รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ประจําป 2552
วันศุกรที่ 24 เมษายน 2552
ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน บมจ. อสมท
เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
.....................................

กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายนัที เปรมรัศมี
2. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
3. นางดนุชา ยินดีพิธ
4. นายวิทยาธร ทอแกว
5. นายอนุสรณ ธรรมใจ
6. นายสมบูรณ มวงกล่ํา
7. นายพงษชัย อมตานนท

รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ
2. นายธงทอง จันทรางศุ
3. นายประสาน หวังรัตนปราณี
4. นายปราโมทย โชคศิริกุลชัย
5. นายนฤนารท พระปญญา

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ไปตางประเทศ
ติดภารกิจ

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นายชิตณรงค คุณะกฤดาธิการ
2. นางอรัญรัตน อยูคง
3. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน
4. นายศุทธิชัย บุนนาค
5. นายสมจิต ชินสมบูรณ
6. นางดวงใจ มหารักขกะ
7. นายเขมทัตต พลเดช
8. นายสุระ เกนทะนะศิล
9. นางสุนทรีย แกวกรณ
10. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
11. นายธนะชัย วงศทองศรี

รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
รักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักโทรทัศน
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักวิทยุและกิจกรรมพิเศษ
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักขาวไทย
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักการตลาด
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักวิศวกรรม
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท

-2ผูตรวจสอบบัญชีจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
1. นางนาตยา ธนิทธิพันธ
2. นางสาววารุณี โกศลศิริกุล

นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 6
นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 5

ผูมาประชุม
1. กระทรวงการคลังถือหุนจํานวน 452,134,022 หุน (โดย นางปานทิพย ศรีพิมล ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนผูรับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จํากัด ถือหุนจํานวน 78,865,978 หุน (โดย นางสาวอัจฉรีย สุธาเทพ เปนผูรับมอบฉันทะ)
3. ผูถือหุนรายอื่น ๆ จํานวน 1,002 ราย ถือหุนจํานวน 39,537,230 หุน
เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
นายนัที เปรมรัศมี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ทําหนาที่ประธานในทีป่ ระชุม แจงวา ขณะนี้มีผูถือหุน
เขารวมประชุม โดยเปนผูถือหุน ที่มาประชุมดวยตนเองจํานวน 698 ราย ถือหุน 4,440,180 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะ
จํานวน 306 ราย นับจํานวนหุนได 566,097,050 หุน รวมทั้งหมด 570,537,230 หุน คิดเปนรอยละ 83.04 ของจํานวนหุน
ทั้งหมด จึงครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอเปดการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2552 กอนเขาสู
ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการ บมจ. อสมท และผูบริหาร ตอที่ประชุม ดังนี้
บริษัทฯ มีกรรมการจํานวนทัง้ สิ้น 13 คน โดยมีกรรมการที่ไมไดมาเขารวมประชุมจํานวน 6 ทาน เนื่องจากติด
ภารกิจ และครบวาระการดํารงตําแหนง โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิการมีกรรมการบริษัททั้งหมด จํานวน 13 ทาน และจะได
ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาเพื่อใหมีคณะกรรมการบริษัทครบ 13 ทาน ตอไป หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ขอให
กรรมการที่มาเขารวมประชุมในวันนี้ แนะนําตัวแกผูถือหุน ประกอบดวย
1. นายนัที เปรมรัศมี
2. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
3. นางดนุชา ยินดีพิธ
4. นายวิทยาธร ทอแกว
5. นายอนุสรณ ธรรมใจ
6. นายสมบูรณ มวงกล่ํา
7. นายพงษชัย อมตานนท

รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สําหรับผูบริหารที่เขารวมประชุม ประกอบดวย
1. นายชิตณรงค คุณะกฤดาธิการ
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
รักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ
2. นางอรัญรัตน อยูคง
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
3. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
4. นายศุทธิชัย บุนนาค
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักโทรทัศน
5. นายสมจิต ชินสมบูรณ
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักวิทยุและกิจกรรมพิเศษ
6. นางดวงใจ มหารักขกะ
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักขาวไทย

-37. นายเขมทัตต พลเดช
8. นายสุระ เกนทะนะศิล
9. นางสุนทรีย แกวกรณ
10. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
11. นายธนะชัย วงศทองศรี

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักการตลาด
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักวิศวกรรม
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท

และผูต รวจสอบบัญชีจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย
1. นางนาตยา ธนิทธิพันธ
นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 6
2. นางสาววารุณี โกศลศิริกุล
นักวิชาการตรวจเงินแผนดิน 5
จากนั้น ประธานฯ ขอใหนายธนะชัย วงศทองศรี ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท
ชี้แจงผูถือหุนทราบเกี่ยวกับวิธกี ารลงคะแนนเสียง
นายธนะชัย วงศทองศรี ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท ชี้แจงตอที่ประชุม
วา สําหรับการประชุมผูถอื หุน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในแตละวาระ กรณีที่ผูถือหุนไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือ
ขึ้น เพื่อเจาหนาที่ของบริษัทจะไดเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นชอบหรืองดออกเสียงนั้น ๆ และหากที่ประชุมไมมีการยกมือ
จะถือวาวาระนัน้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ สําหรับกรณีที่ผูถือหุนมีขอซักถามหรือตองการแสดงความคิดเห็นในแตละวาระ ขอ
ความกรุณาผูถอื หุนยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแลว ขอความกรุณาแนะนําตัว ชือ่ นามสกุล กอนแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้ เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ประธานฯ ไดขอเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนอยางนอย 5
ราย ซึ่งผูถือหุนมากกวา 5 ราย ไดยกมือใหการสนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงดังกลาว
จากนั้น จึงไดดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งที่ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
ประธานฯ แจงที่ประชุมทราบวา สืบเนื่องจากการประชุมผูถือหุนคราวที่ผานมา คณะกรรมการบริษัท ไดรับ
ขอเสนอจากผูถ ือหุน ในการเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาสรรหาเปนกรรมการบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลหรือ
บรรษัทภิบาล โดยไดกําหนดหลักเกณฑเปนลายลักษณอักษรเพื่อใชปฏิบัติในป 2552 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ในคราว
ประชุมครั้งที่ 18/2551 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ไดใหความเห็นชอบ “หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผูถือหุน และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาสรรหาเปนกรรมการ บมจ. อสมท”
เพื่อ
บมจ. อสมท ใชเปนหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา
รับการพิจารณาสรรหาเปนกรรมการ บมจ. อสมท ซึ่งการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวเปนไปตามหลักการและแนวทางของ
กฎหมายและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
บมจ. อสมท ไดเผยแพรประกาศหลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเปนกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ดังกลาว ทางเว็บไซด www.mcot.net/ir
ระหวางวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2551 และประชาสัมพันธดวยการประกาศทางหนังสือพิมพมติชน ระหวางวันที่ 18 - 19
ธันวาคม 2551 รวมทั้งประชาสัมพันธผานสื่อ ของ บมจ. อสมท ดวยอักษรวิ่งในรายการตาง ๆ ของสถานีโทรทัศน ระหวาง
วันที่ 3 – 31 ธันวาคม 2551

-4และเมื่อครบกําหนดเวลาตามที่บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับ
การสรรหาเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 แลว ไมปรากฏวา มีผูถือหุนรายใดเสนอระเบียบวาระ
และรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเขารับการสรรหาเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถอื หุน ประจําป 2552 ทั้งทางไปรษณีย
จดหมายอิเลคทรอนิกส (E-mail) และทางโทรสาร จึงขอแจงใหผูถือหุนรับทราบ
นายวิชา โชคพงษพันธุ ผูถือหุน แสดงความเห็นวา ขอให บริษัทฯ ปรับปรุงเรื่องขาวกีฬาใหดีขึ้น โดยเฉพาะ
เมื่อเทียบกับสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 เพราะหลังจากชอง 11 ปรับปรุงรายการกีฬาตั้งแตกีฬาโอลิมปก
แลว ชอง 11 ทําไดดีขึ้นมาก นอกจากนี้ในชวงขาวตนชั่วโมง ของ อสมท โฆษณาคอนขางมาก บางชวงมีโฆษณาประมาณ
5-7 สปอต จึงเปลี่ยนไปดูชองอื่น และก็อีก 2 นาทีจึงยอนกลับมาดูชอ ง 9
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551
ประธาน แจงวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 11 มิถุนายน 2552
และจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว ภายใน 14 วัน ตามทีก่ ฎหมายกําหนด รวมทั้งจัดสงรายงานการประชุม
ใหกับผูถือหุนพรอมเอกสารการประชุมลวงหนาแลว หากผูถือหุนทานใดประสงคจะขอแกไขรายงานการประชุมโปรดแจงที่
ประชุมทราบดวย และหากไมมีผูใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม ขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถนุ ายน 2551
3

