รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษทั อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2555
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555
ณ ห้ องบอลรู ม Hall A ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ิ
เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสรจักร เกษมสุ วรรณ
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธุ์ ยมจินดา
รองประธานกรรมการ
และรักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
4. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย ์
กรรมการและประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
6. พล.ต.อ. ภาณุ พงษ์ สิ งหรา ณ อยุธยา
กรรมการและประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
7. นางญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์
กรรมการและประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
8. นายสุ ธรรม ศิริทิพย์สาคร
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
9. นายประเสริ ฐ เกษมโกเมศ
กรรมการ
10. นายสุ รชัย โฆษิตเสรี วงค์
กรรมการ
11. นายบุญธรรม พิกลุ ศรี
กรรมการ
กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเข็มชัย ชุติวงศ์

ติดราชการ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเจษฎา พรหมจาต
2. นางดวงใจ มหารักขกะ
3. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
4. นายเขมทัตต์ พลเดช
5. นางสุ ทิศา เหลืองไพโรจน์
6. นายสนามชัย กาจร
7. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
8. นางลภามาศ ตัณฑะวรรธนะ
9. นางช่อทิพย์ นรเศรษฐกุล
10. นายอาพล ทรงจริ นทร์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานข่าว
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานบริ หาร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักวิทยุ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักทรัพยากรมนุษย์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักผูต้ รวจการธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานัก MCOT Academy
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2555
11. นายสุชาติ สิ มากร
12. นางกฤตพร พากเพียร
13. นายสนธิ อิชยาวิโรจน์
14. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ
ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
1. นางสาวมยุรี แสงจันทร์
2. นางสุ วฒั นา อุบลวรรณ
3. นางเบญจมาภรณ์ ปัญญาพานิช

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ประจาสานักอานวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักธุรกิจใหม่
รก. ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักกฎหมาย
รก. ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 8
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 7

ที่ปรึกษากฎหมายจากสานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
1. นางกุลกนิษฐ คาศิริวชั รา
2. นายชัชเวศย์ ชิตวรากร
ผู้มาประชุม
1. กระทรวงการคลังถือหุ ้นจานวน 452,134,022 หุ น้ (โดย นางภูริวรรณ ซุ่ ยรักษา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิ จ
ชานาญการพิเศษ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
2. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ๆ จานวน 826 ราย ถือหุน้ จานวน 41,913,793 หุน้
เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
นายสรจักร เกษมสุ วรรณ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ขณะนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุม โดย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองจานวน 409 ราย ถือหุ น้ 2,836,616 หุ น้ และผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะ จานวน 305 ราย
นับจานวนหุน้ ได้ 490,918,619 หุน้ รวมทั้งหมด 493,755,235 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 71.86 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด จึงครบ
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2555 และก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอแนะนากรรมการ บมจ. อสมท และผูบ้ ริ หาร ต่อที่ประชุม ดังนี้
บริ ษทั ฯ มีกรรมการจานวนทั้งสิ้ น 13 คน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้มาเข้าร่ วมประชุมจานวน 1 คน เนื่ องจาก
