนินกิจการของ บมจ. อสมท
4) นางดารณี เจริญรัชตภาคย แทน นายปราโมทย โชคศิริกุลชัย
เปนผูมีความรู
ความชํานาญดานการบริหารจัดการองคกร การวิจัยและการสื่อสารการตลาด
และ
ประสบการณดานการตลาดธุรกิจโฆษณา ปจจุบันเปนกรรมการผูจัดการ บริษัท มารเก็ตไวส จํากัด ที่ปรึกษาดาน
การตลาดใหกบั บริษัทชั้นนํา ซึ่งจะเปนประโยชนกับกิจการของ บมจ. อสมท
5) นางมัทนา เหลืองนาคทองดี แทน นายนฤนารท พระปญญา
เปนผูที่มีความรูความชํานาญทางดานการสื่อสารองคกร การสรางภาพลักษณ
และกลยุทธการสื่อสาร
ปจจุบันเปนทีป่ รึกษาการสื่อสารองคกร ของเครือซีเมนตไทย (SCG) ซึ่งความเชี่ยวชาญและประสบการณดังกลาวเปน
ประโยชนตรงตามความตองการ และเกิดประโยชนกับการดําเนินกิจการของ บมจ. อสมท เปนอยางยิ่ง
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถวนเปนไปตาม
ขอบังคับบริษัทและกฎหมายตาง ๆ ที่เกีย่ วของ รวมทัง้ มีความรูความสามารถในการที่จะพัฒนา บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) ใหเติบโต และพัฒนาไปอยางตอเนื่อง จึงมีมติเห็นชอบใหเสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ตอที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2552 เพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการตอไป
สําหรับกรรมการอีก 1 ตําแหนง เพื่อทดแทนกรรมการผูอํานวยการใหญ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ เพื่อดําเนินการสรรหาตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2550) โดยบริษัทฯ จะขออนุมัติที่
ประชุมสามัญผูถือหุนสงวนสิทธิกรรมการ 1 ตําแหนงดังกลาว ไวสําหรับผูทจี่ ะไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
กรรมการผูอํานวยการใหญตามขอบังคับบริษัท
ซึง่ ขณะนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการผูอาํ นวยการใหญ กําลัง
ดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทและกรรมการผูอํานวยการ
ใหญตอไป

ขอมูลเบื้องตนของผูไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายสุรพล นิติไกรพจน

วันเดือนปเกิด

19 กันยายน 2503

อายุ

48 ป

การศึกษา

- Doctorat de l’Université Robert Shuman de Strasbourg
(mention très honorable), ประเทศฝรั่งเศส
- เนติบัณฑิตไทย สํานักศึกษาอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Diplôme d’études approfondies de droit public (Strasbourg III)
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร “การกระจายอํานาจและ การปกครองทองถิ่น”
สถาบันรัฐประศาสนศาสตรนานาชาติ (IIAP.) กรุงปารีส, ฝรั่งเศส

ตําแหนงงานในปจจุบัน

อธิการบดีและอาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประวัติการทํางาน

- ศาสตราจารยระดับ 10 สาขากฎหมายมหาชน และอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอํานาจ สํานักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2549
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา
- ที่ปรึกษากฎหมายสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน)
- ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานศาลปกครอง
- ประธานคณะกรรมการปฏิรปู การปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร
- อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกําหนดหลักการจัดและพัฒนาโครงสรางระบบราชการ,
สํานักงาน ก.พ.ร.

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 102/2008
ความรูความชํานาญหรือความจัดเจนงานในดานใด
ดานการศึกษา สังคม และกฎหมายมหาชน
การถือหุน บมจ. อสมท
- ไมมี-

ขอมูลเบื้องตนของผูไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

วันเดือนปเกิด

5 กรกฎาคม 2495

อายุ

56 ป

การศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยการาจี
ประเทศปากีสถาน
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยการาจี
ประเทศปากีสถาน

ตําแหนงงานในปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

ประวัติการทํางาน

- กรรมการ บริษัท ฟนันซาประกันชีวิต จํากัด
- ที่ปรึกษา สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
- ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 26/2004
ความรูความชํานาญหรือความจัดเจนงานในดานใด
ดานการเงิน การปรับโครงสรางทางการเงิน ทั้งทางดานสวนทุนและสวนหนี้สิน รวมทั้งการทําแผนธุรกิจและ
แผนการเงินในการฟนฟูกิจการ
การถือหุน บมจ.อสมท
- ไมมี-

