รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2553
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553
ณ ห้องส่ ง 1 อาคารสถานีโทรทัศน์ บมจ. อสมท
เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
.....................................
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ศ.ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
ประธานกรรมการ
2. นายนัที เปรมรัศมี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางมัทนา วัทนฤทธิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
กรรมการ
5. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
กรรมการ
6. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการ
7. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า
กรรมการ
8. นายพงษ์ชยั อมตานนท์
กรรมการ
9. นางดารณี เจริ ญรัชต์ภาคย์
กรรมการ
10. นายธนวัฒน์ วันสม
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นางดนุชา ยินดีพิธ
2. นายธี รศักดิ์ สุ วรรณยศ
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางอรัญรัตน์ อยูค่ ง
2. นายเจษฎา พรหมจาต
3. นายสมจิต ชินสมบูรณ์
4. นางสุ นทรี ย ์ แก้วกรณ์
5. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
6. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
7. นายพรชัย ปิ ยะเกศิน

ติดราชการ
ติดภารกิจ
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักวิทยุและกิจกรรมพิเศษ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักงานกฎหมาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักงานเลขานุการบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายรายการ
รก.ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักโทรทัศน์

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
1. นางสาวปรี ยา คงสุ ข
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7
2. นายอานวย อัศวสุ วรรณ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 5

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2553
ผูม้ าประชุม
1. กระทรวงการคลังถือหุ น้ จานวน 452,134,022 หุ น้ (โดย นางปานทิพย์ ศรี พิมล ผูอ้ านวยการสานักพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 2 สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิ น จากัด ถือหุน้ จานวน 78,865,978 หุน้ (โดย นางสาววราภา โรจน์รังษี เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
3. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ จานวน 1,016 ราย ถือหุน้ จานวน 51,717,955 หุน้
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ศ.ดร.สุ รพล นิตไิ กรพจน์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุ ม แจ้งว่า ขณะนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุม โดย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองจานวน 625 ราย ถือหุ น้ 3,501,359 หุ น้ และผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะ จานวน 285 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 575,144,883 หุน้ รวมทั้งหมด 578,646,242 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 84.22 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมด จึงครบ
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2553 และก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอแนะนากรรมการ บมจ. อสมท และผูบ้ ริ หาร ต่อที่ประชุม ดังนี้
บริ ษทั ฯ มีกรรมการจานวนทั้งสิ้ น 13 คน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้มาเข้าร่ วมประชุมจานวน 3 คน เนื่ องจาก
ติดราชการ 2 คน ส่ วนอีก 1 คน คือ นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2553 โดยเหลือวาระการเป็ นกรรมการน้อยกว่าสองเดือน ซึ่ งจะครบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
2553 และตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 42 กาหนดว่า “ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่ กาหนดในข้อบังคับนี้
เข้าเป็ นกรรมการแทนในตาแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้
จากต าแหน่ งจะเหลื อน้อยกว่าสองเดื อ น” นอกจากนี้ นายอรรถชัย บุ ร กรรมโกวิท ได้รับแต่ งตั้งให้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจครบ 3 แห่ง ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตราฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518 และที่ แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม ดังนั้นคณะกรรมการ บมจ. อสมท จึ งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม
ให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิ จารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุ ม
ครั้งนี้ ซึ่ งจะทาให้ บมจ. อสมท มี คณะกรรมการบริ ษทั ครบ 13 คน หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แนะนากรรมการและ
ผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุมต่อผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วย
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ศ.ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
ประธานกรรมการ
2. นายนัที เปรมรัศมี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นางมัทนา วัทนฤทธิ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
กรรมการ
5. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
กรรมการ
6. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า
กรรมการ
8. นายพงษ์ชยั อมตานนท์
กรรมการ
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9. นางดารณี เจริ ญรัชต์ภาคย์
10. นายธนวัฒน์ วันสม
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางอรัญรัตน์ อยูค่ ง
2. นายเจษฎา พรหมจาต
3. นายสมจิต ชินสมบูรณ์
4. นางสุ นทรี ย ์ แก้วกรณ์
5. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
6. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
7. นายพรชัย ปิ ยะเกศิน

กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักวิทยุและกิจกรรมพิเศษ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักงานกฎหมาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สานักงานเลขานุการบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายรายการ
รก.ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักโทรทัศน์

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายธนะชัย วงศ์ทองศรี ผูช้ ่ วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักงานเลขานุ การ
บริ ษทั ชี้แจงผูถ้ ือหุน้ ทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสี ยง
นายธนะชัย วงศ์ ทองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักงานเลขานุการบริ ษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การขอมติ
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านลงมติ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรื อ
งดออกเสี ยง ในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นประธานจะขอมติจากที่ประชุ มโดยจะขอให้ผทู ้ ี่ไม่เห็นชอบ และงดออก
เสี ยงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ทั้งที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบหรื องดออกเสี ยง
และหากไม่มีการยกมือ จะถือว่าในวาระนั้น ๆ มีมติ เห็นชอบเป็ นเอกฉันท์ สาหรับในกรณี ผถู ้ ือหุ น้ มีขอ้ ซักถามหรื อ
แสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุ ณาแนะนาตนเอง โดย
แจ้งชื่อ สกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น
จากนั้น จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้น และเสนอชื่ อบุ คคลเพื่อพิ จารณาสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื่ อให้สอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดย บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) ดังกล่าว ทางเว็บไซด์
www.mcot.net/ir
ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2552 และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ ของ บมจ. อสมท ได้แก่ทาง
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สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานี วิทยุทวั่ ประเทศ และเว็บไซด์ระหว่างวันที่ 3 – 31 ธันวาคม 2552 รวมถึงประกาศ
ทางหนังสื อพิมพ์คมชัดลึกและผูจ้ ดั การรายวันด้วย
ซึ่ งเมื่อครบกาหนดเวลาที่เปิ ดให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบี ยบวาระและรายชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหา
เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2553 แล้ว ไม่ปรากฏว่า มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอระเบียบวาระและ
รายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2553 ทั้งทางไปรษณี ย ์
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิ งหาคม 2552
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2552
วันที่ 27 สิ งหาคม 2552 และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่ กฎหมายกาหนด
รวมทั้งจัดส่ งรายงานการประชุ มให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้าแล้ว หากผูถ้ ือหุ ้นมีความประสงค์
ขอแก้ไขรายงานการประชุ มดังกล่าว โปรดแจ้งที่ ประชุ มทราบด้วย และหากไม่มีผใู ้ ดประสงค์จะแก้ไขรายงานการ
ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิ งหาคม 2552
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 27 สิ งหาคม 2553
แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
รับรองรายงานการประชุม จานวน
574,991,741 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 98.7107
ไม่เห็นด้วย
18,501 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0032
งดออกเสี ยง
7,491,700 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 1.2861
วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดาเนินกิจการของบริษทั ในปี 2552
ประธานฯ นาเสนอผลการดาเนิ นกิจการต่อที่ประชุม โดยเป็ นผลการดาเนิ นกิจการระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึง 31
ธันวาคม 2552 ซึ่ งขอนาเสนอต่อที่ประชุมในรู ปแบบของ Video Presentation และเนื่ องจากเป็ นผลการดาเนิ นกิจการ
ในปี ที่ ผ่านมา โดยปกติ ควรเป็ นเรื่ องรั บ ทราบ แต่ ในปี ที่ ผ่า นมากาหนดให้ที่ประชุ มรั บรองและลงมติ จึ งจะขอให้
ที่ประชุมรับรองรายงานผลการดาเนินกิจการประจาปี 2552 ด้วย
นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นว่า
1. บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ 1,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ซึ่ งเป็ นผลการประกอบการที่ดีสาหรับ
บริ ษ ัท และส่ ง ผลถึ ง เงิ น ปั น ผลที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ทุ ก คนจะได้รั บ นอกจากนี้ ควรน าเสนอจุ ด เด่ นทางการเงิ น (Financial
highlight) ด้วย
2. การควบคุ มการออกอากาศของวิทยุฯ ชุ มชน ซึ่ งมี ปัญหาเกี่ ยวกับการรบกวนการออกอากาศของสถานี
วิทยุฯ อสมท จากการที่มีความถี่ติด กัน นอกจากนี้ วิทยุชุมชนบางสถานี ไม่เคยเปิ ดเพลงชาติ และไม่มีการถ่ายทอดข่าว
จากสถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 07.00 น.
3. กรณี ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มและรายชื่ อบุ คคลเข้ารั บการสรรหาเป็ นกรรมการนั้น
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยคงไม่สามารถเสนอได้ กระทรวงการคลังในฐานะผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ในบริ ษทั มหาชนที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ จึง
ควรเป็ นผูเ้ สนอให้เป็ นตัวอย่างของผูถ้ ือหุน้ อื่น ๆ
4

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2553
4. ขอทราบวิสัยทัศน์และแนวคิ ดของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการดาเนิ นกิ จการ ปี 2553 ในการเพิ่มผลผลิต
รายได้ และเพิ่มเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ ขอรับข้อสังเกตของผูถ้ ือหุ น้ ไปพิจารณาดาเนิ นการ และฝากผูแ้ ทนกระทรวงการคลังในเกี่ยวกับความเห็น
ของผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยมายังผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ดว้ ย ส่ วนประเด็นเรื่ องวิสัยทัศน์และการดาเนิ นการของกรรมการจะขอ
นาเสนอในวาระอื่น ๆ ต่อไป
นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น ขอทราบรายละเอียดเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1. การต่อสัญญาร่ วมดาเนินกิจการส่ งโทรทัศน์สี ช่อง 3 ระหว่าง บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด กับ
บมจ. อสมท
2. ผลกระทบจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ฯและ พ.ร.บ.
องค์กรคลื่นความถี่ฯ
นายสมชาย จันทร์ สอาด ผู้ถือหุ้ น สอบถามเกี่ ยวกับความคื บหน้าในการดาเนิ นการเรื่ องการทุจริ ตที่ ได้ส่งข้อมูลให้
ประธานกรรมการพิจารณา
ประธานฯ ขอนาเรื่ องที่ ผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามเกี่ ยวกับการดาเนิ นการในประเด็นต่ าง ๆ ไปชี้ แจงในระเบี ย บวาระที่ 9
เรื่ องอื่น ๆ ดังนี้
1. เรื่ องสัญญาร่ วมดาเนินกิจการส่ งโทรทัศน์สีช่อง 3 กับบริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด หรื อ BEC
2. ผลกระทบจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ฯและ พ.ร.บ.
