รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2552
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552
ณ หองสง 1 อาคารสถานีโทรทัศน บมจ. อสมท
เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
.....................................

กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายสุรพล นิติไกรพจน
2. นายนัที เปรมรัศมี
3. นางมัทนา วัทนฤทธิ์
4. นายวิทยาธร ทอแกว
5. นายสมบูรณ มวงกล่ํา
6. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
7. นายอนุสรณ ธรรมใจ
8. นายพงษชัย อมตานนท
9. นางดารณี เจริญรัชตภาคย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท
2. นางดนุชา ยินดีพิธ
3. นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นายชิตณรงค คุณะกฤดาธิการ
2. นางอรัญรัตน อยูคง
3. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
4. นายธนะชัย วงศทองศรี

รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
รักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท

ผูมาประชุม
1. กระทรวงการคลังถือหุนจํานวน 452,134,022 หุน (โดย นางปานทิพย ศรีพิมล ผูอ ํานวยการสํานักพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนผูรับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน จํากัด ถือหุนจํานวน 78,865,978 หุน (โดย นางสาววราภา โรจนรังษี เปนผูรับมอบฉันทะ)
3. ผูถือหุนรายอื่น ๆ จํานวน 584 ราย ถือหุนจํานวน 33,779,399 หุน
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

-2นายสุรพล นิติไกรพจน ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม แจงวา ขณะนี้มีผูถือหุนเขารวม
ประชุม โดยเปนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองจํานวน 409 ราย ถือหุน 2,569,837 หุน และผูถือหุนที่มอบฉันทะ จํานวน
175 ราย นับจํานวนหุนได 562,210,562 หุน รวมทั้งหมด 564,780,399 หุน คิดเปนรอยละ 82.20 ของจํานวนหุนทั้งหมด
จึงครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอเปดการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 กอนเขาสูระเบียบวาระ
การประชุม ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการ บมจ. อสมท และผูบริหาร ตอที่ประชุม ดังนี้
บริษัทฯ มีกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 13 คน โดยมีกรรมการที่เขารวมประชุมจํานวน 9 คน ติดราชการไมสามารถเขา
รวมประชุมได 3 คน สําหรับอีก 1 คนจะไดดําเนินการเลือกตั้งในการประชุมวิสามัญครั้งนี้เพื่อใหมีคณะกรรมการบริษัทครบ
13 คน หลังจากนั้น ประธานที่ประชุม ขอใหกรรมการที่มาเขารวมประชุมในวันนี้ แนะนําตัวแกผูถือหุน ประกอบดวย
1. นายสุรพล นิติไกรพจน
2. นายนัที เปรมรัศมี
3. นางมัทนา วัทนฤทธิ์
4. นายวิทยาธร ทอแกว
5. นายสมบูรณ มวงกล่ํา
6. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย
7. นายอนุสรณ ธรรมใจ
8. นายพงษชัย อมตานนท
9. นางดารณี เจริญรัชตภาคย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สําหรับผูบริหารที่เขารวมประชุม ประกอบดวย
1. นายชิตณรงค คุณะกฤดาธิการ
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
รักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ
2. นางอรัญรัตน อยูคง
รองกรรมการผูอํานวยการใหญ
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
3. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานกฎหมาย
4. นายธนะชัย วงศทองศรี
ผูชว ยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท
จากนั้น ประธานฯ มอบใหนายธนะชัย วงศทองศรี ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท
ชี้แจงผูถือหุนทราบเกี่ยวกับวิธกี ารลงคะแนนเสียง
นายธนะชัย วงศทองศรี ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท ชี้แจงตอที่ประชุม
วา สําหรับการประชุมผูถอื หุน เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในแตละวาระ กรณีที่ผูถือหุนไมเห็นชอบหรืองดออกเสียง ขอใหยกมือ
ขึ้น เพื่อเจาหนาที่ของบริษัทจะไดเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นชอบหรืองดออกเสียงนั้น ๆ และหากที่ประชุมไมมีการยกมือ
จะถือวาวาระนัน้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ สําหรับกรณีที่ผูถือหุนมีขอซักถามหรือตองการแสดงความคิดเห็นในแตละวาระ ขอ
ความกรุณาผูถอื หุนยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแลว ขอความกรุณาแนะนําตัว ชือ่ นามสกุล กอนแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้ เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ประธานฯ ไดขอเสียงสนับสนุนจากผูถือหุนอยางนอย 5
ราย ซึ่งผูถือหุนมากกวา 5 ราย ไดยกมือใหการสนับสนุนวิธีการลงคะแนนเสียงดังกลาว