ขอมูลเบื้องตนของผูไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-ชื่อสกุล

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย

วันเดือนปเกิด

5 มีนาคม 2506

อายุ

46 ป

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ดานการเงินและการจัดการ
มหาวิทยาลัยอินเดียนา, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตําแหนงงานในปจจุบัน

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

ประวัติการทํางาน

- กรรมการผูอ ํานวยการ บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจ ัดการ บริษัท หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย
- กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อยุธยา อลิอันซ ซี.พี.
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและรองกรรมการผูอ ํานวยการฝายคาหลักทรัพย บริษัท หลักทรัพย
เจ เอฟ ธนาคม จํากัด
- อนุกรรมการ ตลาดหลักทรัพยใหม
- สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอาวุโส (Fellow Member)

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 60/2005
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 23/2004
ความรูความชํานาญหรือความจัดเจนงานในดานใด
การเงิน การลงทุน และการจัดการ
การถือหุน บมจ.อสมท
- ไมมี-

ขอมูลเบื้องตนของผูไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-ชื่อสกุล

นางดารณี เจริญรัชตภาคย

วันเดือนปเกิด

22 ตุลาคม 2505

อายุ

46 ป

การศึกษา

- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาการบริหารธุรกิจและ
ทางดานจิตวิทยา, Pine Manor College, Boston, Massachusetts, U.S.A.

ตําแหนงงานในปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ บริษัท มารเก็ตไวส จํากัด

ประวัติการทํางาน

- กรรมการ บริษัท ดี แอนด ดี โซลูชั่น จํากัด
- กรรมการ บริษัท รัชตภาคย ดีเวลลอปเมนท จํากัด

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความรูความชํานาญหรือความจัดเจนงานในดานใด
การวิจัยดานการตลาด, การสื่อสารดานการตลาด และการบริหารการจัดการองคกร
การถือหุน บมจ.อสมท
- ไมมี-

ขอมูลเบื้องตนของผูไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-ชื่อสกุล

นางมัทนา เหลืองนาคทองดี

วันเดือนปเกิด

28 กุมภาพันธ 2493

อายุ

59 ป

การศึกษา

- Management Development Program (MDP)
หลักสูตร MBA Wharton University Pennsylvania
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนงงานในปจจุบัน

ที่ปรึกษา การสื่อสารองคกร เครือซิเมนตไทย (SCG)

ประวัติการทํางาน

- ที่ปรึกษา การสื่อสารองคกร เครือซิเมนตไทย (SCG)
- ผูอํานวยการสํานักงานสื่อสารองคกร เครือซิเมนตไทย (SCG)
- ผูอํานวยการสํานักงานโฆษณาและประชาสัมพันธ บริษัท สยามมิชลินมารเก็ตติ้ง
แอนด เซลส จํากัด ในเครือซิเมนตไทย
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายอมเรศ ศิลาออน) ดานประชาสัมพันธ

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความรูความชํานาญหรือความจัดเจนงานในดานใด
ดานการสื่อสาร การสรางภาพลักษณ สื่อมวลชน กลยุทธการสื่อสาร
การถือหุน บมจ.อสมท
- ไมมี-

สิ่งที่สงมาดวย 5

รายละเอียดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดเสนอการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ป 2552 ตอ
คณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 และคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติใหนําเสนอที่
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 พิจารณาดังนี้

ชื่อคณะ

คาตอบแทน
รายเดือน

คาเบี้ยประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)

10,000/เดือน

15,000/เดือน

10,000/เดือน

5,000 /เดือน

-

10,000 /เดือน

-

10,000 /เดือน

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (อางอิง คําสั่ง บมจ. อสมท ที่ 81/2551)
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

3. คณะกรรมการสรรหา
มีอํานาจหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการใหมหรือ
สรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญผูถือ
หุนของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลดังกลาว โดยใหมีการกําหนดวิธีการและ
หลักเกณฑในการสรรหาใหเกิดความโปรงใส (อางอิง คําสั่ง บมจ. อสมท ที่ 83/2551)

4. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
มีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนใหแก
คณะกรรมการหรือกรรมการผูอํานวยการใหญ ที่เปนธรรม และสมเหตุสมผล
(อางอิง คําสั่ง บมจ. อสมท ที่ 82/2551)
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ชื่อคณะ

คาตอบแทน
รายเดือน

คาเบี้ยประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)

-

10,000 /เดือน

-

10,000 /เดือน

-

10,000 /เดือน

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (อางอิง คําสั่ง บมจ. อสมท ที่ 118/2551)
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
มีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนวปฏิบัติและใหคําแนะนําดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกํากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯและ
ฝายจัดการ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนแนวทางหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลและเสนอแนะตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให
คณะทํางานกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

7. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ (อางอิง คําสั่ง บมจ. อสมท ที่ 87/2551)
1.พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจตลอดจนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ
2.หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น
3.พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอนายจาง
ลูกจาง และรัฐวิสาหกิจนั้น
4.ปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึง
การรองทุกขที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
5.ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง

8. คณะกรรมการฯ, คณะอนุกรรมการฯ และ

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

-

10,000 /เดือน
(กรรมการ บมจ. อสมท ที่ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการ,อนุกรรมการ
และคณะทํางานหลายคณะ
นอกเหนือจากขอ 1-7 ใหไดรับเบี้ย
ประชุมเพียงคณะเดียวในเดือนที่มี
การประชุม)

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ใหไดรับคาตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีกรอยละ 25 และรอยละ 12.5 ตามลําดับ
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คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ไดเสนอการกําหนดจายโบนัสกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ดังนี้
โบนัสกรรมการป 2551
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551
กรรมการ บมจ. อสมท ไดรับโบนัส
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ใหไดรับโบนัสเพิ่มอีกรอยละ 25
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ใหไดรับโบนัสเพิ่มอีกรอยละ 12.5

คิดเปนเงิน 250,000 บาท/ทาน
คิดเปนเงิน 312,500 บาท
คิดเปนเงิน 281,500 บาท

ทั้งนี้ การจายเงินโบนัสกรรมการ จะจายตามสัดสวนระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการ

สิ่งที่สงมาดวย 6

หนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 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
ติดอากรแสตมป
20 บาท

เขียนที่……………………………………………
Made at
วันที่…………เดือน………………พ.ศ…………
Date
Month
Year
(1) ขาพเจา………………………………………………………..สัญชาติ………………………………………..
I/We
Nationality
อยูบานเลขที่………………………ถนน………………………………. .... ตําบล/แขวง…………………………………….
Residing at No.
Road
Sub district
อําเภอ/เขต…………………………………จังหวัด…………………….…รหัสไปรษณีย……………………………..
District
Province
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) .................................................................. อายุ ...................................ป อยูบานเลขที่.....................................
Name
Age
Residing at No.
ถนน……………………………………ตําบล/แขวง………………………………อําเภอ/เขต........................................
Road
Sub district
District
จังหวัด…………………….…………..รหัสไปรษณีย…………………………….. หรือ
Province
Postal Code
or
(2) .................................................................. อายุ ...................................ป อยูบานเลขที่.....................................
Name
Age
Residing at No.
ถนน……………………………………ตําบล/แขวง………………………………อําเภอ/เขต........................................
Road
Sub district
District
จังหวัด…………………….…………...รหัสไปรษณีย…………………………….. หรือ
Province
Postal Code
or
หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอนุสรณ ธรรมใจ อายุ 43 ป
Or assign a proxy to the Independent Director/ Chairman of the Auditing Committee, Mr.Anusorn Tamajai, Age 43
เลขที่ 63/1
ถนน พระราม 9 ตําบล/แขวง หวยขวาง
อําเภอ/เขต หวยขวาง
Residing at No. 63/1 Rama 9 Road,
Sub district Huaykwang,
District Huaykwang,
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย 10310 Province Bangkok
Postal Code 10310

-2คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท
อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2552 ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2552 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 2009 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 24
April 2009 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…………………………………………..ผูมอบฉันทะ
Signed (…………………………...……….....) Grantor
ลงชื่อ…………………………………………..ผูรับมอบฉันทะ
Signed (…………………………………...….) Proxy
ลงชื่อ……………………………………...…..ผูรับมอบฉันทะ
Signed (…………………………………..….) Proxy
ลงชื่อ……………………………………..…..ผูรับมอบฉันทะ
Signed (…………………………...……..….) Proxy
หมายเหตุ
Remarks:
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน 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……………เดือน………………พ.ศ……………
Date
Month
Year
(1) ขาพเจา……………………………………………………สัญชาติ………………………………………………..
I/We
Nationality
อยูบานเลขที่………………………….ถนน…………………………………ตําบล/แขวง……………………………………….
Residing at
Road
Sub district
อําเภอ/เขต…………………………………..จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย………………………………
District
Province
Postal Code
(2) เปนผูถือหุนของ
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
(3) ขอมอบฉันทะให
hereby appoint

