รายงานการประชุมวิสามัญผูถอื หุน 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

รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
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.
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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 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท จึงครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท และขอเปดการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/ 2551 กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัท และผูบริหาร
ตอที่ประชุม ดังนี้
สําหรับในวันนี้มีกรรมการที่มาเขารวมประชุม 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
2. นายพลชัย วินิจฉัยกุล

รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญสํานักงานกฎหมาย

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
1. นายกิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ
จากนั้น ประธานฯ ขอใหนายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงผูถือหุนทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา การขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผูถอื หุนในวันนี้ ใหผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง สําหรับผูถือหุนที่เห็นดวย ไมตอง
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเมื่อลงคะแนนแลว กรุณายกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนน หากไมมีการ
ยกมือ จะถือวาในวาระนั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ยกเวนในวาระที่ 4 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทน
กรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระ ผูถือหุนจะตองสงบัตรลงคะแนนทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง สําหรับผูรับ
มอบฉันทะจะตองดูแลการออกเสียงใหตรงตามความประสงคของผูมอบฉันทะใหถูกตองดวย ในกรณีผูถือหุนมีขอซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ขอใหยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแลว ขอความกรุณาแนะนําตนเองโดยระบุชื่อ นามสกุล
พรอมทั้งขอใหแจงดวยวา ทานเปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ กอนที่จะแสดงความคิดเห็น
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ทั้งนี้ เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ขอ 24 ประธานฯ ไดขอเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนอยางนอย
5 ราย ซึ่งมีผูถือหุนมากกวา 5 ราย ไดยกมือใหการสนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงดังกลาว
นอกจากนี้ เพื่อเปนการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่กําหนดวา ควรมีผูนับคะแนนที่เปนกลาง เพื่อเปนสักขีพยานในการนับคะแนน ดังนั้น ในการ
นับคะแนนในที่ประชุมนี้ ประธานจึงขอเชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด เปนกรรมการ
กลางและเปนสักขีพยาน และขอใหมีอาสาสมัครจากผูถือหุนจํานวน 2 ทาน ใหเกียรติรวมเปนกรรมการกลางและเปน
สักขีพยานในการนับคะแนนสําหรับการประชุมครั้งนี้
โดยผูทําหนาที่เปนกรรมการกลางและสักขีพยานในการนับคะแนน คือ
1. นางสาวปองทิพย จงอรุณงามแสง
ผูแทนจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด
2. นายสุชาติ สิมากร
ผูถือหุน
3. นายสนธิ อิชยาวิโรจน
ผูถือหุน
จากนั้น จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ไดแสดงความยินดีทมี่ ีโอกาสพบกับผูถือหุนในวันนี้ และแจงใหผูถือหุนทราบถึงความตั้งใจในการทํางาน
และบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) รวมทั้งขอรับขอคิดเห็นและ
คําแนะนําของผูถือหุน เพื่อนําไปพิจารณาประกอบการบริหารงานและการดําเนินงานของ บมจ.อสมท ใหเปนไปดวยดีตอไป
และสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ตามรายงานการประชุมที่ไดสงใหแกผูถือหุนไปพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุม ในวาระที่ 4 ซึ่งฝายบริหารไดรับที่จะไปดําเนินการจัดทํารายงานเสนอตอผูถือหุน 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
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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 และของคูสญ
ั ญา
นายพิเชียร อํานาจวรประเสิรฐ ผูถือหุน แสดงความเห็นวา
1. ขอมูลในเอกสารที่ บมจ.อสมท แจกใหกับผูถือหุนนั้นนอยเกินไป ควรจะมีการจัดทําเปนรูปเลม โดยมีที่มาของ
เรื่อง ตลอดจนกระบวนการในการสอบสวน และบทสรุป เพื่อจะไดเปนหลักฐานในระยะยาว และขอยืนยันตามที่
ไดเคยมีการเสนอไวแลววา ควรมีการแตงตั้งตัวแทนผูถือหุนใหเขารวมเปนกรรมการตรวจสอบการดําเนินการ
กรณี บริษัท ไรสม จํากัด ดวย
2. ขอทราบความคืบหนาในการดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน 50 ไร เพราะซื้อมาตั้งแตป 2547 แตยังไมไดนําไป
ดําเนินการใหเกิดประโยชน
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา กรณีของ บริษัท ไรสม จํากัด นั้น เนื่องจากเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
คดีอาญา และไดมีการสงเรื่องไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 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 โดยในเบี้องตนไดเจรจากับการรถไฟฟามหานครเกี่ยวกับทางเขาออก ซึ่งไดรับการตอบรับดวยดี และขณะนี้
กําลังดําเนินการจัดทํารางประกาศขอกําหนดและรายละเอียด (TOR) เพื่อเปดใหมีการเสนอแผนธุรกิจสําหรับการจัดการที่ดิน
50 ไร ใหเกิดประโยชนสูงสุด
นายวีระ สมความคิด ผูถือหุน สอบถามวา
1. ในกรณีไรสม ขณะนี้ไดมีการดําเนินคดีอาญากับผูที่เกี่ยวของแลวหรือยัง เนื่องจากในเอกสารที่แจกใหในที่ประชุม
ผูถือหุนระบุวา การดําเนินคดีอาญานั้น จะดําเนินการเมื่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไดสรุปผลการสอบสวน
แลว
2. ประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยคือใคร
3. การที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยมีหนังสือลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 ความวา จะไมกาวลวงไปถึงการพิจารณา
การรับผิดทางอาญา และความรับผิดทางแพงของผูถูกกลาวหา หมายความวาอยางไร
4. เหตุใดจึงไมสามารถเปดเผยรายชื่อผูที่ถูกสงเรื่องไปที่ ปปช. ได
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5. ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมแจงวา บมจ.อสมท นําเงินไปวางมัดจําคาที่ดินกับธนาคารแหงประเทศไทยกอนที่
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมจะอนุมัติงบประมาณลงทุน เปนการดําเนินการที่ไม
ถูกตองตามระเบียบวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 นั้น ใครเปนผูรับผิดชอบความเสียหาย และหากมี
การพัฒนาที่ดินดังกลาวตอไป จะเปนการดําเนินการที่ผิดระเบียบหรือกฎหมายหรือไม
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา
1. เมื่อคณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการตรวจสอบและสรุปผลขอเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับกรณีบริษัท ไรสม จํากัด
แลว จะไดมีการพิจารณาเปดเผยใหผูถือหุนไดทราบความคืบหนาเทาที่จะเปดเผยไดตอไป โดยอาจจะนําเสนอ
ผานทางเวบไซตของบริษัท หรืออาจจะเปนชองทางอื่นเทาที่จะทําได
2. คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเปนการดําเนินการตามขอบังคับภายในของ บมจ. อสมท เทานั้น ไมเกี่ยวของกับ
คดีอาญา สวนการดําเนินคดีอาญา ไดมีการแจงความที่สถานีตํารวจนครบาลหวยขวางแลว ซึ่งเมื่อเจาหนาที่ตํารวจ
พิจารณาแลววา สวนใดเปนความผิดที่อยูในอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจก็จะดําเนินการสอบสวนและสง
สํานวนตอไปยังพนักงานอัยการ สวนใดที่จะตองสงใหกับ ปปช. เจาหนาที่ตํารวจก็จะไดดําเนินการสงไปที่
สํานักงาน ปปช. เพื่อดําเนินการกับเจาหนาที่ของ บมจ.อสมท ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐตอไป
3. สําหรับเรื่องที่ดิน 50 ไร คณะกรรมการจะรับเชนเดียวกับขอ 1. ไปดําเนินการพิจารณา และหากมีความคืบหนา
เปนประการใด 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
จนกวาจะไดมีการสรุปผลการสอบสวนกรณีดังกลาววา มีการดําเนินการชอบดวยกฎหมายหรือไม เพราะมิฉะนั้นหากมีการทํา
นิติกรรมใด ๆ ไป อาจมีปญหาในขอกฎหมาย จึงควรหาวิธีแกไขใหถูกตองเสียกอน
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นายเสกสรร สุภแสง ผูถือหุน แสดงความเห็นวา ตามเอกสารที่ไดแจกใหแกผูถือหุนนั้น ผูถือหุนตองการทราบ
ขอเท็จจริงไมใชปญหา ตามขอบังคับขอ 5 บริษัทตองจัดทํานโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนจริยธรรม
คณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง ฝายจัดการ และพนักงาน ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของ
องคกรที่ไดมาตรฐานและเปนแนวทางที่ถูกตอง ซึ่งทานจะตองดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับ การสอบสวนจะตองมี
กรรมการที่เปนอิสระ ไมอยูภายใตความกดดันหรืออาณัติใคร และดําเนินการตามขอเท็จจริงโดยไมมีอคติ ใหถูกตองตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ประธานฯ ชี้แจงวา ในฐานะที่ทําหนาที่ประธาน ไมไดนิ่งนอนใจในเรื่องนี้ และเมื่อไดพิจารณาจากรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่แลว ทราบวาผูถือหุนขอใหรายงานความคืบหนาของการดําเนินการเรื่องดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการก็ได
มอบหมายใหฝายบริหารดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อรายงานผูถือหุนทราบแลวในครั้งนี้ หากแตคณะกรรมการชุดนี้เพิ่งเขามาทํา
หนาที่ไดเพียง 1 เดือนเทานั้น อยางไรก็ดี คณะกรรมการมีความตั้งใจที่จะมาดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนอยางดี
อนึ่ง สําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุนในวันนี้ จะมีการพิจารณาเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะในวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้ง
กรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระนั้น จึงขอใหผูถือหุนที่ประสงคจะเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการของบริษัท สงรายชื่อ และประวัติของบุคคลที่ทานจะเสนอชื่อตามแบบฟอรมที่บริษัทไดสงใหพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม ซึ่งผูถือหุนแตละทานจะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการไดไมเกิน 5 คน เทากับจํานวนกรรมการ
ที่จะมีการเลือกตั้งใหมในวันนี้ โดยขอใหผูถือหุนที่จะประสงคจะเสนอชื่อกรุณายกมือขี้นเพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไปรับ
เอกสารจากทาน
หลังจากนั้น

ที่ประชุมไดมีมติรับทราบตามที่ประธานฯ แจงใหทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 ตามที่ได
สงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แลว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 โดยไมมีผูถือหุนทานใดเสนอ
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
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วาระที่ 3 รับทราบการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระ จํานวน 1 คน
ประธานฯ แจงวา ตามที่นายสงวน ตียะไพบูลยสิน กรรมการบริษัทฯ ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
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 เขาเปนกรรมการใหมแทนนายสงวน ตียะ
ไพบูลยสิน
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 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน
ขอบังคับนี้เขาเปนกรรมการแทนในตําแหนงที่วางในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได เวนแตวา
กรรมการที่พนจากตําแหนงนั้นมีวาระเหลือนอยกวา 2 เดือน ถาขอบังคับเขียนไว เชนนี้แลว เหตุใดจึงไมทําตาม
ขอบังคับ ซึ่งจะทําใหมติของที่ประชุมในวันนี้ไมมีผล และผิดหลักธรรมาภิบาล
2. ผูถือหุนรายยอยเรียกรองทุกครั้งที่จะขอใหมีผูแทนของผูถอื หุนรายยอยเขาไปเปนกรรมการ เปนไปไดหรือไมที่จะ