-3จากนั้น จึงไดดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรือ่ งที่ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
ประธานฯ ขอบคุ ณ ท า นผู ถื อ หุ น ที่ ไ ด ก รุ ณ ามาร ว มการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น บมจ. อสมท ครั้ ง ที่ 1/2552
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ซึ่งไดรับเลือกจากที่ประชุมผูถือหุน มีความตั้งใจในการจะพัฒนาให บมจ. อสมท ดําเนินกิจการ
เจริญกาวหนาไปตามแนวทางตั้งแตเริ่มกอตั้ง จนถึงปจจุบัน ภายใตแนวทาง 3 ประการ คือ
1. การเปนองคกรสื่อสารมวลชนมืออาชีพ และไดรับการยอมรับ
2. การดําเนินการในฐานะที่ บมจ. อสมท เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะตองมีผลประกอบการที่ดี
และมีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมใหกับผูลงทุนในกิจการของ บมจ. อสมท
3. บมจ. อสมท เปนองคกรสื่อของรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารสาธารณะกับประชาชน ดังนั้น บมจ.
อสมท จะตองดําเนินการในทางที่เปนประโยชนตอสังคม และตอภาพรวมของรัฐ
พันธกิจทั้ง 3 ขอ เปนเรื่องที่คณะกรรมการฯ ตั้งใจที่จะทําใหบรรลุผลใหได โดยไมเนนไปในดานใดดานหนึ่ง แตจะ
ดําเนินการทั้ง 3 ดาน พรอมๆ กัน ทั้งความเปนสื่อสารมวลชนมืออาชีพ ความเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่ง
จะตองมีผลประกอบการที่ดี มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการดวยความเปนองคการสื่อที่รัฐจัดตั้งขึ้น เพื่อจะทําใหเกิด
กิจการดานสื่อสารมวลชนที่เปนประโยชนตอสาธารณะ และตอสังคมในภาพรวมดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552
ประธานฯ แจงวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552
และจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว ภายใน 14 วัน ตามทีก่ ฎหมายกําหนด รวมทั้งจัดสงรายงานการประชุม
ใหกับผูถือหุนพรอมเอกสารการประชุมลวงหนาแลว หากผูถือหุนทานใดประสงคจะขอแกไขรายงานการประชุมโปรดแจงที่
ประชุมทราบดวย และหากไมมีผูใดประสงคจะแกไขรายงานการประชุม ขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถอื หุน ประจําป 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552
นายณัฎฐวุฒิ สุดประเสริฐ ผูถือหุน ขอใหตรวจสอบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 วาระที่
3 หนา 5 ในสวนของมติที่ประชุม คะแนนเสียงเห็นดวย 587,287,390 เสียง นาจะไมถูกตอง ที่ถูกตองควรจะเปน
578,287,390 เสียง
นายธนะชัย วงศทองศรี ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักงานเลขานุการบริษัท ขอแกไขรายงาน
การประชุม หนา 6 บรรทัดที่ 27
ขอความเดิม “นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชว ยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา หนา 192
บมจ. ทรู วิชั่นส และ บมจ. อารบีดีเอส ยังดําเนินการอยู สวนอีก 3 บริษัท ยังไมไดเริ่มดําเนินการ........”
ขอแกไขเปน “นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชว ยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา หนา 192
บมจ.ทรูวิชั่นส และ บมจ.ทรูวชิ ั่นส เคเบิ้ล ยังดําเนินการอยู สวนที่เหลือยังไมไดเริ่มดําเนินการ........ “
ประธานฯ หากไมมีผูถือหุนทานใดขอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552

-4มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติใหแกไขรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน บมจ. อสมท ประจําป 2552 วันที่ 24 เมษายน
2552 ดังนี้
1. หนา 5 วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัท ในป 2551 ในสวนของมติที่ประชุม
เดิม “คะแนนเสียงเห็นดวย 587,287,390 เสียง หรือ รอยละ 100”
แกไขเปน “คะแนนเสียง เห็นดวย 578,287,390 เสียง หรือ รอยละ 100”
2. หนา 6 บรรทัดที่ 27 จากขอความเดิม “นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและ
การเงิน ชี้แจงวา หนา 192 บมจ. ทรู วิชั่นส และ บมจ. อารบดี ีเอส ยังดําเนินการอยู สวนอีก 3 บริษัท ยังไมไดเริ่มดําเนินการ
........”
แกไขเปน “นางสุนทรีย แกวกรณ ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ สํานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงวา หนา 192
บมจ.ทรูวิชั่นส และ บมจ.ทรูวชิ ั่นส เคเบิ้ล ยังดําเนินการอยู สวนที่เหลือยังไมไดเริ่มดําเนินการ........ “
จากนั้น ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 วันที่ 24 เมษายน 2552 ดวย
คะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
566,269,656 เสียง หรือ รอยละ 98.80
ไมเห็นดวย
0 เสียง หรือ รอยละ 0
งดออกเสียง
6,891,900 เสียง หรือ รอยละ 1.20
วาระที่ 3

