รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษทั อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2556
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556
ณ ห้ องบอลรู ม Hall A ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ิ
เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุ ธรรม แสงประทุม
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธุ์ ยมจินดา
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
4. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
กรรมการและประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
5. นางญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์
กรรมการและประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา
กรรมการ
7. นายประเสริ ฐ เกษมโกเมศ
กรรมการ
8. นายสุ รชัย โฆษิตเสรี วงค์
กรรมการ
9. นางพรศิริ มโนหาญ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิ ทธิ์
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
11. นายไกรทส องค์ชยั ศักดิ์
กรรมการ
12. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย ์
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบุญธรรม พิกลุ ศรี
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุ ระ เกนทะนะศิล
2. นายเจษฎา พรหมจาต
3. นางดวงใจ มหารักขกะ
4. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
5. นางสุ ทิศา เหลืองไพโรจน์
6. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
7. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ

ติดภารกิจ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั
และเลขานุการบริ ษทั

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
1. นางชลาลัย สุ ขสถิตย์
ผูอ้ านวยการสานักตรวจสอบการเงินที่ 20

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2556
ที่ปรึกษากฎหมายจากสานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
1. นายชัชเวศย์ ชิตวรากร
2. นางอารยา สัลเลขวิทย์
ผู้มาประชุม
1. กระทรวงการคลังถือหุ น้ จานวน 452,134,022 หุ น้ (โดย นางสาวรัชฎา วานิ ชกร นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิ จ
ชานาญการพิเศษ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิ น จากัด ถือหุ น้ จานวน 78,865,978 หุน้ (โดย นางสาววราภา โรจน์รังษี เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
3. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ จานวน 1,006 ราย ถือหุน้ จานวน 52,580,533 หุน้
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายสุ ธรรม แสงประทุ ม ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม แจ้งว่า ขณะนี้ มีผูถ้ ื อหุ ้นเข้า ร่ วมประชุ ม
โดยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มด้วยตนเองจานวน 393 ราย ถือหุ น้ 985,354 หุ น้ และผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะ จานวน 505
ราย นับจานวนหุ น้ ได้ 582,332,147 หุ น้ รวมทั้งหมด 583,317,501 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 84.90 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมด
จึงครบองค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ประจาปี 2556 และ
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวดังนี้
บริ ษทั ฯ มีกรรมการจานวนทั้งสิ้ น 13 คน โดยมีกรรมการที่ ไม่ได้เข้าร่ วมประชุ มจานวน 1 คน เนื่ องจาก
ติดภารกิจ หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร แนะนาตัวต่อผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วย
1. นายสุ ธรรม แสงประทุม
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธุ์ ยมจินดา
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
4. นายเข็มชัย ชุติวงศ์
กรรมการและและประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
5. นางญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์
กรรมการและประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา
กรรมการ
7. นายประเสริ ฐ เกษมโกเมศ
กรรมการ
8. นายสุ รชัย โฆษิตเสรี วงค์
กรรมการ
9. นางพรศิริ มโนหาญ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิ ทธิ์
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
11. นายไกรทส องค์ชยั ศักดิ์
กรรมการ
12. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย ์
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สาหรับผูบ้ ริ หารที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
1. นายสุ ระ เกนทะนะศิล
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
2. นายเจษฎา พรหมจาต
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
3. นางดวงใจ มหารักขกะ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
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4. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
5. นางสุ ทิศา เหลืองไพโรจน์
6. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
7. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั
และเลขานุการบริ ษทั

จากนั้นประธานฯ ขอให้ผตู ้ รวจสอบบัญชี จากสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นแสดงตนต่ อที่ ประชุ ม และ
ขอให้นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ เลขานุการบริ ษทั และผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั
ชี้แจงผูถ้ ือหุน้ ทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสี ยง
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ เลขานุ การบริ ษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุ การบริ ษัท
แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า การขอมติ จากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุ มแต่ ละวาระ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน
ลงมติ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่อกากับในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นประธานจะขอมติจากที่
ประชุ มโดยจะขอให้ผูท้ ี่ ไม่เห็ นชอบ และงดออกเสี ยงยกมื อขึ้ น เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ เก็บบัตรลงคะแนน
ทั้งหมด ทั้งที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยง และหากไม่มีการยกมือ จะถือว่าในวาระนั้น ๆ มีมติเห็นชอบเป็ น
เอกฉันท์ สาหรับในกรณี ผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ
อนุญาตแล้ว ขอความกรุ ณาแนะนาตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น
จากนั้น จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้น และเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อพิ จารณาสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื่ อให้สอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดย บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) ดังกล่าว ทางเว็บไซต์
www.mcot.net/ir ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2555 และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ ของ บมจ. อสมท ได้แก่
ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุทวั่ ประเทศ และเว็บไซต์
เมื่อครบกาหนดเวลาที่เปิ ดให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระและรายชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2556 แล้ว ไม่ปรากฏว่า มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดเสนอระเบี ยบวาระและ
รายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2556 ทั้งทางไปรษณี ย ์
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 และได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2555 วันที่ 25 เมษายน 2555
ประธาน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ประจาปี 2555 วันที่
25 เมษายน 2555 และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด รวมทั้ง
