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ผูมาประชุม
1. กระทรวงการคลังถือหุนจํานวน 452,134,022 หุน และธนาคารออมสิน จํากัด ถือหุน จํานวน
78,865,978 หุน (โดย นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข นักวิชาการคลัง 8 ว. สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เปนผูรับมอบฉันทะ)
2. ผูถือหุนรายอื่น ๆ จํานวน 847 ราย ถือหุน 47,896,101 หุน
เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
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นายบุญปลูก ชายเกตุ ประธานแจงวา ขณะนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุม โดยเปนนิติบคุ คลในประเทศ
154 ราย ถือหุน 573,782,700 หุน และบุคคลธรรมดาในประเทศ จํานวน 695 ราย นับจํานวนหุนได 5,113,401
หุน รวมทั้งหมด 578,896,101หุน คิดเปนรอยละ 84.26 ของจํานวนหุน ทั้งหมด จึงครบองคประชุม และขอเปด
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 โดยกอนเริ่มการประชุม ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการ บมจ.
อสมท ทุกทานตอที่ประชุม
จากนั้น ประธานฯ ขอใหนายพลชัย วินิจฉัยกุล รักษาการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานัก
กฎหมายและเลขานุการบริษัท ชี้แจงผูถือหุน ทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง
นายพลชัยฯ รักษาการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ชี้แจงตอ
ที่ประชุมวา การขอมติจากที่ประชุมเมื่อสิ้นสุดการประชุมแตละวาระ หากมีผูใดไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง
ขอใหยกมือขึ้น เพื่อเจาหนาที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง และหากไมมี
การยกมือ จะถือวาในวาระนั้น ๆ มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ในกรณีผูถือหุนมีขอซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ขอใหยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแลว ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได
ทั้งนี้ เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ประธานฯ ไดขอเสียงสนับสนุนจากผูถือหุน
อยางนอย 5 ราย ซึ่งผูถือหุน 5 ราย ไดยกมือใหการสนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงดังกลาว
จากนั้น จึงไดดําเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ไดแสดงความยินดีที่ไดพบกับผูถือหุนในวันนี้ และขอแจงใหผูถือหุนทราบถึงความตั้งใจ
ในการทํางานและบริหารงานของคณะกรรมการฯ ผูบริหาร และพนักงาน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
รวมทั้งขอรับขอคิดเห็นและคําแนะนําของผูถือหุน เพื่อใหการบริหารงานและการดําเนินงานของ บมจ.อสมท
เปนไปดวยดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 ขอแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 วันที่ 21 เมษายน 2549
ประธาน ขอแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 วาระที่ 8 เรื่องพิจารณากําหนด
คาตอบแทนของกรรมการบริษัท ขอความวา “ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการใหไดรับเบี้ย
ประชุมเพิ่มอีก 25% และ 12.5% ตามลําดับ”
แกไขเปน “ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการใหไดรับคาตอบแทนและเบีย้
ประชุมเพิ่มอีก 25% และ 12.5% ตามลําดับ”
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นายเสกสรร ศุภแสง ผูถือหุน ขอแกไขขอความในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549
ความวา “นายเสกสรรฯ ผูถือหุน ใหขอสังเกตวา การจายคาตอบแทนควรจะจายใหกบั กรรมการที่มารวม
ประชุมเทานั้น สวนกรรมการที่ไมเขารวมประชุมไมควรไดรับคาตอบแทน”
แกไขเปน “นายเสกสรรฯ ผูถือหุน ใหขอสังเกตวา การจายเบี้ยประชุมควรจะจายใหกับกรรมการที่
มารวมประชุมเทานั้น สวนกรรมการที่ไมเขารวมประชุมไมควรไดรับเบี้ยประชุม”
มติที่ประชุม รับรองการแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549
วาระที่ 8 เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท
2.2 รายงานการประชุมวิสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 26 ตุลาคม 2549
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 26
ตุลาคม 2549 ตามเอกสารการประชุมฯ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 26 ตุลาคม 2549
วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ ในป 2549 (ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2549
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549)
ประธานฯ มอบหมายให นายพงษศกั ดิ์ พยัฆวิเชียร รองประธานกรรมการทําหนาที่รกั ษาการ
กรรมการผูอํานวยการใหญ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน
นายพงษศักดิฯ์ รองประธานกรรมการ ทําหนาที่รักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงผลการ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในป 2549 (ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549) โดยบม
จ.อสมท ดําเนินนโยบายตามแนวทางทีว่ างไวเดิมอยางตอเนื่อง ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ภายใตแนวคิด "สังคมอุดมปญญา (KNOWLEDGE –
BASED SOCIETY)" โดยเนนการเปนสถานีโทรทัศนที่ใหโอกาสในการเรียนรูและการศึกษาแกประชาชน
อยางทั่วถึงและทัดเทียมกัน โดยเริ่มดําเนินการ เฟส 7 เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 โดยมีรายการที่นา สนใจ
