รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกติ ิ์
เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้าประชุม
1. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
3. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
กรรมการ
4. นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
5. นางปานทิพย์ ศรีพิมล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางจิราพร คูสุวรรณ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
8. นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์
กรรมการอิสระ
9. ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายพิเศษ จียาศักดิ์
กรรมการ
12. นายเขมทัตต์ พลเดช
กรรมการ และกรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม
- ไม่มี
ผู้บริหารที่เข้าประชุม
1. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
2. นายเสฏฐวุฒิ จันทร์วาววาม
3. นายวิโรจน์ ตรับวงศ์วิทยา
4. นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล
5. นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
1. นางสาววรลักษณ์ แซ่กอน
2. นางสาวดารุณี ตีรสมิทธ์
3. นางสาวพรทิพย์ เลิศศรีสถิต
4. นางสาวปิยธิดา พงศ์เทพูปถัมป์

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและ
สนับสนุนเชิงเทคนิค
รองกรรมการผู้ อานวยการใหญ่ สายงานกลยุ ทธ์และการเงิ น
และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ
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ผู้มาประชุม
1. กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจานวน 452,134,022 หุ้น (โดยนายพิทย อุทัยสาง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมูลค่า
รัฐวิสาหกิจ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน ถือหุ้นจานวน 78,865,978 หุ้น (โดยนางสาววลัยพร เรืองฉาย เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จานวน 709 ราย ถือหุ้นจานวน 29,598,060 หุ้น
เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้า ที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุ ม ว่า เนื่องจาก
พลเอกฉั ตรเฉลิม เฉลิมสุ ข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ติดภารกิจสาคัญ ในการประชุม กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
อยู่ในขณะนี้ ดังนั้น ในฐานะรองประธานกรรมการ จะทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2560
เพื่อดาเนินการประชุมไปจนกว่าประธานกรรมการ บมจ. อสมท จะเสร็จภารกิจ และมาเข้าร่วมประชุมต่อไป ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
ขณะนี้มีผู้ถือหุน้ เข้าร่วมประชุม จานวน 572 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจานวน 372 ราย ถือหุ้น
7,692,004.- หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 200 ราย นับจานวนหุ้นได้ 550,515,564.- หุ้น รวมทั้งหมด 558,207,568.- หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 81.2412 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2560 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลาดับที่ 1 แสดงตนและแนะนาตัวต่อที่ประชุม
นายพิทย อุทัยสาง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตน
พร้อมแนะนาตนเอง
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ
มีกรรมการจานวนทั้งสิ้น 13 คน ปัจจุบันมีกรรมการอยู่ในตาแหน่ง 12 คน โดยมีกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม จานวน 12 คน
ประกอบด้วย
1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
2. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
กรรมการ
3. นางปานทิพย์ ศรีพิมล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางจิราพร คูสุวรรณ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
6. นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์
กรรมการอิสระ
7. ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายพิเศษ จียาศักดิ์
กรรมการ
10. นายเขมทัตต์ พลเดช
กรรมการและกรรมการผู้อานวยการใหญ่
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สาหรับ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท และนายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหา อยู่ระหว่างการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ท าหน้ าที่ ประธานในที่ ประชุ ม ฯ ได้ แนะน ากรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ ของ บมจ. อสมท คื อ
นายเขมทัตต์ พลเดช ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ แนะนาผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีจาก
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จากนั้น นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่ประธานฯ ขอให้นางสาวธนพร
ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีปฏิบัติในการประชุม
นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้มาประชุมโดยสรุปดังนี้ การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
ดังนั้ น ผู้ ถือหุ้นแต่ ละราย จะมี เสี ยงตามจ านวนหุ้นที่ ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา การขอมติ จากที่ ประชุ มสามั ญผู้ ถือหุ้น
เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้น
ประธานฯ จะขอมติ จากที่ประชุ ม โดยขอให้ผู้ ที่ ไม่ เห็น ด้วยและงดออกเสี ยงยกมื อขึ้น ก่อน เพื่ อให้เจ้ าหน้ าที่ ของบริษั ท
เก็บบัตรลงคะแนน และจะขอเก็บบัตรผู้ที่เห็นด้วยเป็นลาดับต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนน บริ ษัทจะ
ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ แบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละของ
ผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเอง
และการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุ้นของผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ สาหรับวาระเลือกตั้ง
กรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล และในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้
แจ้งเจ้าหน้าที่ประจาจุดไมโครโฟน และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแนะนาตนเอง ก่อนแสดงความคิดเห็นด้วย
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการนับคะแนนเสียง บมจ. อสมท ได้จัดให้มี สักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยขออาสาสมัครผู้ถือหุ้น
รายย่อย 2 คน ร่วมเป็นสักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง คือ
1. นางสาวสุนทร ใหม่บุตรดา ผู้รับมอบฉันทะจากนางอรทัย สถิติรัตน์ เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง
2. นางอัญญาภรณ์ พรหมสิน ผู้รับมอบฉันทะจากนางนวลละออ เอี่ยมสอาด เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียง
จากนั้น จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็น
กรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้
สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท
ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559
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เมื่อครบกาหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล
เพื่ อพิ จารณาเข้ ารั บการสรรหาเป็ น กรรมการในการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี 2560 ทั้ ง ทางไปรษณี ย์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร
นอกจากนี้บริษัทได้คานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มี
ระบบรับคาถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสารระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 ซึ่งเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ไม่ปรากฏว่า
มีผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ามา
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2560 เพื่อจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2560
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้
จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด และจัดส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร
การประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นที่ แสดงข้อคิดเห็นได้พิจารณา
โดยแจ้งว่าหากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งกลับบริษัทภายใน 7 วั น ตามคาแนะนาของผู้ถือหุ้น สาหรับในที่
ประชุมนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผู้ใด
ประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จะขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี
2559 วันที่ 22 เมษายน 2559
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า ยังไม่ได้รับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่บริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ จึงยังไม่ได้
พิจารณารายละเอียดของงบการเงินและรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2559 ที่เคยได้ให้
ความเห็นและข้อสังเกตไว้
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่ประธานฯ ชี้แจงว่า หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอ
แก้ไขรายงานการประชุมสามารถเสนอขอแก้ไขได้ แต่หากไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติม จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 แล้ว
มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