จัดส่ งรายงานการประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้าแล้ว หากผูถ้ ือหุ น้ มีความประสงค์ ขอแก้ไข
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รายงานการประชุ มดังกล่าว โปรดแจ้งที่ ประชุ มทราบด้วย และหากไม่มีผูใ้ ดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุ ม
จะขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2555 วันที่ 25 เมษายน 2555
นางสุ นทรีย์ แก้ วกรณ์ ผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้า 4 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 9 ธันวาคม 2554 เพื่อความเข้าใจที่ชดั เจนและถูกต้อง ดังนี้
1. ข้อความเดิม “นางสุ นทรี ย ์ แก้วกรณ์ ผูถ้ ือหุ น้ ขอแก้ไขรายงานการประชุ ม เนื่ องจากอาจจะทาให้เกิดการ
เข้าใจผิดในวาระที่ ได้สอบถามและผูท้ ี่ จดบันทึ กการประชุม ควรจะดูให้ละเอียด ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยกรุ ณาดูของ
ตนเองด้วยว่า ที่ จดไว้น้ นั ถูกต้องหรื อไม่ เพราะจะเป็ นเอกสารหลักฐานที่ จะใช้ในการกล่าวถึงหรื ออ้างอิงต่อไปใน
คราวหน้า ประเด็นที่กาลังพูดกันในที่ประชุมวันนั้นเป็ นเรื่ องการไปยื่นหนังสื อร้องเรี ยนขอความเป็ นธรรม และเป็ น
ข่าวโด่งดังรับทราบกันทัว่ ไป ซึ่ งมีผลกระทบต่อองค์กร และวันนั้นได้ถือโอกาสชี้ แจงให้ผถู ้ ือหุ น้ และท่านกรรมการ
หลายท่านได้ทราบถึงข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นสาหรับองค์กรนี้ เพราะฉะนั้นขอให้ผทู ้ ี่จดรายงานการประชุมควรจะบันทึก
ลงไปด้วยว่า ไม่เหมาะสมอย่างไร เพื่อจะได้มีความกระจ่างชัดลงไปว่า ทาไมถึงได้เกิดเหตุอย่างนั้นเกิดขึ้น จึงจะขอ
แก้ไขรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ 3 หน้า 11 ซึ่ งเป็ นการพิจารณาผลการดาเนิ นงานและการบริ หารงานของ
กิ จการของคณะกรรมการ อสมท ตั้งแต่มกราคม 2554 จนถึงปั จจุบนั รวมทั้งการรับทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับ
การร้องเรี ยนต่างๆ ที่ ปรากฏในสื่ อ โดยในข้อความแรกที่ว่า นางสุ นทรี ย ์ เป็ นคนขอแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้
เพิ่ มเติ มว่า เป็ นการชี้ แจงเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกิ ดขึ้ นให้ที่ประชุ มรั บทราบ ส่ วนการแสดงความเห็นนั้น เป็ นเพี ยง
ส่ วนประกอบในเรื่ องที่ไปร้องเรี ยน เพราะฉะนั้นขอให้เขียนถึงเหตุผลและความจาเป็ นในเรื่ องของการร้องเรี ยนเอาไว้
ให้ชดั เจนด้วย”
แก้ ไขเป็ น “นางสุ นทรี ย ์ แก้วกรณ์ ผูถ้ ื อหุ ้น ขอแก้ไขรายงานการประชุ ม เนื่ องจากอาจจะทาให้เกิ ดการ
เข้าใจผิดในวาระที่ ได้สอบถามและผูท้ ี่ จดบันทึกการประชุ ม ควรบันทึกให้ถูกต้อง ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยกรุ ณาดูของ
ตนเองด้วยว่า ที่จดไว้น้ นั ถูกต้องหรื อไม่ เพราะจะเป็ นเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการกล่าวถึงหรื ออ้างอิงต่อไปในคราว
หน้า ประเด็นที่กาลังพูดกันในที่ประชุมวันนั้น (วันที่ 9 ธันวาคม 2554) เป็ นเรื่ องการไปยื่นหนังสื อร้องเรี ยนขอความ
เป็ นธรรม และเป็ นข่าวโด่งดังรับทราบกันทัว่ ไป ซึ่ งมีผลกระทบต่อองค์กร และวันนั้นได้ถือโอกาสชี้ แจงให้ผถู ้ ือหุ น้
และท่านกรรมการหลายท่านได้ทราบถึงข้อเท็จจริ งที่ เกิดขึ้ นสาหรับองค์กรนี้ เพราะฉะนั้นขอให้ผทู ้ ี่ จดรายงานการ
ประชุมควรจะบันทึกให้ชดั เจนด้วยที่อา้ งว่าไม่เหมาะสมนั้นคืออย่างไร เพื่อจะได้กระจ่างชัดลงไปว่า ทาไมจึงได้เกิด
เหตุอย่างนั้นเกิ ดขึ้ น จึ งจะขอแก้ไขรายงานการประชุ มในระเบี ยบวาระที่ 3 หน้า 11 ซึ่ งเป็ นการพิจารณาผลการ
ดาเนิ นงานและการบริ หารงานของกิจการของคณะกรรมการ อสมท ตั้งแต่มกราคม 2554 จนถึงปั จจุบนั รวมทั้งการ
รับทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการร้องเรี ยนต่างๆ ที่ปรากฏในสื่ อ โดยในข้อความแรกที่ว่า นางสุ นทรี ย ์ เป็ นคนขอแสดง
ความคิดเห็นนั้น ขอให้เพิ่มเติมว่า เป็ นการชี้ แจงเรื่ องร้องเรี ยนที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมรับทราบ ส่ วนการแสดงความเห็น
นั้น เป็ นเพียงส่ วนประกอบในเรื่ องที่ไปร้องเรี ยน เพราะฉะนั้นขอให้เขียนถึงเหตุผลและความจาเป็ นในเรื่ องของการ
ร้องเรี ยนเอาไว้ให้ชดั เจนด้วย”
2. หน้า 4 ข้อ 1. จากเดิม “เรื่ องโครงสร้างของบริ ษทั บมจ. อสมท ตามที่ประธานในขณะนั้นกล่าวถือเป็ น
โครงสร้าง………กล่าวคือ”
แก้ ไ ขเป็ น “เรื่ องโครงสร้ า งของบริ ษ ัท บมจ. อสมท ตามที่ ประธานในขณะนั้นกล่ า วถึ ง เป็ น
โครงสร้าง………กล่าวคือ”
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3. หน้า 5 ข้อ 1.1 บรรทัด ที่ 2 จากเดิ ม “ประธานและคณะกรรมการ………………โดยเฉพาะกับ
สื่ อสารมวลชน ธุ รกิ จด้านการสื่ อสาร มี การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิชาการ และทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว
ด้านรายการและอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ รวมทั้งถึงความต้องการและรสนิยมของผูบ้ ริ โภคเอง”
แก้ ไขเป็ น “ประธานและคณะกรรมการ ………………โดยเฉพาะธุ รกิจด้านการสื่ อสาร มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านวิชาการ และทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว รวมทั้งรายการและอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ ตลอดจนถึงความ
ต้องการและรสนิยมของผูบ้ ริ โภค”
4. หน้า 5 ข้อ 1.2 จากเดิม “หน่วยงานงบประมาณ ………………และไม่ได้ให้ความสาคัญ โดยนาสายงานนี้
ไปไว้รวมอยูก่ บั หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดหา นอกจากจะไม่สอดคล้องกับหลักการในทางการบริ หารแล้ว ยังขัด
กับหลักการควบคุมภายในที่ดี และยังไม่เป็ นการบริ หารความเสี่ ยง………………..และบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ต่าง
ก็พยายามที่จะแก้ไขและ ป้ องปรามปัญหาการเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”
แก้ ไขเป็ น “หน่ วยงานงบประมาณ ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานด้านสมอง ที่ พิจารณาเกี่ ยวกับค่าใช้จ่ายและการ
จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการลงทุนของหน่วยงาน คณะกรรมการมิได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร นอกจากไม่ได้ให้
ความสาคัญแล้วยังนาสายงานนี้ ไปรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดหา นอกจากจะไม่สอดคล้องกับหลักการ
บริ หารที่ดีแล้ว ยังขัดกับหลักการควบคุมภายในที่ดี และยังไม่เป็ นการบริ หารความเสี่ ยง………………..และบริ ษทั ใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ก็พยายามที่จะแก้ไขและ ป้ องปรามปัญหาการเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ”
5. หน้า 5 ข้อ 1.3 บรรทัดที่ 3 “หรื อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานนี้ ไม่จาเป็ นที่จะต้องรับฟั งคาสั่งของกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ได้ ซึ่ งในที่สุดแล้ว ก็จะทาให้บุคคลที่อยูใ่ นหน่วยงานเหล่านี้กลายเป็ นอภิสิทธิ์ ชน และอาจมีการกล่าว
อ้างนาคาสั่งของคณะกรรมการไปใช้ในทางที่ไม่ถูก ไม่ตอ้ ง ไม่ควร ไม่เหมาะสม ก็เป็ นได้ และในที่สุดก็จะทาให้เกิด
ความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและ บมจ. อสมท เอง”
แก้ ไขเป็ น “หรื อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานนี้ ไม่จาเป็ นที่จะต้องฟั งคาสั่งจากกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ได้ เพราะมิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาความดีความชอบ หรื อเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานเหล่านี้ กลายเป็ นอภิสิทธิ์ ชน และ
ทั้งยังอาจมีการกล่าวอ้างนาคาสัง่ ของคณะกรรมการไปใช้ในทางที่ไม่ถกู ต้อง”
6. หน้า 6 ข้อ 3.2 จากเดิม “การร้องเรี ยนนี้ เนื่ องจากผูท้ ี่กระทาให้เกิดความไม่เป็ นธรรม คือ คณะกรรมการ
บมจ. อสมท ………………….แต่อย่างใด”
แก้ ไขเป็ น “การร้ องเรี ยนนี้ เนื่ องจากผูท้ ี่ ถูกร้ องเรี ยนว่าไม่เป็ นธรรม คื อ คณะกรรมการ บมจ.