องค์กรคลื่นความถี่ฯ
3. ความคืบหน้าในการดาเนินการเรื่ องการทุจริ ต
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า
1. ขอหารื อว่า วาระที่ 3 ซึ่ งเป็ นเรื่ องผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ควรจะรับรองหรื อรับทราบ
2. หน่ วยงานที่ เป็ นอิสระ ซึ่ ง บมจ. อสมท ไม่สามารถเข้าไปควบคุ มได้ คณะกรรมการจะสามารถตอบได้
หรื อไม่วา่ หน่วยงานเหล่านั้นมีบญั ชีเล่มเดียวหรื อ 2 เล่ม และมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่า
1. วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ในปี 2552 เป็ นการรายงานเรื่ องภายในที่มีการ
ดาเนิ นการโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และได้ตรวจสอบข้อบังคับของ บมจ. อสมท แล้ว กาหนดเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เท่านั้น จึงหารื อที่ประชุมว่า เรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการไปแล้วเมื่อปี ที่ผ่านมา
จึ งจะขอให้เป็ นการรับทราบผลการดาเนิ นการในปี ที่ ผ่านมาของฝ่ ายบริ หารเท่านั้น และจะได้บนั ทึ กในรายงานการ
ประชุมต่อไป
2. คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร มีความตั้งใจที่จะทาให้ บมจ. อสมท เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส
ถูกต้อง ชัดเจน และตรวจสอบได้
นายญาณศั กดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้ แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวน
รายงานการตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุ กเดื อน และได้ให้ค วามเห็ น ค าแนะนา แก่
สานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อแจ้งให้กบั หน่วยงานที่รับตรวจ นาไปปรับปรุ งในจุดที่เห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
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ยังไม่รัดกุมเพียงพอ ขณะเดียวกันถ้ารายการใดยังไม่มีความชัดเจนให้ดาเนิ นการตรวจสอบหาความชัดเจน ซึ่ งตลอด 1
ปี ที่ ผ่านมามีหลายจุดที่ สามารถปรับปรุ งให้มีความรัดกุม และรอบคอบมากขึ้ น ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นมีความมัน่ ใจในสิ่ งที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาเนิ นการในรอบ 1 ปี ที่ ผ่านมา นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นาเสนอ แผน
การตรวจสอบรวมกิจกรรมทั้งหมดของ บมจ. อสมท รวมทั้งมีการประเมินโดยหลักการตรวจสอบ และการประเมิน
ความเสี่ ยง ว่า จุ ดใดมี ค วามเสี่ ย งสู ง ความเสี่ ยงกลาง และความเสี่ ยงต่ า โดยจุ ด ที่ มีค วามเสี่ ย งสู ง เป็ นเป้ าหมายที่
สานักงานตรวจสอบภายในต้องเข้าไปตรวจสอบทุกปี และจะมีการทบทวนแผนรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงของ
กิ จกรรมต่ าง ๆ ของ อสมท ร่ วมกับฝ่ ายบริ หารความเสี่ ย ง เพื่ อทาการทบทวนจุ ดที่ มีความเสี่ ยง เพื่ อหาทางกาจัด
ความเสี่ ยงนั้น แต่หากกาจัดไม่ได้จะหาทางจากัดความเสี่ ยงนั้นให้อยูใ่ นระดับที่สามารถรับได้
นายธรรมนูญ ธี รมณีโชติ ผู้รับมอบฉั นทะ แสดงความเห็นว่า ควรจะมี ระเบี ยบวาระการติ ดตามผลการประชุ ม
ครั้งก่อน ซึ่ งถ้าพิจารณาจากรายงานการประชุมครั้งก่อนจะมีคาถามและข้อเสนอแนะจากผูถ้ ือหุ น้ ที่บริ ษทั จะต้องตอบ
ค าถามและรายงานผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อ ทราบ นอกจากนี้ ขอให้ยื นยัน ว่ า การแต่ งตั้งกรรมการชุ ด ต่ า งๆ ของบริ ษ ทั ไม่ มี
ผลประโยชน์ขดั ต่อกฎเกณฑ์ของกรรมการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ก.ล.ต. หรื อ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549
นายเกริก สามนต์ ธรรม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า
1. รายงานประจาปี จะต้องมี financial highlights เพื่อแสดงรายได้ และกาไรที่ เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในแต่ละปี
โดยควรจะแสดงสัดส่ วนและอัตราการเติบโตของกาไรจากผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ วิทยุ และโทรทัศน์
2. รายงานประจาปี ควรจะนาเสนอสัดส่ วนรายการข่าว รายการที่ เป็ นประโยชน์ดา้ นสังคม การศึ กษา และ
บันเทิ ง ทั้งในส่ วนของสถานี โทรทัศ น์และสถานี วิทยุฯ รวมถึ งการด าเนิ นการด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมเพื่ อให้
สอดคล้องกับข้อ ความในสารประธานกรรมการที่ มุ่งเน้นให้ บมจ. อสมท ด าเนิ นงานด้วยธรรมาภิ บาล ซื่ อสัต ย์
จริ ยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของชุมชน
ประธานฯ ขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ไปปรับปรุ งรายงานประจาปี ต่อไป จากนั้นได้ขอให้
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ในปี 2552 ตามที่ บมจ. อสมท เสนอ
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ในปี 2552 โดยการออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
575,175,734 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 98.7114
ไม่เห็นด้วย
11,516 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0020
งดออกเสี ยง
7,497,200 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 1.2867
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ บดุล บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2552
ประธานฯ มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน นาเสนอผลประกอบการของบริ ษทั ต่อ
ที่ประชุม
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นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้ แจงผลการดาเนิ นกิ จการในปี 2552 ปรากฎตามงบกาไร
ขาดทุน และงบดุล ประจาปี 2552 สิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่ งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. งบดุลของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ตามงบดุลของบริ ษทั ณ 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 9,692.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจาก
ปี ก่อนที่มีสินทรัพย์รวม 9,123.57 ล้านบาท เป็ นจานวนเท่ากับ 569.07 ล้านบาท แบ่งเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน 5,251.37
ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,441.26 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 2,202.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่มีหนี้ สิน
รวม 1,925.8 ล้านบาท เท่ากับ 276.22 ล้านบาท และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม 7,490.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อนที่ มี
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 7,197.76 ล้านบาท เท่ากับ 296.86 ล้านบาท
2. งบกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ สาหรับงวดตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ส่ วนของงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552 บริ ษทั มีรายได้
รวมทั้งหมดตามงบการเงินรวม 4,864.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่มีรายได้รวม 4,352.88 ล้านบาท เท่ากับ 512.05
ล้านบาท แยกเป็ นรายได้จากการดาเนิ นงานด้านโทรทัศน์และวิทยุ 3,850.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 406 ล้านบาท รายได้
จากการร่ วมดาเนินกิจการ 945.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 165.14 ล้านบาท และรายได้อื่น 68.05 ล้านบาท ลดลง 59.1 ล้านบาท
บริ ษ ทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายรวม 2,987.0 ล้า นบาท เพิ่ มขึ้ นจากปี ก่ อน 290.62 ล้านบาท และมี กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี แล้ว
1,393.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163.25 ล้านบาท คิดเป็ นกาไรต่อหุน้ 2.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.23 บาทต่อหุน้
ในรายงานประจาปี หน้า 256 จะเป็ นงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ ซึ่ งแยกแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กบั
รายได้ตามประเภทของโทรทัศน์ วิทยุ และการดาเนิ นการตามสัญญาร่ วมดาเนิ นกิ จการ จะเห็ นว่ารายได้ของวิทยุ
จานวน 809 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายทางตรงเท่าที่พอจาแนกได้ จะมีผลการดาเนิ นงานคิดเป็ น
กาไร 200 ล้านบาท แต่ ยงั มี ค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่ ยงั ไม่สามารถปั นส่ วนลงในแต่ละสายงานได้ สาหรั บสถานี วิทยุฯ
อสมท จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วนด้วยกันคือ สถานีวิทยุฯ ในกรุ งเทพฯ ส่ วนใหญ่รายได้จะอยูใ่ นเกณฑ์ที่ค่อนข้างใช้ได้ เว้นแต่
บางสถานี ที่อาจจะมีปัญหาบ้าง แต่ บมจ. อสมท ได้พยายามพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น สาหรับสถานี วิทยุฯ ใน
ต่างจังหวัดนั้น มีหลายจังหวัดที่เน้นการครอบคลุมพื้นที่มากกว่ามุ่งเน้นรายได้ จึงทาให้จงั หวัดเล็ก ๆ ในภาคเหนื อหรื อ
อีสานอาจจะมีรายได้ไม่เป็ นไปตามเป้ า ส่ วนอัตราการเจริ ญเติบโตของรายได้โทรทัศน์ คงขึ้นอยู่กบั การปรับรู ปแบบ
ของรายการ ผังรายการ และกลยุทธทางโฆษณา โดยประมาณว่าจะเติ บโตประมาณร้อยละ 7-10 ซึ่ งเป็ นอัตราการ
เจริ ญเติบโตตามปกติไม่รวมถึงธุ รกิจใหม่ที่เกิดขึ้น ส่ วนวิทยุเองคงจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตค่อนข้างยาก เว้นแต่จะมี
การทากิจกรรมเพิ่มขึ้น
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า
1. บมจ. อสมท ต้องมีความชัดเจนในการประกอบกิจการ ว่าจะประกอบกิ จการเชิ งธุ รกิจเพื่อปวงชนโดยไม่
แสวงหากาไร หรื อเป็ นธุรกิจที่แสวงหากาไร
2. หากจะประกอบธุ รกิ จแบบแสวงหากาไร ควรเปรี ยบเที ยบผลการดาเนิ นงานกับภาคเอกชนที่ ประกอบ
ธุรกิจประเภทเดียวกับ บมจ. อสมท และธุรกิจที่มีสญ
ั ญาร่ วมดาเนินกิจการกับ บมจ. อสมท
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3. หากพิจารณาระหว่างการที่ บมจ. อสมท ประกอบกิจการเองกับการให้ภาคเอกชนเป็ นผูร้ ่ วมดาเนิ นกิจการ