560,274,562
29,000
29,156
0

เสียง หรือ ร้อยละ 99.9896
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0051
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0052
เสียง
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วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่ประธานฯ มอบหมายให้นายเขมทัตต์ พลเดช
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ รายงานต่อทีป่ ระชุม
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ นาเสนอผลการดาเนินกิจการประจาปี 2559 ต่อที่ประชุมในรูปแบบ
ของ Video Presentation เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ โดย บมจ. อสมท ได้นาส่งรายงานประจาปี 2559 และ
รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจาปี 2559 ในรูปแบบ CD–Rom พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว
และรายงานรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้
บมจ. อสมท ยังคงมีศักยภาพในฐานะองค์กรสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะยังไม่สามารถนาศักยภาพ
ที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มที่ จึงได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการในปี 2560 เป็น “The year of Engagement &
partnership” และ “One team One company One Direction” โดย “Engagement” หรือการสร้างความผูกพัน คือ
การเข้าถึงผู้ชม ผู้ฟัง และผู้ใช้ Platform ต่างๆ สาหรับ “Partnership” หรือพันธมิตร หมายถึงผู้ที่เคยผลิตรายการให้ กับ
ช่องรายการของ บมจ. อสมท แล้วย้ายไปผลิตให้กับช่องอื่น ซึ่ง บมจ. อสมท ต้องการที่จะดึงผู้ผลิตรายการที่มีศักยภาพให้
กลับมาร่วมงานกับ บมจ. อสมท แล้วนามารวมกับรายการที่ บมจ. อสมท ผลิตเองเพิ่มเติม ภายใต้แนวคิด “One team
One Company One Direction” และสร้างให้เกิดการหลอมรวมสื่อ (Convergent) เพื่อลดปัญหาการดาเนินงานแบบ
ต่างฝ่ายต่างคิด ซึ่งจะทาให้ บมจ. อสมท สามารถขับเคลื่อนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
สาหรับแนวทางการดาเนินธุรกิจในปี 2560 ประกอบด้วย
1. ลดการขาดทุนภายในไตรมาสที่เหลือ โดยบริหารต้นทุนให้เหมาะสม
2. ปรับโครงสร้างภายในงานที่ซ้าซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน โดยอาจรวมบางส่วนงานที่สามารถรวมกันได้
เป็นหน่วยงานเดียว ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารต้นทุนให้ลดลง และสร้างกาไรเพิ่มขึ้นให้กับองค์กร
3. ปรับรูปแบบของช่อง 9 MCOT HD ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของหลักของ บมจ. อสมท โดยดาเนินการดังนี้
3.1 กาหนดกรอบงบประมาณของการผลิตเนื้อหารายการ (Contents) ให้ชัดเจน
3.2 กาหนดแนวคิด (Concept) เป็น Wisdom TV เพิ่มพูนแนวคิดและสติปัญญาให้เท่าทันโลก
3.3 ปรับปรุงเนื้อหารายการให้เหมาะสมกับผู้ชมในแต่ละช่วงเวลา
3.4 กาหนดสัดส่วนรายการ ดังนี้ ข่าวและสารคดีร้อยละ 40 รายการสาระบันเทิง (Light Edutainment)
ร้อยละ 30 ละคร และภาพยนตร์ (Drama – Film) ร้อยละ 15 และ กีฬา ร้อยละ 15
3.5 พัฒนาหน้าจอกราฟฟิค (Graphic) ให้มีความสวยงาม เพื่อให้เกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดช่อง
9 MCOT HD และ ช่อง MCOT Family ช่อง 14
4. ปรับ Positioning ของช่อง MCOT Family ช่อง 14 ได้แก่
4.1 พัฒนาให้เป็นสถานีโทรทัศน์สาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สตาร์ทอัพ (Startup) และประชารัฐ โดยเน้นรายการที่สร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และหาตลาดให้วิสาหกิจชุมชนและคนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐ ในการก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
4.2 นาเนื้อหารายการ (Contents) ที่ออกอากาศช่อง MCOT Family ช่อง 14 มาออกอากาศบนช่องทางการ
ออกอากาศในรูปแบบต่างๆ (Multi-platform) และการทาธุรกิจแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) โดยการสั่งซื้อ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่าน Online on TV แบบ Real time
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5. พัฒนางานด้าน Digital platform และสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)
5.1 เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย เน้นการนาเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบ video portal web จากคลังภาพสานักข่าวไทยที่มีเครือข่ายมากที่สุด
5.2 เชื่อมโยงเว็บไซต์ของบริษัท www.mcot.net กับ Digital Media ของสถานีวิทยุทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จานวน 53 สถานี รวมทั้งรายการของ 9 entertain และรายการใหม่ๆ ของช่อง 9 MCOT HD และ ช่อง MCOT
Family ช่อง 14
5.3 พัฒนาระบบ E-commerce รองรับธุรกิจ SME และวิสาหกิจชุมชน
5.4 พัฒนา Application ต่างๆ ของ บมจ. อสมท เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
6. เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของสานักวิทยุ
6.1 พัฒนาคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิรตซ์ แทนคลื่น SEED 97.5 FM ที่ได้มีการยกเลิกกิจการ
โดยปรับเป็นคลื่น “Mellow Station” ซึ่งเน้นด้านความรู้และแนวเพลง Easy listening ที่มีกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลายมากขึ้น
6.2 พัฒนาสถานีวิทยุภูมิภาคให้เป็นกลุ่ม Cluster Radio เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในแต่ละพื้นที่ เช่น
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
7. ธุรกิจ Non Broadcast
7.1 เร่ ง รั ด การพั ฒ นาที่ ดิ น 3 แปลงใหญ่ ได้ แ ก่ ที่ ดิ น บางไผ่ ที่ ดิ น หนองแขม และที่ ดิ น ศู น ย์ วั ฒ นธรรม
โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถเปิดทางเข้าออกเพื่อเข้าใช้ประโยชน์จากที่ดินภายในปลายปี 2560
7.2 คลื่นความถี่ 2600 MHz อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อทาธุรกิจโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิก ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการทดสอบสัญญาณ โดยได้ดาเนินการเช่าเสาสัญญาณการออกอากาศจากเครือข่ายโทรศัพท์ของ AIS และ True
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกาหนดแถลงข่าวเปิดทดสอบให้บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกในเดือนหน้า
นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยัง ให้ความสาคัญกับการดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้ร่วมกับ
สานักงาน ป.ป.ช. ในการจัดทา Model องค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อให้องค์กรปลอดการเมืองและการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดาเนินการ 3-4 เดือน
นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นดังนี้
1. ที่ผ่านมา บมจ. อสมท ประสบปัญหากรรมการผู้อานวยการใหญ่ลาออกหลายครั้ง จึงขอเสนอให้ บมจ. อสมท
พิจารณาปรับเพิ่มผลตอบแทน ในอัตราร้อยละ 10 หรือจัดสรรหลักทรัพย์ของ บมจ. อสมท ให้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและ
สร้างแรงจูงใจ เนื่องจากเป็นตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
บริหารงาน ผู้ที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ควรจะต้องอยู่ในตาแหน่งอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม
เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน เคยเสนอให้ บมจ. อสมท พิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการ บมจ. อสมท ที่เสียสละเข้า
มาทาหน้าที่ในการกากับดูแลการดาเนินงานของ บมจ. อสมท แต่ หากไม่สามารถปรับเพิ่มค่าตอบแทนได้ บมจ. อสมท
ควรจะพิจารณาปรับเพิ่มสวัสดิการด้านอื่นแทน
2. บมจ. อสมท ควรพิจารณาปรับปรุงรายการที่ไม่เหมาะสมในผังรายการของ บมจ. อสมท เช่น รายการแท็กซี่
มหาเศรษฐี ออกอากาศ เวลา 20.30 – 21.20 น. ทุกวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นรายการที่ผู้ดาเนินรายการแต่งกายเลียนแบบคนขับ
แท็กซี่ แต่แต่งกายผิดระเบียบ รวมทั้งใช้คาพูดและปฏิบัติต่อแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการไม่เหมาะสม ทั้งนี้ในต่างประเทศ
สามารถรับชมรายการดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย และเคยแจ้งให้ บมจ.
อสมท พิจารณา ปรับปรุงรายการดังกล่าว แต่ยังไม่มีการดาเนินการใดๆ
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3. บมจ. อสมท ควรดาเนินการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เนื่องจาก บมจ. อสมท
มีแผนที่จะดาเนินการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้องค์กรมา 6 - 7 ปี แล้ว แต่ยังไม่ เห็นการ
ดาเนินการที่เป็นรูปธรรม ทั้งที่มีการประเมินว่าหากสามารถดาเนินการพัฒนาที่ดินดังกล่าวได้แล้วเสร็จ จะมีมูลค่าไม่ต่ากว่า
5,000 – 6,000 ล้านบาท
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่ประธานฯ ชี้แจงกรณีการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ดังนี้
1. ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ปัญหาข้อจากัดเรื่องทางเข้า-ออก ซึ่งจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
ที่เป็นเจ้าของที่ดินในแปลงข้างเคียง เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.) และกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้การเจรจาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
2. การดาเนินการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ คาดว่าต้องดาเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ที่ดิน 50 ไร่ สามารถสร้างอาคารสูงได้ประมาณมากกว่า 1 ใน 6 ส่วน และพื้นที่ซึ่งอยู่
ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประมาณ 400 เมตร
นายชาญชัย กุลถาวรากร ผู้ถือหุ้น สอบถามกรรมการผู้อานวยการใหญ่ เกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย และวิธีการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่มีความสาคัญ และมีมูลค่าสูง จานวน 3 รายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. ที่ดิน 50 ไร่
2. ที่ดินหนองแขม –บางไผ่
3. คลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS)
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. ที่ดิน 50 ไร่ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเตรียมพั ฒนาพื้นที่ โดยมูลค่าของโครงการจะเชื่ อมโยงกับการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บมจ. อสมท ไม่ได้จากัดความสูงในการก่อสร้างอาคาร
บนพื้นที่ 50 ไร่ แต่ได้กาหนดโซนในการพัฒนาพื้นที่ โดยจาแนกออกเป็น 3 โซน เช่น โซน A พื้นที่ประมาณ 15 ไร่ สามารถ
สร้างอาคารสูงได้ประมาณ 23 ชั้น อาจเป็นสานักงานให้เช่า สิ่งอานวยความสะดวก และอาคารที่จอดรถ ซึ่งความคืบหน้า
ล่าสุดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางเข้า-ออก พื้นที่ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ได้พบหารือกับ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งกากับดูแลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานในระดับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บมจ. อสมท ให้การสนับสนุนในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ อย่างเต็มที่ ซึ่ง ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท จะเร่งดาเนินการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
2. ที่ดินบางไผ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาขอซื้อหรือเช่าที่ดินบริเวณข้างเคียงเพื่อเปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ประมาณ
200 ตารางวา ซึ่งฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท จะเข้าสารวจพื้นที่อีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์ หากสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ที่ดินบางไผ่ จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
3. ที่ดินหนองแขม ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด จะต้องส่งมอบคืนให้ บมจ. อสมท
ภายหลังสิ้นสุดสัญญาร่วมดาเนินกิจการให้บรนิการส่งโทรทัศน์สี ในปี 2563 ซึ่งจะต้องมีการเจรจาเพื่อขอเปิดทางเข้า -ออก
เช่นกัน โดยอาจเจรจากับบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด เพื่อให้พิจารณาร่วมทาประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว หรือ
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เจรจากับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ข้างเคียง โดยอาจเสนอให้ร่วมจัดตั้งสานักงานย่อยของ สถาบัน MCOT
ACADEMY
4. คลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS) ขณะนี้ บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการแจ้งยืนยันกับคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ย ง กิจ การโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ (กสทช.) เพื่ อขอรับ การจั ด สรรรหัส แสดงโครงข่า ย
โทรคมนาคม และขออนุ ญ าตร่ ว มใช้ รหั ส แสดงโครงข่า ยโทรคมนาคมของผู้ ใ ห้บ ริ การโทรคมนาคมเป็ น การชั่ ว คราว
เพื่อประกอบธุรกิจโครงการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกของ บมจ. อสมท
นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีกับนายเขมทัตต์ พลเดช เนื่องในโอกาสเข้ารับตาแหน่งกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ บมจ. อสมท และสอบถามดังนี้
1. ระยะเวลาในการแก้ปัญหาทางเข้า-ออก ที่ดิน 50 ไร่
2. รายละเอี ย ดของผู้ ร่ ว มทุ น ในการพั ฒ นาที่ ดิ น 50 ไร่ ที่ บมจ. อสมท ต้ อ งด าเนิ น การตามขั้ น ตอนของ
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
3. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน 50ไร่ ก่อนการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
หรือต้องรอให้การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แล้วเสร็จ บมจ. อสมท จึงจะดาเนินการ
พัฒนาที่ดิน 50 ไร่
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่ประธานฯ ชี้แจงดังนี้
1. กรณีทางเข้า-ออกที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท จะเกี่ยวพันกับ 2 หน่วยงานที่มีพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งประกอบด้วย
1.1 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งได้มีการเจรจาที่บรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในระดับ
หนึ่งแล้ว คือ บมจ. อสมท ต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินรายเดือนในการขอเปิดทางเข้า-ออกดังกล่าว
1.2 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งขณะนี้ รฟท. ยังมี พันธะผูกพันกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่
รายเดิม และอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาดังกล่าว
ทั้งนี้ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ได้พบหารือกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอเปิดทางเข้า-ออกที่ดิน 50 ไร่ ในเบื้องต้นแล้ว โดย บมจ. อสมท มีเป้าหมายที่จะต้อง
เปิดทางเข้า-ออก ที่ดิน 50 ไร่ ทั้ง 2 ด้าน
2. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบด้านวิศวกรรม มีกาหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 2 – 3 ปี ซึ่งการพัฒนา
ที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท มีความเชื่อมโยงกับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจาก
จะมีผลทาให้ บมจ. อสมท สามารถก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยไม่ถูกจากัดตามกฎหมายผังเมืองกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ หาก บมจ. อสมท สามารถเชื่อมโยงพื้นที่ 50 ไร่ กับจุดขึ้น -ลง รถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้ จะส่งผลให้ที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท มีมูลค่าสูงขึ้น
3. สาหรับผู้ร่วมทุนในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ที่ บมจ. อสมท ต้องดาเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 นั้น ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ยังรอดู
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก่อน อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนในการ
ดาเนินการเพื่อจัดหาผู้ร่วมทุนนั้น บมจ. อสมท ต้องออกข้อกาหนดเฉพาะ (TOR) และจัดการประกวดราคาเพื่อคัดเลือก
ผู้ร่วมทุนที่เสนอผลประโยชน์สูงสุดให้ บมจ. อสมท
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นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า บมจ. อสมท ควรเร่งดาเนินการตามนโยบาย 5 ประการ ดังนี้
1. กาหนดแผนการเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. ลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
3. พิจารณาจ่ายค่าล่วงเวลาของพนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับผลการปฏิบัติงาน
4. ต้องประสานให้หน่ วยงานภาครัฐ ใช้ง บประชาสัม พัน ธ์ในโครงการต่างๆ กับ บมจ. อสมท ในฐานะที่ เป็ น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
5. โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ต้องเร่งดาเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
นอกจากนี้ ขอให้กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลของ บมจ. อสมท เพื่อเป็นแบบอย่าง และ
สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น
นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุน้
1. ควรจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของ บมจ. อสมท
2. ควรพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะค่าสถานที่ ซึ่งอาจใช้สถานที่ของ บมจ. อสมท
หรือของหน่วยงานราชการ เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานการประชุม ชี้แจงว่า การเลือกสถานที่จัดประชุม
ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ปี บมจ. อสมท ได้พิจารณาด้านค่าใช้จ่ายและการอานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งหากจัดการประชุม
โดยใช้สถานที่ของ บมจ. อสมท อาจจะทาให้ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการเดินทางประกอบกับมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
จึงได้เลือกสถานที่จัดประชุมที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดและมีความสะดวกในการเดินทาง
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงาน
ผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2559 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการ
ดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559)
พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท เข้าร่วมการประชุม โดยกล่าวแนะนาตัวกับ
ผู้ถือหุ้นและทาหน้าที่ประธานที่ประชุม เพื่อดาเนินการประชุมในวาระต่อไป
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ มอบหมายให้นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นาเสนอผลการดาเนินงานด้านการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม
นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินปี 2559 ที่ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไร
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ขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทมี สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 10,199.004 ล้านบาท โดยเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน 2,131.720 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,067.284 ล้านบาท
หนี้ สิ น รวม 3,633.111 ล้ า นบาท เป็ น หนี้ สิ นหมุ น เวี ย น 1,676.832 ล้ า นบาท และหนี้ สิ นไม่ หมุ น เวี ย น
1,956.279 ล้านบาท สาหรับส่วนของผู้ถอื หุ้นเป็นจานวนรวม 6,565.893 ล้านบาท
2. งบกาไรขาดทุนของบริษัท สาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทมีรายได้ทั้งหมด 2,891.224 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการดาเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ 2,279.488
ล้านบาท รายได้จากการร่วมดาเนินกิจการ 421.103 ล้านบาท รายได้ผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือสัญญา 46.760 ล้านบาท
และรายได้อื่นๆ 143.873 ล้านบาท
บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 3,762.019 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีแล้ว จานวน (757.787) ล้านบาท
ประกอบด้วยขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (734.885) ล้านบาท และขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม (22.902) ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น (1.07) ล้านบาท
นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนสูง
นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า สาเหตุหลักที่ส่งผลให้บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนเกิดจาก
1. รายได้ลดลง โดยเฉพาะรายได้ด้านโทรทัศน์ที่ลดลงค่อนข้างมาก
2. ค่าใช้จ่ายประเภทที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2559 ได้แก่ ส่วนลดค่าเช่าใช้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จานวน 163 ล้านบาท ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด จานวน
49 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญของบริษัท GMMB จานวน 52.7 ล้านบาท หนี้สงสัยจะสูญของบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จากัด จานวน
40 ล้านบาท เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ด้านวิทยุยังคงเป็นธุรกิจที่มีกาไร โดยในปี 2559 ธุรกิจวิทยุมีกาไรประมาณ 380 ล้านบาท และ
บริษัทยังคงมีรายได้จากสัญญาร่วมดาเนินการกิจการ
นางวนิดา พิชาลัย ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถาม ดังนี้
1. บมจ. อสมท ควรสร้างความแตกต่างด้านเนื้อหารายการ (Contents) และจากแนวทางที่บริษัทนาเสนอในการ
มุ่งเน้นเนื้อหารายการ (Contents) ด้าน Edutainment จึงขอเสนอให้มีรายการด้านการส่งเสริมศีลธรรมจรรยา เพื่อช่วย
ส่งเสริมประเด็นดังกล่าวในสังคมให้มีความเข้มแข็ง
2. บมจ. อสมท มีทรัพย์ สินเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะที่ดิน จึงขอเสนอให้ จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพย์สินโดยเฉพาะ เนื่องจากการบริหารทรัพย์ สินโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจโทรทัศน์ และ
วิทยุที่ บมจ. อสมท ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน หากมีมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารทรัพย์สิน โดยเฉพาะ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์มาดาเนินการ คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ เช่นเดียวกับกรณี
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินอยู่เป็นจานวนมากและได้มีการจัดตั้งสานักงานจัดการทรัพย์สิน และ
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ประสบความส าเร็จในการพั ฒนาการบริหารทรัพ ย์สิน ให้มีรายได้ หรือหาแนวทางในการดาเนิน ธุรกิจในรูปแบบใหม่ ๆ
ที่แตกต่างไปจากไปธุรกิจเดิมเช่นเดียวกับ บมจ. ปตท ที่มีธุรกิจกาแฟอเมซอนและสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี
นางสาววลัยพร เรืองฉาย ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารออมสิน สอบถามเกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ของ บมจ. อสมท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงิน ปี 2559 แล้วจะเห็นได้ว่าลดลงเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับรายได้รวมที่
ลดลงค่อนข้างมาก
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายได้
ที่ลดลงค่อนข้างมากในปี 2559 เกิดจากบริษัทมีรายจ่ายประเภทเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเป็นจานวนค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม
บมจ. อสมท ได้กาหนดแผนในการเพิ่มรายได้ และแผนการบริหารต้นทุน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
1. ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษั ทย่อย เพื่อมาบริหารจัดการสินทรัพย์ นั้น บมจ. อสมท อยู่
ระหว่างพิจารณาแนวทางการดาเนินการ
2. บมจ. อสมท ได้พัฒนาด้านเนื้อหารายการ (Contents) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการ
ลงทุนและการรักษาอันดับความนิยม (Rating) เป็นปัจจัยสาคัญ เนื่องจากธุรกิจโทรทัศน์ดิจิตอลมีการแข่งขันสูงมาก
3. ด้านงบการเงิน จากเดิมที่มีเพียงการบันทึกตัวเลขทางบัญชีในด้านรายได้ของธุรกิจบริการทางวิศวกรรม ปัจจุบัน
บมจ. อสมท มีกระแสเงินสดเข้าจากการที่ลูกค้าผู้เช่าใช้บริการโครงข่ายฯ ทยอยชาระค่าบริการ
4. สาหรับในส่วนของค่าใช้จ่าย บมจ. อสมท มีความพยายามในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้
มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นและไม่ขาดทุนในอนาคต
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. ผลตอบแทนจากการลงทุ น ที่ บมจ. อสมท ใช้ เ งิ น ไปเพื่ อ การลงทุ น รวมถึง นโยบายการลงทุ น เพื่ อให้ ไ ด้
ผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรม
2. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดาเนินการของ บมจ. อสมท กรณี บมจ. ทรูวิชั่นส์ ที่ครบอายุสัญญา และได้มีการ
ร้องเรียนต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3. ความคืบหน้าในการคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงกรณีการดาเนินการเกี่ยวกับสัญญาของ บมจ. ทรูวิชั่นส์ ที่ครบอายุ
สัญญาแล้ว และต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินให้กับ บมจ. อสมท ซึ่งตามสัญญาร่วมดาเนินกิจการฯ กาหนดให้ บมจ. ทรู วิชั่นส์
จะต้องลงทุนทั้ งหมดเพื่ อใช้ในการดาเนินกิจการ ส าหรับการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งอุปกรณ์ ภาคส่งและภาครับ
โดย บมจ. ทรู วิชั่นส์ ต้องดาเนินการจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์ทรัพย์สินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. อสมท เมื่อสิ้นสุดสัญญา
ซึ่งสัญญาร่วมดาเนินกิจการฯ ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 และ บมจ. ทรู วิชั่นส์ ได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับ
บมจ. อสมท โดย บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบรายการ และมูลค่าทรัพย์สินตาม
สัญญาร่วมดาเนินกิจการฯ ซึ่งได้ดาเนินการตามขั้นตอนและรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ บมจ. อสมท เรียบร้อยแล้ว
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ประธานฯ ชี้แจงความคืบหน้าในการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
1. คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz (MMDS) โดย บมจ. อสมท ได้ร่วมดาเนินธุรกิจกับบริษัทเอกชน เพื่อพัฒนาและ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากคลื่ น ความถี่ ดั ง กล่ า ว ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการขอใบอนุ ญ าตในการด าเนิ น การต่ า งๆ จากส านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง บมจ. อสมท ได้มีการ
ติดต่อประสานงานกับ กสทช. อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดาเนินการตามแผนธุรกิจที่กาหนดไว้
2. ด้านวิทยุของ บมจ. อสมท ได้มีการติดตามเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจัดสรรคลื่นวิทยุของ กสทช. อย่าง
ต่อเนื่อง และจากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธาณะ ส่งผลให้ บมจ. อสมท ยังคงได้รับสิทธิ ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
การถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าวได้ภายในขอบเขตและสิทธิเดิมไปอีก 5 ปี
3. สาหรับกรณีเรื่องร้องเรียนที่ส่งมายังประธาน บมจ. อสมท หรือช่องทางต่างๆ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ได้
เร่งพิจารณาดาเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ บมจ. อสมท ทุกครั้ง แต่เรื่องร้องเรียนบางกรณีไม่มี
หลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หากท่านยื่นร้องเรียนในเรื่องเดียวกันไปยังหลายหน่วยงานจะทาให้เกิดความซ้าซ้อน
ในแง่ของการพิจารณาข้อเท็จจริงและการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะหากเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการตรวจสอบ เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และ
หน่วยงานอื่น ๆ ต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ผู้ประสงค์ที่จะร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนไป
ยั ง ช่ องทางใดช่ องทางหนึ่ ง ของ บมจ. อสมท ก่อน และ บมจ. อสมท จะได้ ด าเนิ น การตรวจสอบเรื่อ งร้องเรีย นตาม
กระบวนการและรายงานผลการดาเนินการต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
31 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