อาทิ สารคดีชุดพิเศษ พระเจาแผนดิน การนําเสนอภาพยนตรสวนพระองคในชวงการเฉลิมฉลองการครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวฯ รายการชีพจรโลก รายการสุริวภิ า รายการ
ดิไอคอน ปรากฎการณคน รายการเมกา เคลฟเวอร ฉลาดสุดสุด ละครบานนี้มีรัก และ นัดกับนัด รายการ
เรียลริตี้โชว ชุด ปฏิบัตกิ ารลาฝน Academy Fantasia และรายการพิเศษในชวงฟุตบอลโลก “สถานีฟุตบอล
โลก” เปนตน
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2. สัดสวนผูชมโทรทัศน ป 2549
- ชอง 3
รอยละ 25.6
- ชอง 5
รอยละ 4.3
- ชอง 7
รอยละ 41.2
- Modernnine TV รอยละ 10.3
- ชอง 11
รอยละ 3.0
3. ดานวิทยุ ไดดําเนินการดังนี้
3.1 ปรับรูปแบบสถานีวิทยุฯ FM. 107 จาก “Metropolis” เปน “MET 107” นําเสนอ
เพลงสากลที่หลากหลายมากขึ้น โดยรวมกับคายเพลงชั้นนําระดับโลก 4 แหง คือ
บริษัท Sony BMG จํากัด บริษัท Warner Music จํากัด บริษัท EMI จํากัด
และ บริษัท Universal จํากัด
3.2 ปรับผังรายการลูกทุงมหานคร FM 95 อยางเปนทางการโดยการเปดตัว “เทพบุตรลูกทุง
ปฏิวัติหนาปดเพลงลูกทุง” ดวยดีเจสายเลือดใหมทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางเพลงลูกทุง
และวัยรุน ยุคใหมใหใกลชิดกันมากขึ้น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549
3.3 การปรับสถานีวิทยุฯ อสมท ภายใตแนวคิด “Modern Radio” ทําใหสถานีวิทยุฯ ไดรับ
ความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถานีวทิ ยุฯ เอฟเอ็ม 97.5 และ 95.0 ไดรับความนิยม
เปนอันดับหนึ่ง
3.4 บูรณาการสื่อของบริษัทฯ ดวยการนํารายการวิทยุฯ ที่ประสบความสําเร็จมานําเสนอผานทาง
สถานีโทรทัศน ในรูปแบบของ Seed TV และ MET TV Special
4. ดานขาว
- ปรับผังรายการขาวและพัฒนาปรับรูปแบบการนําเสนอขาวทั้งดานโทรทัศนและวิทยุฯ
- ปรับโครงสรางสํานักขาวไทย ใหรองรับกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
- รวมรณรงคโครงการตาง ๆ ที่เกิดประโยชนกับประเทศชาติและประชาชน เชน
• การรวมจัดตัง้ ศูนยสื่อมวลชน ประชาสัมพันธและรายงานการจัดงานเฉลิมฉลอง
การครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป การเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิ
• การรวมรณรงคการประหยัดพลังงาน การปองกันอุบัตภิ ัย การประชาสัมพันธการแกไขปญหาความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต การจัดตั้งศูนยประสานงานการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ
- สรางความสัมพันธกับสํานักขาวตางประเทศ
- ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาชีพรวมกันระหวางสํานักขาว VAN
ของเวียดนาม กับ บมจ.อสมท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549

5
5. รางวัลดานโทรทัศนที่ไดรับในป 2549 คือ
- รางวัล Asian Television Award 2006
จํานวน 3 รางวัล
- โทรทัศน ทองคํา
จํานวน 6 รางวัล
- รางวัล Star Entertainment Award 2006 จํานวน 4 รางวัล
- รางวัลอื่น ๆ อีก
จํานวน 6 รางวัล
6. รางวัลดานขาวที่ไดรับในป 2549 คือ
- รางวัลขาวยอดเยีย่ มจาก ABU,CNN และ จีน จํานวน 3 รางวัล
- รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน
จํานวน 2 รางวัล
- รางวัลสมชาย นีละไพจิตร
จํานวน 3 รางวัล
7. รางวัลดานเว็บไซต ที่ไดรับในป 2549 คือ
- เว็บไซตสถานีโทรทัศนยอดเยี่ยม
จํานวน 1 รางวัล
- เว็บไซตประเภทขาวออนไลน อันดับ 1
นายเสกสรร ศุภแสง ผูถือหุน กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่เขามาชวยแกสถานการณ ในชวงที่
บริษัทประสบกับปญหา และมีประเด็นสอบถามคณะกรรมการฯ และรักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ
ดังนี้
1. เหตุการณในกรณีที่คณะกรรมการไมเห็นดวยกับการเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหา
สถานีโทรทัศนไอทีวี
2. ขอทราบขอเท็จจริงเกีย่ วกับการแตงตั้งคณะกรรมการเพือ่ ตรวจสอบการดําเนินงานดานตาง ๆ
ซึ่งทราบวามีจํานวนหลายชุด โดยเฉพาะชุดของ พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ ไดมีการ
ดําเนินการอะไรไปบางและจะใชเวลานานเทาใด
3. สัญญาที่บริษัทฯ ทําไวมจี ํานวนมากแคไหน จึงตองมีการตั้งคณะกรรมการถึง 3 ชุด 12 คน และ
เสียคาใชจายไปถึง 2 ลานกวาบาท ควรจะมีการชี้แจงใหเกิดความเขาใจกับผูถือหุน
ประธานฯ ชี้แจงวา เมื่อรองประธานกรรมการเขามาทําหนาที่รกั ษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ ได
เขาไปดูแลงานดานตาง ๆ โดยเฉพาะสัญญาที่บริษัทฯ ทําไวกับภาคเอกชน เชน สัญญารวมดําเนินกิจการ
โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก และสัญญารวมดําเนินกิจการสงโทรทัศนสี(ชอง 3) เพื่อศึกษาวาบริษัทฯ
ไดรับความเปนธรรมและผลประโยชนตอบแทนที่ดหี รือไม เนื่องจากเปนสัญญาที่ทําไวนานแลว จึงควรจะมี
การปรับปรุงใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ มากที่สุด รวมไปถึงกรณีของบริษัท ไรสม จํากัด ที่ตองการจะ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดความกระจาง ไมคลุมเครือ และเพื่อใหทราบวาเกิดปญหาขึ้นที่จดุ ใด เพราะเชือ่ วา
คณะกรรมการฯ และ ผูบริหารที่ผานมา มีความซื่อสัตยในการทํางาน จึงควรจะไดดําเนินการเพื่อใหเกิดความ
โปรงใส
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นายพงษศักดิฯ์ รองประธานกรรมการ ทําหนาที่รักษาการในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ
ชี้แจงวา กรรมการชุดนี้ไดรับการแตงตั้งเขามาเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุน ดวยความตั้งใจที่จะเขา
มาทํางานใหกบั บมจ.อสมท ซึ่งเปนหนวยงานดานสื่อสารมวลชนที่ใหญที่สุดของรัฐ มีสถานีโทรทัศน สถานี