รวมถึงการจัดตั้งบริ ษทั ร่ วมทุ นที่ ควรมี การบริ หารจัดการที่ สร้ างความสมดุ ลระหว่างผลประโยชน์ ที่ สังคม ชุ มชน
ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับสูงสุ ด ในขณะที่ฝ่ายบริ หาร บมจ. อสมท ต้องสามารถควบคุมกากับดูแลได้อย่างเต็มที่
นายสมชาย จันทร์ สะอาด ผู้ถือหุ้ น สอบถามเกี่ ยวกับการดาเนิ นการกรณี บริ ษทั ไร่ ส้ม จากัด รวมถึงผูร้ ับผิดชอบใน
กรณี ดงั กล่าว
นายเกริก สามนต์ ธรรม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า
1. ส่ วนแบ่งรายได้จากการร่ วมดาเนิ นกิจการ 711 ล้านบาท ไม่ควรนามารวมเป็ นผลงาน หรื อนามารวมเป็ น
กาไร แต่ควรจะมีงบการเงิ นแยกเฉพาะกาลเพื่อนารายได้จานวนดังกล่าว สร้างกิ จกรรมเพื่อคื นให้แก่สังคม ซึ่ งเมื่ อ
พิ จารณาจากรายงานประจาปี หน้า 120 จะมี กิจกรรมด้า นสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ บมจ. อสมท ด าเนิ นการ อาทิ
โครงการประชาสั ม พัน ธ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ งเป็ นนามธรรมทั้งสิ้ น จึ ง ควรจะแยกเป็ นกิ จกรรมที่ เ กี่ ย วกับสั ง คมให้ชัด เจน
โดยเฉพาะควรเพิ่มเติมด้านการศึกษา แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็ นแบบ TPBS หรื อ ITV
2. ควรจัดกิ จกรรมระหว่างผูถ้ ือหุ ้น และชุมชนภายนอก ในลักษณะ Shareholder family day โดยกาหนด
กิจกรรมที่จะดาเนินในแต่ละปี
ประธานฯ ชี้แจงว่า
1. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้
2. สาหรั บเรื่ องทิ ศ ทาง นโยบาย หรื อแนวทางการด าเนิ นงานของบริ ษทั อสมท คงต้องค านึ งถึ ง หลัก 3
ประการเท่า ๆ กันในการประกอบกิจการ บมจ. อสมท คือ
ประการที่ 1 บมจ. อสมท เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั้ง
รายใหญ่และรายย่อย ในการที่จะต้องประกอบกิจการให้มีกาไร
ประการที่ 2 บมจ. อสมท เป็ นองค์กรที่ ภาครัฐจัดตั้งขึ้ นเพื่อประกอบธุ รกิจด้านการกระจายเสี ยง กระจาย
ภาพ และการสื่ อสารข่าวสารทั้งหลาย โดยกระทรวงการคลังถือหุ ้นถึงร้อยละ 65 จึงยังเป็ นองค์กรของรัฐ และเป็ น
เหตุผลว่าทาไม อสมท ไม่มีละครหลังข่าวทุกวัน และหากจะมีรายการบันเทิงจะต้องเป็ นบันเทิงที่ มีคุณภาพ เป็ นสังคม
อุดมปัญญา ให้กบั สังคมไทย
ประการที่ 3 บมจ. อสมท เป็ นองค์กรสื่ อที่เป็ นมืออาชี พ และเป็ นที่ยอมรับ ซึ่ งในสถานการณ์ปัจจุบนั ต้อง
ระมัด ระวังบทบาทในส่ วนความเป็ นองค์กรสื่ อของรั ฐ มิ ให้กระทบต่ อความเป็ นสื่ อมื ออาชี พ จึ งเป็ นข้อจากัด อี ก
ประการที่ ทาให้ บมจ. อสมท ไม่สามารถทากาไรได้มาก เหมื อนสถานี โทรทัศน์ช่องอื่ น แต่ พยายามจะให้มีกาไร
เพิ่มขึ้น
3. กรณี รายได้จากร่ วมดาเนิ นกิ จการจานวน 700 กว่าล้านบาทนั้น บมจ. อสมท ต้องบริ หารจัดการสัญญา
ตรวจสอบ ควบคุม ซึ่ งมีตน้ ทุนในการบริ หารจัดการ ส่ วนข้อเสนอให้นารายได้ส่วนนี้ ไปดาเนิ นการทางด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมหรื อ CSR ให้มากขึ้ นนั้น คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะขอรับพิจารณากาหนดสัดส่ วนในการนารายได้
ในส่ วนดังกล่าวไปดาเนินการด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมต่อไป
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นายธนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้ แจงว่า กรณี ของบริ ษทั ไร่ ส้ม จากัด ขณะนี้ อยู่ในกระบวนการ
พิจารณาของศาล ในขณะเดียวกันทางสานักงานป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต หรื อ ปปช. กาลังพิจารณาขอข้อมูล
เพิ่มเติมจาก บมจ. อสมท เพื่อประกอบสานวนในการพิจารณาคดี
ประธานฯ ชี้ แจงว่า บริ ษทั ไร่ ส้ม จากัด ได้ส่งค่าตอบแทนให้ บมจ. อสมท เกื อบครบถ้วนแล้ว ส่ วนการดาเนิ นการ
เรื่ องการบริ หารบุคคลและวินยั มีการดาเนิ นการให้ผรู ้ ับผิดชอบในส่ วนของ บมจ. อสมท ออกจากงาน และลาออกไป
หลายคนด้วยกัน
นายธรรมนูญ จุฬามณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นดังนี้
1. รายงานการตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุน โดย สตง. ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ควรระบุวนั ที่ ที่
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. หนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 ควรอ้างถึงวันที่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท
มีมติให้เชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
3. ขอให้ บมจ. อสมท ให้ความสาคัญกับเรื่ องการใช้ภาษาไทยของผูป้ ระกาศทุกคน ให้ถกู ต้องและเหมาะสม
นายเกริ ก สามนต์ ธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนิ นธุ รกิจโทรทัศน์ดาวเทียม และรายได้ที่จะได้รับ
จากธุรกิจดังกล่าว
ประธานฯ ชี้ แจงว่า ผลการประกอบการในปี 2552 สู งกว่าเป้ าหมายค่อนข้างมาก แม้ว่า บมจ. อสมท จะเพิ่งแต่งตั้ง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน ประกอบกับสภาพสังคมและการเมือง มีความผันผวน
สู งมาก ธุ รกิจโทรทัศน์ วิทยุ ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก รวมทั้งต้องมีการเจรจาแก้ไขปั ญหาเรื่ อง ทรู วิชนั่ ส์ และ
ช่ อ ง 3 ที่ เ ป็ นปั ญหายาวนานมาตลอด อย่า งไรก็ต าม คณะกรรมการ บมจ. อสมท มี ค วามมัน่ ใจว่า ในปี 2553
แนวทางการบริ หารจัดการองค์กร จะมีความชัดเจนครบถ้วนในทุกส่ วน
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น เมื่อ บมจ. อสมท มีกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่แล้ว ควรกาหนดเป้ าหมายการดาเนิ นงาน
ให้ชดั เจน เพื่ อสามารถประเมินผลงานได้ว่า มีการดาเนิ นการที่ ดีข้ ึ นกว่าการดาเนิ นธุ รกิ จปกติ เพี ยงใด รวมทั้งจะได้
เสนอแนะแนวทางที่จะช่วยกันแก้ไขข้อบกพร่ อง
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31
ธันวาคม 2552
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล บัญชี กาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31
ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
574,649,498 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 98.6166
ไม่เห็นด้วย
54,354 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0093
งดออกเสี ยง
8,006,600 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 1.3740
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วาระที่ 5 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลและพิจารณาการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2552
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2552 คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ เพื่อ
จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2552 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.80 บาท คิดเป็ นร้อยละ 89 ของกาไรต่อหุน้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2552 ในอัตราหุ น้ ละ 0.75
บาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31
ธันวาคม 2552 ในอัตราหุน้ ละ 1.05 บาท ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
นายเกริ ก สามนต์ ธรรม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า บมจ. อสมท ควรจะพิจารณาผลตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
นอกเหนื อ จากการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจ าปี เนื่ อ งจากเมื่ อ มี ก ารประกาศจ่ า ยเงิ น ปั น ผล และขึ้ น เครื่ อ งหมาย XD
นจะลดลง
ประธานฯ ขอรั บไปพิจารณาการจัดกิ จกรรมสาหรั บผูถ้ ื อหุ ้น นอกเหนื อจากการกาหนดวันประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี รวมถึงการตอบแทนประเภทอื่นที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้
ผู้ถือหุ้ น แสดงความเห็ นเกี่ ยวกับการกาหนดวันจ่ ายเงิ นปั นผล ซึ่ งควรกาหนดจ่ ายภายใน 7 วัน นับจากวันประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2552
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2552
ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
575,199,551 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 98.7110
ไม่เห็นด้วย
18,701 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0032
งดออกเสี ยง
7,492,200 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 1.2858
วาระที่ 6 รั บทราบการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งก่ อนครบวาระและกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่ งตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการพิจารณาวาระนี้ มีกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วย
1. นายนัที เปรมรัศมี ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า
3. รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
แสดงความจานงขอออกจากห้องประชุ ม จึ งขอให้ นางอรัญรัตน์ อยู่คง ในฐานะเลขานุ การคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูร้ ายงานต่อผูถ้ ือหุน้
นางอรัญรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ขอ
แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการลาออกจากกรรมการของกรรมการบริ ษทั 2 ท่าน การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออก
จากตาแหน่งก่อนครบวาระและรายชื่อบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ คือ
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1. นางดนุชา ยินดีพิธ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 และคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนดาเนิ นการสรรหาและนาเสนอรายชื่ อบุคคลที่ มี
คุ ณ สมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการแทน ซึ่ ง
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนิ นการสรรหาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กาหนด และได้มีมติเห็นสมควรเสนอชื่ อ
นางดนุชา ยินดีพิธ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็ นกรรมการต่อไป และคณะกรรมการ บมจ.