อสมท………………………แต่อย่างใด”
ประธาน ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยมีเงื่อนไขให้เลขานุการบริ ษทั ดาเนิ นการแก้ไขข้อความตามที่
นางสุ นทรี ย ์ แก้วกรณ์ ขอแก้ไข และขอให้ที่ประชุ มลงมติ รับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น บมจ. อสมท
ประจาปี 2555 วันที่ 25 เมษายน 2555
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มพิจารณารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2555 แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555
เห็นด้วย
582,339,738 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.8219
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0000
งดออกเสี ยง
1,038,879 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.1780
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ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารั บทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริ ษัท ในปี 2555 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2555)
ประธานฯ มอบหมายให้ นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย ์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม
นายเอนก เพิม่ วงศ์ เสนีย์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ นาเสนอผลการดาเนินกิจการต่อที่ประชุม โดยเป็ นผลการดาเนิ น
กิจการระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งจะนาเสนอในรู ปแบบของ Video Presentation เพื่อให้
ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการประจาปี 2555
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ในปี 2555
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ในปี 2555 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการ
ดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ในปี 2555 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555)
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน บั ญชี ก าไรขาดทุ น สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด
ณ 31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิ น นาเสนอผลประกอบการของบริ ษทั
ต่อที่ประชุม
นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้ แจงผลการดาเนิ นกิจการปี 2555 ปรากฎตามงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2555 สิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และแยกจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว โดยสรุ ปได้
ดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริ ษทั มี สินทรั พย์รวมทั้งสิ้ น 11,248.187 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี 2554 ซึ่ งมี สินทรั พย์รวม 10,651.702
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.6 โดยเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน 6,237.840 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,010.347
ล้านบาท
หนี้ สินรวม 3,209.394 ล้า นบาท เป็ นหนี้ สิ นหมุ นเวี ยน 1,957.839 ล้า นบาท และหนี้ สิ นไม่ หมุ นเวี ย น
1,251.555 ล้านบาท สาหรั บส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เป็ นจานวนรวม 8,038.793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่ งมีส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รวม 7,657.806 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5
2. งบกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ สาหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริ ษทั มีรายได้ท้ งั หมด 5,938 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่ งมีรายได้รวม 5,313 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
12 แยกเป็ นรายได้จากการดาเนินงานโทรทัศน์ 3,519 ล้านบาท รายได้จากการดาเนิ นงานวิทยุ 942 ล้านบาท รายได้จาก
การดาเนิ นงานธุ รกิจสื่ อใหม่ 340 ล้านบาท จากการร่ วมดาเนิ นกิจการและรายได้อื่นๆ 1,137 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม
3,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายรวม 3,266 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11 แยกเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน 2,307
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 1,186 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายร่ วมในกิจการและอื่นๆ 127 ล้านบาท
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นดังนี้
1. ชื่ น ชมผลงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ ก ากับ ดู แ ลการบริ ห ารงานจนท าให้ บมจ. อสมท
มีผลประกอบการดี เป็ นที่น่าพอใจ
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2. ขอบคุ ณ บมจ. อสมท ที่ มอบหนังสื อ “คลื่ นแห่ งความทรงจา” ซึ่ งเป็ นหนังสื อที่ รวบรวมประวัติความ
เป็ นมาของ บมจ. อสมท ตลอดระยะเวลา 60 ปี ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นตามที่ เสนอไว้ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
2555
3. เสนอให้ที่ประชุ มฯ พิจารณาบรรจุวาระเรื่ องสื บเนื่ อง เพื่อติ ดตามผลการดาเนิ นการต่างๆ ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นได้
เสนอให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท รั บไปดาเนิ น การ โดยให้รายงานผลการดาเนิ นการเรื่ องต่ างๆ และเรื่ องที่ ย งั
ไม่ดาเนิ นการ พร้อมชี้ แจงเหตุผลที่ยงั ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2555
มีปัญหาหลายเรื่ อง ที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท รับไปดาเนิ นการ แต่ยงั ไม่ทราบความคืบหน้าและ
ข้อเท็จจริ ง เช่น
1) กรณี การตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของผลตอบแทนจานวน 405 ล้านบาท ที่ บมจ.
อสมท ได้รับจาก บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด
2) กรณี การตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ งและความเป็ นธรรมในการเลิ ก จ้า งนายธนวัฒ น์ วัน สม
อดีตกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท
ทั้งนี้ หากมีการบรรจุวาระเรื่ องสื บเนื่ อง ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งต่อไป ผูถ้ ือหุ ้นที่ เสนอเรื่ องให้
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ดาเนิ นการจะได้ติดตามผลการดาเนิ นการในเรื่ องนั้นๆได้ เพื่อให้การบริ หารงาน ของ
บมจ. อสมท ถูกต้องตามหลักธรรมาภิ บาล โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งจะเป็ นการช่ วยคณะกรรมการ บมจ.