วิทยุฯ กิจการรวมดําเนินกิจการฯ สํานักขาวที่เปนอิสระและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยไดดําเนินงานมา
กวา 30 ป ดวยบุคลากรที่มีศักยภาพและคุณภาพ แมจะเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพียง 2 ป
กวา แตก็มีผลการดําเนินงานที่ดี สามารถจายปนผลไดในอัตราที่สูง
ที่ผานมา บมจ.อสมท มีปญหาคอนขางมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากองคการสื่อสารมวลชนแหง
ประเทศไทยเปน บริษัทมหาชนจํากัด กฎเกณฑขอบังคับที่ถือปฏิบัติบางสวนใชระเบียบกฎเกณฑของราชการ
ในขณะเดียวกันก็ตองดําเนินการตามแนวทางของบริษัทมหาชนจํากัด ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ผานการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการและผูบริหารมาหลายครั้ง รวมทั้งขอสัญญาตาง ๆ โดยเฉพาะ
สัญญารวมดําเนินกิจการทั้งหลาย ซึ่งควรจะมีการทบทวนและปรับปรุงใหเกิดประโยชนตอ บมจ.อสมท
เนื่องจากเปนสัญญาที่ทําไวนานแลว จึงไดตั้งผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย เขามาศึกษาและพบชองโหวที่ควร
จะตองมีการแกไขใหเกิดประโยชนสูงสุดกับภาครัฐ
สําหรับกรณี บริษัท ไรสมฯ ตองมีการสอบขอเท็จจริง เพื่อหาจุดออนและชองวาง รวมทั้งขอบกพรอง
ตาง ๆ ในการทํางานเพื่อประโยชนของพนักงาน และจะตองมีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อให
พนักงานของเราสามารถเจรจาตอรองกับผูรวมธุรกิจ ไมไดตองการเขาไปจับผิด แตตองการใหเกิดความ
โปรงใส
นายเสกสรรฯ ผูถือหุน กลาววา เชื่อในประสบการณของกรรมการทุกทาน แตขอฝากขอเสนอแนะไว
ดังนี้
1. กรรมการผูอํานวยการใหญคนใหม คือใคร
2. ควรจะมีการคานกันระหวางผูถือหุนรายใหญและรายยอย ซึ่งไดเสนอไวในการประชุมครั้งกอน
วาควรจะมีตัวแทนผูถือหุนรายยอยเปนตัวแทนในคณะกรรมการ แตยังไมมีคําตอบใหผูถือหุน
3. ขอความกรุณาตรวจสอบกรณีคนของ บมจ.อสมท ไปทําธุรกิจแขงกับ บมจ.อสมท และมีการกิน
หัวคิว
4. การทําพลาดเกิดขึ้นได แตอยาใหเปนอาจิณ
5. ถามีเปาหมายตองปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมายทีว่ างไว
6. การบริหารตองไดทั้งน้ําใจคนและผลของงาน การเขาใจผิดจะนําไปสูความขัดแยง
7. การควบคุมความเสี่ยง โดยเฉพาะที่เกิดจากมนุษย
8. สัญญารวมดําเนินกิจการ ควรทําใหเกิดความเปนธรรมและกําไรที่ดีกวาเดิม
ประธานฯ ขอบคุณในขอเสนอแนะ และจะรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป โดยยืนยันวาจะดําเนินการ
ตาง ๆ เพื่อผูถือหุน นอกจากดําเนินการใหเกิดกําไรแลว ตองทําเพื่อสังคมดวย และมอบใหโฆษก
คณะกรรมการฯ เปนผูแจงผลการคัดเลือกกรรมการผูอํานวยการใหญ
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นายวิทยาธร ทอแกว กรรมการ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการฯ แจงวา การดําเนินการสรรหา
กรรมการผูอํานวยการใหญเสร็จสิ้นแลว โดยคณะกรรมการฯ คัดเลือก นายวสันต ภัยหลีกลี้ เขาดํารงตําแหนง
กรรมการผูอํานวยการใหญคนใหม และจะมีการเจรจาตอรองคาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น ในวันที่ 2
พฤษภาคม 2550
นางอรวรรณ ชูดี ผูถือหุน กลาววา ในฐานะประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.อสมท ขอบคุณ
ผูถือหุนทุกทานที่ยังรักและถือหุนของ บมจ.อสมท สําหรับกรณี สถานีโทรทัศนไอทีวี สหภาพฯ คือกลุมแรก
ที่ออกมาแสดงจุดยืนของเราตอกรณีดังกลาว ในขณะที่คณะกรรมการฯ มาประชุมไมครบองค ในการนัด
ประชุมเพื่อรับทราบปญหา
กรณี บริษัทไรสมฯ ขอขอบคุณรองประธานกรรมการ ทําหนาที่รักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ
ที่ตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงใหกระจาง แตจนถึงวันนี้ยังไมมีผลสอบอะไรออกมา
ทั้งที่ทํางานมา
หลายเดือนและไดรับเงินคาตอบแทนเปนลานบาท โดย บมจ.อสมท ตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ แมแต
คาโดยสารเครื่องบินของกรรมการ โดยที่กอ นหนาที่คณะกรรมการชุดนีจ้ ะเขามารับตําแหนง บมจ.อสมท
ไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบและไดผลสอบ รวมถึงมีคําสั่งลงโทษผูเกี่ยวของไปแลว แตถูกเก็บไวไมไดนํามา
ขยายผลตอ ทําใหผูเกีย่ วของกับเรื่องนี้ไดรบั สิทธิประโยชนตาง ๆ โดยไมเปนธรรมกับคนทํางานโดยสุจริต
ดังนั้นการทํางานของคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้ ควรจะมีการสื่อสารกับพนักงานและผูถือหุนดวย
นายเสกสรรฯ ผูถือหุน ขอใหแจงผลการสอบสวนกรณี บริษัทไรสม ในการประชุมผูถือหุนคราว
ตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2549
ประธานฯ มอบหมายให นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและ
การเงิน เปนผูช ี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน
นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชว ยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงวา
ในป 2549 บริษัทฯ ไดดําเนินกิจการเปนผลตามรายงานงบกําไรขาดทุน และงบดุล ประจําป 2549 สิ้นสุด
ณ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและ
รับรอง ดังปรากฏตามเอกสารสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สรุปไดดังนี้
1. งบกําไรขาดทุนของบริษทั ฯ สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549
บมจ. อสมท มีรายไดรวม 4,345,020,373 บาท แยกเปน รายไดดานโทรทัศน 2,709,626,076 บาท
รายไดดานวิทยุฯ 798,466,170 บาท รายไดจากการรวมดําเนินกิจการและอื่น ๆ 836,928,127 บาท มีคาใชจาย
รวม 2,268,410,239 บาท กําไรกอนหักภาษี 2,076,610,134 บาท และมีกําไรสุทธิ 1,504,914,075 บาท
