รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษทั อสมท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554
วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2554
ณ ห้ องส่ ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท
เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ศ.สุรพล นิติไกรพจน์
ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายนัที เปรมรัศมี
กรรมการ
4. ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ
5. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย ์
กรรมการ
6. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
กรรมการ
7. นางดนุชา ยินดีพิธ
กรรมการ
8. รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
กรรมการ
9. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการ
10. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า
กรรมการ
11. นายสุ ทศั น์ ก้องธรนิ นทร์
กรรมการ
12. รศ.ดร.ธี รภัทร สงวนกชกร
กรรมการ
กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นางมัทนา วัทนฤทธิ์
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุ ระ เกนทะนะศิล
2. นายเจษฎา พรหมจาต
3. นางดวงใจ มหารักขกะ
4. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
5. นายเขมทัตต์ พลเดช
6. นายพรชัย ปิ ยะเกศิน
7. นางปรารถนา นันทรัตพันธุ์
8. นางลภามาศ ตัณฑวรรธนะ
9. นายสนามชัย กาจร
10. นางสุ ทิศา เหลืองไพโรจน์

ติดภารกิจ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรม
และรักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานข่าวและวิทยุ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานบริ หาร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานัก MCOT Academy
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักข่าวไทย
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักโทรทัศน์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักวิทยุ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักบัญชีและการเงิน
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ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักวิศวกรรมโครงข่าย
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักบริ หารกลาง
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักการขาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ประจาสานักอานวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักอานวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักทรัพยากรมนุษย์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักตรวจสอบภายใน
รักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักงานกฎหมาย
รักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักงานเลขานุการบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั
ที่ปรึกษากฎหมายจากสานักงานกฎหมายเดชอุดม แอนด์ เอสโซซิเอทส์
1. คุณปัญจพร โกศลกิตติวงศ์
2. คุณเกศรา เหลืองเรื องทิพย์
11. นายชลิต ลายลิขิต
12. นายสมจิต ชินสมบูรณ์
13. นางนิ่มอนงค์ เย็นสบาย
14. นายพลชัย วินิจชัยกุล
15. นายคณิ ต บุษบง
16. นางช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กลุ
17. นายอาพล ทรงจริ นทร์
18. นายสนธิ อิชยาวิโรจน์
19. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ

ผู้มาประชุม
1. กระทรวงการคลังถือหุ น้ จานวน 452,134,022 หุ น้ (โดย นางพรรณขนิ ตตา บุญครอง รองผูอ้ านวยการสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิ น จากัด ถือหุน้ จานวน 78,865,978 หุน้ (โดย นางสาวอัจฉรี ย ์ สุ ธาเทพ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
3. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ จานวน 2,202 ราย ถือหุน้ จานวน 36,224,555 หุน้
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ศาสตราจารย์ สุ รพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม แจ้งว่า ขณะนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ ม
โดยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมด้วยตนเองจานวน 432 ราย ถือหุ น้ 82,044,915 หุ ้น และผูถ้ ือหุ น้ ที่ มอบฉันทะ จานวน 1,394
ราย นับจานวนหุ น้ ได้ 484,086,495 หุ น้ รวมทั้งหมด 566,131,410 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 82.39 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมด จึงครบ
องค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และขอเปิ ดการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2554 และก่ อนเข้าสู่
ระเบี ยบวาระการประชุ ม ประธานฯ ได้แนะนากรรมการและผูบ้ ริ หาร บมจ. อสมท และที่ ปรึ กษากฎหมายตามรายชื่ อที่
ปรากฏข้างต้น ต่อที่ประชุม
จากนั้น ประธานฯ ขอให้น างสาวทัศ นาวดี ทองประเสริ ฐ เลขานุ ก ารบริ ษ ัทและรั กษาการผูช้ ่ ว ยกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั ชี้แจงผูถ้ ือหุน้ ทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสี ยง
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ เลขานุการบริ ษัทและรั กษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษัท
ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า การขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านลงมติ
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่ อกากับในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นประธานจะขอมติจากที่ประชุมโดย
จะขอให้ผทู ้ ี่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสี ยงยกมือขึ้ น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบหรื องดออกเสี ยง และหากไม่มีการยกมือ จะถือว่าในวาระนั้น ๆ มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์ สาหรับในกรณี
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ผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุ ญาตแล้ว ขอความกรุ ณา
แนะนาตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น
จากนั้น จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ ประชุ มว่าการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ ได้จดั ขึ้ นตามคาร้องขอของกระทรวงการคลังในฐานะ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบแล้วตามหนังสื อเชิญประชุม แต่ต่อมากระทรวงการคลัง
ได้มีหนังสื อลงวันที่ 24 พฤศจิ กายน 2554 ซึ่ งได้แจกให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในที่ ประชุ มในวันนี้ แล้ว แจ้งว่ากระทรวงการคลังไม่
ประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาเรื่ องการเปลี่ ย นแปลงกรรมการ ตามความเห็ นของกระทรวงการคลัง
ที่ปรากฏในตอนท้ายว่ากระทรวงการคลังพิจารณาความเห็นของสานักนายกรัฐมนตรี ในเรื่ องที่ อสมท ได้ช้ ี แจงไปแล้ว เห็น
ว่าประเด็นต่างๆ เป็ นข้อร้องเรี ยนการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท สมควรที่ จะต้องได้รับการพิจารณาเรื่ อง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ซึ่ งการชี้ แจงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไม่อาจทาข้อร้องเรี ยนต่างๆ เกิดความกระจ่างอย่างครบถ้วน
จึงเห็นว่าไม่จาต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ และจะมอบหมายผูแ้ ทน
กระทรวงการคลังที่ ไปประชุ มผูถ้ ือหุ ้นปฏิ บตั ิ ตามนี้ ต่อไป ลงนามโดยรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิ จด้าน
ทรัพย์สิน ซึ่ งเป็ นผูล้ งนามคนเดียวกันกับหนังสื อขอให้มีการเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ดังนั้น การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้
วันนี้ ในวาระซึ่ งเป็ นความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการทั้ง 3 วาระคือ วาระที่ 4 เรื่ อง
การพิจารณาถอดถอนกรรมการ บมจ. อสมท ทุกรายโดยพิจารณาลงมติเป็ นรายบุคคล วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่แทนกรรมการที่ ถูกถอดถอนจากตาแหน่ง และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขชื่ อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั ทั้ง 3 วาระนี้เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษทั ดังนั้นเมื่อผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ซ่ ึ งแสดงเจตนาให้มีการ
เรี ยกประชุ มไม่ประสงค์ที่จะให้มีการลงมติ ในเรื่ องนี้ จึ งขออนุ ญาตแจ้งกับที่ ประชุ มว่าในวาระที่ 4 , 5 และ 6 จะไม่มีการ
พิจารณาตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ที่ได้แจ้งมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ยงั คงต้องมี วาระเสนอต่อที่ ประชุ มเพื่ อ
รับทราบและพิจารณา คือ วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจาปี 2554 และวาระที่ 3 รับทราบผลการดาเนิ นงานและการบริ หารกิจการของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2554 จนถึงปั จจุบนั รวมทั้งรับทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับข้อร้องเรี ยนและเรื่ องต่าง ๆ ที่ ปรากฏในสื่ อตามระเบี ยบ
วาระได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว
นางพรรณขนิตตา บุญครอง รองผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ผู้รับมอบ
ฉันทะจากกระทรวงการคลัง ชี้แจงเหตุผลความจาเป็ นที่กระทรวงการคลังขอให้คณะกรรมการบริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
จัดให้มีการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นขึ้ นในครั้ งนี้ สื บเนื่ องจากบริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) มี ฐานะเป็ นรั ฐวิส าหกิ จซึ่ ง
แตกต่างจากธุ รกิ จภาคเอกชนทัว่ ไป คือมีกระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ ร้อยละ 65 ในขณะเดียวกันผูท้ ี่มีอานาจในการ
กากับดูแล บมจ. อสมท คือสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นหน่วยงานเจ้าสังกัดที่กากับนโยบายและกาหนดทิศทางการ
ดาเนิ นงานของ บมจ. อสมท เมื่อสานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสื อด่ วนที่ สุดลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 ประสงค์จะให้
กระทรวงการคลังในฐานะผูถ้ ือหุ น้ เรี ยกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการบางส่ วนของ บมจ. อสมท พร้อม
ทั้งได้ส่งเรื่ องร้องเรี ยนกรณี การปฏิบตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ในกรณี
การจัดทาโครงสร้างองค์กรใหม่ การเลื่อนและโยกย้ายแต่ งตั้งผูบ้ ริ หารระดับสู ง และการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการ
ก ากับ ดู แ ลกิ จ การ กระทรวงการคลัง จึ ง ต้อ งพิ จ ารณาความประสงค์ข องส านัก นายกรั ฐ มนตรี ดัง กล่ า วประกอบกับ
กระทรวงการคลังเห็ นว่า บมจ. อสมท เป็ นรั ฐวิสาหกิ จในสาขาสื่ อสารที่ มีความสาคัญในด้านนโยบายของภาครัฐเมื่ อได้
ปรากฏเป็ นข่าวอย่างกว้างขวางในเรื่ องการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และอาจกระทบต่อสถานะการ
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ประกอบการของ บมจ. อสมท ตลอดจนความเชื่ อมัน่ ของสาธารณชนเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานขององค์กรภาครัฐโดยรวม
ดังนั้นเพื่อเป็ นการดาเนินการตามความประสงค์ของสานักนายกรัฐมนตรี ซ่ ึ งเป็ นหน่วยงานที่กากับนโยบายของ บมจ. อสมท
และเพื่อเป็ นการปกป้ องผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย โดยให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบข้อเท็จจริ งรวมทั้ง
ซักถามรายละเอียดการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท กระทรวงการคลังในฐานะผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
จึงแจ้งให้ บมจ. อสมท เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยกาหนดวาระประชุมให้คณะกรรมการชี้ แจงต่อผูถ้ ือหุ น้ ถึงข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนและเรื่ องต่างๆ ที่ปรากฏในสื่ อ เช่น การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท การต่อสัญญาและ
รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั บางกอก เอนเตอร์ เทนเมนต์ จากัด การจัดทาโครงสร้างองค์กรใหม่ การแต่งตั้งโยกย้ายผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง การบอกเลิกสัญญาจ้างกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่โดยมีการจ่ายเงิ นค่าตอบแทนการบอกเลิกสัญญา เป็ นต้น ทั้งนี้
เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อ ยได้รั บทราบข้อเท็จจริ ง และพิ จารณาถอดถอนกรรมการ บมจ. อสมท ตามหนังสื อ
ฉบับดังกล่าว ส่ วนหนังสื อกระทรวงการคลังลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา
การเปลี่ยนแปลงกรรมการนั้น เกิดจากกรณี ที่ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ได้มีหนังสื อลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
แจ้งว่าคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้รวบรวมการดาเนิ นงานและการบริ หารงานของบริ ษทั ที่ผ่านมาเพื่อเตรี ยมการตอบข้อ
ซักถามของผูถ้ ื อหุ ้นในการประชุ มวิสามัญ และชี้ แจงให้กระทรวงการคลังในฐานะผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ทราบเป็ นการล่วงหน้า
กระทรวงการคลังจึ งได้จดั ส่ งคาชี้ แจงของคณะกรรมการไปยังสานักนายกรัฐมนตรี ซ่ ึ งเป็ นหน่ วยงานเจ้าสังกัดที่ ทาหน้าที่
กากับดูแล บมจ. อสมท และได้แจ้งความประสงค์ให้มีการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ตั้งแต่ตน้ ทั้งนี้ สานักนายกรัฐมนตรี ได้มี
หนังสื อเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แจ้งความเห็นว่าข้อร้องเรี ยนต่างๆ ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ บมจ.