ติดราชการ หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แนะนากรรมการและผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุมต่อผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วย
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสรจักร เกษมสุ วรรณ
2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
3. นายจักรพันธุ์ ยมจินดา
4. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
และรักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2555
5. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย ์
6. พล.ต.อ. ภาณุ พงษ์ สิ งหรา ณ อยุธยา
7. นางญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์
8. นายสุ ธรรม ศิริทิพย์สาคร
9. นายประเสริ ฐ เกษมโกเมศ
10. นายสุ รชัย โฆษิตเสรี วงค์
11. นายบุญธรรม พิกลุ ศรี
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเจษฎา พรหมจาต
2. นางดวงใจ มหารักขกะ
3. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
4. นายเขมทัตต์ พลเดช
5. นางสุ ทิศา เหลืองไพโรจน์
6. นายสนามชัย กาจร
7. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
8. นางลภามาศ ตัณฑะวรรธนะ
9. นางช่อทิพย์ นรเศรษฐกุล
10. นายอาพล ทรงจริ นทร์
11. นายสุชาติ สิ มากร
12. นางกฤตพร พากเพียร
13. นายสนธิ อิชยาวิโรจน์
14. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ

กรรมการและประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
กรรมการและประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการและประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานข่าว
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานบริ หาร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักบัญชีและการเงิน
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักวิทยุ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักทรัพยากรมนุษย์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักผูต้ รวจการธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานัก MCOT Academy
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ประจาสานักอานวยการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักธุรกิจใหม่
รก. ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักกฎหมาย
รก. ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั

จากนั้น ประธาน ขอให้นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ เลขานุ การบริ ษทั และรักษาการผูช้ ่ วยกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั ชี้แจงผูถ้ ือหุน้ ทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสี ยง
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ เลขานุการบริ ษัท และรั กษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการ
บริ ษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การขอมติจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุก
ท่านลงมติ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่ อกากับในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นประธานจะขอมติ
จากที่ประชุมโดยจะขอให้ผทู ้ ี่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสี ยงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ เก็บบัตรลงคะแนน
ทั้งหมด ทั้งที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยง และหากไม่มีการยกมือ จะถือว่าในวาระนั้น ๆ มีมติเห็นชอบเป็ น
เอกฉันท์ สาหรับในกรณี ผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ
อนุญาตแล้ว ขอความกรุ ณาแนะนาตนเอง โดยแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น
จากนั้น จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2555
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ 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 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2554 และประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ ของ บมจ. อสมท ได้แก่ทาง
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุทวั่ ประเทศ และเว็บไซต์ รวมถึงประกาศทางหนังสื อพิมพ์โพสต์ทูเดย์ดว้ ย