560,545,701
7,500
36,556
1,000

เสียง หรือ ร้อยละ 99.9919
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0013
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0065
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0001

วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นาเสนอรายงานพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาปี 2559 ต่อที่ประชุม
นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่ า สาหรับการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีม ติ
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31
ธันวาคม 2559 เนื่องจาก บมจ. อสมท มีผลการดาเนินงานขาดทุน และมีความจาเป็นในการสารองเงินไว้สาหรับการลงทุน
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ

-13รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ประธานฯ กล่าวว่า ในรอบปี 2559 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทุกท่านได้ พยายามอย่ างเต็มความสามารถในการให้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อผลักดันให้ บมจ. อสมท มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น แต่จากสถานการณ์
การแข่งขันที่รุนแรง ประกอบกับ บมจ. อสมท เป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีข้อจากัดด้านกฎระเบียบต่างๆ ในฐานะความเป็น
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กร อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ได้กาหนดแนวทาง
ในการหารายได้ โดยเฉพาะรายได้จากโครงการภาครัฐที่คาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้ บมจ. อสมท มีผลการดาเนินงานด้าน
การเงินที่ดีขึ้นได้
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

560,013,803
441,312
136,342
0

เสียง หรือ ร้อยละ 99.8969
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0787
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0243
เสียง

วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ 4 คน ซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ แสดงความจานงขอออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่องดการมีส่วนร่วมในวาระนี้ ประกอบด้วย
1) นายจิรชัย มูลทองโร่ย
กรรมการ
2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล
กรรมการ
3) นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ
4) นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์
กรรมการอิสระ
และเนื่องจากนายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการ บมจ. อสมท และประธานกรรมการสรรหาติดภารกิจประชุม
ที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ง ชาติ อยู่ ระหว่ า งการเดิ น ทางมาเข้า ร่ว มการประชุ ม จึ ง มอบหมายให้น างสาวธนพร ทวี พ าณิ ช ย์
เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา นาเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้น
จากตาแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนต่อที่ประชุม
นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีจานวน 13 คน ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 – เมษายน 2560 มีกรรมการที่พ้นจาก
ตาแหน่งก่อนครบวาระ จานวน 3 คน ได้แก่
ชื่อ – สกุล
วันที่ลาออกจากตาแหน่ง
1. พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์
กรรมการอิสระ
วันที่ 31 สิงหาคม 2559
2. นายศิวะพร ชมสุวรรณ
กรรมการ และกรรมการผู้อานวยการใหญ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
3. นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล กรรมการอิสระ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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1. คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์
จากบัญชี รายชื่อกรรมการรัฐวิ สาหกิจ (Directors’ Pool) และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่ างๆ โดยพิจารณาความรู้
ความสามารถ ความชานาญ ประสบการณ์ตามองค์ประกอบที่มีความจาเป็น ตรงตามความต้องการขององค์กร (Skill Matrix)
อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานและการพัฒนาของ บมจ. อสมท รวมทั้งการมีคุณสมบัติของกรรมการตามที่กาหนด
ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอชื่อ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
ในการประชุมครั้งที่ 17/2559 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดารงตาแหน่งตาม
ระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน (เมษายน 2560)
โดยข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกจากตาแหน่งปรากฏบนจอภาพ
รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
2. สาหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน นายศิวะพร ชมสุวรรณ นั้น บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการที่กาหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่
6/2560 วันที่ 18 เมษายน 2560 มีมติเลือกตั้งนายเขมทัตต์ พลเดช ผู้อานวยการใหญ่ บมจ. อสมท เป็นกรรมการ บมจ. อสมท
แทน นายศิวะพร ชมสุวรรณ ที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยจะเรียกว่า “กรรมการผู้อานวยการใหญ่” ตามข้อบังคับ บมจ. อสมท
3. ส่วนการสรรหาผู้เข้ารับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ เพื่ อแทนนางสุดารัตน์
ดิษยวรรธณะ จันทราวัฒนากุล อยู่ระหว่างการดาเนินการสรรหา
4. สาหรับกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระในปีนี้ มีจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด
ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท มีจานวนทั้งสิ้น 13 คน โดยกรรมการซึ่งเป็น ผู้ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 คน
ประกอบด้วย
1) นายจิรชัย มูลทองโร่ย
กรรมการ
2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล
กรรมการ
3) นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ
4) นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์
กรรมการอิสระ
บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการ
สรรหาเป็นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ได้ดาเนินการสรรหาบุคคลทั้งจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ และรายชื่อบุคคลในสาขา
อาชีพต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่จาเป็นตรงตามความ
ต้องการขององค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานและการพัฒนาของบริษัท ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ านกฎหมาย เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในปั จจุ บั น รวมทั้งการมีคุณสมบัติ ของกรรมการตามข้อบังคับของบริษั ทและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเห็นสมควรเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บมจ. อสมท ดังต่อไปนี้
1) นายจิรชัย มูลทองโร่ย
กรรมการ
2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล
กรรมการ
3) นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ
4) นายมนตรี แสงหิรัญ
กรรมการอิสระ
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ทั้งนี้กรรมการลาดับที่ 1-3 เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท
อีกวาระหนึ่ง
โดยประวัติของของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้นาส่งผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งปรากฏบนจอภาพ ดังนี้
1) กรรมการ นายจิ รชั ย มูลทองโร่ย มี ความรู้ความช านาญในด้ านการบริหารจั ดการและบริหาร ธุ รกิจ และ
ด้านกฎหมาย เคยดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแล บมจ. อสมท โดยสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกากับ
ดูแล และให้คาแนะนาการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
โดยตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
มีวิสัยทัศน์ในการรับตาแหน่งกรรมการ ดังนี้
“บมจ. อสมท ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์กรสื่อสร้างสรรค์ชั้นนา มุ่งสู่
ความเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นกิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ตลอดจนด าเนิ น งานตามนโยบายรั ฐ บาล
เพื่อนาเสนอสื่ออย่างสร้างสรรค์ และเป็นเครื่องมือในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน”
2) กรรมการ นางปานทิพย์ ศรีพิมล มีความรู้ความชานาญในด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ ด้านกฎหมาย
ด้านกลยุทธ์ การวางแผนและพัฒนา และด้านสังคม และเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนของ บมจ. อสมท ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกากับ
ดูแล และให้คาแนะนาการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
โดยตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วม การประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
มีวิสัยทัศน์ในการรับตาแหน่งกรรมการ ดังนี้
“บมจ. อสมท เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจสาคัญด้านกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และวิทยุ เป็นผู้นาด้าน
วิชาชีพสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ สามารถผลิตสื่อที่มีเนื้อหาสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม สร้างผลตอบแทนและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐได้”
3) กรรมการอิสระ นางภัทรียา เบญจพลชั ย มี ความรู้ความช านาญในด้ านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร
ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ ด้านกลยุทธ์ การวางแผนและพัฒนา ด้านบัญชี และด้านสังคม และเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการกากับดูแลกิจการ รวมทั้งกรรมการกาหนดค่าตอบแทน บมจ. อสมท ปัจจุบันดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน) และกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกกล๊าส จากัด
(มหาชน) ซึ่งสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกากับดูแล และให้คาแนะนาการดาเนินงานของ บมจ. อสมท
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
โดยตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
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มีวิสัยทัศน์ในการรับตาแหน่งกรรมการ ดังนี้
“มุ่งมั่นในการส่ งเสริ มให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่ มีระบบการบริหารจั ดการที่ดี มีประสิ ทธิภาพ รวมถึ ง
พัฒนาการดาเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
ของการดาเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี”
4) กรรมการอิสระ นายมนตรี แสงหิรัญ มีความรู้ความชานาญในด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เคยดารงตาแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จากัด ซึ่งสามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารธุรกิจมาใช้ในการกากับดูแล และให้คาแนะนาการดาเนินงานของ บมจ.
อสมท ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
มีวิสัยทัศน์ในการรับตาแหน่งกรรมการ ดังนี้
“ส่งเสริมให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้าหน้า
มั่นคง ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างคุณค่าในระยะยาวในการให้บริการด้านสื่อสารมวลชนที่หลากหลาย
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงพัฒนาการดาเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็นดังนี้
1. วันที่มีผลให้นายศิวะพร ชมสุวรรณ พ้นจากตาแหน่งจากกรณีที่นายศิวะพร ชมสุวรรณ มีคุณสมบัติที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยเคยดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหาร
ของบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นคู่สัญญากับ บมจ. อสมท และพ้นจากตาแหน่งในบริษัทดังกล่าวไม่ถึง 3 ปี ก่อนเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บมจ. อสมท ซึ่งน่าจะไม่ใช่วันเดียวกับวันที่ลาออกจากตาแหน่ง
2. ไม่เห็นด้ วยกั บการเสนอชื่ อนางภั ทรียา เบญจพลชั ย ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
ผู้อานวยการใหญ่ /กรรมการผู้อานวยการใหญ่ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ บมจ. อสมท เนื่องจากเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการสรรหาที่ดาเนินการสรรหานายศิวะพร ชมสุวรรณ ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นลั กษณะต้องห้ ามตามพระราชบัญญั ติ
คุณสมบัติกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในการดารงตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ของ บมจ. อสมท และ ในฐานะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ควรจะต้องกากับดูแลการบริหารงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่ขาดทุนเป็นจานวนมาก
ประธานฯ ชี้แจงดังนี้
1. กรณี การสรรหานายศิวะพร ชมสุ วรรณ คณะกรรมการสรรหาผู้อานวยการใหญ่ / กรรมการผู้อานวยการใหญ่
ได้ดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากนายศิวะพร ชมสุวรรณ ไม่ได้แจ้ง
ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวในใบสมัครฯ ทาให้คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะนั้น ทั้งนี้เมื่อมี
การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติการดารงตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ของศิวะพร ชมสุวรรณ บมจ. อสมท ได้ดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และนายศิวะพร ชมสุวรรณ ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีประเด็นที่ยังไม่เป็นที่ชัดเจน บมจ. อสมท จึงได้มีหนังสือขอหารือในประเด็นดังกล่าว
ไปยังสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ อีกทั้งเมื่อนายศิวะพร ชมสุวรรณ ลาออกจาก
ตาแหน่งกรรมการและกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ก็ถือว่าสัญญาจ้างได้สิ้นสุดลงแล้ว
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบการดาเนินการในช่วงระหว่างที่นายศิวะพร ชมสุวรรณ ดารง
ตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ของ บมจ. อสมท ไม่พบว่ ามีการทุจริตใด ๆ หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่นายศิวะพร
ชมสุวรรณ เคยเป็นกรรมการ และทาให้นายศิวะพร ชมสุวรรณ มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งนายศิวะพร
ชมสุ วรรณ ได้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต สร้ างประโยชน์ ให้กั บองค์ กร และมี ผลงานเป็ นที่ ยอมรั บในวงการ
สื่อสารมวลชน การได้รับค่าตอบแทนจากการทางานในช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นไปอย่างถูกต้องตามสัญญาจ้าง ไม่มีเหตุอันใดที่
จะให้บริษัทไม่จ่ายค่าตอบแทนจากการทางานหรือเรียกเงินคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามที่เคยมีคาพิพากษาเกี่ยวกับกรณีการจ้างงานไว้
2. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทุกท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการมอบ
นโยบายและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะนางภัทรียา เบญจพลชัย ในฐานะ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านแนวทางการดาเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ การแสวงหาพันธมิตร รวมถึงการ
ปรับปรุงรูปแบบรายการและการนาเสนอ เพื่อสร้างความนิยมให้กับผู้ชม
นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการ บมจ. อสมท และประธานกรรมการสรรหา เข้าร่วมการประชุม
นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการ บมจ. อสมท และประธานกรรมการสรรหา ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
1. ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคุณสมบัติการดารงตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ของนายศิวะพร ชมสุวรรณ คณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็ จจริงได้ ด าเนิ นกระบวนการตรวจสอบ โดยได้ เชิ ญผู้ แทนหน่ วยงานที่ ดู แลการปฏิบั ติ ตามพระราชบั ญญั ติ
คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ซึ่งภายหลังจากการตรวจพบ
ข้อเท็จจริงว่ามีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติฯ จึงได้รายงานต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท และได้มีมติให้ฝ่ายบริหาร
บมจ. อสมท มีหนังสือหารือไปยังกระทรวงการคลังและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับประเด็นคุณสมบัติในการดารง
ตาแหน่งฯ รวมถึงช่วงเวลาของการขาดคุณสมบัติที่มีผลต่อการสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้เกิดความชัดเจนและผลการพิจารณาใน
ประเด็นนี้จะเป็นบรรทัดฐานสาหรับรัฐวิสาหกิจอื่นด้วย
2. ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ในการวางระบบการตรวจสอบ
คุณสมบัติให้ชัดเจน โดยกาหนดขั้นตอนระยะเวลาดาเนินการ และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ หรือไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติเห็นชอบให้
ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการสรรหาไปดาเนินการแล้ว
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็นดังนี้
1. ผลตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายศิวะพร ชมสุวรรณ ซึ่งจะยืนยันว่าไม่ได้มี การ
ทุจริตที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินกับบริษัท หากแต่เป็นประเด็นทางด้านกฎหมาย โดยไม่มีประเด็นของการทุจริตใน
การบริหารงาน
2. คดีความหรือคู่สัญญาอื่นๆ ที่มีการตรวจพบการทุจริตและสร้างความเสียเปรียบให้กับบริษัทอย่างร้ายแรง
3. ควรกากับดูแลระบบการสรรหาบุคลากร และระบบการประเมินผลงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
หากมีหลักเกณฑ์ที่ดีและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จะช่วยป้องกันการถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
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ประธานฯ ชี้แจงดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ได้ตรวจสอบกรณีนายศิวะพร ชมสุวรรณแล้ว ไม่พบเจตนาในการทุจริตใดๆ
ที่สร้างความเสียหายให้กับ บมจ. อสมท เป็นเพียงข้อผิดพลาดของคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หากผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมและมีความประสงค์ที่จะร้องเรียนเพื่อให้ บมจ. อสมท ดาเนินการ สามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนมายังช่องทางที่กาหนดได้ ซึ่ง บมจ. อสมท จะได้ดาเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของบริษัท
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และอนุมัติสงวนสิทธิกรรมการที่ว่าง 1 ตาแหน่ง ไว้สาหรับผู้ที่ผ่านการสรรหาเพื่อเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และรับทราบ
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดารงตาแหน่งแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ ดังรายชื่อและคะแนนเสียงต่อไปนี้
1) นาย จิรชัย มูลทองโร่ย
กรรมการ
เห็นด้วย
559,892,570 เสียง หรือ ร้อยละ 99.8741
ไม่เห็นด้วย
492,870 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0879
งดออกเสียง
212,620 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0379
บัตรเสีย
0 เสียง
2) นางปานทิพย์ ศรีพิมล
กรรมการ
เห็นด้วย
560,270,970 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9416
ไม่เห็นด้วย
111,470 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0198
งดออกเสียง
215,620 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0384
บัตรเสีย
0 เสียง
3) นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
560,277,514 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9428
ไม่เห็นด้วย
112,026 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0199
งดออกเสียง
208,520 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0371
บัตรเสีย
0 เสียง
4) นายมนตรี แสงหิรัญ
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
560,368,928 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9591
ไม่เห็นด้วย
13,500 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0024
งดออกเสียง
215,632 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0384
บัตรเสีย
0 เสียง
โดยกรรมการลาดับที่ 1-3 เป็นกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง และได้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์กรรมการที่ว่าง 1 ตาแหน่ง ไว้สาหรับผู้ที่ผ่านการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทน
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการ
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้นางจิราพร คูสุวรรณ กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางจิราพร คูสุวรรณ กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส
กรรมการของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอานาจหน้าที่และการบริหาร
กิจการบริษัทของกรรมการ ซึ่งมีภาระความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กิจการสามารถ
รองรับการแข่งขันที่สูงขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ประจาปี
ของ บมจ. อสมท ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรั บผิดชอบของ
กรรมการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสของ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ไม่ ต่ า งจากหลั ก เกณฑ์ ของธุ ร กิจ ที่ มี ข นาดเดี ย วกัน และอยู่ ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน แล้ ว
มีความเห็นว่า เนื่องจากผลประกอบการประจาปี 2559 ของ บมจ. อสมท อยู่ในภาวะขาดทุน และ บมจ. อสมท ยังมีภาระ
ที่ ต้ อ งลงทุ น ด้ า นการให้ บ ริก ารโครงข่า ยสั ญ ญาณโทรทั ศน์ ภ าคพื้ น ดิ น ระบบดิ จิ ต อล เพื่ อให้ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ต ามแผน
การดาเนินงานของคณะกรรมการกากับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมถึงการ
ลงทุนด้านเนื้อหารายการ (Contents) เพื่อเพิ่มความนิยมและดึงดูดลูกค้า และให้สามารถแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นได้
ซึ่งจะเป็นช่องทางสาคัญในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร อีกทั้งในปีที่ผ่านมาฝ่ายบริหารและพนักงานได้ร่วมกันเสียสละเพื่อลด
ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่นๆ ซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการดาเนินงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกากับดูแลและติดตามการดาเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการดาเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท และควรมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบผลการดาเนินงาน
ของ บมจ. อสมท ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส
ประจาปี โดยเสนอให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2559 และกาหนดจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณางดรับโบนัสประจาปี 2559 โดยมีรายละเอียดเพื่อนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 พิจารณาดังนี้
ปี 2560
ชื่อคณะ