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2. งบดุลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
สินทรัพยรวมทั้งสิ้น 8,548,532,949 บาท หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,748,582,954 บาท และสวนของผู
ถือหุน 6,799,949,540 บาท
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บุญพฤกษ ผูถือหุน สอบถามวา
1. งบการเงินซึ่งผานการตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ควรจัดสงใหผูถือหุนลวงหนา
ในลักษณะที่เปนรูปเลม ไมควรสงเปนแผนซีดี นอกจากนีก้ ารจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
พรอมรายงานประจําป เปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือไม
2. หนี้สงสัยจะสูญ หนา 77 ของรายงานประจําป 2549 ไดดําเนินการอยางไร
3. ขอใหผูแทนของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และผูรับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเปน
ผูถือหุนใหญแสดงตัวตอที่ประชุมดวย
นายพลชัยฯ รก.ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักกฎหมายและเลขานุการบริษัท ชี้แจงวา การ
จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและรายงานประจําป 2549 บริษัทฯ ไดดําเนินการตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับกรณีของหนี้สงสัยจะสูญ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเรงรัดดําเนินการ
แลว ซึ่งแนวทางที่ชัดเจนจะสามารถชี้แจงไดภายใน 2 – 3 เดือน ทั้งนี้บริษัทมีขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องของ
การบังคับคดีที่จะตองดําเนินการตอไป
นายเสกสรรฯ ผูถือหุน แนะนําวารายการหนี้สงสัยจะสูญ หนา 77 ของรายงานประจําป 2549 ควรมี
รายละเอียดและคําอธิบายที่ชดั เจน
นายวิทยาธร ทอแกว กรรมการ ชี้แจงวา การตั้งหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปนไปตามหลักเกณฑ
และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ซึ่งประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2550 จะไดนําเรื่องนี้
เขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ ตอไป
นายทวนทอง เตมียยงค ผูถือหุน แจงวา เปนผูเสนอใหบริษัทฯ จัดสงรายงานประจําป ใหกับผูถือหุน
ในรูปแบบของแผนซีดี เนื่องจากเปนการประหยัดคาใชจาย
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถ ือหุน พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2549
วาระที่ 5 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัท
ประธานฯ มอบหมายให นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญสํานักบัญชีและ
การเงิน เปนผูช ี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน
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นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงวา ตามมาตรา
115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 66 กําหนดวา
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควร
พอที่จะกระทําเชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานใหทปี่ ระชุมผูถือหุนทราบ ในการประชุม
คราวตอไป
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 ไดมมี ติใหจายเงิน
ปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 2549 (วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน
2549) โดยมีจาํ นวนหุนทั้งสิน้ 687,099,210 หุน ในอัตราหุนละ 0.80 บาท รวมเปนเงินปนผลระหวางกาล
ทั้งสิ้น 549,679,368.00 บาท และจายเงินปนผลระหวางกาล ในวันที่ 5 กันยายน 2549
มติที่ประชุม รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ
วาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป และการจายเงินปนผล ประจําป 2549
ประธานฯ มอบหมายให นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชว ยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและ
การเงิน เปนผูช ี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน
นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงการจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล ประจําป 2549 วา
1. ตามมาตรา 116 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และขอบังคับบริษัทฯ ขอ 69 ไดกําหนดใหบริษัทจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้ จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นั้น
ผลประกอบการระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549 บมจ.อสมท มีกําไรสุทธิ จํานวน 1,103,828,374
บาท และในปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,835,000,000 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลว
3,435,496,050 บาท จึงจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองเปนเงินจํานวน 13,463,966 บาท รวมกับทุนสํารอง
ที่มีอยูเดิมแลว รวมเปนเงินทั้งสิ้น 383,500,000 บาท ซึ่งครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเพื่อเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
2. บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล
จากผลประกอบการระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 1.60 บาท คิด
เปนรอยละ 73.05 ของกําไรสุทธิ (โดยไดจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการระหวางวันที่
1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2549 ในอัตราหุนละ 0.80 บาท แลว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2549) ซึ่งไดรายงาน