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม จํานวน 1 คน

ประธานฯ มอบหมายให นายนัที เปรมรัศมี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในฐานะ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน เปนผูนําเสนอ
นายนั ที เปรมรั ศ มี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทน ชี้แจงวา ที่ประชุมสามัญผูถือหุน บมจ. อสมท ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ไดมีมติเลือกตั้ง
บุคคลเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 5 คน และ บมจ. อสมท ขอสงวนสิทธิจํานวน
กรรมการบริษัททั้งหมดไวที่ 13 คน โดยกรรมการที่เหลืออีก 1 คนนั้น บมจ. อสมท จะเสนอชื่อผูที่ผานการคัดเลือกใหดํารง
ตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ซึ่งขณะนี้ การดําเนินการสรรหา
บุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย เพื่อเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ บมจ.
อสมท เสร็จสิ้นแลว คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงเห็นชอบใหนําเสนอชื่อผูเหมาะสมที่ผานการคัดเลือก
คือ นายธนวัฒน วันสม ตอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 และ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายธนวัฒน วันสม เปนกรรมการ บมจ. อสมท สําหรับประวัติของผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อเปนกรรมการไดนําสงผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
นายเสกสรร ศุภแสง ผูถือหุน ขอทราบเหตุผลที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเลือก นายธนวัฒน วันสม
เปนผูมีความรู ความสามารถ และเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการผูอํานวยการใหญ
ประธานฯ สําหรับการสรรหาบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญนั้น คณะกรรมการ บมจ.
อสมท ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งเดิมมีนายธงทอง จันทรางศุ กรรมการ เปนประธาน แตเนื่องจากนายธงทอง จันทรางศุ ครบวาระ

-5การเปนกรรมการ บมจ. อสมท จึงไดขอลาออก คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงไดแตงตั้ง นางมัทนา วัทนฤทธิ์ รองประธาน
กรรมการ คนที่ 2 เปนประธานกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญแทน เพื่อจะไดดําเนินการตามขั้นตอนและ
กระบวนการตอไป ดังนั้น จึงขอใหนางมัทนา วัทนฤทธิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ชี้แจงประเด็น เกี่ยวกับคุณสมบัติ
และความเหมาะสม รวมถึงกระบวนการในการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ
นายเสกสรรค ศุภแสง ผูถือหุน ขอใหชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับความรู ความสามารถ ความประพฤติ
ประสบการณ ทักษะ ผลงานที่ผานมา วิสัยทัศน และความเห็นของคณะกรรมการฯ
นายสมชาย จันทรสอาด ผูถือหุน ขอทราบจํานวนของคณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ และ
วิธีการขั้นตอนในการสรรหา รวมถึงเหตุผลในการคัดเลือก นายธนวัฒน วันสม และเหตุผลที่ไมเลือกผูสมัครรายอื่น
นางมัทนา วัทนฤทธิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในฐานะประธานกรรมการสรรหากรรมการ
ผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา คณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ ประกอบดวย กรรมการ บมจ. อสมท
จํานวน 3 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 2 คน ซึ่งไดรวมกันดําเนินการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญจากผูสมัคร
ทั้งหมดประมาณ 20 คน โดยไดมีการตรวจสอบคุณสมบัตเิ บื้องตนของผูสมัคร ซึ่งมีผูที่มคี ุณสมบัติครบถวนตามประกาศ
รับสมัครฯ จํานวน 11 คน จากนั้นจึงเชิญผูสมัครทั้ง 11 คน มาแสดงวิสัยทัศนตอคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ได
คัดเลือกเหลือเพียง 4 คน เพือ่ เขารับการสัมภาษณ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพจิ ารณาคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ วิสัยทัศน และความเหมาะสม ของผูสมัครที่เขารับการสัมภาษณทงั้ 4 คน แลว จึงมีมติเปนเอกฉันท
เลือก นายธนวัฒน วันสม ซึง่ มีประสบการณทํางานระดับนานาชาติทั้งในประเทศและตางประเทศ จากนั้นคณะกรรมการ
สรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ
จึงไดนําเสนอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณากอนนําเสนอ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ใหความเห็นชอบ และคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติเลือกนายธนวัฒน วันสม เพื่อเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ บมจ. อสมท
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวา การสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญเมื่อป 2550 นั้น นายธนวัฒน วันสม ซึ่ง
ขณะนั้นมีอายุ 35 ป เปนผูที่ผานการคัดเลือกเปน 1 ใน 2 คนสุดทาย โดยไดคะแนนเทากับ นายวสันต ภัยหลีกลี้ และ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในคราวนั้น มีมติเลือก นายวสันต ภัยหลีกลี้ เปนกรรมการผูอํานวยการใหญ สําหรับการสรรหา
กรรมการผูอํานวยการใหญครั้งนี้ นายธนวัฒน วันสม มีอายุ 37 ป ผานกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา
กรรมการผูอํานวยการใหญ ซึ่งในการดําเนินการสรรหาไดแจงประธานกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ ให
พิจารณาดวยความรอบคอบในการสรรหาผูที่เหมาะสมจะบริหาร บมจ. อสมท ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดอยางที่คาดหวัง และ
หากไมมีผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถประกาศรับสมัครใหม หรือ ให
บริษัทซึ่งเปนผูมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาบุคลากรระดับผูบริหาร ดําเนินการสรรหาใหไดบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญ ไดพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัครทั้ง 20 คน และไดเชิญผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัครฯ เขาแสดงวิสัยทัศน จํานวน 11
คน หลั ง จากนั้ น จึ ง คั ด เลื อ กผู ที่ มี ค ะแนนสู ง สุ ด ในการแสดงวิ สั ย ทั ศ น จํ า นวน 4 คน มาเข า รั บ การสั ม ภาษณ และ
คณะกรรมการสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญไดเสนอบุคคลที่เหมาะสมเพียงคนเดียว คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงได
สอบถามพรอมกับพิจารณาคะแนนที่ผูสมัครไดรับ เนื่องจากตองการใหเสนอมากกวา 1 คน เพื่อจะไดมีบุคคลเปรียบเทียบ
แตเนื่องจากคะแนนของผูที่ไดรับการเสนอชื่อหางจากผูสมัครรายอื่นคอนขางมาก จึงไมสามารถเสนอชื่อบุคคลในลําดับ

