รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
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. นางปานทิพย์ ศรีพิมล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายพิเศษ จียาศักดิ์
กรรมการ
10. นายมนตรี แสงหิรัญ
กรรมการอิสระ
11. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
12. นายเขมทัตต์ พลเดช
กรรมการ และกรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม
ผู้บริหารที่เข้าประชุม
1. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
2. นายเสฏฐวุฒิ จันทร์วาววาม
3. นายวิโรจน์ ตรับวงศ์วิทยา
4. นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล
5. นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์
ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
1. นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
2. นางปวันรัตน์ เวฬุวัสน์
3. นางสาวมนัสนันท์ ปราบศากุน
4. นางสาววรลักษณ์ แซ่กอน
5. นางสาวดารุณี ตีรสมิทธ์
6. นางสาวปิยธิดา พงศ์เทพูปถัมป์

ไม่มี
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและ
สนับสนุนเชิงเทคนิค
รองกรรมการผู้ อานวยการใหญ่ สายงานกลยุ ทธ์และการเงิ น
และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบการเงินที่ 20
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ
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ผู้มาประชุม
1. กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจานวน 452,134,022 หุ้น (โดยนายศรชัย ไกลนรา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ชานาญ
การพิเศษ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน ถือหุ้นจานวน 78,865,978 หุ้น (โดยนางสาวอริสา เนาวไสศรี เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จานวน 592 ราย ถือหุ้นจานวน 17,724,210 หุ้น
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้น
เข้าร่วมประชุม จานวน 479 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจานวน 344 ราย ถือหุ้น 1,995,874 หุ้น และผู้ถือ
หุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 135 ราย นับจานวนหุ้นได้ 546,966,131 หุ้น รวมทั้งหมด 548,962,005 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.8956
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บมจ. อสมท ประจาปี 2561 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลาดับที่ 1 แสดงตนและ
แนะนาตัวต่อที่ประชุม
นายศรชัย ไกลนรา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ชานาญการพิเศษ ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตนพร้อม
แนะนาตนเอง
พลเอกฉั ต รเฉลิ ม เฉลิ มสุ ข ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ท าหน้ า ที่ ป ระธานฯ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า บริษั ท ฯ
มีกรรมการจานวนทั้งสิ้น 13 คน ปัจจุบันมีกรรมการอยู่ในตาแหน่ง 12 คน โดยมีกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม จานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการที่อยู่ในตาแหน่งปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
นายจิรชัย มูลทองโร่ย
นางปานทิพย์ ศรีพิมล
นางภัทรียา เบญจพลชัย
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
นางสาวศิริกุล เลากัยกุล
ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
นายพิเศษ จียาศักดิ์
นายมนตรี แสงหิรัญ
นายเขมทัตต์ พลเดช

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผู้อานวยการใหญ่

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ แนะนาผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีจาก
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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จากนั้ น ประธาน ฯ ขอให้น างสาวธนพร ทวี พ าณิช ย์ เลขานุ การบริษั ท ชี้ แจงผู้ ถือหุ้นทราบเกี่ย วกับวิ ธี การ
ลงคะแนนเสียงและวิธีปฏิบัติในการประชุม
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
ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บมจ. อสมท ได้จัดให้มี สักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง โดยขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 คน ร่วมเป็นสักขีพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง คือ
1. นายนิคม เสือเพ็ชร ผู้รับมอบฉันทะจากนางสุหัสชา จันทร์จิระ เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. นางสาววราพร มุ่งรักษาธรรม ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
จากนั้น จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย บมจ.
อสมท ได้เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560
เมื่อครบกาหนดเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล
เพื่ อพิ จารณาเข้ ารั บการสรรหาเป็ น กรรมการในการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ น ประจ าปี 2561 ทั้ ง ทางไปรษณี ย์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร
นอกจากนี้บริษัทได้คานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มี
ระบบรับคาถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสารระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2561 ซึ่งเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่ามี
ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ามาจานวน 2 ราย ซึ่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ จะชี้แจงในการวาระที่ 3 รับรายงานผลการดาเนิน
กิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2560
ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน ได้จัดส่งเอกสารการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2560 วันที่ 21
เมษายน 2560 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด และจัดส่งรายงาน
การประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้
ผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อคิดเห็นได้พิจารณา โดยแจ้ง ว่าหากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งกลับบริษัทภายใน 7 วัน
ตามคาแนะนาของผู้ถือหุ้น สาหรับในที่ประชุมนี้หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่
ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จะขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2560 วันที่ 21 เมษายน 2560
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2560 วันที่ 21 เมษายน 2560 แล้ว
มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2560 วันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

550,605,088
384,400
1,000
0

เสียง หรือ ร้อยละ 99.9302
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0697
เสียง
เสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560)
ประธานฯ มอบหมายให้นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าทางจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ (E-mail) ผ่าน www.cgmcot@mcot.net และจดหมายลงทะเบียนทางไปรษณีย์ จานวน 2 ราย จึงขอ
ชี้แจงข้อมูล ดังนี้
1. นายคมสิงห์ เมธาวีกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1.1 ความคืบหน้าของการพัฒนาที่ดนิ 50 ไร่ และที่ดนิ บางไผ่
1) บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ เพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding)
ในที่ ดิ น 50 ไร่ของ บมจ. อสมท และเปิ ด โอกาสให้ นั กลงทุ น ที่ ส นใจเข้า ร่ว มเสนอแนวทางในการพั ฒ นาที่ ดิ น ดั ง กล่ า ว
ซึ่งขณะนี้มีนักลงทุนประเภทกองทุน (Capital Fun) และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ทั้งในและต่างประเทศ
ให้ความสนใจ ติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อนาไปศึกษาแนวทางการพัฒนาที่ดินแล้ว เบื้องต้น การร่วมลงทุนดังกล่าว
จะเป็นไปในลักษณะของความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ดังนั้น ในขั้นตอนต่อไป บมจ. อสมท
จะต้องดาเนินการตามกระบวนการของ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
2) บมจ. อสมท ได้ขยายพื้นที่ในการพัฒนาที่ดินดังกล่าว จากเดิม 50 ไร่ เป็น 70 ไร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของที่ดิน
ให้สูงขึ้น โดยรวมพื้นที่ตั้งสานักงานในปัจจุบันของ บมจ. อสมท อีก 20 ไร่ด้วย ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้กาหนดให้ความคืบหน้ากรณี