อสมท ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 29 มกราคม 2553 ได้มีมติเลือกตั้ง นางดนุชา ยินดีพิธ เป็ นกรรมการ สาหรับ
ประวัติของผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการได้นาส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ แล้วตามเอกสารการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2553
2. นายอรรถชั ย บุรกรรมโกวิท ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 แต่เนื่ องจาก
นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เหลือวาระการเป็ นกรรมการน้อยกว่าสองเดือน โดยจะครบวาระในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2553 ซึ่ งตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 42 กาหนดว่า “ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนด
ในข้อบังคับนี้ เข้าเป็ นกรรมการแทนในตาแหน่ งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของ
กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน” นอกจากนี้ นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ งกรรมการในรั ฐ วิ ส าหกิ จครบ 3 แห่ ง ตาม พ.ร.บ. คุ ณ สมบัติมาตราฐานส าหรั บกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นคณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เหมาะสม ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระต่อไป
3. สาหรับกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด นั้น
ปั จจุบนั คณะกรรมการ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน) มีจานวน 13 คน โดยกรรมการซึ่ งอยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ น
ผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1) นายนัที
เปรมรัศมี
2) นายอรรถชัย
บุรกรรมโกวิท
3) นายสมบูรณ์
ม่วงกล่า
4) รศ.ดร.วิทยาธร
ท่อแก้ว
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุ มรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ และ
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 4 ท่าน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ได้ดาเนิ นการสรรหาบุ คคลโดยพิ จารณาความเหมาะสม
ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่จาเป็ นและจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่การดาเนิ นงาน
บริ ษทั ฯ โดย บมจ.อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อของบริ ษทั และ
หนังสื อพิมพ์ เชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหา
เป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 -31 ธันวาคม 2552 แต่ไม่มีผใู ้ ดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้นาเสนอรายชื่ อบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าดารงตาแหน่งแทน
กรรมการที่ออกตามวาระเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
และครั้งที่ 3/2553 วันที่ 25 มีนาคม 2553 พิจารณาและมีมติ ให้นาเสนอที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ มี
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ส่ วนได้เสี ยไม่ได้ออกเสี ยงในเรื่ องดังกล่าว สาหรับประวัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการได้
นาส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้วตามเอกสารการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2553 ดังนี้
1) นายนัที
เปรมรัศมี
เป็ นกรรมการอิสระ
2) นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก
เป็ นกรรมการ
3) นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า
เป็ นกรรมการอิสระ
4) รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
เป็ นกรรมการอิสระ
นายธนวัฒน์ ปิ่ นลาภ ผู้ถือหุ้ น สอบถามว่าการออกจากตาแหน่งกรรมการของนายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท เป็ นการ
ออกจากตาแหน่งก่อนวาระหรื อออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานฯ ชี้ แจงว่า นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 และไม่ได้
แต่งตั้งกรรมการแทน เนื่ องจากนายอรรถชัยฯ จะครบวาระการดารงตาแหน่ งในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
2553 เดือนเมษายน ซึ่ งจะทาให้ผทู ้ ี่ได้รับการแต่งตั้งแทนจะต้องออกจากตาแหน่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
2553 เดือนเมษายนเช่นกัน ดังนั้นจึงถือว่าตาแหน่งกรรมการของนายอรรถชัยฯ ครบวาระการดารงตาแหน่ง
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอชื่ อเพื่อรับการสรรหา
เป็ นกรรมการ โดยผูเ้ สนอชื่ อ ต้อ งมี จ านวนหุ ้น รวมกัน ไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5 นั้น เป็ นเรื่ อ งยาก ดัง นั้น ปั จ จุ บัน
คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีจานวน 13 คน ในขณะที่ ขอ้ บังคับบริ ษทั กาหนดให้มีกรรมการได้ไม่เกิ น 15 คน จึ ง
เสนอให้มีกรรมการที่ มาจากผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย เพื่อเป็ นตัวแทนที่ จะช่ วยผูบ้ ริ หารในการทางาน และสร้างความเข้าใจ
ระหว่า งฝ่ ายบริ หารกับ ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย โดยอาจหารื อกระทรวงการคลังในฐานะผูถ้ ื อหุ ้นในหลักการ ซึ่ งถ้าเป็ น
ข้อบังคับสามารถแก้ไขได้ เพราะที่ ผ่านมาประธานทุกท่านจะรับไว้พิจารณาตลอดมา แต่เมื่อเข้ากระบวนการสรรหา
จะติดที่จานวนหุน้ ร้อยละ 5 นอกจากนี้อาจเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยประชุมเพื่อสรรหารายชื่ อกันเองและเสนอชื่ อ
ไปยัง ประธานกรรมการ และให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี เลื อ กตั้ง ทั้ง หมดเป็ นเรื่ องของนโยบายที่
คณะกรรมการฯ สามารถจะรับไปดาเนินการให้เป็ นรู ปธรรมได้
ประธานฯ ชี้ แจงว่า เรื่ องเกณฑ์การเสนอวาระและรายชื่ อบุคคลเข้ารับการสรรหาโดยการกาหนดสัดส่ วนการถือหุ ้น
นั้น เข้าใจว่าเป็ นกฎหมาย หรื อหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. เพื่อจะได้ให้มีการรับรองจากผูถ้ ือหุน้ จานวนหนึ่ งอย่างจริ งจัง จึง
ต้องดาเนิ นการไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรั บประเด็นที่
ผูถ้ ือหุน้ เสนอให้มีกรรมการในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยนั้น กระทรวงการคลัง ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ ต้องดาเนิ นการให้
ระบบรัฐวิสาหกิ จทั้งหลายเดิ นไปในกรอบเดี ยวกัน เพื่ อไม่ให้เกิ ดปั ญหาในการบริ หารจัดการผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้น แม้ว่า
บมจ. อสมท จะรับข้อเสนอดังกล่าว แต่ยงั คงต้องขอรับนโยบายจากกระทรวงการคลัง ซึ่ งกระทรวงคลังเองก็จะต้อง
พิจารณาในภาพรวมทั้งระบบ
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็ นกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไข รวมถึงการ
ดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ ของนางดนุชา ยินดีพิธ ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่
ประธานฯ ชี้ แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนและคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรั บกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิ จ
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พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไข รวมถึงการดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานต่าง ๆ ของนางดนุชา ยินดีพิธ อย่างถี่ถว้ น
แล้ว ไม่ มีขอ้ ขัดข้องในข้อกฎหมายแต่ อย่า งใด และการกลับเข้า มาเป็ นกรรมการอี กครั้ งหนึ่ งของนางดนุ ชาฯ นั้น
คณะกรรมการธนาคารออมสิ นซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ลาดับที่ 2 ของ บมจ. อสมท ได้ให้ความเห็นชอบในการเข้ามาเป็ น
กรรมการแล้ว
นายเกริ ก สามนต์ ธรรม ผู้ถือหุ้ น แสดงความเห็ นว่า ควรจะให้มีคณะอนุ กรรมการคณะหนึ่ งประกอบด้วยผูถ้ ื อหุ ้น
รายย่อยร่ วมกับกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อร่ วมกันพิจารณาและเสนอแนะ ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ รายย่อยคงไม่สามารถเข้าไปเป็ น
กรรมการในคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ เนื่ องจากคงไม่สามารถรวบรวมจานวนเสี ยงได้ตามหลักเกณฑ์ในการ
เสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการตามที่ บมจ. อสมท กาหนด
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นว่า การกาหนดจานวนหุ น้ สาหรับการเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ ราย
ย่อยเข้าไปเป็ นกรรมการ เป็ นดุลยพินิจของบริ ษทั เนื่องจากคู่มือกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน และพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชน ไม่ได้มีการกาหนดไว้
ประธานฯ ชี้ แจงว่า บมจ. อสมท กาหนดจานวนหุ น้ สาหรับการเสนอรายชื่ อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการไว้
เพียง 1 แสนหุน้
นายเกริก สามนต์ ธรรม ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ควรจะแสดงตัวและ
มีการแนะนาตัวต่อผูถ้ ือหุน้
นายโกศล สงเนียม ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นในฐานะผูถ้ ือหุ น้ และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท
ว่า ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยแสดงความประสงค์ขอมี ส่ว นร่ วมในการเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่ ปี 2547 และถึ งแม้จะมี
ข้อจากัดที่ไม่สามารถจะทาให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยมีส่วนร่ วมได้จริ ง แต่ในประเด็นของคณะอนุกรรมการ ได้เห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรนี้ ในฐานะพนักงานคนหนึ่ ง ที่ชดั เจนว่า บมจ. อสมท มีผเู ้ ข้ามาดูแล เอาใจใส่ และทาให้องค์กร
ของเราพัฒนาอย่างเป็ นรู ปธรรม มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับจากสัมคมมากขึ้น ดังนั้นน่าจะเป็ นนิ มิตหมายที่ดีที่
คณะกรรมการ บมจ. อสมท จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยเข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นคณะอนุกรรมการ โดยเปรี ยบเทียบ
กับคู่แข่งสาคัญคือ ทีวีไทย ที่มีสภาผูช้ ม ที่จะนาเสนอประเด็นต่าง ๆ จากทัว่ ประเทศ และมีคณะกรรมการรับเรื่ องราว
ร้องทุกข์เกี่ยวกับการนาเสนอข่าวสารต่าง ๆ จึงน่าจะเป็ นสิ่ งที่ดีถา้ เปิ ดโอกาสให้มีผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยได้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ ในกรณี ของคณะกรรมการกิ จการสัมพันธ์ ตามข้อกฎหมายไม่สามารถเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยเข้ามาเป็ นกรรมการได้ เนื่องจากเป็ นคณะกรรมการที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ซึ่ งไม่ได้เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยอื่นนอกจากนายจ้างกับลูกจ้างเข้ามาเป็ นกรรมการ
ประธานฯ ขอรับไปพิจารณาว่าจะสามารถเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นรายย่อยเข้าเป็ นอนุ กรรมการ หรื อที่ ปรึ กษาของ
คณะกรรมการชุดย่อยชุดใดที่จะเป็ นประโยชน์ต่อ บมจ. อสมท และจะนาเสนอในการประชุมคราวหน้า
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท อาจจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยเข้า
ไปเป็ นกรรมการในคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่งที่จะเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และจะช่วย