-6ถัดไปเขามาเปรียบเทียบ ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ไดใชเวลาในการพูดคุย สัมภาษณ ตั้งคําถาม และตอบคําถาม
ตางๆ กับนายธนวัฒน วันสม เปนเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในที่สุดคณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมีมติเปนเอกฉันทให
เสนอชื่ อ นายธนวั ฒ น วั น สม เพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น กรรมการผู อํ า นวยการใหญ บมจ. อสมท และขอความเห็ น ชอบจาก
กระทรวงการคลังในการกําหนดคาตอบแทนตอไป สวนประเด็นคุณสมบัติของนายธนวัฒ น วันสม ซึ่งจบการศึกษา
ทางดานสื่อสารมวลชนและมีประสบการณในการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวของกับสื่อมาเปนเวลานาน รวมทั้งเปนผูริเริ่มจัดตั้ง
Channel V Thailand และเปนผูบริหารของกลุม Star TV จากฮองกง อีกทั้งมีประสบการณการทํางานในกลุม Disney
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหมีประสบการณในการทํางานสื่อระดับนานาชาติ และจากการสัมภาษณยังมีความเขาใจ
สถานภาพของ บมจ. อสมท รวมถึงเขาใจบทบาทและภารกิจ และมีวิสัยทัศนที่ทําใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีความเชือ่
ในเบื้ อ งต น ว า จะนํ า พั ฒ นาการใหม ๆ มานํ า บมจ. อสมท ไปสู ค วามก า วหน า นอกจากนี้ ใ นสั ญ ญาจ า งบริ ห ารฯ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังไดกําหนด KPI ในการประเมินผลงาน โดยกําหนดเกณฑการประเมินไว 4 ระดับ คือ
รอยละ 100 – 90
ดีมาก ดํารงตําแหนงตอไป
รอยละ 80 – ต่ํากวา 90 ดี
ดํารงตําแหนงตอไป
รอยละ 70 – ต่ํากวา 80 ปกติ ดํารงตําแหนงตอไปได โดยตองมีการปรับปรุง
ต่ํากวา รอยละ 70 จะไมไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงตอไป และไมตออายุสัญญาจาง
ซึ่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง ทั้งนี้การสรรหากรรมการผูอํานวยการใหญไมมีประเด็นเรื่องเด็ก
ฝาก หรือมาจากพรรคไหน หรือกลุมผลประโยชนใด คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาคัดเลือกบนพื้นฐานของความ
เปนมืออาชีพ และเชื่อมั่นวาจะนําองคกรไปได ซึ่งผลงานในระยะเวลา 1 ป จากนี้ไป จะเปนขอพิสูจนวา นายธนวัฒนฯ จะ
สามารถดําเนินการตามเปาหมาย 3 ขอที่ไดเรียนตอที่ประชุมผูถอื หุนในเบื้องตนไดหรือไม และจากความมั่นใจของ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงนํามาสูการเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนในวันนี้เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง นายธนวัฒน
วันสม เปนกรรมการ เพื่อที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะไดแตงตั้งเปนกรรมการผูอํานวยการใหญตอไป
นายสมชาย จันทรสอาด ผูถ ือหุน สอบถามถึงสถานะของ นายธนวัฒน วันสม ในการดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ คือ ลูกจางสัญญาจาง และมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป และการผานการทดลองงาน ขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของคณะกรรมการฯ
นายสมเกียรติ พรหมรัตน ผูถือหุน สอบถามวาเปนไปไดหรือไมที่นายธนวัฒน วันสม จะเขารวมประชุม
วิสามัญผูถือหุน เพื่อแสดงวิสัยทัศนตอผูถือหุน กอนที่จะใหผูถือหุนลงมติเลือกตั้งนายธนวัฒน วันสม เปนกรรมการ
ประธานฯ ชีแ้ จงวาขณะนี้นายธนวัฒน วันสม ไมสามารถเขารวมการประชุมผูถือหุนได เนื่องจากไมไดเปนผูถือ
หุน บมจ. อสมท และยังไมไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ และขอชี้แจงเพิ่มเติมวา นอกจากการสรรหาบุคคลเพื่อเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญแลว คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีแนวคิดที่จะปรับปรุง บมจ. อสมท ในเรื่องของระบบ
บริหารจัดการบุคลากร การพนักงาน ประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากรเปนเรื่องเรงดวน และตั้งใจจะทําใหบคุ ลากร
ของ บมจ. อสมท มีความมั่นคงในหนาที่การงาน มีสวัสดิการ และคาตอบแทนที่ดี รวมทั้งจะมีการกําหนดความรับผิดชอบ
ของบุคลากรใหมีความชัดเจนขึ้น โดยอาจจะมีการปรับรูปแบบการบริหารจัดการภายในองคกรใหม ซึ่งจากนี้ไปจนถึงการ
ประชุมสามัญผูถือหุนในปหนา จะมีความเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญตอ บมจ. อสมท และจะรายงานใหผูถือหุนทราบ
โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งใจจะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี กับ บมจ. อสมท

