รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน บริษัท อสมท จํากัด(มหาชน)
ประจําป 2551
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551
ณ หองเรดิสัน บอลรูม โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
.....................................
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายวิทยาธร
ทอแกว
รองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานที่ประชุมฯ
2. นางวิลาสินี
อดุลยานนท
กรรมการ
3. นายวสันต
ภัยหลีกลี้
กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. นายจุลยุทธ
2. นายสหัส
3. นายสุทธิพร
4. นางพรพิมล
5. นายบุญปลูก
6. นายประกิจ
7. นายชาญชัย
8. นายพงษศักดิ์
9. นางสาวรสนา
10. นายสงวน

หิรัณยะวสิต
ตรีทิพยบุตร
ปทุมเทวาภิบาล
จุรุพันธุ
ชายเกตุ
ประจนปจจนึก
สุนทรมัฎฐ
พยัฆวิเชียร
โตสิตระกูล
ตียะไพบูลยสนิ

ไปราชการตางประเทศ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
พนจากกรรมการเนื่องจากอายุครบ 65 ป
ลาออก
ลาออก
ลาออก
ลาออก
ลาออก

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นางอรัญรัตน
2. นางสุนทรีย

อยูคง
แกวกรณ

รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
สํานักบัญชีและการเงิน
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
สํานักงานกฎหมาย
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3. นายพลชัย

วินิจฉัยกุล

ผูตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
1. นางสาวมยุรี แสงจันทร
2. นางสาวปรียา คงสุข
3. นางสาววารุณี โกศลศิริกุล

ผูอํานวยการกลุม
นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 7
นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 5
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ผูมาประชุม
1. กระทรวงการคลังถือหุนจํานวน 452,134,022 หุน (โดย นางปานทิพย ศรีพิมล ผูอํานวยการสํานัก
กํากับและประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนผูรับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จํากัด ถือหุน จํานวน 78,865,978 หุน (โดยนางสาววิยะดา ชาญสายสาคร เปนผูรับ
มอบฉันทะ)
3. ผูถือหุนรายอื่น ๆ จํานวน 960 ราย ถือหุนจํานวน 55,274,417 หุน
เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
นายวิทยาธร ทอแกว รองประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแจงวา ขณะนี้มีผูถือหุน เขา
รวมประชุม โดยเปนผูถือหุน ที่มาประชุมดวยตนเองจํานวน 485 ราย ถือหุน 4,112,529 หุน และผูถือหุนที่มอบ
ฉันทะ จํานวน 475 ราย นับจํานวนหุนได 582,161,888 หุน รวมทั้งหมด 586,274,417 หุน คิดเปนรอยละ 85.33
ของจํานวนหุน ทั้งหมด จึงครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2551 กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการ บมจ. อสมทและ
ผูบริหาร ตอที่ประชุม ดังนี้
บริษัทฯ มีกรรมการจํานวนทัง้ สิ้น 13 ทาน โดยมีกรรมการที่ไมไดมาเขารวมประชุมจํานวน 10 ทาน
เนื่องจากติดภารกิจไปราชการตางประเทศ 1 ทาน ติดภารกิจอื่น 3 ทาน สวน 1 ทาน พนจากการเปนกรรมการ
เนื่องจากอายุครบ 65 ป และ กรรมการ 5 ทานลาออกจากการเปนกรรมการ โดยบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิการมี
กรรมการบริษัททั้งหมด จํานวน 13 ทาน และบริษัทฯ จะไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหาเพื่อใหมี
คณะกรรมการบริษัทครบ 13 ทาน ตอไป
สําหรับในวันนี้มีกรรมการที่มาเขารวมประชุม จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. นายวิทยาธร ทอแกว
รองประธาน
2. นางวิลาสินี อดุลยานนท
กรรมการ
3. นายวสันต ภัยหลีกลี้
กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ
ผูบริหารที่เขารวมประชุม ประกอบดวย
1. นางอรัญรัตน อยูคง
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
2. นางสุนทรีย แกวกรณ
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
สํานักบัญชีและการเงิน
3. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
สํานักงานกฎหมาย
และมีผูตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเขารวมประชุม 3 ทาน คือ
1. นางสาวมยุรี แสงจันทร
ผูอํานวยการกลุม
2. นางสาวปรียา คงสุข
นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 7
3. นางสาววารุณี โกศลศิริกุล
นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 5
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จากนั้น ประธานฯ ขอใหนายพลชัย วินิจฉัยกุล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย
ชี้แจงผูถือหุนทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง
นายพลชัยฯ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย ชี้แจงตอที่ประชุมวา การขอมติจากที่
ประชุมเมื่อสิ้นสุดการประชุมแตละวาระ หากมีผูใดไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือขึ้น เพื่อเจาหนาที่
ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง และหากไมมกี ารยกมือ จะถือวาในวาระนั้น ๆ มี
มติเห็นชอบเปนเอกฉันท ในกรณีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ
อนุญาตแลว ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได
ทั้งนี้ เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ประธานฯ ไดขอเสียงสนับสนุนจากผูถือหุน
อยางนอย 5 ราย ซึ่งผูถือหุนมากกวา 5 ราย ไดยกมือใหการสนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงดังกลาว
จากนั้น จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ไดแสดงความยินดีที่ไดพบกับผูถือหุนในวันนี้ และขอแจงใหผูถือหุนทราบถึงความตั้งใจใน
การทํางานและบริหารงานของคณะกรรมการฯ ผูบริหาร และพนักงาน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) รวมทัง้
ขอรับขอคิดเห็นและคําแนะนําของผูถือหุน เพื่อนําไปพิจารณาประกอบการบริหารงานและการดําเนินงานของ
บมจ.อสมท ใหเปนไปดวยดี สําหรับการดําเนินการเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอรายชื่อผูที่เหมาะสม
เขารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท นั้น คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวใหความเห็นชอบใน
หลักการ ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการกําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ เพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการดําเนินการในโอกาสตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 พฤศจิกายน
2550 ตามเอกสารการประชุมฯ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ดวยคะแนน
เสียง ดังนี้
เห็นดวย
581,057,706 เสียง หรือ รอยละ 100
ไมเห็นดวย
0 เสียง หรือ รอยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง หรือ รอยละ 0
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วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ ในป 2550 (ระหวางวันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550)
ประธานฯ มอบหมายให นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ เปนผูชแี้ จงตอ