ผูถือหุนทราบในวาระที่ 5 แลว และขอกําหนดจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม
– 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุนละ 0.80 บาท ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550
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นายเสกสรรฯ ผูถือหุน สอบถามวา
1. การจายเงินปนผลระหวางกาล และการจายเงินปนผลประจําป เปนไปตามขอกฎหมายและ
ขอบังคับบริษัทขอใด ขอใหบันทึกไวในรายงานการประชุมฯ ดวย
2. การจายเงินปนผล สามารถขอเพิ่มจาก 0.80 บาท เปน 0.95 หรือ 1 บาท ตอหุน ไดหรือไม
นางสุนทรียฯ ชี้แจงวา การจายเงินปนผลระหวางกาล และการจายเงินปนผลประจําป บริษัทไดปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 115 และ 116 และขอบังคับบริษัท ขอ 66 และ 69 ซึ่งไดนํา
เรียนไปแลว
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถ ือหุน พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารอง
และการจายเงินปนผล ประจําป 2549
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารอง และการจายเงินปนผล ประจําป 2549
ตามเสนอ
วาระที่ 7 รับทราบกรรมการที่ตองออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ประธานฯ เชิญกรรมการซึ่งตองออกตามวาระประกอบดวย นายสงวน ตียะไพบูลยสิน นายวิทยาธร
ทอแกว และนางสาววิลาสินี พิพิธกุล ออกจากหองประชุมกอนเริ่มการประชุมในวาระนี้ และมอบหมายให
นางอรัญรัตน อยูคง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เปนผูชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุน
นางอรัญรัตนฯ ชี้แจงวา ขอบังคับของบริษัท ขอ 38 กําหนดวา “ ในการประชุมสามัญประจําป
ทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระจํานวนหนึง่ ในสาม (1/3) เปนอัตราสวน ถาจํานวนกรรมการที่
จะออกจากตําแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสามสวน (3)ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให
กรรมการจับสลากวาผูใดจะออก สวนในปที่สามและปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดนั้นเปนผูอ อกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมก็ได”
ตามขอบังคับดังกลาว กรรมการบริษัทฯ ที่จับสลากออกตามวาระ จํานวน 3 คน ประกอบดวย
1. นายสงวน ตียะไพบูลยสนิ
2. นายวิทยาธร ทอแกว
3. นางสาววิลาสินี พิพิธกุล
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหกรรมการทัง้ 3 ทาน ที่ออกตามวาระกลับ
เขามาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีเหตุผลดังนี้
1. กรรมการเดิมทั้ง 3 ทาน มีความรูความสามารถ ที่เปนประโยชนตองานของ บมจ.อสมท
2. เพื่อใหการดําเนินการของคณะกรรมการฯ มีความตอเนือ่ งในการบริหารงาน
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จึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพือ่ พิจารณา
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบกรรมการที่ตองออกตามวาระ และพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการที่ออกกลับเขามาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
ที่ประชุม จึงลงมติโดยออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลดังนี้
1. นายสงวน ตียะไพบูลยสิน
เห็นดวย
572,631,124 เสียง หรือ รอยละ 98.92
ไมเห็นดวย
6,225,936 เสียง หรือ รอยละ 1.07
งดออกเสียง
19,979 เสียง หรือ รอยละ 0.003
2. นายวิทยาธร ทอแกว
เห็นดวย
572,622,862 เสียง หรือ รอยละ 98.91
ไมเห็นดวย
5,460,878เสียง หรือ รอยละ 0.94
งดออกเสียง
793,299เสียง หรือ รอยละ 0.14
3. นางสาววิลาสินี พิพิธกุล
เห็นดวย
572,644,665 เสียง หรือ รอยละ 98.92
ไมเห็นดวย
6,207,978 เสียง หรือ รอยละ 1.07
งดออกเสียง
24,396 เสียง หรือ รอยละ 0.004
นางคะนึง มัคทิรานุวัฒน ผูถอื หุน สอบถามวา ผูถือหุนสามารถจะเสนอชื่อผูถือหุนเปนกรรมการ
เพิ่มเติมในที่ประชุมไดหรือไม
นายพลชัยฯ ชีแ้ จงวา การเสนอชื่อกรรมการ ตองดําเนินการตามขอบังคับบริษัท โดยดําเนินการผาน
คณะกรรมการสรรหา
นางคะนึง มัคทิรานุวัฒน ผูถ ือหุน ขอเสนอชื่อไวเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวตอไปไดหรือไม
โดยขอเสนอชือ่ นายเสกสรร ศุภแสง เปนกรรมการบริษัทในสวนของผูถือหุนรายยอย
นางสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถือหุน เสนอวาผูถือหุนรายยอยควรจะไดรับทราบขั้นตอนการสรรหา
กรรมการ
มติที่ประชุม รับทราบกรรมการที่ตองออกตามวาระ และมีมติเปนอนุมตั ิใหแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
วาระที่ 8 พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายใหนางอรัญรัตน อยูคง ในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม
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นางอรัญรัตน อยูคง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน รายงานที่ประชุมทราบวา
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาและกําหนดโบนัส คาตอบแทนและเบี้ยประชุมประจําปของ
กรรมการบริษัทฯใหมีความเหมาะสม ดังนี้
1. โบนัสกรรมการ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 200,000.- บาท/คน
- ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ใหไดรับเพิม่ อีก 25%
เปนเงิน 250,000.- บาท
- รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ใหไดรบั เพิ่มอีก 12.5%
เปนเงิน 225,000.- บาท
ทั้งนี้ เนื่องจากในป 2549 ที่ผานมา บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริษัทฯ
2 ชุด จึงใหแบงจายโบนัสโดยคิดตามสัดสวนระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ดังนี้
- คณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 26 ตุลาคม 2549
- ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 204,973.12 บาท
- รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 184,475.81 บาท
- กรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 163,978.49 บาท
- คณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 31ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2549
- ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 42,338.71 บาท
- รองประธานกรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 38,104.84 บาท
- กรรมการ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 33,870.97 บาท
2. คาตอบแทนและเบี้ยประชุม (บาท/คน)
ชื่อคณะ
คาตอบแทนรายเดือน(บาท) คาเบี้ยประชุม(บาท)
1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท
10,000
10.000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
10,000
5,000
3) คณะกรรมการสรรหา
10,000
4) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
10,000
5) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
10,000
6) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ
10,000
และคณะทํางานชุดตางๆ นอกเหนือจากขอ 1)-5)
(เฉพาะกรรมการ บมจ.อสมท ที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ บมจ.อสมท)
ประธานฯ และรองประธานฯ ใหไดรับคาตอบแทนและเบี้ยประชุมเพิ่มอีก 25% และ 12.5%
ตามลําดับ
นายเสกสรรฯ ผูถือหุน สอบถามวามีการจํากัดจํานวนการเปนกรรมการคณะตาง ๆ ของกรรมการแต
ละคนหรือไม

13
นางอรัญรัตนฯ ชี้แจงวา ตามขอบังคับบริษัท ขอ 55 คณะกรรมการตองจัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อยางนอย 3 คน และขอบังคับบริษัท ขอ 56 กําหนดไววาคณะกรรมการตองจัดใหมีคณะกรรมการ
สรรหา โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 3 คน สวนขอบังคับบริษัท ขอ 57 กําหนดไววา
คณะกรรมการตองจัดใหมีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัทฯ อยางนอย
3 คน ในขณะที่คณะกรรมการกิจการสัมพันธ มีกรรมการบริษัทเปนประธานกรรมการกิจการสัมพันธเพียง
1 คน
นายเสกสรรฯ เสนอวา บริษทั ฯ ควรจัดสงขอบังคับบริษัทใหผูถือหุนดวย
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนตามที่ประธานกรรมการ
กําหนดคาตอบแทนเสนอ
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการกําหนดโบนัส คาตอบแทน และเบีย้ ประชุมประจําปแกกรรมการบริษัทตามที่
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเสนอ
วาระที่ 9 รับทราบการแตงตัง้ ผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนแกผสู อบบัญชีประจําป 2550
ประธานฯ แจงวาเนื่องจาก บมจ. อสมท มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
จึงตองเปนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชนเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ โดยคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประจําป 2550 (มกราคม-ธันวาคม 2550) เปนเงิน 1,500,000 บาท
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถ ือหุนอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดอัตราคาตอบแทน
ตามที่เสนอ
ที่ประชุมจึงลงมติโดยการออกเสียงลงคะแนน ผลปรากฏดังนี้
เห็นดวย
578,876,947 เสียง หรือ รอยละ 99.99
ไมเห็นดวย
250 เสียง หรือ รอยละ 0.000043
งดออกเสียง
6,000 เสียง หรือ รอยละ 0.001
มติที่ประชุม มีมติรับทราบ และอนุมัตแิ ตงตั้ง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนผูสอบบัญชี และกําหนด
คาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2550
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ
10.1 การนําเสนอแนวคิดตางๆ จากผูถือหุน
1) การจายเงินปนผล
นายสุขสันต จารุทะวัย ผูถือหุน เสนอวา บริษัทจะกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนภายใน
5 วันหลังจากวันประชุมผูถอื หุนไดหรือไม โดยเริ่มตั้งแตปหนาเปนตนไป
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นายเสกสรรฯ ผูถือหุน กลาววา การจายเงินปนผลเร็วหรือชา ขึ้นอยูกับขั้นตอน ซึ่งบริษัทควร
ชี้แจงผูถือหุนทราบขั้นตอนของการจายเงินปนผล เพื่อใหเขาใจขัน้ ตอนตาง ๆ วาทําไมจึงตองใชเวลาไมนอย
กวา 30 วัน เนือ่ งจากมีเหตุผลในการดําเนินการที่เกีย่ วของกับตลาดหลักทรัพยฯ ดวย แตหากจายไดเร็วก็จะเปน
การแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ประธานฯ แจงวา ขอรับคําเสนอแนะของผูถือหุนและจะเรงรัดและประสานงานใหการ
จายเงินปนผลเปนไปโดยเร็ว
2) กรรมการผูอํานวยการใหญ
นายสมใจ โชติเวทิน ผูถือหุน ขอทราบประวัติและวิสัยทัศน ของนายวสันต ภัยหลีกลี้ ผูผาน
การคัดเลือกเปนกรรมการผูอํานวยการใหญ
นางอรวรรณ ชูดี ผูถอื หุน สอบถามวา
1. ขอใหคณะกรรมการเผยแพรขั้นตอนและวิธีการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญตอ
สาธารณชน
2. ขอใหนายวสันต ภัยหลีกลี้ ซึ่งผานการคัดเลือกเปนกรรมการผูอํานวยการใหญ แสดง
วิสัยทัศนโดยรวมใหพนักงาน และผูถือหุน ทราบ
3. ในกรณีที่คณะกรรมการสามารถเปดเผยได ขอทราบปจจัยที่ทําใหคณะกรรมการมีความ
เชื่อมั่นและตัดสินใจเลือก นายวสันต ภัยหลีกลี้ เปนกรรมการผูอํานวยการใหญ
4. จากขอวิพากษวิจารณเกีย่ วกับนายวสันต ภัยหลีกลี้ วามีความใกลชิดกับรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายธีระภัทร เสรีรังสรรค) และความสัมพันธกบั บริษัทเครือ