-7นายเสกสรร ศุภแสง ผูถือหุน ขอใหบันทึกเกณฑการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูอํานวยการใหญจะตองแสดงวิสัยทัศนและสอบสัมภาษณ ไดรับคะแนนเกินรอยละ 80
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถ ือหุนพิจารณาเลือกตั้ง นายธนวัฒน วันสม ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปน
กรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายธนวัฒน วันสม ซึ่งเปนบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เสนอ เปนกรรมการ โดยการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 4

567,317,575 เสียง หรือ รอยละ 98.80
100 เสียง หรือ รอยละ 0.00
6,891,600 เสียง หรือ รอยละ 1.20

พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ขอ 35

ประธานฯ บมจ. อสมท ขอแกไขขอบังคับ บมจ. อสมท ขอ 35 เพือ่ ใหการแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการใหญ
เปนไปดวยความคลองตัว และถูกตอง สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ เนื่องจากเดิมการจะแตงตั้งผูผานการสรรหาเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการใหญ บุคคลนั้นตองไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทกอนตามขอบังคับ บมจ. อสมท
ขอ 35 วรรคสาม เดิม ดังนั้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ บมจ. อสมท
ขอ 35 วรรคสาม เพื่อใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท สามารถแตงตั้งบุคคลที่ผานการสรรหาแลวเขาดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการใหญ บมจ. อสมท และเขาปฏิบัติงานไดทันที หากตอมาคณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นสมควรแตงตั้ง
ผูอํานวยการใหญ เปนกรรมการ บมจ. อสมท จึงจะดําเนินการตามขั้นตอนของการแตงตั้งกรรมการตอไป และเมือ่ ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการแลวใหเรียกวา กรรมการผูอํานวยการใหญ สําหรับรายละเอียดของขอบังคับ บมจ. อสมท ขอ 35 เดิม
และสวนที่ขอแกไขเพิ่มเติม ไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
นางสาวนัยนา อางสันติกุล ผูถือหุน สอบถามวา หากแกไขขอบังคับดังกลาวแลว บมจ. อสมท ไมจําเปนตอง
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกบุคคลเปนกรรมการกอนที่จะเลือกเปนกรรมการผูอํานวยใหญใชหรือไม
นายธนวัฒน ปนรอด ผูถือหุน สอบถามวา การขอแกไขหนังสือบริคณหสนธิหลังจากที่แตงตั้งกรรมการ
ผูอํานวยการใหญแลว จะดําเนินการไดหรือไม
ประธานฯ ชี้แจงวา การแตงตั้ง นายธนวัฒน วันสม เปนกรรมการ ดําเนินการตามขอบังคับเดิมทุกประการ และ
หลังจากนี้จะไดมีการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อแตงตั้ง นายธนวัฒน วันสม ซึ่งผานการเลือกตั้งจากที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนเปนกรรมการบริษัทใหเปนกรรมการผูอํานวยการใหญตอไป สําหรับการขอแกไขขอบังคับฯ ในครั้งนี้เพื่อให
การดําเนินการแตงตั้งผูบริหารสูงสุดของ บมจ. อสมท ในอนาคตสามารถแตงตั้งไดทันทีโดยไมตองแตงตั้งเปนกรรมการ
บริษัทกอน โดยใหแตงตั้งเปนผูอํานวยการใหญ และหากจะแตงตั้งเปนกรรมการดวย จึงจะดําเนินการตามกระบวนการ
แตงตั้งกรรมการ และเรียกวากรรมการผูอํานวยการใหญ
ประธานฯ
ชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ
บริษัทซึ่งไดกําหนดไวในขอบังคับ บมจ. อสมท ขอ 30 วาจะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-8ประธานฯ ขอใหที่ประชุมผูถ ือหุนลงมติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ขอ 35 ตามที่
คณะกรรมการ บมจ. อสมท เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ขอ 35 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

567,626,957 เสียง หรือ รอยละ 98.80
28,000 เสียง หรือ รอยละ 0.0049
6,904,541 เสียง หรือ รอยละ 1.20

