รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษทั อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559
วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559
ณ ห้ องบอลรู ม Hall A ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ิ
เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าประชุม
1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข
ประธานกรรมการ
2. พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการสรรหา
3. นางปานทิพย์ ศรี พิมล
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวีรศักดิ์ โฆสิ ตไพศาล
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
6. นางจิราพร คูสุวรรณ
กรรมการอิสระ
7. นายไกรทส องค์ชยั ศักดิ์
กรรมการอิสระ
8. นางสุ ดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. ศาสตราจารย์ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายสุ วิทย์ นาคพีระยุทธ
กรรมการอิสระ
11. นายพิเศษ จียาศักดิ์
กรรมการอิสระ
12. นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าประชุม
1. นายณัฐจักร ปัทมสิ งห์ ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
ผู้บริหารที่เข้ าประชุม
1. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
2. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
3. นายเสฏฐวุฒิ จันทร์วาววาม
4. นายสุ นทร อารี รักษ์
5. นายวิโรจน์ ตรับวงศ์วิทยา
6. นางสาวธนพร ทวีพาณิ ชย์

ติดภารกิจ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานการตลาดและสื่ อ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและ
สนับสนุนเชิงเทคนิค
ผูอ้ านวยการฝ่ ายเลขานุการบริ ษทั
เลขานุการบริ ษทั
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ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
1. นางสาวระพีพร เครื อมา
2. นางสาวดารุ ณี ตีรสมิทธ
3. นางเบ็ญจมาภรณ์ ปัญญาพานิช

ผูอ้ านวยการสานักตรวจสอบการเงินที่ 20
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการ

ผู้มาประชุม
1. กระทรวงการคลัง ถือหุ น้ จานวน 452,134,022 หุ น้ (โดย นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิ จ
ชานาญการพิเศษ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิ น จากัด ถือหุ น้ จานวน 78,865,978 หุน้ (โดยนางสาววลัยพร เรื องฉาย เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
3. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ จานวน 570 ราย ถือหุน้ จานวน 30,780,267 หุน้
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
พลเอกฉั ตรเฉลิม เฉลิมสุ ข ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม แจ้งว่า ขณะนี้ มีผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุ ม
จานวน 572 ราย โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองจานวน 366 ราย ถือหุน้ 2,243,231 หุ น้ และผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะ
จานวน 206 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 559,537,036 หุน้ รวมทั้งหมด 561,780,267 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 81.7612 ของจานวนหุ น้
ที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จึ งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และขอเปิ ดการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท
ประจาปี 2559 และก่อนเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ลาดับที่ 1 แสดงตนและแนะนา
ตัวต่อที่ประชุม
นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์ นักวิเคราะห์ รัฐวิสาหกิจชานาญการพิเศษ ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตนพร้อม
แนะนาตนเอง
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริ ษทั ฯ มีกรรมการจานวนทั้งสิ้ น 13 คน โดยมีกรรมการที่ไม่มาประชุมจานวน 1 คน
เนื่องจากติดภารกิจ สาหรับกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม จานวน 12 คน ประกอบด้วย
1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข
ประธานกรรมการ
2. พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการสรรหา
3. นางปานทิพย์ ศรี พิมล
กรรมการ
และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวีรศักดิ์ โฆสิ ตไพศาล
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
6. นางจิราพร คูสุวรรณ
กรรมการอิสระ
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7. นายไกรทส องค์ชยั ศักดิ์
8. นางสุ ดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
9. ศาสตราจารย์ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์
10. นายสุ วิทย์ นาคพีระยุทธ
11. นายพิเศษ จียาศักดิ์
12. นายศิวะพร ชมสุ วรรณ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

นายศิ วะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ แนะนาผูบ้ ริ หารระดับสู ง เลขานุ การบริ ษทั และผูส้ อบบัญชี จาก
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จากนั้นประธานฯ ขอให้นางสาวธนพร ทวีพ าณิ ช ย์ เลขานุ การบริ ษ ทั ชี้ แ จงผูถ้ ื อหุ ้นทราบเกี่ ย วกับ วิ ธีการ
ลงคะแนนเสี ยงและวิธีปฏิบตั ิในการประชุม
นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริ ษัท ชี้ แจงผูม้ าประชุมโดยสรุ ปดังนี้ การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุ น้ 1 หุ น้ เป็ น
1 เสี ยง ดังนั้นผูถ้ ือหุ น้ แต่ละราย จะมีเสี ยงตามจานวนหุ ้นที่ถืออยู่หรื อรับมอบฉันทะมา การขอมติ จากที่ประชุ มสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้น เมื่ อสิ้ นสุ ดการประชุ มแต่ ละวาระ ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่ านลงมติ เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยงในบัตร
ลงคะแนน จากนั้นประธานฯ จะขอมติ จากที่ ประชุ ม โดยขอให้ผูท้ ี่ ไม่เห็ นด้วยและงดออกเสี ยงยกมื อขึ้ นก่ อน เพื่ อให้
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เก็บบัตรลงคะแนน และจะขอเก็บบัตรผูท้ ี่เห็นด้วยเป็ นลาดับต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเสร็ จสิ้ นการประมวลผล
คะแนน บริ ษทั จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ แบ่งเป็ นคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง โดยแสดงเป็ น
สัดส่ วนร้อยละของผูถ้ ือหุ ้นตามมติ ที่ตอ้ งใช้ ผลคะแนนเสี ยงที่นบั ได้จะเป็ นคะแนนเสี ยงที่ รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
ที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุน้ ของผูล้ งทะเบียนเข้าประชุมล่าสุ ดในวาระ
นั้นๆ ส าหรั บวาระเลื อกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็ นรายบุ คคล และในกรณี ผูถ้ ื อหุ ้นมี ขอ้ ซักถามหรื อแสดง
ความคิ ดเห็ นในแต่ ละวาระ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ประจาจุ ดไมโครโฟน และเมื่อประธานฯ อนุ ญาตแล้ว ขอความกรุ ณา
แนะนาตนเอง ก่อนแสดงความคิดเห็นด้วย
ประธานฯ ชี้ แจงว่าเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยง บมจ. อสมท ได้จดั ให้มีสักขีพยานผูต้ รวจสอบการนับ
คะแนนเสี ยง โดยขออาสาสมัครผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย 2 คน ร่ วมเป็ นสักขีพยานผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยง คือ
1. นางสาววริดา โสรัตน์ ผู้ถือหุ้นรายย่ อย เสนอชื่อร่ วมเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยง
2. นายเอกลักษณ์ รั ตนะ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวปรารถนา หงษ์ กา เสนอชื่ อร่ วมเป็ นผูต้ รวจสอบการนับ
คะแนนเสี ยง
จากนั้น จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดย บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
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และเสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อพิ จารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่า งวัน ที่
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558
เมื่อครบกาหนดเวลาที่ เปิ ดให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระและรายชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่ อ
บุ ค คล เพื่ อพิ จารณาเข้า รั บการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 255 9 ทั้งทางไปรษณี ย ์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้คานึ งถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุ ้น และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จึ งได้จดั
ให้มีระบบรับคาถาม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถส่ งคาถามล่วงหน้าเกี่ ยวกับวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ทั้งทางไปรษณี ย ์
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail) และทางโทรสารระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2559 ซึ่ งเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว
ไม่ปรากฏว่ามี ผูถ้ ื อหุ ้นส่ งคาถามล่วงหน้ามา แต่ บริ ษทั ได้รับคาถามล่วงหน้าทางไปรษณี ยภ์ ายหลังจากวันครบกาหนด
จานวน 1 ราย คื อ ดร.พรชัย ดี ไพศาลสกุล ได้ส่ งค าถามล่ วงหน้าเกี่ ยวกับวาระการประชุ มสามัญผู ถ้ ื อหุ ้น วาระที่ 4
โดยต้องการทราบความเป็ นไปได้ดา้ นกลยุทธ์ในการสร้างผลตอบแทนการลงทุน (ROE) ที่ชดั เจน ซึ่ งฝ่ ายบริ หารจะได้ตอบ
คาถามดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่
21 มีนาคม 2559 เพื่อจัดส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2559
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2558 วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ประจาปี 2558 วันที่
24 เมษายน 2558 และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด และจัดส่ ง
รายงานการประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมเอกสารการประชุ มล่วงหน้า รวมทั้งได้จดั ส่ งรายงานการประชุ มทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบี ยนให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ แสดงข้อคิ ดเห็นได้พิจารณา โดยแจ้งว่าหากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุ ม โปรดแจ้งกลับ
บริ ษทั ภายใน 7 วัน ตามคาแนะนาของผูถ้ ือหุ น้ สาหรับในที่ประชุ มนี้ หากผูถ้ ือหุ น้ มีความประสงค์ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผใู ้ ดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จะขอให้ที่ประชุม
ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ประจาปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 แล้ว
มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

562,160,161 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9953
5,600 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0009
20,500 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0036
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วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริษทั ประจาปี 2558 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)
ประธานฯ มอบหมายให้นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ นาเสนอผลการดาเนิ นกิจการประจาปี 2558 ต่อที่ประชุมในรู ปแบบ
ของ Video Presentation เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ โดย บมจ. อสมท ได้นาส่ งรายงานประจาปี 2558 และรายงาน
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจาปี 2558 ในรู ปแบบ CD–Rom พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ มให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกคนแล้ว และ
รายงานรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
1. สถานการณ์ของธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอล
ปัจจุบนั ธุ รกิจโทรทัศน์ดิจิตอลมีการแข่งขันที่รุนแรงมาก ประกอบกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และเทคโนโลยีมี
การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยผูบ้ ริ โภคนิ ยมบริ โภคสื่ อดิ จิตอลเพิ่ มมากขึ้ น ส่ งผลให้เกิ ดการย้ายงบโฆษณาจากสื่ อ
ประเภทเดิ มไปยังสื่ อดิ จิตอลอย่างรวดเร็ ว จากสถานการณ์ ดงั กล่าว บมจ.อสมท จึ งได้วางแผนรองรับการเติ บโตของสื่ อ
ดิจิตอล โดยกาหนดประเด็นเรื่ องดิจิตอลเป็ น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ของ บมจ. อสมท ประจาปี 2559-2563
รวมทั้งกาหนดเป้ าหมายของการดาเนิ นการที่ชดั เจน โดยในระยะแรกในปี 2559-2560 จะเน้นการสร้าง Platform และ
คลังของเนื้ อหารายการ (Contents) ที่ เป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ของ บมจ. อสมท เพื่ อเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาธุ รกิ จที่ สร้างรายได้
เพิ่มขึ้นให้กบั บมจ. อสมท ในอนาคต
2. การดาเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บมจ. อสมท ได้ให้ค วามสาคัญในการต่ อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น โดยในปี 2558 ได้ดาเนิ นการตาม
กระบวนการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทย และจะยื่นขอรับประกาศนียบัตรฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2559
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
- ในปี 2558 บมจ. อสมท ได้ดาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดกิจกรรม
“โครงการปั นความรู ้สื่อสร้างสรรค์สู่โรงเรี ยน” เพื่อเผยแพร่ แนวคิดและสร้างความตระหนักด้านการรู ้เท่าทันสื่ อ อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556”
- บมจ. อสมท เป็ น 1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในการดาเนิ นธุ รกิจที่ยงั่ ยืนด้าน
สิ่ งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance) หรื อ ESG 100
- บมจ. อสมท ได้รับรางวัล “Recognition” รายงานความยัง่ ยืน ประจาปี 2558
สาหรับการดาเนินการของ บมจ. อสมท ในประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับผลการดาเนิ นงานตามที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้
แสดงความคิดเห็นไว้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ประจาปี 2558 นั้น มีดงั นี้
1. คลื่นความถี่ยา่ น 2600 MHz (MMDS)
บมจ. อสมท ได้หารื อร่ วมกับ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (กสทช.) และรองนายกรั ฐมนตรี ที่ กากับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ไอซี ที)ได้
ข้อสรุ ป ดังนี้
- ส่ วนที่ 1 บมจ. อสมท จะคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) บางส่ วนให้กบั ภาครัฐเพื่อนาไป
ประมูลให้บริ การระบบสื่ อสารไร้สายความเร็ วสู ง (4G) ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดาเนิ นการแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ กสทช. มี
อานาจในการจ่ายค่าเยียวยาให้กบั บมจ. อสมท โดยมีหน่วยงานกลางเป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าของคลื่นความถี่ดงั กล่าว
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- ส่ วนที่ 2 บมจ. อสมท จะนาคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) ส่ วนที่เหลือมาประกอบธุ รกิจการ
ให้บริ การโทรทัศน์แบบบอกรับเป็ นสมาชิก ซึ่ งจะเป็ นรายได้ในระยะยาวของ บมจ. อสมท
2. การบริ หารจัดการทรัพย์สิน – ที่ดิน 50 ไร่
- บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อศึกษาแนวการพัฒนาที่ดินของ บมจ. อสมท ทั้งด้านศักยภาพ
ข้อจากัด และสาธารณู ปโภคต่างๆ ที่จะนาไปสู่ การพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ในทางธุ รกิจ ซึ่ งปั จจุบนั สภาพแวดล้อมที่ดิน 50 ไร่
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และจากการศึ กษากฎหมายและข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครที่ เกี่ ยวข้องกับผังเมื อง
พบว่า ในแต่ละส่ วนของพื้นที่บนที่ดิน 50 ไร่ มีขอ้ จากัดด้านกฎหมายแตกต่างกัน เช่น พื้นที่บางส่ วนสามารถสร้างอาคาร
สู งได้ไม่เกิน9 เมตร บางส่ วนสร้างอาคารสู งได้ไม่เกิน 23 เมตร บางส่ วนสามารถสร้างอาคารได้ไม่จากัดความสู ง เป็ นต้น
- เมื่ อ วันที่ 19 เมษายน 2559 คณะรั ฐมนตรี ได้อ นุ มตั ิ แ ผนการพัฒ นาและก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า สาย
สี ส้มแล้ว โดยจะเปิ ดประมูลโครงการฯ ในเดื อนสิ งหาคม 2559 และคาดว่าจะเริ่ มก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560
และคาดว่าจะเปิ ดให้บริ การในปี 2565 ซึ่ งแนวเส้นทางก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน มีส่วนหนึ่ งที่ลอดผ่านที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ.
อสมท ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้เจรจากับ การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์
ร่ วมกัน เช่น เจรจาขอเชื่อมต่อทางขึ้นลงรถไฟฟ้ามายังที่ดินของ บมจ. อสมท ทั้งฝั่งที่ทาการของ บมจ. อสมท ในปั จจุบนั
และฝั่งที่ดิน 50 ไร่
3. นโยบายและแนวทางการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย
จากผลประกอบการด้านธุ รกิ จโทรทัศน์ที่ลดลง บมจ. อสมท ได้กาหนดแผนงานทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวเพื่อการสร้างรายได้เพิ่ม และลดค่าใช้จ่าย สรุ ปได้ดงั นี้
- การหารายได้จากที่ ดิน 50 ไร่ บมจ. อสมท ได้แบ่งการพัฒนาที่ ดิน 50 ไร่ ออกเป็ นแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว ซึ่ งมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่บนที่ดิน 50 ไร่ อย่างชัดเจน เพื่อให้ได้รายได้ท้ งั ในระยะสั้นและระยะ
ยาว
- การผลิตเนื้ อหารายการ (Contents) จากจานวนของโทรทัศน์ดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นเป็ น 24 ช่อง ทาให้เกิ ด
การแข่งขันทางด้านเนื้ อหารายการโทรทัศน์ (Contents) ซึ่ งส่ งผลให้ตน้ ทุนการซื้ อรายการจากต่างประเทศมีราคาสู งขึ้ น
การหารายได้เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนที่ สูงขึ้ นจึ งทาได้ค่อนข้างยาก บมจ. อสมท จึ งได้จดั ให้มีโครงการ The Creator
ซึ่ งเป็ นโครงการที่เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีความคิดสร้างสรรค์มานาเสนอรายการเพื่อส่ งเข้าประกวด โดยจะนารายการที่ชนะการ
ประกวดในแต่ละประเภทมาผลิตและออกอากาศทางช่ อง 9 MCOT HD และส่ งไปขายยังต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมี
โครงการ The Road to Cannes เป็ นการรวบรวมรายการ ที่ บมจ. อสมท เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ และรายการที่เจ้าของลิขสิ ทธิ์
มอบหมายให้ บมจ. อสมท เป็ นตัวแทนในการนาไปเสนอขายที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส
- การดาเนินธุรกิจโทรทัศน์บอกรับสมาชิก โดยใช้คลื่น MMDS รวมถึงการสร้างรายได้จากทรัพย์สิน
ที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ที่ดินและสานักงานในส่ วนภูมิภาค โดยอาจจะเป็ นรู ปแบบการให้เช่า หรื อการจาหน่าย
- การให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถถ่ายทอดโทรทัศน์ (Outdoor Broadcast – OB Van) และห้องส่ งผลิต
รายการโทรทัศน์ (Studio) โดยรถถ่ายทอดโทรทัศน์ สามารถสร้างรายได้จากการถ่ายทอดรายการฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก
ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั สาหรับการให้เช่ าห้องส่ งเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio) บมจ. อสมท ได้มีนโยบาย
ให้ผผู ้ ลิตรายการของบมจ. อสมท ใช้หอ้ งส่ งผลิตรายการโทรทัศน์ (Studio) ของ บมจ. อสมท เพื่อเป็ นการลดต้นทุนการ
ผลิตรายการลงอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในอนาคต บมจ. อสมท จะปรับปรุ งห้องส่ งให้เป็ นระบบความคมชัดสู ง (HD) ทั้งหมด
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- การจัดกิ จกรรมต่างๆ เช่ น MCOT ACADEMY ซึ่ งมีหลักสู ตรฝึ กอบรมที่ หลากหลาย โดยปั จจุบนั
มีกลุ่มลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนส่ งบุคคลากรมาอบรมในหลักสู ตรต่างๆ ของ บมจ. อสมท นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมการจัดทัวร์ ซึ่ งเป็ นการต่อยอดธุ รกิจที่สร้างรายได้เพิ่มให้กบั บมจ. อสมท รวมทั้งกิจกรรมธุ รกิจบันเทิง (Showbiz)
ซึ่ งมีท้ งั การจัดรายการทอล์คโชว์ และรายการวาไรตี้ต่างๆ
- การเพิ่ มที มขายโครงการภาครั ฐ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการหารายได้ เนื่ องจากงบประมาณของ
โครงการภาครัฐมีแนวโน้มเติบโตขึ้น และจากการที่ บมจ. อสมท มีความแข็งแกร่ งในด้านสื่ อที่ครบวงจร ทั้งสื่ อโทรทัศน์
วิทยุ และดิจิตอล จึงคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้
- จัดตั้งทีมงานสร้างสรรค์ (Creative) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการประชาสัมพันธ์ใน
ทุกๆ สื่ อของ บมจ. อสมท ทั้งสื่ อโทรทัศน์ วิทยุ และดิจิตอล
- ปรับโครงสร้างสื่ อดิจิตอล เพื่อหารายได้เพิ่มจากเนื้ อหารายการ (Contents) ที่เป็ นลิขสิ ทธิ์ ของ บมจ.