(1) .................………………………………….อายุ…………ป อยูบานเลขที่………………............
Name
Age
Residing at No.
ถนน……………………………….…ตําบล/แขวง……….…………………………อําเภอ/เขต………………………….
Road
Sub district
District
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย……………………………….
Province
Postal Code
(2) .................………………………………….อายุ…………ป อยูบานเลขที่………………............
Name
Age
Residing at No.
ถนน……………………………….…ตําบล/แขวง……….…………………………อําเภอ/เขต………………………….
Road
Sub district
District
จังหวัด………………………………รหัสไปรษณีย……………………………….
Province
Postal Code

-2หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอนุสรณ ธรรมใจ อายุ 43 ป
Or assign a proxy to the Independent Director/ Chairman of the Auditing Committee, Mr.Anusorn Tamajai, Age 43

เลขที่ 63/1
ถนน พระราม 9 ตําบล/แขวง หวยขวาง
Residing at No. 63/1 Rama 9 Road,
Sub district Huaykwang,
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย 10310
Province Bangkok
Postal Code 10310

อําเภอ/เขต หวยขวาง
District Huaykwang,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2552 ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ หองสง 1 อาคาร
สถานีโทรทัศน 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 2009 Annual General Meeting of Shareholders
on Friday, 24 April 2009 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
Agenda

รายการ

1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
Report by the Chairman
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551
วันที่ 11 มิถุนายน 2551
To certify the minutes of Extraordinary General Meeting of
Shareholders No.1/2008 held on 11 June 2008.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

2

Subject

เห็นดวย
จํานวนเสียง
Approve
(Votes)

ไมเห็นดวย
จํานวนเสียง
Not approve
(Votes)

งดออกเสียง
จํานวนเสียง
Abstain
(Votes)

-3วาระที่
Agenda

3

4

5

รายการ
Subject
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
เรื่อง พิจารณารายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในป 2551
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551)
To acknowledge the Company’s operating results in 2008 (The
period between 1 January and 31 December 2008)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551
To consider for approval of the balance sheet and the statement of
profit and loss for the period ended 31 December 2008
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
เรื่อง รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและพิจารณาการ
จายเงินปนผล ประจําป 2551
To acknowledge the payment of the interim dividend and
consider the payment of dividends for the year 2008
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

เห็นดวย
จํานวนเสียง
Approve
(Votes)

ไมเห็นดวย
จํานวนเสียง
Not approve
(Votes)

งดออกเสียง
จํานวนเสียง
Abstain
(Votes)

-4วาระที่
Agenda

6

รายการ
Subject
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
เรื่อง รับทราบการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ และกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา 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. นายสุรพล นิติไกรพจน
Mr.Surapon Nitikraipot
2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
Mr. Dheerasak Suwannayos
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon
4. นางดารณี เจริญรัชตภาคย
Mrs. Daranee Charoen – Rajapark
5. นางมัทนา เหลืองนาคทองดี
Mrs. Matana Leongnarktongdee

เห็นดวย
จํานวนเสียง
Approve
(Votes)

ไมเห็นดวย
จํานวนเสียง
Not approve
(Votes)

งดออกเสียง
จํานวนเสียง
Abstain
(Votes)

-5วาระที่
Agenda

รายการ

7

เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
To consider the determination of remunerations of members of
the Board of Directors
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีประจําป 2552
To consider the appointment of the Auditor and the determination
of audit fees for the year 2009
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
To consider other matters (if any)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:

8

9

Subject

เห็นดวย
จํานวนเสียง
Approve
(Votes)

ไมเห็นดวย
จํานวนเสียง
Not approve
(Votes)

งดออกเสียง
จํานวนเสียง
Abstain
(Votes)