อสมท เป็ นประเด็นที่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องชอบที่จะใช้สิทธิ ทางศาลหรื อตรวจสอบผ่านหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องและการใช้
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ อาจไม่เหมาะสมต่อพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบและครบถ้วน สานักนายกรัฐมนตรี จึงไม่
ติ ดใจต่ อการเปลี่ ยนแปลงกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุ มวิ สามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งนี้ ดังนั้นกระทรวงการคลังจึ งได้มี
หนังสื อถึง อสมท เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แจ้งว่าไม่ประสงค์จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการ บมจ. อสมท โดย
กระทรวงการคลังได้จดั ส่ งข้อมูลและหลักฐานเอกสารที่ ได้รับข้อร้องเรี ยนในประเด็นต่างๆ ไปยังสานักงานการตรวจเงิ น
แผ่นดินและสานักงาน ปปช. เพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามการที่กระทรวงแจ้งว่า
ไม่จาต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนี้ เป็ นการแจ้งความประสงค์ของ
กระทรวงการคลังตามเจตนารมณ์ของสานักนายกรัฐมนตรี เท่านั้น และกระทรวงการคลังในฐานะผูถ้ ือหุ น้ รายหนึ่ งของ บมจ.
อสมท ไม่ ส ามารถปิ ดกั้น การใช้สิ ท ธิ อ ัน ชอบธรรมของผู ้ถื อ หุ ้ น รายอื่ น ที่ จ ะพิ จ ารณาข้อ เท็ จ จริ งและการชี้ แจงของ
คณะกรรมการบริ ษทั และใช้วิจารณญาณออกเสี ยงตามที่ เคยร้องขอให้กระทรวงการคลังเสนอเป็ นวาระในที่ ประชุ มครั้งนี้
และหากผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อ ยประสงค์จ ะให้มี การตรวจสอบการด าเนิ นงานของคณะกรรมการและมี ข ้อ มูลเพิ่ มเติ ม ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ สามารถจัดส่ งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงาน ปปช. เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หากเสี ยงส่ วนใหญ่
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเห็นพ้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ที่จะส่ งผลให้ไม่มีการพิจารณาวาระการประชุ ม
บางวาระตามที่ ป ระธานฯ ได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม แล้ ว กระทรวงการคลั ง เห็ น ควรให้ เ ป็ นไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม
โดยกระทรวงการคลังจะของดออกเสี ยง ซึ่ งการงดออกเสี ยงของกระทรวงการคลังมิได้เป็ นการยืนยันว่าการกระทาของ
กรรมการถูกต้องหรื อว่าไม่ถูกต้องแต่ประการใด นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งจากสานักนายกรัฐมนตรี ว่าจะมีกรรมการบางคน
อาจขอลาออกในสัปดาห์หน้า จึงขอแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบความประสงค์และเจตนาของกระทรวงการคลังในการจัดให้มีการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้
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นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะของ นางชื่นจิต จุลมณีโชติ แสดงความเห็นว่า
1. การจะยกเลิกไม่พิจารณาวาระการประชุมอย่างใดอย่างหนึ่งต้องขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กรณี การเลื่ อนการจัดประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นออกไป โดยไม่ สามารถจัดได้ภ ายใน 30 วัน ตามที่ กฎหมายกาหนดนั้น
มีเหตุผลที่สามารถชี้แจงได้ เพราะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าผูถ้ ือหุ น้ จะได้รับความลาบาก ไม่สะดวกในการ
เข้าร่ วมประชุม
3. คณะกรรมการฯ ควรจะชี้ แ จงและแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบล่ วงหน้า เมื่ อได้รั บจดหมายจากกระทรวงการคลัง ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2554 เพื่อยกเลิกการประชุมจะได้ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ประธาน ชี้แจงว่า
1. เนื่ องจากหนังสื อกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 แจ้งเฉพาะเรื่ องการไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลงกรรมการ
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาวาระอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการถอดถอนกรรมการ
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ประมาณ 1,200,000 บาท
3. การที่ ตอ้ งขยายเวลาการจัด ประชุ มออกไป 2 สัปดาห์ เพราะเหตุ ผลเนื่ องจากการเกิ ด อุทกภัย ในหลายจังหวัด รวมทั้ง
กรุ งเทพมหานคร ทาให้อาจมีปัญหาในเรื่ องการจัดส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์ และทาให้การเดินทางไม่สะดวก
นายเทียนชัย วงศ์ นวพร ผู้ถอื หุ้น แสดงความเห็นว่า
1. เมื่อมีการกาหนดวาระไว้แล้ว ที่ประชุมควรจะต้องดาเนินการต่อไปตามวาระ แล้วให้ผถู ้ ือหุน้ ลงมติหากจะไม่พิจารณา
2. เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล ตามปกติที่ปฏิบตั ิมาจนเป็ นประเพณี ของรัฐวิสาหกิ จ กรรมการควรจะต้องลาออก การใช้คาว่ามี
ขบวนการกดดันให้ประธานกรรมการ บมจ. อสมท และกรรมการ บมจ. อสมท ส่ วนใหญ่ลาออกก่อนจะมีการครบวาระ
ตั้งแต่เดือนกันยายน ซึ่ งขัดกับหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล แต่ไม่ประสบความสาเร็ จ จึงเป็ นเหตุให้กระทรวงการคลัง
ในฐานะผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่หาเหตุเรี ยกประชุ มวิสามัญในครั้งนี้ น่ าจะไม่เหมาะสม เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล กรรมการควร
พิจารณาเปลี่ยนแปลงด้วย
นายวุฒินันท์ ปราบนอก ผู้รับมอบฉั นทะ แสดงความเห็นว่า กระทรวงการคลัง กับ บมจ. อสมท ควรจะตกลงกันให้
เรี ยบร้อย แต่ไม่ควรจะยกเลิกหรื อเลื่อนวาระการประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยรายอื่น ๆ ไม่ว่าจะถือเพียง 1 หุ น้ หรื อ 2 หุ ้น
ซึ่ งเป็ นผูล้ งทุนใน บมจ. อสมท เช่ นกัน จะได้มีโอกาสแสดงความคิ ดเห็นและเกิ ดความมัน่ ใจในการลงทุน และเพื่อให้เกิ ด
ความโปร่ งใสในการบริ หารงาน
ประธานฯ ชี้ แจงว่า การร้ องขอให้มีการพิ จารณาถอดถอนกรรมการ เป็ นความประสงค์ของกระทรวงการคลังในฐานะ
ผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ ซึ่ งตามกฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั กาหนดว่าหากมีผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของหุ ้น
ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด หรื อถ้ามีผถู ้ ือหุ น้ ตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป มีหุน้ รวมกันมากกว่าร้อยละ 10 สามารถร้องขอให้มีการประชุม
วิ ส ามั ญ ได้ ส าหรั บ การประชุ ม ครั้ งนี้ เป็ นการร้ อ งขอของกระทรวงการคลั ง ที่ มี หุ้ น อยู่ ป ระมาณร้ อ ยละ 66
ซึ่ งกระทรวงการคลังแจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะให้พิจารณาเรื่ องนี้
นายเทียนชัย วงศ์ นวภรณ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า กระทรวงการคลังไม่ได้ขอยกเลิก เพียงแต่ไม่ประสงค์จะออกเสี ยง
แสดงว่าวาระนี้ยงั อยู่ ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ขอให้มีการลงคะแนนเสี ยง เพราะเป็ นกฎหมายมหาชน กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์ฯ
นายทัชพงษ์ ธรรมพุฒิพงศ์ ผู้ถือหุ้ น แสดงความเห็ นว่า หลังจากพิจารณาหนังสื อของกระทรวงการคลังที่ ได้รับแจกแล้ว
มีความชัดเจนในตัวว่ากระทรวงการคลัง ไม่ได้ตอ้ งการที่จะใช้สิทธิ์ ตัวเองในการถอดถอน ในวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ โดยความเห็นส่ วนตัวในเมื่อกระทรวงการคลังมีหนังสื อด่วนที่สุดมา และระบุความหมายที่ชดั เจน ควรจะให้
ความเคารพ และยึดตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
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นายเกษม ขวัญกิจรวดี ผู้ถือหุ้น