อสมท
- การทางานในรู ปแบบการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication:
IMC) ซึ่ งเป็ นการเสนอสื่ อของ บมจ. อสมท ให้แก่ลูกค้าในแพคเกจเดียวกัน
4. นโยบายในการบริ หารบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั พาโนราม่า เวิลด์ ไวด์ จากัด ในปี 2557 มีผลการดาเนิ นงานขาดทุน แต่ในปี 2558 ได้พลิกฟื้ น
องค์กรจนสามารถสร้างกาไร และอนาคตคาดว่าจะมีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
- บริ ษทั ซี้ ด เอ็มคอท จากัด ยังประสบปั ญหาผลการดาเนิ นงานขาดทุน ทั้งนี้ ต้นปี 2559 บริ ษทั ซี้ ด
เอ็มคอท จากัด ได้ปรับปรุ งการดาเนิ นงานในหลายประเด็น เช่น การลดจานวนพนักงานจาก 54 คน เหลือ 37 คน ปรับลด
เงินดือนลงเดือนละ 0.9 ล้านบาท ไม่ทาธุ รกิจที่ไม่ก่อให้เกิดกาไร เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ ลดพื้นที่สานักงานเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายค่าเช่า เป็ นต้น ซึ่ งคาดว่าจะมีผลการดาเนินงานที่ดีข้ ึนในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2559
5. นโยบายการผลิตรายการประเภทละคร
ในอดี ต บมจ. อสมท ประสบความสาเร็ จจากรายการละครประเภทซิ ทคอม วันเสาร์ -อาทิ ตย์ ซึ่ งปั จจุบนั
บมจ. อสมท ได้กาหนดผังรายการละครประเภทซิ ทคอมก่อนข่าววันเสาร์-อาทิตย์ ไว้เช่นเดิม โดย บมจ. อสมท จะไม่ผลิต
ละครหลังข่ าว เพื่ อแข่ งขันกับสถานี โทรทัศน์ไทยที วีสี ช่อง 3 สถานี โทรทัศน์สีกองทัพบก ช่ อง 7 และช่ องโทรทัศน์
ดิจิตอลช่องอื่นๆ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีการแข่งขันที่รุนแรงมาก แต่จะเน้นละครประเภทซิ ทคอม ซึ่ งเป็ นจุดแข็งของ
บมจ. อสมท ให้ประสบความสาเร็ จดังเช่นที่ผา่ นมา
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามว่า
1. แนวทางการสร้างรายได้ ของ บมจ. อสมท หลายโครงการยังไม่เป็ นรู ปธรรมที่ ชดั เจน เช่ น รายได้จาก
ธุรกิจโทรทัศน์บอกรับเป็ นสมาชิก รายได้จากโครงการที่ดิน 50 ไร่ ในขณะที่ปี 2559 มีรายจ่ายที่ชดั เจน เช่น ค่าใบอนุญาต
ให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ช่อง 9 MCOT HD จานวน 664 ล้านบาท ช่อง 13 MCOT Family จานวน 60 ล้านบาท
รวมถึงต้นทุนการผลิตที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละเดือน ดังนั้น บมจ. อสมท ควรเปรี ยบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้ที่ชดั เจนด้วย
2. การดาเนิ นการด้านคดี การทุจริ ตค่าโฆษณาระหว่าง บมจ. อสมท และ บริ ษทั ไร่ ส้ม จากัด ซึ่ งได้มีการ
แจ้งความดาเนิ นคดี กบั ผูก้ ระทาความผิด ฐานฉ้อโกง และปลอมแปลงเอกสาร ก่อนที่ คดี จะหมดอายุความ ตามความเห็น
ของคณะทางานฯ ที่คณะกรรมาธิ การการสื่ อสารมวลชนฯ สภานิติบญั ญัติแห่งชาติแต่งตั้งขึ้น
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ประธานฯ กล่าวว่า กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ จะตอบคาถามทั้ง 2 ประเด็นในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงิน บัญชี กาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2558 อย่างไรก็ดี สาหรับกรณี บริ ษทั
ไร่ สม้ จากัด นั้น บมจ. อสมท ยังคงให้ความสาคัญกับความคืบหน้าของการดาเนิ นการในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ประจาปี 2558 (วันที่
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ประจาปี 2558 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการ
ดาเนินกิจการของบริ ษทั ประจาปี 2558 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ มอบหมายให้นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ นาเสนอผลการดาเนิ นงานด้านการเงินของ
บริ ษทั ต่อที่ประชุม
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินปี 2558 ที่ปรากฏตามงบแสดง
ฐานะการเงิ น บัญชี กาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งสานักงานการตรวจเงิ น
แผ่นดิ น ในฐานะผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และจัดส่ งให้ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้ว
โดยสรุ ปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 11,641 ล้านบาท โดยเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน 3,713 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 7,929 ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังกล่าว เกิ ดจากการที่ บมจ. อสมท ได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และการลงทุนในการเป็ นผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
หนี้ สินรวม 4,260 ล้านบาท เป็ นหนี้ สินหมุนเวียน 1,534 ล้านบาท และหนี้ สินไม่หมุนเวียน 2,726 ล้านบาท
ซึ่ งมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นจานวนรวม 7,382 ล้านบาท
2. งบกาไรขาดทุนของบริ ษทั สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั มีรายได้ท้ งั หมด 3,840 ล้านบาท โดยเป็ นรายได้จากการดาเนิ นงานโทรทัศน์และวิทยุ 3,107 ล้านบาท
รายได้จากการร่ วมดาเนิ นกิจการ 418 ล้านบาท รายได้ผลประโยชน์พิเศษนอกเหนื อสัญญา 47 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ
267 ล้านบาท
มีค่าใช้จ่ายรวม 3,779 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีแล้ว 44 ล้านบาท ประกอบด้วยกาไรสุ ทธิ ส่วนที่ เป็ น
ของบริ ษทั ใหญ่ 58 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ ส่วนที่ เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุม (-14) ล้านบาท คิ ดเป็ นกาไร
ต่อหุน้ 0.08 บาท
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้
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1. ในปี 2558 บมจ. อสมท มีรายได้ลดลง 615 ล้านบาท รายจ่ายลดลง 165 ล้านบาท กาไรสาหรับปี ลดลง 346
ล้านบาท ขณะที่มีลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น 172 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 อีกทั้ง กาไรต่อหุ น้ ลดลงจาก 0.6 บาท ในปี 2557
เหลือเพียง 0.08 บาท ในปี 2558
2. รายได้ของ บมจ. อสมท ลดลง ส่ วนหนึ่ งมาจากรายได้ค่าโฆษณาที่ ลดลง เนื่ องจากมีความนิ ยม (Rating) ลดลง
ประกอบกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพิ่มสู งขึ้น ดังนั้น จึงควรกาหนดแนวทางการสร้างความนิ ยม (Rating)
และศัก ยภาพการแข่ ง ขัน ให้ คุ ้ม ค่ า กับ การลงทุ น รวมทั้ง พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น งานแยกตามส่ ว นงาน
ซึ่ งประกอบด้วย ส่ วนบริ การทางโทรทัศน์ ส่ วนบริ การทางวิทยุ ส่ วนบริ การทางข่าว ส่ วนบริ การทางวิศวกรรม ส่ วนบริ การ
ธุรกิจสื่ อใหม่ สัญญาร่ วมดาเนินกิจการ และส่ วนงานอานวยการให้มีรายได้สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย
3. รายละเอี ยดของรายได้ที่ ให้บริ การภายใน ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 34 เนื่ องจากในปี 2558
บมจ. อสมท มีรายได้ที่ให้บริ การภายใน เพิ่มขึ้นจาก 71.12 ล้านบาท ในปี 2557 เป็ น 216.24 ล้านบาท ในปี 2558
4. ประมาณการส่ วนแบ่ งรายได้ตามสัญญาร่ วมดาเนิ นกิ จการ ในปี 2559 ซึ่ งมี แนวโน้มลดลงอย่างต่ อเนื่ อง
โดยในปี 2558 บมจ. อสมท มีส่วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่ วมดาเนิ นกิจการ 239.49 ล้านบาท ลดลง จาก 377.40 ล้านบาท