ค่าตอบแทนรายเดือน

1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

40,000.- (คงเดิม)
20,000.- (คงเดิม)

2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

12,500.- (คงเดิม)
10,000.- (คงเดิม)

ค่าเบี้ยประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
15,000.-/เดือน
ให้ได้รับไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน
จากเดิมปีละ 15 ครั้ง
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)

5,000.-/เดือน (คงเดิม)
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ปี 2560
ชื่อคณะ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
10,000.-/เดือน (คงเดิม)
10,000.-/เดือน (คงเดิม)
10,000.-/เดือน (คงเดิม)
10,000.-/เดือน (คงเดิม)
10,000.-/เดือน (คงเดิม)
10,000.-/เดือน (คงเดิม)

3) คณะกรรมการสรรหา
4) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุ ก รรมการฯ และ
คณะทางานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1) - 7)
เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้ ง
จากคณะกรรมการ บมจ. อสมท
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทางานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ
นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 -8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ
เท่านั้น (คงเดิม)
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตาแหน่งในระหว่างเดือน ให้
คานวณตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ
25 และร้อยละ 12.5 ตามลาดับ (คงเดิม)


สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจาปีของกรรมการ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจาปีของกรรมการปี 2560 จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2559 ดังนี้


โบนัสประจาปี 2560
วงเงินโบนัสประจาปีของกรรมการ
ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน
ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดาเนินงาน ต่ากว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตาม
สัดส่วน ดังนี้
- ระดับคะแนนต่ากว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน
- ระดับคะแนนต่ากว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
โบนัสกรรมการประจาปี 2559
สาหรับการจ่ายโบนัสกรรมการปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
วันที่ 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติไว้นั้น คณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอของดจ่ายโบนัสประจาปี 2559 เนื่องจากผลการ
ดาเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน และบริษัทมีภาระที่ต้องลงทุนในการดาเนินกิจการ
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นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นดังนี้
1. เห็นด้วยกับการกาหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะให้พิจารณาเพิ่มผลตอบแทนให้กับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อยู่กับ
องค์กร
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทนควรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ
และความประพฤติ โดยหากสามารถบริหารองค์กรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงมีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงาน
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจาปี 2560 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ
ปี 2560 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรับทราบการที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติงดรับ
โบนัสของกรรมการประจาปี 2559 เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน และบริษัทมีภาระที่ต้องลงทุน
ในการดาเนินกิจการ ตามที่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจาปี 2560 (ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ)
และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2560 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรับทราบการ
ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติงดรับโบนัสของกรรมการประจาปี 2559 เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษัทอยู่
ในภาวะขาดทุน และบริษัทมีภาระที่ต้องลงทุนในการดาเนินกิจการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
560,436,239 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9711
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