เมื่อครบกาหนดเวลาที่เปิ ดให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระและรายชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2555 แล้ว ไม่ปรากฏว่า มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดเสนอระเบี ยบวาระและ
รายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2555 ทั้งทางไปรษณี ย ์
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555
นายธรรมนู ญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉั นทะ แสดงความเห็ นว่า เพื่ อเป็ นการยกระดับการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้มีหลัก
ธรรมาภิบาลมากขึ้น บมจ. อสมท ควรดาเนินการดังนี้
1. ก่ อ นเริ่ มการประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ควรมี ก ารแนะน าผู ้รั บ มอบฉั น ทะจากผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ทั้ งจาก
กระทรวงการคลัง และธนาคารออมสิ น
2. ควรเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยส่ งตัวแทน 2 – 3 คน ร่ วมเป็ นกรรมการนับคะแนนเสี ยงลงมติในแต่ละ
วาระ เพื่อความโปร่ งใส และเป็ นธรรม
3. ประธานที่ประชุมควรนาแนวคิดเกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจของ บมจ.อสมท ในอนาคต มาแจ้งต่อที่ประชุ ม
ในวาระที่ 1 เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
นอกจากนี้ ยังมี ขอ้ สังเกตว่า ผูถ้ ือหุ ้นยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ ควรจากช่ องทางที่ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นติ ดต่ อ
ประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท ที่ผา่ นมา
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริ ษทั ได้เตรี ยมแนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ รายงานให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบในวาระที่ 3
และเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยง ขออาสาสมัครผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย 2 ท่าน ร่ วมเป็ นกรรมการในการ
นับคะแนนเสี ยงลงมติในแต่ละวาระ
ผู้ถือหุ้นรายย่ อย เสนอชื่อร่ วมเป็ นกรรมการนับคะแนนเสี ยงลงมติในแต่ละวาระ ประกอบด้วย
1. นายวันตระการ ดวงตาเจริ ญวาณิ ช ผูร้ ับมอบฉันทะ
2. นายธนเดช พ่วงพูล ผูร้ ับมอบฉันทะ
ประธานฯ มอบหมายให้สานักเลขานุ การบริ ษทั และรักษาการกรรมการผู ้อานวยการใหญ่ไปดาเนิ นการปรับปรุ ง
ช่องทางการติดต่อเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลด้านต่าง ๆ จากนั้น
ขอให้ผรู ้ ับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ แสดงตนต่อที่ประชุม
นางภูริวรรณ ซุ่ ยรั กษา นักวิเคราะห์ รัฐวิสาหกิจชานาญการพิเศษ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิ สาหกิจ
ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตนพร้อมแนะนาตนเอง
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 9 ธันวาคม 2554
ประธาน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2554 วันที่
9 ธันวาคม 2554 และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่ กฎหมายกาหนด รวมทั้ง
จัดส่ งรายงานการประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมเอกสารการประชุมล่วงหน้าแล้ว หากผูถ้ ือหุ น้ มีความประสงค์ ขอแก้ไข
รายงานการประชุ มดังกล่าว โปรดแจ้งที่ ประชุ มทราบด้วย และหากไม่มีผูใ้ ดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุ ม
จะขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 9 ธันวาคม 2554
นางสุ นทรี ย์ แก้ วกรณ์ ผู้ถือหุ้ น ขอแก้ไขรายงานการประชุ ม เนื่ องจากอาจจะทาให้เกิ ดการเข้าใจผิดในวาระที่ ได้
สอบถาม และผูท้ ี่จดบันทึกการประชุม ควรจะดูให้ละเอียด ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยกรุ ณาดูของตนเองด้วยว่า ที่จดไว้น้ นั
ถูกต้องหรื อไม่ เพราะจะเป็ นเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการกล่าวถึงหรื ออ้างอิงต่อไปในคราวหน้า ประเด็นที่กาลังพูด
กันในที่ประชุมวันนั้นเป็ นเรื่ องการไปยื่นหนังสื อร้องเรี ยนขอความเป็ นธรรม และเป็ นข่าวโด่งดังรับทราบกันทัว่ ไป ซึ่ ง
มีผลกระทบต่อองค์กร และวันนั้นได้ถือโอกาสชี้ แจงให้ผถู ้ ือหุ น้ และท่านกรรมการหลายท่านได้ทราบถึงข้อเท็จจริ งที่
เกิดขึ้ นสาหรับองค์กรนี้ เพราะฉะนั้นขอให้ผทู ้ ี่จดรายงานการประชุมควรจะบันทึ กลงไปด้วยว่า ไม่เหมาะสมอย่างไร