ที่ประชุมผูถือหุน
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงผลการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
ในป 2550 (ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550) โดยบมจ.อสมท ดําเนินนโยบายตามแนวทาง
ที่วางไวอยางตอเนื่อง และพัฒนาขึ้นเปนลําดับโดยเฉพาะในชวงครึ่งปหลัง ซึ่งไดนําเสนอผูถือหุนทราบผาน
วิดีทัศนตามทีไ่ ดเสนอในทีป่ ระชุม
นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ผูรับมอบฉันทะจาก นายบุลกิต อํานาจวรประเสริฐ เสนอวา รายการ
ของสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ในอดีตไดรับความนิยมคอนขางมาก เนื่องจากมีรายการเดนในชวงเวลาไพรม
ไทม ประมาณ 20.30 – 22.30 น. จึงขอเสนอแนะวาควรจะเนนชวงเวลาเย็นใหมีความเขมขน ตามแนวคิดขาว
เขมแข็งที่กรรมการผูอํานวยการใหญเสนอแนวคิดไว โดยเฉพาะรายการวิเคราะหเจาะลึกขาว ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง เพราะเปนจุดแข็งของสถานีฯ รวมทั้งชวงเชาและเทีย่ งที่ควรเสนอขาวเขมขนและจริงจัง ซึ่ง
สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน มีเอกลักษณและพิธีกรรายการตาง ๆ ที่ดีอยูแลว
นางศจีรัตน เมธีสุวภาพ ผูถือหุน เสนอวา รายการภัยรายวันเปนรายการที่ดี ควรจะออกอากาศใน
ชวงเวลา 20.00 ถึง 22.00 น. หรือ รายการขาวตลาดหุน ที่เปนรายการดีมากและเคยออกอากาศในชวงกลางวัน
ควรจะนํามาออกอากาศอีกในชวงเวลา 10.00 น. และ 17.00 น. ทั้งนี้ตองการให อสมท โดดเดนเหมือนในอดีต
นางสาวจารุวรรณ ปนทอง ผูถือหุน เสนอวา นักจัดรายการหรือดีเจ ของสถานีวิทยุฯ MET 107 พูด
ภาษาไทยฟงไมคอยรูเรื่อง ทราบวาเปนรายการของวัยรุน แตควรจะเพิ่มอะไรที่เปนประโยชนกับวัยรุน และสังคม
ดวย สวนนักจัดรายการชวงดึกของสถานีวทิ ยุฯ FM. 95 เตรียมขอมูลมานอยแสดงวาไมมีการเตรียมความพรอม
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในป 2550 (ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31
ธันวาคม 2550 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
581,494,027 เสียง หรือ รอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
28,696 เสียง หรือ รอยละ 0.005
งดออกเสียง
6,000 เสียง หรือ รอยละ 0.001
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550
ประธานฯ มอบหมายให นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน
เปนผูชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน
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นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชว ยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา
ในป 2550 บริษัทฯ ไดดําเนินกิจการเปนผลตามรายงานงบกําไรขาดทุน และงบดุล ประจําป 2550 สิ้นสุด
ณ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและ
รับรอง ดังปรากฏตามเอกสารสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปไดดังนี้
1. งบกําไรขาดทุนของบริษทั ฯ สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550
บมจ. อสมท มีรายไดรวม 3,956,274,593 บาท แยกเปน รายไดดานโทรทัศน 2,268,769,634 บาท
รายไดดานวิทยุฯ 841,516,808 บาท รายไดจากการรวมดําเนินกิจการและอื่น ๆ 845,988,151 บาท มีคาใชจายรวม
2,437,992,479 บาท กําไรกอนหักภาษี 1,518,282,114 บาท และมีกําไรสุทธิ 1,110,662,082 บาท
2. งบดุลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
สินทรัพยรวมทั้งสิ้น 8,691,488,840 บาท หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,708,455,400 บาท และสวนของผูถือ
หุน 6,983,033,440 บาท
นางศจีรัตน เมธีสุวภาพ ผูถือหุน สอบถามรายละเอียดของรายการตาง ๆ
1. งบดุลหนา 124 ประกอบดวย ลิขสิทธิ์รายการและภาพยนตร พัสดุคงเหลือ และ คาใชจายจาย
ลวงหนา
2. งบกําไรขาดทุน หนา 130 บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานดานโทรทัศนและวิทยุ 3,110 ลานบาท
ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป 2549 รวมทั้งรายไดรวมที่ลดลงดวย ในขณะทีค่ าใชจายในการดําเนินงาน
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ป 2549 จึงทําใหกําไรสุทธิเหลือแค 1,110 ลานบาท จึงตองการใหอธิบายวาเหตุใด
รายไดจึงลดลง แตคาใชจายกลับสูงขึ้น
ประธานฯ ชี้แจงวา ลิขสิทธิ์รายการภาพยนตรเปนการซื้อรายการและภาพยนตรจากตางประเทศ รวมถึง
รายการสารคดีตาง ๆ ซึ่งถือเปนตนทุนทีไ่ มสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายการจํานวนมากของบริษัท ทั้งนี้เพราะวา
การผลิตรายการตาง ๆ กวาจะออกอากาศ ตองใชระยะเวลานานจึงตองมีคาใชจายในเรื่องนี้
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา รายการตาง ๆ ที่ออกอากาศมีทั้ง
ที่บริษัทฯ ผลิตเอง หรือรวมกับพันธมิตร และบางสวนซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตเอง เชน การตูน ที่ออกอากาศ ซึ่งตองซื้อ
ลวงหนา เพื่อนํามาเก็บไวผลิตกอนนําออกอากาศ จึงมีคา ใชจายอยูพอสมควร
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา อนาคตหากบริษัทฯ จะเปนแหลงผลิตเนื้อหาสาระและรายการ หรือ Content
Provider ก็จะทําใหมีคาใชจา ยที่เปนตนทุนในสวนของการผลิตรายการเพิ่มขึ้น และรายการที่เรามีอยูจะสรางมูลคา
ตอไปในอนาคต
นางศจีรัตน เมธีสุวภาพ ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา
1. ทรัพยสินดังกลาวจะดอยคาและลาสมัยไปเรื่อย ๆ ถาเปนไปไดตองการใหมีเหลือนอยที่สุด
2. ขอใหอธิบายเกี่ยวกับคาใชจา ยจายลวงหนาคืออะไร
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นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชว ยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา คาใชจา ย
ดังกลาวสวนใหญ จะเปนคาใชจายประเภท คาเบี้ยประกัน คาลิขสิทธิ์ คาเชา และคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เปน
คาใชจายลวงหนาที่บริษัทฯ ตองจายตามปกติ สวนเทปรายการ จะเก็บตามอายุ ซึ่งจะตัด 6 เดือนหรือ 1ป
หมุนเวียนกันไป
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา เนื่องจากกิจการของบริษัทฯ เปนกิจการคอนขางใหญ ฉะนั้นการมีพัสดุ
คงเหลือ 3 ลานบาท ถือวาไมมาก แตอยางไรก็ตามขอรับแนวคิดดังกลาวไปเปนขอมูลในการพิจารณาดําเนินการ
ตอไป
นายวีระ สมความคิด ผูถือหุน สอบถามวา
1. ในหนา 124 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาสุทธิ ป 2549 จํานวน 673 ลานบาท มาในป 2550 เหตุใดหนีจ้ ึง
ไมลดลงแตกลับเพิ่มขึ้นเปน 678 ลานบาท ไมทราบวาเกีย่ วกับปญหาที่บริษัทฯ รวมดําเนินกิจการกับ
บริษัทไรสม จํากัด หรือไม และตองการทราบวา ยังมีการคางคาใชจายดังกลาวอยูห รือไม นอกจากนี้
บริษัทไดนํารายไดสวนนี้มารวมในงบดุลและงบกําไรขาดทุนแลวหรือยัง
2. ตองการทราบความคืบหนาในการดําเนินการสอบสวนกรณีบริษัทไรสม จํากัด วาไดมีการดําเนินการ
ทางกฎหมายกับบริษัทไรสม จํากัด แลวหรือยัง
นายวสันต ภัยเหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา ลูกหนี้การคาดังกลาวไม
เกี่ยวของกับกรณีของบริษัทไรสม จํากัด เนื่องจากบริษทั ไรสม จํากัด ไดนําเงินมาจายใหกับ บมจ.อสมท แลว