กําหนดโควตาสําหรับผูถือหุนรายยอย ใหมีการเลือกกันเอง โดยกําหนดจากสัดสวนการถือหุน
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา เนื่องจากในการประชุมสามัญผูถือหุนคราวที่แลวไดมีการเสนอวาระ
ใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระจํานวน 5 คน ไปแลว ซึ่งเปนการ
ดําเนินการที่สามารถทําไดโดยไมขัดกับขอบังคับ แตเมื่อไมมกี ารพิจารณาวาระดังกลาวในวันนั้นเนื่องจากประธานในที่ประชุม
ไดใชสิทธิในฐานะที่เปนกรรมการสรรหาขอถอนรายชื่อกลับ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงไดมีการพิจารณาทบทวนแนวทาง
ในการดําเนินการในเรื่องนี้อีกครั้งวาจะดําเนินการอยางไร และมีความเห็นวา เมื่อไดเคยมีการมอบใหผูถือหุนเปนผูมีอํานาจใน
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การตัดสินใจเลือกตั้งกรรมการใหมแลว คณะกรรมการก็ไมควรที่จะนําเอาสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่
พนจากตําแหนงกอนวาระตามขอบังคับขอ 42 กลับมาเปนของคณะกรรมการอีก ในขณะเดียวกันไดมีการพิจารณาประเด็นใน
ขอกฎหมายตาง ๆ แลวเห็นวา ผูถือหุนควรมีสิทธิเสนอชื่อผูท ี่จะไดรับเลือกตั้งกรรมการใหมดวย
นายวิทยาธร ทอแกว กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมวา ตามขอบังคับขอ 42 ของบริษัท ระบุวาใหคณะกรรมการ
แตงตั้งในคราวถัดไปก็ได แตเมื่อเวลาไดผานลวงเลยไปมากแลวยังไมไดมีการดําเนินการเพื่อแตงตั้ง จนกระทั่งถึงการประชุม
ผูถือหุน จึงเห็นควรคืนอํานาจใหกับผูถือหุนไดรวมตัดสินใจดวย ซึ่งเปนการดําเนินการที่ชอบดวยกฎหมาย และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทก็ไดใหความเห็นแลววา ผูถือหุนมีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
กอนวาระได
นายเสกสรร สุภแสง ผูถือหุน สอบถามวา ตามขอบังคับขอ 56 กําหนดวา คณะกรรมการตองจัดใหมีคณะกรรมการ
สรรหา เพื่อดําเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการใหมของบริษัท ดังนั้นถาเปดโอกาสใหผูถือหุน
เสนอชื่อในวันนี้ ใครจะเปนผูดําเนินการสรรหา และเห็นวา การแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงกอนวาระ
ทั้ง 5 คน เปนอํานาจของคณะกรรมการ ถาจะใหผูถือหุนเลือกก็ควรจะเปนการเลือกเมื่อมีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ
ตามที่กําหนดในขอบังคับ 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 นอกจากนี้ควรจะเปดเผยรายชื่อ
และประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพิ่มเติม โดยประกาศในเวบไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ ซึ่งที่ได
นําเสนอนี้ พยายามจะใหมีการทําใหถูกหลักเกณฑและเปนไปตามหลักธรรมการภิบาล โดยหากผลออกมาอยางไรก็จะยอมรับ
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา ตามขอบังคับบริษัทขอ 56 ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหา และ
ขอ 33 ที่กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุน ใหมีกิจการอันพึงกระทํา ดังนี้ (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนง
แทนกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ .....โดยพิจารณาจากขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา นั้น ถือเปนขอบังคับที่
กําหนดใหคณะกรรมการบริษัท หากจะมีการแตงตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการใหมแลว จําเปนจะตองดําเนินการผานคณะกรรมการ
สรรหา เพื่อใหคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหม แตสําหรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเขาเปนกรรมการโดยผูถือหุนนั้น เนื่องจากบริษัทยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวอยางชัดเจน ซึ่งแมวา
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ฝายบริหารจะไดนําเสนอหลักเกณฑในเรื่องดังกลาวมาแลว แตคณะกรรมการเห็นวา ควรจะตองมีการกําหนดใหมีรายละเอียดที่
ชัดเจนมากเพียงพอกอน ซึ่งในอนาคตจะไดมีการกําหนดหลักเกณฑดังกลาว ซึ่งขอสังเกตของทานผูถอื หุนก็จะเปนสวนหนึ่ง
ของการพิจารณาหลักเกณฑดวย อยางไรก็ดี เมื่อในขณะนี้ยังไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในเรื่องการเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเขาเปนกรรมการโดยผูถือหุน จึงเห็นสมควรที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนสามารถเสนอชื่อมาได
นายกิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด ชี้แจงเพิ่มเติมวา สําหรับใน
ประเด็นของการเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น เห็นวา การเลือกตั้งกรรมการบริษัทไมวาจะเปนการเลือกตั้ง โดย
การประชุมสามัญผูถอื หุนหรือการประชุมวิสามัญผูถือหุนก็ตาม ที่ประชุมผูถือหุนยอมมีสิทธิและอํานาจเต็มในการพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ เพราะฉะนั้นขอยืนยันวาการลงมติเลือกตั้งกรรมการใหมโดยที่ประชุมผูถือหุนในวันนี้ไมขัดตอกฎหมายและ
ขอบังคับของบริษัทแตประการใด อยางไรก็ตามหากผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย ก็อาจจะเลือกใชสิทธิไปดําเนินการยื่นคํารอง
คัดคานไดในฐานะผูถือหุนตอไป และในสวนเรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา ตามขอบังคับขอ
56 นั้น เห็นวา เปนเพียงขอกําหนดที่มีผลใชบังคับกับเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการของบริษัท จะเปนผูทําหนาที่เสนอรายชื่อ
บุคคลที่สมควรไดรับเสนอชื่อใหเลือกตั้งเปนกรรมการใหมของบริษัท เทานั้น แตไมใชบทบังคับเด็ดขาดที่จะมีผลกระทบตอ
การเสนอชื่อกรรมการใหมโดยผูถือหุนในที่ประชุมผูถือหุนแตอยางใด ดังนั้น ผูถือหุนจึงสามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาเลือกตั้งดวยก็ได และไมถือวาเปนการกระทําที่ขัดกับขอบังคับของบริษัทขอ
56 ดวย นอกจากนี้ เมื่อบริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปน
กรรมการใหม โดยไดมีการแจงใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถอื หุนอยางละเอียดแลว ผูถือหุนก็ยอมจะใช