-5รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ในโครงการพัฒนาที่ดิน 70 ไร่ เป็น 1 ในตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงานของ บมจ. อสมท ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการนาเสนอสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณา ให้
แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 และคาดว่า จะเห็นความคืบหน้าในการพัฒนาที่ดิน 70 ไร่ ได้อย่างเป็นรูปธรรมประมาณปี
2562 – 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มแล้วเสร็จเช่นกัน
3) บมจ. อสมท ได้จัดหารายได้ ระยะสั้นจากที่ ดิน 50 ไร่ เพื่อใช้ทรัพย์สิ นที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุ ด
โดยได้ลงนามกับกิจการร่วมค้า CKST ในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักคนงานและเก็บวางอุปกรณ์ เนื้อที่ 10 ไร่ ระยะเวลา
3 ปี เริ่มดาเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 โดยจะมีรายได้รวมประมาณ 19 ล้านบาท ทั้งนี้ กิจการร่วมค้า CKST
จะดาเนินการถมดินและปรับสภาพพื้นที่ให้มีระดับอย่างน้อยเท่ากับริมทางเท้า ให้กับ บมจ. อสมท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย
4) สาหรับที่ดินบางไผ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุในระบบ AM ของ บมจ. อสมท
ยังมีข้อจากัดในการพัฒนา เนื่องจากถูกกรมที่ดินประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ในโซนสีเขียว ซึ่งสามารถดาเนินการก่อสร้างได้
เฉพาะบ้านพักอาศัย ไม่สามารถสร้างอาคารสูงได้ ดังนั้น ขณะนี้ บมจ. อสมท จึงอยู่ระหว่างการทบทวนแนวทางการพัฒนา
ที่ดินดังกล่าว
1.2 ความคืบหน้าการนาคลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS) ไปประกอบธุรกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับ
เป็นสมาชิก ซึ่งจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้ บมจ. อสมท
1) คลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS) เป็นทรัพย์สินของผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ที่มีมูลค่ามหาศาล ซึ่งเดิม
บมจ. อสมท ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบบอกรับเป็นสมาชิกเท่านั้น แต่เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บมจ. อสมท ได้เจรจากับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์ในคลื่นดังกล่าว ซึ่ง กสทช.
ได้มีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้ บมจ. อสมท ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ใช้เครื่องวิทยุค มนาคม และมีเครื่องวิทยุคมนาคม สาหรับ
ให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกด้วยเทคโนโลยี บรอดแบนด์ไร้สาย (Broadband Wireless Access : BWA) แล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานขอรับใบอนุญาต พร้อมชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม รวมทั้งตรวจสอบข้อจากัดอื่น ๆ
ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกบนคลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS) เพื่อเร่งดาเนิน
โครงการโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 จากนั้น บริษัท เพลย์เวิร์ค จากัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาใน
การดาเนินธุรกิจการให้บริการโทรทัศน์ในระบบบอกรับเป็นสมาชิกกับ บมจ. อสมท จะเริ่มกระบวนการเช่าใช้บริการโครงข่ายฯ
และติดตั้งอุปกรณ์ภายใน 30 สถานี โดยใช้เวลาในการทดสอบระบบเพื่อประเมินผลการออกอากาศประมาณ 2 เดือน
และจะเปิดให้บริการเพื่อทดสอบตลาดผู้บริโภคภายในเดือนสิงหาคม 2561 ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้บริการในเชิงธุรกิจอย่างเต็ม
รูปแบบได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561
2) บมจ. อสมท ได้ เ ข้ า พบนายวิ ษ ณุ เครื อ งาม รองนายกรั ฐ มนตรี กระทรวงการคลั ง รวมทั้ ง
คณะกรรมาธิการ (ร่าง) พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจ การโทรคมนาคม (ฉบั บที่ 3) ของสภานิ ติ บัญ ญั ติ แห่ง ชาติ (สนช.) เนื่ องจากจะมีการปรับ ปรุง กฎหมายฉบั บ ดัง กล่ า ว
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยให้มีการหลอมรวม (Convergence) สื่อดิจิทัล ที่จะเพิ่มความสามารถในการส่ง
ข้อมู ลแบบเดียวกันออกไปในหลายช่ องทาง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ทาให้ บมจ. อสมท สามารถใช้ งานคลื่ นความถี่ 2600 MHz
(MMDS) ได้หลากหลาย ส่งผลให้เกิดรายได้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อยืนยันสิทธิในการครอบครองและแสดงจุดยืนของ บมจ. อสมท
ใน 3 ประเด็น ดังนี้
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(2.1 ) ปรับปรุงให้ บมจ. อสมท สามารถนาคลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS) ไปใช้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคมได้
(2.2 ) ปรับปรุงให้ บมจ. อสมท สามารถใช้งานคลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS) ในช่วง 2536 –
2690 MHz ได้ทั้งช่วงคลื่นทั่วประเทศ
(2.3 ) กาหนดอายุการใช้งานคลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ. อสมท เป็นระยะเวลา
15 ปี นับจากวันที่รัฐมีคาสั่งปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ ของ บมจ. อสมท ให้สามารถนาไปใช้ประกอบกิจการโทรคมนาคมได้
2. นายวิเชียร ภู่พัทธยากร ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
2.1 แผนการดาเนินธุรกิจในระยะ 3- 5 ปี ของ บมจ. อสมท
1) การดาเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท นับตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา ประสบปัญหา 2 ด้าน คือปัญหาการลงทุน
ที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งต้องดาเนินการตามกรอบใบอนุญาตฯ ที่ได้รับเป็นเวลา 15 ปี
และปัญหาพันธมิตรผู้ผลิตรายการเดิมประมาณ 4 ราย ขอยกเลิกการผลิตรายการให้กับ บมจ. อสมท เนื่องจากได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ซึ่งทาให้มีช่องรายการเป็นของตนเอง ส่งผลให้ บมจ. อสมท
มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของการผลิตรายการเอง และจ้างผู้ผลิตรายการรายใหม่
2) แผนการดาเนินธุรกิจในระยะ 3 – 5 ปี ของ บมจ. อสมท คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอรายการ
(Contents) จาก Platform เดิม คือ วิทยุ และโทรทัศน์ เข้าสู่ดิจิตอล Platform โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากขึ้น
ซึ่งเป็นการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และพฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภคในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท
จะสร้างรายได้จากธุรกิจอื่น เช่น การพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ และการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS) ควบคู่กัน
2.2 แนวทางการปรับปรุงสินทรัพย์ด้อยค่าทางบัญชี ให้กลับมามีมูลค่าเพิ่มขึ้น (Value Added)
1) ผลการขาดทุนของ บมจ. อสมท จากสินทรัพย์ด้อยค่าทางบัญชี จานวน 2,087 ล้านบาท มาจากการ
ด้อยค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิตอล จานวน 2 ช่องรายการ คือ หมวดหมู่ทั่วไป
แบบความคมชัดสูง จานวน 1,266 ล้านบาท หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว จานวน 473 ล้านบาท และอุปกรณ์ในการ
ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในระบบบดิจิตอล และการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
และโทรทัศน์ จานวน 387 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญ ชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อให้
สะท้อนมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง
2) บมจ. อสมท มีแนวทางการปรับปรุงสินทรัพย์ด้อยค่าทางบัญชี ให้กลับมามีมูลค่าเพิ่มขึ้น (Value Added) ดังนี้
(2.1 ) บริหารจั ด การธุ รกิจ การให้บ ริการโครงข่า ยกระจายเสี ย งและโทรทั ศน์ ในระบบดิ จิ ต อล
ให้มีผู้เช่าใช้บริการเต็มทุกช่องสัญญาณ
(2.2 ) ปรับสัดส่วนผังรายการในช่อง 9 MCOT HD และช่อง 14 MCOT Family ให้มีรายการ
ประเภทบันเทิง ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ชมให้มากขึ้น แต่ยังคงสัดส่วนรายการข่าวและสาระไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ตามที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กาหนด โดยตั้งเป้าหมายการสร้าง
รายได้เพื่อชดเชยผลการขาดทุน จากสินทรัพย์ด้อยค่าทางบัญชี ในส่วนของการปรับปรุงรายการ (Contents) โดยเป็นรายได้จาก
โครงการภาครัฐ ประมาณ 400 กว่าล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากภาคเอกชน และโครงการอื่นๆ ซึ่งขอให้ความมั่นใจกับ
ผู้ถือหุ้นว่า ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่มีแผนการสร้างรายได้เพิ่ม เพื่อชดเชยผลการขาดทุนดังกล่าวแล้ว
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2.3 แนวทางการบริหารทรัพยากรขององค์กร เช่น ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล ที่ดิน ความเชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่มีปัญหาการทุจริต
(Anti – Corruption)
1) แนวทางการบริหารทรัพยากร ประเภท ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการพัฒนาที่ดินได้ชี้แจงไปแล้ว
ในคาถามของนายคมสิงห์ เมธาวีกุล ผู้ถือหุน้
2) สาหรับการบริหารทรัพยากรที่เป็นความเชี่ยวชาญ ความรู้ และความสามารถของพนักงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยไม่มีปัญหาการคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption) นั้น ต้องยอมรับว่า พนักงานของ บมจ. อสมท มีความ
เชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถในการผลิตรายการ (Contents) ประเภทรายการข่าวและสารคดี ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งขัน
ที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ และความสามารถในการผลิตรายการบันเทิง ซึ่ง บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ ความรู้ และความสามารถของพนักงานให้มีความหลากหลาย ซึ่งต้องดาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
3) บมจ. อสมท ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
(3.1 ) บมจ. อสมท ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรั บ รองฐานะสมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ใ นการต่ อ ต้ า น
การทุจริตของภาคเอกชนไทย (CAC Certification)
(3.2 ) บมจ. อสมท ได้รับคะแนนการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ในปี 2560 จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อยู่ที่ร้อยละ 85.43
(3.3 ) บมจ. อสมท ได้ล งนามบั นทึ กข้อตกลงความร่ว มมือ การขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
54 แห่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในการต่อต้านทุจริต
2.4 แผนรองรับความเสี่ย งด้านรายได้ กรณีที่ รายได้ของ บมจ. อสมท จะลดลงอย่างมีนัยสาคัญในปี 2563
ซึ่งเป็นผลมาจากการสิ้นสุดอายุสัญญาร่วมดาเนินกิจการให้บริการส่งโทรทัศน์สี กับบริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด
รวมทั้งแนวทางการสร้างรายการ (Contents) ใหม่ ๆ เพื่อให้มีรายได้ใหม่เพิ่มขึ้น ชดเชยรายได้ในส่วนที่ลดลง
1) บมจ. อสมท มีแผนรองรับความเสี่ยงด้านรายได้ ที่จะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ในปี 2563 ภายหลังสิ้นสุด
อายุสัญญาร่วมดาเนินกิจการฯ ไว้พร้อมแล้ว โดยจะให้ความสาคัญกับการสร้างรายได้ใหม่ๆ ในธุรกิจดิจิตอล รวมทั้งการพัฒนา
ที่ดินซึ่งมีทั้งที่ดิน 70 ไร่ และที่ดินหนองแขม ซึ่ง บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด จะต้องส่งมอบคืนให้เป็นสินทรัพย์
ของ บมจ. อสมท ภายหลังสิ้นสุดอายุสัญญาร่วมดาเนินกิจการ
2) การพัฒนาที่ดินหนองแขม ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 500 – 600 เมตร นั้น เนื่องจาก
บริเวณโดยรอบเป็นที่ดินในกรรมสิทธิ์ของตระกูลมาลีนนท์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด และ
ปัจจุบัน ทางเข้า-ออก ที่ดินหนองแขม เป็นภาระจายอมระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด
ดังนั้น หากจะพัฒนาที่ดินดังกล่าวให้เป็นโครงการขนาดใหญ่ บมจ. อสมท อาจต้องร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท บางกอก
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด เพื่อสร้างมูลค่าของที่ดินโดยรอบให้สูงขึ้น
2.5 ความพร้อมของ บมจ. อสมท ในการดึงจุดเด่น “การเป็นสังคมอุดมปัญญา ซึ่งเป็นข้อแตกต่างที่ บมจ. อสมท
มีเหนือคู่แข่งขัน มาแสดงศักยภาพให้สังคมรับรู้ว่า บมจ. อสมท เป็นช่องรายการที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ฯลฯ
เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต
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1) ในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ช่องรายการต่าง ๆ ของ บมจ. อสมท มีจุดยืน (Positioning) ไม่ชัดเจน
ส่งผลต่อการสร้างรายได้ขององค์กร อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 บมจ. อสมท ได้มีการปรับปรุงสัดส่วนการนาเสนอรายการต่าง ๆ
ในผังรายการของแต่ละช่องรายการดังนี้
(1.1 ) ช่อง 14 MCOT Family มีการพัฒนาจุดยืน (Positioning) หลัก ให้เป็นช่องรายการที่ต่อ
ยอดการขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน (SME) ซึ่งมีพันธมิตร (Partner) เข้าร่วมโครงการจานวนมาก ทั้งนี้ ได้มีการปรับสัดส่วนการ
นาเสนอรายการใหม่ โดยนาเสนอรายการข่าวและสาระ ร้อยละ 40 รายการบันเทิง ร้อยละ 25 รายการขายสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน (SME) ซึ่งเป็นการแบ่งผลกาไร (Profit Sharing) ร้อยละ 25และรายการกีฬาร้อยละ 10
(1.2 ) ช่อง 9 MCOT HD มีการปรับสัดส่วนการนาเสนอรายการใหม่ โดยนาเสนอรายการข่าวและ
สาระ ร้อยละ 30 รายการบันเทิง ร้อยละ 20 รายการวาไรตี้ ร้อยละ 40 และรายการเด็ก ร้อยละ 10
2) เดิมเม็ดเงินโฆษณาในตลาดรายการเด็ก ซึ่ง บมจ. อสมท มีสัดส่วนการนาเสนออยู่ที่ ร้อยละ 10 เป็นรายได้