37,800 เสียง หรือ ร้อยละ
124,021 เสียง หรือ ร้อยละ
0 เสียง

0.0067
0.0221

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า
คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ที่กาหนดให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง สตง. เป็นหน่วยงาน
ด้านการตรวจสอบของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดย สตง. เสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ปี 2560 เป็นเงิน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2559
ทั้งนี้ สตง. ไม่มีความความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว สาหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่ได้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงสามารถแต่งตั้งสานักงานบัญชีอิสระอื่นได้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจาปี 2560
และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จานวน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
560,449,639 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9735
ไม่เห็นด้วย
26,500 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0047
งดออกเสียง
121,921 เสียง หรือ ร้อยละ 0.0217
บัตรเสีย
0 เสียง
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ กล่ าวว่ า วาระนี้ เปิด โอกาสให้ผู้ ถือหุ้น ได้ แสดงความคิด เห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสอบถามเรื่องต่ า งๆ
ที่เกี่ยวกับ บมจ. อสมท
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามและมีความเห็น ดังนี้
1. การสิ้นสุดของคดี บริษัท ไร่ส้ม จากัด
2. การสร้างบรรยากาศของการทางานร่วมกัน โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการผลักดันผลการดาเนินงาน
โดยได้ เสนอแนะ 3 แนวทางการในสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้พนักงานเกิดความทุ่มเทในการทางาน ได้ แก่ การรอบรู้ปัญหา
ความรวดเร็วในการทางาน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งหากพนักงาน บมจ. อสมท มีแนวทางในการดาเนินงานดังกล่าว
เชื่อมั่นว่าจะทาให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่มีการเติบโตและเจริญรุ่งเรือง
3. ขอให้เร่งดาเนินการเปิดทางเข้าออกที่ดินของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะที่ดิน 50 ไร่ ควรเร่งเปิดทางเข้าออกให้ได้
ก่อนการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการดาเนินธุรกิจ
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและมีความเห็น ดังนี้
1. เหตุผลหรือนโยบายในการปรับผังรายการการ์ตูนของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ซึ่งปรับเปลี่ยนจานวน
วันออกอากาศรายการการ์ตูนวันพีช (One piece) จากที่เคยออกอากาศวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เป็นออกอากาศวันเสาร์เพียง
วันเดียว ส่วนในวันอาทิตย์แทนด้วยรายการการ์ตูนดรากอนบอล (Dragon ball Kai)
2. บมจ. อสมท ควรมีการลงทุนสร้างละครหรือการ์ตูนที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งและมีความคุ้มค่าในการลงทุน
เช่น การ์ตูนฮีโร่ในรูปแบบไทย ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทหาร ตารวจ ในลักษณะของภาพยนตร์ชุด (Series) ที่ส่งเสริม
ความรักชาติ โดยอาจมีเนื้อหาตามแนวทาง (Roadmap) การพัฒนาประเทศของรัฐบาลในอนาคต และใช้เทคโนโลยีในการ
นาเสนอเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ชมกลุ่มเด็กอาจจะไม่นิยมชมภาพยนตร์การ์ตูนเหมือนสมัยก่อน เพราะ
มองว่าไม่มีสาระ แต่หากมีการคัดสรรหรือสร้างการ์ตูนที่มีเนื้ อหาสาระดีๆ หรือมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเมือง
การปกครอง หรือความมั่นคงของชาติ ก็จะช่วยปลูกฝังความรักชาติและส่งเสริมความรู้ให้กับสังคมได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หากมี
ประเด็นด้านการลงทุนสามารถหาผู้สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจได้
3. ปัจจุบันช่อง 9 MCOT HD มีเวลาในการออกอากาศรายการการ์ตูนมากที่สุด แต่คู่แข่งมีการนาการ์ตูนที่ได้รับ
ความนิยมและเป็นภาพยนตร์ตอน (Version) ใหม่ๆ หรือนาการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีกราฟฟิกสวยงามมาออกอากาศ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกันในบางช่วงเวลาของการออกอากาศ ทาให้ช่อง 9 MCOT HD เสียเปรียบคู่แข่ง ส่วนรายการประเภทละคร
หรือภาพยนตร์ชุด (series) เกี่ยวกับวัยรุ่นของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ยังขาดความน่าสนใจ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

-23รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ประธานฯ ชี้แจงดังนี้
1. คดี บริษัท ไร่ส้ม จากัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และคาดว่าน่าจะมีการอุทธรณ์คดี
จนถึงชั้นของศาลฎีกา ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร สาหรับกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตค่าโฆษณาระหว่าง บมจ.
อสมท และ บริษัท ไร่ส้ม จากัด ไปที่หน่วยงานหลายแห่ง รวมทั้งสานักงาน ป.ป.ช. นั้น ในส่วนของ บมจ. อสมท ที่ผ่านมา
ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้วหลายชุด ซึ่งผลการสอบสวนไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานความผิด
หรือมีผู้ที่มีความผิดเพิ่มเติม ดังนั้น การสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของ บมจ. อสมท คงยุติเพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า
แต่ในส่วนของสานักงาน ป.ป.ช. คงต้องเป็นการดาเนินการตามกระบวนการของสานักงาน ป.ป.ช. ซึ่ง บมจ. อสมท จะให้
ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสนับสนุนข้อมูลหรือเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. ร้องขอ แต่ไม่สามารถ
แทรกแซงหรือเร่งรัดกระบวนการได้
2. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ความสาคัญกับความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยได้นามา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงในประเด็นที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด และด้วยความตระหนักถึงสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง
และปัญหาผลการดาเนินงานขาดทุน ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกครั้ง คณะกรรมการฯ ได้พยายามเสนอแนะ
แนวทางในการพั ฒนาในด้ านต่ างๆ ทั้ งการพั ฒนาด้ านเนื้ อหารายการ (Contents) เช่น รายการละคร การ์ตู น เป็ นต้ น
แนวทางการหารายได้จากธุรกิจใหม่ รวมถึงการปรับปรุงระบบการทางานของ บมจ. อสมท ในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม
และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการป้องกัน
การทุจริต และพยายามที่จะกาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ บมจ. อสมท เป็นองค์กรที่โปร่งใสและปลอดจากการทุจริต
นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า บมจ. อสมท ควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนอยู่ร่วมรับฟัง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจนถึงเสร็จสิ้นการประชุมฯ
ประธานฯ กล่ าวขอบคุ ณผู้ ถือหุ้นที่ ร่ วมกันอภิ ปรายแสดงความคิดเห็ นในประเด็ นต่ างๆ และขอขอบคุณผู้ ถื อหุ้ นที่ เป็ น
อาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเชิญให้รับมอบของที่ระลึกจากกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บมจ. อสมท รวมทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในวันนี้
สรุปผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 466 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 245 ราย รวมเป็นจานวนผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม 711 ราย เท่ากับ 560,598,060.- หุ้น หรือร้อยละ 81.5891 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
เลิกประชุมเวลา 17.17 น.
นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษทั ผู้จดบันทึกการประชุม
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