กลัน่ กรองงาน รวมถึงแสดงถึงความตั้งใจจริ งที่จะทาให้เกิ ดธรรมาภิบาลขึ้น เนื่ องจากผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยเป็ นผูท้ ี่อยู่ตรง
กลาง และให้ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
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ประธานฯ ขอให้ที่ป ระชุ มพิ จารณารั บ ทราบกรรมการที่ ออกจากต าแหน่ งก่ อนวาระ การแต่ งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบกรรมการที่ออกจากตาแหน่งก่อนวาระ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทน รวมทั้ง
รั บทราบกรรมการที่ ออกจากต าแหน่ งตามวาระ และมี มติ เ ลื อกตั้งบุ คคลตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเสนอทั้ง 4 คน โดยการออกเสี ยงลงคะแนนปรากฎผลดังนี้
1. นายนัที เปรมรัศมี เป็ นกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
574,904,754 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 98.6604
ไม่เห็นด้วย
84,198 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0144
งดออกเสี ยง
7,721,500 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 1.3251
2. นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก เป็ นกรรมการ
เห็นด้วย
574,905,310 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 98.6605
ไม่เห็นด้วย
79,142 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0136
งดออกเสี ยง
7,726,000 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 1.3259
3. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า เป็ นกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
574,886,264 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 98.6573
ไม่เห็นด้วย
114,688 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0197
งดออกเสี ยง
7,709,500 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 1.3230
4. รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว เป็ นกรรมการอิสระ
เห็นด้วย
574,550,910 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 98.5997
ไม่เห็นด้วย
422,763 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0726
งดออกเสี ยง
7,736,779 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 1.3277
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั
ประธานฯ มอบหมายให้ นาง อรัญรัตน์ อยู่คง รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นางอรั ญรั ตน์ อยู่คง รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
รายงานต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ประจาปี 2553 รวมถึงการจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2552 และนาเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่
3/2553 วันที่ 25 มีนาคม 2553 พิจารณาอนุมตั ิให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
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1. ค่ าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการ ปี 2553
ค่ าตอบแทน
รายเดือน

ชื่อคณะ

ค่ าเบีย้ ประชุม
(เฉพาะกรณี ที่มาประชุม)

กรรมการ 10,000/เดือน
1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท
หากเป็ นกรรมการในระหว่างเดื อนให้คานวณค่าตอบแทนตาม (ประธานกรรมการ
30,000.-/เดือน)
สัดส่ วนของเดือน
10,000/เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

15,000/เดือน
5,000 /เดือน

3. คณะกรรมการสรรหา,คณะกรรมการก าหนดค่ าตอบแทน,
10,000 /เดือน
คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ,คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ยง,คณะกรรมการกิจการสั มพันธ์
4. กรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้ รับแต่ งตั้งจากคณะกรรมการฯ ให้
10,000 /เดือน
เป็ น กรรมการ, อนุ ก รรมการฯ และ คณะท างานชุ ด ต่ า ง ๆ
นอกเหนือจากข้ อ 1-3
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ อนุกรรมการ หรื อคณะทางานในชุดต่าง ๆ มากกว่า 2 คณะ
นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นบั รวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 – 4) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะ
เท่านั้น
ทั้งนี้ ประธานและรองประธาน ให้ ได้ รับเบีย้ ประชุมเพิม่ อีกร้ อยละ 25 และร้ อยละ 12.5 ตามลาดับ
2. โบนัสกรรมการ ประจาปี 2552
โบนัสกรรมการ ประจาปี 2552
ได้รับคนละ 170,350 บาท

กรรมการ บมจ. อสมท ได้รับโบนัส
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท
212,938 บาท
ให้ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท
191,644 บาท
ให้ได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 12.5
โดยให้แบ่งจ่ายโบนัสโดยคิดตามสัดส่ วนระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละคน
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3. กาหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายโบนัสกรรมการปี 2553
โบนัสกรรมการ ปี 2553
วงเงินโบนัสกรรมการ
ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุ ทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000 บาท
ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดาเนิ นงาน ต่ากว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลง
ตามสัดส่ วน ดังนี้
- ระดับคะแนนต่ากว่า 3.00 - 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน
- ระดับคะแนนต่ากว่า 2.50 - 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน
หมายเหตุ:
การแบ่งจ่ายโบนัสคิดตามสัดส่ วนระยะเวลาในการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละคน
ทั้งนี้ ประธานและรองประธาน ให้ ได้ รับโบนัสเพิม่ อีกร้ อยละ 25 และร้ อยละ 12.5 ตามลาดับ
นายเสกสรร ศุ ภ แสง ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามเกี่ ย วกับ หลัก เกณฑ์การประเมิ นผลการด าเนิ น งานที่ น ามาก าหนดเป็ น
หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2553
ประธานฯ ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์การประเมินผลที่ นามาเป็ นหลักเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการเป็ นการประเมินผลที่
ด าเนิ น การโดยส านัก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ กระทรวงการคลัง ซึ่ งได้ม อบให้ บริ ษ ัท ทริ ส
คอร์ปอเรชัน่ จากัด หรื อ ทริ ส เป็ นผูป้ ระเมิน โดยผลการประเมินของปี 2552 บมจ. อสมท ได้คะแนน 2.67 ทั้งนี้ การ
ประเมินผลดังกล่าวประกอบด้วยตัวชี้ วดั หลายตัว ทั้งในด้านประสิ ทธิ ภาพทางการเงิ น การใช้จ่ายงบประมาณ การ
เบิ กจ่ าย การปรั บปรุ งองค์กร ความพึ งพอใจของผูบ้ ริ โภคสื่ อ ซึ่ งเป็ นกรอบการประเมิ นมาตรฐานที่ สคร. ใช้กับ
รั ฐ วิส าหกิ จทั้งหลายและนาไปสู่ การจัดประเภทรั ฐวิส าหกิ จ เป็ นรั ฐวิส าหกิ จดี เด่ น ซึ่ งถ้า ผลคะแนนต่ า หมายถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพองค์กรต่า จะมีขอ้ จากัดในการดาเนิ นการทางการเงินหลายข้อ รวมถึงการใช้จ่ายเงิน การขออนุมตั ิต่าง ๆ
ที่ จ ะต้อ งด าเนิ น การกับกระทรวงการคลัง ด้วย ฝ่ ายบริ ห ารและกรรมการ บมจ. อสมท ได้ต กลงกัน ที่ จ ะท าให้
ผลการประเมินในปี 2553 ออกมาดีที่สุด ให้เป็ นผลการประเมิ นที่เป็ นประวัติศาสตร์ ของ อสมท จึงเป็ นเรื่ องท้าทายต่อ
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร อสมท ด้วย สาหรับหลักเกณฑ์การประเมินและผลการประเมิน จะนาเสนอในที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ปี หน้า และนาเสนอบนเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท ด้วย
นายธรรมนูญ มณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับ
1. หลักเกณฑ์การกาหนดค่ าตอบแทนรายเดื อนของกรรมการคนละ 10,000 บาท และประธานกรรมการ
30,000 บาท เนื่ องจากโดยปกติแล้วบริ ษทั จดทะเบียนทัว่ ไปจะกาหนดให้ประธานได้ค่าตอบแทนเพิ่มร้อยละ 25 รอง
ประธานได้เพิ่มร้อยละ 12.5 เช่นเดียวกับเบี้ยประชุม
2. การกาหนดกรอบหลักเกณฑ์การจ่ ายโบนัสปี 2553 เป็ นสิ่ งที่ ดี และเป็ นตัวเลขที่ ยอมรั บได้ แต่ ค วรจะ
นาเสนอหลักเกณฑ์การประเมินและตัวชี้ วดั หรื อ KPI ที่จะนามาประเมินกรรมการ รวมถึงกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ด้วย เพื่อความโปร่ งใส ชัดเจน และมีธรรมาภิบาล
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ
1. การประเมินผลการปฎิบตั ิงานกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
2. การเป็ นกรรมการในคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ของประธานกรรมการ
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ประธานฯ ชี้แจงว่า
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นควรจะกาหนดให้ประธานกรรมการได้ค่าตอบแทนสู ง
กว่า กรรมการอื่ นด้วยเหตุ ผลว่า ประธานกรรมการ อสมท ได้รั บค่ า ตอบแทนต่ าที่ สุ ดในบรรดากรรมการทั้ง หมด
เนื่ องจากตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการจะต้องไม่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด
เลย ดังนั้นถึงแม้วา่ จะกาหนดให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 แต่ยงั คงได้ค่าตอบแทนต่าที่สุด
ในบรรดากรรมการทั้งหลาย ซึ่ งก็ขดั กับภาระและความรับผิดชอบ
2. การประเมินผลการปฎิ บตั ิ งานกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ดาเนิ นการโดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึ่ งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจาปี 2553
โบนัสกรรมการ ประจาปี 2552 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจาปี 2553
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจาปี 2553
โบนัสกรรมการ ประจาปี 2552 และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจาปี 2553 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
573,507,349 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 98.4194
ไม่เห็นด้วย
1,631,763 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.2800
งดออกเสี ยง
7,578,843 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 1.3006
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2553
ประธานฯ เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น อนุ มตั ิ แต่ งตั้งสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น
เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั
เช่นเดี ยวกับรัฐวิสาหกิ จอื่นๆ โดยมีค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2553 (มกราคม-ธันวาคม 2553) เป็ นเงิ น
1,500,000 บาท เท่ากับปี 2552
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2553 ตามที่
เสนอ
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2553 ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
572,100,201 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 98.1779
ไม่เห็นด้วย
2,946,201 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.5056
งดออกเสี ยง
7,671,553 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 1.3165
วาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีเรื่ องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรื อไม่
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะ แจ้งว่า ควรรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการเรื่ องต่างๆ ของ บมจ.