อสมท ติดตามการบริ หารงานของ บมจ. อสมท ในลักษณะร่ วมกันพัฒนาได้อีกทางหนึ่ง
4. เสนอให้ บมจ. อสมท ดาเนินการแก้ไขความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อย ทั้งบริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์
จากัด และบริ ษ ทั ซี้ ดเอ็มคอท จากัด นอกเหนื อจากความเสี่ ย งขององค์กรที่ มีร ะดับความรุ นแรงสู งจานวน 10
ความเสี่ ยง และ บมจ. อสมท ได้จดั ทาแผนบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวอยูแ่ ล้ว
ทั้งนี้ ประเด็นที่ บมจ. อสมท ควรพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ ยงในส่ วนของบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้
1) ความสามารถในการดาเนิ นธุ รกิจของ บมจ. อสมท ในธุ รกิจที่ให้บริ ษทั ย่อยดาเนิ นการ เนื่ องจาก
บมจ. อสมท มีบุคลากรที่มีประสบการณ์เป็ นมืออาชีพ
2) ความสามารถในการกากับดูแลรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และผลกาไรของบริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จากัด
รวมทั้งรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จากัด ที่ ตอ้ งเป็ นไปตามแผนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน และ
มีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมในฐานะที่ บมจ. อสมท ถือหุน้ ร้อยละ 49
3) มาตรฐานของระบบการบริ หารงานภายใน โดยเฉพาะการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง
4) หลักการจัดตั้งสานักงานของบริ ษทั ย่อยแต่ละแห่ ง เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ไวด์
จากัด มี สานักงานตั้งอยู่ภายนอก บมจ. อสมท และรับผิดชอบค่ าใช้จ่ายในการจัดตั้งสานักงานเองทั้งหมด ขณะที่
บริ ษทั ซี้ ดเอ็มคอท จากัด มีสานักงานตั้งอยู่ภายในอาคารปฏิ บตั ิ การของ บมจ. อสมท ซึ่ งที่ผ่านมาได้มีการเรี ยกเก็บ
ค่าเช่าพื้นที่ ค่าน้ า และค่าไฟ อย่างถูกต้องหรื อไม่ หรื อเป็ นภาระค่าใช้จ่ายให้ บมจ. อสมท ต้องรับผิดชอบ
5. ขอให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ดาเนินการดังนี้
1) พิจารณากาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจขององค์กรให้ครอบคลุม 3 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวคิด “สังคมอุดมปัญญา” ของ บมจ. อสมท ดังนี้
1.1) ดาเนินธุรกิจโดยหวังผลกาไรสูงสุ ด เพื่อรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
1.2) ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงการตอบแทนสังคมควบคู่กบั การสร้างผลกาไร
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1.3) ดาเนินธุรกิจเพื่อให้บริ การสาธารณะ
ทั้งนี้ ผลประกอบการของ บมจ. อสมท ที่ ได้รับจากการดาเนิ นธุ รกิ จที่ ค รอบคลุ มทั้ง 3 ด้า น
เฉพาะในส่ วนที่ ไม่สามารถวัดเป็ นตัวเงิ นได้น้ นั บมจ. อสมท สามารถกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ดาเนินงาน เพื่อตอบแทนสังคมและสาธารณะ โดยชี้แจงต่อผูถ้ ือหุน้ และสาธารณชนได้
2) ตรวจสอบกรณี การทุ จริ ตของผูบ้ ริ หาร ส านั กตรวจสอบภายใน ที่ ทาบัน ทึ กเสนอกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ พิจารณาขึ้ นเงินเดือนให้ตนเอง จากเดือนละ 53,000 บาท ปรับเป็ นเดือนละ 90,000 บาท เป็ นกรณี
พิเศษ โดยมีการนามติที่ประชุมฯ ที่ไม่ได้มีการรับรองจากที่ประชุมฯ มาใช้เป็ นเอกสารประกอบการดาเนินการ
ประธานฯ ขอรับความเห็นไว้พิจารณาดาเนินการต่อไป
นายลิม้ ศรนุวตั ร ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้
1. ขอขอบคุณ นายธนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ที่ดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการให้
ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน บมจ. อสมท เกษียณอายุ เรี ยบร้อยแล้ว
2. ขอทราบข้อเท็จจริ งกรณี มีการแต่งตั้งที่ปรึ กษากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และที่ปรึ กษาประธานกรรมการ
บมจ. อสมท โดยกาหนดให้เทียบเท่าผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่น้ นั ซึ่ งอาจมีหน้าที่ความรับผิดชอบซ้ าซ้อนกับ
ผูบ้ ริ หาร ในระดับผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึ่ งมีอยูแ่ ล้วจานวนมาก
3. ขอทราบข้อ มู ลเกี่ ย วกับ เงิ นยื มทดรองในปี 2555 และมาตรการควบคุ ม ไม่ ใ ห้มี เ งิ นยื มทดรองที่ ค ้า ง
ดาเนินการ จนกลายเป็ นหนี้สินภายในองค์กร
นายเอนก เพิ่ม วงศ์ เ สนี ย์ กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ ชี้ แ จงกรณี แ ต่ งตั้งที่ ป รึ กษากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ว่ า
ที่ ปรึ กษาส่ วนใหญ่ เป็ นข้าราชการที่ มาช่ วยงานในโครงการต่ าง ๆ ที่ จะเป็ นการเพิ่ มช่ องทางสร้ างรายได้ให้ บมจ.
อสมท โดยรับเงินเดือนจากต้นสังกัดและไม่ได้รับเงินเดือนหรื อสวัสดิการต่าง ๆ จาก บมจ. อสมท
นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้ แจงกรณี การควบคุมยอดเงินยืมทดรองว่ารายละเอียดทั้งหมด
นาเสนออยูใ่ นรายงานผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน บมจ. อสมท และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ในหน้าหมายเหตุประกอบงบการเงิ น 11 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น โดยในปี 2555 บมจ. อสมท มียอดเงิ นยืมทดรอง
30.86 ล้านบาท ในจานวนนี้ มีส่วนที่คา้ งเกินกาหนด 6 เดือน ไม่เกิน 5 ล้านบาท และในปี 2554 มียอดเงินยืมทดรอง
ภายใน 30.99 ล้า นบาท ซึ่ งน้อ ยมากเมื่ อเที ยบกับจานวนเงิ นยืมทดรองในปี 2552 และปี 2553 ที่ มีมากกว่า 100
ล้านบาท ทั้งนี้ เป็ นผลจากการติ ดตามอย่างใกล้ชิด และมีการปรั บปรุ งระบบการยืมเงิ นทดรอง ให้สามารถควบคุ ม
ได้อย่างรัดกุมมากขึ้น
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท ควรดาเนิ นการแก้ปัญหาภายใน
องค์กรใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. การเอื้อผลประโยชน์ให้บุคคลใกล้ชิดได้รับงานจัดซื้ อจัดจ้างจาก บมจ. อสมท ซึ่ งเป็ นการกระทาที่
ขาดธรรมาภิบาล ไม่โปร่ งใส
2. พฤติกรรมของผูบ้ ริ หารต้องมีความถูกต้องและเหมาะสม
3. การมีอคติในหมู่ผบู ้ ริ หารและพนักงาน จนเกิดการเล่นพรรคเล่นพวก
นายโชคบุญ จิตประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของ บมจ. อสมท ในปี 2555 ที่เติ บโตขึ้ น
จนมีผลกาไรเป็ นที่น่าพอใจ
นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้ แจงว่า ในปี 2555 บมจ. อสมท มีผลการดาเนิ นงานเติ บโต
ขึ้นมาก เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยมาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
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1. รายได้ดา้ นโทรทัศน์ ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั จานวนเงิ น 3,513 ล้านบาท เติ บโตขึ้ นเมื่อเที ยบกับปี
2554 ที่ มีรายได้เพียง 3,237 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการเพิ่มสัดส่ วนรายการที่ ผลิตเองมากขึ้ น และมีแนวโน้มจะ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับรายได้ดา้ นธุรกิจสื่ อใหม่ ที่มีผลการดาเนินงานอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างดีโดยมีรายได้ 340
ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีรายได้เพียง 158 ล้านบาท
2. ผลประโยชน์จากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2555 ซึ่ งต่ากว่าปี 2554
นายเอนก เพิ่มวงศ์ เสนีย์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้ แจงกรณี แผนรองรับ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 รวมถึงความพร้อมใน
การเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากอนาล็อกเป็ นดิจิทลั ดังนี้
1. บมจ. อสมท ได้เตรี ยมความพร้อมในการเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากอนาล็อกเป็ นดิจิทลั อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดปี 2555 และสามารถทดลองการออกอากาศในระบบดิจิทลั แล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่ผา่ นมา
2. บมจ. อสมท ได้ดาเนิ นการยื่นขอใบอนุ ญาตประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ สาหรั บ
กิ จการที่ ไม่ใช้คลื่ นความถี่ หรื อ โทรทัศน์ดาวเที ยม และกิ จการกระจายเสี ยง หรื อ วิทยุ ต่ อคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว
3. บมจ. อสมท ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่ วมกับองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศ
ไทย (สถานี โทรทัศน์ Thai PBS) และสถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อร่ วมเป็ นพันธมิตรในการให้บริ การ
โครงข่ า ยและสิ่ งอ านวยความสะดวกด้า นกระจายเสี ย งหรื อโทรทัศ น์ รวมทั้งสนับสนุ นอุ ปกรณ์ เ พื่ อทดลองการ
ออกอากาศในระบบดิจิทลั เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556
4. บมจ. อสมท อยู่ร ะหว่า งด าเนิ นการขอใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการกระจายเสี ย งและกิ จการโทรทัศ น์
ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังนี้
1) ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการให้บริ การโครงข่ ายและสิ่ งอานวยความสะดวก ซึ่ งคาดว่า บมจ. อสมท
จะได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เนื่ องจากมีโครงข่ายที่พร้อมให้บริ การอยู่แล้ว โดยการให้บริ การโครงข่ายในระบบดิจิทลั
จะเป็ นช่ องทางสร้างรายได้ให้กบั บมจ. อสมท ในอนาคต เนื่ องจากผูท้ ี่ ได้รับใบอนุ ญาตช่ องรายการหรื อ Contents
จะต้อ งเช่ า โครงข่ า ยในการออกอากาศ เบื้ องต้น คณะกรรมการ กสทช. ได้กาหนดค่ า เช่ า โครงข่ า ยในอัต ราปี ละ
ไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท
2) สาหรับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริ การแบบประยุกต์ ได้แก่ การให้บริ การ Application และการ
ให้บริ การ Interactive TV จะดาเนินการเมื่อ กสทช. ออกประกาศหลักเกณฑ์ในอนาคต
5. บมจ. อสมท เตรี ย มการเพื่ อเป็ นที่ ปรึ กษาให้กับหน่ วยงานภาครั ฐที่ จะขอใบอนุ ญาตประกอบกิ จการ
โทรทัศ น์ช่ องบริ ก ารสาธารณะ เนื่ อ งจาก บมจ. อสมท มี ค วามพร้ อมด้า นบุ ค ลากร โดยจะเป็ นที่ ปรึ กษาในการ
ดาเนิ นการตั้งแต่การขอใบอนุ ญาต การจัดทางบประมาณ การผลิ ต Contents และการบริ หารสถานี โทรทัศน์ช่อง
ดังกล่าว ซึ่ งจะเป็ นช่องทางสร้างรายได้ให้กบั บมจ. อสมท ในอนาคต
6. บมจ. อสมท เตรี ย มจัด งานแสดงผลิ ตภัณฑ์และเทคโนโลยี ด ้านการกระจายสัญญาณในระบบดิ จิทัล
ประกอบด้วย งานนิ ทรรศการ “การก้าวสู่ ยุคดิจิตอล หรื อ GO GO Digital 2013” การรวบรวมสิ นค้าและอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับระบบกระจายสัญญาณ (Broadcast) และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัย เพื่อแสดงถึงความพร้อมของ
บมจ. อสมท ที่จะเป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนผ่านระบบการออกอากาศจากอนาล็อกไปสู่ดิจิทลั
นายสุ วทิ ย์ มิง่ มล ผู้ถือหุ้น ในฐานะประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ขอทราบข้อเท็จจริ งกรณี คาสั่ง
แต่งตั้งคณะที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งจานวนคนและอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ จากการ
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สอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับการแต่ งตั้งคณะที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ จากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จอื่นๆ ไม่ปรากฏว่า
มีการแต่งตั้งคณะที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ เนื่ องจากผูท้ ี่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิ จแต่ละแห่ ง
ต่างเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีความรู ้ ความสามารถ ความชานาญเฉพาะด้าน จึ งไม่มีความจาเป็ นที่ จะต้องแต่งตั้งคณะ
ที่ ปรึ กษา อย่างไรก็ตามหากมี การแต่งตั้งคณะที่ ปรึ กษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท จริ ง ขอเสนอให้มีการกาหนด
ตัวชี้ วดั หรื อ เกณฑ์ป ระเมิ นผลการด าเนิ นงานของคณะที่ ป รึ กษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท (KPI หรื อ Key
Performance Indicator) เพื่ อให้เป็ นบรรทัดฐานเดี ยวกันกับพนักงาน ที่ จะถูกกาหนด KPI เพื่อประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานในปี 2556 เช่นกัน โดยให้พิจารณาจานวนของคณะที่ ปรึ กษา ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และผลประโยชน์ที่ บมจ.
อสมท จะได้รับจากการดาเนินงานของคณะที่ปรึ กษาฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท
และสะท้อนถึงการบริ หารงานที่มีธรรมาภิบาล โปร่ งใสในทุกด้านของคณะกรรมการ และฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท
ประธานฯ ชี้แจงว่า ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึ กษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท แต่อย่างใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน บัญชี กาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ
31 ธันวาคม 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31
ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
583,495,134 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9917
ไม่เห็นด้วย
5,401 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0009
งดออกเสี ยง
42,879 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0073
ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล และพิจารณาการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2555
ประธานฯ มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิ น นาเสนอผลประกอบการของบริ ษทั
ต่อที่ประชุม
นายเจษฎา พรหมจาต หั วหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน รายงานต่ อที่ ประชุ มว่า การจ่ ายเงิ นปั นผลประจาปี 2555
คณะกรรมการฯ ได้มีมติ ให้เสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาจัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงิ นปั นผล ประจาปี 2555 ให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 2.30 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 90 ของกาไรสุ ทธิ โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจาก
ผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ ้นละ 1.00 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2555 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
ที่มีชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมและรับเงินปั นผล (Record Date) คือ วันที่ 18 มีนาคม 2556
โดยบริ ษทั จะปิ ดสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือหุ ้นเพื่อรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวในวันที่ 19 มีนาคม 2556 ในอัตราหุ ้นละ
1.30 บาท ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2555
ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

583,506,134 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9935
2,401 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0004
35,379 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0060

ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งก่ อนครบวาระ และกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า เนื่ องจากเป็ นหนึ่ งในกรรมการที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ รวมทั้งกรรมการที่ มี
ส่ ว นได้เ สี ยท่ า นอื่ น ขอแสดงความจานงออกจากห้องประชุ ม โดยขอให้ ศาสตราจารย์พิ เ ศษธงทอง จันทรางศุ
รองประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม สาหรับกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยท่านอื่น ประกอบด้วย
1) นายเข็มชัย ชุติวงศ์
กรรมการอิสระ
2) นายบุญธรรม พิกลุ ศรี
กรรมการอิสระ (ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมในวันนี้)
3) นายเอนก
เพิ่มวงศ์เสนีย ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม มอบหมายให้ นายธนะชัย
วงศ์ทองศรี รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ในฐานะเลขานุ การคณะกรรมการสรรหา เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นายธนะชั ย วงศ์ ทองศรี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา รายงานให้ที่ประชุ ม