สิทธิเสนอชื่อดังกลาวได อยางไรก็ดี บุคคลที่ผูถือหุนเสนอชือ่ ขึ้นมาจะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการใหมหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับผู
ถือหุนสวนใหญวาจะออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งบุคคลที่ไดมีการเสนอนั้นหรือไม
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
ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม บมจ. อสมท ไดแจงรายชื่อ คณะกรรมการสรร
หาของบริษัท ผานทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย (ELCID) แลว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 และสําหรับ
หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหา รวมทั้งประวัติของผูที่ไดรับการสรรหาใหเปนกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
กอนวาระ ไดรายงานไวโดยละเอียดในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน รวมถึงไดมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวผานทางเวบ
ไซตของบริษัท www.mcot.net/ir แลว ตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
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นายวีระ สมความคิด ผูถือหุน สอบถามวา มีกรรมการสรรหาทานใดเขาไปทําหนาที่กอนที่จะไดรับการแตงตั้งหรือไม
เพราะวารายชื่อที่นําเสนอทั้ง 5 คนในวันนี้เปนบุคคลเดียวกับที่ไดเคยเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถอื หุนเมื่อวันที่ 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 จึงไดมีการประชุมรวมกันเพื่อทําการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการใหม
และขอเรียนวา เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทนั้นกําหนดใหมีจํานวนทั้งหมด 13 ทาน แตโดยที่ในขณะนี้มีคงเหลือเพียง 7 ทาน
เทานั้น ซึ่งหากขาดทานใดทานหนึ่งไปก็จะทําใหไมครบเปนองคประชุม จึงทําใหยากตอการบริหารจัดการงานของบริษัท ดวย
เหตุผลนี้ จึงพยายามและตั้งใจที่จะเรงทํางานใหไดดีที่สุด และเร็วที่สุด เพื่อที่จะตั้งกรรมการใหครบองคคณะ อันจะทําให
สามารถบริหารงานบริษัทไดคลองตัวและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะที่เปนผูบริหารบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ดวยเชนกัน ก็มีความตั้งใจที่จะเขามาชวยบริหารองคกรนี้ใหมีประสิทธิภาพ มีกําไรดีที่สุดเทาที่ทําได โดย
คณะกรรมการชุดนี้เปนคณะกรรมการที่เหนื่อยที่สุด เพราะมีการจัดประชุมอาทิตยละ 3 ครั้ง เพื่อที่จะใหสามารถบริหารงานตอ
ได จึงทําใหดูเหมือนวาทํางานไดคอนขางเร็ว
นางอรัญรัตน อยูคง รองกรรมการผูอํานวยการใหญ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ชี้แจงวา บมจ.อสมท
จัดการประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 หลังจากนั้นไดดําเนินการจดทะเบียนกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย แลวเสร็จเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 และจึงไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดใหมครั้งแรก
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งไดมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทบทวนการสรรหารายชื่อผูที่นําเสนอในการ
ประชุมคราวที่แลวทั้ง 5 ทาน ตอมาคณะกรรมการสรรหา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 ไดพิจารณาจากพื้นฐาน
ที่คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมไดประชุมและดําเนินการไวแลว ซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมไดเคยดําเนินการไปนั้น
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดวางไวหรือไม จากนั้นจึงมาพิจารณารายบุคคลวา บุคคลที่ไดนําเสนอไว กับบุคคลอื่นที่มี
รายชื่ออยู มาเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความเหมาะสม ความรูความสามารถ ที่เปนประโยชนกับองคกรมากที่สุด แลวจึงมีมติเห็น
ควรใหนําเสนอบุคคลทั้ง 5 ทานนี้ใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณา กอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน ในวันที่ 13
พฤษภาคม 2551 อีกครั้งหนี่ง
นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน แสดงความเห็นวา คณะกรรมการสรรหา ควรจะสรรหาเพิ่มเติมจาก 5 ทานเปน 7 ทาน
เพื่อใหผูถือหุนเลือกใครจะไดคะแนนเสียงมากที่สุด กรรมการบางทานเลือกไปยังไมนานก็ลาออกทําใหเสียเวลาผูถือหุน เสียเงิน
ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอ ใหตั้งกติกากฎเกณฑไววา ถาจะมีการเลือกใหม 5 ทานขอใหสรรหาเพิ่มอีก 2 ทาน เปน 7 ทาน
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นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา คณะกรรมการบริษัทก็ไดคํานึงถึงหลักการที่คุณชาตรีเสนอวา
คณะกรรมการสรรหาควรจะสรรหามากกวาจํานวนที่จะลงคะแนนเลือกตั้ง อยางไรก็ดี ในชั้นนี้จะขอรับไวเพื่อนําไปพิจารณา
กําหนดรายละเอียดในขั้นตอนการออกหลักเกณฑตอไป
นายพิเชียร อํานาจวรประเสิรฐ ผูถือหุน สอบถามวา
1. มีกรรมการทานใดลาออก คณะกรรมการ ไมไดแจงใหผูถือหุนทราบวา นางวิลาสินี อดุลยานนท ลาออกเมื่อไร
2. คณะกรรมการมีมติแตงตั้งกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551แตไมทราบวากรรมการสรรหาเปนใครบาง
และมีหลักเกณฑอยางไร ควรจะประกาศหลักเกณฑและแจงตอที่ประชุมวา ผูถือหุนรายยอยไดสงรายชื่อให
กรรมการสรรหา ซึ่งตนเปนผูถือหุนรายยอยสวนหนึ่งที่ไดสงจดหมายถึงคณะกรรมการสรรหา โดยยื่นตอผูชวย
กรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมายดวยตนเอง แตคณะกรรมการไมไดแจงใหผูถือหุนทั้งหลายได
รับทราบ ทั้งนี้ตองการใหการสรรหาครั้งนี้บริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปรงใส รวมทั้งเปนกรรมการที่สามารถยอมรับ
ไดดวยใจเปนธรรมและสุจริต จึงไดมีการเสนอรายชื่อตัวแทน ของผูถ ือหุนรายยอยพรอมทั้งประวัติบางสวน
เพื่อใหคณะกรรมการนําไปประกอบการพิจารณา
3. ขอเสนอใหขยายเวลาการรับรายชื่อและประกาศหลักเกณฑการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติผูที่จะมาเปนกรรมการ