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ เนื่องจากในวันนี้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ไดมีโอกาสพบกับผูถือหุน จึงขอเปดโอกาสใหผูถือหุนได
ซักถามหรือใหขอสังเกตและคําแนะนํา เพื่อใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท รับไปดําเนินการตอไป
นายสมเกียรติ พรหมรัตน ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับการใหความสําคัญหรือใหความดูแลเอาใจใสตอ ผูถือหุน
และขอใหมีผูหลักผูใหญมาควบคุมดูแลในทุกๆ สวนที่เกี่ยวกับการใหความสะดวกกับผูถือหุน เพื่อใหสามารถตัดสินใจแกไข
ปญหาไดทันที
ประธานฯ ชีแ้ จงวา ผูถอื หุนเปนเจาของ บมจ. อสมท เพราะฉะนั้น บมจ. อสมท มีหนาที่จะตองดูแลผูที่เปน
เจาของกิจการนี้เปนอยางดี และเขาใจวาผูถอื หุนสวนใหญคาดหวังวา บมจ. อสมท จะมีผลการดําเนินการที่ดี ดังนั้นจึงขอ
อภัยในเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต
นายเสกสรร ศุภแสง ผูถือหุน สอบถามวา
1. นโยบายของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนรวมทุนกับ บมจ. อสมท
2. นโยบายในการเปดโอกาสใหผถู ือหุนรายยอยไดเขาไปมีสวนรวมในการเปนกรรมการบริษทั
3. ขอทราบเหตุผลที่มีการลงนามสัญญาจัดตั้งบริษัทรวมทุน กอนที่กรรมการผูอํานวยการใหญคนใหมจะเขารับ
ตําแหนง
ประธานฯ ขอรับขอเสนอทั้ง 2 ประเด็น ไปพิจารณาดําเนินการ หากไมสามารถดําเนินไดจะตองมีเหตุผลเพื่อเปน
คําตอบสําหรับผูถือหุน สําหรับเรื่องการลงนามในสัญญาจัดตั้งบริษัทรวมทุนนั้น บมจ. อสมท ไดดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ใหความเห็นชอบการจัดตั้งบริษัทรวมลงทุนชื่อ บริษัท SeedMCOT จํากัด ดวยเหตุผลทาง
ธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาวามีความเหมาะสมในการดําเนินการ โดยขอเท็จจริงเรื่องนี้ไดมีการ
ดําเนินการมาหลายปแลว และในการทําธุรกิจตองดําเนินการในเวลาอันเหมาะสม โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท จะ
พิจารณาบนพื้นฐานของความจําเปนที่ควรจะตองเรงดําเนินการ และไดตัดสินใจไปบนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บมจ. อสมท ทั้งชุด สวนเรื่องที่ควรจะตองใหกรรมการผูอํานวยการใหญเขามามีสวนในการพิจารณาดวย เชน หัวหนา
เจาหนาที่ทางการเงิน หรือ CFO ซึ่งเปนผูที่จะตองทํางานเกี่ยวของกับกรรมการผูอํานวยการใหญ ก็จะชะลอไวกอน
นายวิทยาธร ทอแกว กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีการเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับ
การสรรหาเปนกรรมการนั้น บมจ. อสมท ไดดําเนินการแลว ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ผานมา แตไมมีผูใดเสนอชื่อ
บุคคลเขามาเพื่อรับการสรรหา และกระบวนการดังกลาวยังคงถือปฏิบัติตอไปในทุก ๆ ป