นายภูวนารถ ณ สงขลา สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ขอแกไขชื่อที่สะกดผิดในรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนฯ หนา 9 จาก นายภูวนาถ ณ สงขลา เปน นายภูวนารถ ณ สงขลา
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11 มิถุนายน 2551 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
578,178,295 เสียง หรือ รอยละ 100
ไมเห็นดวย
0 เสียง หรือ รอยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง หรือ รอยละ 0
วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัท ในป 2551
ประธาน รายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทระหวาง วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2551 ในรูปแบบ
ของวิดีทัศน ตามที่นําเสนอในที่ประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการไดวางแนวทางและบทบาท ตลอดจนแนวทางในการ
ดําเนินงานของบริษัทไว โดยมอบให นายกําภู ภูริภูวดล เปนผูนําเสนอ
นายกําภู ภูริภูวดล คณะกรรมการ และผูบริหารชุดปจจุบัน มีบทบาทในการกํากับดูแลและกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานของ บมจ. อสมท ดังนี้
1. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคุณคาขององคกร ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน
เปนผูนําธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรในภูมภิ าคอาเซียนที่รับผิดชอบตอสังคม
1.2 พันธกิจ
1. เสริมสรางความเปนองคกรสื่อสารมวลชนชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน
2. ดําเนินธุรกิจสื่อสารมวลชนครบวงจรที่เติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
3. พัฒนาใหเปนสื่อสารมวลชนที่ทันสมัยครบวงจรและทันตอการเปลี่ยนแปลง
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1. มีความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาประเทศ
2. มีจิตใจในการใหบริการ
3. พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และเรียนรูสิ่งใหมอยางตอเนื่อง
4. มีความโปรงใส เปนธรรม
5. มุงสูความเปนเลิศ

2. มีการวางจุดยืน และแนวทางของธุรกิจใหรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและเทคโนโลยี โดยเนน
3 แนวทางหลัก คือ
1) Network Provider
2) Content Provider
3) Service Provider
3. สรางธุรกิจใหมตอยอดธุรกิจหลัก (Core Business) ภายใตแนวคิด MCOT Business Group ไดแก
1) การทดลองโทรทัศนผานดาวเทียม MCOT 1, MCOT 2
2) โทรทัศนมือถือ TV on Mobile
3) โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก หรือ Internet ความเร็วสูงบนเทคโนโลยี WIMAX
4. ศึกษา และวางแผนการพัฒนาที่ดิน 50 ไร
5. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ปรับปรุงระบบบริหารและประเมินผลบุคลากร ทั้งระบบการคัดสรร
เลื่อนตําแหนง วางระบบประเมินผล (Performance Base) และ Career Path/Succession Plan
6. พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อสนับสนุนงานภายในและรองรับเทคโนโลยีใหม
7. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility)
นายสมชาย จันทรสอาด ผูถือหุน สอบถามวา ขอ 1.3 คุณคาองคกร ที่ระบุวา มีความโปรงใส เปนธรรม
คณะกรรมการทราบหรือไมวา ภายในองคกรมีการทุจริต จากเอกสารคําสั่งของ บมจ.อสมท เลขที่ 153/2550 ลงวันที่ 15
พ.ย.2550 เรื่อง ใหลูกจางสัญญาจางออกจากงาน ขอ 1 ทุจริตในการขายเวลาโฆษณาทางสถานีวิทยุฯ และ ขอ 2 ทุจริต
ในการจัดกิจกรรมไปตางประเทศฯ โดยรวมแลวสรุปวาบุคคลดังกลาวไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามขอ 42 (4) (5) (6)
(7) และขอ 46 (3) (4) (8) ของขอบังคับของ บมจ. อสมท ฉบับที่ 43 วาดวยการพนักงาน ลงนามโดยนายวสันต ภัยหลีกลี้
กรรมการผูอํานวยการใหญ เรื่องนี้มีการทุจริต แตบุคคลดังกลาวเปนลูกจางสัญญาจางทําคนเดียวไมได ดังนั้นตองมีผูรวม
ขบวนการ นอกจากนี้การเดินทางตางประเทศแตละครั้ง ใชเงินเปนแสนเปนลาน และมีการปลอมแปลงเอกสารโดยมีการ
รับรองสําเนา 3 ใบ 3 รายชือ่ รับรอง 3 ครั้ง เพราะมีเจาแมที่เดินทางไปทุกครั้ง พาลูก เพื่อนรวมงาน โดยใชเงิน อสมท
นอกจากนี้เมื่อป 2551 มีพนักงาน 2 คน ชื่อนายอาจศึก นพประไพ ไดรับเงินจาก อสมท ทั้งที่ถูกขอกลาวหาวาทุจริต มากวา
16 ป พึ่งจะมีการสรุปวา อสมท ตองจายเงินชดเชยให และวันที่ 17 สิงหาคม 2551 ฝายกฎหมายของ อสมท ไปจายเงิน
ลานกวาบาทใหกับลูกจาง อสมท ที่ศาลแรงงาน สะพานเหลือง ซึ่งสามารถตรวจสอบได มีหลายเรื่องที่คนทุจริตที่เปน
ลูกจางสัญญาจาง ไมถูก อสมท ดําเนินคดีทั้งแพงและอาญา ทั้งที่มีการพิจารณาวามีความผิดรายแรง ทุจริต ปลอมแปลง
ตั้งบริษัท ตัวเองเพื่อรับงานของ อสมท โดยขอสวนลดจาก อสมท แลวนําไปขายใหกบั บริษัทตัวเอง ผูบริหารทราบหรือไม
สําหรับกรณีของ นายธวัชชัยฯ ขอใหมีการดําเนินคดีดวย