ทราบดังนี้
1. ในปี 2555 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ลาออก
และพ้นจากตาแหน่ง ดังนี้
1.1 นายสุ ธรรม ศิ ริทิพย์สาคร ลาออกจากกรรมการบริ ษทั เมื่ อเดื อนพฤษภาคม 2555 เนื่ องจากจะ
ได้รับการเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรี ให้มีมติแต่งตั้งเป็ นกรรมการธนาคารออมสิ น ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ดังนั้น
เพื่ อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุ ณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ พ.ศ. 2518 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติ ม จึงต้องลาออกจาก บมจ. อสมท และเมื่อคณะกรรมการธนาคารออมสิ น เห็นชอบและมอบหมายให้
นายสุ ธ รรม ศิ ริ ทิ พ ย์ส าคร กรรมการธนาคารออมสิ น สามารถด ารงต าแหน่ ง กรรมการ บมจ. อสมท แล้ว
คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมีมติแต่งตั้งนายสุ ธรรม ศิริทิพย์สาคร เป็ นกรรมการ บมจ. อสมท อีกครั้งหนึ่ง
1.2 นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย ์ ลาออกจากกรรมการบริ ษทั เมื่อเดือนสิ งหาคม 2555 และคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มีมติเลือกตั้งนายสุ รชัย โฆษิตเสรี วงค์ เป็ นกรรมการแทน
1.3 พลตารวจเอกภาณุ พงศ์ สิ งหรา ณ อยุธยา ลาออกจากกรรมการบริ ษทั เมื่อเดื อนกันยายน 2555
และคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเลือกตั้งนายสุ ธรรม แสงประทุม เป็ นกรรมการแทน
1.4 นายสรจักร เกษมสุ วรรณ ลาออกจากกรรมการบริ ษทั เมื่อเดือนตุลาคม 2555 เนื่ องจากได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเลือกตั้ง
นายไกรทส องค์ชยั ศักดิ์ เป็ นกรรมการแทน
1.5 นายสุ ธรรม ศิ ริทิพย์สาคร ลาออกจากกรรมการบริ ษทั อีกครั้งหนึ่ งเดื อนพฤศจิ กายน เนื่ องจาก
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจครบสามแห่ ง ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเลือกตั้งนางพรศิริ
มโนหาญ เป็ นกรรมการแทน
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1.6 นายสุ รชัย โฆษิตเสรี วงค์ ลาออกจากกรรมการบริ ษทั เมื่อเดื อนพฤศจิ กายน และคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มีมติเลือกตั้งนายยงยุทธ ชัยพรหมประสิ ทธิ์ เป็ นกรรมการแทน
1.7 การสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการแทนในวาระการดารงตาแหน่ งของนายสมบูรณ์ ม่วงกล่า ที่ ได้
ลาออกจากต าแหน่ ง เมื่ อ เดื อนธัน วาคม 2554 ซึ่ งเป็ นต าแหน่ ง ที่ ส ารองให้กับผูท้ ี่ จะได้รั บเลื อกให้ ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ของบริ ษทั ตามที่ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2555 คณะกรรมการบริ ษทั
ได้มีมติ เลือกตั้งนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนี ย ์ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ ผ่านการสรรหาให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นกรรมการ
แล้วให้เรี ยกว่ากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ข้อ มูลเบื้ อ งต้นของบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การเลื อกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษ ทั แทนกรรมการที่ ลาออกจาก
ตาแหน่งก่อนครบวาระ ปรากฏตามเอกสารการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
2. สาหรับกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระในปี นี้ มีจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการ
บริ ษทั ทั้งหมด ซึ่ งปั จจุบนั คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้ น 13 คน โดยกรรมการซึ่ งอยู่ในตาแหน่งนานที่สุด
เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1) นายสุ ธรรม แสงประทุม
กรรมการอิสระ
2) นายเข็มชัย ชุติวงศ์
กรรมการอิสระ
3) นายบุญธรรม พิกลุ ศรี
กรรมการอิสระ
4) นายเอนก
เพิ่มวงศ์เสนีย ์ กรรมการ
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 4 คน
คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการสรรหาบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ รวมถึ งองค์ประกอบที่ จาเป็ นและจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่ การดาเนิ นงานของบริ ษทั จึ งมีมติ
เห็ น ชอบให้ เ สนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ เ หมาะสมจะด ารงต าแหน่ ง แทนกรรมการที่ อ อกจากต าแหน่ ง ตามวาระต่ อ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท
ต่อไป ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นายสุ ธรรม
แสงประทุม
กรรมการอิสระ
2) นายเข็มชัย
ชุติวงศ์
กรรมการอิสระ
3) นายเอนก
เพิ่มวงศ์เสนีย ์ กรรมการ
4) พลตารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
กรรมการอิสระ
ศาสตราจารย์ พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม แนะนาประวัติของผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ซึ่ งปรากฏบนจอภาพ ดังนี้
1. นายสุ ธรรม แสงประทุม เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญทางด้านการบริ หารจัดการและกฎหมาย ปั จจุบนั ประกอบ
อาชี พทนายความอิสระ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นายเข็มชั ย ชุ ติวงศ์ เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความช านาญทางด้านกฎหมาย การตรวจร่ างสัญญา ให้คาปรึ กษาแก่
หน่วยงานของรัฐ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง อธิ บดีอยั การ สานักงานที่ปรึ กษากฎหมาย สานักงานอัยการสู งสุ ด และกรรมการ
ในหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิ จ 2 แห่ ง คื อ บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์สุขุมวิท จากัด และธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่ ง
ประเทศไทย รวมทั้งเป็ นกรรมการในสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) และ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แห่ งชาติ จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี นิ ติ ศาสตร์ (เกี ยรติ นิยมอันดับ 1) จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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เนติ บณ
ั ฑิตไทย เกี ยรติ นิยม สานักอบรมศึ กษากฎหมายแห่ งเนติ บณ
ั ฑิ ตยสภา และปริ ญญาโท นิ ติศาสตร์ HARVARD
UNIVERSITY รวมทั้งผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) จานวน 2 หลักสูตร
3. นายเอนก เพิ่มวงศ์ เสนี ย์ เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความช านาญทางด้านการประชาสัมพันธ์ การเมื องการปกครอง
การต่ างประเทศ การบริ หารจัดการ ปั จจุ บันด ารงต าแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท และกรรมการใน
หน่ ว ยงานรั ฐวิ ส าหกิ จ อี ก 1 แห่ ง คื อ บริ ษัท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากัด เคยด ารงต าแหน่ งเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิ การ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (การต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริ ญญา
โท Diplome d’Etudes Approfondie es Sciences Politiques (การเมืองการปกครอง) University de Strasbourg III ประเทศ
ฝรั่งเศส และปริ ญญาเอก Docteur es Science Politiques (การเมืองการปกครอง) University de Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส
4. พลตารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญทางด้านการบริ หารจัดการและสังคม ปั จจุบนั เป็ น
กรรมการ บริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เคยดารงตาแหน่ งเลขาธิ การ สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และผูต้ รวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
(รป.บ.) โรงเรี ยนนายร้อยตารวจ ปริ ญญาโท พัฒนบริ หารศาสตร์ (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ รวมทั้ง
ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) จานวน 1 หลักสูตร
และขอแก้ไขประวัติการทางานของพลตารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ ในเอกสารเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ.