ก้อนใหญ่ ของ บมจ. อสมท แต่ปัจจุบัน พฤติกรรมการรับชมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทาให้รายได้ส่วนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ง บมจ. อสมท อยู่ระหว่างปรับปรุงทั้งรูปแบบและช่องทาง (Platform) ในการนาเสนอรายการ
3) คู่แข่งขันของ บมจ. อสมท มีสัดส่วนการนาเสนอรายการบันเทิงสูงถึงร้อยละ 70
2.6 หาก บมจ. อสมท ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจให้มากขึ้ น จะต้องปรับปรุงสัดส่วน
รายการบันเทิงให้มากขึ้นเช่นกัน แต่เพื่อคงความเป็นสังคมอุดมปัญญา บมจ. อสมท อาจพิจารณาปรับ เปลี่ยนเป็นรายการ
ประเภทสาระบันเทิง เช่น การผลิตรายการละครอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบาย
ไทยนิยมอย่างยั่งยืนของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายนนี้ บมจ. อสมท ได้นาเสนอรายการประเภทสาระที่น่าสนใจ
เพิ่มขึ้นหลายรายการ เช่น รายการกาแฟดา ซึ่งดาเนินรายการโดย นายสุทธิชัย หยุ่น รายการคนนี้ที่รอคอย ซึ่งเป็นรายการ
ละครสะท้อนความจริงของสังคม ต่อยอดจากรายการวันนี้ที่รอคอย ซึ่งได้รับความนิยมสูงมาก
ประธานฯ ชี้แจงว่า ฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท มีความพยายามในการปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตั้งเป้าหมายว่า ในอีก 3 – 4 ปี บมจ. อสมท จะมีมูลค่าหลักทรัพย์เพิ่ม
สูงขึ้น
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้
1. ขอชื่นชมฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ที่พยายามปรับปรุงผลการดาเนินงาน และจากข้อมูลที่กรรมการผู้อานวยการใหญ่
บมจ. อสมท นาเสนอ เป็นการปรับตัวเพื่อดาเนินธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มดีขึ้น
2. รายได้ของธุรกิจวิทยุ ซึ่งเป็นธุรกิจของ บมจ. อสมท ที่มีความเข้มแข็งเหนือคู่แข่งขัน
3. แผนการพัฒนาที่ดินของ บมจ. อสมท ในจังหวัดชุมพร
4. แนวทางการดาเนินการในโครงการพัฒนาที่ดิน 70 ไร่ ภายหลังการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market
Sounding) ทั้งรูปแบบของความร่วมมือระหว่าง บมจ. อสมท และภาคเอกชน และแหล่งเงินทุน
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานคณะทางานพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินของ
บมจ. อสมท ชี้แจงดังนี้
1. การด าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาที่ ดิ น 70 ไร่ ของ บมจ. อสมท ยั ง เป็ น ไปตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง ขณะนี้
ยังไม่สามารถระบุโครงการที่พัฒนาได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก บมจ. อสมท ยังอยู่ระหว่างรอให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
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สายสีส้มแล้วเสร็จ ซึ่งจะส่งผลให้ บมจ. อสมท สามารถขยายศักยภาพในการพัฒนาที่ดินดังกล่าว ได้เต็มที่ รวมทั้งจะแก้ปัญหา
ข้อจากัดเกี่ยวกับความสูงของอาคารที่จะมีการก่อสร้างได้ทั้งหมด
2. ส าหรั บ รูป แบบการลงทุ น จะเป็ น ไปในลั กษณะของความร่ ว มมื อระหว่ า งรัฐ และเอกชน (Public Private
Partnership) ที่จะต้องพิจารณาขนาดของโครงการลงทุน ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะต้องดาเนินการตาม พ.ร.บ. การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท จะลงทุนเฉพาะในส่วนของสิ นทรัพย์คือที่ดิน ส่วนเม็ดเงิน
ลงทุนทั้งหมดจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ร่วมลงทุน
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. ปัจจุบันธุรกิจวิทยุของ บมจ. อสมท ยังมีความเข็มแข็งเหนือคู่แข่งขัน เนื่องจากมีสถานีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทย
สามารถพัฒนาให้เป็น Voice of Thailand ทั้งการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ฟัง โดยเปิดโอกาสให้มีการสื่อสาร 2 ทาง และการ
จั ด ท าอั น ดั บ ความคิ ด เห็น (Poll) เพื่ อประมวลข้ อมู ล จากทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น สถานี วิ ท ยุ ทุ กคลื่ น ของ บมจ. อสมท
มีการออกอากาศผ่านโปรแกรมประยุกต์ (Application) เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น
2. บมจ. อสมท มีความพยายามในการสร้างรายได้ในธุรกิจวิทยุอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างรายได้ในจังหวัดต่าง ๆ
ทั่วประเทศ ล่าสุด ได้บูรณาการ 3 หน่วยงานที่ มีหน่วยงานย่อยในส่วนภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย สานักวิทยุ สานักข่าวไทย
และสานักวิศวกรรมโครงข่าย รับจ้างผลิตรายการให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภูมิภาค ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
และดิจิ ต อล Platform ของ บมจ. อสมท ซึ่ งเบื้ องต้ น สามารถสร้างรายได้ให้องค์กร เฉลี่ ย 50,000 – 200,000 บาท
ต่อการจ้างผลิต 1 งาน ดังนั้น หากสามารถขยายแนวทางการสร้างรายได้ในลักษณะดังกล่าวไปยังสถานีวิทยุทั้ง 53 สถานี ของ
บมจ. อสมท คาดว่าจะเป็นช่องทางสร้างรายได้ใหม่ให้องค์กรอีกทางหนึ่ง
3. บมจ. อสมท ได้ทดลองโครงการจัดกลุ่มพื้นที่เพื่อออกอากาศรายการวิทยุ เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น การกาหนดให้
บางรายการออกอากาศเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ หรือบางรายการออกอากาศเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ โดยกาหนดอัตราค่าโฆษณา
ในรายการที่ แตกต่ า งกัน ซึ่ งเบื้ องต้ น ได้ รับ ความสนใจแล้ว ในระดั บ หนึ่ ง ขณะนี้ อยู่ ระหว่ า งการพั ฒ นารูป แบบรายการ
และการจาแนกพื้นที่ที่เหมาะสม
4. บมจ. อสมท ได้ร่วมกับสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นาเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
ซึ่งสามารถแปลงเสียงพูดของผู้ดาเนินรายการวิท ยุ ให้กลายเป็นข้อความต่าง ๆ และบันทึกไว้ในระบบ เพื่อนากลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีก ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มของสานักวิทยุ ทั้งนี้ บมจ. อสมท ตระหนักดีว่า
ธุรกิจวิท ยุของ บมจ. อสมท จะต้องยุติ การดาเนิน งานในอีก 4 ปีข้า งหน้า ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศของ กสทช. ดั งนั้ น
บมจ. อสมท จึงได้วางแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจวิทยุ ไปยังดิจิตอล Platform ล่วงหน้าแล้ว
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. รายได้จากการดาเนินการโครงการ M Wink
2. ความเป็นไปได้ในการยกเลิกสัญญาร่วมดาเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีกับ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด
ก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2563 เพื่อนาคลื่นความถี่ในระบบอนาล็อกมาพัฒนาเป็นการให้บริการด้านโทรคมนาคม
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. บมจ. อสมท ได้กาหนดแผนการดาเนินโครงการ M Wink ในช่วงแรก ให้เป็นการแลกเปลี่ยนโฆษณากับพันธมิตร
ที่เข้าร่วมโครงการ โดยนาเสนอใน Platform หลักของ บมจ. อสมท คือ ช่อง 9 MCOT HD และช่อง 14 MCOT Family ก่อน
ส่วนในระยะต่อไปจะนาเสนอใน Digital Platform อื่น เช่น บนโปรแกรมประยุกต์ (Application) Facebook และ
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ช่องรายการ MCOT บน เว็บไซต์ www.youtube.com สาหรับเป้าหมายรายได้ในโครงการ M Wink ในระยะที่ 2 คือ
การขายโฆษณา และการปันส่วนต้นทุนการผลิต เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ บมจ. อสมท ในน้อยลง
2. การยกเลิกสัญญาร่วมดาเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีกับ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด ก่อนสิ้นสุดอายุสัญญา
ในปี 2563 จะส่งผลให้ บมจ. อสมท สูญเสียรายได้จากการร่วมดาเนินกิจการ และจะเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายให้องค์กร
ในการบริ หารจั ดการคลื่ นความถี่ ดั งกล่ าว ทั้ งนี้ แนวทางการขอยกเลิ กสั ญญาฯก่ อนสิ้ นสุ ดอายุ สั ญญา จะมี กระบวนการ
หลายขั้นตอน และอาจไม่คุ้มค่าที่จะดาเนินการ
3. แนวทางการพัฒนาที่ดินของ บมจ. อสมท ในจังหวัดชุมพร เบื้องต้นจากการสารวจพื้นที่ พบว่า เป็นพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพใน
การพัฒนาเชิงธุรกิจมาก เนื่องจากอยู่ติดถนนเพชรเกษม ซึ่ง บมจ. อสมท ยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ ที่อาจพิจารณาร่วม
ลงทุนกับ บมจ. ปตท. เพื่อสร้างสถานีจาหน่ายน้ามัน หรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สร้างสถานที่จาหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน
ประธานฯ ชี้ แจงว่ า เดิม ส านั กงาน กสทช. จะด าเนิ น การเรีย กคืน คลื่ น ความถี่วิท ยุ เพื่ อจัด สรรใหม่ ในปี 2560 ต่อมา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยคาสั่งมาตรา 44 ได้ขยายระยะเวลาแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ออกไปอีก
5 ปี ซึ่งส่งผลดีต่อ บมจ. อสมท แต่เนื่องจาก บมจ. อสมท มี 2 สถานะ คือเป็นทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งโดยภารกิจส่วนหนึ่งต้องให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ และ
ความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจมีน้อยเมื่ อเทียบกับเอกชน จึงส่งผลให้รายได้บางส่วนหายไป อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร
บมจ. อสมท ได้พยายามวางแผนการใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ในการสร้างรายได้ให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง
นายพิทักษ์ เนตรพัชราชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณีมีกระแสข่าวการอนุญาตให้นาคลื่นความถี่ 700 MHz ไปดาเนินธุรกิจ
การติดต่อสื่อสารไร้สาย (5 G)
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงว่า คลื่นความถี่ 700 MHz คือ คลื่นที่ บมจ. อสมท ใช้สาหรับ
โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบแอนะล็อกในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องส่งคืนให้สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) เพื่อนาไปจัดสรรใหม่ อย่างไรก็ตาม
คลื่นความถี่ 700 MHz ที่ บมจ. อสมท ครอบครองอยู่มีไม่เพียงพอสาหรับการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ คลื่นความถี่ 700 MHz
ที่อยู่ในความครอบครองของ หน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงเป็นหลัก
นายพิทักษ์ เนตรพัชราชัย ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามว่า ปัจจุบันเนื้อหารายการของช่อง 9 MCOT HD
จะเน้ น ไปทางภาพยนตร์หรือซี รี่ส์ จ ากประเทศจี น และสารคดี ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ไม่ ไ ด้ รับ ความนิ ย มแล้ ว จากการวางจุ ด ยื น
ของรายการในลักษณะดังกล่าว จะทาให้ช่อง 9 MCOT HD สามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้อย่างไร รวมทั้งประเภทของเนื้อหา
รายการ (Contents) ที่จะนาไปจัดไว้ในผังรายการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก (เพย์ ทีวี) จะสามารถดึงเงินจากผู้บริโภคได้
อย่างไร ซึ่งต่างจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่จะเน้นการสร้างกระแส จนทาให้ละครได้รับความนิยมและมีโฆษณา
สร้างเม็ดเงินได้จานวนมาก
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงว่า การนาซีรี่ส์จากประเทศจีนและเกาหลีมาจัดลงผังรายการ
เพื่อเป็นการลดต้นทุนรายการบันเทิง เนื่องจากผังรายการของสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นความบันเทิง แต่เนื่องจาก
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ผู้ผลิตรายการบันเทิ งได้แยกตัวออกไป ทาให้ บมจ. อสมท ต้องหารายการบันเทิงที่ต้นทุนไม่สูง
มาทดแทน โดยการผลิตละครจะมีต้นทุนการผลิตที่ตอนละ 2.5 -3 ล้านบาท ในขณะที่ซี่รี่ส์จากประเทศจีนมีต้นทุนตอนละ
0.5-1 แสนบาท ทั้งนี้เข้าใจเจตนาของผู้ถือหุ้นที่ต้องการให้มีการผลิตละครน้าดี แต่จากสถานการณ์ที่รายได้ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย บมจ. อสมท จึงต้องควบคุมต้นทุนการดาเนินงานอย่างน้อย 1-2 ปี ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา อันดับความนิยมของ
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ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 มีอันดับความนิยมอยู่ที่ ลาดับ 12-13 แต่เมื่อมีการปรับลดต้นทนุรายการที่เป็นวาไรตี้ หรือ
เกมส์โชว์ ที่ต้นทุนสูงออกไป ปรากฏว่า อันดับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น และต้นทุนลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดี
นางสาวศิริกุ ล เลากัยกุล กรรมการ บมจ. อสมท รายงานว่ า ปัจ จุบั น บมจ. อสมท กาลั งก้าวสู่ยุ คดิ จิต อลมากขึ้น
ซึ่งจะเป็นโอกาสในการผลิตรายการคุณภาพ เพื่อจุดกระแสให้เกิดการรับรู้ และสร้างความนิยมให้แต่ละรายการได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยการน าเนื้ อหารายการเหล่ า นั้ น ไปออกอากาศในทุ ก Platform ของ บมจ. อสมท ทั้ง นี้ ปั จ จุ บั น
บมจ. อสมท เป็นองค์กรสื่อที่มีเครือข่ายมากที่สุ ด อีกทั้ง บมจ. อสมท ยังมีความพร้อมที่จะบูรณาการกระบวนการทางาน
มากขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สาคัญเหนือคู่แข่งขัน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2560 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการ
ดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นาเสนอผลการดาเนินงานด้านการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม
นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินปี 2560 ที่ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไร
ขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปดังนี้
1. งบกาไรขาดทุนของบริษัท สาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2,736.455
ล้านบาท แยกเป็น
บริษัทมี รายได้ทั้งหมด
รายได้จากการดาเนินงานโทรทัศน์และวิทยุ
รายได้จากการร่วมดาเนินกิจการ
รายได้ผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือสัญญา
และรายได้อื่นๆ