ผูจัดการ มีผลตอการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือไม
นายเสกสรรฯ ผูถือหุน ไดเสนอแนวคิดใหฝายบริหาร ไดพจิ ารณา ดังนี้
1. คณะกรรมการ ควรกํากับดูแลกรรมการผูอํานวยการใหญอยางใกลชิดใหทําตามนโยบาย
ซึ่งที่ประชุมใหญมอบไว และแจงใหที่ประชุมทราบ
2. การดําเนินธุรกิจตองเปนไปตามแผนงานที่อนุมัติไวแลว เพราะถาไมเปนไปตามแผนจะ
เกิดผลเสียทั้งคณะกรรมการ พนักงานและตัวบริษัทเอง โดยเฉพาะเรื่องการแขงขันทาง
ธุรกิจ
3. การบริหารงานของกรรมการผูอํานวยการใหญคนใหม ตองใชหลักธรรมาภิบาล
4. เนนการมีสวนรวมของพนักงาน เพื่อใหไดทั้งน้ําใจและผลของงาน ไมควรใหเกิดการ
ขัดแยง ผูบริหารตองใจกวาง ไมมีอคติ
5. การบริหารความเสี่ยง ตองใหเกิดความเสีย่ งนอยที่สุด
6. การประชาสัมพันธ ตองมีการประชาสัมพันธกับคน 3 กลุม คือ พนักงาน ผูถือหุน และ
คณะกรรมการ เพื่อใหเกิดการรูรักสามัคคี ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั และเกิดสังคมอุดมปญญาที่แทจริง
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ประธานฯ ชี้แจงวา กรรมการบริหารทุกคน เขามาเปนสวนหนึง่ ของ บมจ.อสมท หนาที่ของ
พวกเรา คือรักษาไวซึ่ง บมจ.อสมท ซึ่งทุกทานเปนเจาของ และขอยืนยันวาไมมีการกดดันจากใครทั้งสิ้น
ผูถือหุน ขอเสนอชื่อ นางอรวรรณ ชูดี ประธานสหภาพเปนกรรมการโดยตําแหนงไดหรือไม
และขอทราบบรรยากาศของการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญดว ย
ประธานฯ กลาววา การรับสมัครกรรมการผูอํานวยการใหญครั้งแรกมีผูสมัครเพียง 5 คน ซึ่ง
หนึ่งในนั้นมีนายวสันต ภัยหลีกลี้ ดวย และตอมามีการขยายเวลาการรับสมัคร ทําใหมีผูสมัครเพิ่มอีก 8 คน
รวมเปน 13 คน คณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ ซึ่งมี นายชาญชัย สุนทรมัฎฐ รองประธาน
กรรมการเปนประธานกรรมการสรรหา นอกจากนัน้ ก็มตี ัวแทนจากกระทรวงการคลัง สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงาน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครทุกรายแลวจึงประกาศรายชื่อผูผานการตรวจสอบคุณสมบัติจํานวน 10 คน
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดาํ เนินการสัมภาษณ และใหผูสมัครทุกรายแสดงวิสัยทัศน แลวจึงคัดเลือกเหลือ
เพียง 4 คน เสนอคณะกรรมการบริษัท เพือ่ พิจารณา แลวจึงเลือกนายวสันต ภัยหลีกลี้ เปนกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ
3) ชอง MCOT 1 และ MCOT 2
นางอรวรรณ ชูดี ผูถือหุน สอบถามวา กรณีที่มีขาวลงหนังสือพิมพ เกี่ยวกับการ
ดําเนินการชอง MCOT 1 และ 2 ทาง TRUE Vision นั้น การดําเนินการดังกลาวไดผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทหรือบรรจุไวในแผนงานประจําปของ บมจ.อสมท หรือไม และคณะกรรมการได
พิจารณาประโยชนในการลงทุนเพิ่มหรือไม เนื่องจากทราบวามีคาใชจายที่ตองจายใหกับ TRUE Vision ชอง
ละ 5 ลานบาทตอเดือน รวมเปน 10 ลานบาทตอเดือน รวมถึงพนักงานตองทํางานเพิม่ ขึ้นเปน 3 เทา ทั้งการ
ผลิตรายการโทรทัศน รายการขาว และการจัดหารายการ การดําเนินการชองดังกลาว จะคุมคาหรือไมเนื่องจาก
การออกอากาศผาน TRUE Vision มีขอจํากัดในเรื่องของฐานผูชมที่อยูในวงแคบ และ TRUE Vision ไมตอง
ลงทุนอะไรแตไดรายการไปออกอากาศฟรี
นายพงษศักษ พยัฆวิเชียร รองประธานกรรมการ ทําหนาที่รักษาการในตําแหนงกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา บมจ.อสมท มีหนาที่ในการผลิตงานดานสื่อสารมวลชน โดยมีสถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสี ชอง 3 และTRUE Vision เปนผูรวมดําเนินกิจการ การเพิ่มชอง MCOT1 และ 2 เปนการใช
ทรัพยากรที่มอี ยูแลวใหเกิดประโยชน ชวยเพิ่มเวลาในการออกอากาศใหกับสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน โดย
การออกอากาศ เราไมไดเสียเงินคาเชา แตเปนเงื่อนไขทางธุรกิจที่รวมดําเนินกิจการ ซึ่งในชอง MCOT 1 และ
2 นั้น เปนรายการของหนวยงานตาง ๆ เชน ทุนอนันทมหิดล ,พระเจาแผนดิน ฯลฯ ที่เราไมสามารถหาดูไดใน
สถานีโทรทัศนทั่วไป เพราะคาเชาเวลาทางสถานีโทรทัศนทั่วไปประมาณชั่วโมง 2 - 4 แสนบาท คาโฆษณา
นาทีละ 2-5 แสนบาท บางหนวยงานอาจไมมีเงินพอที่จะซื้อเวลาออกอากาศ หรือหนวยงานที่ตองการซื้อเวลา
แตสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนไมมีเวลาออกอากาศให เราก็นําไปออกที่ชอง MCOT 1 และ 2 แทน ดังนั้น
การทําเชนนี้เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของ บมจ.อสมท ที่ทําหนาที่เปนสื่อของรัฐ เพราะบมจ.อสมท มีทั้ง
โทรทัศน วิทยุ ฯ และสํานักขาวไทย นอกจากนี้ทางสวนภูมิภาคเองก็สามารถผลิตรายการและสงกลับมายัง
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สวนกลางได ทั้งวิทยุ และโทรทัศน แมแตคุณอรวรรณ เองก็มีรายการที่มาจัดเหมือนกัน ขณะนี้ประมาณการ
วา การที่เราออกอากาศตองเสียคาใชจาย เปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท หาก TRUE Vision จะเรียกเก็บเงิน ก็
ขอใหนํารายการของ TRUE Vision มาออกที่ชองเรา และตีคาแทนจํานวนเงิน 5 ลานบาท ซึ่งจะทําให คนหัน
ไปดู TRUE Vision มากขึ้น สงผลให TRUE Vision มีสมาชิกมากขึ้น และเราจะไดสวนแบง 6.5 เปนจํานวน
เงินมากขึ้น ประโยชนอีกอยางหนึ่งคือ ทําให สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน มีเวลาออกอากาศ 72 ชัว่ โมง โดย
จะเปดใหผูผลิตรายการเล็ก ๆ หรือองคกรอิสระ กระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ที่มีรายการมาขอเชาเวลาในอัตรา
ชั่วโมงละ 1-2 หมื่นบาท เราผลิตรายการแค 12 ชั่วโมงใน 48 ชั่วโมง จะทําใหบมจ.อสมท มีรายไดวันละ 2