เพื่อจะได้มีความกระจ่างชัดลงไปว่า ทาไมถึงได้เกิดเหตุอย่างนั้นเกิดขึ้น จึงจะขอแก้ไขรายงานการประชุมในระเบียบ
วาระที่ 3 หน้า 11 ซึ่ งเป็ นการพิจารณาผลการดาเนินงานและการบริ หารงานของกิจการของคณะกรรมการ อสมท ตั้งแต่
มกราคม 2554 จนถึ งปั จจุ บนั รวมทั้งการรั บทราบข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการร้ องเรี ย นต่ างๆ ที่ ปรากฏในสื่ อ โดยใน
ข้อความแรกที่วา่ นางสุ นทรี ย ์ เป็ นคนขอแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เพิ่มเติมว่า เป็ นการชี้ แจงเรื่ องร้องเรี ยนที่เกิดขึ้น
ให้ที่ประชุมรับทราบ ส่ วนการแสดงความเห็นนั้น เป็ นเพียงส่ วนประกอบในเรื่ องที่ ไปร้องเรี ยน เพราะฉะนั้นขอให้
เขียนถึงเหตุผลและความจาเป็ นในเรื่ องของการร้องเรี ยนเอาไว้ให้ชดั เจนด้วย
1. เรื่ องโครงสร้างของบริ ษทั บมจ. อสมท ตามที่ประธานในขณะนั้นกล่าวถือเป็ นโครงสร้างที่ไม่เหมือนกับ
โครงสร้างที่นามาเสนอและคณะกรรมการมีมติอนุมตั ิไปแล้วเมื่อวันที่ 15 และ 16 กันยายน 2554 อีกทั้งไม่เหมือนกับที่
คณะกรรมการโครงสร้างมีมติเห็นชอบ ฝ่ ายบริ หารและพนักงานรับทราบเรื่ องดังกล่าวจากการประชุมผูบ้ ริ หารในวัน
จันทร์ ถดั มา รวมทั้งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่นดั พบพนักงานและแจ้งให้พนักงานทราบ ซึ่ งผูบ้ ริ หารและพนักงาน
พิจารณารายละเอี ยดแล้วเห็นว่า โครงสร้ างนี้ มิได้เป็ นไปตามหลักการบริ หารและเหตุ ผลที่ บริ ษทั ที่ ปรึ กษา บริ ษทั
อสมท จ้างมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขัดกับหลักการการควบคุมภายในที่ดีตามแนวทางการบริ หารที่ มีประสิ ทธิ ภาพและ
โปร่ งใส กล่าวคือ
1.1 สายงานหลัก ซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป็ นมันสมองของหน่วยงาน คือ หน่วยงานสายกลยุทธ์ขององค์กร ถูกยุบ
เลิกไป ทั้งๆ ที่ประธาน และคณะกรรมการ เห็นว่าสภาวการณ์ต่างๆ ในปัจจุบนั มีการแข่งขันทางด้านธุ รกิจค่อนข้างสู ง
โดยเฉพาะกับสื่ อสารมวลชน ธุ รกิ จด้านการสื่ อสาร มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวิชาการ และทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ ว ด้านรายการและอุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆ รวมทั้งถึงความต้องการและรสนิยมของผูบ้ ริ โภคเอง
1.2 หน่ วยงานงบประมาณ ซึ่ งเป็ นหน่วยงานด้านสมอง ด้านค่าใช้จ่ายและการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง
การลงทุนของหน่วยงาน คณะกรรมการมิได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร และไม่ได้ให้ความสาคัญ โดยนาสายงานนี้ ไปไว้
รวมอยู่กบั หน่วยงานที่เกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดหา นอกจากจะไม่สอดคล้องกับหลักการในทางการบริ หารแล้ว ยังขัดกับ
หลักการควบคุมภายในที่ดี และยังไม่เป็ นการบริ หารความเสี่ ยง ทั้งทางด้านการลงทุนและทางด้านการเงิ นด้วย หาก
เป็ นดังนี้ ก็จะเป็ นหนทางให้เกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้ ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเราเองก็มีนโยบายในด้านการปราบปราม
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ปั ญ หาทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่น มาโดยตลอด บมจ. อสมท และบริ ษทั ในตลาดหลักทรั พ ย์ต่ า งก็พ ยายามที่ จะแก้ไ ขและ
ป้ องปรามปัญหาการเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
1.3 สานักเลขานุการบริ ษทั เป็ นหน่วยงานสนับสนุนที่ข้ ึนตรงต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ กลับนาไปขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการ ทาให้ขดั กับหลักการบังคับบัญชาในการจัดการบริ หารการงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ เพราะพนัก งานหรื อ เจ้า หน้า ที่ ที่ อ ยู่ใ นหน่ ว ยงานนี้ ไม่ จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งรั บ ฟั ง ค าสั่ ง ของกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ได้ ซึ่ งในที่สุดแล้ว ก็จะทาให้บุคคลที่อยูใ่ นหน่วยงานเหล่านี้กลายเป็ นอภิสิทธิ์ ชน และอาจมีการกล่าว
อ้างนาคาสั่งของคณะกรรมการไปใช้ในทางที่ไม่ถูก ไม่ตอ้ ง ไม่ควร ไม่เหมาะสม ก็เป็ นได้ และในที่สุดก็จะทาให้เกิ ด
ความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและ บมจ. อสมท เอง