-6ประธาน ขอใหผูถือหุนสงขอมูลดังกลาวใหคณะกรรมการ เพื่อจะไดดําเนินการในสิ่งที่ถูกตองและเปนไปตามหลัก
นิติรัฐตอไป ซึ่งในชวงปที่ผานมาคณะกรรมการพยายามทีจ่ ะเขามากํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความโปรงใส
จึงไดมีการกําหนดคุณคาองคกร ขอ 4 สวนคําสั่งที่ 153/2550 เรื่องการใหลูกจางออกจากงาน เปนการลงโทษผูกระทําผิด
นายสมชาย จันทรสอาด ผูถ ือหุน สอบถามเรื่องของขวัญปใหม ซึ่งเปนขนมเคกราคาแสนกวาบาทเปนเรื่องจริง
หรือไม เนื่องจากมีหนังสือรองเรียน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2550 เรื่อง พิจารณาการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ คือ
นายธวัชชัย จันทรไกรทอง ไปเรียกรับเงินคาของขวัญ แตไมปรากฏวาฝายกฎหมาย หรือฝายตรวจสอบภายในของ อสมท
เขาไปตรวจสอบเลย ทั้งที่มีการทําหนังสือรองเรียนมา 9 คน ซึ่งฝายกฎหมายจะตองตรวจสอบภายใน 1 เดือน แตปรากฏ
วาใชเวลาเกินกวา 1 เดือน พนักงานสัญญาจางเปนผูสงหลักฐานรองเรียน แตพนักงานดังกลาวกลับถูกผูบังคับบัญชาบีบ
ไมใหมีผลงาน และไมตอสัญญาจาง ถามวาเปนธรรมกับพนักงานดังกลาวหรือไม นอกจากนี้ ผูอาํ นวยการฝายคนนี้ยังตั้ง
เงื่อนไขในที่ประชุมฝายวิทยุฯของตนวา หัวหนาหรือผูชวยหรือบุคคลภายนอก ซึ่งชวยพนักงานขายในการการขายเวลา
โฆษณา จะตองแบงคานําเขา (Commission) รอยละหาสิบเขาบัญชีของตน ถามวาการกระทําดังกลาวสอเจตนาทุจริต
หรือไม
นางอรัญรัตน อยูคง รองกรรมการผูอาํ นวยการใหญ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
ชี้แจงวา ขอมูลที่ผูถือหุนกลาวถึงนาจะเกิดในชวงเวลาประมาณ 2 ปที่ผานมา ในฐานะทีร่ ับผิดชอบงานดานบริหารจะขอรับ
ขอมูลและดําเนินการประสานรายละเอียดทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ และแจงความคืบหนาใหผูถือหุนทราบตอไป
ประธาน กลาววา ขอใหทานผูถือหุนนําหลักฐานเอกสารทั้งหมด มอบใหคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
เพราะคณะกรรมการไดกําหนดแนวทางไวแลวเพื่อความโปรงใส และเปนธรรมทั้ง 2 ฝาย
พ.ต.อ เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน แสดงความเห็นวาไดรับฟงเรื่องที่จะเปนสาระและมีนัยสําคัญทางคดี
ความ เนื่องจาก อสมท เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ จึงมีกฎหมายอื่นที่นํามาประกอบความผิดนี้ดวย นอกจากนัน้ หาก
กรรมการไมดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว และฝาฝน จะมีโทษตาม ม.85 และ ม.216 ถาหากวาถูกผูใด
ครอบงําและทานยินยอมใหทาํ ตาม อัตราโทษที่จําไดคือจําคุก 5 ป ปรับ 1 ลานบาท เรื่องนี้จึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะความนี้
ไดแจงในที่ประชุมผูถือหุนแลว จะตองดําเนินการรองทุกขสอบสวนวินัยหรือสอบสวนขอเท็จจริง แตถาไมดําเนินการจะเขา
ขายละเวน
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ ในป 2551 (ระหวาง
วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในป 2551 (ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2551 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
587,287,390 เสียง หรือ รอยละ 100
ไมเห็นดวย
0 เสียง หรือ รอยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง หรือ รอยละ 0
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550
ประธานฯ มอบหมายให นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน เปนผู
ชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน
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บริษัทฯ ไดดําเนินกิจการเปนผลตามรายงานงบกําไรขาดทุน และงบดุล ประจําป 2551 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรอง ดังปรากฏตามเอกสารสําเนางบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สรุปไดดังนี้
1. งบดุลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 9,123.5 ลานบาท โดยเปน
สินทรัพยหมุนเวียน 4,751.3 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,732.2 ลานบาท สวนหนี้สินรวม 1,925.8 ลาน และ
สวนของผูถือหุนซึ่งประกอบไปดวยกําไรหุนสามัญที่เรียกชําระแลวรวมทั้งสวนเกินมูลคาหุนกําไรสะสมทั้งหมดรวม 7,197.7
ลานบาท
2. งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีแลว 1,230 ลานบาท โดยมีรายไดทงั้ หมด 4,352.8 ลานบาท และมีคาใชจาย 2,696 ลานบาท เปนกําไรกอนหัก
ภาษี 1,659 ลานบาท และเมื่อหักภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว บริษัทมีกําไรสุทธิ 1,230.1 ลานบาท
พ.ต.อ เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน แสดงความเห็นวา การพิจารณางบการเงินและรายงานของ
คณะกรรมการในรายงานประจําปและงบดุล ถือเปนเอกสารทางวิชาการ ตัวเลขสําคัญที่เก็บขอมูลมาตองมีความครบถวน
ถูกตองและอยูใ นความรับผิดชอบของกรรมการ การอางเอกสารหลักฐานขอมูลจะตองมีตัวตนผูรับผิดชอบ วันเดือนปที่ทาน
รับผิดชอบ แตในสวนของรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ และ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบนั้น ไมมีการระบุวาเสนอใครและไมไดลงวันที่
จึงขอใหแกไข อยางไรก็ตาม หัวใจสําคัญของการวัดประสิทธิภาพผูบริหารบริษัทจดทะเบียนตาง ๆ อยูที่การตรวจสอบการ
ดําเนินงานประจําปบัญชีหรือ Annual performance ซึ่งถาหากเปนการดําเนินการโดยปกติ และสามารถทําใหกิจการมีกําไร
แสดงวาใชได และที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษคือการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตัววัดความเสี่ยงที่ผันผวนมากที่สุดคือ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Foreign currency exchange) ที่ไดทําสัญญากู หรือสัญญาขาย และมีกําหนดระยะเวลา
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและสงผลใหกิจการมีกําไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในกิจกรรมที่ไปลงทุนในบริษัทรวม บริษัทลงทุน บริษัทยอย ซึ่งในมาตรฐานบัญชีกาํ หนดใหนําสวนของบริษัทยอยมา
รวมในงบการเงินรวม ดังนั้นการที่บริษัทฯ จัดตั้งฝายบริหารความเสี่ยงหรือ Risk officer หนวยงานนี้จะเปนผูติดตามและ
ประมาณการใหเสียหายนอยที่สุด เพราะฉะนั้นเมื่อมีการกําหนดนโยบายควบคุมโดยคณะกรรมการ (Board of director)
และกรรมการผูอํานวยการใหญ (CEO) ถาหากไดคนดีมีคุณธรรม หรือ Good Governance มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณ มา
บริหาร ก็จะไมเกิดความเสียหายจากการทุจริต หรือตักตวงประโยชน
นางศจีรัตน เมธีสุวภาพ ผูถือหุน สอบถามวา
1. งบการเงิน หนา 192 มีรายการเงินลงทุนซึ่งมีเงินลงทุนทั้งหมด 199 ลานบาท ในจํานวนนี้ก็มี บมจ. ทรูสวิชั่น
บมจ. เวิลด เคเบิ้ล เนตเวอรค บมจ. เซลลูลารวิชั่น (ไทยแลนด) บมจ. อาร.บี.ดี.เอส. (ประเทศไทย) และ บมจ.
เอชีย ดีบีเอส ในสวนที่บริษัทขาดทุนไปแลวโดยดูจากคาเผื่อการดอยคาประมาณกวารอยลานบาท ขณะนี้
บริษัทเหลานี้มีผลการดําเนินงานอยางไร และแนวโนมเปนอยางไร ถาผลการดําเนินการไมดีควรจะพิจารณา
ตัดทิ้ง (Cut Lost) แลวตั้งตนใหม นอกจากนี้
2. หนา 202 อาคาร และอุปกรณรวมทั้งหมด ณ สิ้นป มีมูลคาประมาณ 600 กวาลานบาท เหตุใดจึงตองตั้งคา
เผื่อการดอยคาเปนเงิน 187 ลานบาท
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ทรูส วิชั่น และ บมจ. อาร.ดีบดี ีเอส ยังดําเนินการอยู สวนอีก 3 บริษัทยังไมไดเริ่มดําเนินการ โดย อสมท ไดตั้งคาเผื่อการ
ดอยคาเพื่อจะไดแสดงฐานะการดําเนินงานที่แทจริง สําหรับหนา 202 เปนสินทรัพย และอุปกรณเดิมทั้งหมด และเลย
กําหนดอายุแลว
นายพิชิต สาธิตธรรมพร ผูถือหุน ขอทราบรายละเอียดของรายไดรอตัดบัญชี ในงบการเงิน หนา 208 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 661.9 ลานบาท เปน 741.4 ลานบาท ในป 2551
นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชว ยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา รายการดังกลาว
เปนทรัพยสินรับโอนจากบริษทั รวมดําเนินกิจการ สวนใหญเปนอุปกรณที่รับโอนมา ซึ่งเปนตามมาตรฐานบัญชีใหม ที่ใหรับรู
เปนรายไดแลวจึงจะตัดจําหนวยออกเปนทรัพยสิน คลายกับการตัดคาเสื่อมราคา
พ.ต.อ เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน สอบถามวา
1. บริษัทมีกําไรสะสมยกมาจํานวนเทาไหร
2. บริษัทจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายครบแลวหรือไม
นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชว ยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา บริษทั ไดจัดสรร
เงินสํารองตามกฎหมายครบถวนแลวตามที่กฎหมายกําหนด สวนกําไรสะสมมีจาํ นวนทั้งหมด 2,253.998 ลาน ปรากฏตาม
เอกสารรายงานประจําป หนา 156
นายภูวนารถ ณ สงขลา สมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย แสดงความเห็นวา
1. ขอใหประธานกรรมการลองกําหนดกติกาในการเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความเห็นไดคนละ 5 นาที เพื่อ
เปนการควบคุมเวลาการประชุมใหมีประสิทธิภาพ
2. ขอชมเชยผลการดําเนินงาน ภายใตวิกฤตป 2551 ทั้งรายไดและกําไรสุทธิ ป 2551 สูงขึ้นกวาป 2550 และ
หลาย ๆ อยางดีขึ้น
นายมาโนช คงคาทิพย ผูถือหุน สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีที่อยูร ะหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน ซึ่ง
อสมท ถูกฟองจํานวน 11 คดี คาเสียหาย 379.68 ลาน ซึ่งปรากฎในหนา 232 ขอ 29 เรือ่ งภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นในภายหนา
นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา คดีที่ บมจ. อส
มท ถูกฟอง จํานวน 7 คดี เปนคดีที่อยูระหวางการอุทธรณ 4 คดี เปนเงินประมาณ 8.67 ลานบาท และอยูในระหวางการ
พิจารณาของศาลชั้นตน 7 คดี ประมาณ 346.96 ลานบาท ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจ เชน นายเจริญศักดิ์ฯ
เปนโจทยฟอง เรียกคาเสียหายประมาณ 5 แสนบาท บริษัท สหพัฒนรักษาธรรม จํากัด ประมาณ 5 ลาน บริษัท ไรสม จํากัด
ประมาณ 253 ลาน บ. ฟวเจอรไฮเทค ประมาณ 25 ลาน
นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย ชีแ้ จงวา กรณีของ บ.ไรสม
จํากัด ซึ่งฟอง บมจ. อสมท ประมาณ 253 ลานบาท เปนประเด็นที่ฟองไวที่ศาลปกครองกลาง โดยเรียกรองคาเสียหาย จาก
กรณีที่ บ. ไรสม จํากัด ควรจะไดรับสวนลดในอัตรารอยละ 30 ซึ่งคิดเปนเงินประมาณ 50 ลานบาท และอีกสวนหนึ่งคือสวน
ของคาโฆษณาสวนเกิน ที่ บ.ไรสมเห็นวาควรจะไดรับอีกประมาณ 200 กวาลานบาท ซึ่งเรื่องนี้ไดมีการตอสูคดีโดยทาง
สํานักงานอัยการสูงสุดเปนผูดูแลคดีอยู และทางทีมงานกฎหมายมั่นใจวาจะสามารถตอสูคดีได
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นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย ชี้แจงวา บ.ไรสม ไดจายเงิน
ใหกับ บมจ. อสมท แลวประมาณ 150 ลานบาท สําหรับสวนที่ขาดคือ ประเด็นที่ บมจ. อสมท ฟองแยงในคดีเดียวกันกับที่
บ. ไรสม ฟองรอง บมจ. อสมท โดย บมจ. อสมท ฟองรองเรียกคาเสียหายจาก บ.ไรสม ประมาณ 2 ลานกวา บาท
นายมาโนช คงคาทิพย ผูถอื หุน สอบถามวา กรณีนี้เกิดจากการรวมผลิตรายการขาวดวยกัน แลวขณะนี้ บมจ.
อสมท มีการรวมผลิตรายการขาวเชารวมกันกับเนชั่น จะเกิดกรณีแบบเดียวกันหรือไม
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการ ชี้แจงวา บมจ. อสมท ตรวจสอบแลวเห็นวา บ. ไรสม ตองจายเงินให บมจ.
อสมท ประมาณ 152 ลานบาท ปจจุบันจายแลว 150 ลานบาท ขาดอีก 2 ลานบาท แต บ. ไรสม กลับฟองเรียก
คาเสียหายจาก บมจ. อสมท เปนเงิน 246 ลานบาท จึงมีการฟองแยงไป สําหรับการรวมผลิตขาวกับเนชั่นนั้น มีแบงรายได
กันตามขอตกลง
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
578,318,761 เสียง หรือ รอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
0 เสียง หรือ รอยละ 0.00
งดออกเสียง
4,600 เสียง หรือ รอยละ 0.0008
วาระที่ 5 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและพิจารณาการจายเงินปนผล ประจําป 2551
ประธานฯ มอบหมายให นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน เปนผู
ชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน
นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา สืบเนื่องจาก
ขอบังคับบริษัทในขอที่ 66 วาการจายเงินปนผลจะทําไดก็ตอเมื่อเปนมติทปี่ ระชุมผูถอื หุน และขอ 68 กําหนดวาการจายเงิน
ปนผลหามจายจากเงินอื่นนอกจากกําไร และก็หามจายเมือ่ บริษัทมีขาดทุนสะสม รวมทัง้ การจายใหแบงจายเปนหุน ๆ ละ
เทา ๆ กัน และในการจายถาหากวาคณะกรรมการเห็นวาควรจะมีการจายเงินปนผลระหวางกาลเปนครั้งคราวโดยเห็นวามี
กําไรพอสมควรก็ใหทําได และใหนําเสนอที่ประชุมผูถอื หุนไดทราบในคราวตอไป ซึ่งบริษทั มีนโยบายในการจายเงินปนผล
ไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักเงินสํารองตาง ๆ เรียบรอยแลว จากผลการดําเนินงานในป 2551 บริษัทมีกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินไดแลว 1,230 ลาน และคณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่
เห็นควรใหจายเงินปนผล
ประจําป 2551 ในอัตราหุนละ 1.60 บาท และบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2551 ในอัตรา
หุนละ 75 สตางค ดังนั้นจึงคงเหลือเงินปนผลจายปลายป ในอัตราหุนละ 85 สตางค บริษัทไดกําหนดชื่อผูถือหุนที่มสี ิทธิ์
ในการรับเงินปนผลประจําป 2551 ณ วันที่ 2 เม.ย. 2552 และใหรวบรวมชือ่ ตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดยปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2552 และกําหนดจะจายเงินปนผลในวันที่ 15 พ.ค. 2552