แสน 4 หมื่นบาท คิดเปนเดือนละ 7 ลาน 2 แสนบาทหรือปละ 86 ลานบาท หากหักตัวเงินที่เปนคาใชจาย 5
ลานบาท รวมกับคาผลิตเปน 8 ลานบาท 12 เดือน จะเปนเงินเทากับ 96 ลานบาท ไมตองเสียอะไรเลยแตจะได
สิ่งที่มีประโยชน และมีเงินเขา อสมท อีกปละ 100 ลานบาทถาไดเต็ม 48 ชั่วโมง เราจะไดเงินประมาณ 200
ลานบาทตอป ตอนนี้เทาที่รูมาเดือนพฤษภาคม 2550 จะมีรายการประมาณ 20 ชั่วโมง สวนเรื่องรายไดที่ลดลง
ในชวง 3 เดือนที่ผานมานั้น เนื่องจากเดิมมีผูผลิตรายการอื่นๆ มาทํารายการมาก ทําให บมจ.อสมท ทํารายการ
เองเพียงแค 7 ชั่วโมง แตตลอด 3 เดือนมานี้ เราผลิตรายการเองเพิ่มขึ้น เปน 15 ชัว่ โมง ซึ่งเปนงานของ
พนักงาน และผูบริหาร บมจ. อสมท เอง ผมไมไดมีสวนเกี่ยวของ ผมไมสามารถทําคนเดียวได และภายใน
เดือนตุลาคมนี้ วิทยุภูมิภาคเราจะนํากลับมาดําเนินการเอง
นางอรวรรณฯ ผูถือหุน กลาวขออภัยทีอ่ าจเขาใจคลาดเคลื่อน เพราะไดรับขอมูลวา มีการ
เรียกเก็บคาเชาชองจาก TRUE Vision
สวนเรื่องการทํารายการใน MCOT 1 และ 2 นั้น ไมมคี ําสั่งเปน
ลายลักษณอกั ษร ซึ่งโดยปกติการสั่งงานใน บมจ.อสมท ตองเปนลายลักษณอกั ษรเทานั้น เพราะมีผลกับการ
เบิกคาลวงเวลา และผูที่ปฏิบัติงานในโครงการนี้ มีเงินเดือนสูงกันทุกคน หากคณะกรรมการพิจารณาวาคา
เชาเวลา ชั่วโมงละ 2 หมื่นบาท คุมแลวนั้น ไมทราบวาหักลบแลวจะไดอยางที่คาดหวังไวหรือเปลา และมี
บางคนมองวาเพราะดิฉันเปน สหภาพ เลยไดรายการมาทํา ก็ขอชี้แจงวา รายการที่ทาํ อยูเปนการมอบหมาย
จากบมจ.อสมท ใหทํารายการ 4 วัน สําหรับเรื่องคาตัวพิธีกรนั้น ไดรับเทากับพนักงาน อสมท ปกติครั้งละ
2,000 บาท คา Producer รายการจันทรชวนคิดตอนละ 2,000 บาท รวมเปน 4,000 บาท ตั้งแตเดือน มกราคม
จนถึง เมษายน รวมแลว 4 เดือน ยังไมได สักบาท ไมทราบวาลาชาจากอะไร และที่สาํ คัญตอนนี้เปนรายการ
ภาค 23.00 น. ที่มีคาโฆษณาเขามากที่สุด แสดงใหเห็นวา ถึงแม บมจ. อสมท ไมมีพิธีกร หรือผูจัดรายการที่
เปนแมเหล็ก เราก็อยูไดเหมือนกัน สวนเรือ่ งที่มีผถู ือหุน เสนอให สหภาพฯ เปนคณะกรรมการบริษัท นั้น
สหภาพฯ คงไมสามารถเขารวมกับฝายบริหารได แตสามารถรวมมือกันทํางานให บมจ.อสมท เดินหนาตอไป
ได แตอยากจะขอใหสหภาพฯ ไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระไมลับอีกครั้ง เพราะสิทธิ์นี้
ถูกริบรอนไป ขอฝาก คณะกรรมการบริษัท ดวยวาอยากให คณะกรรมการบริษัท ชวยกวดขันและดูแลดวยวา
กลไกการนําเสนอเรื่องเขาสูคณะกรรมการบริษัท ไมไดผา นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกอน และวาระ
การประชุมทีส่ งใหกับคณะกรรมการฯ เปนไปอยางกระชั้นชิด ทําใหคณะกรรมการฯ ไมมีเวลาศึกษาอยางถี่
ถวน ยกตัวอยางคือ เรื่องโครงการประชาสัมพันธเสริมสรางความมั่นคงของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในเรื่อง
การจัดซื้อ เมื่อรองประธานกรรมการทําหนาที่กรรมการผูอํานวยการใหญ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนยขาว
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ภาคใตในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2550 ใหหวั หนาศูนยขาวฯ เสนอมาวาตองการอะไรบาง และใชเวลาเพียง 12
วันในการขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ โดยตองลงอุปกรณมูลคา 43 ลานบาท ประกอบดวยชุดสงสัญญาณ
โทรทัศนผานดาวเทียม 26 ลานบาท รถถายทอดสด อุปกรณตัดตอ 2 ลานบาท และที่สาํ คัญ หองสมุดภาพที่
ภาคใต 15 ลานบาท เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลนั้น หองสมุดภาพ เราจะประกอบดวยอะไร ซึ่งในรายละเอียดก็
ไมมีการแจกแจงรายละเอียดไว ในขณะทีช่ ั้น 2 ของอาคารสถานีโทรทัศนมีหองสุสานเทป มีภาพทีม่ ีคา ภาพ
ประวัติศาสตร แตไมมีงบประมาณมาจัดการกับสิ่งกอสรางภายใน บมจ.อสมท โดยบอกวาไมมีงบประมาณ
เพราะเอาไปลงเครื่องมือหมด
นายพงษศักดิฯ์ รองประธานกรรมการ ทําหนาที่รักษาการในตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ
ใหญ ชี้แจงวา เรื่อง ภาคใตนั้นเปนการรวมกันของรัฐ โดยในการประชุมระหวางของ ศอบต. สภาความมั่นคง
แหงชาติ กรมประชาสัมพันธ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 TRUE
Vision และ กอ.รมน. นั้น ทุกคนเห็นวา สิง่ หนึ่งที่ตองแกไขคือเรื่องสื่อที่นอกจากการนําเสนอขาวแลวตอง
นําเสนอความเปนอยูที่ดใี หกบั ประชาชน โดยจะจัดตั้งศูนยขึ้นที่ จังหวัดยะลา โดยนําเครื่องมาจาก เกาะสมุย
เพื่อใชออกอากาศใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สวนเรื่องอุปกรณนั้นเปนโครงการจัดซื้อเครื่องสงเพื่อทดแทน
เครื่องสงที่เสื่อมสภาพ สําหรับรถถายทอดนั้น เรามีรถอยูเ พียงแค 3 คัน โดยตั้งเปาหมายไววาจะตองมีรถ
ถายทอดทั่วทุกภาค พิจารณาเห็นวามีความจําเปนตองใชก็ใหซื้อ โดยนํารถที่มีอยูไปยืมใชกอน และใหทางนี้รอ
ของใหม สวนเรื่องหองสมุดภาพ เปนของภาคกลาง เปนความใฝฝนของบุคลากร บมจ.อสมท อยูแลว และมี
งบประมาณทีต่ ั้งไวอยูแ ลว เพียงผลักดันใหคณะกรรมการฯ อนุมัติเทานั้น
นายเสกสรรฯ ผูถือหุน กลาววา ควรจะมีการทําความเขาใจกันระหวางคณะกรรมการฯ
ผูบริหารและพนักงาน เพราะไมตองการใหเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ สิง่ ใดที่เหมาะสมไมเกิดผลเสีย และเปน
การทําเพื่อบานเมืองก็ควรจะรวมมือกัน
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมและขอบคุณใน
ขอเสนอแนะตางๆ ซึ่งบริษัทฯ รับที่จะนําไปพิจารณาตอไป และยืนยันที่จะบริหารจัดการองคกรใหเกิด
ประโยชนสูงสุดทั้งตอประเทศชาติและประชาชน
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

....................................
(นายบุญปลูก ชายเกตุ)
ประธานกรรมการ