ในปี 2557
5. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้อ 35 (ช) ลดลงจาก 8 ล้านบาท ในปี 2557 เป็ น
6.24 ล้านบาท ในปี 2558
6. คดีที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา 4 คดี ประกอบด้วย
6.1 คดีที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ บมจ. อสมท ชาระหนี้ 3 คดี มีมูลฟ้อง 35.55 ล้านบาท
6.2 คดีที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องแล้ว 1 คดี แต่โจทก์อุทธรณ์ มีมูลฟ้อง 60.86 ล้านบาท
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. ในปี 2558 บมจ. อสมท มีผลการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยมีรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557
ซึ่ งเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโทรทัศน์ดิจิตอลรายอื่น ที่ ประสบปั ญหาการขาดทุนเช่ นกัน ทั้งนี้
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอล และเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่ลดลง
โดยอัตราค่าโฆษณา ณ ปั จจุบนั ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 30 ดังนั้น บมจ. อสมท จึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายโฆษณา
โดยเพิ่มทีมขายโครงการภาครัฐและภาคเอกชน และเน้นการขายโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
สาหรับค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้ นในปี 2558 คื อ ค่าใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ภาคพื้นดิ น ในระบบ
ดิจิตอล และค่าใบอนุญาตการเป็ นผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ ส่ วนค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ปรับลดลง
อย่างมีนยั สาคัญดังนี้
1.1 ค่าล่วงเวลา จาก 167 ล้านบาท ในปี 2557 ลดลง 30 ล้านบาท เหลือเพียง 137 ล้านบาท ในปี 2558 และ
ในปี 2559 มีเป้าหมายการจ่ายค่าล่วงเวลาเพียง 100 ล้านบาทเท่านั้น
1.2 ค่ าสวัส ดิ การผูบ้ ริ หาร ในปี 2558 ลดลงประมาณ 1 ล้านบาท จากปี 2557 และในปี 2559 กาหนด
เป้าหมายลดลงประมาณ 2 ล้านบาท จากปี 2558
2. กลยุทธ์ในการผลิตเนื้อหารายการ ( Contents) ของ บมจ. อสมท ในปี 2559 จะมุ่งเน้นการผลิตเพื่อออกอากาศ
ในทุก Platform โดยเฉพาะสื่ อดิจิตอล ซึ่ งได้รับความนิ ยมมากขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่ องจากคนรุ่ นใหม่ให้ความสนใจรับชมเนื้ อหา
รายการ (Contents) ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) เช่น www.youtube.com , www.facebook.com
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และโปรแกรมประยุกต์ (Application) เช่น Line มากขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนผลิตเนื้ อหารายการ (Contents) อาจทาให้ค่าใช้จ่าย
ของ บมจ. อสมท เพิ่มขึ้น แต่หากเป็ นรายการที่มีความนิ ยม (Rating) สู ง จะทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
3. ธุรกิจอื่น ๆ ของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) และโครงการพัฒนาที่ดิน
50 ไร่ ขณะนี้ได้ดาเนินการศึกษาและจัดทาแผนธุรกิจไว้เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งคาดว่าจะเป็ นแหล่งรายได้ระยะยาวของ บมจ.
อสมท ในอนาคต
4. คดี การทุ จริ ตค่าโฆษณาระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริ ษทั ไร่ ส้ม จากัด ที่ ศาลชั้นต้นมี คาพิ พากษาแล้ว และ
อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ รวมทั้งมี ผูร้ ้ องเรี ยนให้ บมจ. อสมท ดาเนิ นการเอาผิดกับพนักงานที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องนั้น
ขอยื นยันว่า บมจ. อสมท ท าทุ กอย่า งถูกต้องตามกระบวนการตรวจสอบ และจะไม่ปกป้ องผูเ้ กี่ ยวข้องที่ กระทาผิ ด
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากเป็ นคดี ที่ศาลชั้นต้นมีคาพิพากษาแล้ว ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
ตามข้อเรี ยกร้องในหนังสื อร้องเรี ยน จึงไม่อาจดาเนินการได้ทนั ที บมจ. อสมท จึงมีหนังสื อหารื อไปยังสานักงานอัยการ
สู งสุ ด เพื่อขอความชัดเจนก่อนดาเนินการ ซึ่ งต้องไม่ขดั กับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. การยกเลิกการประมูลโครงการจัดซื้ อและติ ดตั้งระบบและอุปกรณ์สาหรับให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อ
โทรทัศน์ ภาคพื้ นดิ นในระบบดิ จิ ตอล และรายการปรั บปรุ งสิ่ งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ของ บมจ. อสมท ในครั้งแรก ทาให้ บมจ. อสมท ไม่สามารถจัดซื้ อและติดตั้งระบบอุปกรณ์ฯได้ทนั ภายในกาหนดเวลา
ตามที่ กสทช. กาหนด ดังนั้น เพื่อให้สามารถดาเนิ นการให้บริ การโครงข่ ายฯ ได้ทนั ภายในกาหนดเวลาของ กสทช.
บมจ. อสมท จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเช่าเครื่ องส่ งโทรทัศน์ดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อใช้งานจนกว่าการ
จัดซื้ อและติ ดตั้งอุปกรณ์ฯแล้วเสร็ จ อย่างไรก็ตาม เมื่อการประมูลโครงการจัดซื้ อและติ ดตั้งระบบและอุปกรณ์ฯ แล้ว
เสร็ จ บมจ. อสมท สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ร้อยละ 45 ของราคากลาง
6. บมจ. อสมท มี รายได้ตามสัญญาร่ วมด าเนิ นกิ จการในปี 2558 ลดลง เนื่ องจากสั ญญาร่ วมด าเนิ นกิ จการ
ให้บริ การส่ งโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิ ก ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บมจ. ทรู วิชนั่ สิ้ นสุ ดอายุสัญญาลงเมื่อวันที่ 30
กันยายน 2557 อย่างไรก็ตาม บมจ. ทรู วิ ชั่นส์ ได้ชดเชยความเสี ยหายให้กับ บมจ. อสมท กรณี ย า้ ยฐานสมาชิ กไปยัง
ทรู วิชนั่ ส์ กรุ๊ ป โดยอนุญาตให้ บมจ. อสมท นาสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยพรี เมียร์ ลีก ไปเผยแพร่ ทาง
สถานี โทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD และสถานี โทรทัศน์โมเดิ ร์นไนน์ นอกจากนี้ บมจ. ทรู วิชนั่ ส์ ยังรับซื้ ออุปกรณ์
เครื่ องส่ งคืนในมูลค่ายุติธรรม 230 ล้านบาท ซึ่ ง บมจ. อสมท ได้บนั ทึกเป็ นกาไรสะสม ของปี 2557 เรี ยบร้อยแล้ว
7. คดี บจ. แมคพาย แอดวานซ์ ซัพพลาย (MAS) ยื่นข้อพิ พาทให้อนุ ญาโตตุ ลาการพิจารณา กรณี บมจ. อสมท
ผิดสัญญา โดยมีมูลฟ้ อง 730 ล้านบาท ปั จจุบนั อนุ ญาโตตุลาการได้ยกคาร้องเรี ยบร้อยแล้ว ส่ วนคดี ที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา เป็ นคดีขอ้ พิพาททางด้านแรงงาน
นายนรเทพ บุ ญเก็บ ผู้รั บมอบฉั นทะจาก นายศุ เรนทร์ ฐปนางกูร มี ความเห็ นว่า เพื่ อไม่ ให้คณะกรรมการบริ ษ ทั และ
ผูบ้ ริ หาร ถูกร้องเรี ยนว่าเข้าข่ายมีความผิดฐานละเว้นการปฏิ บตั ิ หน้าที่ บมจ. อสมท ควรดาเนิ นการตรวจสอบพนักงานที่ มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับคดีการทุจริ ตค่าโฆษณาระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริ ษทั ไร่ ส้ม จากัด เพื่อให้เกิดความชัดเจน เนื่ องจาก
อยูใ่ นความสนใจของสังคม
นายฉัตรชัย วงแก้ วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ จากนางมยุรี วงแก้ วเจริญ สอบถามและมีความเห็นดังนี้
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1. คลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS)
1.1 รายละเอียดการเยียวยา กรณี รัฐบาลขอเรี ยกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ.