อสมท เป้ าหมายแผนงานในการดาเนินงาน และตัวชี้วดั การประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้ง การกาหนดกลยุทธ์ที่
จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน
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นายสมชาย จันทรสอาด ผู้ถือห้ นุ
1. ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการดาเนิ นการของสถานี วิทยุฯ FM 99 MHz ในกรณี การโฆษณาสิ นค้า
แอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่กฎหมายกาหนดห้าม
2. ข่าวที่ปรากฏในสื่ อเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ในการจัดผังรายการ
3. ความคืบหน้ากรณี ขอ้ ร้องเรี ยนการกระทาทุจริ ตของพนักงานสถานีวิทยุฯ FM 99 MHz ในการขายเวลา
โฆษณาและการจัดกิจกรรมไปต่างประเทศ
ผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ช้ ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ปี 2552 ซึ่ งเพิ่มสูงขึ้นกว่า ปี 2551
2. เหตุผลที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน ในหัวข้อเงินลงทุนระยะสั้น ในปี 2551-2552 ซึ่ งติดลบรวม
16 ล้านบาท
3. เหตุผลที่รายได้ของสถานี วิทยุฯ ลดลง ในขณะที่รายได้ของสถานี โทรทัศน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งแนวทางในการ
แก้ไข
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ
1. ความคืบหน้าในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่
2. ความคืบหน้ากรณี บริ ษทั ไร่ สม้ จากัด เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจาก บมจ. อสมท
3. ระบบการบริ หารงานบุคคลและหลักธรรมาภิบาล ที่จะสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ น
รู ปธรรม
4. ระบบบริ หารจัดการกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน
นางอรวรรณ ชูดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
1 ขอทราบเป้ าหมายและแนวทางที่ จะสร้างความโดดเด่นในเชิ งการกากับดูแลหรื อการบริ หาร บมจ. อสมท
ให้ชดั เจนในด้านใดด้านหนึ่ง
2. ในภาวะความไม่ ส งบในสั งคมปั จจุ บัน แม้ว่ า บมจ. อสมท จะด าเนิ นการที่ ส นองนโยบายรั ฐ แต่
ขณะเดี ยวกัน บมจ. อสมท ควรทาหน้าที่ เป็ นสื่ อมื ออาชี พ เข้มแข็งนาเสนอสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์แก่สังคม และได้รับ
ความเชื่อถือในความเป็ นกลาง
ผู้ถือหุ้ น ขอให้จดั ช่องทางในการที่ผถู ้ ือหุ น้ จะสามารถสื่ อสารกับคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้โดยตรง และมีการ
ประชาสัมพันธ์ การดาเนิ นการ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ และ
ควรมีการจัดสรรเวลาเพื่อนาเสนอรายการที่ เปิ ดโอกาสให้พูดคุยเกี่ ยวกับเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมใน
ขณะนั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทุ กคน เข้า ร่ วมประชุ มสามัญ ประจาปี ผูถ้ ื อหุ ้นฯ อย่า งครบถ้ว น
เนื่องจากเป็ นเกณฑ์วดั การกากับดูแลกิจการที่ดีประการหนึ่งขององค์กร
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นางญานินทร์ จารุ ดุล ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า
1. แม้วา่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีเป้ าหมายในการเป็ น best improvement และมุ่งสู่การเป็ นองค์กรชั้นนา
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น อย่ า งไรก็ ต าม บมจ. อสมท เป็ นองค์ก รของรั ฐ การก าหนด vision ขององค์ก ร ควรให้
ความสาคัญกับการสื่ อสารในสภาพสังคมปัจจุบนั สาหรับประชาชนในระดับรากหญ้าด้วย ซึ่ งจะมีส่วนช่วยลดช่องว่าง
ทางฐานะของประชาชนในสังคม สาหรับความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นเรื่ องสาคัญในฐานะของการเป็ นสื่ อที่ควรเน้น
การสื่ อสาร ให้ความรู ้ สร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องแก่ประชาชนในประเทศ ขณะเดี ยวกัน ควรเสริ มเรื่ อง CSR เพราะ
บมจ. อสมท เป็ นองค์กรของรัฐที่แม้จะต้องดาเนิ นธุ รกิจเพื่อหารายได้ แต่ควรต้องเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม
ควบคู่กนั ไปด้วย
2. ประเด็นของรายงานประจาปี 2552 ซึ่ ง บมจ. อสมท มิได้แจกให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นทุกคน และผูถ้ ือหุ ้นบางคน
แจ้งว่าเพิ่งได้รับก่อนหน้าการประชุม ทาให้ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ นั้น ผูถ้ ือหุ ้นสามารถขอรับรายงาน
ประจาปี ฯ ได้ตามแบบฟอร์มในหนังสื อเชิญประชุมฯ ซึ่ งวิธีการเช่นนี้ เป็ นการบริ หารเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่ง
นางสาวหยาดอรุ ณ รัศมีเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า
1. ให้จดั การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ฯ ในเดือนมีนาคมของปี เนื่ องจากการประชุ มในเดือนเมษายน จะตรงกับ
การประชุมขององค์กรอื่นจานวนมาก ทาให้ลดโอกาสที่จะสามารถเข้าร่ วมประชุมได้อย่างครบถ้วน
2. ขอให้จดั ให้มีของที่ระลึกสาหรับผูถ้ ือหุน้ เช่นเดียวกับปี ก่อน
3. ให้มีการจัดกิจกรรมสาหรับผูถ้ ือหุน้ เช่น เปิ ดโอกาสในการเข้าร่ วมรายการต่างๆ
4. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีส่วนร่ วมในการเป็ นคณะกรรมการหรื อคณะทางานชุดย่อย
ประธานฯ ชี้แจงว่า
1. การทุจริ ตของพนักงานสถานีวิทยุฯ นั้น ฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท ได้ลงโทษให้ออกจากงาน และแจ้งความ
คดีอาญารวมทั้ง ฟ้ องร้องต่อ ปปช.แล้ว
2. การพัฒนาที่ ดิน 50 ไร่ ได้มีการเจรจาและมี หนังสื อถึ ง การรถไฟฟ้ ามหานคร หรื อ รฟม.เพื่ อขอความ
เห็นชอบในการเปิ ดทางเข้า -ออก ซึ่ ง รฟม. ยินดี ที่จะดาเนิ นการให้โดย บมจ. อสมท ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายจานวนหนึ่ ง
ต่อมาคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีความเห็นว่า ควรจะดาเนิ นการในระยะยาวเพื่อความคุม้ ค่าในการลงทุน จึงได้ขอ
เปิ ดทางเข้า-ออกเป็ นการถาวร ซึ่ งขณะนี้อยูร่ ะหว่างการติดตามเรื่ องจาก รฟม.
3. กรณี บริ ษทั ไร่ สม้ จากัด คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หาร บมจ. อสมท ได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเป็ นพิเศษ
เนื่องจากเป็ นผลประโยชน์ขององค์กรและเป็ นเรื่ องที่ได้รับความสนใจจากสาธารณะโดย บมจ. อสมท ได้รับรายได้ใน
ส่ วนที่ขาดประโยชน์ตอบแทนกลับคืนมาส่ วนหนึ่ งแล้ว และขณะนี้ คดีระหว่าง บมจ. อสมท กับ บริ ษทั ไร่ ส้มฯ อยู่
ในระหว่างการดาเนินการของ ปปช. อย่างไรก็ตาม ยังจาเป็ นที่จะต้องตั้งสารองค่าใช้จ่ายไว้ตามหลักการบันทึกบัญชี
ปกติ
4. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้มีความตกลงอย่างไม่เป็ นทางการ โดยมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทาให้
บมจ. อสมท เป็ นองค์กรที่ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในปี 2553 รวมทั้ง ได้รับการยกย่องในกลุ่มของรัฐวิสาหกิจที่มี
พัฒนาการดี เด่น คือ Best improvement ซึ่ งแนวทางและมาตรการในการดาเนิ นการเพื่อบรรลุเป้ าหมายดั งกล่าว คื อ
การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของ บมจ. อสมท ในทุ กๆด้าน และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน เช่น ในการเบิกจ่ายงบลงทุน ได้กาหนดให้เป็ นความรับผิดชอบของหน่วย
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ที่ของบลงทุน ที่จะต้องเร่ งรัดดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกระบวนการและแล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด โดยหากไม่
สามารถดาเนินการได้ จะนามาพิจารณาประกอบในการเลื่อนเงินเดือนประจาปี ของฝ่ ายนั้น ๆ
5. บมจ. อสมท ได้จดั เตรี ยมช่องทางสาหรับการสื่ อสารระหว่างผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ทาง
www.mcot.net/ir โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริ ษทั ดูแลรับผิดชอบ
ประธานฯ มอบให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ช้ ี แจงกรณี ผลกระทบจาก พ.ร.บ. การประกอบกิ จการกระจายเสี ยงฯ
และ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ทิศทางของโทรทัศน์ดาวเทียม และอาเซี ยนทีวี
นายธนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงว่า
1. ยืนยันกับผูถ้ ือหุ น้ เพื่อให้มีความเชื่ อมัน่ ในการบริ หารองค์กรของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร บมจ. อสมท
โดยสิ่ งแรกที่ เริ่ มดาเนิ นการ คื อ การทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ขององค์กรร่ วมกันกับคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
บมจ. อสมท โดยมีเป้ าหมายการเป็ นผูน้ าสื่ อสร้างสรรค์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซี ยน เป็ นสื่ อที่มีสาระประโยชน์
กับประชาชน เป็ นสื่ อครบวงจรในยุค โลกาภิ วฒั น์ และกาหนดเป้ าหมายระยะยาวในการเป็ นผูน้ าในอาเซี ยน ซึ่ งเริ่ ม
ด้วยการเป็ นผูน้ าการสื่ อสารในประเทศไทย และถึงแม้ว่าในปี 2552 ที่ผ่านมา รวมทั้งในปี นี้ มีความเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงสู ง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย และ
ภาวะการณ์แข่งขันที่ เพิ่มขึ้ นอย่างมาก ฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท ก็ได้มีการวิเคราะห์ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว
แผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อนาไปสู่รายละเอียดของการดาเนิ นการในแต่ละส่ วน โดยมีความตั้งใจและความพยายามที่
จะทาให้ดีที่สุด
2. ในการจัดการดูแลคลื่นความถี่ เป็ นนโยบายหลักของ บมจ. อสมท ที่ จะนาคลื่นความถี่ท้ งั หมดที่ มีอยู่มา
สร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประเทศชาติและผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งเกิดประโยชน์ในเชิ งธุ รกิจอย่างแท้จริ ง ซึ่ งได้มีการ
กาหนดแผนงานพัฒนา นอกเหนือจากแผนในการรักษาคลื่นความถี่
3. พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ได้ผา่ นสภาผูแ้ ทนราษฎรแล้ว กาลังเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา ซึ่ งฝ่ าย
บริ หาร บมจ. อสมท ได้พิจารณาในรายละเอียดของ พรบ. ฯ ที่จะเป็ นปั ญหาจากัดสิ ทธิ ในการดาเนิ นธุ รกิจของ บมจ.
อสมท หรื อทาให้ตอ้ งแบ่งส่ วนแบ่งรายได้ เช่น ธุรกิจสัมปทาน และได้ไปชี้ แจงต่อคณะกรรมาธิ การร่ างกฎหมาย โดย
ชั้นต้นสัมปทานทั้งหมดที่ มี ณ ปั จจุ บัน ไม่ ต ้องแบ่ งรายได้ค รึ่ งหนึ่ งตามข้อกฎหมายเดิ มให้กบั หน่ วยงาน กสทช.