1.4 หน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งมีลกั ษณะของหน่วยงานเป็ นลักษณะงานเชิ งนโยบายและการวางแผน
เป็ นการก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นลัก ษณะเชิ ง ป้ องกัน ปั ญ หาและความเสี ย หายอาจจะเกิ ด ขึ้ น กับ องค์ก รในทุ ก ๆ ด้า น
ไม่เพี ยงแต่ จะเป็ นทางด้านการเงิ นเท่ านั้น แต่ คณะกรรมการ ในขณะนั้น กลับนาไปรวมกับสายงานการบัญชี และ
การเงิ น ซึ่ งทาให้การบริ หารจัด การด้า นบริ หารความเสี่ ย งด้อยประสิ ท ธิ ภ าพลงไป ไม่ ค รอบคลุ มได้อ ย่า งทั่ว ถึ ง
เหมือนกับที่อยูใ่ นสายงานกลยุทธ์ขององค์กร หรื อในสายงานแผนงานและนโยบายได้
2. เรื่ องของการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ หรื อที่เรี ยกสั้นๆ ว่าคณะกรรมการ CG เพราะ
โดยหลักการและโดยทั่ว ๆ ไป เราก็ท ราบกันแล้ว ว่า คณะกรรมการกากับ ดู แ ลกิ จการหรื อ CG นั้น ถื อ ว่า เป็ น
คณะกรรมการที่เป็ นบุคคลที่มีคุณธรรม จริ ยธรรมมากที่สุดในบรรดาคณะกรรมการทั้งหลายทั้งปวง เพราะจะต้องเป็ น
ผูท้ ี่ ได้รับการคัดเลือกมาจากคณะกรรมการบริ หารและเป็ นที่ คาดหวัง ว่าคณะกรรมการ CG ย่อมต้องปฏิ บตั ิ ตนและ
หน้าที่อย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใสและมีคุณธรรม แต่กลับปรากฏว่า คณะกรรมการ CG เอง มิได้ปฏิบตั ิตนให้เป็ นไปตาม
หลักการบริ หารงานบุคคลที่ดี ไม่ให้เกียรติต่อผูบ้ ริ หาร ไม่ให้เกียรติต่อฝ่ ายบริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู ง จนเป็ นสาเหตุ
หนึ่งของการร้องเรี ยน ข้อร้องเรี ยนขอความเป็ นธรรม ซึ่ งสื บเนื่องมาจาก
2.1 กรณี ที่ฝ่ายบริ หารโยกย้ายพนักงานเพี ยงระดับฝ่ ายและระดับส่ วน คือ นางสาวธนพร และนางช่อทิพย์
ทั้งๆ ที่ เรื่ องดังกล่าวเป็ นเพี ยงการบริ หารจัดการภายในของฝ่ ายบริ หารเอง แต่ คณะกรรมการ CG กลับมี คาสั่งให้
เลขานุ การคณะกรรมการ CG แจ้งให้ฝ่ายบริ หารชี้ แจงเหตุ ผ ล ซึ่ งฝ่ ายบริ หารโดยผูบ้ ริ หารระดับ รองกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ซ่ ึ งมีหน้าที่ ในการรับผิดชอบการบริ หารงานบุคคลทั้งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของพนักงานที่ ถูก
โยกย้ายทั้ง 2 ท่าน ได้ช้ ีแจงเหตุผลในการโยกย้ายครั้งนี้วา่ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเหมาะสมด้วยแล้ว ซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการงานของ บมจ. อสมท ทั้งยังจะเป็ นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเอง รวมทั้งยังเป็ น
การป้ องกันข้อครหาในหมู่พนักงานและเป็ นขวัญกาลังใจของพนักงานโดยทัว่ ไปว่าพนักงานที่ปฏิ บตั ิ งานใกล้ชิดกับ
คณะกรรมการ อสมท มีอภิสิทธิ์ เหนือพนักงานท่านอื่นๆ คือโยกย้ายไม่ได้ และขณะนี้ เท่าที่ทราบทั้ง 2 ท่าน ได้รับการ
เลื่อนตาแหน่งไปแล้ว แต่คณะกรรมการ CG ไม่ยอมรับหนังสื อบันทึกฉบับนั้น แต่คณะกรรมการ CG กลับรับหนังสื อ
ร้องเรี ยน ข้อร้องเรี ยนของพนักงานที่ถูกย้าย หากเป็ นเช่นนี้ จะทาให้เสี ยหลักการบังคับบัญชาและเป็ นการก้าวก่ายการ
บริ หารงานภายในขององค์กรแห่งนี้
2.2 คณะกรรมการ CG นอกจากไม่ยอมรับฟั งเหตุผลในการโยกย้ายพนักงานดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการ
CG ยังได้มีหนังสื อถึ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่โดยใช้ขอ้ ความที่ แสดงถึ งการมิ ได้ให้เกี ยรติ แก่ ฝ่ายบริ หารและ
ผูบ้ ริ หารระดับสูง เช่น ขึ้นต้นบันทึกถึงผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กรดังนี้ ว่า ถึง นายธนวัฒน์ วันสม แทนที่จะใช้คาว่า
เรี ยน กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ตามหลักระเบี ยบสารบัญโดยทัว่ ไป หรื อแม้นแต่ตามมารยาท ตามธรรมเนี ยมไทย
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ที่ดีงาม ที่น่าจะต้องให้เกียรติ กบั บุคคลที่เรามีขอ้ ความถึง ทั้งยังมีขอ้ ความในการสั่งการให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ดาเนินการโดยใช้ขอ้ ความที่ไม่สุภาพ เช่น ใช้คาว่าสานึกในการปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาและคณะกรรมการ อสมท ดังนี้
เป็ นต้น ซึ่ งต้องถามกลับไปว่า แล้วบุคคลที่เขียนบันทึกฉบับนี้ ได้มีสานึกด้วยหรื อไม่
2.3 เรื่ องนี้ ขอฝากผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง ซึ่ งวันนั้นได้กล่าวไว้ว่าให้เป็ นข้อสังเกตในกรณี ที่มีการแต่งตั้ง