1. ขอให้ช้ ี แจงอย่างชัดเจน กรณี หนังสื อกระทรวงการคลังลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ไม่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
ก่อน
2. การใช้สิทธิ ในฐานะที่เป็ นผูล้ งทุน และประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยจะได้รับในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ วันนี้
ประธาน ชี้ แจงว่า การซักถามเรื่ องการทางานและการชี้ แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกรณี ที่เป็ นข่าวในวาระที่ 3 ยังมีอยู่ครบถ้วน
ทั้งนี้ ไม่มีธรรมเนี ยมปฏิ บตั ิ ใดๆ ที่ จะต้องมี การเปลี่ ยนแปลงกรรมการรัฐวิสาหกิ จทุ กแห่ งเมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงรั ฐบาล
ประธานฯ จบการศึกษาในระดับปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ และเป็ นอาจารย์สอนเรื่ องนี้ มาประมาณ 30 ปี
ไม่พบว่ามีธรรมเนียมการปฏิบตั ิเช่นนั้น
นางกุลกนิษฐ์ คาศิริวัชรา ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า เนื่ องจากบริ ษทั ส่ งหนังสื อเชิ ญผูถ้ ือหุ น้ มาประชุม เพราะฉะนั้นการ
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะต้องดาเนิ นการตามวาระที่ ระบุไว้ใน หนังสื อเชิ ญประชุ ม ถ้าจะยกเลิกไม่ดาเนิ นการตามวาระใด ควรจะ
เป็ นสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ที่จะต้องลงมติเห็นชอบ ในเมื่อแต่ละฝ่ ายยังมีขอ้ สงสัย ที่ ประชุมควรให้ผแู ้ ทนกระทรวงการคลังชี้ แจง
ความประสงค์ของกระทรวงการคลังให้ชดั เจนอีกครั้ง
ประธาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามที่ผถู ้ ือหุน้ ร้องขอจึงขอเชิญผูร้ ับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลังชี้ แจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ อีกครั้ง
นางพรรณขนิตตา บุ ญครอง รองผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ผู้รับมอบ
ฉันทะจากกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า กระทรวงการคลังมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายหนึ่ งของ บมจ. อสมท จึงไม่สามารถปิ ดกั้น
การใช้สิทธิ อนั ชอบธรรมของผูถ้ ือหุ น้ รายอื่น ที่จะพิจารณาข้อเท็จจริ งจากการชี้ แจงของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และใช้
วิจารณญาณออกเสี ยงตามวาระที่กระทรวงการคลังได้เคยร้องขอให้กาหนดเป็ นวาระในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในครั้งนี้
ทางกระทรวงการคลังจะของดออกเสี ยงในวาระนี้ แต่สาหรับผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ คงต้องเป็ นแล้วแต่วิจารณญาณของผูถ้ ือหุน้
นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ถือหุ้ น ต้องการทราบข้อเท็จจริ งในการเรี ยกประชุมวิสามัญฯ ครั้งนี้ และการประชุมควรดาเนิ นไป
ตามวาระที่ได้แจ้งไว้แล้ว
นายสมชาย จันทร์ สอาด ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า กระทรวงการคลังสละสิ ทธิ์ ในการออกเสี ยง แต่ยงั มีธนาคารออมสิ น
และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ขอทราบจานวนร้อยละของคะแนนเสี ยงในการถอดถอนกรรมการ
ประธาน ชี้แจงว่า สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ในเอกสารประกอบการประชุมข้อ 32
นายวุฒินันท์ ปราบนอก ผู้รับมอบฉันทะ ขอความชัดเจนเกี่ยวกับการลงมติในวาระ 4, 5 และ 6 ตามที่กระทรวงการคลังแจ้ง
ว่าเป็ นสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการพิจารณา
ประธาน ชี้แจงว่า ผูร้ ับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว แต่มีผถู ้ ือหุ น้ บางรายเห็นว่าควรจะ
ให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4, 5 และ 6 ต่อไปอีก ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติว่าผูถ้ ือหุ น้ ประสงค์จะให้พิจารณา
วาระ 4, 5 และ 6 ต่อไปอีกหรื อไม่ ถ้าเสี ยงส่ วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการพิจารณา จะได้ดาเนิ นการประชุมตามวาระต่อไป
ขอให้เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงวิธีการลงคะแนนสาหรับมติน้ ี
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ รั กษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท
ชี้แจงว่ า
1. ในการลงคะแนนขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนสารองที่บริ ษทั จัดให้
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2. ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่เห็นชอบให้มีการพิจารณาวาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ให้ลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วย และผูถ้ ือ
หุ ้นท่ านใดเห็ นว่าไม่สมควรที่ จะให้มีการพิ จารณาวาระดังกล่าวต่ อไปอี ก ให้ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วย ส่ วนท่ านที่ ไม่
ประสงค์ออกเสี ยงขอให้ลงคะแนนเสี ยงงดออกเสี ยง และกรุ ณาลงลายมือชื่อกากับในบัตรลงคะแนนด้วย
นายธงชั ย ลักขณะวิสิฎฐ์ ผู้ถือหุ้ น ขอทราบข้อกฎหมายที่ จะยกเลิ กวาระที่ 4 เนื่ องจากบริ ษทั มี หนังสื อเชิ ญผูถ้ ื อหุ ้นมา
ประชุม โดยกาหนดวาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 ไว้แล้ว
ผู้ถือหุ้น สอบถามวิธีการนับคะแนน รวมถึงการส่ งผูส้ งั เกตการณ์เข้าร่ วมเป็ นสักขีพยานการนับคะแนน
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ รั กษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท
ชี้แจงว่ า
1. ผูท้ ี่ประสงค์จะเป็ นสักขีพยาน ขอเชิญที่โต๊ะนับคะแนน และกรุ ณาแจ้งชื่อ – นามสกุล เพื่อจะได้บนั ทึกไว้เป็ นหลักฐาน
2. การนับคะแนนเสี ยง จะนับคะแนน 1หุ น้ ต่อ 1 เสี ยง และใช้คะแนนเสี ยงข้างมากของผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุมและก็มีสิทธิ ออก
เสี ยง
นายภูวนาท ณ สงขลา สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเสี ยงการลงมติเห็นชอบให้มี
การพิจารณาวาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ต่อไปอีก
นางรัชชสรา แก้ วเกิดมี ผู้ถือหุ้น ขอให้ช้ ีแจงวิธีการลงคะแนนเสี ยงอย่างละเอียด
ประธาน ชี้ แ จงว่า ก่ อ นการประชุ มวิ ส ามัญ กระทรวงการคลังได้เ ชิ ญ บมจ. อสมท ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่ วมหารื อเกี่ยวกับการจัดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่อให้
เกิ ดความโปร่ งใสและเป็ นธรรมกับผูถ้ ื อหุ ้น การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นในวันนี้ จึงมาตรการกากับควบคุ มอย่างละเอี ยด จากนั้น
ประธานขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งการลงคะแนนเสี ยงตามข้อบังคับต่อที่ประชุม
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ รั กษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท
ชี้แจงว่า ข้อบังคับข้อ 29 กาหนดว่า มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ช้ ีขาดด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้ นอีกเสี ยงหนึ่ ง เป็ นเสี ยง
ชี้ขาด และได้อธิ บายเพิ่มเติมวิธีการนับคะแนนเสี ยงต่อที่ประชุม
นายสุ ชาติ กาพลกาญจนา ผู้ถือหุ้น ขอความชัดเจนในการเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ
ประธาน ชี้แจงว่า การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บทั้งหมด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง จากนั้นขอให้ที่ประชุมลง
มติโดยใช้บตั รลงคะแนนสารอง เมื่อที่ประชุ มรับทราบรายละเอียดหนังสื อของกระทรวงการคลังหนังสื อด่วนที่สุดที่ กค.
0806.1/20725 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 แจ้งว่า กระทรวงการคลังเห็นว่าไม่จาต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการ บมจ.
อสมท ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ และจะมอบหมายให้ผแู ้ ทนกระทรวงการคลังที่เข้าประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ.