-10พ.ต.อ เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน แสดงความเห็นวา อัตราการจายเงินปนผลที่บริษัทเสนอจายนั้น ที่ผู
ประชุมผูถอื หุนเปนผูอนุมัติ จะเพิ่มขึ้นลดลงควรเปนดุลยพินิจของที่ประชุมผูถือหุน จากขอมูลตัวเลขที่บริษัทรายงานตอที่
ประชุมผูถอื หุนนั้น บริษัทมีกําไรสะสมยกมายังไมจัดสรรเปนจํานวนถึงกวา 2 พันลานบาท นอกเหนือกําไรประจําป ซึ่งหาก
บริษัทจะนํามาจายเปนเงินปนผลเพิ่มขึ้น ก็สามารถกระทําไดหรือเอื้ออํานวยใหกระทําได นอกจากนี้ผูลงทุนที่ถือหุนอยูใน
ขณะนี้เมื่อเทียบเคียงกับราคาหุนในตลาด สวนใหญจะขาดทุนกันทุกคน เพราะถือหุนมาตั้งแตบริษัทกระจายหุนในตลาด
หลักทรัพยฯ และซื้อเก็บกันมาเรื่อย ๆ แตในการกําหนดนโยบายที่จะจายสูงต่ําอยางไรนั้น ตองคํานึงถึงปจจัยหลายประการ
และที่ตองยึดถือที่สุดก็คือเปนไปตามที่กฎหมาย เพราะฉะนั้นในสวนที่กระทําไดคือนํากําไรสะสมมาจายเพิ่มขึ้นสวนหนึ่ง
และอีกสวนหนึ่งที่ทําไดงาย ๆ คือมีหลายบริษทั ที่ไดใชวิธีนี้มาแลว เชน จาย Stock dividend ใหกบั ผูถือหุนตามสิทธิที่ตนมี
หุนอยูใน record date ถาจะให dividend stock แกผูถือหุนเทาไร ตองนําเสนอเปนวาระเพื่อพิจารณา สวนอีกวิธีการหนึ่งที่
จะสรางราคาในตลาด ใหหุนของ อสมท ดีขึ้น คือบริษัทสามารถจะซือ้ คืนหุนในตลาดได เนื่องจากบริษัทมีฐานะการเงินที่
แข็งแกรง วิธกี ารที่เสนอมาทั้งหมดเปนประโยชนทั้ง อสมท และเปนสิทธิประโยชนที่ผูถือหุนทุกคนจะตองตระหนักและ
พิจารณา ไมใชจะรอรับเพียงแคหุนละ 85 สตางค ตามที่กําหนดเปนเกณฑมาใหพจิ ารณา เมือ่ ไดนําขอเท็จจริงมานําเสนอ
แลว ขอใหผูถือหุนไดใชดุลยพินิจ โดยขอยกตัวอยาง บมจ. ทีทีเอ ซึ่งปรากฏวาขาดทุนจากการดําเนินการรอบป แตกลับมี
Return Profit จากกําไรสะสม โดย บมจ. ทีทเี อ จาย Dividend stock ใหกับผูถือหุน หลังจากนั้นราคาตลาดปรับขึ้นทันที จึง
นํา dividend stock นั้นไปขาย ทําใหไดกําไรจากสวนตางนั้น และหุนของ บมจ. ทีทีเอ ปจจุบันมีราคาสูงขึ้น นี่คือตัวอยางที่
มีผูดําเนินการแลว และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เชนกัน ดังนั้นนาจะมีการพิจารณาเพิม่ อัตราการจายเงิน
ปนผล ประจําป 2551 เปนหุนละ 1.75 บาท
ประธาน มีผูถือหุนเสนอใหจายหุนละ 1.75 บาท ในขณะที่ของมติคณะกรรมการ 1.60 บาท ดังนั้นจึงขอใหผูถือ
หุนพิจารณาลงคะแนน
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการ เสนอวา เนื่องจากวาระที่ 5 นีม้ ีขอเสนอ 2 ขอ ดังนั้น หากผูถือหุนทานใดไมเห็น
ดวยกับการจายเงินปนผล ประจําป 2551 ในอัตรา 1.60 บาทตามขอเสนอของคณะกรรมการขอใหยกมือขึ้น เพื่อเจาหนาที่
จะไดเก็บใบคะแนน หากมีผูถือหุนไมเห็นดวยเกินกวากึ่งหนึ่ง แสดงวาผูถือหุนมีมติใหจา ยเงินปนผล ประจําป 2551 ในอัตรา
หุนละ 1.75 บาทตามที่ผูถือหุนเสนอ
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุน รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล
ประจําป 2551
มติที่ประชุม รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2551 ตามเสนอ ดวย
คะแนน ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

573,740,837 เสียง หรือ รอยละ 99.20
470,278 เสียง หรือ รอยละ 0.08
4,159,000 เสียง หรือ รอยละ 0.72