2,170.005
459.106
46.632
60.712

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

5,549.173
มีค่าใช้จ่ายรวม
ล้านบาท
และบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
-2,543.272
ล้านบาท แยกเป็น
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
-2,542.347
ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่
-0.926
ล้านบาท
และ
ไม่มีอานาจควบคุม
คิดเป็น ขาดทุน ต่อหุ้น
-3. 70
บาท
ทั้งนี้ ผลการขาดทุนของบริษัทมีผลมาจากการด้อยค่าใบอนุญาตดิจิตอล อุปกรณ์โครงข่าย และ สิ่งอานวยความ
สะดวก จานวน 2,087 ล้านบาท ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ด้อยค่าใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง จานวน 1,266 ล้านบาท

-12รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
-

ด้อยค่าใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หมวดหมู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว จานวน 473 ล้านบาท
ด้อยค่าอุปกรณ์โครงข่าย และสิ่งอานวยความสะดวก จานวน 387 ล้านบาท

ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าของทรัพย์สินที่
แท้ จ ริง ซึ่ ง ได้ ป ระเมิ น มู ล ค่า ยุ ติ ธ รรมจากข้ อมู ล และสมมติ ฐ านที่ ไ ด้ ท บทวน จากประสบการณ์ ข องฝ่ า ยบริ หารอย่ า ง
สมเหตุสมผล ครอบคลุมการคาดการณ์ด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราการเจริญเติบโต และประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคต ที่สะท้อนผลการดาเนินงานภายใต้สถานการณ์การแข่งขันธุรกิจทีวีดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งจะมีการทบทวนปัจจัยและ
ข้อบ่งชี้ต่างๆทุกปี โดยฝ่ายบริหารได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคานวณจากกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สมมติฐานที่ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ อย่างสมเหตุสมผล และคานึงถึงข้อบ่งชี้ทั้ง
ภายนอกและภายใน เช่น สภาวะเศรษฐกิจ เม็ดเงินในอุตสาหกรรม และทิศทางการดาเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึง
บันทึกด้อยค่าใบอนุญาตโทรทัศน์ระบบดิจิตอล หมวดหมู่เด็ก เยาวชนและครอบครัวทั้งจานวน ในขณะที่ใบอนุญาตโทรทัศน์
ระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง และอุปกรณ์โครงข่าย และสิ่งอานวยความสะดวก ยังคงมีมูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 1,166 ล้านบาท และ 146 ล้านบาท ตามลาดับ
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาการดาเนินงานปกติที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้อยค่าสินทรัพย์ บมจ.อสมท จะมี ผลขาดทุนก่อน
ภาษีจานวน 726 ล้านบาท ซึ่งถือว่าการดาเนินงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าปีก่อนร้อยละ 17
2. งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทมี สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น
6,958.532
ล้านบาท โดยเป็น
1,363.559
สินทรัพย์หมุนเวียน
ล้านบาท
5,594.973
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ล้านบาท
หนี้สินรวม
หนี้สินหมุนเวียน
และหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจานวนรวม

2,944.910
1,152.218
1,792.692
4,013.622

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

เป็น

นายอาพร จรรยางาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
1. ประมาณการรายได้ ตามแผนงานปี 2561
2. การด้อยค่าสินทรัพย์ที่อาจจะเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้น ในปี 2561 ซึ่งอาจจะทาให้ผลการดาเนิ นงานของบริษัท
ประสบภาวะขาดทุนต่อไปอีก
3. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการทางบัญชีในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 โดยเฉพาะรายได้รอการตัดบัญชี และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
นายนันทสิทธิ์ เล็ กศรีสกุล รองกรรมการผู้ อานวยการใหญ่ สายงานการเงินและกลยุทธ และปฏิบั ติหน้าที่หั วหน้ า
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า
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1. บมจ. อสมท ประมาณการรายได้สุทธิของปี 2561 ประมาณ 3,028 ล้านบาท ซึ่งในจานวนนี้เป็นรายได้จากการ
ดาเนินงานประมาณ 2,700 ล้านบาท และได้ตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ 3,028 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายกาไรขาดทุนสุทธิ
เป็นศูนย์
2. การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์เป็นรายการขาดทุนทางบัญชีที่เกิดจากการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ของกิจการ
ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี โดยการประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์ เป็นการประเมินอนาคตของการดาเนินธุรกิจตามใบอนุญาต
ประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ซึ่งหากผลการดาเนินงานในปี 2561 มีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา บริษัทไม่จาเป็นตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าวอีก แต่ในทางกลับกันหากผลการดาเนินการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ก็ยังมีความจาเป็นต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าวเพิ่มเติม ปัจจุบัน บมจ. อสมท ได้ตั้งค่าเผื่อการ
ด้อยค่าใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน สาหรับช่อง 14 MCOT Family ครบทั้ง
จานวนแล้ว ส่วนใบอนุญาตฯ สาหรับช่อง 30 MCOT HD ยังมีมูลค่าเหลืออยู่ประมาณ 1,166 ล้านบาท และอุปกรณ์การ
ให้บริการโครงข่ายและสิ่งอานวยความสะดวก มีมูลค่าเหลือประมาณ 146 ล้านบาท
3. รายการทางบัญชีในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในส่วน
ของรายได้รอการตัดบัญชี เป็นรายได้ที่รับรู้จากการรับโอนทรัพย์สิน ของช่อง 3 ตามสัญญาร่วมดาเนินกิจการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์สี เนื่องจากต้องมีการตัดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่รับโอนมา และจะบันทึกส่วนของทรัพย์สินที่รับโอนมาใน
รายการที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี
นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า
1. กรณีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ต้องประเมินโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
จากทรัพย์สินและจะต้องมีการประเมินทบทวนทุกปี โดยที่ทรัพย์สินยังคงอยู่เพียงแต่มีมูลค่าลดลง ซึ่งบริษัทผู้ประกอบ
กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินหลายแห่งได้ดาเนินการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของใบอนุญาตฯ แล้ว ตั้งแต่ปี 2559
และในปี 2560 จากผลกระทบของภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิตอล ทาให้การใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตฯ
ดังกล่าว ไม่คุ้มค่าสาหรับผู้ ประกอบกิจการที่ลงทุนประมูล ใบอนุญาตฯ มาจาก กสทช โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสมมติฐานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบ
บัญชี ซึ่งข้อสมมติฐานต่าง ๆ ทั้งประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย มีข้อบ่งชี้ว่าฝ่ายบริหารได้ดาเนินการด้วยความระมัดระวัง
และมีความมั่นใจว่าการดาเนินการน่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งถ้าฝ่ายบริหารสามารถดาเนินการได้ภายใต้สมมติฐานที่วางไว้
บมจ. อสมท จะสามารถดาเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ดังกล่าวอีก นอกจากนี้มูลค่าของทรัพย์สินที่
ลดลง ทาให้การตัดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2561 ลดลงด้วยเช่นกัน และถ้าหากรายได้ดีขึ้นและสามารถ
ทากาไรได้ การขาดทุนจากการด้อยค่าดังกล่าวจะสามารถกลับรายการมาเป็นรายได้จากการด้อยค่าได้
2. รายการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เป็นการประมาณการตามมาตรฐานทางบัญชีที่กาหนดให้ทุก
บริษัทต้องมีการตั้งประมาณการผลประโยชน์เงินชดเชยสาหรับพนักงานที่ครบเกษียณอายุ เป็นการคานวณมูลค่าในเชิง
เศรษฐศาสตร์โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามอายุงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจานวนเงินดังกล่าวจะถูกนามาใช้เมื่อมี
พนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ
นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า
1. การบันทึกบัญชีสาหรับกรณีทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากช่อง 3 ตามสัญญาร่วมดาเนินกิจการส่งสัญญาณโทรทัศน์สีฯ
จะบันทึกรายการทั้งด้านทรัพย์สินและหนี้สิน โดยด้านทรัพย์สินจะบันทึกในรายการ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ตามหมายเหตุ
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ประกอบงบการเงินที่ 17 ในส่วนของทรัพย์สินภายใต้สัญญาร่วมดาเนินกิจการ ซึ่งจะรวมถึงทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากกลุ่ม
ทรู วิชั่น ตามสัญญาร่วมดาเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกด้วย ส่วนด้านหนี้ สินจะบันทึกในรายการรายได้รอตัด
บัญชี ด้วยมูลค่าที่เท่ากัน ทั้งนี้ในระหว่างรอบบัญชี จะมีการทยอยคิดค่าเสื่อมราคาจากอายุการใช้งานของทรัพย์สินหรือตาม
อายุของสัมปทานที่สั้นกว่าและตัดออกจากด้านทรัพย์สิน ในขณะที่ด้านหนี้สินก็จะมีการทยอยตัดหนี้สินซึ่งเป็นรายได้รอตั ด
บัญชีตามอายุสัมปทานเช่นกัน จนกระทั่งหมดไปจากบัญชี ตามมาตรฐานบัญชี
2. รายการประมาณการหนี้ สิ น ผลประโยชน์ พ นั ก งาน เป็ น การคานวณโดยนั กคณิ ต ศาสตร์ป ระกัน ภั ย ซึ่ ง มี
รายละเอียดเป็นรายบุคคล และจะมีการทยอยรับรู้ทุกปี
นางบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
1. สาเหตุหลักที่ทาให้ บมจ. อสมท ขาดทุนจากการดาเนินงานถึง 725 ล้านบาท ถ้าไม่นาค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์มารวม
2. ระยะเวลาที่คาดว่า บมจ. อสมท จะหยุดการขาดทุนและเริ่มทากาไร
3. แผนงานที่ชัดเจนในการสร้างรายได้เพื่อให้เกิดผลกาไร ในระยะเวลา 2 – 3 ปี
นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานการเงินและกลยุทธ และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า
1. ในปี 2561 บมจ. อสมท วางแผนหลักด้านค่าใช้จ่าย โดยจะควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน สร้างความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อลดการขาดทุน หรือให้เท่าทุนตามแผนที่
วางไว้
2. ด้านรายได้ นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจหลักด้านโทรทัศน์และวิทยุแล้ว บมจ. อสมท มีแนวทางที่จะสร้าง
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากทรัพย์สินอื่น เช่น ที่ดิน และคลื่นความถี่ เพื่อทดแทนรายได้ในส่วนที่ลดลง
นายเขมทั ต ต์ พลเดช กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ ชี้ แ จงว่ า บมจ. อสมท ได้ พ ยายามแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อรองรั บ กั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับผลการดาเนินงานของบริษัท โดยในปี 2561 ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการขาดทุนลง ดังนี้
1. ต้นทุนการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ที่มีสัดส่วนค่อนข้างสูง จะเป็น ต้นทุนการผลิตรายการ ประมาณร้อยละ
37 ในขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นมีต้นทุนการผลิตรายการถึงร้อยละ 60 นอกจากนี้ยังมีต้นทุนเครื่องส่งและใบอนุญาต
ประมาณร้อยละ 36 รวมถึงต้นทุนด้านพนักงาน ประมาณร้อยละ 32 ซึ่งเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงกว่าผู้ประกอบกิจการด้าน
โทรทัศน์ ส่วนใหญ่ แต่ได้มีการพัฒนาทักษะพนักงาน เพื่อให้สามารถทางานได้หลากหลาย (Multi skill) ปัจจุบัน บมจ. อสมท
สามารถควบคุมต้นทุนแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แม้ว่าจะมีการผลิตรายการเองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าใบอนุญาตฯ และอุปกรณ์โครงข่าย ทาให้ต้นทุนในส่วนของค่าเสื่อ มราคาลดลงด้วย โดยเฉพาะ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 14 MCOT Family มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของใบอนุญาตทั้งจานวนแล้ว ดังนั้นในปี 2561 ช่อง 14
จึงไม่มีต้นทุนด้านใบอนุญาตฯ
2. ด้านรายได้ โดยเฉพาะรายได้โทรทัศน์ซึ่งเป็นรายได้หลัก ปัจจุบันจะมีสัดส่วนของรายได้จากโครงการภาครัฐสูง
กว่ารายได้จากภาคเอกชนที่เคยมีสัดส่วนสูง เนื่องจากคู่แข่งในตลาดที่เพิ่มขึ้นประมาณ 8 เท่า จึงเป็นโจทย์สาคัญของ
ฝ่ายบริหารในการปรับกลยุทธด้านการตลาดเพื่อสร้างรายได้จากภาคเอกชนให้เพิ่มขึ้น โดยฝ่ายบริหาร ได้กาหนดแผนงาน
ในการปรับผังรายการสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ซึ่งจะเป็นการปรับตามสถานการณ์ทุก 3 – 6 เดือน เช่นเดียวกับ
สถานีโทรทัศน์ที่อยู่ใน 5 อันดับแรก รวมถึงการสร้างแคมเปญเพื่อการประชาสัมพันธ์และจุดกระแสเพื่อให้อยู่ในความสนใจ
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และการติดตามของผู้ชม ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ ช่อง 14 MCOT Family ภายหลังจากการปรับรูปแบบรายการแล้ว
มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น
3. บมจ. อสมท มีแผนในการสร้างรายได้จากช่องทางใหม่ ๆ โดยการนาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาสร้าง
รายได้ เช่น การพัฒนาที่ดิน การพัฒนาสื่อดิจิตอล และการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ MMDS ซึ่งได้นาเสนอผู้ถือหุ้นไป
แล้วในวาระ 3
ประธานฯ ชี้แจงว่ า บมจ. อสมท มีเป้ าหมาย ที่จ ะดาเนิน ธุรกิจเพื่ อลดการขาดทุน ให้เป็ น เท่ า ทุน ในปี 2561 แต่การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี อาจทาให้ บมจ. อสมท ต้องปรับแผนงานตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อย่างเช่น
การดาเนินงานด้านการให้บริการโครงข่าย ซึ่งนอกจากจะต้องรั กษาลูกค้าเดิมที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบันแล้ว ยังต้องแสวงหา
ลูกค้าเพื่อให้เข้ามาเช่าใช้บริการช่องสัญญาณการออกอากาศที่ยังว่างอยู่ ซึ่งจะทาให้ บมจ. อสมท มีรายได้จากค่าเช่าใช้
บริการเพิ่มขึ้น
นายประสาทสุข อุ่นใจ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็นว่า
1. รายการประเภททอล์คโชว์ที่นาเสนอควรมีผู้ดาเนินรายการที่ประชาชนให้ความสนใจ
2. สิ่งที่ บมจ. อสมท ควรนามาปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจในสภาวการณ์ปัจจุบัน คือ
1) การแสวงหารายได้จากทรัพย์สินต่าง ๆ ของ บมจ. อสมท
2) การรักษาทรัพย์สินไม่ให้เกิดการด้อยค่า
3) การแสวงหาพันธมิตร ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับ บมจ. อสมท
4) การรักษาความพอดี โดยการใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นเกิดประโยชน์ และไม่ฟุ่มเฟือย
3. เสนอให้มีการจัดเสวนาในหัวข้อที่เป็นกระแสสังคม โดยวิทยากรที่สามารถให้ความรู้กับผู้ถือหุ้นในแต่ละเรื่องได้
อย่างน่าสนใจ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
นายอนุ วงศ์สันกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ
1. ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในระยะยาว จากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน และผลการ
ดาเนินงานที่ขาดทุนของบริษัท ซึ่งส่งผลให้เงินสดของบริษัทลดลงด้วย ในขณะที่โครงการต่าง ๆ ของบริษัทยังไม่สามารถ
สร้างรายได้ในระยะสั้น ๆ ได้ ซึ่งบริษัทอาจจะพิจารณาจาหน่ายทรัพย์สินเพื่อนาเงินมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัทในระยะสั้นก่อน
2. โอกาสในการที่บริษัทจะเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน
3. แนวทางในการคืนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ภาคพื้นดิน
4. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดี จานวน 4 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 41
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ ชี้แจงเกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องที่ดินว่า คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
ได้พิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการบริหารจัดการที่ดิน โดยเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างการจาหน่ายที่ดิน กับ
การร่วมลงทุนหรือการให้เช่าที่ดินในระยะเวลา 30 ปี พบว่าการร่วมลงทุนหรือการให้เช่ าระยะยาว จะให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับ บมจ. อสมท มากกว่า อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยังต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้
ครบถ้วนสมบูรณ์
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นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า
1. บมจ. อสมท ยังไม่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในขณะนี้ และหากรัฐบาล โดย คสช. ตัดสินใจใช้มาตรา 44
ในการเยียวยาผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ภาคพื้นดิน โดยให้มีการพักชาระค่าใบอนุญาตในระยะเวลา 3 ปี จะทา
ให้สภาพคล่องทางการเงินของ บมจ. อสมท ดีขึ้น
2. การคืนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ต้องมีการพิจารณาความสามารถในการ
ดาเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดาเนินธุรกิจ
3. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดี จานวน 4 ล้านบาท เป็นการตั้งประมาณการหนี้สินไว้สาหรับคดีที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา
นายสิทธิโชค บุญวิทย์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามว่า
1. ที่ดิน 50 ไร่ อยู่ในทาเลที่ดี สามารถนามาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ระยะยาวให้กั บ บมจ. อสมท โดยการร่วมทุน
หรือให้เช่าระยะยาว สร้างสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบของ Mix use complex และนามาตั้งเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
(REIT: REAL ESTATE INVESTMENT TRUST) ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ บมจ. อสมท
2. การดาเนินธุรกิจและการสร้างรายได้ของช่อง 14 MCOT Family
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงว่า บมจ. อสมทได้ดาเนินการปรับรูปแบบของช่อง 14 MCOT
Family ใหม่ โดยการปรับรูปแบบการนาเสนอรายการบางช่วงเวลาให้เป็นโทรทัศน์ประชารัฐและธุรกิจ Start Up/SMEs
เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่ม SMEs ซึ่งขณะนี้มีพันธมิตรหลักที่เป็นผู้จาหน่ายสินค้าจานวน 4 ราย ซึ่งเป็น Home shopping
รายใหญ่ โดยมีส่วนแบ่งรายได้ในลักษณะของ Profit sharing ซึ่งจะมีส่วนต่าง (margin) สูงกว่าค่าโฆษณา และ บมจ. อสมท ได้
กาหนดแผนงานที่ชัดเจนในการรองรับสินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าที่เป็นของ บมจ. อสมท เอง โดยให้ผู้รับจ้างผลิตสินค้า
ให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากาหนด (OEM: Original Equipment Manufacturer) เป็นผู้จาหน่าย และจากการ
ปรับรูปแบบรายการดังกล่าวทาให้ บมจ. อสมท ทราบว่าผู้ชมรายการช่อง 14 MCOT Family เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้าน
ประมาณร้อยละ 49 และมีกาลังซื้อตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ดังนั้น จึงต้องมีการปรับรูปแบบเนื้อหารายการที่จะนาเสนอ
ทางช่อง 14 MCOT Family ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมกลุ่มดังกล่าวด้วย เพื่อรักษาอันดับความนิยม
(rating) และเพิม่ จานวนผู้ชมในกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นด้วย
นายสุวิทย์ มิ่งมล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นในฐานะผู้ถือหุ้นและประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ว่า
1. ถึงแม้ต้นทุนค่าใช้จ่ายพนักงานจะสูงถึงร้อยละ 30 และอาจจะไม่สามารถลดลงได้อีก แต่หากพิจารณาแล้วจะ
พบว่าเงินเดือนของพนักงาน บมจ. อสมท โดยเฉลี่ย เมื่อเทียบกับตลาดและประสบการณ์แล้วไม่ได้สูงกว่าพนักงานของ
ผู้ประกอบการรายอื่นโดยเฉพาะช่องรายการใหม่ และจากผลการดาเนินงานที่ขาดทุน ทาให้ไม่มีการปรับขึ้นเงิน เดือน
พนักงาน
2. บมจ. อสมท มีกระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ซึ่ง เป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถึงร้อยละ 77
และไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ หากแต่มีรายได้จากค่าโฆษณา ในขณะที่ต้องดาเนินธุรกิจโดยการเข้าร่วมประมูล
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับเอกชน
3. บมจ. อสมท เป็นสื่อที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ มีความมุ่งมั่นและภาคภูมิใจว่า บมจ. อสมท เป็น
สถาบันสื่อที่ให้ยาพิษกับสังคมน้อยที่สุดแห่งหนึ่ง ด้วยความสานึกและรับผิดชอบ สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม
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4. บมจ. อสมท จะผ่านวิกฤตินี้ไปได้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน บมจ. อสมท มี
คณะกรรมการที่ดีที่สุดชุดหนึ่ง โดยได้ให้นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะและทางานร่วมกับผู้บริหารและพนักงานอย่าง
ใกล้ชิด และพนักงานก็พร้อมเสียสละลดทอนสิทธิประโยชน์ รวมถึงจะไม่ยอมให้เกิดความไม่ถูกต้อง หรือการทุจริตในองค์ กร
สาหรับผู้ถือหุ้น แม้วันนี้ บมจ. อสมท จะขาดทุน งดจ่ายปันผล แต่ขอให้ทุกท่านร่วมภูมิใจว่าการถือหุ้น บมจ. อสมท เป็น
การช่วยสัง คมทางอ้อมที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะท่านกาลังช่วยสถาบันสื่อแห่งหนึ่งให้ยืนหยัดเป็นทางเลือกอยู่ให้ได้ ในยุคที่
อุตสาหกรรมสื่อมุ่งเน้นแต่คาว่าความนิยม (rating) เหนือสิ่งอื่นใด
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
31 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