อสมท ปฏิบตั ิตามนี้ ต่อไป แล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบว่าผูถ้ ือหุ น้ มีความประสงค์จะให้
พิจารณาวาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ต่อไปหรื อไม่
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้
1.1 รับทราบตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากระทรวงการคลังมีหนังสื อด่วนที่สุดที่ กค.0806.1/20725 ลง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ว่า กระทรวงการคลังเห็นว่าไม่จาต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งนี้ และจะมอบหมายให้ผแู ้ ทนกระทรวงการคลังที่เข้าประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น บมจ. อสมท ปฏิบตั ิตามนี้
ต่อไป
1.2 ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติเพื่อให้ความเห็นชอบการพิจารณาวาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ปรากฏคะแนน
ดังนี้
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เห็นด้วย
745,528 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.1314
ไม่เห็นด้วย
1,259,884 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.2221
งดออกเสี ยง
531,106,973 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 93.6334
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
34,106,750 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 6.0129
ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมส่ วนใหญ่งดออกเสี ยงและไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาวาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6
ดังนั้นที่ประชุมจึงไม่มีการพิจารณาทั้ง 3 วาระดังกล่าว
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ปี 2554 วันที่ 22 เมษายน 2553
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ปี 2554 วันที่ 22 เมษายน
2554 และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่ กฎหมายกาหนด รวมทั้งจัดส่ งรายงานการ
ประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้าแล้ว โดยรายงานการประชุมทั้งสิ้ นมี 16 หน้า หากผูถ้ ือหุ ้นมีความ
ประสงค์ ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผใู ้ ดประสงค์จะแก้ไขรายงานการ
ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ปี 2554 วันที่ 22 เมษายน 2554
นายสมชาย จันทรสอาด ผู้ถือหุ้น ขอทราบความคืบหน้าและโอกาสในการชนะคดีไร่ ส้ม และการจ่ายค่าชดเชยให้กบั อดีต
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 2 คน ที่ถกู บอกเลิกสัญญา คือ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และนายธนวัฒน์ วันสม
ประธาน ชี้ แจงว่า ความคืบหน้าเกี่ ยวกับคดี ไร่ ส้ม ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล สาหรับกรณี การจ่ายค่าชดเชย
ให้กบั อดีตกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ท้ งั 2 คน นั้น จะได้ช้ ี แจงในวาระ 3 ต่อไป จากนั้นขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2554 วันที่ 22 เมษายน 2554
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มพิจารณารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น บมจ. อสมท ปี 2554วันที่ 22 เมษายน 2554 แล้ว มีมติ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
567,152,357 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9873
ไม่เห็นด้วย
22,253 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0039
งดออกเสี ยง
49,744 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0087
วาระที่ 3 พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานและการบริ หารกิจการของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่ เดือนมกราคม
2554 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งรับทราบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับข้ อร้ องเรียนและเรื่องต่ าง ๆ ที่ปรากฏในสื่ อ
ประธานฯ นาเสนอผลการดาเนิ นกิจการต่อที่ประชุม โดยเป็ นผลการดาเนิ นกิจการระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึง ปั จจุบนั
ซึ่ งขอนาเสนอต่อที่ประชุมในรู ปแบบของ Video Presentation หลังจากนั้นได้ช้ ี แจงเกี่ยวกับสาเหตุที่ตอ้ งจัดให้มีการประชุม
วิสามัญในครั้งนี้ โดยกระทรวงการคลังแจ้งประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริ หารกิจการของ บมจ. อสมท 5 ประเด็น ดังนี้
1. เรื่ องการปฏิบตั ิ หน้าที่ของกรรมการ บมจ. อสมท ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของบริ ษทั และหลัก
ธรรมาภิ บาลที่ ดี ซึ่ งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ขอยืนยันว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ปฎิ บตั ิ หน้าที่ ตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความระมัดระวัง ความซื่ อสัตย์สุจริ ตและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั และมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ด้วยความเปิ ดเผยและโปร่ งใส รวมถึงคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้จดั ทา
นโยบายกากับดูแลกิ จการของ บมจ. อสมท ขึ้ นเป็ นครั้งแรกในรอบปี ที่ ผ่านมาด้วย และได้ใช้เป็ นกลไกในการบริ หารงาน
และเป็ นกลไกในการกาหนดหรื อเชื่ อมโยงความสาคัญระหว่างกรรมการ พนักงานและผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ย
โดยรวม
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2. กรณี ที่มีผถู ้ ือหุ น้ รายหนึ่ งมี จดหมายสอบถามถึงสาเหตุที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติ ไม่ฟ้องร้องดาเนิ นคดี
กทช. กรณี ไม่พิจารณาอนุมตั ินาเข้าอุปกรณ์บางประการที่ จะใช้ในการดาเนิ นโครงการ MMDS ของ บมจ. อสมท ซึ่ งเรื่ องนี้
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจาณาแล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการ กทช. ในเวลานั้น ซึ่ งทาหน้าที่เป็ น กสทช. ชัว่ คราว
แจ้งผลการพิจารณาเรื่ องนี้ ว่า ยังไม่พิจารณาคาขอของ บมจ. อสมท ไม่ใช่เป็ นการไม่อนุญาตให้ บมจ. อสมท นาเข้าอุปกรณ์
ประกอบกับคณะกรรมการ กทช. ในเวลานั้น เหลือเวลาปฏิบตั ิหน้าที่ไม่เกิน 1 เดือน เนื่ องจากมีการสรรหากรรมการ กสทช.
ใหม่แล้ว คณะกรรมการ บมจ.อสมท จึงมีความเห็นว่าควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กสทช ก่อน จึงจะมีจดหมายไปยัง
กสทช.เพื่อขอให้พิจารณาเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องแรก ซึ่ งเป็ นการรักษาประโยชน์ของ บมจ. อสมท โดยได้ทาจดหมายชี้ แจง
ไปเมื่ อ วันที่ 14 กันยายน 2554 และ กสทช. ได้แ จ้ง ให้ บมจ. อสมท ชี้ แจงรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ งที่ ไ ด้ร้ อ งขอ
เพราะฉะนั้น กระบวนการดาเนินการในเรื่ องนี้ จึงไม่ได้มีอะไรที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อไม่รักษาประโยชน์ของ บมจ.
อสมท
3. กรณี การต่อสัญญาและการรับค่าตอบแทนจากบริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด หรื อ ช่อง 3 จานวน 405
ล้านบาท ซึ่ งมีขอ้ กล่าวหาว่าเป็ นการดาเนิ นการที่ไม่ครบถ้วนตามสัญญาและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องที่ บมจ.
อสมท มีความเห็นแตกต่างจากสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในประเด็นสาคัญและมีขอ้ ถกเถียงทางกฎหมาย
บมจ. อสมท ได้มีจดหมายถึงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังขออนุมตั ิในการรับเงินค่าตอบแทนซึ่ งได้เจรจาตกลงกันแล้ว
แต่ สคร. มี ค วามเห็ น ว่า ไม่ ส ามารถท าได้เ พราะไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย ต่ อ มา บมจ. อสมท ได้มี จดหมายถึ งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี กาเพื่ อพิ จารณาให้ค วามเห็ นในเรื่ องดังกล่าว คณะกรรมการกฤษฎี กา คณะพิ เศษมี ศาสตราจารย์
ดร. พนัส สิ มะเสถียร เป็ นประธาน ได้พิจารณาเรื่ องนี้ โดยฟั งคาชี้ แจงจากทั้ง 2 ฝ่ ายแล้ว มีความเห็นว่า การรับเงิ น 405
ล้านบาท ของ บมจ. อสมท จากช่อง 3 เป็ นเรื่ องที่ ดาเนิ นการไปได้โดยชอบไม่ตอ้ งปฎิบตั ิตามขั้นตอนตามกฎหมายว่าด้วย
การให้เอกชนร่ วมงานในกิจการของรัฐอย่างที่ สคร. ตั้งประเด็นไว้แต่แรก และไม่เกี่ยวข้องกับการปฎิ บตั ิตามสัญญาเดิมซึ่ ง
ขยายระยะเวลาจาก 20 ปี ไปอีก 10 ปี โดยอัตโนมัติตามสัญญาที่ทาไว้ต้ งั แต่ปี 2533 ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวไม่ได้มีการ
แก้ไขสัญญาใด ๆ เพียงแต่ บมจ. อสมท ขอให้ ช่อง 3 จ่ายเงินให้ บมจ. อสมท เพิ่มขึ้น 405 ล้านบาท เป็ นค่าทดแทนการขาด
ผลประโยชน์ ที่ บมจ. อสมท ควรจะได้รับเมื่อมีการแก้สัญญาเมื่อปี 2533 เท่านั้น และช่ อง 3 ยินยอมที่จะจ่ายเงิ นให้ตาม
จานวนนั้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเดิม ขณะนี้ บมจ. อสมท ได้รับรู ้รายได้จานวน 405 ล้านบาท จากช่อง 3 เรี ยบร้อยแล้ว
ซึ่ งการดาเนินการในเรื่ องนี้ท้ งั หมดดาเนินการไปโดยสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
4. การจัดทาโครงสร้างองค์กรใหม่และการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง ซึ่ งกระทรวงการคลัง
ตั้งประเด็นว่าเป็ นเหตุที่กรรมการ บมจ. อสมท ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่ถูกต้องหรื อไม่ชอบ ขอชี้ แจงว่าโครงสร้างองค์กรใหม่
เป็ นสิ่ งที่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ประกาศต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นว่า ต้องการที่ จะปฏิ รูปโครงสร้างองค์กรนี้ ซึ่ งไม่เคย
เปลี่ ย นแปลงมานานกว่า 10 ปี แล้ว โดยจัด จ้า งที่ ปรึ กษาภายนอกมาทางานร่ วมกับคณะท างานปรั บปรุ งโครงสร้ า งที่
คณะกรรมการตั้งขึ้น และให้ฝ่ายบริ หารประสานนารายละเอียดการดาเนินการไปชี้แจงอธิ บายทาความเข้าใจกับพนักงานโดย
ตลอด ขณะนี้ การปรั บโครงสร้ างองค์กรเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยเป็ นการปรั บโครงสร้ างองค์กรเพื่อให้ บมจ. อสมท มี ความ
ทันสมัยสอดคล้องกับธุรกิจ มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องรับผิดชอบงานสมัยใหม่ เช่น โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม นอกจากนี้ ยงั มี
การขยายโครงสร้างของงานในแต่ละฝ่ ายให้มากขึ้ น สอดคล้องกับโลกที่ เปลี่ยนไป การดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นเมื่อประมาณ
2 เดือนที่ผา่ นมา ซึ่ งได้ช้ ีแจงทาความเข้าใจกับพนักงาน และประกาศใช้โครงสร้างดังกล่าวแล้ว จนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รับเรื่ อง
ร้องเรี ยนจากพนักงานว่ามีขอ้ ขัดข้องในเชิ งโครงสร้าง อย่างไรก็ตามเรื่ องการปรับโครงสร้างนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท
มีมติมอบหมายให้ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ในขณะนั้น ไปทาความเข้าใจกับพนักงาน ในเรื่ องโครงสร้างตามความเห็น
ของที่ ปรึ กษา แต่ กลับปรากฏว่ามี ช่ องว่า งที่ ทาให้เ กิ ด ความไม่เ ข้าใจในหมู่พนักงาน บมจ. อสมท ซึ่ งภายหลังจากที่ ไ ด้
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สอบถามพบว่ากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ไม่ได้สื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงานตามที่ คณะกรรมการฯ มีมติ มอบหมาย
จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหาและความไม่เข้าใจของพนักงานในช่วงประมาณเดือนสิ งหาคมและกันยายน ที่ผา่ นมา
5. การบอกเลิกจ้างสัญญาจ้างบริ หารของนายธนวัฒน์ วันสม ในตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท
โดยจ่ายเงิ นค่าตอบแทนการบอกเลิกสัญญา ขอชี้ แจงว่า เมื่อ 2 ปี ที่ แล้ว คณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็ นผูเ้ ลือกกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่โดยมติเอกฉันท์ ด้วยความเห็นว่าเป็ นผูท้ ี่มีความเหมาะสมในการปฎิบตั ิงาน แต่หลังจากปฎิบตั ิงานร่ วมกัน
ประมาณ 1 ปี กว่า กรรมการพบว่า การปฏิ บตั ิ งานของกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่น้ นั มี ปัญหาบางประการ ที่ อาจจะไม่
เหมาะสมหรื อไม่เป็ นไปตามคาดหวังของคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะเรื่ องการบริ หารงานบุ คคล การไม่ปฏิ บตั ิ ตามมติ ที่
คณะกรรมการฯ มอบหมายอย่างครบถ้วน ความไม่โปร่ งใสของการดาเนิ นการบางเรื่ อง อาทิ การใช้งบ CSR ของ บมจ.