บมจ. อสมท ใหผูถือหุนทุกคนไดรับทราบ นอกจากนี้ควรจะประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาในเวปไซคดวย
เพราะฉะนั้น ถาใหเวลาอีก 15 - 30 วัน และเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย เสนอรายชื่อพรอมดวยประวัติ คิดวาผู
ถือหุนทั้งหลายนาจะยอมรับได
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา บมจ. อสมท ไดดําเนินการแจงรายชื่อของคณะกรรมการสรรหา
รวมทั้งการลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทของนางวิลาสินี อดุลยานนท ซึ่งลาออกเมือ่ 20 พฤษภาคม 2551 ผานระบบการ
เปดเผยขอมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ELCID) รวมทั้งเวปไซคของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
และวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ตามลําดับ สําหรับการสงรายชื่อตัวแทนผูถือหุนรายยอยใหคณะกรรมการสรรหานั้น เนื่องจาก
ในขณะนี้ บริษัทยังไมไดมีการกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนในการสรรหากรรมการที่เปนตัวแทนของผูถอื หุนรายยอย ดังนั้น จึง
เห็นวา ควรที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนทุก ๆ ทานไดมีสิทธิเสนอชื่อในการประชุมวันนี้ดวย ซึ่งคุณพิเชียรก็สามารถจะเสนอชื่อ
ตนเอง รวมทั้งอีกสองทาน ในวันนี้ก็ได
นายวีระ สมความคิด ผูถือหุน แสดงความเห็นวา ตัวแทนของผูถือหุนไดมายื่นเอกสาร ใหกับ ผูชวยผูอํานวยการใหญ
ฝายกฎหมาย แตกลับบอกวายังไมถูกตองไมครบถวน และอีกประเด็นหนึ่งที่กรรมการพยายามยืนยันวา ในวาระที่จะพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ 5 ทานนั้น ไดมีการดําเนินการถูกตองแลว โดยใหที่ปรึกษากฎหมายออกมายืนยันวาทําไดแนถูกตองตาม
กฎหมายนั้น ที่ปรึกษากฎหมายก็ไมใชศาล ซึ่งหากนําไปเทียบกับกรณี ปปช. ที่เพิ่มเงินเดือนตัวเอง ที่ในที่สุดศาลฏีกาไดมีคํา
พิพากษาวาเปนการทุจริตและมีการลงโทษ ก็ไดมีการยืนยันมาโดยตลอดวา ที่ปรึกษากฎหมาย เห็นวา ทําได นอกจากนี้ ในการ
ประชุมคราวที่แลว ก็ไดมีผูถือหุนรายยอยเสนอวา อยากใหมีผูถือหุนรายยอยเขาไปเปนกรรมการดวย คณะกรรมการก็อางวา ได
มีการเปดโอกาสใหเสนอชื่อแลวในคราวนี้ แตไมวาผูถือหุนรายยอยจะเสนอไปอยางไร ก็ไมมีทาง ที่จะไปแทรก 5 ทานตามที่
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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 ใหผูถือหุนเสนอรายชื่อในวันนี้จะขัดกับขอบังคับบริษัทขอ 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 เปนเพียงเกมสเพื่อใหดูเหมือนวาเปนแฟรเกมสที่มีผูเสนอ จากคณะกรรมการสรรหา 5 คน มีผูถือหุนบางสวนเสนอ 5
คนเดิม แลวก็ใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอไดอีก แตในทางปฏิบัติเราทราบกันวา คะแนนเสียงจะมาจากผูถือหุนรายใหญ ไม
วาในวันนี้จะเสนอชื่อที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 หรือที่ 9 ขึ้นมาอยางไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งจะตองออกมาที่ 5 คนแรก เพราะฉะนั้นจึง
กลายเปนแฟรเกมส ที่ไมแฟร เพราะฉะนั้นในขอเสนอที่หลาย ๆ ทานบอกวา เปนหวง อยากใหเปนสิ่งที่โปรงใสจริงๆ จึงขอ
เสนอใหทบทวน ผมยอมรับและเห็นดวยวา เปนการดําเนินการที่ไมขัดตอกฎหมาย แตขอถามวามีธรรมาภิบาลหรือมีคุณธรรม
มากเพียงพอหรือไม
นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ กลาววา ในฐานะที่เปนหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา และไดรวมประชุมในที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหา ขอชี้แจงวา การดําเนินงานทางฝายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ซึ่งเปนฝายบริหารของบริษัท ได
นําเสนอหลักเกณฑที่บริษัทไดถือปฏิบัติอยูในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งกอน และไดนําเสนอรายชื่อบุคคลที่ได
เรียงลําดับรายชื่อไวจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ผานมา โดยคณะกรรมการสรรหาชุดนี้ไดทําการพิจารณา
ประวัติของบุคคลที่อยูในบัญชีรายชื่อในแตละสาขา ซึ่งในแตละสาขาก็มิไดมีเพียงรายชื่อเดียว อีกทั้งยังมีการพิจารณา
เปรียบเทียบคนตอคนวา ในสาขาที่มีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระทั้ง 5 คน ในแตละสาขานั้นมีใครบาง และใครมีความรู
ความสามารถตามหลักฐานและขอมูลประวัติที่มีปรากฎอยู มีประสบการณในการเปนกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่อื่น หรือ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือมีประสบการณการบริหารองคกรของรัฐเพียงใด โดยพิจารณาเปรียบเทียบกัน คนตอคน
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ในแตละสาขานั้น หลังจากนั้นกรรมการสรรหา 4 คน จึงไดทําการลงคะแนน ซึ่งมติของคณะกรรมการสรรหาจะถือเอาตามมติ
ของเสียงขางมาก และในการประชุมพิจารณา ก็มิไดรวบรัดแตอยางใด ใชเวลาในการประชุมเปนชั่วโมง อานประวัติทีละคน
และตนเองเปนผูเรียกรองขอใหพิจารณาประวัติเปนรายบุคคลแลวเทียบกันคนตอคนในแตละกลุม และโดยที่ ตนเองไดทํา
หนาที่อยูที่กระทรวงการคลังซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องการแตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด และเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับ
คณะกรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น จึงตองการอยางยิ่งเรื่องการแตงตั้งกรรมการที่มีความโปรงใส
ตรวจสอบได และเปนกรรมการที่มีคุณภาพ
นายสุริยา สรรพอาษา ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา ในวาระนี้บอกวา ใหผูถือหุนมีสิทธิในการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการ โดยในการเลือกตั้งควรจะตองเสนอผูที่จะมาเปนกรรมการมากกวาจํานวนที่จําเปนจะตองมี 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 ในการประชุมควรที่จะตอง