จํานวน 138 ลานบาท ในป 2549 สวนผลการสอบสวนหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงไดสรุปผล
ออกมาแลว ทาง บมจ.อสมท ไดดําเนินการใน 3 สวน คือ เรื่องความเสียหายทางคดีอาญา ไดแจงความที่สถานี
ตํารวจนครบาลหวยขวางใหดําเนินคดีอาญา ขณะนี้ตํารวจไดสงเรื่องตอไปที่ สํานักงาน ปปช.แลว สําหรับคดีแพง
บริษัทฯ ไดดําเนินการทวงถามเงินที่ยังคางอยูซึ่งเปนเงินประมาณ 2 – 3 ลานบาท นอกจากนีไ้ ดมกี ารตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยซึ่งอยูระหวางการดําเนินการสอบสวนบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
นายวีระ สมความคิด ผูถือหุน สอบถามวา ตองการคําตอบที่ชัดเจนวา บริษัทไรสม จํากัด เปนหนี้
บมจ.อสมท จํานวนเทาไร และ บมจ. อสมท ไดรับชําระหนี้เมื่อใด ถาหากยังไมมีการชําระหนี้ แตมีการรับรอง
งบดุลและงบกําไรขาดทุนไปแลว ใครจะเปนผูรับผิดชอบ และไดมกี ารตรวจสอบหรือไม
นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา บริษัท ไรสม
จํากัด ไดชําระหนี้ที่คางใหกบั บมจ. อสมท เรียบรอยแลวตั้งแตป 2549
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา
1. เรื่อง บริษัท ไรสม จํากัด เปนประเด็นเกีย่ วกับการโฆษณาสวนเกิน โดยในการทํางานกับพันธมิตร
จะมีขอตกลงในการแบงสัดสวนเวลาโฆษณากัน กรณีนี้ บมจ. อสมท ตรวจพบวาทางบริษัทไรสม
จํากัด ลงโฆษณาเกินจากสัดสวนที่ตกลงกันไว ซึ่งเปนการสะสมมาตั้งแตป 2547 – 2549 จึงมีการ
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ทวงถาม และทางบริษทั ไรสม จํากัด ไดจายเงินจํานวน 138 ลานบาท ใหกับ บมจ. อสมท แลว
ประมาณเดือนกันยายน 2549 ซึ่งไดมีการบันทึกรายไดไปเรียบรอยแลว
2. ทาง บริษัท ไรสม จํากัด ขอสวนลดรอยละ 30 สําหรับคาโฆษณาสวนเกินดังกลาว ซึ่ง บมจ. อสมท
เห็นวาบริษัท ไรสม จํากัด ไมสมควรไดรับสวนลดดังกลาว เพราะเปนการตรวจพบโดย บมจ. อสมท
จึงไดดําเนินการเพื่อที่จะเรียกเงินสวนลดดังกลาวกลับมา ประมาณ 2-3 ลานบาท
3. หนี้การคาที่ปรากฏในงบการเงิน เปนหนีห้ มุนเวียน ที่บางสวนมีอยูตั้งแตกอนที่ บมจ. อสมท จะเขา
ตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งไดเรงดําเนินการโดยปลายปที่ผานมาสามารถดําเนินการเรียกเก็บหนี้คงคางได
กวา 200 ลานบาท และไดมกี ารดําเนินการตัดหนี้สูญไปบางสวน ขณะนี้ไดดําเนินการแกไขและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อใหกระบวนการติดตามหนี้มีประสิทธิภาพมากขึน้
นายเสกสรร ศุภแสง ผูถือหุน สอบถามวา
1. บริษัท ไรสม จํากัด ตองจายเงินใหกับ บมจ. อสมท เปนจํานวนเทาไร จายมาแลวเปนจํานวนเทาไร
เมื่อใด และปจจุบันยังคงคางอยูเปนจํานวนเทาไร
2. ใครจะตองเปนผูรับผิดชอบ ทางวินยั ทางแพงและทางอาญา ซึ่งควรจะตองแจงใหผูถือหุนทราบ
เพราะ บมจ. อสมท เปนบรรษัทภิบาล และไดมีการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องนี้ไป
หลายลานบาทแลว
นายพลชัย วินจิ ฉัยกุล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย ชี้แจงวา
1. การดําเนินการคดีอาญา บมจ. อสมทไดแจงความดําเนินคดีอาญาตอพนักงานสอบสวน สน.หวยขวาง
และเรื่องอยูระหวางการดําเนินการของสํานักงาน ปปช.
2. การดําเนินการทางแพง บมจ. อสมท ไดรับเงินตนรวมดอกเบี้ย เปนจํานวนเงินประมาณ 140 ลาน
บาทเศษ โดยบริษัท ไรสม จํากัด ไดชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยใหแก บมจ.อสมท เรียบรอยแลว และ
บมจ. อสมท ไดมีหนังสือทวงถามสวนที่ยังคงคางอยู ซึ่ง บริษัท ไรสม จํากัด ตอบปฏิเสธ ซึ่งเรื่องนี้
ทายสุดตองฟองคดีทางแพงกันตอไป
3. การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั รายแรง กับผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของ ไดมีการ
เชิญผูแทนจากสภาทนายความ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มารวมเปนคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ซึ่งขณะนีอ้ ยูในระหวางการสอบสวน หากผลการสอบสวนทางวินัยปรากฏวา
ผูบริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วของมีความผิดจริง ก็จะมีความรับผิดทางอาญาและทางแพงดวย
อยางไรก็ตามคาดวาการสอบสวนเรื่องนี้ จะแลวเสร็จในอีกประมาณ 2 -3 เดือนขางหนา
4. สําหรับเรื่องของการเปดเผยผลการสอบสวนทางวินัยนัน้ เรื่องนี้ไมใชเรื่องปกปด แตคงไมสามารถ
เปดเผยรายละเอียดไดในขณะนี้ เนื่องจากอยูระหวางการดําเนินการสอบสวน สําหรับทางแพงและ
ทางอาญานั้น สามารถเปดเผยได
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นายเสกสรร ศุภแสง ผูถือหุน สอบถามวา
1. บมจ. อสมท จะปดสํานวนกรณีของ บริษัท ไรสม จํากัด เมื่อไร
2. คาใชจายในการดําเนินการสอบสวนกรณีของ บริษัท ไรสม จํากัด
3. ผลการสอบสวนกรณีของ บริษัท ไรสม จํากัด เปนอยางไร ผูใดจะตองรับผิดชอบบาง
ประธานฯ ชี้แจงวา ขอบคุณทุกทานที่หว งใยในเรื่องนี้ ในสวนของคณะกรรมการไดตระหนักในเรื่องนี้
เปนอยางดี และไดตดิ ตามเปนระยะ แตขณะนี้ยังอยูในระหวางการดําเนินการทั้งทางแพงและทางอาญา ซึ่งหากมี
การเปดเผยขอมูลอาจจะเกิดผลกระทบกับบุคคลที่ 3 ได จึงตองฝากใหผูที่ดูแลรับผิดชอบ คือ กรรมการ
ผูอํานวยการใหญ รับเรื่องนี้ไปติดตามแลวนําเสนอเปนลายลักษณอักษรในโอกาสตอไป เนื่องจากเรื่องนี้มี
ผลกระทบตอความเชื่อมั่นตอบริษัท ผูถือหุนควรจะไดรับทราบขอมูลเมื่อการดําเนินการสิ้นสุดแลว
นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ผูรับมอบฉันทะจาก นายบุลกิต อํานาจวรประเสริฐ เสนอวา
1. ตองการใหที่ประชุมนี้ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพือ่ ดําเนินการตรวจสอบ และรายงานตอ
ผูถือหุนในการประชุมคราวตอไปเปนลายลักษณอักษร เนื่องจากเมื่อปที่ผานมาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้
แตไมมีความคืบหนาใด ๆ จึงตองการใหมหี ลักฐานชัดเจน
2. ในงบดุล เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ สงสัยวาเหตุใดจึงมียอดเงินที่สูงมากถึง 4,347 ลานบาท และ
สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 4,469 ลานบาท มีที่ดิน 50 ไร รวมอยูดว ยใชหรือไม
3. ที่ดิน 50 ไร คณะกรรมการฯ มีแนวทางทีจ่ ะดําเนินการอยางไร ใหเกิดประโยชนและไมเปนภาระกับ
บริษัท
ประธานฯ ชี้แจงวา กรณีบริษัท ไรสม จํากัด ขณะนี้ขอเปน 2 ทางเลือกคือ ทางฝายบริหารจะรับไป
ดําเนินการในการจัดทํารายงานเปนลายลักษณอักษรและนํามาเสนอทานในการประชุมคราวตอไป หรือ ทาน
เสนอวาอาจจะตั้งคณะกรรมการมาเปนกรณีพิเศษนั้น ก็จะขอใหเปนการนําเสนอวาระพิเศษขึน้ มา หรือ จะขอหยิบ
ยกไปเปนวาระอื่น ๆ หากทีป่ ระชุมนี้เห็นชอบใหบรรจุวาระได จึงดําเนินการตอไป
นายวสันตฯ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา กรณีบริษัท ไรสม จํากัด ในสวนคดีอาญา
ไดแจงความเพื่อดําเนินคดีเรียบรอยแลว ซึ่งทางตํารวจไดสงเรื่องไปที่ สํานักงาน ปปช. ตั้งแตปลายปที่แลว
สําหรับการดําเนินการทางแพง บมจ.อสมท ไดดําเนินการแจงไปยังบริษัท ไรสม จํากัด ใหนําเงินสวนที่ยังขาดมา
ชําระซึ่งเปนสวนของสวนลดที่ บมจ.อสมท เห็นวา บริษทั ไรสม จํากัดไมควรไดรับ ขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินคดีทางแพง สวนการสอบวินัยผูเกีย่ วของ ไดมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยและดําเนินการสอบมาระยะ
หนึ่งแลว คาดวาภายในสองถึงสามเดือนขางหนาจะมีความชัดเจนและไดขอสรุปมานําเสนอตอไป
นายวีระ สมความคิด ผูถือหุน สอบถามวา คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ที่มี พล.ต.อ.ประทิน
สันติประภพ เปนประธาน ไดดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือยัง และใครคือผูที่ถูกดําเนินคดี เหตุใดจึงไมมี
การแจงใหผูถือหุนไดรับทราบ
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นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา
1. ผลการสอบสวนของคณะกรรมการชุดดังกลาวเสร็จสิ้นตั้งแตปลายปที่แลว และทางฝายบริหารไดรับ
ผลการสอบสวนนัน้ มาดําเนินการตอ ทั้งทางแพงและอาญา รวมถึงการดําเนินการดานวินยั ซึ่งจะ
ขอรับขอเสนอของผูถือหุนไปดําเนินการและจะรายงานความคืบหนาเปนลายลักษณอักษรในที่
ประชุมผูถือหุนตอไป
2. สําหรับกรณีเรือ่ งที่ดิน 50 ไร นั้น ขณะนี้ไดดําเนินการศึกษารูปแบบของการดําเนินการที่นาจะเปน
ประโยชนกับ บมจ. อสมท มากที่สุด จะเรงดําเนินการตอไป
นางศจีรัตน เมธีสุวภาพ ผูถือหุน สอบถามวา
1. ในงบการเงินหนา 166 การหักคาเผื่อการดอยคา จํานวน 79.5 ลานบาท ถือวาดอยคาตลอดไป หรือ มี
โอกาสไดคืนมา หรือ ไปลงทุนที่ไหน และคืออะไร
2. ที่ดินเปลาซึ่งไมไดใชงาน ตามมาตรฐานแลวจะตองโยกออกมาตั้งดอยคาเหมือนกันใชหรือไม
นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา คาเผื่อการดอย
คาดังกลาวเปนหลักทรัพยของบริษัท ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน) ซึ่งถอนออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย จึงตองกําหนดมูลคาจากราคาตลาดกลับมาที่ราคาที่ตกลงกันไว และเปนราคาที่ทาง อสมท รับได สวนตาง
ของราคาตลาดกับราคาที่ตกลงไว ก็ตองมาตีเปนคาเผื่อการดอยคา ซึ่งจะไมมีการเปลีย่ นแปลงอีกแลว
นายวีระ สมความคิด ผูถือหุน สอบถามวา การลงทุนซื้อที่ดินติดกับที่ดนิ ของภรรยาอดีดนักการเมือง
ในชวงนั้น เพือ่ ตองการใหเกิดการเทียบเคียงราคา และเปนการใชเงินของ บมจ.อสมท ในการเอื้อประโยชนกับ
การใชอํานาจโดยมิชอบของอดีตนักการเมืองซึ่งกําลังถูกดําเนินคดีอยูใ นศาลอาญาของผูมีตําแหนงทางการเมือง
หรือไม
นายพลชัย วินจิ ฉัยกุล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย ชี้แจงวา ที่ดินแปลงที่ บมจ.
อสมท ซื้อนั้น ไมติดกับที่ดนิ ของภรรยาอดีตนักการเมือง มีที่ดินของบุคคลอื่นและปมน้ํามันขึ้นอยู ซึง่ ไดมีการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ขณะนี้รอผลการตรวจสอบกับทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เพื่อใหเขาใจวาขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาอนุมตั ิเงินลงทุน มีขั้นตอนที่เปนการปฏิบัติ
ตามปกติหรือไม อยางไรก็ตามในชั้นตนไมพบประเด็นเรื่องทุจริต และขอเท็จจริงทีด่ ินไมไดติดกัน
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถ ือหุน พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

585,713,516 เสียง หรือ รอยละ 99.97
74,013 เสียง หรือ รอยละ 0.013
86,296 เสียง หรือ รอยละ 0.015

วาระที่ 5 พิจารณาการจายเงินปนผล ประจําป 2550
ประธานฯ มอบหมายให นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ เปนผูชแี้ จงตอ
ที่ประชุมผูถือหุน
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเพื่อ
การจายเงิน ปนผล ประจําป 2550 วา บริษทั ฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษี ซึง่ คณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 มีมติอนุมัติ
จายเงินปนผลจากผลประกอบการระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.29
บาท คิดเปนรอยละ 80 ของกําไรสุทธิ (โดยไดจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการระหวางวันที่ 1
มกราคม – 30 มิถุนายน 2550 ในอัตราหุน ละ 0.55 บาท แลวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550) ซึ่งไดรายงานผูถอื
หุนทราบในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 แลว และขอกําหนดจายเงิน
ปนผล สําหรับผลประกอบการระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุนละ 0.74 บาท ในวันที่
16 พฤษภาคม 2551
นายบัญชา บุญพยุง ผูรับมอบฉันทะของนางสาวชลดา พรประเสริฐสกุล สอบถามวา
1. บริษัทฯ จะมีชอ งทางใดที่จะทําใหผูถือหุนแตละคนไดรับเงินปนผลมากขึ้น
2. ทําไม ทรู วิชนั่ ส จึงยังโฆษณาไมไดทั้งทีก่ ฎหมายอนุญาตแลว เพราะเมื่อ ทรู วิชั่นส มีรายไดจากการ
โฆษณาจะทําใหมีรายไดนําสง บมจ. อสมท มากขึ้น
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา
1. การจายเงินปนผลประจําปนั้น หากบริษทั ฯ มีกําไรมาก ก็สามารถปนผลไดมาก ซึ่งบริษัทก็ได
ดําเนินการเพื่อที่จะใหเกิดรายได และผลกําไร อันจะเปนประโยชนกับทางผูถือหุนทุกทาน แตในชวง
ป 2550 โดยเฉพาะในชวงตนป บริษัทฯ ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการใชจายภาครัฐ
พอสมควร อยางไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังคงจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 80 ซึ่งถือวาสูงมากเมื่อเทียบ
กับบริษัทฯ โดยทัว่ ไป
2. สําหรับ พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนฯ ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่
5 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ไดมีการติดตามบริหารสัญญาเพื่อที่จะใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ
ซึ่งขณะนีอ้ ยูระหวางการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถ ือหุน พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2550
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มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2550 ตามเสนอ ดวยคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
584,623,010 เสียง หรือ รอยละ 99.79
ไมเห็นดวย
6,500 เสียง หรือ รอยละ 0.001
งดออกเสียง
1,248,046 เสียง หรือ รอยละ 0.21
วาระที่ 6 รับทราบกรรมการที่ตองออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ประธานฯ มอบหมายให นางอรัญรัตน อยูคง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เปนผูชี้แจงตอที่
ประชุมผูถือหุน
นางอรัญรัตนฯ ชี้แจงวา ขอบังคับของบริษัท ขอ 38 กําหนดวา “ ในการประชุมสามัญประจําป
ทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระจํานวนหนึง่ ในสาม (1/3) เปนอัตราสวน ถาจํานวนกรรมการที่จะ
ออกจากตําแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสามสวน (3)ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหกรรมการจับ
สลากวาผูใดจะออก สวนในปที่สามและปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานทีส่ ุดนั้นเปนผูออก
จากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมกไ็ ด”
ตามขอบังคับบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ที่จับสลากออกตามวาระ จํานวน 4 คน ประกอบดวย
1. นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต
2. นางพรพิมล จุรุพันธุ
3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
4. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย
1. นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ประธาน
2. นายวิทยาธร ทอแกว
กรรมการ
3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ
4. นางวิลาสินี อดุลยานนท กรรมการ
5. นางอรัญรัตน อยูคง
เลขานุการ
ไดดําเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ และประสบการณ ที่เหมาะสม
ครบถวน และเปนไปตามขอบังคับบริษัทรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ เขาเปนกรรมการแทนกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 คน แลว เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการและกรรมการอิสระ ตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ประจําป 2551 ดังนี้
1. นายนัที
เปรมรัศมี
กรรมการ แทน นายจุลยุทธ
หิรัณยะวสิต
2. นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการ แทน นางพรพิมล จุรุพันธุ
3. นายอนุสรณ ธรรมใจ
กรรมการ แทน นายสหัส
ตรีทิพยบุตร
4. นายพงษชัย อมตานนท
กรรมการ แทน นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล
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จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพือ่ พิจารณา
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบกรรมการที่ตองออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้ง
บุคคลทั้ง 4 คน เขามาเปนกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเสนอ
ที่ประชุม จึงลงมติโดยออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลดังนี้
1. นายนัที เปรมรัศมี
เห็นดวย
572,605,344 เสียง หรือ รอยละ 97.67
ไมเห็นดวย
10,887,446 เสียง หรือ รอยละ 1.86
งดออกเสียง
2,779,727 เสียง หรือ รอยละ 0.47
2. นางดนุชา ยินดีพิธ
เห็นดวย
572,679,288 เสียง หรือ รอยละ 97.68
ไมเห็นดวย
10,774,002 เสียง หรือ รอยละ 1.84
งดออกเสียง
2,819,227 เสียง หรือ รอยละ 0.48
3. นายอนุสรณ ธรรมใจ
เห็นดวย
572,734,997 เสียง หรือ รอยละ 97.69
ไมเห็นดวย
10,800,216 เสียง หรือ รอยละ 1.84
งดออกเสียง
2,737,304 เสียง หรือ รอยละ 0.47
4. นายพงษชยั อมตานนท
เห็นดวย
573,240,728 เสียง หรือ รอยละ 97.78
ไมเห็นดวย
10,761,155 เสียง หรือ รอยละ 1.83
งดออกเสียง
2,270,634 เสียง หรือ รอยละ 0.39
มติที่ประชุม รับทราบกรรมการที่ตองออกตามวาระ และมีมติอนุมัติใหเลือกตั้งบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอทั้ง 4 คน ประกอบดวย
1. นายนัที
เปรมรัศมี
กรรมการ แทน นายจุลยุทธ
หิรัณยะวสิต
2. นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการ แทน นางพรพิมล จุรุพันธุ
3. นายอนุสรณ ธรรมใจ
กรรมการ แทน นายสหัส
ตรีทิพยบุตร
4. นายพงษชัย อมตานนท
กรรมการ แทน นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายใหนางอรัญรัตน อยูคง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม
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นางอรัญรัตน อยูคง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน รายงานที่ประชุมทราบวา
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย
1. นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ประธาน
2. นายวิทยาธร ทอแลว
กรรมการ
3. นางวิลาสินี อดุลยานนท กรรมการ
4. นางอรัญรัตน อยูคง
เลขานุการ
ไดพิจารณาและกําหนดโบนัส คาตอบแทนและเบีย้ ประชุมประจําปของกรรมการบริษัทฯใหมีความ
เหมาะสม ดังนี้
1. โบนัสกรรมการ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 220,000.- บาท/คน
- ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ใหไดรับเพิม่ อีก 25%
เปนเงิน 275,000.- บาท
- รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ใหไดรบั เพิ่มอีก 12.5%
เปนเงิน 247,500.- บาท
ทั้งนี้ ใหแบงจายโบนัสโดยคิดตามสัดสวนระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทาน
2. คาตอบแทนและเบี้ยประชุม ป 2551 (บาท/คน)
ชื่อคณะ
คาตอบแทนรายเดือน (บาท) คาเบี้ยประชุม (บาท/เดือน)
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท
10,000
10,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
10,000
5,000
3) คณะกรรมการสรรหา
10,000
4) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
10,000
5) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
10,000
6) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ
10,000
และคณะทํางานชุดตางๆ นอกเหนือจากขอ 1)-5)
(เฉพาะกรรมการ บมจ.อสมท ที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ บมจ.อสมท)
ประธานฯ และรองประธานฯ ใหไดรับคาตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีก 25% และ 12.5%
ตามลําดับ
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนเสนอ
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการกําหนดโบนัสป 2550 คาตอบแทน และเบี้ยประชุมประจําป 2551 แกกรรมการ
บริษัทตามที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

586,163,884 เสียง หรือ รอยละ 99.98
47,293 เสียง หรือ รอยละ 0.008
61,340 เสียง หรือ รอยละ 0.011

วาระที่ 8 รับทราบการแตงตัง้ ผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนแกผสู อบบัญชีประจําป 2551
ประธานฯ แจงวาเนื่องจาก บมจ. อสมท มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
จึงตองเปนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชนเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ โดยคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป
2551 (มกราคม-ธันวาคม 2551) เปนเงิน 1,500,000 บาท
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถ ือหุนอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดอัตราคาตอบแทนตามที่
เสนอ
มติที่ประชุม มีมติรับทราบ และอนุมัตแิ ตงตั้ง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชี และกําหนด
คาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2551 ดวยคะแนนเสียง ผลปรากฏดังนี้
เห็นดวย
583,726,644 เสียง หรือ รอยละ 99.57
ไมเห็นดวย
8,027 เสียง หรือ รอยละ 0.001
งดออกเสียง
2,537,846 เสียง หรือ รอยละ 0.43
วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ สอบถามวา มีผูถือหุนทานใดทีต่ องการจะเสนอวาระใหทปี่ ระชุมพิจารณาหรือไม
นางปานทิพย ศรีพิมล ผูรับมอบฉันทะของกระทรวงการคลัง เสนอขอบรรจุวาระการประชุมเรือ่ งการ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระ
ประธานฯ ขอให นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผูช วยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย ชีแ้ จง
หลักเกณฑในการขอเพิ่มวาระการประชุมเพิ่มเติม
นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผูชว ยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย ชีแ้ จงวา การขอเพิ่มวาระ
การประชุมเพิม่ เติมตองเปนไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 105 และขอบังคับบริษัท ขอ 28 กําหนดวา