-9นายสุวิทย มิ่งมล ผูถือหุน และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท แจงวา ผูแทนของสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร บมจ. อสมท แลว และขณะนี้
สหภาพฯ กําลังติดตามเรื่องการแกไขสัญญาฯ กับชอง 3 และเรื่องการแกไขสัญญาฯ ของ ทรู วิชั่นส ซึ่งมีขา วปรากฏตาม
สื่อมวลชนวา คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดนี้ มีมติยืนตามคณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดที่แลว
ประธานฯ ชี้แจงวา คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดที่แลวมีมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมสัญญาฯ กับ ทรู วิชั่นส ใน
ประเด็นเรื่องการอนุญาตใหมโี ฆษณาได โดยจะพิจารณาให ทรู วิชั่นส จายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีกรอยละ 6.5 ของรายได
โฆษณา และไดรางสัญญาสงไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบขอความเห็นชอบกอนจะลงนามดวย แตคณะกรรมการ
บมจ. อสมท ชุดนี้มีความเห็นวา กรณีที่เกี่ยวของกับ ทรู วิชั่นส นั้น ยังมีเรื่องที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของ บมจ. อสมท
หลายประเด็น เชน กรณีที่ ทรู วิชั่นส นําบริษัทออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งควรจะตองมีการ
เจรจาเรื่องคาเสียประโยชนทคี่ วรจะไดรับ หรือ กรณีของการสงมอบทรัพยสินให บมจ. อสมท ที่อาจจะไมครบตามทีจ่ ะตอง
สงมอบ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดปจจุบัน เห็นวาควรจะไดมีการเจรจาในเรื่องคาเสียหายตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
กรณีการออกจากตลาดหลักทรัพยฯ ไปพรอมกันกับการอนุญาตใหมีโฆษณาได ซึ่งเดิมในสัญญาฯ ระบุวา ตองไมมีโฆษณา
แต พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 อนุญาตใหเคเบิลทีวีมีโฆษณาได โดย
กําหนดจํานวนนาทีโฆษณาตอชั่วโมงไว ทําใหธุรกิจเคเบิลทีวีสามารถมีโฆษณาได ดังนั้นการที่ ทรู วิชั่นส มีโฆษณาจึงไมผิด
กฎหมาย และไมไดหมายความวา คณะกรรมการ บมจ. อสมท ประสงคจะเอาเปรียบผูบ ริโภค โดยอนุญาตให ทรู วิชนั่ ส มี
โฆษณา แลว บมจ. อสมท ไดรับสวนแบงจากรายไดจากคาโฆษณา แตคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาวาเพื่อรักษา
ประโยชนของ บมจ. อสมท ซึง่ ควรจะไดรับคาตอบแทนในสวนนี้ จึงเปนเหตุผลที่ทําใหมีการเจรจา
คุณสมชาย จันทรสอาด ผูถ ือหุน สอบถามเกี่ยวกับการทุจริตในองคกร ซึ่งไดสอบถามและแสดงหลักฐานในที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 แตยงั ไมไดมีการดําเนินการในเรื่องดังกลาว ในขณะที่
หนวยงานที่อยูบริเวณใกลเคียงกับ บมจ. อสมท ซึ่งมีการตรวจพบการทุจริตมูลคาถึง 400 ลานบาท แตสามารถจัดการได
ภายใน 3 เดือน จึงขอฝากใหคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพิ่มขอ 4 เรื่องการปราบปรามทุจริตในองคกร ซึ่งจะทําใหผล
ประกอบการดีขึ้น และจะไดรบั ความไววางใจจากผูถอื หุน
ประธานฯ ชี้แจงวา ตั้งแตเขามารับตําแหนงประธานกรรมการ 3-4 เดือน ยังไมเคยไดรับเรื่องการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ทั้งนี้ดวยความเปนองคกรของรัฐที่รัฐถือหุนใหญ จึงเปนเรื่องที่ตองปองกันไมใหเกิดขึ้น แตหากเกิดขึ้นหรือทราบ
จะตองมีแนวทางในการบริหารจัดการใหมีผูรับผิดชอบ และจะตองดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย หากทานมี
ขอมูลกรุณาสงมาที่ประธานกรรมการโดยตรง แตขอที่จะไมรับบัตรสนเทห เวนแตวาจะมีหลักฐานสงมาดวย เชน ถามี
สําเนาสัญญาที่ไปซื้อสินคาราคาแพงกวาปกติ และหากเกรงวาประธานฯ จะไมไดรับถาสงมาที่ บมจ. อสมท จะขอความ
กรุณาใหสงไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ขอยืนยันกับผูถือหุนวา เรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่ตองปฏิบัติในฐานะที่เปน
หนวยงานของรัฐคณะกรรมการฯ จะดําเนินการถาปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน หรือมีหลักฐานที่สอไปในแนวทางนั้น และไม
ตองการใหเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่รับหนาที่เปนผูบริหารจัดการองคกรนี้ จะพยายามวางมาตรการ และระบบ รวมถึงกลไกใน
การตรวจสอบปองกันไมใหเกิดขึ้นในเวลาตอๆไปดวย