-6(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด 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 จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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 ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2552 ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น.
ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
At the 2009 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 24 April 2009 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
ตําแหนงตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
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
1. นายสุรพล นิติไกรพจน
Mr.Surapon Nitikraipot
2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
Mr. Dheerasak Suwannayos
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon
4. นางดารณี เจริญรัชตภาคย
Mrs. Daranee Charoen – Rajapark
5. นางมัทนา เหลืองนาคทองดี
Mrs. Matana Leongnarktongdee

เห็นดวย (เสียง)
For (Votes)

ไมเห็นดวย (เสียง)
Against (Votes)

งดออกเสียง (เสียง)
Abstain (Votes)

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………เดือน……………………พ.ศ………….
Date
Month
Year
(1) ขาพเจา……………………………………………………………สัญชาติ..........................................................................
I/We
Nationality
สํานักงานตั้งอยูเลขที่…………..…ถนน………………………………………….ตําบล/แขวง……………………………………………
Residing at No.
Road
Sub district
อําเภอ/เขต………………………………………..จังหวัด…………………….…..................รหัสไปรษณีย……………………………..
District
Province
Postal Code
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหกับ.............................................................................................................................
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) …………………………………………………………………………………………… อายุ……………………..ป
Name
Age
อยูบานเลขที่………………………….ถนน…………..………………………………ตําบล/แขวง……………………………………….
Residing at No.
Road
Sub district
อําเภอ/เขต……………………………………จังหวัด………………….………….…รหัสไปรษณีย……………………………..............
District
Province
Postal Code
(2) ……………………………………………………………………………………………… อายุ……………………..ป
Name
Age
อยูบานเลขที่………………………….ถนน…………..………………………………ตําบล/แขวง……………………………………….
Residing at No.
Road
Sub district
อําเภอ/เขต……………………………………จังหวัด………………….………….…รหัสไปรษณีย……………………………..............
District
Province
Postal Code

-2หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอนุสรณ ธรรมใจ อายุ 43 ป
Or assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Auditing Committee, Mr.Anusorn Tamajai, Age 43
เลขที่ 63/1
ถนน พระราม 9 ตําบล/แขวง หวยขวาง
อําเภอ/เขต หวยขวาง
Residing at No. 63/1 Rama 9 Road,
Sub district Huaykwang, District Huaykwang,
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย 10310
Province Bangkok
Postal Code 10310
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2552 ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ หองสง 1 อาคาร
สถานีโทรทัศน 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 2009 Annual General Meeting of Shareholders
on Friday, 24 April 2009 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.
(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
The number of votes for which I/We authorize the Proxy to vote in this meeting is
มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
To authorize the Proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares
มอบฉันทะบางสวน คือ
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..................................................เสียง
Total
votes
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่
Agenda

รายการ

1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
Report by the Chairman
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

Subject

เห็นดวย
จํานวนเสียง
Approve
(Votes)

ไมเห็นดวย
จํานวนเสียง
Not approve
(Votes)

งดออกเสียง
จํานวนเสียง
Abstain
(Votes)

-3วาระที่
Agenda

2

3

4

รายการ
Subject
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551
วันที่ 11 มิถุนายน 2551
To certify the minutes of Extraordinary General Meeting
of Shareholders No.1/2008 held on 11 June 2008.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
เรื่อง พิจารณารายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในป 2551
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551)
To acknowledge the Company’s operating results in 2008 (The
period between 1 January and 31 December 2008)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551
To consider for approval of the balance sheet and the statement of
profit and loss for the period ended 31 December 2008
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

เห็นดวย
จํานวนเสียง
Approve
(Votes)

ไมเห็นดวย
จํานวนเสียง
Not approve
(Votes)

งดออกเสียง
จํานวนเสียง
Abstain
(Votes)

-4วาระที่
Agenda

รายการ
Subject
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:

5

6

เรื่อง รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและพิจารณาการ
จายเงินปนผล ประจําป 2551
To acknowledge the payment of the interim dividend and
consider the payment of dividends for the year 2008
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
เรื่อง รับทราบการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ และกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา 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

เห็นดวย
จํานวนเสียง
Approve
(Votes)

ไมเห็นดวย
จํานวนเสียง
Not approve
(Votes)

งดออกเสียง
จํานวนเสียง
Abstain
(Votes)