อสมท ซึ่ งไม่ได้รับรายงานความคื บหน้าในเรื่ องนี้ สุ ดท้ายคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุ มเมื่ อเดื อนกันยายน
2554 จึงมีมติให้ต้ งั คณะทางานชุ ดหนึ่ ง มีประธานกรรมการตรวจสอบ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ เป็ นประธาน นายนัที
เปรมรัศมี และ รศ.ธี รภัทร สงวนกชกร เป็ นกรรมการ เพื่อตรวจสอบเรื่ องที่ เป็ นปั ญหา เรื่ องที่ มอบหมายแล้วไม่ได้นาไป
ปฎิบตั ิ เรื่ องที่ดาเนินการล่าช้า ไม่โปร่ งใส หรื อไม่ถกู ต้องตามข้อบังคับ โดยให้รายงานคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายใน
เวลา 15 วัน ปรากฏว่ามีเรื่ องต่าง ๆ ทั้งหมด 19 เรื่ อง ที่คณะกรรมการฯเห็นว่าน่าจะเป็ นปั ญหา โดยคณะกรรมการ บมจ.
อสมท ได้พิจารณากันเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 และเห็นว่าจาเป็ นที่ จะต้องบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยจ่ายค่าชดเชยจานวน
6 เดือน เนื่ องจากคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาว่ามีหลายประเด็นที่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าไม่ได้ปฏิ บตั ิตามมติคณะกรรมการ
บมจ. อสมท และอาจจะมี การดาเนิ นการบางอย่างที่ อาจทาให้ บมจ. อสมท ได้รับความเสี ยหายเพี ยงแต่ ยงั ไม่มีหลักฐาน
รับรองชัดเจน ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได้ใช้เวลาในการพิ จารณาอย่างรอบคอบ หากคณะกรรมการฯ จะบอกเลิ กสัญญาจ้าง
โดยถื อ ว่า มี ค วามผิ ดและไม่ ตอ้ งจ่ ายค่ า ชดเชย จากการไม่ป ฏิ บัติต ามกฎ ระเบี ยบหรื อไม่ปฎิ บัติต ามมติ คณะกรรมการฯ
ในสัญญาระบุว่าคณะกรรมการฯ ต้องตักเตื อนให้ผรู ้ ับจ้างปฎิ บตั ิ ตามกฎ ระเบี ยบและมติ คณะกรรมการภายในระยะเวลา
ที่ กาหนด หากปฏิ บตั ิ ไม่ครบจะต้องมี การตักเตื อนใหม่เพื่ อให้ดาเนิ นการ ซึ่ งจะใช้เวลานาน และหากกระทาผิดระเบี ยบ
ข้อบังคับจาเป็ นต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่ ง การตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กร
ใครจะเป็ นผูเ้ หมาะสมในการตรวจสอบผูบ้ ริ หารสู ง สุ ด แล้ว ถ้า ผู ้บ ริ หารสู ง สุ ด ยัง คงปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ อ ยู่ อาจจะท าให้
พยานหลักฐานต่างไม่ชดั เจนและครบถ้วน เช่ น รายละเอียดของการใช้จ่ายงบ CSR ของบริ ษทั ในแง่ ของการลงโฆษณา
การให้เวลาไปกับการกุศล ซึ่ งไม่ใช่การจ่ายเงินโดยตรง แต่เป็ น การให้เวลาของสถานี โทรทัศน์ และสถานี วิทยุกบั กิจกรรม
ที่ เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ งเมื่ อคิ ด เป็ นมูลค่ าแล้วมี จานวนสู งถึ งหลายร้ อยล้านบาท กรรมการใช้เวลาติ ดตามทวงถาม
มากกว่า 3 เดื อนแต่ ไม่ ไ ด้รับความกระจ่ า งในเรื่ องนี้ คณะกรรมการ จึ งตัด สิ นใจ ณ เวลานั้น ว่ามี ค วามจาเป็ นต้องให้
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ยตุ ิการปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่เพื่อมิให้องค์กรเสี ยหายมากขึ้น
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทางเลือกหลายทางและเห็นว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย 6 เดื อน เป็ น
ทางออกที่ ดีที่สุด เนื่ องจากหากต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งซึ่ งอาจต้องใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดื อน จะทาให้
บมจ. อสมทเสี ย หายมากกว่า ซึ่ งคณะกรรมการฯ ได้ต ัด สิ นใจไปบนพื้ นฐานข้อเท็จจริ ง ซึ่ งในส่ วนของคณะท างานที่
คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งได้ตรวจสอบพบการดาเนินการหลายเรื่ องที่สามารถนาไปสู่การแจ้งความร้องทุกข์ให้ดาเนิ นคดีต่อ
คณะกรรมการ ปปช. แล้ว ในขณะที่ บ างเรื่ องอยู่ ร ะหว่ า งการตรวจสอบ ซึ่ งทั้ง หมดตรวจสอบพบภายหลัง จากที่
คณะกรรมการฯ มี มติ ให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่หยุดปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในทางตรงข้ามหากกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ยังปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท อาจไม่พบว่าสัญญาบางสัญญาที่มีการลงนามโดยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
นั้น มีเนื้อหาแตกต่างไปจากมติของคณะกรรมการฯ ซึ่ งขณะนี้ ได้มีการดาเนิ นการในทางวินยั และดาเนิ นการแจ้งความร้อง
ทุกข์ต่อ ปปช. แล้วจานวน 2 เรื่ อง เรื่ องต่ าง ๆ ที่ ตรวจพบ ณ วันนี้ ถือว่ามี ความผิด แต่ ณ วันที่ 13 ตุ ลาคม 2554 ที่ คณะ
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กรรมการฯ ตัดสิ นใจนั้นยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้วา่ ผิดหรื อไม่ และหากตั้งกรรมการสอบสวนผูบ้ ริ หารสู งสุ ดในขณะที่
ปฏิบตั ิหน้าที่อยูน่ ้ นั ไม่มีทางประสบความสาเร็ จในแง่ความร่ วมมือจากบุคลากร และพยานหลักฐาน
นางฉันทนา จานง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ
1. การป้ องกันไม่ให้คลื่นวิทยุฯ ของ บมจ. อสมท ถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุฯ อื่น
2. ความครอบคลุมของพื้นที่การให้บริ การของสถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท
3. การจัดการกับสถานี วิทยุฯ ที่ออกอากาศเนื้ อหาไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูฟ้ ั ง แต่รบกวนการออกอากาศของสถานี วิทยุฯ บมจ.
อสมท และสถานีวิทยุฯ อื่นๆ
นายสุ ระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรม และรั กษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้ แจงว่า
เรื่ องดังกล่าวเป็ นปั ญหาเรื้ อรังมา 2-3 ปี แล้ว ในฐานะที่ เป็ นประธานอนุ กรรมการวิทยุ กระจายเสี ยงของ กสช. ได้รับเรื่ อง
ร้องเรี ยนประเภทนี้ จากทุกสถานี ปั จจุบนั ต้องเป็ นหน้าที่ ของ กสทช. 11 คน ที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ที่ จะต้องดาเนิ นการ
ต่อไป
นายสมชาย จันทร์ สอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
1. ระยะเวลาที่ นายสุ ระ นายสุ ระ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรม จะต้องทาหน้าที่ รักษาการกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
2. ความรับผิดชอบในการทาหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึ่ งถือว่าทางานบกพร่ อง เนื่ องจาก
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 2 คน คื อนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ลาออกก่อนครบวาระ ในขณะที่ คณะกรรมการสรรหาฯ ชุ ดที่ 2
เลือกนายธนวัฒน์ วันสม และถูกบอกเลิกสัญญาจ้างภายในระยะเวลา 2 ปี กว่า
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ
1. ความชัดเจนและรายละเอียดของข้อมูลที่คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมและชี้ แจงต่อกระทรวงการคลัง ตามหนังสื อ บมจ.