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทีมงานที่เฝ้ าดูแลผลกระทบที่อาจจะมีต่อการดาเนิ นการ ซึ่ งหากมีผลกระทบจะได้เตรี ยมการ
ตั้งหน่วยงานหรื อแผนงานที่จะมารองรับกับการเปลี่ยนแปลง
4. ในธุ รกิ จเดิ มที่ เป็ นธุ รกิ จหลัก ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาและปรับผังรายการโทรทัศน์ มีการพิจาณา
ร่ วมกันในรู ปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ที่
กากับดูแลทั้งด้านโทรทัศน์ ผูช้ ่ วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ที่ดูแลด้านการตลาด สานักข่าวไทย และทุกหน่วยงาน
สาคัญที่เกี่ยวข้อง เข้ามีส่วนร่ วมในการพิจารณาผังรายการ
5. ในกรณี ทรู วิชนั่ ส์ ได้มีการเจรจาร่ วมกัน และเตรี ยมการแต่งตั้งคณะทางานกากับดูแลการบริ หารสัญญาฯ
อย่างเป็ นระบบ และเป็ นรู ปธรรมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูช้ มและผูถ้ ือหุน้
6. ในด้านการบริ หารจัดการสถานี วิทยุฯ ซึ่ งปั จจุบนั มีวิทยุชุมชนเกิดขึ้นจานวนมาก ฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ในการรักษารายได้ โดยสถานี วิทยุฯ อสมท ในหลายคลื่น ได้รับความนิ ยมในอันดับต้นๆจาก
ผูฟ้ ัง ซึ่ งได้พยายามต่อยอดด้วยการผนึกกับสื่ อใหม่ๆ
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7. ธุรกิจใหม่
7.1 โทรทัศน์ดาวเทียมซึ่ งเกิดขึ้นจานวนมาก ในชั้นต้นยังมีผลกระทบไม่มากนัก เนื่ องจากรายได้ส่วนใหญ่
มาจากการขายโฆษณา ซึ่ งบริ ษทั โฆษณายังเชื่อมัน่ ในการลงโฆษณากับ สถานี โทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ มากกว่าการซื้ อ
สื่ อโฆษณาในช่องโทรทัศน์เคเบิ้ลดาวเทียม อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท มีแผนเปิ ดช่องโทรทัศน์ดาวเทียมอีกประมาณ
5 ช่อง
7.2 การปรับปรุ งพัฒนาเว็ปไซด์ในรู ปแบบของการนาเสนอที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรื อแม้แต่ดูคลิป
รายการย้อนหลังได้ง่ายขึ้น สามารถดูผา่ นมือถือ smartphone อย่างเช่น iphone หรื อ Blackberry ได้
7.3 ในส่ วนสิ ทธิ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนตัวแล้วเห็นด้วยอย่างยิ่ง และมีความตั้งใจที่จะดาเนิ นการใน
ลักษณะ MCOT Club ที่ให้สิทธิ ประโยชน์กบั ทั้งผูถ้ ือหุน้ หรื อผูท้ ี่รับชมรายการหรื อผูบ้ ริ โภคสื่ อต่างๆ ของ บมจ. อสมท
อย่างต่อเนื่อง
7.4 ส่ วนของการพัฒนาองค์กร ถือเป็ นปัจจัยสาคัญ โดยในช่วงที่ผา่ นมา มีการกาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลกิ จการที่ ดี ซึ่ งจะเป็ นส่ วนที่ ทาให้มีการทางานที่ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยขณะนี้ กาลังเข้าสู่ ขบวนการพัฒนา
ระบบการทางานอื่นๆ เช่ น business process ให้ทนั ต่อการแข่งขันในธุ รกิ จ การปรับกฎระเบียบให้สอดรับกับการ
ท างานยุค ใหม่ การวางระบบด้า น IT เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อให้ก ารบริ ห ารกิ จ การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
นอกจากนี้ ยังได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยระบบ training เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรภายใน
7.5 ในความเป็ นสื่ อมืออาชี พ นั้น มีสานักข่าวไทยซึ่ งถือเป็ นหน่ วยงานข่าวแห่ งแรกของประเทศ ได้มี
การดูแล ร่ วมกับที มงานบริ หารอย่างใกล้ชิด นาเสนอด้านข้อมูลข่าวสารโดยยืนหยัดหลักการความเป็ นมื ออาชี พ
ครบถ้วนและรอบด้าน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริ งต่อผูช้ ม ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการทาหน้าที่สื่อและผลักดัน
ให้ประเทศมีการพัฒนาต่อไป
ประธานฯ รายงานเพิ่มเติมดังนี้
1. รายการข่าวต้นชัว่ โมงของ บมจ. อสมท ในช่วงสถานการณ์ ได้ขยายเวลาออกไปอาจจะเป็ น 10 นาที หรื อ
10 กว่านาที มีการส่ งที มข่าวจานวนมากลงไปในพื้นที่ และในขณะที่มีเหตุด่วน/สาคัญ ก็จะนาเสนอสถานการณ์ได้
ทันที รวมทั้งมีการจัดรายการพิเศษเพิ่มขึ้นในช่วง prime time
2. ประเด็นปัญหาการจัดผังรายการ ได้เชิ ญผูท้ ี่เกี่ยวข้องมาสอบถาม รวมทั้งติดต่อกับเจ้าของรายการบางราย
ด้วยตัวเองเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริ ง ซึ่ งได้รับการยืนยันว่าไม่มีกรณี การทุจริ ต
นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณี ผลกระทบต่อ บมจ. อสมท เมื่อมี พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
นายธนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้ แจงว่า จะมีผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะในส่ วนของคลื่นความถี่
นั้นขึ้ นอยู่กบั ดุ ลยพินิจของ กสทช. ซึ่ งข้อกฎหมายในชั้นต้น ยังมีสิทธิ ในการใช้คลื่นความถี่ เดิ มหรื อสัมปทานเดิ ม
จนกว่าจะหมดอายุสัญญา แต่หลังจากนั้นต้องเข้าสู่ ขบวนการขอจัดสรรคลื่นความถี่ โดยต้องแข่งขันกับเอกชน ซึ่ ง
หลายรายมีความพร้อมทั้งด้านการเงินและระบบการบริ หารจัดการที่มีความคล่องตัวมากกว่า อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หาร
บมจ. อสมท ได้พยายามชี้แจงคณะกรรมาธิ การร่ างกฎหมาย เพื่อพิจารณาในส่ วนของ บมจ. อสมท ซึ่ งเป็ นรัฐวิสาหกิจ
นาคลื่นความถี่มาสร้างผลประโยชน์ให้กบั ประชาชนและภาครัฐ นอกจากนี้ ในเชิ งธุ รกิจ บมจ. อสมท ได้มีการกาหนด
แผนการ รู ปแบบของการทาธุ รกิ จ ทั้งในลักษณะที่ บมจ. อสมท ผลิ ตเอง การร่ วมผลิตกับผูผ้ ลิ ตกับรายการชั้นนา
สร้างพันธมิตร สร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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นายสมชาย จันทร์ สะอาด ผู้ถือหุ้น ฝากให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ดูแลการบริ หารจัดการสถานี วิทยุฯ FM 99 MHz
อย่างใกล้ชิด เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน แต่มีการจัดกิจกรรมไปต่างประเทศบ่อยครั้ง
นายเจษฎา พรหมจาต หั วหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้ แจงว่า ค่ าใช้จ่ายค้างจ่าย ในส่ วนของค่ าใช้จ่ายในการขาย
ค้างจ่าย จะสอดคล้องกับยอดขายที่ เพิ่มขึ้น และโบนัส สาหรับเงินลงทุนระยะสั้นที่ลดลงในปี 2552 นั้น เนื่ องจากเดิ ม
เงิ นฝากประจาที่มีอายุเกิ นกว่า 3 เดื อน ลดลงจากปี 2551 โดยบางส่ วนจัดไปอยู่ในกลุ่มที่ มีภาระผูกพัน อาทิ เงิ นฝาก
ประจา 12 เดือนที่ เพิ่มขึ้ น ส่ วนของรายได้ดา้ นวิทยุซ่ ึ งเพิ่มขึ้ นเพียงเล็กน้อย เนื่ องมาจากรายได้โฆษณาวิทยุฯ ของปี
2552 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2551 เพราะการดาเนิ นกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง ทาให้รายได้โฆษณาบางส่ วนถูกโยกไปเป็ น
รายได้จากโครงการ
นายสมชาย จันทรสอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
1. สถานี วิทยุฯ คลื่ นใดที่ ขาดทุน เนื่ องจากปกติ สถานี ที่ ขาดทุนไม่ควรจัดกิ จกรรมเดิ นทางไปต่างประเทศ
นอกจากนี้ การซื้ อ โฆษณาโทรทัศ น์ บ วกกับ วิ ท ยุ เ ป็ นกลยุ ท ธอย่ า งหนึ่ ง ที่ ท าให้ตัว เลขของสถานี วิ ท ยุ ฯ ดู ดี ข้ ึ น
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของสถานีวิทยุฯ FM 99 MHz ที่สูงกว่าคลื่นอื่น และขาดทุนเมื่อเทียบกับเป้ าหมายของสถานี
2. การจัดกิจกรรมไปต่างประเทศโดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย 8 หมื่นกว่าบาท/คน ทั้งที่มีผสู ้ นับสนุนรายการ
แต่ เ จ้า หน้าที่ นาไปขายและรั บเงิ นเป็ นของตน รวมทั้งมี การให้พ รรคพวก ซึ่ งพักอยู่ที่ เ ดี ย วกัน เป็ นผูโ้ ชคดี แม้แ ต่
พนักงาน อสมท สถานี วิทยุฯ FM 99 MHz เอง ดังนั้นพนักงานจากสถานี วิทยุคลื่นอื่นๆ ทั้งหมด จึงได้ลงชื่ อกันเพื่อ
กล่าวโทษ แต่บุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบสู งสุ ดยังคงปฏิบตั ิงานอยู่ โดยไม่มีความผิด นอกจากนี้ ยังมีบุคคลหนึ่ งซึ่ งทางาน
เมื่อปี 2548 ในสถานี วิทยุฯ FM 99 MHz ต่อมาเปลี่ยนชื่ อแล้วลาออกจากสถานี วิทยุฯ FM 99 MHz ไปอยู่สถานี วิทยุฯ
media lover 88.5 จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อและกลับเข้ามาทางานที่ บมจ. อสมท สถานีวิทยุฯ FM 99 MHz อีก
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้อมูลที่น่าจะเป็ นประโยชน์ ขอให้ส่ง
ข้อมูลทั้งหมดมาที่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจะได้ทาการตรวจสอบและดาเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
นายสมชาย จันทรสอาด ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ประธานในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2552
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552
ประธานฯ ขอให้จดั ส่ งข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้อีกครั้งหนึ่ง
ประธานฯ ชี้ แจงเรื่ องการดาเนิ นการเกี่ ยวกับสัญญาร่ วมดาเนิ นกิ จการกับ บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด ซึ่ งตั้งแต่เข้ามารั บหน้าที่ ประธานกรรมการ อสมท ตั้งแต่ ปี 2552 และทา
หน้าที่ประธานกรรมการนั้น ได้แจ้งกับคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และสื่ อมวลชนว่า มีเรื่ องเร่ งด่วนที่ จะต้องดาเนิ นการ
ในปี ที่ผา่ นมาประกอบด้วย
1. ดาเนินการสรรหากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ให้ได้โดยเร็ วที่สุด รวมทั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักงานตรวจสอบ
2. การบริ หารจัดการองค์กร ให้มีประสิ ทธิ ภาพสูงขึ้น ดูแลเรื่ องสวัสดิภาพ ความมัน่ คง ประสิ ทธิ ภาพและสาย
การทางานของพนักงาน บมจ. อสมท ซึ่ งไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็ นเวลานาน ได้พยายามจัดวางโครงสร้าง กาหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งใหม่ และพิจารณาการปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนและปรับสภาพการจ้างจาก