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ ําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได ซึ่งจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ
บริษัทฯ มีจํานวน 687,099,210 หุน ดังนั้น 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด จึงมีจํานวน 229,033,070 หุน สําหรับ
กรณีนี้ กระทรวงการคลังเปนผูถือหุนจํานวน 452,134,022 หุน ซึ่งคิดเปนจํานวนรวมกันเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหุนทีจ่ าํ หนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ จึงสามารถเสนอใหบรรจุวาระการประชุมดังกลาวได
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ประธานฯ ชี้แจงวา เมื่อการดําเนินการดังกลาวถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ก็เห็นควร
บรรจุวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระ และเจาหนาที่ไดแจกเอกสาร
ประกอบการประชุมใหกับผูถือหุน
นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ผูรับมอบฉันทะจาก นายบุลกิต อํานาจวรประเสริฐ สอบถามวา
1. รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา
2. หลักเกณฑในการสรรหา เปนอยางไร เนื่องจากทานไมไดประกาศใหสาธารณชนและผูถือหุนทราบ
3. รายชื่อของบุคคลทั้ง 5 คนที่นําเสนอตามเอกสาร ควรจะสงใหผูถือหุนไดพิจารณาคุณสมบัติลวงหนา
อยางนอย 7 – 21 วัน วามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม
4. ขอใหเลื่อนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนไปกอน และใหกรรมการที่เหลืออยู 3 คน รวมกับ
ที่เลือกเขาไปใหมวันนี้อีก 4 คน เปน 7 คน ไปพิจารณาอีกครั้ง และควรเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอย
ไดเสนอชื่อกรรมการดวย
5. วาระอื่น ๆ ควรจะเปนวาระที่เสนอความเห็นวา บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการอยางไร
ตอไปในอนาคต หรือมีประเด็นที่กรรมการตองการพูดคุยและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูถือหุน
ประธานฯ เสนอวา เนื่องจากมีผูถือหุนหลายรายไดอภิปรายเสนอในเชิงคัดคานการดําเนินการในเรือ่ งนี้
จึงขอสอบถามผูเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมวาจะยืนยันทีจ่ ะเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาตอไป หรือจะขอถอน
ระเบียบวาระนี้
นางปานทิพย ศรีพิมล ผูรับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แจงวา กระทรวงการคลังขอยืนยันที่จะ
เสนอวาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระ
นายเทียนชัย วงษนวพร ผูรบั มอบฉันทะจากนายชาตรี เจริญเนือง เสนอวา ขอเสนอแตงตั้งกรรมการจาก
รายยอยเพิ่มเติม 1 ตําแหนง
ประธานฯ ชี้แจงวา การขอเพิ่มกรรมการในสวนของผูถือหุนในการประชุมวันนี้ ยังไมสามารถทําได
เนื่องจากกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการจะตองผานการสรรหาของคณะกรรมการสรรหากอน จึงจะ
นําเสนอเขาทีป่ ระชุมผูถือหุนได และหากจะขอเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูถือหุนเปนกรรมการบริษัทนั้น ตาม
กฎหมาย ผูเสนอจะตองมีหนุ รวมกันไมนอ ยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จาํ หนายไดทั้งหมดของบริษัท
นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผูชว ยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย ชีแ้ จงวา
1. การบรรจุวาระเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบวาระที่สงใหผูถือหุน ขอบังคับระบุไว
ชัดเจนวา ตองมีผูถือหุนรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
2. กระบวนการทีจ่ ะตองเสนอชือ่ ผูที่จะเปนกรรมการใหม ขอบังคับบริษัทฯ กําหนดไวชดั เจนวา
ขั้นตอนที่ตองดําเนินการดังกลาวจะตองผานกระบวนการสรรหา จึงจะเสนอรายชื่อได
นายเสกสรร ศุภแสง ผูถือหุน สอบถามวา เหตุใดจึงไมบรรจุเรื่องการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนนี้ไวใน
วาระเดียวกับการเลือกตั้งกรรมการ 4 คนแรก
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นางอรัญรัตน อยูคง รองกรรมการผูอํานวยการใหญ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ชี้แจงวา
การแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระนั้น เปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัท โดย
มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการคัดเลือกตามกระบวนการของขอบังคับ และนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ แตเนื่องจากในครั้งนี้กรรมการทานตาง ๆ ไดทะยอยลาออก และ
กระบวนการสรรหาไดดําเนินการมาจนกระทั่งใกลเวลาที่จะมีการประชุมผูถือหุน จึงมีการพิจารณากันวาควรเปด
โอกาสใหกับผูถือหุนไดรวมพิจารณาวาระนี้ จึงนําเสนอเขาที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนวาระ
นายวีระ สมความคิด ผูถือหุน สอบถามวา
1. ในการสรรหาและแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการใหญ ขณะนี้มีผูฟองคดีไปยังศาลปกครองกลางวา
การสรรหาไมชอบดวยกฎหมาย การแตงตัง้ กรรมการผูอํานวยการใหญมีคุณสมบัติไมตรงตามที่
กฎหมายกําหนด ตามคดีดําหมายเลขที่ 2101/2550 ทาง อสมท ไดเตรียมการสูคดีอยางไร
2. ตามขอบังคับบริษัทที่ 35 วรรค 2 กําหนดวา ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการ ในกรณีคณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรอง
ประธานกรรมการก็ได แลวใหเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธกี าร
ที่กําหนดไวตามกฎหมาย และระเบียบทีเ่ กี่ยวของเปนกรรมการผูอํานวยการใหญ แตปรากฎวาการ
แตงตั้งนายวสันต ภัยหลีกลี้ เปนกรรมการผูอํานวยการใหญ ไมไดปฏิบัติตามขอบังคับนี้ กลับสรรหา
จากบุคคลภายนอก แลวคณะกรรมการฯ เลือกผูนั้นเปนกรรมการในภายหลัง ดวยการเลือกตั้งแทน
นายณรงค โชควัฒนา ที่ลาออกกอนครบวาระ ทําใหกรรมการผูอํานวยการใหญมีวาระการเปน
กรรมการเทาวาระของนายณรงคฯ เทานั้น ในขณะที่ อสมท ทําสัญญาจางนายวสันตฯ เปนระยะเวลา
4 ป เกินกวาวาระในตําแหนงของนายณรงคฯ ถือเปนการละเมิดขอบังคับบริษัท ขอ 35 วรรค 2 และ
พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 มาตรา 8
วรรค 3 ที่บัญญัติวาบุคคลที่จะมาเปนผูบริหารรัฐวิสาหกิจจะตองไมเปนกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
แหงนัน้
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา กรณีที่มีการฟองรองที่ศาล
ปกครอง นั้น ผูที่รองเรียนเปนผูสมัครรายหนึ่งซึ่งไมไดรับการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งเรื่องนี้อยูระหวางการพิจารณา
ของศาลปกครอง โดยผูรองเรียนมีขอสังเกตวา นายวสันตฯ เคยเปนผูบริหารในองคกรที่มีรายไดเกิน 500 ลานบาท
หรือไม และเปนผูบริหารในระดับรองจากกรรมการผูจดั การหรือไม ซึ่งยืนยันวา ในกรณีของการเปนผูบริหาร
ไอทีวี นัน้ ผูบริหารลําดับแรกคือกรรมการผูจัดการ รองลงมาคือผูอํานวยการฝายตาง ๆ ซึ่งขณะนั้นนายวสันตฯ
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายขาว จึงไมผิดหลักเกณฑ สําหรับกรณีทวี่ าเคยเปนผูมสี วนไดเสียหรือผูบริหารของ
บริษัทที่มีสวนไดเสียกับ อสมท หรือไม โดยยกกรณีของบริษัทไทยเดย ด็อทคอม จํากัด ที่มีรายการกับ บมจ.