ไมนําประเด็นที่เกี่ยวกับความขัดแยงขางนอกเขามาสูภายในองคกร และองคกรแหงนี้เปนบริษัทมหาชน ที่ตนจะตองรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดเสียทั้งหมด รวมทั้งผูถือหุนดวย ฉะนั้นถาการดําเนินการใด ๆ ไมถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ก็คงจะไมยอมรับ และคงจะแสดงจุดยืนดวยการลาออก แตเทาที่ผานมา การดําเนินการของคณะกรรมการชุดนี้
ไดพยายามทําอยางดีที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สําหรับในสวนของการเลือกกรรมการใหม 5 คน
กอนที่จะมีการเสนอเรื่องตอไปยังคณะกรรมการสรรหา มีกรรมการหลายทานรวมทั้งตนเอง ไดเสนอใหนําความคิดเห็นของผู
ถือหุนรายยอยโดยเฉพาะคุณวีระ คุณพิเชียร และอีกหลาย ๆ ทาน มาพิจารณาวา ควรจะมีการเสนอชื่อจากที่ประชุมผูถือหุนได
หรือไม ซึ่งก็ไดอภิปรายกันอยางกวางขวางวาควรจะทําเรื่องนี้ แตเนื่องจาก ถาหากวาจะทําตามขอเรียกรองตรงนี้ อาจจะไม
สามารถดําเนินการไดทันการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ แตในการประชุมผูถือหุนครั้งตอไป ทางคณะกรรมการจะไดนําเอาขอ
เรียกรองของผูถ ือหุนรายยอย รวมทั้งคุณพิเชียร คุณวีระ และหลาย ๆ ทานที่เสนอวา ควรจะตองมีการเสนอชื่อกรรมการจากผูถือ
หุนรายยอยไดจากที่ประชุมผูถือหุนดวย ซึ่งที่ บมจ. บางจากฯ ไดมีการทําตรงนี้แลว และมีกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถอื หุน
รายยอยดวย ซึ่งก็สามารถทําหนาที่ไดดี และเปนประโยชนกับบริษัท ซึ่งในสวนของ บมจ. อสมท อาจจะยังไมมีตัวแทนใน
ลักษณะแบบนี้ในตอนนี้ ดังนั้นทางกรรมการอิสระทุกคนก็จะทําหนาที่ตรงนี้ใหแทน โดยจะทําอยางตรงไปตรงมา ไมเปน
ตัวแทนของกลุม ใดกลุมหนึ่ง และจะรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย และผูถอื หุนรายยอยทุกคน สําหรับรายชื่อผูที่ไดรับ
การเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 5 คนนั้น กอนหนานี้ก็มีพิจารณาการเสนอรายชื่อบุคคลอื่น ๆ ดวย และไดมีการอภิปรายในเรื่องนี้
กันในที่ประชุม แตเนื่องจากหลักเกณฑการเสนอชื่อ รวมทั้งชื่อของคุณพิเชียรที่ไดเสนอในฐานะตัวแทนของผูถือหุนรายยอยก็ดี
ทางบริษัทฯ ยังไมไดมีการกําหนดกฎเกณฑกติกาที่ชัดเจน จึงยังไมสามารถที่จะทํากระบวนการตรงนี้ได แตทางคณะกรรมการ
ยินดีที่จะรับเอาความเห็นที่เสนอมาพิจารณา อยางไรก็ตาม เนื่องจากองคกรจําเปนจะตองเดินหนา และในวันนี้ยังมีกรรมการ
เพียง 7 ทาน จึงทําใหไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร เพราะหากขาดไปเพียงทานหนึ่งองคประชุมก็จะไม
ครบ ดังนั้น ยิ่งลาชาเทาไร บมจ. อสมท ก็จะยิ่งเสียโอกาส และความเสียหายยอมจะตกกับผูถือหุนทุกคน
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นายพิเชียร อํานาจวรประเสิรฐ ผูถือหุน ขอขอบคุณที่รับฟงความคิดเห็นของผูถอื หุนรายยอย แตจะยินดีมากกวานี้ถา
ทางคณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลา และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอรายชื่อ ซึ่งจะเปนธรรมาภิบาลอยางแทจริง เชื่อมั่น
ในกรรมการหลาย ๆ ทาน เพราะฉะนั้นจึงอยากเสนอขอใหขยายเวลาออกไปอีก เพื่อใหการเลือกตั้งกรรมการ เปนที่ยอมรับ ไม
มีปญหาใด ๆ และขอฝากกรรมการผูอํานวยการใหญ ชวยดูแล หุน บมจ. อสมท ดวย ซึ่งเปนหุนที่ดีมาก ราคาควรจะมากกวานี้
เพราะวาทุกคนปรารถนาดี อยากจะเห็นกิจการทีวีและกิจการวิทยุของบริษัทเจริญกาวหนา แตทุกวันนี้ราคาหุนกลับถอยลง
นายชาตรี 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 ที่ประชุมผูถือหุนจะตอง
มีการลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม จึงจะสามารถเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระการ
ประชุมได
นายเสกสรร สุภแสง ผูถือหุน แสดงความเห็นวา ในการประชุมคราวที่แลว คุณเทียนชัย วงศนวพร ไดขอเสนอแตงตั้ง
กรรมการเพิ่มเติม 1 ตําแหนง แตประธานในที่ประชุมในขณะนั้น คือ นายวิทยาธร ทอแกว ชี้แจงวาการขอเพิ่มกรรมการในสวน
ของผูถือหุน ในการประชุมคราวนั้นยังไมสามารถทําได เนื่องจากกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการจะตองผานการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหากอน จึงจะนํามาเสนอในที่ประชุมผูถือหุนได ตามระเบียบขอบังคับขอที่ 42 ดังนั้น จึงขอเสนอวา
หากคณะกรรมการอยากจะเลือกก็เลือกกันเองเลย ภาระความรับผิดชอบจะไดเปนของกรรมการ อยาใหผูถือหุน มารวมรับไป
ดวย เพราะถาปลอยใหมีการเลือกตั้งในวาระนี้ จะกลายเปนวา เปนการใหผูถือหุนมารับรองให แลวผูถือหุนจะตองรับผิดชอบ
ไปดวย
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท ชี้แจงวา ตามที่ไดมีการบันทึกไวในหนา 13 เชนนั้น เปนเพราะในการประชุมผู
ถือหุนครั้งที่ผานมา ซึ่งมีนายวิทยาธร ทอแกว เปนประธานในที่ประชุม ไดมีความเห็นรวมกับเจาหนาที่ บมจ. อสมท วาผูถือ
หุนไมสามารถเสนอรายชื่อได โดยจําเปนตองผานคณะกรรมการสรรหากอน แตอยางไรก็ดี ตอมาเมื่อคณะกรรมการบริษัทชุดนี้
ไดไปพิจารณาแลว เห็นวา ระเบียบการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาในกรณีที่ผูถือหุนเปนผูเสนอชื่อกรรมการนั้นยังไมมี
คณะกรรมการชุดนี้จึงไดมีมติ เห็นควรเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถที่จะเสนอชื่อบุคคลเพิม่ เติมจากที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอมาไดดวย ซึ่งเปนไปตามที่ผูถือหุนไดเคยเรียกรองไวในการประชุมคราวที่แลว

15

ประธานฯ เห็นวา หลังจากไดมีการอภิปรายกันในประเด็นนี้พอสมควรแลว จึงขอดําเนินการตอไปตามระเบียบวาระ
การประชุมในวาระนี้ โดยขอให ผูถือหุนลงคะแนนเลือกผูท ี่เห็นวาเหมาะสมเปนกรรมการตามหมายเลขที่ขึ้นหนาจอไดไมเกิน
5 คนโดยใหเลือกกาในชองเห็นดวย สําหรับหมายเลขที่ตองการเลือกใหเปนกรรมการใหม ลงในใบลงคะแนนที่ไดแจกใหแลว
ทั้งนี้ หากผูใดลงคะแนนโดยกาในชองเห็นดวยเกินกวา 5 หมายเลข จะถือเปนบัตรเสีย สําหรับผูรับมอบฉันทะ รวมทั้งผูรับมอบ
ฉันทะจากบริษัทผูรับฝากหลักทรัพยจะตองดูแลการออกเสียงตามความประสงคของผูมอบฉันทะใหถูกตองดวย เมื่อลงคะแนน
เสร็จแลว กรุณายกมือขึ้น จะมีเจาหนาที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนํามานับรวมคะแนนตอไป
สําหรับรายชื่อกรรมการที่เห็นสมควรเสนอเพื่อใหผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการใหม 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 เสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและผูถอื หุนรายยอย
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถือหุน ขอแนะนําผูถือหุนรายยอยกรุณาอยาใชคําวา งดออกเสียง คําวางดออกเสียงจะ
เหมือนทานไมไดมาประชุมในวันนี้ คะแนนเสียงของทานจะหายไป ถาไมเห็นดวย กรุณาใสในชองไมเห็นดวย
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบกรรมการที่ตองออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง
กรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
ที่ประชุม 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
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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
มติที่ประชุม
รับทราบกรรมการที่ตองออกตามวาระ และมีมติอนุมัติใหเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอทั้ง
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
5. นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ
แทน นางสาวรสนา โตสิตระกูล
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
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นายเสกสรร สุภแสง ผูถือหุน เสนอ
1. ใหนําจรรยาบรรณตามขอบังคับบริษัทขอ 5 ประกอบดวยจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทและระบบธรรมภิบาลของบริษัทใสไวในรายงานประจําปดวย พรอมทั้งระบุวา มีการทําตามถูกตอง
หรือไม
2. ขอใหมีการแกไขขอบังคับเพื่อไมใหเกิดการโตแยงอํานาจที่ประชุมผูถือหุนอยางในวันนี้ โดยในขอ 33 ที่บอกวา
เฉพาะที่ประชุมผูถือหุนนั้นมีอํานาจที่เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ แตถาออกกอนครบวาระอยางที่หารือกัน
ในวันนี้ ก็ใหที่ประชุมผูถือหุนสามารถทําไดดวย
3. ขอบังคับขอ 56 เรื่องกรรมการสรรหาขอใหนําหลักเกณฑในการสรรหา พิมพลงในรายงานประจําปดวยวา
หลักเกณฑในการสรรหาของคณะกรรมการสรรหานั้นเปนอยางไร โปรงใสอยางไร โดยเฉพาะการสรรหา
กรรมการใหมนั้น ขอใหพิจารณาเสนอจํานวนรายชื่อใหผูถือหุนไดเลือกมากกวาจํานวนที่ตองการจะเลือกดวย
4. เรื่องไรสม จากรายงานการประชุมหนาที่ 2 จะเห็นวา การสอบสวนพนักงานของบริษัท ไดขยายเวลามาแลว 4 ครั้ง
จะสามารถสอบสวนใหเสร็จกอนการประชุมครั้งถัดไปไดหรือไม เพราะวาในคราวประชุมครั้งที่แลว
คณะกรรมการไดตกลงวา จะใหแลวเสร็จภายในสองหรือสามเดือนนี้ จึงเห็นวาไมควรจะขยายเวลาไปอีก เพราะวา
ถาขยายเวลาออกไป ก็จะเปนภาระคาใชจายของบริษัท และจะกลายเปนวา การทํางานนั้นมีเลศนัย เพราะวา
สอบสวนไมเสร็จสักที
5. ในการรายงานความคืบหนานั้น ขอใหนําเสนอขอเท็จจริง ถาหากไมตองการใหมีสวนรวมจากผูถือหุนไปรับรูใน
การดําเนินงาน ก็ขอใหรายงานขอเท็จจริง เพราะวาขอเท็จจริงนั้น หากเปดเผยแลวจะกระทบตอคดีอาญาก็ไมวา
กัน แตหากเปนขอเท็จจริง เมื่อคนอานแลวตองเขาใจวาขอเท็จจริงมันคืออะไร ไมใชสรุปสาระสําคัญอยางนี้ จะได
รูวาที่มีการลงโทษกันไปนั้นใชหรือไมใช 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 เนื่องจากในการประชุมผูถือหุนคราวที่แลว
กําหนดใหตองเสนอผานคณะกรรมการสรรหากอน แตครั้งนี้กลับใหผูถือหุนสามารถเสนอไดในที่ประชุม จึงควรจะมี
หลักเกณฑที่แนนอนใหยึดถือปฏิบัติ
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการบริษัท บริษัทจะบันทึกขอเสนอของผูถอื หุนไวทั้งหมด และจะพยายามตอบผูถือหุน
วา สิ่งใดบริษัทสามารถปฏิบัติไดหรือไม ถาทําไมได เปนเพราะอะไร สําหรับในสวนความเห็นที่เปนประเด็นขอกฎหมายนั้น
ทุกคนไมตองจําเปนตองเห็นเหมือนกัน และอาจจะเห็นแตกตางกันได
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นายวิทยาธร ทอแกว กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในการรับราชการ ตนเองไดตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 100% และ
เมื่อผูถือหุนไดแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทก็ตองทํา 100% เชนเดียวกัน โดยสวนตัวเห็นดวยกับสิ่งที่ผูถือหุนเสนอ ซึ่งคง
จะตองไปพิจารณารวมกับกรรมการทั้งหมดวา ตอไปนี้ไมใชเสนอชื่อเพียงอยางเดียว แตกลไกของการที่มีผูถือหุนรายยอยมา
ชวยดูแล ไมใชแตเฉพาะผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอยหรือผูถือหุนทั่วไป ซึ่งจริง ๆ แลวมีความเทาเทียมกันอยูในสิทธิ ถึงแม
จํานวนหุนไมเทากัน แตสิทธิในบางเรื่องเทาเทียมกัน ไมวามากหรือนอย โดยในอนาคตอาจจะตองมีการผลักดันกันตอไป ซึ่งคิด
วาเปนกระบวนการของการทํางานที่คณะกรรมการตองยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาลที่ชวยกันดูแล
และเปนตัวแทนในการดูแล และตองขออภัยในบางเรื่องที่ ในวันนี้อาจจะยังไมไดตอบคําถามหรือวายังไมมีคําอธิบาย แตคิดวา
คณะกรรมการไดพยายามที่จะทํางานรวมกันอยางดี ทั้งนี้ ตองขอบคุณผูถอื หุนทุกทานที่ใหความรวมมือ และใหขอคิดเห็นที่มี
ประโยชนในการประชุมครั้งนี้
นายบัญชา บุญพยุง ผูรับมอบฉันทะจากนางสาวชลดา พรประเสริฐสกุล สอบถามถึงความคืบหนาในกรณีการ
อนุญาตใหโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก หรือ ทรู วิชั่นส ใหโฆษณาได เพื่อที่จะไดมีผลกําไรตอบแทน เพื่อจายเปนเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนไดมากขึ้น ตามที่ไดสอบถามไวในการประชุมสามัญผูถือหุนคราวที่ผานมา
นายวสันต 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 ของคูค า และของทุกฝายเปนสําคัญ ทั้งใน
แงของ บมจ. อสมท. ทรู วิชั่นส และผูชม สวนในเรื่องของเงินปนผล คงจะตองเปนเรื่องที่จะนําไปปรึกษาหารือกันใน
คณะกรรมการบริษัทตอไป แตตามที่เคยชี้แจงแลววา โดยนโยบายการจายเงินปนผลในปจจุบัน ทาง บมจ. อสมท ก็ไดจายใน
อัตราที่สงู อยูแลว
นายบัญชา บุญพยุง ผูรับมอบฉันทะจากนางสาวชลดา พรประเสริฐสกุล แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา คําตอบที่
ไดรับเหมือนครั้งที่แลว ขณะนี้ยังรออะไร การที่บริษัทจะไดผลกําไรเพิ่มขึ้นจากการที่ทางทรู วิชั่นสมีโฆษณา และจะไดนําผล
กําไรตรงนี้มาจายเปนเงินปนผลใหกับทางผูถือหุน ซึ่งเพื่อน ๆ ที่เปนสมาชิกของทรู วิชั่นส เห็นวา การมีโฆษณาเพื่อที่จะไดดู
โฆษณาตางประเทศบาง ไมใชมีแตขาว หรือสาระบันเทิงอยางเดียว ตองการใหมีโฆษณาเพื่อที่จะไดทราบวาตางประเทศมี
โฆษณาอะไรที่แปลก ๆ ใหม ๆ ครั้งที่แลว กรรมการผูอํานวยการใหญ ตอบวา กฎหมายใหมเพิ่งอนุญาตใหโทรทัศนระบบ
บอกรับเปนสมาชิกมีโฆษณาได ในเมื่อมีกฎหมายแลว เหตุใดจึงยังไมดําเนินการตอ บมจ. อสมท คิดอยางไรกับการไปตัด
สิทธิไมให ทรู วิชั่นส มีโฆษณา เพราะทุกอยางที่เกิดขึ้น กระทบกับผลประโยชนของผูถือหุนทุกคนอยูแลว
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นายวิทยาธร ทอแกว กรรมการบริษัท ชี้แจงวา เรื่องนี้ บมจ. อสมท ไมไดนิ่งนอนใจ ไมวาจะเปนสัญญาของทรู
วิชั่นส หรือ สัญญาชอง 3 มีการเจรจา และประชุมรวมกับบริษัทคูสัญญาทั้งสอง เพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกัน ซึ่งในแงของ
บมจ. อสมท จะตองไดผลประโยชนเพิ่ม ในขณะที่ผูชมจะตองไดผลประโยชนเพิ่มดวย สําหรับ ทรู วิชั่นส นั้นไดเจรจากัน
ประมาณ 5 รอบ แลว คณะกรรมการบริษัทชุดที่ผานมา ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลในเรื่องนี้ และกําลังจะสรุปเรื่องเพื่อ
รายงานตอคณะกรรมการชุดใหม วามีประเด็นใดที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจรวมกันได เพื่อขยายให บมจ. อสมท มีรายไดมากขึ้น
ไปกวาเดิม โฆษณาแคเปนหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องที่กําลังเจรจากันอยู รวมทั้งอัตราคาตอบแทนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ที่จะตองมีการ
จายผลประโยชนกลับมาที่ บมจ. อสมท ดวย รวมทั้งในกรณีของชอง 3 ที่มีสัญญาเกี่ยวของกันอยูดวยเหมือนกัน แตทั้งนี้ การมี
โฆษณานั้นตองพิจารณาดวยวา จะตองไมกระทบกระเทือนตอประโยชนของสาธารณะ และของประชาชนที่เปนสมาชิกดวย
รวมทั้งจะตองดูวา จะมีการชดเชยและดูแลอยางไร
นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถอื หุน สอบถามวา เหตุใดผลประกอบการเมื่อไตรมาสที่ผานมา บมจ. อสมท มีรายได
เพิ่มขึ้น แตวากําไรไมเติบโต ในขณะที่ เมื่อพิจารณางบการเงิน มีคาใชจายในสวนของคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น
คอนขางมาก ซึ่งเปนที่มาของผลประกอบการที่ลดลง ถาเทียบกับปที่แลว ตั้งแตคณ
ุ วสันต เขามาเปนกรรมการผูอํานวยการ
ใหญ ผลประกอบการที่ออกมาไมคอยเติบโต ไมทราบวาอาจจะเปนเพราะการประชาสัมพันธหรือการจัดรายการขาวหรือ
รายการที่นาสนใจอื่น ๆ ยังไมดีเทาที่ควรใชหรือไม อยากจะใหพิจารณาปรับปรุง การทํารายงานขาวทุกวันนี้ ถาเทียบกับชอง
อื่น ทางชอง 9 สูเขาไมได คนที่เสนอขาว ควรจะเปนคนที่นาเชื่อถือ การรายงานขาวมีความแมนยํา และไมใสอคติเขาไปในการ
รายงานขาวดวย
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา ผลประกอบการของไตรมาสแรก บริษัทฯ
มีรายไดเติบโตขึ้นประมาณรอยละ 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 แตยังสามารถทําใหรายไดเติบโต
ขึ้นได เพียงแตเติบโตขึ้นเพียงรอยละ 10 ในขณะที่กําไรอาจเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1 เทานั้น
นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถอื หุน สอบถามวา คาใชจายดานการบริหาร ซึ่งโดยปกติจะตองเพิ่มขึ้นไมมาก แตในไตร
มาสที่ผานมาปรากฏวา เมื่อเทียบกับปที่แลวเพิ่มสูงขึ้นมากนัน้ เปนผลมาจากอะไร
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา คาใชจายที่เพิ่มขึ้นมาก สวนใหญเปน
คาใชจายทางดานการขาย ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการลงบัญชี เนื่องจากวาปที่แลวไมไดตั้งประมาณการไวในไตรมาสแรก
และไตรมาสที่สอง ดังนั้นเมื่อมาตั้งประมาณการดังกลาวในปนี้ ตัวเลขก็เลยเติบโตขึ้น
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นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถอื หุน แสดงความเห็นเพิ่มเติมวา มีขาวออกมาในชวงกอนประกาศผลประกอบการไตร
มาสแรกวา ผลประกอบการไตรมาสแรกจะดีกวาปที่แลว ทําใหคาดการณวานาจะดีกวานี้ แตผลปรากฎออกมาจริง ๆ แทบจะไม
แตกตางกันเลย การใหขาวในลักษณะนี้ คิดวาไมควรเกิดขึ้น สวนในไตรมาสนี้ก็เชนกัน เริ่มมีขาวออกมาอีก คงไมใชนักขาว
เขียนเอง เพราะนักขาวมักจะอางวามาจากผูบริหารเปนผูใหขาว วาไตรมาสนี้ดีขึ้น อยากจะใหมีความชัดเจน แลวขอมูลอยาให
คลาดเคลือ่ นมาก
ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมวา สิ่งที่ผูถือหุนไดแสดงความเปนหวง ถือเปนการบานของคณะกรรมการดวย ซึ่งตอง
ขอขอบคุณผูถอื หุนที่ไดใหขอแนะนําและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งหมดตางคนตางมา และไมรูจัก
กันมากอน แตก็จะรวมกันพยายามค้ําจุนดูแลผลประโยชนของผูถอื หุนทุกทานอยางดีที่สุด
นายชาตรี เจริญเนือง ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา เรื่องการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เห็นวายังไมดีเทาที่ควร
ควรจะระบุวา ในแตละหมายเลข มีผูถือหุนเห็นดวยเปนจํานวนกี่ราย และไมเห็นดวยเปนจํานวนกี่ราย ไมใชออกแตเพียง
คะแนนรวมโดยไมมีการระบุจํานวนของผูถอื หุน ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปอยางโปรงใส
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ กลาวตอที่ประชุมวา จะขอรับขอเสนอของผูถือหุนไป
พิจารณาดําเนินการตอไป
ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทของ บมจ. อสมท และไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนประธานในที่
ประชุมในวันนี้ ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลามารวมประชุม และไดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอทั้ง
คณะกรรมการ และบมจ. อสมท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีปณิธานที่จะรักษาผลประโยชนของทุกทาน หากการประชุมใน
วันนี้มีขอผิดพลาดประการใด ตองขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอใหทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
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