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พนักงานชัว่ คราวเป็ นพนักงานประจา ซึ่ งขณะนี้ ทาไประดับหนึ่ งแล้ว รวมทั้งโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนดหรื อ
Early Retire ของพนักงาน อสมท ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการรับสมัคร และดาเนินการเพื่อจะลดพนักงานในบางส่ วน
3. การดาเนิ นการที่เรี ยบร้อยแล้ว คือ การอนุญาตให้ทรู วิชนั่ ส์ มีโฆษณาได้ เป็ นการดาเนิ นการตามกฎหมาย
การประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสี ยงที่ประกาศใช้ในปี 2550 โดยอนุญาตให้เคเบิ้ลทีวีโฆษณาได้ไม่
เกิ น 6 นาที ใน 1 ชั่ว โมง ทั้งนี้ ทรู วิ ชั่น ส์ จะต้อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้กับ บมจ. อสมท ในส่ ว นโฆษณาที่ เ พิ่ มขึ้ น
เหมือนกับค่าตอบแทนเดิม คือร้อยละ 6.5 ของรายได้ที่ได้รับจากกิจการนั้น และในเวลาเดียวกัน อสมท ได้ตรวจสอบ
ว่า ในช่ วงที่ ผ่านมานั้น ทรู วิชั่นส์ ออกจากการเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ฯ ซึ่ งขัดกับเงื่ อนไขของ
สัญญา ทาให้โอกาสของ อสมท ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในการที่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และจากราคาหุน้ ที่หายไป ซึ่ ง ทรู วิชนั่ ส์ ตกลงที่จะชดเชยความเสี ยหายในส่ วนนี้ ให้กบั บมจ. อสมท เป็ นเงินประมาณ
90 ล้านบาท นอกจากนี้ยงั มีกรณี ไม่ได้แจ้งรายการต่างๆ ให้กบั บมจ. อสมท ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด จึงมีค่าปรับ
ซึ่ งกาหนดไว้ตามสัญญา ประมาณ 20 กว่าล้านบาท รวมเป็ นประมาณ 110 ล้านบาท และจะได้รับส่ วนเพิ่มจากร้อยละ
6.5 ของรายได้โฆษณา ซึ่ งขณะนี้ มีการตั้งคณะกรรมการติดตามและดูแล บัญชี การโฆษณา ดังนั้นในปี 2553 รายได้
ของ บมจ. อสมท จากคู่สญ
ั ญาสัมปทานจะมีส่วนเพิ่มขึ้นมากพอสมควร
4. สัญญาร่ วมดาเนิ นกิจการกับ บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด (BEC) ในการแก้ไขสัญญาครั้งที่ 2
ปี 2533 ได้กาหนดรอบอายุสัญญารอบแรก 20 ปี และรอบที่ 2 เป็ นเวลา 10 ปี โดยกาหนดไว้ชดั เจนว่า เมื่อครบ 20 ปี
แรก ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 หาก บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จากัด ไม่ได้ทาผิดสัญญา ให้ถือว่าสัญญามีผล
ต่ อ ไปอี ก 10 ปี ทัน ที และก าหนดค่ า ตอบแทนในลักษณะค่ า ตอบแทนคงที่ 10 ปี รวมเป็ นเงิ น 2,002 ล้า นบาท
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดปัจจุบนั ได้พิจารณาเห็นว่า สัญญานี้จะต่อไปโดยอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ
BEC ไม่ได้ทาผิดสัญญาในระหว่าง 20 ปี แรก และก่อนที่ จะครบรอบระยะเวลา 20 ปี BEC จะต้องปรั บปรุ งวัสดุ
อุปกรณ์ในสถานีออกอากาศหรื อเครื่ องส่ ง ตามที่ อสมท เห็นชอบในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาท ซึ่ ง BEC ได้ ตกลง
ดาเนิ นการในวงเงินประมาณ 70 ล้านบาท รวมทั้งส่ งมอบหนังสื อค้ าประกันของธนาคาร (bank guarantee) ในวงเงิน
ดังกล่าว เพื่อเป็ นหลักประกันให้ อสมท เรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในเงื่อนไขข้อแรกที่ BEC ต้องไม่ทาผิดสัญญานั้น บมจ.
อสมท ได้แต่ งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการปฏิ บตั ิ ตามสัญญาตามมาตรา 22 ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชน
ร่ วมงานหรื อกิจการของรัฐ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่ งคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีความเห็นสรุ ปว่า
เท่าที่ตรวจสอบมาทั้งหมด ไม่พบว่า BEC ผิดสัญญา เว้นแต่กรณี เดียว คือ การที่ BEC ย้ายที่ทาการหลายแห่ ง ซึ่ งกรณี น้ ี
จะเป็ นเรื่ องของถ้อยคาในสัญญา ใช้คาว่าขยายเครื อข่าย ซึ่ งจะต้องขอความเห็นชอบจาก อสมท ก่อนดาเนิ นการ โดยมี
ข้อสังเกตว่าการย้ายที่ทาการ เป็ นการขยายโครงข่ายหรื อไม่ จึงให้หารื อไปยังสานักงานอัยการสูงสุ ด อย่างไรก็ตาม คณ
กรรมการ บมจ. อสมท เห็ นว่า กรณี น้ ี ไม่ใช่ การขยายโครงข่าย การขยายโครงข่ ายหมายถึ ง รั ศมี การออกอากาศ
เพิ่มขึ้นหรื อเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไม่ได้หมายถึงการย้ายห้องส่ งจากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ ง หรื อย้ายสถานี ไปยังอีกที่
หนึ่ ง จึงมีความเห็นว่า กรณี ของ BEC WORLD นั้น การดาเนิ นการทั้ง 2 เงื่ อนไขนั้นเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว ระยะเวลา
ของสัญญา 10 ปี ที่เหลือจึงเดินต่อไป โดยทั้งนี้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เจรจากับ BEC ว่า การแก้ไขสัญญาเมื่อปี
2533 นั้น ทาให้ บมจ. อสมท เสี ยประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เพราะการปรับเปลี่ ยนจากการคิ ดส่ วนแบ่งรายได้แบบ
เดียวกับ ทรู วิชนั่ ส์ คือ ร้อยละ 6.5 ของรายได้รวม เปลี่ยนเป็ นค่าตอบแทนคงที่รายปี ผูอ้ านวยการ อ.ส.ม.ท. ในขณะ
นั้น โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ อสมท และคณะรั ฐ มนตรี ในเวลานั้น มี ม ติ เ ห็ น ชอบ เพราะฉะนั้น
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บมจ. อสมท ไม่สามารถดาเนิ นการใดๆ กับสัญญาได้ จึงเจรจาขอให้ BEC ชดเชยความเสี ยหายกับ บมจ. อสมท ซึ่ ง
BEC ตกลงที่จะจ่าย 405 ล้านบาท และ บมจ. อสมท ได้มีหนังสื อถึงรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความ
เห็นชอบในการรับเงิ น ต่อมากระทรวงการคลังได้มีหนังสื อถึง บมจ. อสมท แสดงความเห็นว่า ต้องดาเนิ นการตาม
พ.ร.บ ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดาเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เนื่องจากอาจจะเข้าข่ายของการต่อ
สัญญา ซึ่ งจะต้องตั้งคณะกรรมการฯ ตามมาตรา 13 ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อให้ความเห็นชอบในประเด็นต่างๆ ใน
สัญญา รวมทั้งค่าตอบแทนด้วย ดังนั้นในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ บมจ. อสมท จึ งต้องปฏิบตั ิตาม
โดยเสนอกรรมการชุ ดนี้ พิจารณา และได้แ ต่ งตั้งให้ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ เอกพจน์ เป็ น
ประธานคณะกรรมการฯ หากคณะกรรมการฯ มาตรา 13 เห็นชอบอย่างเดียวกับที่กรรมการ บมจ. อสมท เสนอ จึ ง
จะแจ้งรัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี เพื่ อขอความเห็นชอบในแนวทางที่ จะรับเงิ นค่าตอบแทนนี้ ต่อไป ทั้งนี้
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ขอให้ BEC มีจดหมายยืนยันว่า ยินดีจะจ่ายเงินโดยไม่เกี่ยวกับสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เรี ยบร้อยแล้ว และ บมจ. อสมท ได้มีจดหมายสนองรับไปแล้ว ซึ่ งคาดว่าภายในไตรมาสที่ 2 มีโอกาสที่จะได้รับเงิ น
ดังกล่าวมาเป็ นรายได้ของ อสมท
นายสมชาย จันทร์ สอาด ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณี พนักงานขายสถานี วิทยุฯ FM 99 MHz ซึ่ งลาออกไปแล้ว เนื่ องจาก
ถูกประเมินว่าผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย เนื่องจากยอดขายโฆษณาถูกโอนไปเป็ นชื่ อของผูบ้ ริ หารสถานี
และขณะนี้ได้ร้องต่อศาลแรงงาน กรณี ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากการไม่ได้รับเงินรางวัลนาเข้าสาหรับรายได้ที่หามา
ได้ในช่ วงเวลาที่ ปฏิ บตั ิ งานใน อสมท ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลฯ ดังนั้นหากผูบ้ ริ หารดาเนิ นงานไม่
ได้ผลตามเป้ าหมาย ก็ควรต้องมีการพิจารณา เพื่อประเมินความเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งต่อไป ด้วยมาตรฐาน
เดียวกัน
ประธาน รับข้อสังเกตว่า ถ้าการดาเนินการไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ก็ควรจะต้องมีผรู ้ ับผิดชอบ
นายวิโรจน์ ทรงวัฒนา ผู้ถือหุ้ น สอบถามเกี่ ยวกับ จานวนเงิ นที่ ตกลงกับ บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด
จานวน 405 ล้านบาท ซึ่ งน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับผลการประกอบธุ รกิจของสถานี โทรทัศน์ช่อง 3 และมีความเป็ นไป
ได้มากน้อยเพียงใดในการเจรจาเพื่อขอเพิ่มจานวนเงินที่ควรจะจ่ายให้กบั บมจ. อสมท รวมไปถึงการยกเลิกสัญญาหาก
ไม่สามารถขอเพิ่มจานวนเงินค่าตอบแทนได้
ประธานฯ ชี้แจงว่า
1. การบอกเลิกสัญญามีเงื่ อนไข 2 ประการคือ ผิดสัญญา หรื อไม่ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งอุปกรณ์เครื่ องส่ งใน
วงเงินไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านบาท ซึ่ งคณะกรรมการประสานงานฯ ตามมาตรา 22 พิจารณาแล้วไม่พบว่าผิดสัญญา
2. บริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จากัด ได้มีหนังสื อตอบเรี ยบร้อยแล้วว่ายินดี จ่ายเงิ นจานวน 405 ล้าน
บาท
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ประธานฯ กล่าวขอบคุ ณผูถ้ ือหุ ้นทุกคน โดยหวังว่าจะได้มีโอกาสร่ วมกันพัฒนา บมจ. อสมท ดี ข้ ึ น ด้วยข้อซักถาม
ความเห็น และการมาร่ วมประชุมของท่านทั้งหลาย และหวังว่าจะมีผถู ้ ือหุ น้ มาประชุมมากขึ้นในปี หน้า และร่ วมกันทา
สิ่ งที่เป็ นประโยชน์กบั องค์กรอย่างนี้ต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่าน
เลิกประชุมเวลา 18.30 น.

(ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์)
ประธานกรรมการ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
ทาหน้าที่
ประธานในที่ที่ประชุม
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