-10นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ ผูถือหุน เสนอ
1. ขอใหเลื่อนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจากเดือนเมษายนเปนเดือนมีนาคมของทุกป เนื่องจากเดือน
เมษายนมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนคอนขางมาก
2. ขอใหพิจารณารับผูถือหุนเขารวมกิจกรรมที่ บมจ. อสมท จัด โดยกําหนดหมายเลขโทรศัพทเฉพาะใหผูถือหุน
สามารถติดตอไดสะดวกหรือกําหนดบุคคลที่รับผิดชอบและตัดสินใจได เชน เลขานุการบริษัท
3. ขอใหพิจารณาใหผูถือหุนเขาไปมีสวนรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการชุดตาง ๆ
ผูถือหุน ขอใหกระทรวงการคลังลดสัดสวนการถือหุนลง เพื่อใหผูถือหุนรายยอยมีโอกาสในการลงมติเปลี่ยนแปลง
บางเรื่อง
ประธานฯ ปจจุบันกระทรวงการคลังถือหุนในสัดสวนรอยละ 65.80 แตผูถือหุนทุกทานมีความสําคัญกับ บมจ.
อสมท โดยเทาเทียมกัน คณะกรรมการ บมจ. อสมท ตองการทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ถาองคกรเปนที่ยอมรับ
ทั่วไป มีความกาวหนาและมีระบบบริหารที่ดี จะทําให บมจ. อสมท มีผถู ือหุนใหมสนใจเขามาอีกจํานวนมาก บมจ. อสมท
จึงใหความสําคัญ และพรอมจะรับฟงความคิดเห็นของผูถือหุนทุกคน
นายพฤทธานันต ศรีวงศเลียง ผูถือหุน แสดงความเห็นเกี่ยวกับการโทรศัพทติดตอกับ บมจ. อสมท โดย
ตองการใหการคนหาหมายเลขโทรศัพททําไดหลายแบบ เชน ในเวปไซดของ บมจ. อสมท ใหสามารถคนหาหมายเลข
โทรศัพทใน phone book ดวยการคนหาจากชื่อนามสกุล รหัสพนักงาน หรือสังกัด และทํา phone book แบบ online
โดยใหฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูบันทึกขอมูลใหทันสมัย
ประธานฯ การจัดทํารายงานประจําปของบริษัทฯ ในปหนา จะดําเนินการใหมีหมายเลขโทรศัพทหลักๆ เชน
หมายเลขโทรศัพทของประธานกรรมการ กรรมการผูอํานวยการใหญ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือฝายประชาสัมพันธ
และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของบริษัท
นายสุวรรณ งามสุทธิ ผูถือหุน แนะนําให บมจ. อสมท เพิ่มเติมเกี่ยวกับตนทางและปลายทางของรถโดยสาร
ประจําทางที่ผา น บมจ. อสมท
ผูถือหุน การโทรศัพทเขามายัง บมจ. อสมท จะมีการโอนสายกันจนสายหลุด หรือบางครั้งเมื่อโทรศัพทเขาไปใน
รายการ เจาหนาที่เทคนิคซึ่งเปนผูรับโทรศัพทไมทราบหมายเลขของ บมจ. อสมท ทั้งที่เปนพนักงานควรจะสามารถให
คําแนะนํากับบุคคลภายนอกได จึงขอใหชวยอบรมผูปฏิบัติงานในรายการใหชวยเหลือลูกคา โดยเฉพาะการที่ลูกคา
ตองการจะติดตอขอใชบริการ ควรจะใหบริการและใหความสะดวกกับลูกคา
ผูถือหุน ขอทราบวาผูถือหุนที่ไมไดเขาประชุมจะถือวางดออกเสียงหรือเห็นดวยกับมติตางๆ รวมทั้งผูถือหุนที่ไมได
มารวมประชุมและไมไดมอบฉันทะ จะถือวางดออกเสียงหรือเห็นดวย
ประธานฯ ชีแ้ จงวา บมจ. อสมท จัดสงหนังสือมอบฉันทะใหกับผูถือหุนพรอมกับเอกสารเชิญประชุม ซึ่งผูที่ไมได
เขารวมประชุมสามารถที่จะมอบฉันทะใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะ และลงมติตามที่ผูมอบฉันทะ
มอบหมาย หรือจะมอบฉันทะใหประธานกรรมการตรวจสอบลงคะแนนแทนตามดุลพินิจ สําหรับผูที่ไมไดเขารวมประชุมและ
ไมไดมอบฉันทะจะถือวาไมไดอยูในองคประชุม

-11ประธานฯ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ขอรับประเด็นขอสังเกตของผูถือหุน หากเรื่องใดไมไดดําเนินการไมได
หมายความวาคณะกรรมการ บมจ. อสมท ไมไดนําไปพิจารณา ซึ่งจะมีคําตอบใหกบั ผูถือหุน ทั้งนี้ผูถือหุนจํานวนมากได
กรุณาใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ซึ่งในหลายประเด็นเปนประเด็นที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนากิจการของ บมจ.
อสมท และจะขอรับไปพิจารณาดําเนินการหรือดําเนินการใหเปนไปตามนั้นตอไป ในนามของคณะกรรมการ บมจ. อสมท
ตองขอขอบพระคุณผูถือหุนทุกทานและจะขอเชิญกรรมการใหมทุกทานไดแนะนําตัวกับผูถือหุนดวย
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย กรรมการ ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหความไววางใจเลือกเขามาเปน
กรรมการ และไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ใหเปนประธานกรรมการตรวจสอบ เชือ่ วา บมจ. อสมท
เปนองคกรที่มีศักยภาพ และจะมีผลประกอบการที่ดีใหกับผูถือหุน
นางดารณี เจริญรัชตภาคย กรรมการ ขอขอบคุณที่ไววางใจเลือกเขามาเปนกรรมการ มีความมุงมั่นที่จะเปน
กรรมการใหครบ 3 ปตามวาระ และมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการตามนโยบายที่ประธานกรรมการตั้งไว 3 ประการ สําหรับ
ขอเสนอตางๆ ที่ผูถือหุนแนะนําในวันนี้ จะรับไปพิจารณา เพือ่ ผลักดันให บมจ. อสมท กาวไปสูการเปนมืออาชีพ และมีผล
ประกอบการที่ดี สิ่งสําคัญคือการสรางมูลคาของธุรกิจใหเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่องดวยความยั่งยืน และสิ่งสําคัญคือการบริหาร
จัดการธุรกิจดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสําคัญ
ประธานฯ
ในนามของคณะกรรมการบริษัทของ บมจ. อสมท และทําหนาที่ประธานในทีป่ ระชุมวันนี้
ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณามารวมประชุม และใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอทั้งคณะกรรมการ และ บมจ. อสมท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีปณิธานที่จะรักษาผลประโยชนของทุกทานอยางดีที่สุด หากการประชุมในวันนี้มีขอผิดพลาด
ประการใด ตองขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอใหทกุ ทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
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