อสมท บางส่ วน
1.2 ความแตกต่ างของเทคโนโลยีในการให้บริ การโทรทัศน์ระบบบอกรั บเป็ นสมาชิ ก ระหว่างคลื่ น
ความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) กับสายเคเบิ้ลใยแก้วนาแสง และความเหมาะสมในการนาคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz
(MMDS) มาให้บริ การดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มผูช้ มในปัจจุบนั ให้ความสนใจรับชมเนื้ อหารายการ (Contents) ผ่าน Platform
ที่เป็ นสื่ อออนไลน์มากกว่า ดังนั้น ธุ รกิจการให้บริ การโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิ ก อาจไม่สามารถสร้างรายได้มาก
เช่นในอดีต
2. ทรัพย์สินประเภทที่ดิน
2.1 รายละเอียดข้อจากัดในการสร้างอาคารของแต่ละพื้นที่ในบริ เวณที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท กรณี
กฎหมายและข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครที่ เกี่ ยวข้องกับผังเมือง กาหนดให้บางพื้นที่สามารถสร้างอาคารสู งได้ไม่จากัด
และบางพื้นที่ถูกจากัดความสู งไว้ รวมทั้งกรณี เส้นทางรถไฟฟ้าสายสี สม้ พาดผ่านที่ดิน 50 ไร่
2.2 รายละเอียดกรรมสิ ทธิ์ ในที่ ดินซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั สานักงานปั จจุบนั ของ บมจ. อสมท และจานวนพื้นที่
ทั้งหมด
2.3 บมจ. อสมท ควรจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทที่ดินทัว่ ประเทศ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
บมจ. อสมท นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท เพื่อทราบ
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. คลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS)
1.1 รายละเอียดและลักษณะของการเยียวยา กรณี รัฐบาลขอเรี ยกคื นคลื่ นความถี่ ย่าน 2600 MHz
(MMDS) ของ บมจ. อสมท บางส่ วน ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ อาจต้องพิจารณาให้มีบุคคลหรื อหน่วยงานที่เป็ น
กลาง เป็ นผูพ้ ิจารณามูลค่ายุติธรรม เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมทุกฝ่ าย
1.2 คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) จะเป็ นเทคโนโลยีใหม่ ในการให้บริ การโทรทัศน์ระบบ
บอกรับเป็ นสมาชิ ก แตกต่างจากเทคโนโลยีสายเคเบิ้ลใยแก้วนาแสง และคลื่นความถี่ทวั่ ไป โดยสามารถเชื่ อมโยง
เนื้อหารายการ (Contents) ได้จากหลาย Platform
1.3 คลื่ นความถี่ ย่าน 2600 MHz (MMDS) ส่ วนที่ เหลื อ บมจ. อสมท จะร่ วมกับคู่ สัญญา (บริ ษ ทั
เพลย์เวิร์ค จากัด ) ดาเนิ นธุ รกิ จการให้บริ การโทรทัศน์ระบบบอกรั บเป็ นสมาชิ ก โดยคู่สัญญาจะเป็ นผูล้ งทุ นเองทั้งหมด
และจัดสรรส่ วนแบ่งรายได้ให้ บมจ. อสมท
2. ทรัพย์สินประเภทที่ดิน
2.1 หากพิจารณาตามข้อกาหนดในกฎหมายและข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครที่ เกี่ ยวข้องกับผังเมือง
สามารถจาแนกที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท ได้เป็ น 3 โซน ดังนี้
2.1.1 โซน A อยู่ในรัศมีห่างจากสถานี หลักของรถไฟฟ้ าสายสี ส้มประมาณ 500 เมตร สามารถ
สร้างอาคารได้ไม่จากัดความสู ง
2.1.2 โซน B อยูใ่ นรัศมีที่ห่างจากที่ต้ งั สานักงาน บมจ. อสมท ในปั จจุบนั มากที่สุด สามารถสร้าง
อาคารสู งได้ไม่เกิน 23 เมตร
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2.1.3 โซน C อยู่ในแนวขนานกับศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย สามารถสร้างอาคารสู งได้
ไม่เกิน 9 เมตร
ทั้งนี้ หาก บมจ. อสมท ประสานขอเชื่ อมเส้นทางขึ้ นลงสถานี รถไฟฟ้ าสายสี ส้มกับที่ ดิน 50 ไร่ ของ บมจ.
อสมท จะส่ งผลกับมูลค่าของที่ ดินดังกล่าว ปั จจุ บนั บมจ. อสมท ได้ทาการศึ กษารู ปแบบการพัฒนาโครงการ และ
ผลวิเคราะห์ทางการเงิ นเรี ยบร้อยแล้ว โดยจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาในสัปดาห์หน้า และคาดว่า
บมจ. อสมท จะสามารถดาเนินการเปิ ดประมูล เพื่อให้ผสู ้ นใจร่ วมลงทุนนาเสนอโครงการและผลประโยชน์ที่ บมจ. อสมท
จะได้รับ ประมาณปี 2560
2.2 ที่ต้ งั สานักงานปัจจุบนั ของ บมจ. อสมท มีพ้ืนที่ท้ งั หมดประมาณ 20 ไร่
2.3 บมจ. อสมท ได้มีการสารวจทรัพย์สินประเภทที่ ดินทัว่ ประเทศ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ บมจ. อสมท
ทั้งจานวน และข้อจากัดต่างๆ
นายฉัตรชัย วงแก้ วเจริ ญ ผู้รับมอบฉันทะ จากนางมยุรี วงแก้ วเจริ ญ สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการถือครองคลื่น
ความถี่ยา่ น 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้ แจงว่า บมจ. อสมท สามารถใช้คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS)
ในการให้บริ การโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิ ก ต่อไปได้เป็ นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มให้บริ การฯ ตามสัญญาที่
ทาไว้กบั ภาคเอกชน
นายเสกสรรค์ ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้
1. บมจ. อสมท ควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง เพื่อสอบสวนพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
คดีการทุจริ ตค่าโฆษณาระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริ ษทั ไร่ ส้ม จากัด อย่างจริ งจัง ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการบริ หารงานแบบ
ธรรมาภิบาลขององค์กร และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการคอรัปชัน่ ของรัฐบาล
2. แนวทางการเยียวยากรณี รัฐบาลขอเรี ยกคื นคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท บางส่ วน
ที่ จะทาให้ บมจ. อสมท ได้รับประโยชน์สูงสุ ดคื อ ส่ วนแบ่งรายได้ในอัตราร้ อยละจากการนาไปเปิ ดประมูลเพื่อให้บริ การ
เทคโนโลยี 4 G
3. รายละเอียดภาระจายอมของ ที่ดิน 50 ไร่ บมจ. อสมท ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เพื่อเปิ ดทางเข้า – ออก
4. ส่ วนแบ่งการตลาดระหว่างการขายโฆษณาภาครัฐและภาคเอกชน
5. บมจ. อสมท ควรเร่ งดาเนินการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่ งถือเป็ นรายได้ของ บมจ. อสมท ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ในปี 2558 บมจ. อสมท มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ๆ รวม 800.12 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มสู งขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557
6. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ควรยึดหลักการบริ หารงานแบบธรรมาภิบาล โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และป้ องกัน
การทุจริ ตทุกรู ปแบบ รวมทั้งต้องมีมาตรการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้กบั องค์กร
7. มาตรการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของ บมจ. อสมท เป็ นมาตรการที่ดี แต่ควรพิจารณาปรับลดรายจ่ายเฉพาะ
ในส่ วนที่จาเป็ นและมีความเหมาะสมเท่านั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจขององค์กร
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นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. หากสานักงานอัยการสู งสุ ด แจ้งผลการหารื อว่า บมจ. อสมท สามารถดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง กรณี มี
ผูร้ ้องเรี ยนให้ บมจ. อสมท ดาเนินการเอาผิดกับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการทุจริ ตค่าโฆษณาระหว่าง บมจ. อสมท
กับ บริ ษทั ไร่ ส้ม จากัด ได้ บมจ. อสมท จะดาเนิ นการแต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง กรณี ดงั กล่าวทันที
โดยจะประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั และบุคคลภายนอก ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับในด้านความยุติธรรมและโปร่ งใส ทั้งนี้ จะ