ผูแ้ ทนกระทรวงการคลังไปเป็ นผูแ้ ทนในหน่ ว ยงานรั ฐวิ ส าหกิ จต่ า งๆ นั้น ควรจะพิ จ ารณาให้ล ะเอี ย ดรอบคอบ
โดยเฉพาะในด้านคุณธรรม ในด้านจริ ยธรรมและความซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อให้การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในการควบคุมดูแลใน
ฐานะคณะกรรมการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงการคลัง อย่างโปร่ งใสและให้ความเป็ นธรรมแก่หน่วยงาน
และทุกๆ ฝ่ าย ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริ ง และทั้งยังจะเป็ นขวัญต่อกาลังใจกับพนักงานที่ปฏิ บตั ิ งาน
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต เพราะสิ่ งเหล่านี้ในที่สุดแล้วจะส่ งผลสะท้อนถึงประเทศโดยรวมในด้านการบริ หารงาน ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต ความมีจริ ยธรรม ความมีคุณธรรม อันจะเป็ นหนทางที่จะช่วยลดปั ญหาในด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้
ทางหนึ่ง เพราะไม่อยากเห็นหน่วยงานธุรกิจ รัฐวิสาหกิจอื่นๆต้องประสบปั ญหาด้านคณะกรรมการ CG เช่นเดียวกับที่
อสมท ประสบ
3. เรื่ องของการร้องเรี ยน ขอความเป็ นธรรมและการบริ หารงานบุคคล
3.1 เรื่ องโครงสร้างที่ประธาน ณ ขณะนั้นได้กล่าวว่า ได้ประกาศไปแล้ว และไม่มีปัญหาการร้องเรี ยนของ
พนักงาน ขอเรี ยนให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้ทราบว่า หลังจากที่ได้มีการยื่นหนังสื อร้องเรี ยนขอความเป็ นธรรมในเรื่ อง
โครงสร้างตามที่ แจ้งแล้วนั้น คณะกรรมการได้มีการประชุ มและปรับแก้ไขให้เป็ นไปตามข้อร้องเรี ยนขอความเป็ น
ธรรมนั้น ซึ่ งเหตุผลนี้ จึงเป็ นเหตุให้ไม่มีการร้องเรี ยนของพนักงาน ซึ่ งจะเห็นว่าโครงสร้างนั้น ได้ทากลับมาตามที่ได้
ร้องเรี ยน
3.2 การร้ องเรี ยนนี้ เนื่ องจากผูท้ ี่ กระทาให้เกิ ดความไม่เป็ นธรรม คื อ คณะกรรมการ บมจ. อสมท และ
คณะกรรมการ CG จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นที่ตอ้ งร้องเรี ยนขอความเป็ นธรรมต่อผูบ้ งั คับบัญชาที่ สูงถัดขึ้ นไป คือรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง ซึ่ งมิได้ผิดหรื อข้ามขั้นตอนแต่อย่างใด
3.3 การบริ หารงานบุคคลของ บมจ. อสมท เป็ นที่ ทราบกันว่าเป็ นปั ญหาที่ สะสมกันมาเป็ นเวลานาน ทั้ง
คณะกรรมการและพนักงานรวมทั้งสหภาพเองก็ทราบกันดี อยู่ จนเป็ นเหตุให้มีการประชุ มและสัมมนาในเรื่ องการ
บริ หารงานบุคคลอยู่หลายครั้งเพื่อแก้ปัญหาที่สะสมนี้ และเมื่อเข้ามารับหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบงานบริ หารบุคคลแล้ว
ได้ดาเนิ นการบริ หารจัดการและแก้ไขปั ญหาด้านบุ คลากรในหลายๆ เรื่ อง จนสามารถดาเนิ นการบริ หารไปได้เป็ น
อย่างดี ดังนั้นการที่กรรมการได้กล่าวอ้างว่าการบริ หารงานบุคคลล้มเหลวในสมัยนั้นหรื อในสมัยนายธนวัฒน์ วันสม
จึงเป็ นการกล่าวหาที่ไม่เป็ นจริ ง และไม่เป็ นธรรมเป็ นอย่างยิ่ง
3.4 ขอให้เป็ นข้อสังเกตต่อท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกๆ ท่านว่า เป็ นที่น่ายินดีและวางใจได้หรื อไม่ ที่ท้ งั ๆ ที่มีผบู ้ ริ หาร
และพนักงานที่ รักองค์กรอย่างแท้จริ งให้ความสนใจต่ อการบริ หารงานขององค์กรและคานึ งถึ งผลประโยชน์ของ
องค์กรเป็ นหลัก ไม่นิ่งดูดาย ได้พยายามทาเพื่อองค์กร เช่น ในเรื่ องโครงสร้างดังกล่าว และได้พยายามที่จะร้องขอความ
เป็ นธรรมเพื่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ต่ อองค์ก รและต่ อพนัก งานโดยส่ ว นรวม แต่ กลับ ถูก ตั้งคณะกรรมการสอบวิ นัย
โดยเฉพาะนายพลชัย วินิจฉัยกุล ทั้งที่ การร้องเรี ยนในครั้ งนี้ เป็ นเรื่ องของการขอความเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ
บมจ. อสมท
รายละเอียดที่กล่าวไปเหล่านี้ มิได้อยู่ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่กาลังพิจารณาอยู่ ในขณะที่คากล่าวของ
ประธานกลับบันทึกไว้โดยละเอียด จึงไม่อยากให้บนั ทึกการประชุมแบบเลือกปฏิบตั ิ
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ประธาน ขอให้เลขานุการบริ ษทั ชี้แจงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ เลขานุการบริ ษัท และรั กษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการ
บริ ษัท ชี้ แจงว่า ขอนาข้อความที่ ผถู ้ ือหุ ้นขอแก้ไขไปตรวจสอบกับข้อความที่ได้บนั ทึ กเทปไว้ในการประชุ มคราวที่