อสมท ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ที่กระทรวงการคลังอ้างถึง เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้นทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกันจึงควรจะได้
รับทราบเช่นเดียวกับกระทรวงการคลัง ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายหนึ่งเช่นกัน
2. ผลการดาเนินงานมาจากคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานร่ วมมือกัน ไม่ใช่ผลงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
3. ความชัดเจนและรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนิ นการต่อสัญญาร่ วมดาเนิ นกิจการโทรทัศน์สี กับ บริ ษทั บางกอกเอนเตอร์
เทนเมนท์ จากัด เพื่อเป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้รักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท อย่างแท้จริ ง
4. สาเหตุของการยื่นหนังสื อร้องเรี ยนเรื่ องโครงสร้างของ บมจ. อสมท
5. การทาหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจสอบงบประมาณที่ ใช้ในงาน CRS และเรี ยกร้ องให้มีการ
ตรวจสอบการใช้งบ CSR ว่าเป็ นการทุจริ ตเชิ งนโยบายหรื อพฤติกรรม ถ้าเชิ งพฤติกรรมควรให้ออก แต่ถา้ เป็ นเชิ งนโยบาย
กรรมการต้องมีส่วนรับผิดชอบ
6. ขอให้ประธานแจ้งความผิดของกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 19 ข้อ ต่อสาธารณชน
ประธาน ชี้แจงดังนี้
1. ผูท้ ี่ ทาหน้าที่ รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่จะต้องรั กษาการไปจนกว่าจะมี กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่คนใหม่
ซึ่ งขณะนี้คณะกรรมการ บมจ. อสมท อยูร่ ะหว่างพิจารณาประกาศการสรรหากรรมการ
2. กรรมการ บมจ. อสมท ได้แสดงความรับผิดชอบเมื่อพบว่า กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ที่ ผ่านการสรรหาไม่สามารถ
ปฏิ บตั ิ งานได้ โดยการยกเลิกสัญญาจ้าง ซึ่ งเป็ นการรับผิดชอบต่อองค์กร และขอยืนยันว่ากรรมการสรรหา และกรรมการ
บมจ. อสมท เชื่อว่าได้พิจารณาเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดในเวลานั้น อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป 2 ปี และพบว่าไม่เหมาะสม
จึงแสดงความรับผิดชอบด้วยการยกเลิกสัญญาจ้าง และชี้แจงบุคคลที่ถกู เลิกจ้าง กระทรวงการคลัง และผูถ้ ือหุน้
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3. ขอให้เลขานุ การบริ ษทั นาจดหมายถึ งกระทรวงการคลังลงวันที่ 16 พฤศจิ กายน 2554 เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
รวมถึงความเห็ นของคณะกรรมการกฤษฎี กาเกี่ ยวกับสัญญาร่ วมดาเนิ นกิ จการส่ งโทรทัศน์สี กับบริ ษทั บางกอกเอนเตอร์
เทนเมนท์ จากัด
4. การที่นายธนวัฒน์ วันสม ฟ้ อง บริ ษทั อสมท. จากัด (มหาชน) เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย 30 ล้านบาท ต่อศาลแรงงาน จะต้องไป
พิสูจน์ถึงเหตุให้เลิกจ้าง ซึ่ งได้ส่งรายละเอียดไปที่กระทรวงการคลังแล้ว
5. เรื่ องใหญ่เรื่ องหนึ่ งที่พบจากการที่กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ไม่ทาตามมติคณะกรรมการ อสมท คือ เรื่ อง MMDS ระบบ
โทรทัศน์บอกรับเป็ นสมาชิ กที่ จะมาพร้อมเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ซึ่ ง บมจ. อสมท มีคลื่น MMDS ทั้งหมด 144
MHz และคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติ ให้ทดลองทาบางส่ วน โดยให้ดาเนิ นการเองหรื อให้เอกชนมาลงทุน 40 MHz
แต่จากการตรวจสอบพบว่ากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ได้ให้สิทธิ เอกชนรายนั้นเป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมด 144 MHz ซึ่ งเรื่ องนี้
คณะกรรมการฯ ได้ทราบหลังจากมีการแต่งตั้งรักษาการแล้ว หากเรื่ องนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 และกรรมการ
มีขอ้ มูลหลักฐานที่ ชัดเจน คณะกรรมการฯ สามารถพิ จารณาบอกเลิ กสัญญาจ้างโดยไม่ตอ้ งจ่ายชดเชย 6 เดื อน แต่ที่คณะ
กรรมการฯ จาเป็ นต้องยอมจ่ ายค่ าชดเชยเพื่ อจะได้ตรวจสอบการทางานที่ ผ่านมาและพบว่ายังมี อีกหลายเรื่ องที่ จะต้อง
ดาเนินการต่อไปในอนาคต
นายลิม้ ศรนุวตั ิ ผู้ถือหุ้น ได้ขอบคุณผูบ้ ริ หารและกรรมการ บมจ.อสมท เรื่ องการปรับโครงสร้างองค์กร และการสนับสนุน
บุคลากรตามสายงาน และสอบถาม ดังนี้
1. งบประมาณที่ บมจ.อสมท จ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาในการจัดทาโครงสร้าง แต่ไม่ได้นามาใช้จะดาเนินการอย่างไรต่อไป
2. ผลการตรวจสอบการใช้งบประมาณด้าน CSR ของกรรมการตรวจสอบภายใน
3. การจ่ายค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการต่างๆ ควรจ่ายให้ทุกคณะ แต่หากคณะใดไม่มีผลงานควรคืนค่าตอบแทน
นายธนเดช พ่ วงพูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับ
1. เรื่ องการต่อสัญญากับ ช่อง 3 ตามมติคณะกรรมการฯ และความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ งประธานได้มีหนังสื อ
แจ้งไปยังช่ อง 3 เพื่ อให้ดาเนิ นการเกี่ ยวกับเรื่ องที่ กระทาผิดสัญญาจานวน 2 ฉบับ และช่ อง 3 ได้มีหนังสื อชี้ แจงกลับมา
เหตุใดจึงถือว่าช่อง 3 ได้ดาเนินการถูกต้องตามสัญญา จนนาไปสู่การต่อสัญญาให้สามารถดาเนินการต่อไปได้
2. การหารื อและขอความเห็นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรื อผูร้ ักษาการตาม พรบ. ประกอบกิจการกระจายเสี ยงและกิจการ
โทรทัศน์ นอกจากเหนือจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายวุฒินันท์ ปราบนอก ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับ
1. การยกเลิกสัญญาจ้าง นายธนวัฒน์ วันสม โดยให้เหตุผลว่า การปฏิบตั ิหน้าที่ไม่โปร่ งใส การบริ หารงานบุคคลมิชอบ และ
อาจจะมีการทุจริ ต มีความบกพร่ อง 19 ข้อ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการฯ ยังมียงั ไม่มีหลักฐานรับรองชัดเจน
จึงจ่ายค่าชดเชย แต่หากคณะกรรมการฯ จะบอกเลิกสัญญาจ้างโดยถือว่ามีความผิดจะไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชย ซึ่ งการให้ออกนั้น
เมื่อตรวจสอบกฎระเบี ยบมาตรการต่างๆ แล้ว ถ้าให้ออกเนื่ องจากการที่ ทาให้ บมจ. อสมท เสี ยหายจะต้องไม่จ่ายค่าชดเชย
และจะต้องดาเนินคดีให้ถึงที่สุด ถ้าเขาผิดจริ งเสี ยหายจริ ง เหตุใด อสมท ต้องไปจ่ายค่าชดเชย
2. ขอทราบความชัดเจนและข้อเท็จจริ งกรณี การต่อสัญญาช่อง 3 เนื่องจากคณะกรรมาธิ การฯ และหนังสื อพิมพ์บางฉบับเขียน
ข่าวในทานองที่มีการเอื้อประโยชน์กนั
ประธาน ขอตอบประเด็นข้อสงสัยดังนี้
1. การต่อสัญญาร่ วมดาเนิ นกิจการโทรทัศน์สี กับบริ ษทั บางกอกเอนเตอร์ เทนเมนท์ จากัด นั้น ได้ดาเนิ นการตั้งแต่ปี 2533
โดยต่อสัญญาไป 20 ปี และระบุว่า เมื่อครบ 20 ปี คือในปี 2553 ให้ขยายต่อไปได้อีก 10 ปี โดยกาหนดค่าตอบแทนไว้แล้ว
และมีเงื่อนไขว่า ช่อง 3 ต้องไม่ดาเนิ นการใดที่ ผิดจากสัญญา และต้องปรับปรุ งอุปกรณ์ให้ อสมท ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 50
ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่า บมจ. อสมท เสี ยเปรี ยบ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่ องจากสัญญาเขียนไว้ชดั เจน โดยก่อน
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จะครบ 20 ปี ได้มีการตั้งกรรมการมาตรวจสอบและสอบถามเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนิ นการที่ อาจเป็ นการผิดสัญญา ในส่ วนที่
ไม่ได้ดาเนิ นกิ จการเองโดยบริ ษทั คู่สัญญา คื อบริ ษทั บางกอกเอนเตอร์ เทนเมนต์ จากัด แต่พบว่า บริ ษทั บี อีซีเวิลด์ จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ลูกอื่นๆ เข้ามามีส่วนในการดาเนิ นการ จึ งได้มีหนังสื อไปแจ้งว่า บริ ษทั บางกอกเอนเตอร์ เทนเมนต์
จากัด ไม่ได้ทากิจการเอง ถือว่าเป็ นการผิดสัญญา ซึ่ งบริ ษทั บางกอกเอนเตอร์ เทนเมนต์ จากัด ได้ช้ ี แจงว่าบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ น