-11วาระที่ 6 รับทราบการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงกอนครบวาระและกรรมการทีต่ องออก
จากตําแหนงตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ประธาน มอบหมายให นางอรัญรัตน อยูคง รองกรรมการผูอํานวยการใหญ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรร
หาเปนผูชี้แจง
นางอรัญรัตน อยูคง รองกรรมการผูอํานวยการใหญ รายงานเกี่ยวกับการลาออกจากกรรมการของกรรมการ
บริษัท 2 ทาน คือ
1. นางวิลาสินี อดุลยานนท ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 และ
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาและนําเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู
ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาไดดําเนินการ
สรรหาตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดและมีมติเห็นสมควรเสนอชื่อ นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้ง และคณะกรรมการบริษัท ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2551 วันที่ 23 กันยายน 2551
ไดมีมติเลือกตั้ง นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เปนกรรมการใหมแทนนางวิลาสินี อดุลยานนท สําหรับประวัติผู
ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงไดนําสงใหผูถือหุนแลวตามเอกสารหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
2. นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ เพื่อทําหนาที่
สรรหากรรมการผูอํานวยการใหญตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอไป
นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจําปทกุ ครั้ง จะตองมีกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยในปแรก และปที่สองใหกรรมการจับสลากออก สวนในปที่สามและปถดั ไปให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
ปจจุบันคณะกรรมการ บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) มีจํานวน 13 คน สําหรับปนี้เปนปที่กรรมการซึ่งอยูใ น
ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ ดังนั้นในปนี้จึงมีกรรมการบริษัทฯที่ออกตามวาระ จํานวน 6 คน
ประกอบดวย
1) นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ
2) นายธงทอง จันทรางศุ
3) นายประสาน หวังรัตนปราณี
4) นายปราโมทย โชคศิริกลุ ชัย
5) นายนฤนารท พระปญญา
6) นายวสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการผูอํานวยการใหญ ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการในคราวนี้ แตได
ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2552 และบริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการสรรหาผูที่จะมา
ดํารงตําแหนงแทนตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

-12ดังนั้นจึงขอใหที่ประชุมรับทราบการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงกอนครบวาระ และกรรมการ
ที่ตองออกตามวาระจํานวน 6 ทาน
สําหรับการสรรหารายชื่อบุคคลเพื่อเสนอเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนนั้น เนื่องจากการที่มีผูถือหุนราย
ยอยเสนอให บมจ. อสมท เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการ
สรรหาเปนกรรมการบริษัท คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑและประกาศในเว็บไซตของ บมจ.
อสมท ตั้งแตวนั ที่ 1 -31 ธันวาคม 2551 รวมทั้งประชาสัมพันธผานสื่อของบริษัท และหนังสือพิมพ เพือ่ เชิญชวนใหผูถือหุน
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพือ่ เขารับการสรรหาเปนกรรมการบริษัท แตไมปรากฏวามีผูใดเสนอ
รายชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนกรรมการตามที่ประธานกรรมการไดแจงตอที่ประชุมไปแลว คณะกรรมการสรรหาจึงได
พิจารณารายชือ่ บุคคลที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ อันเปนประโยชนตอการพัฒนา บมจ.อสมท และมี
คุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับบริษัท และตามกฎหมาย บริษัทฯ ไดสงประวัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหกับผูถือหุนแลว
ตามแอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถอื หุนประจําป 2552 จึงขอเสนอชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนที่
กรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
1. นายสุรพล นิติไกรพจน
2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
4. นางดารณี เจริญรัชตภาคย
5. นางมัทนา วัทนฤทธิ์ (เหลืองนาคทองดี)

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

นายจารุพงศ
นายธงทอง
นายประสาน
นายปราโมทย
นายนฤนารท

เรืองสุวรรณ
จันทรางศุ
หวังรัตนปราณี
โชคศิริกุลชัย
พระปญญา

พ.ต.อ เสริมเกียรติ บํารุงพฤกษ ผูถือหุน แสดงความเห็นวา การพิจารณาแตงตั้งกรรมการ ตองพิจารณาจาก
กฎหมายหลักกอน คือ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการ ตั้งแต มาตรา 68 70 75
และ 83 เพราะเปนขอบัญญัติที่ใชบังคับ หลีกเลี่ยง ฝาฝน ไมได นอกจากนี้การเปนรัฐวิสาหกิจจะมีมติ ครม. กําหนดไว
ชัดเจนวาผูดํารงตําแหนงกรรมการรัฐวิสาหกิจจะเปนกรรมการไดจํานวนไมเกินเทาไร และมีคุณสมบัติอยางไร สวนประกาศ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ไดกําหนดไว คือ มาตรา 68 เขาลักษณะมีคุณสมบัติครบ เปนบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และ
ตองหาม 3 ประการ คือเปนบุคคลไรความสามารถ จําคุกถึงพิสูจนคดีโดยคําพิพากษาศาล และถูกลงโทษทางวินัย ไลออก
ปลดออก ถาบุคคลที่บริษัทเสนอมาผิดคุณสมบัติขอใดจะเปนกรรมการไมได เรื่องที่ 2 ใน ม.ที่กําหนดไวกรรมการที่ออก
ตามวาระออก 1 ใน 3 อีกกลุม หนึ่งออกกอนครบวาระ ตายก็ดี ลาออกก็ดี อะไรก็แลวแตแยกกันใหชัดเจน ในกรณีการออก
กอนครบกําหนดวาระ ในกรณีที่ ลาออก ตายหรือพิการปฏิบัติหนาที่ไมได กฎหมายกําหนดวาใหกรรมการที่เหลือแตงตั้ง
กรรมการแทนได ถาหากวาระการดํารงตําแหนงทดแทนเกิน 2 เดือน สวนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ใน 3 ตองเขา
กระบวนการสรรหา แลวจึงมาขอมติที่ประชุมผูถือหุน
นายวิโรจน ทรงวัฒนา ผูถือหุน สอบถามรายละเอียดและระยะเวลาในการดําเนินการสรรหากรรมการ
ผูอํานวยการใหญ บมจ. อสมท คนใหม

-13นางอรัญรัตน อยูคง รองกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา
1. กระบวนสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญนั้น บริษัทฯ ไดเปดรับสมัครจนถึงขณะนี้ครบกําหนดการปดรับสมัคร
มาระยะหนึ่งแลว และกรรมการสรรหาไดตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ประกาศ แตเนื่องจากวาขณะนี้ประธาน
กรรมการสรรหา คือ นายธงทอง จันทรางศุ ไดขอลาออก เพราะครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทในวันนี้ บริษัทฯ
จึงตองรอคณะกรรมการบริษทั ซึ่งรวมถึงกรรมการที่จะไดรับการแตงตั้งแทนผูที่ครบวาระการดํารงตําแหนงจํานวน 5 ทาน
ประชุมรวมกันในวันที่ 28 เมษายน 2552 เพื่อแตงตั้งประธานกรรมการสรรหา และดําเนินการกระบวนการตอไป คาดวาจะ
นาจะใชเวลาอีกประมาณ 2 เดือน จึงแลวเสร็จ
2. สําหรับกรรมการอีก 1 ตําแหนง ซึ่งมิไดมกี ารนําเสนอในวันนี้ เนื่องจากรอการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ
จึงขอสงวนสิทธิ์ไวสําหรับผูที่จะไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนง กรรมการผูอํานวยการใหญ
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
แทน และพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 คน เปนกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาเสนอ
ที่ประชุม จึงลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลดังนี้
1. นายสุรพล นิติไกรพจน
เห็นดวย
577,782,520 เสียง หรือ รอยละ 99.90
ไมเห็นดวย
548,200 เสียง หรือ รอยละ 0.9
งดออกเสียง
43,500 เสียง หรือ รอยละ 0.01
2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
เห็นดวย
578,309,120 เสียง หรือ รอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
19,400 เสียง หรือ รอยละ 0.003
งดออกเสียง
45,700 เสียง หรือ รอยละ 0.001
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
เห็นดวย
578,276,620 เสียง หรือ รอยละ 99.98
ไมเห็นดวย
52,900 เสียง หรือ รอยละ 0.009
งดออกเสียง
44,700 เสียง หรือ รอยละ 0.007
4. นางดารณี เจริญรัชตภาคย
เห็นดวย
578,310,020 เสียง หรือ รอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
18,500 เสียง หรือ รอยละ 0.003
งดออกเสียง
45,700 เสียง หรือ รอยละ 0.008
5. นางมัทนา วัทนฤทธิ์ (เหลืองนาคทองดี)
เห็นดวย
578,306,120 เสียง หรือ รอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
22,400 เสียง หรือ รอยละ 0.004
งดออกเสียง
45,700 เสียง หรือ รอยละ 0.008