อสมท ซึ่งนายวสันตฯ ไดชี้แจงวา ชวงที่ปฏิบัติงานในบริษัทแมนเนเจอร จํากัด นัน้ เปนผูบริหารหนังสือพิมพ
ผูจัดการรายวัน และทางผูจดั การออนไลน แตไมไดเปนผูบริหารของบริษัทไทยเดย ด็อทคอม จํากัด
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นายวีระ สมความคิด ผูถือหุน สอบถามวา ขอบังคับบริษัท ขอ 35 วรรค 2 ใหเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ขึ้นมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธกี ารที่กําหนดไวตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของใหเปนกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ นั้น นายวสันตฯ ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูอํานวยการใหญกอนที่จะเปนกรรมการหรือไม
และนายวสันตฯ เขามาเปนกรรมการแทนกรรมการคนเดิมคือนายณรงค โชควัฒนาหรือไม ดังนัน้ นายวสันตฯ จะ
มีวาระการเปนกรรมการตามวาระที่เหลืออยูของนายณรงค โชควัฒนาหรือไม
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา กระบวนการสรรหากรรมการ
ผูอํานวยการใหญนั้นดําเนินการตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับการเปนพนักงานและกรรมการรัฐวิสาหกิจ
และเปนไปตามขอบังคับบริษัทขอ 35 ที่ใหเลือกกรรมการคนหนึ่งจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนด
ไวตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของใหเปนกรรมการผูอํานวยการใหญ ซึ่งนายวสันตฯ ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการกอนการทําสัญญาจางเปนกรรมการผูอํานวยการใหญ ซึ่งวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัทกับ
กรรมการผูอํานวยการใหญเปนคนละสวนกัน สําหรับกรณีพ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 มาตรา 8 วรรค 3 นั้นกําหนดวาบุคคลที่จะมาเปนผูบริหารรัฐวิสาหกิจ
จะตองไมเปนกรรมการของรัฐวิสาหกิจหรือผูบริหารของรัฐวิสาหกิจอื่น ดังนั้นจึงเปนไปโดยถูกตองตาม
กฎหมาย
ผูถือหุน สอบถามวา เอกสารที่นําเสนอจะตองมีความชัดเจนวา กรรมการสรรหาประกอบดวยใครบาง มี
การประชุมเมือ่ ใด และมีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไร
ประธานฯ ชี้แจงวา ประธานตองใชดุลพินจิ หลายๆดาน และในหลักการยังยืนยันในการใหความสําคัญ
กับการใหสิทธิผูถือหุนเสนอความเห็นโดยเทาเทียมกัน รวมทั้งการเปดโอกาสใหมกี ารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
เปนประเด็นสําคัญที่ทําใหการพิจารณารอบคอบยิ่งขึ้น ทัง้ นี้ถือเปนการดีที่ทุกคนมีความหวงใยในกระบวนการ
ดําเนินการ โดยเปดใหผูเขาประชุมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อที่จะไดไปสูขอสรุปตอไป
ผูถือหุน เสนอวา ขอเลื่อนการลงมติแตงตั้งกรรมการใหม 5 ทานออกไปกอน และขอใหบริษัทจัดประชุม
วิสามัญผูถือหุนอีกครั้ง
นายทวนทอง เตมียยงศ ผูถอื หุน เสนอวา การจัดประชุมผูถือหุนนอกสถานที่แลวเกิดเหตุการณเชนนี้
สรางความรูสึกที่ไมอบอุน นอกจากนี้ยังมีความหวงใยพนักงาน บมจ. อสมท. ที่เปนผูถือหุน ซึ่งตองเดินทางมา
ประชุมนอกสถานที่ ทําใหมคี าใชจายก็เพิ่มขึ้น จึงเห็นวา ในการประชุมครั้งตอไป ควรจัดการประชุมที่ บมจ.
อสมท
ประธานฯ ชี้แจงวา คณะกรรมการบริษัท เปนผูที่ไดรับความไววางใจจากผูถือหุนใหมาบริหารบริษัท
แทน จึงตองมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง กํากับบริหารกิจการตางๆให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอหวงใยของผูถือหุน คือ ตองการใหการนําเสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการเปนไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่ละเอียดรอบคอบ ไมควรนําเสนออยางรวบรัดและ
รวดเร็ว มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะไดศึกษา รวมทัง้ มีขอมูลรายละเอียดตางๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งขอหวงใยนี้ตรงกับหลักของ
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอทราบความเห็นประกอบการพิจารณาของประธานในที่ประชุมเพื่อเปนแนวทางใน
การหารือกับผูเ สนอระเบียบวาระตอไป จึงขอสอบถามที่ประชุมโดยขอใหยกมือ ผลปรากฏวาผูถือหุนสวนใหญ
ในที่ประชุม มีความเห็นวาควรยุติการดําเนินการในสวนนี้ แตนางปานทิพย ศรีพิมล ผูรับมอบฉันทะของ
กระทรวงการคลัง ยังคงยืนยันการเสนอระเบียบวาระและขอใหดําเนินการตอไป ซึ่งขอมูลจากจํานวนการยกมือ
นี้ ประธาน ฯ จะไดมีอํานาจและใชดุลพินจิ ตัดสินใจ ดวยความละเอียดรอบคอบและผลประโยชนขององคกรเปน
ที่ตั้ง ดังนั้นเพือ่ ใหผูถือหุนไดมีเวลาในการพิจารณาอยางรอบคอบ ประธานฯ จึงขอพักการประชุม 10 นาที
หลังจากพักการประชุม 10 นาที แลว
ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตอ โดยขอให นายพลชัย วินจิ ฉัยกุล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
สํานักงานกฎหมาย ชีแ้ จงเกีย่ วกับการดําเนินการตามวาระนี้
นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผูชว ยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย ชีแ้ จงวา การดําเนินการตาม
วาระที่ 9 มี 2 นัยสําคัญ คือประการที่ 1 กระทรวงการคลังขอเสนอบรรจุระเบียบวาระเพิ่มเติม ซึ่งมีสัดสวนผูถือ
หุนครบ 1 ใน 3 ตามขอบังคับ จึงสามารถบรรจุวาระในการประชุม ประการที่สองในสวนของการดําเนินการสรร
หากรรมการนัน้ ยืนยันตามขอบังคับบริษัทฯ วาตองผานกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ผูรับมอบฉันทะจาก นายบุลกิต อํานาจวรประเสริฐ เสนอวา
1. เห็นวากระบวนการสรรหาเพื่อเสนอแตงตัง้ กรรมการ 5 คนใหม ไมชอบดวยกฎหมาย ไมโปรง
ใส และ มีเจตนาเคลือบแฝง ซึ่งจริงๆแลวไมไดไมเห็นดวยกับตัวบุคคลที่เสนอ แตกระบวนการ
ดําเนินการโดยเสนอเปนวาระอื่นๆ ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากไมใหขอมูลแกผูถือหุนอยาง
เพียงพอและไมไดแจงใหทราบลวงหนา เพียงแตนาํ เอกสารมาแจกโดยไมแสดงรายละเอียดของ
วัน เวลา ประชุม รวมทั้งหลักเกณฑในการพิจารณาสรรหา ดังนั้นจึงไมควรลงมติในวันนี้
2. ควรจะเลื่อนการลงมติออกไปกอนเพื่อทําใหกระบวนการมีความโปรงใส ปราศจากขอสงสัย และ
แจงขอมูลแกผูถือหุนใหเรียบรอย ซึ่งจะทําใหไดรับการยอมรับและเปนที่เชื่อถือจากสังคม
นางอรวรรณ ชูดี ผูถือหุน เสนอวา
1. สถานการณที่เกิดขึ้นในวันนี้ คลายกับกระบวนการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญที่ผานมา ซึ่งใช
ระยะเวลานานในการดําเนินการสรรหา โดยไมมีการเปดเผยรายชื่อผูสมัคร และกระบวนการในการ