-5วาระที่
Agenda

7

8

9

รายการ
Subject
1. นายสุรพล นิติไกรพจน
Mr.Surapon Nitikraipot
2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
Mr. Dheerasak Suwannayos
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon
4. นางดารณี เจริญรัชตภาคย
Mrs. Daranee Charoen – Rajapark
5. นางมัทนา เหลืองนาคทองดี
Mrs. Matana Leongnarktongdee
เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
To consider the determination of remunerations of members of
the Board of Directors
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีประจําป 2552
To consider the appointment of the Auditor and the determination
of audit fees for the year 2009
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
To consider other matters (if any)

เห็นดวย
จํานวนเสียง
Approve
(Votes)

ไมเห็นดวย
จํานวนเสียง
Not approve
(Votes)

งดออกเสียง
จํานวนเสียง
Abstain
(Votes)

-6วาระที่
Agenda

รายการ
Subject

เห็นดวย
จํานวนเสียง
Approve
(Votes)

ไมเห็นดวย
จํานวนเสียง
Not approve
(Votes)

งดออกเสียง
จํานวนเสียง
Abstain
(Votes)

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจา
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค
ของขาพเจา ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our
behalf as follows:
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง
ประการใด 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
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หมายเหตุ
Remarks:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
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) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual
director
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา
ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2552 ในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น.
ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
At the 2009 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 24 April 2009 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.
(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)
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
ตําแหนงตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
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
เห็นดวย (เสียง)
ไมเห็นดวย (เสียง)
งดออกเสียง (เสียง)
Name
For (Votes)
Against (Votes)
Abstain (Votes)
1. นายสุรพล นิติไกรพจน
Mr.Surapon Nitikraipot
2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
Mr. Dheerasak Suwannayos
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
Mr. Yarnsak Manomaiphiboon
4. นางดารณี เจริญรัชตภาคย
Mrs. Daranee Charoen – Rajapark
5. นางมัทนา เหลืองนาคทองดี
Mrs. Matana Leongnarktongdee
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
ประวัติกรรมการที่เปนอิสระ
Resume of Independent Director
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
MCOT Public Company Limited

........................................
นายอนุสรณ ธรรมใจ

ชื่อ – ชื่อสกุล
Name-Surname:

Mr.Anusorn Tamajai

วัน/เดือน/ปเกิด
Date of Birth:

2 มีนาคม 2509
2 March 1966

วุฒิการศึกษา
Education:

- ปริญญาเอก ทางดานเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ การเงินและการพัฒนา
Fordham University, New York, U.S.A.
Ph.D. in Economic, Fordham University, New York, U.S.A.
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Southeastern University
Master of Business Administration, Southeastern University, U.S.A
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร – Fordham University, New York, U.S.A.
M.A. in Economics, Fordham University, New York, U.S.A.
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
B.A. (2nd Honor) Political Science – Public Administration
Chulalongkorn University

ประสบการณทํางาน (Experience)
ปจจุบัน
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท
Present
- Chairman of the Audit Committee, MCOT Plc.
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บมจ. บางจากปโตรเลียม
Chairman of Audit Committee, Bangchak Petroleum Plc.
พฤษภาคม 2550 – ปจจุบัน
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
May 2007 - Present
Dean – Faculty of Economics, Rangsit University
มกราคม 2548 – ตุลาคม 2549 - กรรมการผูจัดการ บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุน บีที จํากัด
January 2005 – October 2006
Managing Director – BT Asset Management Co.
ตุลาคม 2547 – ธันวาคม 2548 - ผูอํานวยการสํานักวิจยั และ ผูอํานวยการดานจัดการกองทุน ธนาคารไทยธนาคาร
October 2004 – December 2005
Senior Vice President, Fund Management Department and Research Office,
Bank Thai Plc.
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เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง
ลงคะแนน
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
• กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารที่ใชแทนหนังสือเดินทาง
• กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคล:
- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือหนวยงานที่มีอํานาจรับรอง ที่ไดออกให
ไมเกิน 1 ป ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น 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 ประจําป 2552 ถาผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนอาจเลือก
มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุนเปนผูรับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให
ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เปนผูออกเสียงลงคะแนนแทนได ตามรายชื่อดังนี้
นายอนุสรณ ธรรมใจ
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 โดย
จะตองมีเอกสารคําสั่งศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ อายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุม
มาแสดงเพิ่มเติมดวย
4. กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว : ใหบิดา-มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขา
รวมประชุมแทน 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
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุน
นั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
- ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถามี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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2.
3.
4.

5.

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนินการให
เปนไปตามที่กําหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนน
ในแตละวาระดังกลาว
การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไว
ในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น
ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม
อาจจะเชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได
การลงคะแนนลับ อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คน รองขอและที่ประชุมลงมติใหมีการ
ลงคะแนนลับดังกลาว โดยประธานในที่ประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจงใหที่ประชุม
ทราบกอนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาว
ขอบังคับ บมจ. อสมท ขอ 29 กําหนดวา มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหชี้ขาดดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ
หุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

[ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตองและครบถวนเขารวมประชุมเทานั้น \
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ขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน
ขอ 20 ใหมีการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท การประชุม
เชนนี้ใหเรียกวา “การประชุมสามัญ” การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากนี้ใหเรียกวา “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร
ขอ 21 ผูถือหุนที่ถือหุนรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุน
อยางนอยยี่สิบหา (25) คนซึ่งถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมด อาจรองขอเปนหนังสือใหคณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ได แตตองระบุ
เหตุผลในการขอใหเรียกประชุมไวในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ใหคณะกรรมการจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอดังกลาวจากผูถือหุน
ขอ 22 ใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนโดยสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมใหผูถือหุนและนายทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นใหระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม
(3) วัน กอนวันประชุม
ขอ 24 ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง หุนหนึ่ง (1) หุน มีคะแนน
เสียงหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน
รองขอ และที่ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให
เปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
ขอ 25 ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได ทั้งนี้
การมอบฉันทะนั้นตองทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและมอบแกประธานกรรมการ หรือ
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
หนังสือมอบฉันทะใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดไว ซึ่ง
อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยู
(2) ชื่อผูรับมอบฉันทะ
(3) ครั้งที่ และวัน เดือน ป ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนน ผูรับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผูถือหุนผูมอบ
ฉันทะมีรวมกัน เวนแตผูรับมอบฉันทะจะแถลงตอที่ประชุมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสียงแทนผูมอบ
ฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผูมอบฉันทะ และจํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยูดวย

-2ขอ 26 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา
(25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผูถือหุน เพราะผูถือหุนรองขอตามขอบังคับขอ 21. เมื่อลวงเวลานัดประชุมไป
แลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผูถือหุนยังไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ใหยกเลิกการ
ประชุมดังกลาว แตหากในกรณีที่การเรียกประชุมนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอตาม
ขอบังคับขอ 21. ก็ใหเรียกประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน
และอยางมากไมเกินสิบสี่ (14) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งใหมนี้ไมจําตองมีผูถือหุนครบองค
ประชุม
ขอ 28 ประธานที่ประชุมผูถือหุนเปนผูดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับนี้ตามลําดับ ระเบียบวาระที่
กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผุถือหุนซึ่งเขารวมประชุม
เมื่อที่ประชุมไดพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดอาจของใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไวใน
หนังสือนัดประชุมก็ได
ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนเสนอไม
เสร็จตามวรรคสอง แลวแตกรณี และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณาออกไป ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน
และเวลาที่จะประชุมในคราวตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาและ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย

ขอ 29 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหชี้ขาดดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด

ขอ 31 ผูถือหุนซึ่งมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เวนแตการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ขอ 34 ในการกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ นอกจากที่ขอบังคับนี้กําหนดไวใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
ผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่สงมาดวย 9

แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2551
กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอรม และสงโทรสารไปที่หมายเลข 0 2245 1854 หรือสงไปรษณีย ถึง
สํานักงานเลขานุการบริษทั บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 วงเล็บ
มุมซองวา ขอรับหนังสือรายงานประจําป 2551

เรียน สํานักงานเลขานุการบริษัท
ขาพเจาชื่อ................................................................................................................................................................
ที่อยู เลขที่ ...................................................หมู..........................ซอย...................................................................................
หมูบาน.......................................................................................ถนน..................................................................................
แขวง.......................................................................................... เขต……………………………………………………….
จังหวัด.......................................................................................รหัสไปรษณีย.....................................................................
มีความประสงคขอรับเอกสารรายงานประจําป 2551 ของ บมจ. อสมท ในรูปแบบหนังสือ