อสมท ประจาปี 2556 เนื่องจากพลตารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ ไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการในการท่าเรื อแห่ งประเทศไทย
นายชาตรี เจริ ญเนือง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า ควรมีการนาเสนอวิสัยทัศน์การทางานของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อเข้ารับ
การเลื อ กตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในเอกสารการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ประมาณ 3-4 บรรทัด เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้น ทราบถึ ง
เป้ าหมายการดาเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ บมจ. อสมท
ศาสตราจารย์ พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม ขอรับข้อเสนอแนะไปหารื อ
ร่ วมกับคณะกรรมการสรรหาต่อไป
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ
1. การดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ น้ กรณี ก ารเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยสามารถเสนอชื่ อเพื่อ
รับการสรรหาเป็ นกรรมการ ในตาแหน่งที่ว่าง 2 ตาแหน่ง เนื่ องจากปั จจุบนั คณะกรรมการมีจานวน 13 คน ในขณะที่
ข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้มีกรรมการได้ไม่เกิน 15 คน
2. ความโปร่ งใสในการแต่งตั้งกรรมการสรรหา
ศาสตราจารย์ พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม ชี้แจงดังนี้
1. บมจ. อสมท ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ
บริ ษัท โดยบริ ษ ัท ได้เ ผยแพร่ ป ระกาศหลัก เกณฑ์ก ารให้ สิ ท ธิ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลฯ ดัง กล่ า ว ทางเว็บ ไซต์
www.mcot.net/ir ระหว่า งวันที่ 1 ตุ ลาคม – 31 ธันวาคม 2555 และประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อของบริ ษ ทั ได้แ ก่ ทาง
สถานี โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานี วิทยุทวั่ ประเทศ และเว็บไซต์ ซึ่ งเมื่อครบกาหนดเวลาที่เปิ ดให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอแล้ว
ไม่ปรากฏว่ามีผูถ้ ื อหุ ้นรายใดเสนอรายชื่ อบุคคลเพื่ อพิ จารณาเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 ทั้งทางไปรษณี ย ์ จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร
2. คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการสรรหาตามองค์ประกอบที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั กาหนด
ศาสตราจารย์ พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมรับทราบการ
แต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งก่ อนครบวาระ และกรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระและพิ จารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
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มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ และรับทราบ
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และมีมติเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดารงตาแหน่ง
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นายสุ ธรรม แสงประทุม
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
583,454,558 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9837
ไม่เห็นด้วย
46,631 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0079
งดออกเสี ยง
48,351 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0082
2) นายเข็มชัย ชุตวิ งศ์
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
583,417,478 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9774
ไม่เห็นด้วย
76,511 เสี ยง หรื อ ร้อยล ะ 0.0131
งดออกเสี ยง
55,134 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0094
3) นายเอนก เพิม่ วงศ์ เสนีย์
กรรมการ
เห็นด้วย
583,459,951 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9846
ไม่เห็นด้วย
35,831 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0061
งดออกเสี ยง
53,758 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0092
4) พลตารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
583,441,759 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9816
ไม่เห็นด้วย
52,730 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0090
งดออกเสี ยง
54,634 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0093
จากนั้น ศาสตราจารย์พิ เ ศษธงทอง จัน ทรางศุ รองประธานกรรมการ ท าหน้า ที่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม
เชิญกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่งอีกครั้งกลับเข้าร่ วมการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุม
ว่า นายสุ ธรรม แสงประทุม ทาหน้าที่ประธานการประชุมก่อนหน้านี้ ในฐานะประธานกรรมการ แต่เมื่อครบวาระการ
ดารงตาแหน่ งในวาระนี้ และที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ฯ มีมติ เลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ งนั้น จึงจะมี
สถานะเป็ นเพี ยงกรรมการเท่ านั้น ดังนั้น ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ จึ งจะเป็ น
ผูด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระในฐานะประธานในที่ประชุมต่อไป ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั
ศาสตราจารย์ พิเ ศษธงทอง จัน ทรางศุ รองประธานกรรมการ ท าหน้ า ที่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม
มอบหมายให้
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ เลขานุ การบริ ษทั และผูช้ ่ วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุ การบริ ษทั
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ เลขานุ การบริ ษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุ การบริ ษัท
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน รายงานต่อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณาอานาจหน้าที่ และการบริ หารกิ จการของบริ ษทั แล้วเห็ นว่า เนื่ องจากมี การเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จด้าน
สื่ อสารมวลชนอันเนื่ องมาจาก พระราชบัญญัติประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
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โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่ งเป็ นภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่ ทาให้ความรับผิดชอบและภารกิจของกรรมการ บมจ.
อสมท เพิ่มขึ้ น โดยต้องมีการประชุ มเพื่อร่ วมตัดสิ นใจ และมอบนโยบายให้กบั ฝ่ ายบริ หาร รวมทั้งต้องกากับดูแล
ใกล้ชิดมากขึ้น อันเนื่ องจาก บมจ. อสมท ต้องปรับตัวสู่ องค์กรธุ รกิจอย่างเต็มตัว ส่ งผลให้ตอ้ งริ เริ่ มธุ รกิจใหม่ๆที่มิใช่
เพียงการเป็ นผูป้ ระกอบการด้านโทรทัศน์และวิทยุ เหมือนที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษทั จึงต้องดูแลทั้งนโยบายและ
กลยุทธ์อย่างใกล้ชิด ตลอดทั้งทุ่มเทใช้ความรู ้ความสามารถหลายด้านเพื่อให้กิจการสามารถรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น
และเติบโตอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทน จึ ง เห็ น ควรก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนรายเดื อ นและ
เบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจาปี 2556 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อนาเสนอ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 พิจารณาดังนี้
1. ค่ าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการ ปี 2556
ปี 2556
ชื่อคณะ
ค่ าเบีย้ ประชุม
ค่ าตอบแทนรายเดือน
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
1) คณะกรรมการ บมจ.อสมท
- ประธานกรรมการ
40,000.15,000.-/ครั้ง
- กรรมการ
20,000.2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
12,500.5,000.-/เดือน
- กรรมการ
10,000.10,000.-/เดือน
3) คณะกรรมการสรรหา
10,000.-/เดือน
4) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
10,000.-/เดือน
5) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10,000.-/เดือน
6) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
10,000.-/เดือน
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
10,000.-/เดือน
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะทางานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ1)-7)
(เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการ บมจ. อสมท)
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ อนุกรรมการ หรื อคณะทางานในชุดต่างๆ มากกว่า 2
คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นบั รวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2-8) ให้ได้รับเบี้ยประชุม
เพียง 2 คณะเท่านั้น
หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตาแหน่ง
ในระหว่างเดือน ให้คานวณตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 15 และร้อยละ 12.5
ตามลาดับ