550,852,163
385,900
27,300
0

เสียง หรือ ร้อยละ 99.9299
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0700
เสียง
เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน นาเสนอรายงานพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560 ต่อที่ประชุม
นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า สาหรับการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
เนื่องจาก บมจ. อสมท มีผ ลการดาเนินงานขาดทุน และมีความจาเป็นในการสารองเงินไว้สาหรับการลงทุน เพื่อสร้า ง
ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ บมจ. อสมท จะออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
หรือมีการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนหุ้นสามัญ เป็นแนวทางที่สามารถดาเนินการเพื่อนาเงินทุนไปสร้างโอกาสในการ
สร้างรายได้และผลกาไรให้เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจาก บมจ. อสมท เป็นรัฐวิสาหกิจ มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ จึงต้อง
มีการหารือกันเกี่ยวกับความพร้อมของภาครัฐในการเพิ่มเงินทุน เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐด้วย
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า การแข่งขันของช่องทีวีดิจิตอลที่สูงขึ้น ทาให้มีทีวีดิจิตอลไม่กี่ช่องที่
สามารถทากาไรได้ เช่น ช่อง MONO 29 ที่จับกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ดังนั้นหาก บมจ. อสมท มีการวางตาแหน่งของช่องและ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งสร้างเนื้อหารายการ (Contents) ใหม่ๆ ที่สามารถสร้างกระแสได้ จะสามารถสร้างรายได้ให้กับ
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บมจ. อสมท อีกทั้งหากนาเนื้อหารายการที่เป็นลิขสิทธิ์ของ บมจ. อสมท ไปขายต่างประเทศได้จะสามารถสร้างรายได้อีกทาง
หนึ่ง ซึ่งเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของพนักงาน บมจ. อสมท จะสามารถร่วมกันผลักดันให้องค์กที่อยู่มายาวนานเดินหน้าต่อไปได้
และผู้ถือหุน้ ก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกัน
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวเพ็ญศรี ว่องคงคาทอง แสดงความเห็นดังนี้
1. ในฐานะผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยกับการขายที่ดิน บมจ. อสมท เพราะเป็นการเติบโตที่ไม่ยั่งยืน สาหรับนักลงทุน
ระยะยาว รวมทั้งจะไม่ลงทุนในองค์กรที่มีการเอาเปรียบไม่ยุติธรรมกับพนักงาน
2. รายการของ บมจ. อสมท ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้ รวมทั้งไม่ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ชม และรายการไม่มีจุดเด่นที่ทาให้ผู้ชมนึกถึง
ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้น สาหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการที่คณะกรรมการฯ และผู้บริหารจะ
นาไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการดาเนินการในเรื่องต่างๆ ต่อไป
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2560 ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