กิ จการเอง และได้มีการตักเตื อ นไม่ ให้บ ริ ษ ทั ลูกที่ นาชื่ อ และเครื่ องหมายของช่ อง 3 ไปใช้ นอกจากนี้ ย งั ได้ช้ ี แ จงไปยัง
กระทรวงพาณิ ชย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว อย่างไรก็ตามหากไม่มีการดาเนิ นการใด ๆ เมื่อครบกาหนดตามสัญญาใน
เดือนมีนาคม 2553 ช่ อง 3 จะสามารถดาเนิ นการตามสัญญาไปได้อีก 10 ปี จึงได้มีการเจรจาว่า บมจ. อสมท เสี ยเปรี ยบและ
สุ ดท้ายบริ ษทั บางกอกเอนเตอร์ เทนเมนต์ จากัด ได้ยอมจ่ายค่าตอบแทนผลประโยชน์นอกเหนื อสัญญาจานวน 405 ล้านบาท
ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม สาหรับกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ สงสัยว่าจะมีกรรมการคนใดได้รับผลประโยชน์จากการดาเนิ นการเรื่ องนี้ ขณะนี้
ได้มีผยู ้ ื่นเรื่ องต่อ ปปช. ให้มีการตรวจสอบและปปช ได้รับเรื่ องไว้แล้ว
2. กรณี การเลิ กจ้างกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่น้ นั นอกจากประธานกรรมการจะเรี ยกกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่มาพบ
เพื่อตักเตื อนและแจ้งปั ญหา ต่าง ๆ ให้ทราบแล้ว คณะกรรมการฯ ยังเคยมีมติ ให้ประธานเชิ ญกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
มาตักเตือนและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่ องที่เกิดความบกพร่ องและยังไม่ได้ดาเนิ นการ แต่การตั้งกรรมการสอบสวนบุคคลที่
เป็ นหมายเลข 1 ขององค์กรไม่ ใ ช่ สิ่ งที่ ค วรให้ทุ กคนในองค์ก รรู ้ เนื่ อ งจากจะกระทบต่ อ การท าหน้า ที่ บ ริ ห ารองค์ก ร
นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เริ่ มตั้งคาถามว่า การปฏิบตั ิงานในหลายข้อ
ไม่ได้เป็ นไปตามเกณฑ์ประเมิน
3. กรณี การจ่ายเงินชดเชยนั้น เนื่องจากในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างพบว่ายังไม่ผิดสัญญา เนื่ องจากยังไม่
พบข้อเท็จจริ งมากนัก แต่มีความเชื่อว่ามีบางเรื่ องคณะกรรมการฯ มีมติไปแล้วแต่ไม่มีการดาเนิ นการ บางเรื่ องดาเนิ นการผิด
ไปจากมติคณะกรรมการฯ จึงตัดสิ นใจให้ยุติการปฏิบตั ิ งาน และต้องจ่ายค่าชดเชย ซึ่ งหากไม่จ่ายค่าชดเชยจะต้องบอกว่ามี
ความผิดในข้อใด ให้โอกาสชี้แจงหรื อ ตั้งกรรมการสอบสวน แต่สาหรับข้อมูล ณ วันนี้มีความผิดเพียงพอที่จะเลิกจ้างได้โดย
ไม่จ่ายค่าชดเชย แต่ไม่สามารถกลับไปยกเลิกค่าชดเชยที่มีมติจ่ายไปแล้วได้
นางสุ นทรีย์ แก้ วกรณ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า
1. โครงสร้าง อสมท ที่ประธานกล่าวถึงในวันนี้ ไม่เหมือนกับฉบับที่เข้าที่ประชุมเมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2554 ซึ่ งฉบับนั้น
เห็นว่าไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม จึงได้ร้องเรี ยนให้มีการปรับแก้ไข ซึ่ งโครงสร้างฉบับนี้ ได้มีการปรับแก้หลังจากประชุมแล้ว
และเป็ นคนละฉบับกับที่ไปร้องเรี ยน
2. กรณี ร้องเรี ยนเรื่ องการบริ หาร ในการที่ฝ่ายบริ หารโยกย้ายพนักงานเพียงแค่ระดับฝ่ ายหรื อ ระดับส่ วน และได้ทาหนังสื อ
ชี้ แจงคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ แต่ คณะกรรมการฯ ไม่รับหนังสื อชี้ แจงของตนเอง แต่ กลับรั บหนังสื อชี้ แจงของ
พนักงาน
3. กรณี งานบริ หารงานบุคคลนั้น ก่ อนที่ ตนเองจะมารับตาแหน่ ง ผูบ้ ริ หารและงานด้านนี้ มีปัญหามาตลอด รวมถึ งกับทาง
สหภาพ แต่เมื่อมารับหน้าที่ ดูแลสามารถดาเนิ นการไปได้ เพราะฉะนั้นจะอ้างว่างานบริ หารงานบุ คคลล้มเหลวในสมัยที่
ตนเองรับผิดชอบหรื อในสมัยนายธนวัฒน์ วันสม คิดว่าค่อนข้างจะไม่ยตุ ิธรรม รวมทั้งมีการตั้งกรรมการสอบวินยั ตนเองและ
นายพลชัย วินิจฉัยกุล ซึ่ งไปร้องเรี ยนเพื่อประโยชน์ของ บมจ. อสมท แต่คนร้องขอความเป็ นธรรมกลับถูกตั้งกรรมการสอบ
วินยั
ประธาน ชี้แจงประเด็นต่างๆดังนี้
1. การแต่ งตั้งกรรมการสอบวิ นัยผูบ้ ริ หาร อสมท เนื่ องจากวันที่ มีการไปร้ องเรี ยนขอความเป็ นธรรมต่ อรั ฐมนตรี สานัก
นายกรั ฐมนตรี เป็ นวันที่ ผูบ้ ริ หารนัดที่ จะมาชี้ แจงเรื่ องนี้ ในที่ ประชุ มคณะกรรมการกิ จการสัมพันธ์ ซึ่ งได้เชิ ญกรรมการ
โครงการสร้างมาชี้แจง ซึ่ งผูท้ ี่ถูกตั้งกรรมการสอบวินยั เป็ นเลขานุการของกรรมการโครงสร้างซึ่ งควรร่ วมชี้ แจงในที่ประชุม
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ในวันนั้น แต่ ไม่เข้าประชุ มกลับ ไปร้ องเรี ยนต่ อรั ฐมนตรี โดยไม่นาปั ญหาหรื อนาประเด็นไปสู่ การแก้ไขโดยกรรมการ
โครงสร้ าง ซึ่ งเป็ นการกระทาข้ามผูบ้ ังคับบัญชา และไม่ไ ด้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาครบถ้วน จึ งเป็ นประเด็นให้มีการตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินยั
2. การบริ หารงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ขอเรี ยนให้ทราบว่า กรรมการกากับดูแลกิจการ ได้รับเรื่ องร้องเรี ยน
จากผูป้ ฏิ บตั ิ งานบางคน จึ งขอให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ช้ ี แจงเรื่ องการบริ หารงานบุคคลเท่ านั้น ซึ่ งขออนุ ญาตไม่ลง
รายละเอียดเนื่องจากเป็ นการบริ หารภายในองค์กร และเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดปัญหาในช่วงที่ผา่ นมา
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นว่า
1. ควรตั้งกรรมการกลางตรวจสอบข้อเท็ จจริ งกรณี การบอกเลิ ก สั ญญาจ้า งบริ หารงานในต าแหน่ ง กรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่
2. ควรกาหนดให้กรรมการ บมจ. อสมท ดารงตาแหน่งสมัยเดียว
3. จัดทาจรรยาบรรณของกรรมการ โดยกรรมการจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนและไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการ
4. กรณี กรรมการมีความผิดให้สามารถถอดถอนได้
นายเกษม ขวัญกิจรวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในอนาคต บมจ.อสมท จะบริ หารงานอย่างไรไม่ให้เกิดปั ญหากับองค์กร และ
บุคลากรของ บมจ. อสมท และขอให้ประธานชี้ แจงข้อกล่าวหากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ท้ งั 19 ข้อ รวมทั้งประเด็นที่
นายธนวัฒน์ วันสม อดีตกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ให้สมั ภาษณ์วา่ ไม่เคยได้รับการเรี ยกมาชี้แจงข้อเท็จจริ ง
ประธาน ชี้ แจงว่า การที่ บมจ.อสมท ได้รับคัดเลือกเป็ นรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทพัฒนาองค์กรดีเด่นจากกระทรวงการคลัง
เป็ นครั้งแรก ถือเป็ นความสาเร็ จที่ผถู ้ ือหุน้ น่าจะไว้วางใจองค์กรได้ในระดับหนึ่ ง สาหรับกรณี การเรี ยกกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ ม าชี้ แจงนั้น ได้เ ชิ ญกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ม าพบในระยะเวลา 5-6 เดื อ นที่ ผ่า นมา อย่า งน้อ ยที่ สุ ด 3-4 ครั้ ง
แต่สาหรับคณะกรรมการที่ต้ งั ขึ้ นเพื่อให้ดาเนิ นการสอบสวนภายใน 15 วันนั้นมีหน้าที่ ไปตรวจเอกสารหลักฐานและจัดทา
รายงานเสนอ ไม่ได้ให้เรี ยกผูใ้ ดมาสอบสวน สาหรับข้อกล่าวหา 19 ข้อนั้นในส่ วนของรายละเอียดที่ ไม่ได้เปิ ดเผยเนื่ องจาก
อาจจะทาให้เกิดความเสี ยหายมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะกับกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ แต่อาจรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. อสมท
ด้วย
ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นเกี่ ยวกับผลประโยชน์ที่บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จากัด (มหาชน) ทากับ บมจ. อสมท เพื่อดาเนิ นการ
โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิ กหรื อ ทรู วิชนั่ ส์ ซึ่ งจ่ายผลตอบแทนมากกว่า เมื่อเปรี ยบเที ยบกับการต่อสัญญาสัมปทาน
ของสถานี โทรทัศน์สี ช่อง 3 โดยเบื้องต้นผลประโยชน์ที่ บมจ. อสมท จะได้จากช่อง 3 จะต้องไม่นอ้ ยกว่าบริ ษทั เอกชนอื่น