-14มติที่ประชุม รับทราบกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งแทน และมีมติเลือกตั้งบุคคลตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอทั้ง 5 คน เปนกรรมการ ประกอบดวย
1. นายสุรพล นิติไกรพจน
2. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
4. นางดารณี เจริญรัชตภาคย
5. นางมัทนา วัทนฤทธิ์ (เหลืองนาคทองดี)
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
ประธานฯ มอบหมายใหนางอรัญรัตน อยูค ง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูชี้แจง
ตอที่ประชุม
นางอรัญรัตน อยูคง รองกรรมการผูอาํ นวยการใหญ รายงานที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทน ไดพิจารณาและกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทน และเบี้ยประชุมป 2552
และโบนัสกรรมการป 2551 โดยใชหลักเกณฑในการพิจารณาเชนเดียวกับปที่ผานมา โดยในป 2552 บริษัทฯ ขอปรับคา
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพิ่มขึ้นจากป 2551 ที่กําหนดไว 10,000 บาท เปน 15,000 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. คาตอบแทนและเบี้ยประชุม ป 2552 (บาท/คน)
ชื่อคณะ
1) คณะกรรมการ บมจ.อสมท
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการสรรหา
4) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ
และคณะทํางานชุดตาง ๆ นอกเหนือจาก
ขอ 1)-7) (เฉพาะกรรมการ บมจ.อสมท
ที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ บมจ.อสมท )

คาตอบแทน
รายเดือน
10,000
10,000
-

คาเบี้ยประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
15,000
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
กรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งหลายคณะ
นอกเหนือจาก 1) – 7)
ใหไดรับเบี้ยประชุมเพียง
คณะเดียวในเดือนที่มีการ
ประชุม

ประธานฯ และรองประธานฯ ใหไดรับคาตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีกรอยละ 25 และรอยละ 12.5 ตามลําดับ

-152. โบนัสกรรมการ ป 2551 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551) คนละ 250,000 บาท/คน
- ประธานกรรมการ บมจ.อสมท ใหไดรับเพิ่มอีกรอยละ 25
เปนเงิน 312,500 บาท
- รองประธานกรรมการ บมจ.อสมท ใหไดรับเพิ่มอีกรอยละ 12.5 เปนเงิน 281,500 บาท
- กรรมการ
ไดรับคนละ 250,000 บาท
ทั้งนี้ใหแบงจายโบนัสโดยคิดตามสัดสวนระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคน
ประธานฯ กลาววาการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท เปนไปตามขอบังคับ ขอ 34 กําหนดวา “ในการ
กําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ นอกจากที่ขอบังคับนี้กาํ หนดไว ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุนซึ่งประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
และขอใหที่ประชุมผูถอื หุนอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดวย คาตอบแทนและเบี้ยประชุมป 2552
และโบนัสกรรมการป 2551 ตามที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเสนอ
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติคาตอบแทนและเบี้ยประชุม ประจําป 2552 และโบนัสป 2551 แกกรรมการบริษัทตามที่
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
577,652,546 เสียง หรือ รอยละ 99.88
ไมเห็นดวย
715,064 เสียง หรือ รอยละ 0.12
งดออกเสียง
6,800 เสียง หรือ รอยละ 0.001
วาระที่ 8 พิจารณาแตงตัง้ ผูสอบบัญชี และการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2552
ประธานฯ มอบหมายใหนางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน
ชี้แจงตอที่ประชุม
นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวาเนื่องจาก บมจ.
อสมท มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ผูสอบบัญชีของบริษัทจึงตองเปนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชนเดียวกับรัฐวิสาหกิจอืน่ ๆ
โดยคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2552 (มกราคม – ธันวาคม 2552) เปนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทากับป 2551
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนตามที่เสนอ
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแตงตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
ประจําป 2552 เปนเงิน 1,500,000 บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้
เห็นดวย
577,668,860 เสียง หรือ รอยละ 99.88
ไมเห็นดวย
0 เสียง หรือ รอยละ 0
งดออกเสียง
705,550 เสียง หรือ รอยละ 0.12
วาระที่ 9 เรือ่ งอื่น ๆ
ประธานฯ สอบถามวา มีผูถอื หุนทานใดที่ตองการจะเสนอวาระใหที่ประชุมพิจารณาหรือไม
คุณภูวนารถ ณ สงขลา สมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย สอบถามวา
1. บริษัทจะดําเนินการอยางไรในการรับมือกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปนี้ เพื่อใหมีโอกาสในการทํากําไรและมีผล
การดําเนินงานเทากับหรือดีกวาปที่ผานมา

-162. ในวาระที่ 3 เรื่องการพิจารณารายงานผลการดําเนินงาน บมจ. อสมท และคณะกรรมการ ไดกําหนดพันธกิจ ใน
การเสริมสรางความเปนองคกรสื่อสารมวลชนชั้นนําในภูมภิ าคอาเซียนนั้น บมจ.อสมท มีเปาหมายการดําเนินงานที่เปน
รูปธรรมอยางไรบาง และปจจุบัน บมจ.อสมท อยูในอันดับที่เทาใดของอาเซียน หากขอมูลไมเพียงพอกรุณาบันทึกไวเพื่อ
นําเสนอในการประชุมคราวตอไป
3. ขอทราบความคืบหนาเรื่องการพัฒนาที่ดิน 50 ไร
นายวิทยาธร ทอแกว กรรมการ ชี้แจงวา บมจ.อสมท เปนองคกรธุรกิจดานสื่อสารมวลชน ที่มีสื่อหลากหลาย
ทั้งโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง และธุรกิจสื่อใหม (New Media)
และไดกาํ หนดเปาหมายในการเปนผูนําดาน
สื่อสารมวลชนชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน โดยการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการดําเนินธุรกิจ เพือ่ มุงเนนการเปน Content
provider , Network Provider และ Service Provider และจะไดมีการพัฒนาขีดความสามารถตอไปในระดับโลก ดวย
ความคาดหวังวาเมื่อมีการเปดกติกาการแขงขันดานธุรกิจสื่อ บมจ.อสมท ในฐานะที่เปนผูใหบริการ (Operator) มากอน
และเปนผูกํากับดูแล (Regulator) จึงคอนขางจะมีความไดเปรียบในแงของสินทรัพยตาง ๆ รวมทั้งสัญญาสัมปทาน
ขณะเดียวกัน บมจ.อสมท ยังมีสินทรัพยเพิ่มในสวนของชองรายการของโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกที่ไดรับการจัดสรร
จาก บมจ. ทรูวิชั่นส เพิ่มเติม โดย บมจ. ทรูวชิ ั่นส ไดขยายบริการไปจํานวน 20 ชอง และจะตองให อสมท 1 ชอง ซึ่งรายได
จากชองรายการ1 ชองนี้จะเปนรายไดของ อสมท ทั้งหมด โดยไมตองไปอยูในเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน ซึง่ คิดวาตรงนี้จะเปน
สัดสวนของเม็ดเงินที่จะกลับเขามาทดแทน สําหรับสภาพการณของการแขงขันธุรกิจในขณะนี้ซึ่งเปนชวงภาวะเงินฝด แต
ขณะเดียวกันถาพิจารณาจากสัดสวนการตลาด (Market share) อสมท อยูใ นอันดับที่ 3 รองจาก ชอง 7 และ ชอง 3 และ
ถาถามวา บมจ. อสมท จะพัฒนาใหกาวไกลไปไดอยางไรนั้น บริษัทฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธทางดานการตลาดโดยอาจจะ
บูรณาการสื่อตาง ๆ หลากหลายรูปแบบผสมผสานกันไป ขณะเดียวกันนั้นในเรื่องของการสรางความแข็งแรงใหกับการผลิต
รายการ บริษัทฯ คงจะตองผสมผสานในแงของผูผลิตทั้งภายในและภายนอก เพือ่ เสริมสรางศักยภาพใหบริษัทฯ เปนผูผลิต
รายการและสาระ ที่มีความแข็งแรง และตองมีความแข็งแรงทางดาน Network แตสิ่งที่กําลังปรับปรุงตอนนี้เพื่อที่จะยก
สถานะใหเกิดความเชือ่ มั่นคือ สินทรัพยทางดานวิทยุฯ ที่มี 62 สถานี เพื่อจะแปลงใหเปนทุนที่มีมูลคาเพิ่ม ซึ่งรักษาการ
กรรมการผูอํานวยการใหญ อาจจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมวากําลังปรับเปลี่ยนกลยุทธอยางไรบาง
นายชิตณรงค คุณะกฤดาธิการ รองกรรมการผูอํานวยการใหญทําหนาที่รักษาการกรรมการผูอ ํานวยการ
ใหญ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในสวนของสถานีวิทยุฯ นั้น บมจ.อสมท มีสถานีวทิ ยุฯ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคจํานวน 62
สถานี ทั้งคลื่นเอฟ.เอ็ม และ เอ.เอ็ม และจุดแข็งที่สุดของ อสมท คือ ขาวตนชั่วโมงทางวิทยุ ในรอบ 10 ปที่ผานมามีผฟู ง
รอยละ 50 ของคนที่ฟงขาววิทยุใชบริการของ อสมท แตมาถึงวันนี้มีวิทยุชุมชนเกิดขึ้น 4 – 5 พันสถานี ดังนั้นจากจํานวนที่
คิดเปน 1 ใน 4 ของประเทศ อาจจะเหลือไมถึงรอยละ 1 และถือเปนการตอสูที่ไมมีกติกา ทั้งในเรื่องของราคา และอืน่ ๆ
เพราะฉะนั้นในเรื่องวิทยุฯ จะเปนเรื่องการแขงขันที่ลําบาก แตไดมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีใหม ๆ 2- 3 วิธีเพื่อจะลดตนทุนใน
การผลิตรายการ คือ จัดกลุมของสถานี จากเดิมที่แบงเปน 4 ศูนย ใหเพิ่มขึน้ เปน 7 ศูนย
นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ ผูถือหุน สอบถามวา
1.ตองการใหเปลี่ยนรูปแบบของของที่ระลึกจากกระเปาหรือรมเปนอยางอื่น เนื่องจากมีหลายแหงที่แจกของที่ระลึก
แบบเดียวกัน หากเปนไปไดนาจะเปนในรูปแบบของบัตรโดยสารรถสาธารณะ เชน ขสมก ซึ่งจะไดเปนการ
สนับสนุนรัฐวิสาหกิจดวยกันเอง และขอเปลี่ยนจากอาหารวางเปนอาหารกลอง
2. ผูถือหุนจะสามารถเขาไปเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยชุดอื่น ๆ ไดหรือไม เชน คณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ

-173. ควรเปดโอกาสใหผูถือหุนเขารวมกิจกรรมกับ บมจ. อสมท เชน กิจกรรมของรายการไนนเอนเทอรเทน นอกจากนี้
หากผูถือหุนมีความสนใจจะรวมจัดรายการวิทยุฯ กับทางสถานีวิทยุฯ ของ บมจ.อสมท ซึ่งอาจจะเปนลักษณะ
รับเชิญหรืออาสา จะตองทําหนังสือถึงผูใด
ประธานฯ กลาววา ขอใหจัดทําเปนโครงการนําเสนอรักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ
นายสมบูรณ มวงกล่ํา กรรมการ ชี้แจงวา คณะกรรมการกิจการสัมพันธเปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 โดยมีกรรมการ 1 ทาน เปนประธาน และมีผูแทนจากฝายนายจางและฝาย
ลูกจางเปนกรรมการ
ทันตแพทยหญิงจิราวรรณ นิลมาก ผูถือหุน กลาววาเนื่องจากเปนทันตแพทยไมมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงบ
การเงิน แต บมจ.อสมท มีผลกําไรอยูในเกณฑที่ดี และขอใหสถานีวิทยุโทรทัศนแหงชาติมีการนําเสนอในเรื่องของ เนื้อหา
หรือรายการที่มีประโยชนกบั ผูชมและผูฟงใหมากขึ้น และในฐานะที่เปนผูผลิตเนื้อหาในเว็บไซต www.dentisinter.com ซึ่ง
เปนเว็บไซตเกี่ยวกับสาระความรูทางดานสุขภาพ
จึงขอเสนอใหมีรายการที่เปนเรื่องของสุขภาพโดยใชกลุมผูที่มีความรู
ทางดานแพทยหรือทันตแพทยที่เปนคนรุนใหม เพราะรายการโดยปกติทั่ว ๆ ไป มักจะเปนผูมีความรูทคี่ อนขางอาวุโส เชน
เปนอาจารยในมหาวิทยาลัย แตในกลุมที่เปนคนรุนใหมซึ่งมีอยูคอนขางมากที่เพิ่งจบการศึกษามาจากตางประเทศ และเปน
ที่รูจักกันดี หากใหบุคคลในกลุมดังกลาวเปนผูนําเสนอรายการเกี่ยวกับสุขภาพโดยมีรูปแบบรายการเปนแนวที่ทันสมัย และ
ไดรับความรูจากผูที่เพิ่งจบการศึกษาจากตางประเทศโดยตรง และเปนคนรุนใหมหนาตาสดใส จะทําใหรายการดูนาสนใจ
มากขึ้น นอกจากนี้ยังไดกลาวชื่นชมการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดําเนินงานของบริษัทในวันประชุมผูถอื หุนดวย
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถือหุน แสดงความเห็นวา
1. บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนเขาชมรายการที่มีการแจกรางวัลโดยไมตองรอการสงเอสเอ็มเอสอยางเดียวได
หรือไม
2. ขอใหมีการจัดทําเบอรโทรศัพทสําหรับการติดตอรายการที่เปดใหโทรศัพทเขารายการหรือรายการตางๆ เพื่อให
ผูที่โทรศัพทเขามาหรือผูที่รับสายจะไดโอนสายตอไปยังผูรับผิดชอบรายการไดถูกตอง
3. กราฟกในรายการตาง ๆ สวย แตดูละลานตา โดยเฉพาะเมื่อซอนภาพขึ้นมาจะทําใหตัวหนังสือไมชัด ควรจะ
ทําตัวหนังสือใหใหญขึ้น
4. ควรจะจัดใหมกี ารเยี่ยมชมหนวยงาน (company visit) อีก เนื่องจากในวันนี้มากันหลายคณะทําใหเจาหนาที่
เหนื่อยและตนเองมาไมทันเวลาที่เปดใหเยี่ยมชมจึงไมไดเขาเยี่ยมชมดวย
ผูถือหุน กลาววา ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการที่ บมจ. อสมท รวมกับ เนชั่น จัดรายการขาว วาไดมีการ
ตั้งเปาหมายและประเมินผลการดําเนินการอยางไร และ บมจ. อสมท จะไดประโยชนเพิ่มขึ้นอยางไร รวมถึงระยะเวลาของ
สัญญาดวย เพราะเกรงวาจะมีปญหาเชนเดียวกับกรณีบริษทั ไรสม
ประธานฯ มอบหมายใหนายเขมทัตต พลเดช ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักการตลาด เปนผูชี้แจง
นายเขมทัตต พลเดช ผูช วยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักการตลาด ชี้แจงวา ที่ผานมารายการขาว
เชาของ บมจ.อสมท มี rating อยูที่ประมาณรอยละ 0.25 ซึง่ ต่ํากวาสถานีโทรทัศนชองอื่น ๆ โดยเฉพาะสถานีโทรทัศนชอง
5 บมจ.อสมท จึงไดมีการประชุมหารือรวมกันวาสํานักขาวเนชั่นและสํานักขาวไทยควรจะใชจุดแข็งของทัง้ 2 สํานักขาว