สรรหา ทําใหสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท ตองเรียกรองเพื่อใหมกี ารเปดรายชื่อผูสมัคร
เนื่องจากเห็นวากระบวนการในการคัดเลือกบุคคลมาทําหนาที่สําคัญนั้น ควรจะเปดโอกาสใหผูมี
สวนไดเสียทั้งพนักงานและผูถือหุนไดรับทราบและตรวจสอบได
2. กระบวนการทีจ่ ะคัดเลือกบุคคลที่จะเขามาทําหนาที่กรรมการ ซึ่งเปนตําแหนงที่สําคัญ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากความรูคุณสมบัติความสามารถของบุคคลที่ไดรับการเสนอเห็นไดวา แตละคนมีความรู
ประสบการณ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ ที่จะสามารถมาชวยงานของ บมจ. อสมท ไดเปนอยางดี แตการ
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นําเสนอเปนวาระอืน่ ๆ ทําใหมีขอสงสัยในกระบวนการสรรหาและไมเปนธรรมกับบุคคลทั้ง 5 คน
ดังนั้น เพือ่ ใหบริษัทฯ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน จึงเห็นวา
ควรจะรับฟงความเห็นของผูถือหุนรายยอยดวย
นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา การเปรียบเทียบกระบวนการ
สรรหากรรมการผูอํานวยการใหญกับการสรรหากรรมการบริษัทครั้งนี้ มีความแตกตางกัน ไมสามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได ประการที่สองก็คือ ขอยืนยันวากระบวนการสรรหาควรจะตองโปรงใส มีความรับผิดชอบตอ
ผูถือหุนและสามารถตอบสังคมได จึงเห็นวาควรรับฟงความคิดเห็นของผูถือหุน ทั้งผูถือหุนรายใหญและรายยอย
นางปานทิพย ศรีพิมล ผูรับมอบฉันทะของกระทรวงการคลัง ยืนยันวา กระทรวงการคลังไดพิจารณา
อยางรอบคอบแลว และขอยืนยันการเสนอวาระเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
กอนวาระ
ประธานฯ ชี้แจงวา ประธานตองใชดุลพินจิ ซึ่งกระบวนการบรรจุวาระเพิ่มเติม มีความถูกตองตาม
ขอบังคับ อยางไรก็ตาม ในฐานะประธานในที่ประชุมและในฐานะเปนกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาจะ
ขอถอนรายชื่อกลับ กรณีถอนรายชื่อกลับหมายความวา ระเบียบวาระที่เสนอมาบรรจุนั้นยังชอบดวยกฎหมาย
ระเบียบวาระนี้ยังมีอยู เพียงแตไมมีรายชือ่ ใหพิจารณา ซึ่งเทากับวา ระเบียบวาระนีไ้ มสมบูรณที่จะพิจารณาตอไป
ได ซึ่งเห็นวาการตัดสินใจอยางละเอียดรอบคอบนี้จะเปนผลดีตอองคกร รวมทั้งขอเสนอของผูถือหุนจํานวนมากที่
จะออกนอกหองประชุมหากที่ประชุมยังคงพิจารณาวาระนี้ตอไป ในฐานะประธานทีป่ ระชุมพิจารณาแลวเห็นวา
อาจจะเกิดผลกระทบกับบรรยากาศการประชุมที่มีสวนรวมกันเปนอยางดีมาตลอด รวมทั้งกาลขางหนาไมอาจจะ
คาดการณไดวา จะมีกระทบกับการลงทุนหรือไมอยางไร ดวยความรับผิดชอบจึงขอถอนเอกสารประกอบระเบียบ
วาระ และจะขอนําระเบียบวาระนี้กลับไปใหคณะกรรมการบริษัทตอไป ซึ่งการถอนรายชื่อออกไปนั้นชอบดวย
กฎหมายหรือไม จะขอความเห็นของฝายกฎหมาย
นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผูชว ยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย ชีแ้ จงวา ขอยืนยันในประเด็น
ของขอกฎหมายและขอบังคับวา กระบวนการในการทีจ่ ะสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ จะตองผาน
กระบวนการของคณะกรรมการสรรหา เพื่อที่จะไดพิจารณาและทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรจะไดรับการ
เสนอชื่อเปนกรรมการใหม ซึ่งการเสนอนั้นจะนําเสนอ 2 นัยๆ ที่ 1 คือเสนอในที่ประชุมสามัญผูถือหุนวันนี้
และอีกนัยหนึง่ คือ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้ง ดังนั้นถากระบวนการที่จะเสนอตอผูถ ือหุนหรือ
คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งนั้น ไมผานกระบวนการสรรหาหรือกระบวนการสรรหาถูกยกเลิกไป หรือเปนอยาง
ที่ประธานในที่ประชุมนําเสนอ จึงหมายความวาองคประกอบในการพิจารณาเลือกตั้งไมสามารถทําไดตาม
กฎหมายและขอบังคับ นอกจากนี้คงตองเปนความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทดวย
ในเรื่องการตัดสินใจในลักษณะนี้
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นางวิลาสินี อดุลยานนท กรรมการ เสนอวา ในฐานะกรรมการสรรหา เห็นวาเพื่อธรรมาภิบาลของ
บมจ. อสมท และเพื่อใหกระบวนการสรรหานั้นมีความโปรงใส กรรมการสรรหาขอถอนรายชื่อทั้ง 5 คนนี้
ออกไปกอนเพื่อใหมีการสรรหาใหม
ประธานฯ เสนอวา ในฐานะกรรมการสรรหาพิจารณาแลวเห็นวาไมมที างออกอื่นที่เหมาะสม นอกจาก
ขอถอนเอกสารนี้จากที่ประชุม จึงจะไมมีเอกสารประกอบวาระที่จะเปนรายชื่อเสนอที่ประชุมใหผถู ือหุนตัดสินใจ
ในฐานะประธานไดตัดสินใจโดยใชดุลพินิจ ขอคิดเห็นและขอกฎหมายแลว เห็นวาถูกตองดวยวิธกี ารที่จะ
ดําเนินการ เพราะถากรรมการสรรหาถอนรายชื่อกลับ ทําใหไมมีรายชือ่ เสนอที่ประชุมพิจารณาในระเบียบวาระนี้
ดังนั้นจึงเห็นวาการเสนอระเบียบวาระของกระทรวงการคลังในฐานะผูถ ือหุนใหญซึ่งเปนไปตามกฎหมายนัน้ ไม
สามารถดําเนินการตอไปได เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาไมมีรายชื่อประกอบการนําเสนอระเบียบวาระ จึงทํา
ใหระเบียบวาระนี้ตกไป มีทา นใดติดใจในประเด็นนี้หรือไมอยางไร
ประธานฯ ไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดตองการจะเสนอวาระเพิ่มเติมอีกหรือไม
นายเสกสรร ศุภแสง ผูถือหุน เสนอขอบรรจุวาระการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการดําเนินการ
สอบสวนกรณีบริษัท ไรสม จํากัด
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมออกเสียงเพือ่ รับรองการขอเพิ่มวาระการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ
การดําเนินการสอบสวนกรณีบริษัท ไรสม จํากัด
ประธานฯ สรุปผลการออกเสียงเพื่อรับรองการขอเพิ่มวาระการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการ
ดําเนินการสอบสวนกรณีบริษัท ไรสม จํากัด โดยมีผูออกเสียงรับรองดังนี้
เห็นดวย
51,068,736 เสียง หรือ รอยละ 8.71
ไมเห็นดวย
3,621,641 เสียง หรือ รอยละ 0.62
งดออกเสียง 531,584,040 เสียง หรือ รอยละ 90.67
ปรากฎวา คะแนนเสียงเห็นดวยไมถึง 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายทั้งหมด จึงไมสามารถบรรจุวาระ
เพิ่มเติมได
ประธานฯ กลาววา ในฐานะประธานไมสามารถพิจารณาเปนอยางอื่นได เนื่องจากวาตองเคารพกติกา
เมื่อผูถือหุนมีจํานวนหุนรวมกันไมถึง 1 ใน 3 จึงไมสามารถบรรจุวาระเพิ่มเติมได แตคณะกรรมการบริษัท ขอรับ
เรื่องนี้ไปดูแล จึงขอปดประชุมและขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทาน
เลิกประชุมเวลา 18.30 น.
(นายวิทยาธร ทอแกว)
รองประธานกรรมการ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม