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2. กาหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายโบนัสกรรมการปี 2555
โบนัสกรรมการ ปี 2556
วงเงินโบนัสกรรมการ
ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุ ทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดาเนินงาน ต่ากว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลง
ตามสัดส่ วน ดังนี้
- ระดับคะแนนต่ากว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน
- ระดับคะแนนต่ากว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
อนึ่ง การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2555 เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2555 วันที่
25 เมษายน 2555 มีมติอนุมตั ิไว้ ดังนี้
โบนัสกรรมการปี 2555
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555
วงเงินโบนัสประจาปี 2555 ของกรรมการ : จานวน 4,406,052.68 บาท (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุ ทธิ )
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25
คิดเป็ นเงิน 407,967.84 บาท
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 12.5 คิดเป็ นเงิน 367,171.05 บาท
กรรมการ บมจ. อสมท ได้รับโบนัส
คิดเป็ นเงิน 326,374.27 บาท/คน
ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่ วนระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการ
หมายเหตุ: ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป
ศาสตราจารย์ พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม ชี้ แจงว่า การกาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2556 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนขอเสนอการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนและเบี้ ยประชุ ม เฉพาะในส่ ว นของการประชุ ม คณะกรรมการ บมจ. อสมท เท่ า นั้ น
ส่ วนคณะกรรมการชุดอื่นยังคงใช้หลักเณฑ์เดิมของปี 2555
นายชาตรี เจริ ญเนือง ผู้ถือหุ้ น เสนอที่ ประชุ มพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนร้อยละ 25 ให้กบั คณะกรรมการในปี ต่อไป
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กบั คณะกรรมการ เนื่ องจากคณะกรรมการจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถในการบริ หารงาน สร้าง
ผลกาไรให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ศาสตราจารย์ พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม กล่าว ขอบคุณที่ให้กาลังใจ
กับการทางานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งนี้ ค่า ตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ซึ่ งมี ฐานะเป็ น
รัฐวิสาหกิจ จึงต้องคานึงถึงความเป็ นไปได้ของรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่อยูใ่ นแนวทางเดียวกันด้วย แม้ว่าจะไม่มีขอ้ กฎหมาย
ที่ ร ะบุ ไ ว้เป็ นลายลักษณ์ อ กั ษรก็ตาม อย่า งไรก็ตาม คณะกรรมการ บมจ. อสมท มี ค วามยินดี ที่จะทางานร่ วมกับ
ฝ่ ายบริ หาร โดยรับฟังความเห็นจากผูถ้ ือหุน้ มาปรับเป็ นแนวทางในการทางาน
นายลิ้ม ศรนุ วัต ร ผู้ ถื อ หุ้ น กล่ า วว่า การปรั บ ขึ้ นค่ า ตอบแทนควรขึ้ นให้คณะกรรมการทั้งหมด ไม่ ใช่ ปรั บ เพี ย ง
ค่าตอบแทนของประธานฯ ตาแหน่งเดียว
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ศาสตราจารย์ พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม ขอให้ที่ประชุ มอนุ มตั ิ
กาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วยค่าตอบแทนและเบี้ ยประชุ มกรรมการ ประจาปี 2556 และหลักเกณฑ์การจ่าย
โบนัสกรรมการ ประจาปี 2556 ตามที่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจาปี 2556 และ
หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ประจาปี 2556 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
583,489,016 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9844
ไม่เห็นด้วย
15,096 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0025
งดออกเสี ยง
75,420 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0129
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2556
ศาสตราจารย์ พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
อนุมตั ิแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
บัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 กาหนดให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีรัฐวิสาหกิจ
ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาเสนอให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี ของ บมจ.
อสมท ซึ่ งมีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิ จ โดยขอเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ปี 2556 เป็ นเงิ น 1,600,000 บาท (หนึ่ งล้าน
หกแสนบาทถ้วน)
ศาสตราจารย์ พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม ขอให้ที่ประชุ มอนุ มตั ิ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2556 ตามที่เสนอ
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มมีมติ อนุ มตั ิ แต่งตั้งสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นเป็ นผูส้ อบบัญชี ของ บมจ. อสมท ประจาปี
2556 และอนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี จานวน 1,600,000.- บาท ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

583,424,913 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9738
69,700 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0119
82,920 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0142

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
ศาสตราจารย์ พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม กล่าวว่า วาระนี้ เป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามข้อสงสัยหรื อเสนอเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. ความคืบหน้ากรณี บริ ษทั ไร่ สม้ จากัด
2. แผนการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่
3. ความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับสัญญาร่ วมดาเนิ นการส่ งโทรทัศน์สีกบั บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทน
เม้นต์ จากัด และผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนือสัญญาจานวน 405 ล้านบาท
4. การเลิกจ้างนายธนวัฒน์ วันสม
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2556
5. การทบทวนและวิธีแก้ไขความเสี่ ยง 10 ข้อ ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท
นายเอนก เพิม่ วงศ์ เสนีย์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ รายงานว่า
1. กรณี บริ ษทั ไร่ สม้ จากัด อยูใ่ นขั้นตอนการดาเนินการตามกฎหมาย
2. กรณี สัญญาร่ วมดาเนิ นการส่ งโทรทัศน์สีกบั บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จากัด มีคณะกรรมการฯ
ตามมาตรา 22 ของ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิ จการของรัฐ กากับดูแลให้การดาเนิ นการเป็ นไปตามสัญญา
และผลประโยชน์ตอบแทนนอกเหนื อสัญญาจานวน 405 ล้านบาท ได้บนั ทึ กเป็ นรายได้โดยเฉลี่ ยตามอายุสัญญา
ตามความเห็นของผูส้ อบบัญชีแล้ว
3. เรื่ องที่ดิน 50 ไร่ บมจ. อสมท ได้เจรจากับการรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อขอเปิ ด
ทางเข้า – ออก สู่ทางสาธารณะ โดย รฟม. จะคิดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และประกาศการอนุญาตให้ผ่านที่ดินของ
การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทยสู่ ทางสาธารณะ รวมถึงมูลค่าการใช้สื่อโทรทัศน์ของ อสมท เพื่อโฆษณา
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ รฟม. ปี ละ 12 นาที ในช่วงเวลา 05.30-06.30 น.
นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน 50 ไร่
นายลิม้ ศรนุวตั ร ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการเช่าพื้นที่ของ รฟม. เพื่อเป็ นทางเข้า - ออก สู่ทางสาธารณะ
นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า
1. ราคาที่ดิน 50 ไร่ ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบฯ หน้า 37 โดยราคาทุนที่ซ้ื อมาเมื่อปี 2547 เป็ นเงิน 1,164
ล้านบาท และเมื่อปี 2553 ผูป้ ระเมินอิสระ ประเมินราคาที่ดินแปลงนี้ เป็ นเงิน 1,966 ล้านบาท และจะทาการประเมิน
อีกครั้งในปี หน้า
2. ระยะเวลาการใช้พ้ืนที่ของ รฟม. ที่เป็ นข้อตกลงเบื้ องต้น คือ ระยะแรก 30 ปี และจะสามารถต่ออายุได้อีก
30 ปี รวมเป็ น 60 ปี
ศาสตราจารย์ พเิ ศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม ขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่
มาร่ วมอภิ ปรายแสดงความเห็ น และลงคะแนน เพื่ อมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาองค์กร ส่ วนความผิ ดพลาดของการ
บริ หารงานที่เกิดขึ้น ขอรับไปดาเนินการแก้ไข และจะรายงานความคืบหน้าให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ขอขอบพระคุณทุกท่าน
เลิกประชุมเวลา 15.45 น.

(นายสุ ธรรม แสงประทุม)
ประธานกรรมการ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
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