ไม่มีการพิจารณาให้บุคคลที่มีส่วนได้เสี ย ร่ วมเป็ นกรรมการอย่างแน่นอน
2. บมจ. อสมท ได้เจรจากับ การรถไฟฟ้ า ขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นผูค้ รอบครองที่ ดินแปลง
ใกล้เคี ยง เพื่อเช่าพื้นที่ เปิ ดทางเข้า – ออก ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจาในลักษณะของผลประโยชน์ต่างตอบแทน ทั้งนี้
ปัจจุบนั บมจ. อสมท ยังไม่ได้จ่ายค่าเปิ ดทางเข้าออกที่ดิน 50 ไร่ ดังกล่าว
3. แนวทางการเยี ยวยากรณี รัฐบาลขอเรี ยกคื นคลื่ นความถี่ ย่าน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท
บางส่ วนนั้น ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและเจรจาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่ องจากคลื่นความถี่มีคุณสมบัติ
และมูลค่าไม่เท่ากัน
4. ปั จจุบนั บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการปรับปรุ งเนื้ อหารายการ (Contents) เพื่อสร้างความนิ ยมให้เพิ่มขึ้ น
โดยดาเนินการตามจุดยืน (Positioning) ที่ชดั เจนขององค์กรในการเป็ นสื่ อที่มีท้ งั สาระและบันเทิง
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นลงมติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น บัญชี กาไรขาดทุน สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2558
มติที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น บัญชี กาไรขาดทุ น ส าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด
ณ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
562,695,384 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9937
ไม่เห็นด้วย
2,600 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0004
งดออกเสี ยง
32,600 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0057
วาระที่ 5 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล และพิจารณาการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2558
ประธานฯ มอบหมายให้นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ นาเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2557 ต่อที่ประชุม
นายศิ ว ะพร ชมสุ ว รรณ กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ าปี 2558
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มีมติ ใ ห้เสนอต่ อที่ ประชุ มพิ จารณาจัด สรรกาไรสุ ทธิ เพื่ อจ่ า ยเงิ นปั นผล ประจาปี 2558 ให้
แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.08 บาท คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น โดย บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ น้ ละ 0.06 บาท แล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2558 และกาหนดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มี
ชื่ อ ณ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมและรับเงินปั นผล (Record Date) คือ วันที่ 14 มีนาคม 2559 โดย
บริ ษทั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ในอัตราหุ น้ ละ 0.02 บาท
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้เงินปันผลจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติ รับทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล และอนุมตั ิ การจ่ายเงินปั นผล ประจาปี
2558
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นมีมติ รับทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล และอนุ มตั ิ จ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2558
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
562,611,605 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9786
ไม่เห็นด้วย
37,600 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0066
งดออกเสี ยง
82,379 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0146
วาระที่ 6 รั บทราบการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งก่ อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ 3 คน ซึ่ งได้เข้า
ร่ วมประชุมในวันนี้ แสดงความจานงขอออกจากห้องประชุมชัว่ คราว เพื่องดการมีส่วนร่ วมในวาระนี้ ประกอบด้วย
1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข
กรรมการอิสระ
2. นางสุ ดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
กรรมการอิสระ
3. นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
กรรมการ
และขอเชิญพลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
พลเอกสกนธ์ สั จจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการสรรหา รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้
1. ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 – เมษายน 2559 มีกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งก่อนครบวาระ จานวน 1 คน
คือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่ งลาออกจากตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนิ นการสรรหาบุคคลจากบัญชี รายชื่ อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) และ
รายชื่ อบุคคลในสาขาอาชี พต่างๆ โดยพิจารณาความรู ้ ความสามารถ ความชานาญ ประสบการณ์ตามองค์ประกอบที่ มี
ความจาเป็ น ตรงตามความต้องการขององค์กร (Skill Matrix) อันจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดาเนิ นงานและการพัฒนา
ของ บมจ. อสมท รวมทั้งการมีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง
และนาเสนอรายชื่ อพลเอกฉัตรเฉลิ ม เฉลิ มสุ ข ต่ อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการแทน
โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการแทนจะมีวาระการดารงตาแหน่งตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน
2. กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระในปี นี้ มี จานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการบริ ษ ทั ทั้งหมด
โดยกรรมการ ซึ่ งปัจจุบนั คณะกรรมการของบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้ น 13 คน โดยกรรมการซึ่ งอยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระตามวาระ จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1) พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข
กรรมการอิสระ
2) นายณัฐจักร ปัทมสิ งห์ ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
3) นางสุ ดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
กรรมการอิสระ
4) นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
กรรมการ
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บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิ ญให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอรายชื่ อบุ ค คลที่ เห็ นว่า
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผใู ้ ดเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ได้ดาเนินการสรรหาบุคคลทั้งจากบัญชี รายชื่ อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และรายชื่ อ
บุคคลในสาขาอาชี พต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่
จาเป็ นตรงตามความต้องการขององค์กร อันจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่ อการดาเนิ นงานและการพัฒนาของบริ ษทั ใน
สถานการณ์ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิ จและเทคโนโลยีในปั จจุ บนั รวมทั้งการมี คุณสมบัติ ของ
กรรมการตามข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเห็นสมควรเสนอรายชื่ อต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ.
อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข
กรรมการอิสระ
2) นางสุ ดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
กรรมการอิสระ
3) นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
กรรมการ
4) นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ กรรมการลาดับที่ 1-3 เป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ที่ ได้รับการเสนอชื่ อกลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง
สาหรับประวัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ ปรากฏตามเอกสารการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ และบนจอภาพ ดังนี้
1) กรรมการอิสระ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข มีความรู ้ความชานาญด้านการบริ หารจัดการองค์กรภาครัฐ
การวางแผนกลยุทธ์ การกากับดูแลกิจการ และการสื่ อสารโทรคมนาคม เคยดารงตาแหน่งผูช้ ่วยทูตทหารบก ประจาสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ผูช้ ่ วยเสนาธิ การทหารบกฝ่ ายยุทธการ รองเสนาธิ การทหารบก และเกษียณอายุในตาแหน่ งเสนาธิ การ
ทหารบก นอกจากนี้ ยงั เป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกากับดูแลกิ จการที่ดี ของ บมจ. ปตท. รวมทั้งประธาน
การยางแห่งประเทศไทย ซึ่ งสามารถจะนาความรู ้และประสบการณ์มาใช้ในการกากับดูแล และให้คาแนะนาการดาเนิ นงาน
ของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดได้
โดยตลอดระยะเวลาที่ ด ารงต าแหน่ งกรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการได้ปฏิ บัติ หน้า ที่ อย่า ง
เหมาะสม และเข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ โดยมี วิสัยทัศน์ในการรั บตาแหน่ งกรรมการ ตามที่
นาเสนอในที่ประชุม
2) กรรมการอิ ส ระ นางสุ ด ารั ต น์ ดิ ษ ยวรรธนะ จั น ทราวั ฒ นากุ ล มี ค วามรู ้ ค วามช านาญด้า น
สื่ อสารมวลชนและพัฒนาองค์กร ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งคณบดี คณะนิ เทศศาสตร์ สถาบันจัดการปั ญญาภิวฒั น์ ซึ่ งสามารถจะ
นาความรู ้และประสบการณ์ดา้ นสื่ อสารมวลชนและการจัดการ ตลอดจนการวิจยั และพัฒนาเพื่อปรับปรุ งการนาเสนอเนื้ อหา
และรู ปแบบรายการ มาใช้ในการกากับดู แล และให้คาแนะนาการดาเนิ นงานของ บมจ. อสมท ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดได้
รวมทั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบและกรรมการกากับดูแลกิจการของ บมจ. อสมท ด้วย โดยตลอดระยะเวลาที่ ดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระได้ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ อย่างสม่าเสมอ โดยมีวิสยั ทัศน์ในการรับตาแหน่งกรรมการ ตามที่นาเสนอในที่ประชุม
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3) กรรมการ นายศิวะพร ชมสุ วรรณ มีความรู ้ความสามารถ ด้านบริ หารธุ รกิจ การเงิน การตลาดและ
การขาย ธุ รกิ จสื่ อสารมวลชนและมัลติ มีเดี ย ปั จจุ บนั ดารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท และเป็ น
ประธานกรรมการ บริ ษทั พาโนรามา เวิลด์ไวล์ จากัด และบริ ษทั ซี้ ด เอ็มคอท จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ บมจ. อสมท
โดยตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างเหมาะสม และเข้าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และมีวิสยั ทัศน์ในการรับตาแหน่งกรรมการ ตามที่นาเสนอในที่ประชุม
4) กรรมการอิสระ นายดิสทัต โหตระกิตย์ มีความรู ้ความสามารถ ด้านกฎหมาย ระเบี ยบข้อบังคับ
การมีวิสัยทัศน์เชิ งกลยุทธ์ การบริ หารจัดการองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบริ ษทั มหาชน รวมทั้งการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ งเลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎี กา
และเป็ นกรรมการอิสระธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย ซึ่ งสามารถจะนา
ความรู ้ และประสบการณ์มาใช้ ในการกากับดูแล และให้คาแนะนาการดาเนิ นงานของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะด้าน
กฎหมายและการปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ได้ และเป็ นผูท้ ี่ มี ร ายชื่ อ ในบัญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) ครั้งที่ 3/2551 โดยมีวิสยั ทัศน์ในการรับตาแหน่งกรรมการ ตามที่นาเสนอในที่ประชุม
นายเสนาะ พริ้งเพราะ ผู้รับมอบฉันทะจากนางกมลาสิ ริ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดประวัติ
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเข้ารั บการเลื อกตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ว่า ควรมี การระบุ หน่ วยงานที่ เคยดารง
ตาแหน่งและขนาดรายได้ของหน่วยงานที่กรรมการเคยมีประสบการณ์ในการบริ หารงานไว้ดว้ ย เพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด และผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ ถือหุ้ น สอบถามเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติการด ารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ของนายศิ วะพร
ชมสุ วรรณ ตามประกาศ บมจ. อสมท ที่ 86/2557 เรื่ อง การสมัครบุคคลเข้ารับการดารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ /
กรรมการผู อ้ านวยการใหญ่ ของ บมจ. อสมท ข้อ 1.11 ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 เนื่ องจากในประวัติ การท างานที่ น าเสนอ
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ ไม่เคยดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อกรรมการของบริ ษทั อื่น ที่มีรายได้มากกว่า 1,500 ล้านบาท และ
ยังเคยด ารงต าแหน่ งเป็ นผู บ้ ริ หารบริ ษ ัทแห่ งหนึ่ งที่ ท าสั ญญาจ้างผลิ ตรายการกับช่ อง MCOT World ซึ่ งอาจจะขัด กับ
หลักเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว
พลเอกสกนธ์ สั จจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ชี้ แจงว่า คณะกรรมการ
สรรหาได้ด าเนิ นกระบวนการสรรหาบุ คคลเข้าด ารงต าแหน่ งเป็ นผูอ้ านวยการใหญ่/กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ตาม
ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ รวมทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีข้ นั ตอนการตรวจสอบคุณสมบัติท้ งั ทางตรง
และทางอ้อมอย่างถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารหรื อ
กรรมการในหน่วยงานที่มีรายได้มากกว่า 1,500 ล้านบาท และการมีประโยชน์ได้เสี ยเกี่ยวข้องกับกิจการของ บมจ. อสมท
จากนั้น พลเอกสกนธ์ สั จจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท และทาหน้ าที่ ประธานการประชุ ม ขอให้
ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งก่อนครบวาระ และรับทราบ
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และมีมติเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดารงตาแหน่งแทน
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กรรมการที่ ออกตามวาระ โดยกรรมการลาดับที่ 1-3 เป็ นกรรมการที่ ครบวาระการดารงตาแหน่ ง และได้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อและคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
1) พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุ ข
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
562,365,861 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9349
ไม่เห็นด้วย
152,441 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0270
งดออกเสี ยง
213,582 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0379
2) นางสุ ดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
562,370,861 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9358
ไม่เห็นด้วย
140,441 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0249
งดออกเสี ยง
220,582 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0391
3) นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
กรรมการ
เห็นด้วย
562,517,144 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9618
ไม่เห็นด้วย
98,379 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0174
งดออกเสี ยง
116,361 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0206
4) นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
562,369,323 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9373
ไม่เห็นด้วย
112,700 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0200
งดออกเสี ยง
239,861 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0426
บัตรเสี ย
10,000 เสี ยง หรื อ ร้อยละ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั
พลเอกสกนธ์ สั จจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้ าที่ประธานฯ มอบหมายให้นางปานทิพย์ ศรี พิมล
กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นางปานทิ พ ย์ ศรี พิ ม ล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทน รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของกรรมการ ขนาดของธุ รกิจ แนวปฏิบตั ิในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งศึกษาเปรี ยบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่น
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว และเนื่ องจาก บมจ. อสมท อยู่ในภาวะอุตสาหกรรมที่ มีการแข่งขันสู ง
ซึ่ ง กรรมการ บมจ. อสมท มีภาระหน้าที่ตอ้ งภาระความรับผิดชอบที่ตอ้ งดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้
กิ จการสามารถรองรั บการแข่งขันที่ สูงขึ้ นและเติ บโตอย่างยัง่ ยืน จึ งเห็ นควรกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ ายค่ าตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2558 ประกอบด้วย
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1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2559 (ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ)
ปี 2559
ชื่ อคณะ

ค่ าตอบแทนรายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)

1) คณะกรรมการ บมจ.อสมท
- ประธานกรรมการ
40,000.-บาท/เดือน
- กรรมการ
20,000.-บาท/เดือน
15,000.-บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
12,500.-บาท/เดือน
- กรรมการ
10,000.-บาท/เดือน
5,000.-บาท/เดือน
3) คณะกรรมการสรรหา
4) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
10,000.-บาท/เดือน
5) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10,000.-บาท/เดือน
6) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
10,000.-บาท/เดือน
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
10,000.-บาท/เดือน
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
10,000.-บาท/เดือน
คณะทางานชุดต่างๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1)-7)
10,000.-บาท/เดือน
(เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการ บมจ. อสมท)
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ อนุกรรมการ หรื อคณะทางานในชุดต่างๆ มากกว่า
2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นบั รวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2-8) ให้ได้รับ
เบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น
หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ
หากเข้ารับตาแหน่งในระหว่างเดือน ให้คานวณตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี (เฉพาะกรณี ที่มาประชุม)
3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ
ร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
2. สิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี3. กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจาปี ของกรรมการปี 2559 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2558 ดังนี้
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โบนัสกรรมการ ปี 2559
วงเงินโบนัสกรรมการ
ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุ ทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน
ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดาเนินงาน ต่ากว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการ
ลงตามสัดส่ 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
สาหรับโบนัสกรรมการ ประจาปี 2558 เนื่ องจากในปี ที่ผ่านมา บมจ. อสมท ประสบปั ญหาประกอบการลดลง
จากภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่ งฝ่ ายบริ หารและพนักงานได้ร่วมกันเสี ยสละเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าล่วงเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่นๆ ซึ่ งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้น เพื่อให้มีส่วน
ร่ วมในความรับผิดชอบผลการดาเนิ นงานของ บมจ. อสมท ที่ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย คณะกรรมการจึงเห็นควรที่จะไม่
ขอรับโบนัสกรรมการประจาปี 2558
พลเอกสกนธ์ สั จ จานิ ต ย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ท าหน้ า ที่ ป ระธานฯ ขอให้ที่ ป ระชุ ม ลงมติ อ นุ ม ัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2559 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2559
มติที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ ค่ าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2559 (ค่ า ตอบแทนและเบี้ ยประชุ ม
กรรมการ) และหลักเกณฑ์การจ่ า ยโบนัส กรรมการ ปี 2559 จนกว่า จะมี การเปลี่ ย นแปลงตามมติ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
562,412,026 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9429
ไม่เห็นด้วย
120,041 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0213
งดออกเสี ยง
200,917 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0357
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2559
พลเอกสกนธ์ สั จจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้ าที่ประธานฯ มอบหมายให้นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นางภัทรี ยา เบญจพลชั ย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุ มทราบว่า
คณะกรรมการบริ ษทั โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติ ให้เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาอนุ มตั ิ
แต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ บมจ. อสมท เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบัญชี และการเงิ นของรั ฐวิสาหกิ จ พ.ศ. 2548 ที่ กาหนดให้ สตง. เป็ นผูส้ อบบัญชี รัฐวิสาหกิ จ รวมทั้ง สตง. เป็ น
หน่ วยงานด้านการตรวจสอบของรัฐที่ มีความน่ าเชื่ อถือ มีผลงานดี และมีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ โดย สตง. เสนอ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ปี 2559 เป็ นเงิน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่ งเท่ากับปี 2558
ทั้งนี้ สตง. ไม่มีความความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว สาหรับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ไม่ได้มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ จึงสามารถแต่งตั้งสานักงานบัญชี อิสระ
อื่นได้
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มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี ของ บมจ. อสมท ประจาปี
2559 และอนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี จานวน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
562,431,802 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9464
ไม่เห็นด้วย
10,141 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0018
งดออกเสี ยง
291,041 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0517
วาระที่ 9 เรื่ องอื่นๆ
พลเอกสกนธ์ สั จานิ ตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ท าหน้ าที่ ป ระธานฯ กล่ า วว่า วาระนี้ เ ปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสอบถามเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ บมจ. อสมท
นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ถือหุ้ น สอบถามผูต้ รวจสอบบัญชี ของสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น และขอให้ บมจ. อสมท
ดาเนิ นการกรณี ที่มีการร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับเรื่ อง บริ ษ ทั ไร่ ส้ม จากัด และสภานิ ติบัญญัติแ ห่ งชาติ (สนช.) ได้แต่ งตั้ง
คณะทางานพิจารณาศึ กษาการทุจริ ตค่าโฆษณาระหว่าง บมจ. อสมท และ บริ ษทั ไร่ ส้ม จากัด ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญจาก
เอกสารรายงานการพิจารณาศึกษาฯ ได้ดงั นี้
1. ข้อมูลการทุ จริ ตคดี ไร่ ส้มในช่ วง พ.ศ. 2548 – 2549 ซึ่ งทาให้ บมจ. อสมท รั ฐ และประชาชนผูถ้ ื อหุ ้นได้รับ
ความเสี ยหายและส่ งผลกระทบต่อรายได้ของแผ่นดิ น ตามกฏหมายต้องมีการแสดงในผลการตรวจสอบงบการเงิ นของ
บมจ. อสมท และรายงานต่อหน่วยงานนอกที่เกี่ ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กระทรวงการคลัง เป็ นต้น เพื่อดาเนินการตามกฎหมายในส่ วนที่แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบและกากับดูแลต่อไป
2. การบันทึกรายรับส่ วนที่ บมจ. อสมท อ้างว่าถูก บริ ษทั ไร่ สม้ จากัด ฉ้อโกง ตามมาตรฐานการบัญชี
3. ข้อมู ลทางการเงิ น ในร่ างหนังสื อชี้ ชวนเสนอขายหุ ้นสามัญต่ อประชาชนทั่วไป ปี 2547 เช่ น การแสดง
ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัญญาร่ วมดาเนิ นกิ จการกับบริ ษทั ไทยสกายเคเบิ ลที วี จากัด ซึ่ งได้ยกเลิ กสัญญาไปแล้วตั้งแต่
พ.ศ. 2542
4. การดาเนินการใด ๆ ต่อผูก้ ระทาผิดในคดีทุจริ ตไร่ สม้ ตามที่สานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสื อแจ้ง
พลเอกสกนธ์ สั จจานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้ าที่ประธานฯ กล่าวว่า เนื่ องจากกรณี การทุจริ ตค่า
โฆษณาระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริ ษทั ไร่ ส้ม จากัด เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นมานานร่ วม 10 ปี มีประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับ
กฎหมายหลายประการ รวมทั้งมีคาพิพากษาของศาลยุติธรรมไปเรี ยบร้อยแล้ว สาหรับประเด็นอื่น ๆ เช่นข้อมูลในหนังสื อ
ชี้ ชวนฯ บมจ. อสมท ได้เคยชี้ แจงข้อเท็จจริ งให้กบั หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องไปแล้วหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ขอให้ผูถ้ ือหุ ้น
มอบเอกสารและข้อมู ลในประเด็นที่ เป็ นข้อสงสัย เพื่ อให้ บมจ. อสมท และสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น (สตง.)
ตรวจสอบ เพื่อ บมจ. อสมท จะได้รวบรวมข้อเท็จจริ งและชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบต่อไป
นางสาวระพีพร เครื อมา ผู้ตรวจสอบบัญชี จากสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน ชี้ แจงว่า โดยหลักการของการรับรองงบ
การเงิ นถื อว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี เนื่ องจากประเด็นดังกล่าวไม่มีสาระสาคัญพอที่ จะระบุ เป็ นเงื่ อนไขหรื อไม่
ถูกต้อง จึงไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานการรับรองงบการเงินของ บมจ. อสมท
นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้ แจงว่า งบการเงิน บริ ษทั อสมท
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปี 2557 ไม่มีประเด็นที่ เกี่ ยวโยงกับกรณี
การทุจริ ตค่าโฆษณาระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริ ษทั ไร่ ส้ม จากัด ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2547 โดยคณะกรรมการ

-21รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษทั อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559 วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559
ตรวจสอบ ได้มีการสอบทานทุกรายการที่ปรากฎในงบการเงินอย่างถูกต้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท และ
เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิ
นางสาวจุ ฑ ารั ต น์ จู ป ระเสริ ฐ ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามความเห็ น ของฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท เกี่ ย วกับ ความคุ ้มค่ า ของ
การลงทุนในหลักทรัพย์ของ บมจ. อสมท
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ กล่าวว่า ในอนาคต บมจ. อสมท มีโครงการอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจาก
การดาเนิ นธุ รกิจหลัก เช่น การพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ และการนาคลื่นความถี่ MMDS มาพัฒนาในทางธุ รกิจ ซึ่ งขณะนี้ ท้ งั สอง
โครงการมีระยะเวลาดาเนินการที่แน่นอน ที่จะดาเนินการให้เกิดผลโดยเร็ วที่สุด
นางภัทรี ยา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท มีความเห็นว่า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ ยง นักลงทุนจะต้องมี
ข้อ มู ล ที่ เ พี ย งพอ โดยต้อ งมี ก ารประเมิ น ข้อ มู ล ทั้ง ในปั จ จุ บ ัน และในอนาคตด้ว ยความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ภาวะ
อุตสาหกรรม บริ ษทั และสถานะการลงทุ นของผูล้ งทุ นเอง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการลงทุ น และผลตอบแทนที่
ต้องการ ซึ่ งควรใช้วิจารญาณของตนเองในการตัดสิ นใจโดยพิ จารณาจากข้อมูลที่ เพี ยงพอและประเมินความเสี่ ยงให้
ถูกต้อง มากกว่าการรับฟังข้อมูลจากผูอ้ ื่น
นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ถือหุ้ น มีความเห็นว่า ผูถ้ ื อหุ ้นต้องการให้ บมจ. อสมท เป็ นแบบอย่างของสื่ อสารมวลชน ที่ มี
ธรรมาภิ บาล มี จรรยาบรรณและจริ ยธรรม เป็ นศู นย์กลางของการข้อมูลข่ าวสาร และสร้างสรรค์สังคมให้เป็ นสังคม
อุดมปั ญญา จึ งขอให้บริ หารงานด้วยความโปร่ งใส ปราศจากการทุจริ ต ไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง และลดรายจ่ายเพิ่ ม
รายได้
พลเอกสกนธ์ สั จานิตย์ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้ าที่ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่ร่วมกันอภิปราย
แสดงความคิ ดเห็นในประเด็นต่างๆ และขอขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่ เป็ นอาสาสมัครในการเป็ นสักขี พยานตรวจสอบการนับ
คะแนนเสี ย ง และเชิ ญ ให้ รั บ มอบของที่ ร ะลึ ก จากกรรมการผู ้อ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท รวมทั้ง ขอขอบคุ ณ
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุมในวันนี้
สรุ ปผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 517 ราย ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จานวน 291 ราย รวมเป็ นจานวนผูถ้ ือหุ น้
ที่มาประชุม 808 ราย เท่ากับ 562,733,284 หุน้ หรื อร้อยละ 81.8999 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
เลิกประชุมเวลา 16.48 น.
นางสาวธนพร ทวีพาณิ ชย์ เลขานุการบริ ษทั ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
พลเอก
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กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
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