-18มารวมกันผลิตและนําเสนอขาว และเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 จนถึงปจจุบันขณะนี้ rating เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 0.8 และสามารถขายโฆษณาไดแลวจนถึงเดือนมิถุนายน 2552 สําหรับการแบงสัดสวนรายไดที่คํานวณลวงหนา
บมจ. อสมท ไดรับรอยละ 70 ซึ่งเปนสัดสวนรายไดที่มากกวาการที่ บมจ.อสมท ดําเนินการเอง สวนเนชั่นไดรับรอยละ 30
นอกจากนี้เนชัน่ ยังไดลงทุนในอุปกรณบางอยางดวย และขณะนี้บริษัทโฆษณายังมีแผนซื้อโฆษณาลวงหนาตอไปจนถึงไตร
มาสที่ 3 ซึ่งเปนชวง Low season ดวย
นายอนุสรณ ธรรมใจ กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมวาเรื่องนี้คณะกรรมการบริษัท ไดใหนโยบายในการดําเนิน
กิจการทางดานวิทยุฯ และโทรทัศน ควรจะใหความสําคัญกับบุคลากรภายในมากที่สุด เพราะนั่นคือยุทธศาสตรระยะยาวที่
จะพัฒนาให บมจ. อสมท มีความเขมแข็งดวยตัวเอง แตเนื่องจากเปนชวงที่ตองใชเวลาในการพัฒนาภายในองคกร และถา
ใชกลยุทธการทําธุรกิจโดยการตัดเวลาไปขาย หรือจางบุคลากรภายนอกแทน บุคลากรของ บมจ. อสมท จะไดรับการพัฒนา
นอยลง และไมอาจที่จะสรางบุคลากรที่เรียกวาเปนแมเหล็กดึงดูดผูชมได เพราะการจางบุคลากรจากภายนอกซึ่งเปนผู
ดําเนินรายการในสถานีโทรทัศนชองอื่น ๆ ก็จะไมมคี วามแตกตาง แตทั้งนี้ขึ้นอยูที่ฝายบริหารดวยเชนกันเพราะเมื่อ
คณะกรรมการมอบนโยบายไป ตองรับฟงความจริงดวยวามีขอ จํากัดในทางปฏิบัติหรือไมอยางไร
แตนโยบายของ
คณะกรรมการคือตองการสงเสริมบุคลากรภายในอยางเต็มที่ เพื่อให บมจ. อสมท มีความเขมแข็งในระยะยาวและอยูได
ดวยตัวเอง พนักงาน บมจ. อสมท ซึ่งมีศักยภาพ มีฝมือ แตไมมีโอกาส จะไดมีเวทีใหแสดงความสามารถ
นายพฤทธานันต ศรีวงศเลียง ผูถือหุน แสดงความเห็นวา ขอใหจัดทําสมุดโทรศัพทพรอมแนะนําวิธีการใชงาน
เนื่องจากบางครั้งไมสามารถติดตอได โทรมาติดตอกับ บมจ. อสมท แลวสายไมวาง หรือตอยากมาก จึงตองการใหปรับปรุง
เรื่องสมุดโทรศัพท และใหแนะนําวิธีการเรียกเขามาวาถาสายนอกเรียกเขามาเรียกเขาอยางไร และถาเปนไปไดตองการให
ฝายเดียวกันอยางนอยถามีการใชสายอยูใหมีการเวียนไปใชเบอรขางเคียงได เปนเรื่องที่จําเปนมิเชนนั้นจะไมสามารถโทร
เขาไดเลย ถาหากปรับปรุงเรื่องระบบโทรศัพทไดจะบงบอกถึงความไดเปรียบในการแขงขัน เพราะตอนนี้ใครติดตอไดรวดเร็ว
ยอมไดเปรียบ ถาเปนไปไดควรทําสมุดโทรศัพทแจก พรอมแนะนําวิธีการใช
นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ ผูถือหุน สอบถามวา บมจ.อสมท จะจัดประชุมผูถือหุนในเดือนมีนาคม
ไดหรือไม เนื่องจากในเดือนเมษายน มีการจัดประชุมผูถอื หุนของบริษัทอื่น ๆ คอนขางมาก จึงทําใหผูถือหุนมาไมทนั ชวง
กิจกรรมเยี่ยมชมการดําเนินงานของ บมจ.อสมท ซึ่งเปนกิจกรรมที่นาสนใจมาก
นายอภิชติ เดชะวงศอนันต ผูถือหุน สอบถามถึงนโยบายในการนํากําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 2 พันกวาลาน
บาท มาใช รวมถึงระยะเวลาในการที่จะเก็บสะสม
นายอนุสรณ ธรรมใจ กรรมการ
ชี้แจงวา การที่บริษัทจะบริหารกิจการใหเกิดประโยชนตอผูถือหุนและผูมี
สวนไดเสียทั้งหมด จะตองพิจารณาในหลายมิติ รวมทั้งยุทธศาสตรดวย การที่กรรมการรวมทั้งที่ประชุมผูถือหุนตัดสินใจ
จายเงินปนผลไปจํานวนหนึ่งเนื่องจากวา บริษัทมีสภาพคลอง แตการที่องคกรจะเติบโตในระยะยาวได จะตองมีการลงทุน
หมายความวาเงิน 2 พันกวาลานบาท บริษัทฯ จะตองนํามาพิจารณาวา จะจัดสัดสวนในการที่จะลงทุนเพื่อใหเกิดศักยภาพ
ในการทํากําไรในอนาคตอยางไร และบางสวนจะกันไวสําหรับการจายเงินปนผล ถาพิจารณาจากผลประกอบการของ
อสมท จะพบวาบริษัทไมมปี ญ
 หาทางดานการเงิน คือ เปนบริษัทที่มีกําไร และมีเงินสดมาก แตหากบริษัทฯ ไมมกี าร
วางแผนหรือรักษาไวใหดี ดวยการบริหารหรือทํางานดวยความมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น พัฒนาระบบการควบคุมภายในใหดี
และลดการรั่วไหล ในเรื่องปญหาการทุจริต บริษัทฯ จะตองปดชองวางตรงนี้ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะตองมองไป
ขางหนาดวย ดังนั้นคณะกรรมการจึงกําหนดวิสัยทัศนวา บมจ. อสมท ตองการเปนที่ 1 ในภูมิภาคอาเซียน มิเชนนั้นเราจะ

-19ทํางานแบบไปเรื่อย ๆ และไมเกิดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว นอกจากนี้อตุ สาหกรรมทางดานสื่อสารมวลชน
ยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกมาก รวมทั้งจะมีการจัดตั้ง กสทช. ซึ่งหมายความวาผลประโยชนบางอยาง ที่กลาวกันวา บมจ.
อสมท เปนเสือนอนกินอาจจะไมไดรับเหมือนเดิม ฉะนั้นเราตองไปแสวงหาการลงทุนในเชิงที่เปนยุทธศาสตรในระยะยาว
กรรมการทุกคนจะทําหนาที่อยางดีที่สุด เพื่อประโยชนของสวนรวม เพื่อประโยชนของผูถือหุน ไมมีการทํางานที่ไหนที่ไมมี
ปญหา ทุกองคกรมีปญหาทั้งนั้น ซึ่งจะตองคอย ๆ แกกันไป มีทั้งจุดแข็ง จุดออน และขอใหความมั่นใจวาคณะกรรมการทุก
คนที่อยูตรงนี้ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารงาน และในสวนของคณะกรรมการตรวจสอบไดทําหนาที่อยางเต็มที่ ซึ่ง
ผูถือหุนตองชวยกันแนะนําขอเสนอแนะที่ดี หรือพบปญหาที่ตองการไดรับการแกไข ขอใหสงเอกสาร จดหมาย อีเมล หรือ
โทรศัพท มาไดตลอด โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ หากไดรับแจงปญหาจะทําหนาที่ในการตรวจสอบให ถึงแมการ
ทํางานจะมีขอ จํากัดบาง แตกรรมการทุกคนจะทําหนาที่อยางเต็มที่
นายสมคิด วงศภากร ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับ
1. ระยะเวลาที่ บมจ.อสมท จะเปนที่ 1 ในอาเซียน
2. งบประมาณในการดําเนินการสําหรับโครงการใหญที่จะดําเนินการบนที่ดิน 50 ไร รวมถึงพื้นที่ที่จะใชในการ
จัดสรางอาคารจัดกิจกรรม (Hall) หรือเปนเพียงแคโครงการในฝน เนื่องจากไมมีขอ กําหนดที่ชัดเจนวาจะ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 ป หรือ 5 ป เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
นางอรัญรัตน อยูคง รองกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา
1. บมจ.อสมท ไดบบรรจุเรื่องการดําเนินการให บมจ. อสมท เปนที่ 1 ในอาเซียน ไวในแผนยุทธศาสตร 5 ป (ป
2552 – 2556)
2. เรื่องที่ดิน 50 ไร บมจ.อสมท มีแผนดําเนินการแบงเปนระยะ โดยระยะที่ 1 คาดวาจะดําเนินการในป 2552
เนื่องจากตองรอดูภาวะเศรษฐกิจดวย สําหรับงบประมาณการดําเนินการคาดวาจะไมเกิน 20 ลานบาท สวน
พื้นที่ดําเนินการอยูที่ประมาณ 14 ไร สวนพื้นที่การจัดสรางอาคารจัดกิจกรรม (Hall) อยูระหวางการออกแบบ
ในรายละเอียด แตขนาดของอาคารจัดกิจกรรม (Hall) ไมใหญเหมือนกับอาคารจัดกิจกรรมของเมืองทองธานี
เพราะถาขนาดนั้นตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อแทนคนที่ครบวาระ ไดมีการ
รับสมัคร หรือคัดเลือกอยางไร
นายอนุสรณ ธรรมใจ กรรมการ ชี้แจงวา คณะกรรมการพยายามสรางระบบ และกลไกใหอยูตามวาระ และ
สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง และใหการเมืองเขามาแทรกนอยที่สุด บมจ.อสมท เปนบริษัทมหาชนจะตองรับผิดชอบ
ตอนักลงทุน ผูถือหุน ถามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการเปนประจําทุกปโดยไมมีเหตุผลจะสงผลใหการทํางานไมตอเนื่อง แต
สําหรับกรรมการ 5 คนนี้เปนการออกจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระ แต บมจ. อสมท มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจดวย จึงตอง
สนองนโยบายภาครัฐในระดับหนึ่ง และตองสรางสมดุลตามหลักธรรมาภิบาล การดูแลผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ไมวา จะเปน
รัฐบาล ผูถือหุน นักลงทุน ประชาชน ประเทศชาติ คูคา ลูกหนี้ เจาหนี้ ผูชม ดังนั้น ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกต
ตาง ๆ จะไดรวบรวมและตอบสนองใหมากที่สุดเทาที่จะทําได หรือแมกระทั่งบางทานตองการจะทํารายการ หรือตองการจะ
มีสวนรวมในรายการ ขอใหนําเสนอเขามา เพราะวาบริษัทฯ ตองการเปนสื่อมวลชนที่เปดโอกาสใหผูชม ผูฟง และผูถือหุนมี
สวนรวมในการสรางรายการ

-20ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทของ บมจ. อสมท และไดรับมอบหมายใหทําหนาที่เปนประธานในที่
ประชุมในวันนี้ ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลามารวมประชุม และไดใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอทั้ง
คณะกรรมการ และบมจ. อสมท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษทั มีปณิธานที่จะรักษาผลประโยชนของทุกทาน หากการประชุม
ในวันนี้มีขอผิดพลาดประการใด ตองขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอใหทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นายนัที เปรมรัศมี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
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