ทาให้มีประเด็นข้อสงสัยที่อาจจะมีเรื่ องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
ประธาน ชี้แจงว่า คณะกรรมการกฤษฎี กาวินิ จฉัยไว้ว่าสัญญาระหว่าง บมจ. อสมท กับ ช่ อง 3 ต่อไปโดยอัตโนมัติตามที่
แก้ไขเมื่อปี 2533 สาหรับเงินจานวน 405 ล้านบาท ที่เจรจาได้เป็ นเรื่ องนอกเหนื อสัญญา ซึ่ ง บมจ. อสมท สามารถรับได้โดย
ไม่มีการแก้ไขสัญญา ทั้งนี้จะได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั นาคาวินิจฉัยกฤษฏีกาเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท
นายสมชาย จันทร์ สอาด ผู้ถือหุ้ น แสดงความเห็ นว่า นางสุ นทรี ย ์ แก้วกรณ์ ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย เดิ มคื อผูบ้ ริ หารระดับรอง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ จึงถือว่าเป็ นการแสดงความเห็นเรื่ องการเสี ยผลประโยชน์ของตัวเอง
นางสาวรัชชสรา แก้ วเกิดมี ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า
1. กรณี นายธนวัฒน์ วันสม หากมีการพิจารณาความผิดในวันนี้ แล้ว บมจ. อสมท ไม่ตอ้ งจ่ายเงิ นชดเชยเพราะมี
หลักฐานว่าผิดจริ ง ซึ่ งหมายความว่ามติกรรมการ บมจ. อสมท ก่อนนี้ได้สร้างความเสี ยหายให้กบั บมจ.อสมท
2. กรณี ที่ปรากฏเป็ นข่าวว่า ประธานได้จบั เข่าคุยกับผูบ้ ริ หารช่อง 3 เป็ นการดาเนินการในฐานะใด
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ประธาน ชี้แจงว่า
1. การนัดเจรจากับนายประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บางกอกเอนเตอร์เทนเมนท์ จากัด ณ สานักงาน
อสมท. ได้ดาเนินการในฐานะประธานกรรมการ เพื่อขอให้ชดเชยให้กบั บมจ.อสมท ในการที่อสมท เสี ยเปรี ยบเรื่ องสัญญา
2. กรณี การบอกเลิกสัญญาจ้าง แล้วจ่ายเงินชดเชย 6 เดือน แล้วคิดว่าทาให้ อสมท เสี ยหาย แต่หากไม่เลิกจ้างตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม 2554 อาจทาให้ อสมท เสี ยหายมากกว่านี้
3. กรณี การเรี ยกกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่มาพบ และตักเตือนเรื่ องวิธีการทางานเป็ นความเห็นชอบร่ วมกันของ
กรรมการที่ประสงค์จะให้ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนของกรรมการทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุ งการทางาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานและการบริ หารกิจการของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่เดือนมกราคม
2554 จนถึงปัจจุบนั รวมทั้งรับทราบข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนและเรื่ องต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่ อ
วาระที่ 4 พิจารณาถอดถอนกรรมการ บมจ. อสมท ทุกราย โดยพิจารณาลงมติเป็ นรายบุคคล
สื บเนื่ องจากผลการลงมติ ไม่เห็นชอบให้มีการพิ จารณาวาระที่ 4 ตามที่ กล่าวข้างต้น ดังนั้นจึ งไม่มีการพิ จารณา
วาระนี้
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีถ่ ูกถอดถอนจากตาแหน่ ง

สื บเนื่ องจากผลการลงมติ ไม่เห็นชอบให้มีการพิ จารณาวาระที่ 5 ตามที่ กล่าวข้างต้น ดังนั้นจึ งไม่มีการพิ จารณา
วาระนี้
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขชื่อกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท

สื บเนื่ องจากผลการลงมติ ไม่เห็นชอบให้มีการพิ จารณาวาระที่ 6 ตามที่ กล่าวข้างต้น ดังนั้นจึ งไม่มีการพิ จารณา
วาระนี้
วาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ
ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และพนักงาน บมจ. อสมท ควรมีส่วนร่ วมในการปรับผังรายการวิทยุของ บมจ. อสมท
ประธาน ชี้ แจงว่ากระบวนการและขั้นตอนในการปรั บผังรายการเป็ นการดาเนิ นงานของฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดปัจจุบนั ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรื อแทรกแซงการดาเนินการแต่อย่างใด
นายสุ วิทย์ มิ่งมล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า ในฐานะที่เป็ นพนักงาน บมจ. อสมท ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ มัน่ ใจว่าพนักงาน บมจ.
อสมท ทุกคนตระหนักและให้ความสาคัญกับเรื่ องของจิ ตวิญญาณและจรรยาบรรณของความเป็ นสื่ อ ดังนั้นสิ่ งที่ ผถู ้ ือหุ ้น
แสดงความห่ วงใย เช่ น กรณี การทุจริ ตในเรื่ องต่ าง ๆ ขอให้มนั่ ใจว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จ บมจ. อสมท ได้ติดตาม
ตรวจสอบตามกรอบที่พนักงานของ บมจ. อสมท จะดาเนิ นการได้ ซึ่ งได้มีการทักท้วง และตรวจสอบเพื่อให้การดาเนิ นการ
เป็ นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมาย และกฎระเบี ยบต่าง ๆ ของบริ ษทั โดยได้บนั ทึ กไว้เป็ นหลักฐานทาง
กฎหมายในรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
นางจารุ วรรณ ปั้นทอง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า บมจ. อสมท ควรปรับปรุ งรู ปแบบและเทคนิคในการนาเสนอรายการกีฬา
ให้น่าสนใจ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 10 – 20 ปี หันมาสนใจข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในวงการกีฬาให้มากขึ้น
นายลิม้ ศรนุวัฒน์ ผู้ถือหุ้ น แสดงความเห็นว่า บมจ. อสมท ควรมีสวัสดิ การให้ความช่ วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลแก่
พนักงาน บมจ. อสมท เกษียณอายุ
ประธาน ขอรับไว้ให้ฝ่ายบริ หารนาไปพิจารณา
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นายสถาพร ชินะจิต ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า
1. กรรมการได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
เมื่อพบว่ามีเหตุอนั สมควร
2. การที่กระทรวงการคลัง ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ แสดงความประสงค์ในการงดออกเสี ยงในการพิจารณาวาระที่
เกี่ ยวข้องกับการถอดถอนกรรมการทั้งคณะ เป็ นการแสดงให้ว่ากระทรวงการคลังยังให้เกี ยรติ ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยในฐานะที่
หน่วยงานนี้เป็ นบริ ษทั มหาชน
3. การเปลี่ยนแปลงกรรมการต้องอยูใ่ นกรอบของธรรมาภิบาล ไม่มีธรรมเนียมที่ไหนที่จะต้องเปลี่ยนคณะกรรมการ
ทั้งคณะหรื อเปลี่ยนคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ถึงแม้เรื่ องของการแทรกแซงเป็ นเรื่ องที่มีอยู่ได้แต่จะต้องอยู่
ในกรอบธรรมาภิ บาลที่ สมเหตุ สมผล ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชน ได้กาหนดให้มีการเปลี่ ยนแปลงกรรมการบริ ษทั
จานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดทุกปี ถือเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ดีและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานที่ต่อเนื่ องของ
บริ ษทั
3.. ในฐานะที่ บมจ. อสมท เป็ นองค์กรด้านสื่ อสารมวลชน ควรปรับปรุ งเกี่ยวกับเรื่ องการสื่ อสารภายในให้มีความ
ชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างพนักงาน ผูบ้ ริ หาร และคณะกรรมการ
4. บมจ. อสมท ควรจัดทาป้ ายบอกทางแต่ละจุด โดยเริ่ มตั้งแต่จุดลงทะเบียนไปจนถึงทางไปห้องประชุมให้ชดั เจน
เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกคน โดยหวังว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ผูถ้ ือหุ น้ และพนักงานจะมีส่วน
ช่ วยให้ บมจ. อสมท มีความเข้มแข็งและเป็ นธุ รกิ จสื่ อมืออาชี พต่อไปในอนาคต ขอปิ ดการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่
1/2554 และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้มาร่ วมประชุมในครั้งนี้
เลิกประชุมเวลา 18.00 น.

(ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ)
กรรมการ บมจ. อสมท

(นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย)์
กรรมการ บมจ. อสมท
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