551,227,763
10,000
27,600
0

เสียง หรือ ร้อยละ 99.9981
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0018
เสียง
เสียง

วาระที่ 6 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ 4 คน ซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ แสดงความจานงขอออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่องดการมีส่วนร่วมในวาระนี้ ประกอบด้วย
1) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
กรรมการอิสระ
2) ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการอิสระ
3) นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
กรรมการอิสระ
4) นายพิเศษ จียาศักดิ์
กรรมการ
และมอบหมายให้ นายธนาวั ฒ น์ สั งข์ท อง กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการสรรหา
นาเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนต่อที่ประชุม
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง ในฐานะประธานกรรมการสรรหา รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
คณะกรรมการ บมจ. อสมท จานวน 13 คน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีกรรมการอยู่ในตาแหน่ง
จานวน 12 คน เนื่องจากนางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล ได้ลาออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และบริษัทได้
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แจ้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อขอสงวนสิทธิ์ไว้สาหรับบุคคลที่อยู่ระหว่างการสรรหาในขณะนั้น และต่อมามี
กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ อีกจานวน 2 คน ได้แก่
1. นายดิสทัต โหตระกิตย์
ลาออก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
2. นางจิราพร คูสุวรรณ
พ้นจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560เนื่องจากอายุ
ครบ 65 ปี ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ
คณะกรรมการสรรหา ได้ดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับของบริษัทและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท รวมทั้ง มีคุณสมบัติที่เป็น
ความต้องการและมีความจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ
ดาเนินงานและการพัฒนาของ บมจ. อสมท เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้น
จากตาแหน่งก่อนครบวาระ ดังนี้
1. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล เป็นกรรมการแทน นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
2. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง เป็นกรรมการแทน นายดิสทัต โหตระกิตย์
ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะมีวาระการดารงตาแหน่งตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน
สาหรับ นางจิราพร คูสุวรรณ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เนื่องจากอายุครบ 65
ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518 แต่เนื่องจากตาแหน่งดังกล่าวจะสิ้นสุดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 คณะกรรมการสรรหาจึงได้
ดาเนินการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในคราวเดียว
ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระในปีนี้ จากคณะกรรมการของบริษัท จานวน 13 คน โดยกรรมการที่
อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย
1) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
กรรมการอิสระ
2) ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการอิสระ
3) นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
กรรมการอิสระ
4) นายพิเศษ จียาศักดิ์
กรรมการ
5) นางจิราพร คูสุวรรณ
กรรมการอิสระ
บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความ
จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท แล้ว เห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนมีการแข่งขันสูง อีกทั้งต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยกากับดูแลต่างๆ จึงจาเป็นต้องอาศัยความต่อเนื่องของนโยบายในการกากับ
ดูแลทิศทางขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
หลักเกณฑ์การกาหนดองค์ประกอบและคุณสมบั ติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจาเป็นต่อการดาเนิน
ธุรกิจ ของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามข้อบังคับบริษัทและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ด าเนิ น การตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมาย ระเบี ย บและกฎเกณฑ์ ที่เ กี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว
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จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท
ดังต่อไปนี้
1) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
กรรมการอิสระ
2) ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการอิสระ
3) นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
กรรมการอิสระ
4) นายพิเศษ จียาศักดิ์
กรรมการ
5) นายธวัชชัย อรัญญิก
กรรมการอิสระ
ทั้งนี้กรรมการลาดับที่ 1-4 เป็นกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.
อสมท อีกวาระหนึ่ง ส่วนอีก 1 คน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท
โดยประวัติและวิสัย ทัศน์ของแต่ล ะท่านได้นาส่ งผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็ นการล่ วงหน้ า พร้อมหนัง สือเชิญ ประชุ ม
ผู้ถือหุ้นแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ดังนี้
1. กรรมการอิสระ นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล มีความรู้ความชานาญในด้านการบริหารจัดการ
และบริ หารธุ รกิจ ด้ านกลยุ ทธ์ วางแผนพั ฒนา และด้ านสั งคม และเป็ นประธานกรรมการกากับดู แลกิจการที่ ดี รวมทั้ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. อสมท ปัจจุบั นดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็ มซี โปลีเมอส์ จากัด
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จากัด ซึ่งสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกากับดูแล และให้คาแนะนาการดาเนินงานของ
บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
โดยตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
2. กรรมการอิสระ ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์ มีความรู้ความชานาญในด้านการบริหารจัดการและ
บริหารธุรกิจและด้านสังคม และเป็นกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการสรรหาของ บมจ. อสมท ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนาความรู้และประสบการณ์ ด้านสื่อสารมวลชนมาใช้ในการ
กากับดูแล และให้คาแนะนาการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
โดยตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
3. กรรมการอิสระ นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ มีความรู้ความชานาญในด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเป็ นกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ งกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของ บมจ. อสมท ปั จจุ บั นด ารงต าแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการ บริษัท ทรู วิชั่น
เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการกากับดูแล และให้คาแนะนาการดาเนิ นงานของ
บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
โดยตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
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4. กรรมการ นายพิเศษ จียาศักดิ์ มีความรู้ความชานาญในด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ และด้าน
กฎหมาย ปัจจุบันดารงตาแหน่งเป็นกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีของ บมจ. อสมท ซึ่งสามารถนาความรู้และประสบการณ์มาใช้
ในการกากับดูแล และให้คาแนะนาการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ต้องการ ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารเงินและบริหารความเสี่ยงให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
โดยตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเหมาะสม และเข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
5. กรรมการอิสระ นายธวัชชัย อรัญญิก มีความรู้ ความชานาญด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (สาขา
การตลาดและการขาย) และด้านกลยุทธ์ วางแผนพัฒนา (สาขาวางแผนกลยุทธ์) เคยดารงตาแหน่งประธานกรรมการ บริษัท
ไทยแลนด์ พริวิเลจ การ์ด จากัด และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถนาความรู้และประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการมาใช้ในการกากับดูแล และให้คาแนะนาการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และรับทราบ
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดารงตาแหน่งแท น
กรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
551,147,584 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย
5,500
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0009
งดออกเสียง
112,479
เสียง
บัตรเสีย
0
เสียง
2) ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
551,177,863 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9905
ไม่เห็นด้วย
52,000
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0094
งดออกเสียง
35,700
เสียง
บัตรเสีย
0
เสียง
3) นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
551,101,584 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9905
ไม่เห็นด้วย
52,000
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0094
งดออกเสียง
111,979
เสียง
บัตรเสีย
0
เสียง
4) นายพิเศษ จียาศักดิ์
กรรมการ
เห็นด้วย
551,101,584 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9905
ไม่เห็นด้วย
52,000
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0094
งดออกเสียง
111,979
เสียง
บัตรเสีย
0
เสียง
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5) นายธวัชชัย อรัญญิก
เห็นด้วย
551,101,584
ไม่เห็นด้วย
51,500
งดออกเสียง
112,979
บัตรเสีย
0

กรรมการอิสระ
เสียง หรือ ร้อยละ 99.9906
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0093
เสียง
เสียง

โดยกรรมการลาดับที่ 1-4 เป็นกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง และได้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริกุล เลากัยกุล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวศิริกุล เลากัยกุล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน พิจารณารายละเอียดการศึกษาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส
กรรมการของรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอานาจหน้าที่และการบริหารกิจการ
บริษัทของกรรมการ ซึ่งมีภาระความรับผิดชอบที่ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กิจการสามารถรองรับการ
แข่งขันที่สูงขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ประจาปี ของ บมจ. อสมท
ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และ
ขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติใน อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสของคณะกรรมการ
บมจ. อสมท ไม่ ต่ า งจากหลั กเกณฑ์ ของธุ รกิจ ที่ มี ขนาดเดี ยวกั นและอยู่ ในอุตสาหกรรมเดี ยวกันแล้ ว มี ความเห็ นว่ า ผล
ประกอบการประจาปี 2560 ของ บมจ. อสมท ยังอยู่ในภาวะขาดทุน ประกอบกับต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งส่งผลให้บริษัทมี
การขาดทุนทางบัญชีเพิ่มขึ้นในปี 2560 และ บมจ. อสมท ยังมีภาระที่ต้องลงทุนด้านเนื้อหารายการ (Contents) เพื่อเพิ่ม
ความนิยมและดึงดูดลูกค้า และให้สามารถแข่งขันกับสถานีโทรทั ศน์ช่องอื่นได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางสาคัญในการสร้างรายได้
ให้กับองค์กร อีกทั้งในปีที่ผ่านมาฝ่ายบริหารและพนักงานได้ร่วมกันเสียสละเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าล่วงเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่นๆ ซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการได้
กากับดูแลและติดตามการดาเนินงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการดาเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท
รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ผลการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ยังคงไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรกาหนดหลั กเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ ยประชุม และโบนั ส
ประจาปี โดยเสนอให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2560 และกาหนดจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน โดยมีรายละเอียดเพื่อ
นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 พิจารณาดังนี้
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1) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2561
ปี 2561
ชื่อคณะ

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)

1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

40,000.20,000.-

ค่าเบี้ยประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
(บาท)
15,000.-/เดือน
ใ ห้ ไ ด้ รั บ ไ ม่ เกิ น 1 ค รั้ ง ต่ อเดื อ น
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)

2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
12,500.5,000.-/เดือน
- กรรมการ
10,000.3) คณะกรรมการสรรหา
10,000.-/เดือน
4) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
10,000.-/เดือน
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10,000.-/เดือน
6) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
10,000.-/เดือน
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
10,000.-/เดือน
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ 10,000.-/เดือน
คณะทางานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1)
- 7) เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทางานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ
นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 -8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตาแหน่งในระหว่างเดือน ให้
ค านวณตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ ไ ด้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม เพิ่ ม
อีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ไม่มี

3) กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2561
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจาปีของกรรมการปี 2561 เป็น
หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2560 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
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วงเงินโบนัสประจาปีของกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้ รับคะแนนประเมิน ผลการดาเนิน งาน ต่ ากว่ าระดั บ 3.00 ให้ป รับ ลดโบนั ส
กรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้
- ระดับคะแนนต่ากว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน
- ระดับคะแนนต่ากว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน
สาหรับการจ่ายโบนัสกรรมการปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 วันที่
21 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติไว้นั้น เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน และบริษัทมีภาระที่ต้อง
ลงทุนในการดาเนินกิจการ จึงไม่มีการจ่ายโบนัสให้กรรมการ
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจาปี 2561 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ
ปี 2561 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจาปี 2561 (ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ)
และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2561 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
550,763,653 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9089
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

384,800
117,110
0

เสียง หรือ ร้อยละ 0.0698
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0212
เสียง
0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีค่าสอบบัญชี เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ซึ่งกาหนดให้สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง สตง. เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี และมีบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ
ทั้งนี้ สตง. ไม่มีความความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว สาหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่ได้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงสามารถแต่งตั้งสานักงานบัญชีอิสระอื่นได้
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจาปี 2561
โดยไม่มีค่าสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
551,155,784 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9991
ไม่เห็นด้วย
4,500
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0008
งดออกเสียง
108,079
เสียง
บัตรเสีย
0
เสียง
วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อสมท
ประธานฯ มอบหมายให้นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
74/2557และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุ มัติการแก้ไข
ข้อบังคับ บมจ. อสมท ดังนี้
- ข้อ 21 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
(แก้ไขโดยคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)

ข้อบังคับ บมจ. อสมท

ร่างข้อบังคับของ บมจ. อสมท ที่ขอแก้ไข

มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ข้อ 21 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อย ข้อ 21 ผู้ ถือหุ้น คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมี
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ กว่ า หนึ่ ง ในห้ า (1/5) ของจ านวนหุ้ น ที่ หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ของจ านวนหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมด จะ จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อ
เข้ า ชื่ อ กั น ท าหนั งสื อ ขอให้ ค ณะกรรมการ ยี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่ กั น ท าหนั ง สื อ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย ก
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้น ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การประชุ ม วิ ส ามั ญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน ที่ จ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมด อาจร้ อ งขอเป็ น เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ ข อให้ เ รี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจ น หนั ง สื อ ให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุ ม การที่ ข อให้ เ รี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนใน
ในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้ วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งระบุ ห นั ง สื อ ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย ใ น ก ร ณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เหตุ ผ ลในการขอให้ เ รี ย กประชุ ม ไว้ ใ น คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบ ห้า วันนั บแต่วัน ที่ไ ด้รับ หนั งสื อ หนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้ ใ ห้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ค ณะกรรมการไม่จั ดให้มีการ

คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถื อหุ้น จากผู้ถือหุ้น
ภายในหนึ่ ง (1) เดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการ
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พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535
(แก้ไขโดยคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560)

ข้อบังคับ บมจ. อสมท

ร่างข้อบังคับของ บมจ. อสมท ที่ขอแก้ไข

ประชุ ม ภายในก าหนดระยะเวลาตาม หนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ประชุ ม ภายในก าหนดระยะเวลาตาม

วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ

วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ

ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่

ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่

บังคับไว้นั้นจะเรีย กประชุมเองก็ได้ ภายใน

บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน

สี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกาหนดระยะเวลา

สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลา

ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการ

ตามวรรคหนึ่ ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น

ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม

การประชุม ผู้ ถือ หุ้ นที่ ค ณะกรรมการเรี ย ก

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็น

ประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวย

อันจาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม

ความสะดวกตามสมควร

และอานวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ ปรากฏว่ าการประชุ มผู้ถื อหุ้ น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่

ที่เ ป็ น การเรี ย กประชุ ม เพราะผู้ ถือ หุ้ น ตาม

เป็ น การเรี ย กประชุ ม เพราะผู้ ถื อ หุ้ น ตาม

วรรคสองครั้งใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ว ม

วรรคสองครั้งใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนด

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนด

ไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้อง

ไว้ ใ นข้ อ 26 ผู้ ถื อ หุ้ น ตามวรรคสองต้ อ ง

ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ในครั้ ง นั้ น ให้ แ ก่
บริษัท

- ข้อ 48 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557และประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2557
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 74/2557

ข้อบังคับ บมจ. อสมท

ร่างข้อบังคับของ บมจ. อสมท ที่ขอแก้ไข

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้ อ 5 ในประกาศคณะรั ก ษาความสงบ ข้อ 48 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ข้อ 48 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ
แห่งชาตินี้

ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ ให้ ป ระธานกรร มกา รห รื อ ผู้ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการ ส่ ง มอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือ
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ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 74/2557

ข้อบังคับ บมจ. อสมท

ร่างข้อบังคับของ บมจ. อสมท ที่ขอแก้ไข

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“การส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญประชุ ม และเอกสาร หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย นัด ประชุ ม ไปยั งกรรมการไม่ น้อ ยกว่า เจ็ ด
ประกอบการประชุม จะจัดส่งโดยจดหมาย กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมโดยทาง (7) วันก่อนวันประชุ มโดยทางไปรษณี ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ ” ในการนี้ ผู้ มี ห น้ า ที่ ไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นหรื อ ส่ ง มอบให้ ลงทะเบียน หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
จัดการประชุมจะต้องจัดเก็บสาเนาหนังสือ กรรมการโดยตรงโดยบุคคลนาส่ง แล้วแต่ หรือส่งมอบให้กรรมการโดยตรงโดยบุคคล
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ห รื อ ผู้ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ นาส่ ง แล้ ว แต่ป ระธานกรรมการหรื อ ผู้ ซึ่ ง
ไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูล มอบหมายจากประธานกรรมการจะ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วน เห็ นสมควร เว้ นแต่ ในกรณีจ าเป็ นรี บด่ ว น
เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท
จะแจ้ ง การนั ด ประชุ ม โดยวิ ธี อื่ น และ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนด
กาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ข้ อ 1 ในประกาศคณะรั ก ษาความสงบ ข้อ 49 ในการประชุมคณะกรรมการต้อง ข้อ 49 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมี
แห่งชาตินี้
“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

มี ก รรมการมาประชุ ม อย่ า งน้ อ ยกึ่ งหนึ่ ง
(1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็น

หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติ ประธานที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานให้ ต้ อ งมี ก ารประชุ ม ที่ ก ระท าผ่ า นสื่ อ กรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ใน

กรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง (1/2)
ของจ านวนกรรมการทั้ ง หมดจึ ง จะเป็ น
องค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการของบริษัท

อิเล็ก ทรอนิ กส์โดยผู้ร่ว มประชุมอย่ างน้อ ย ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สามารถดาเนินการโดยการประชุมผ่านสื่อ
หนึ่ ง ในสามขององค์ ป ระชุ ม ต้ อ งอยู่ ใ นที่ ถ้ า มี ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ใ ห้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ โดยด าเนิ น การตาม
ประชุ ม แห่ ง เดี ย วกั น และผู้ ร่ ว มประชุ ม รองประธานกรรมการเป็ น ประธานที่ ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการ ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ ฉบั บ ที่ 74/2557 และประกาศกระทรวง
ประชุม แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและ มีแต่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง
สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ มาตรฐานการรั ก ษาความมั่ น คงของการ
คิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557
และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประชุ ม
ดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ
ต่อไป

-28รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อสมท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อสมท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
551,204,684 เสียง หรือ ร้อยละ 99.9884
ไม่เห็นด้วย
4,500
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0008
งดออกเสียง
59,179
เสียง หรือ ร้อยละ 0.0107
บัตรเสีย
0
เสียง
0.0000
วาระที่ 10

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่ าวว่ า วาระนี้ เปิด โอกาสให้ผู้ ถือหุ้น ได้ แสดงความคิด เห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสอบถามเรื่องต่ า งๆ
ที่เกี่ยวกับ บมจ. อสมท
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถาม ดังนี้
1. ขอขอบคุณพนักงาน บมจ. อสมท ที่ทุ่มเททางานแม้ไม่ได้รับโบนัส
2. ควรมีการจัดระเบียบเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ของแต่ละช่องให้มี
มาตรฐานเดียวกัน โดยมีภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม
3. บมจ. อสมท ควรพิจารณานารายการการ์ตูน และจัดระดับความเหมาะสม ให้สามารถดึงกลุ่มผู้ชมที่เป็นทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ให้สามารถรับชมได้ เพื่อขยายกลุ่มผู้ชมให้เพิ่มมากขึ้น
4. เสนอแนะให้ บมจ. อสมท ผลิตเนื้อหารายการ (Contents) ในรูปแบบ Reality show เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ เช่น
ทหาร ตารวจ หมอ เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างจากรายการ Reality show ของช่องอื่นๆ ที่จะเน้นเฉพาะรายการเพลง
ประธานฯ กล่ าวขอบคุ ณผู้ ถือหุ้นที่ ร่ วมกันอภิ ปรายแสดงความคิดเห็ นในประเด็ นต่ างๆ และขอขอบคุณผู้ ถื อหุ้ นที่ เป็ น
อาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเชิญให้รับมอบของที่ระลึกจากกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บมจ. อสมท รวมทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในวันนี้
สรุปผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 421ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 173 ราย รวมเป็นจานวนผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม 594ราย เท่ากับ 687,099,210.- หุ้น หรือร้อยละ 80.2313 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษทั ผู้จดบันทึกการประชุม
พลเอก

(นายเขมทัตต์ พลเดช)
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

(ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข)
ประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ประธานในทีป่ ระชุม