แล้ว หากถูกต้องตรงกันจะได้ปรับปรุ งแก้ไขให้ถกู ต้องตรงกันต่อไป
ประธาน ชี้ แจงเรื่ องของการสอบสวนเจ้าหน้าที่ระดับบริ หาร คือ นายพลชัย วินิจฉัยกุล ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ ซึ่ งคณะกรรมการชุดนี้พยายามอย่างยิ่งที่จะให้ความเป็ นธรรมและคืนความเป็ นธรรม เท่าที่จะให้ได้ ถ้าหากพบว่า
มีความไม่เป็ นธรรมเกิ ดขึ้ นในช่ วงที่ ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับหนังสื อร้องเรี ยนเรื่ องการไม่ได้รับความเป็ น
ธรรม โดยเฉพาะในช่วง 1 ปี ที่แล้วมากมายหลายครั้ง สาหรับเรื่ องของนายพลชัย วินิจฉัยกุล คณะกรรมการได้มีมติส่ง
ให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึ่ งมีนายเข็มชัย ชุติวงศ์ เป็ นประธานกรรมการพิจารณา และคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการได้พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาแล้ว โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้มีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คื อ เห็นว่าการดาเนิ นการของนายพลชัย วินิจฉัยกุล เป็ น
การร้องเรี ยนในเรื่ องของการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงจาเป็ นต้องร้องไปยังผูท้ ี่บงั คับบัญชาหรื อระดับสู งกว่า
คณะกรรมการ คือ รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี ซ่ ึ งกากับดูแล บมจ. อสมท จึงเป็ นการดาเนินการที่ถูกต้อง ชอบ
ธรรมแล้ว เพราะฉะนั้นจึงมีมติให้ยกเลิกการสอบสวนทางวินยั ทั้งหมดของนายพลชัย วินิจฉัยกุล ตามที่คณะกรรมการ
ชุดที่แล้วได้มีมติต้ งั กรรมการสอบสวนไว้ และให้เร่ งคืนโบนัสและผลประโยชน์ที่พึงได้ของนายพลชัย และล่าสุ ดได้มี
มติ แ ต่ ง ตั้ง ให้ น ายพลชัย วิ นิ จ ฉั ย กุ ล เป็ นผู ้ช่ ว ยกรรมการผู ้อ านวยการใหญ่ ส านัก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ด ้ว ย และ
คณะกรรมการ จะได้เ ร่ งรั ด ด าเนิ นการปรั บปรุ ง ด้า นทรั พ ยากรมนุ ษย์ที่ คุ ณ สุ นทรี ย ์ แก้วกรณ์ อดี ตรองกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ ได้แสดงความห่ วงใย และคื นความเป็ นธรรมให้กบั ทุกฝ่ าย คณะกรรมการยึดมัน่ ในเรื่ องของการ
สร้างความเป็ นธรรมและคืนความเป็ นธรรมให้กบั พนักงานทุกคนของ อสมท อย่างเท่าเทียมกัน และให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ดต่อการทางานร่ วมกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น ขอชื่ นชมและขอชมเชยผูท้ ี่ทาหน้าที่ในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ เป็ นพนักงานของ
บมจ. อสมท และผูอ้ ื่นที่ มีส่วนได้เสี ย ในโอกาสที่เราได้มารับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริ งในบริ ษทั ที่เรามีสิทธิ เข้าประชุ ม
หรื อถือหุ น้ อยู่ ดังมีชื่อรายนามดังต่อไปนี้ 1. นายเสกสรร ศุภแสง 2. นายสถาพร ชิ นะจิตร 3. นายสุ วิทย์ มิ่งมล และ
4. นางสุ นทรี ย ์ แก้วกรณ์ และจะขอสงวนให้มีขอ้ สรุ ปว่า ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ทกั ท้วงไม่รับรองข้อความที่ บนั ทึ กไว้
นั้น และเลขานุการบริ ษทั ได้รับที่จะไปตรวจสอบและแก้ไข จึงขอตัดตอนนั้นออกไป แล้วลงมติรับรองหรื อไม่รับรอง
นายลิม้ ศรนุวตั ร ผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้า 10 และ หน้า 13 ดังนี้
1. แก้ไขนามสกุล จากเดิม ศรนุวตั ิ เป็ น ศรนุวตั ร
2. แก้ไขข้อความข้อ 2 จากเดิม “ผลการตรวจสอบการใช้งบประมาณด้าน CSR ของคณะกรรมการตรวจสอบ”
เป็ น การใช้งบประมาณของ CSR ขอให้ฝ่ายตรวจสอบช่วยตรวจสอบให้ดว้ ย
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น แสดงความแห็นว่า เพื่อแก้ปัญหาความยืดเยื้อในเรื่ องของการรับรองรายงานการ
ประชุ ม หลังจากการประชุ ม ขอให้เลขานุ การฯ ส่ งข้อความของผูท้ ี่ เสนอความคิดเห็น ไปถึงให้ผนู ้ ้ นั ตรวจสอบและ
แก้ไข และส่ งกลับให้ อสมท ภายในเวลา 1 สัปดาห์ จะได้ไม่ มีปัญหาและไม่ เสี ยเวลาการประชุ ม รวมทั้งจะเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของการประชุมให้สูงขึ้น
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ประธาน ขอให้ที่ประชุ มรั บรองรายงานการประชุ มโดยมี เงื่ อนไขให้เลขานุ การบริ ษทั ไปตรวจสอบข้อความที่
นางสุ นทรี ย ์ แก้วกรณ์ ผูถ้ ือหุ ้น ขอแก้ไข กับเทปบันทึ กการประชุ มเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 และขอให้ที่ประชุ ม
ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 9 ธันวาคม 2554
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2554 แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยมี
เงื่อนไขให้เลขานุการบริ ษทั ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่ผถู ้ ือหุ น้ รายนางสุ นทรี ย ์ แก้วกรณ์ ขอแก้ไข กับเทป
บันทึกเสี ยง ให้ถกู ต้องตรงกัน
เห็นด้วย
493,985,850 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9983
ไม่เห็นด้วย
500 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0001
งดออกเสี ยง
7,600 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0015
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดาเนินกิจการของบริษทั ในปี 2554
ประธานฯ มอบหมายให้ นายจักรพันธุ์ ยมจินดา รองประธานกรรมการคนที่ 2 และรักษาการกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม
นายจักรพันธุ์ ยมจินดา รองประธานกรรมการคนที่ 2 และรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ นาเสนอผลการดาเนิ น
กิจการต่อที่ประชุม โดยเป็ นผลการดาเนิ นกิจการระหว่าง วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ งขอนาเสนอต่อที่
ประชุมในรู ปแบบของ Video Presentation เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นกิจการประจาปี
2554
พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า
1. หลักการบริ หารงานที่สาคัญ ประกอบด้วย
(1) การบริ หารคน (Man)
(2) การบริ หารเงิน (Money)
(3) การบริ หารวัสดุอุปกรณ์ (Material)
ซึ่ ง บมจ. อสมท ได้ดาเนิ นการด้านการบริ หารเงิ น และการบริ หารวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
แล้ว แต่สิ่งที่มีปัญหามานานสาหรับองค์กรนี้ คือ การบริ หารบุคลากรในองค์กรที่ บมจ. อสมท ควรดาเนิ นการแก้ไขให้
หลุดพ้นจากอิทธิ พลและการแทรกแซงทางการเมือง
2. ขอชื่นชม สหภาพแรงงานฯ ที่พยายามรักษาไว้ซ่ ึ งจรรยาบรรณของการเป็ นสื่ อที่ดี ไม่ให้ตกเป็ นเครื่ องมือ
ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ให้ความสาคัญเรื่ องการบริ หารงานบุคคลของ บมจ. อสมท อย่างยิ่ง
โดยได้มอบหมายให้ผชู ้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักทรัพยากรมนุษย์ คนใหม่ ดาเนินการภารกิจเร่ งด่วน 3 เรื่ อง
คือ
2.1 ดาเนิ นการสรรหาบุคคลซึ่ งเป็ นมื ออาชี พด้านทรั พยากรมนุ ษย์ที่มีประสบการณ์ เป็ นที่ ประจักษ์จากทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร มาดารงตาแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ภายใน 4 เดือน
ทั้งนี้เพื่อให้การบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นไปอย่างมีระบบ และ มีประสิ ทธิ ภาพ
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2.2 พิจารณาดาเนิ นการตามขั้นตอนการตรวจสอบรายงานวิจยั ด้านทรัพยากรมนุ ษย์ที่ดาเนิ นการโดยคณะ
ที่ปรึ กษา แต่ยงั ไม่ได้ตรวจรับและหากพิจารณาตรวจรับเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วให้สังเคราะห์ และจัดทา Road map การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางของคณะที่ปรึ กษา เสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยเร็ วที่สุด
2.3 เร่ งรัดดาเนินการแต่งตั้งตาแหน่งต่างๆ ที่คา้ งอยู่ ที่ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ ตามระเบียบ แต่ยงั ไม่ได้รับ
การแต่งตั้ง ให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายอย่างแท้จริ ง
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ สอบถามเกี่ยวกับ
1. แผนงานหรื อนโยบายในการดาเนินงานในอนาคต ของ บมจ. อสมท
2. รายงานผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2554 ซึ่ งยังไม่ปรากฎใน www.mcot.net
3. บมจ. อสมท ควรมีจุดยืน และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่จาเป็ นต้องแข่งขันด้านราคากับภาคเอกชน และ
ควรแสวงหารายได้จากธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้รายได้สูงขึ้น
ประธานฯ ชี้แจงว่า แนวทางการดาเนินงานของ บมจ. อสมท มีดงั นี้
1. เร่ งพัฒนาระบบการออกอากาศ จากระบบอนาล็อคไปสู่ ระบบดิจิตอล และมีเป้ าหมายในการเป็ นผูน้ าทาง
ในระบบดิจิตอล
2. มีแผนรองรับการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ โดย บมจ. อสมท มีนโยบายที่ จะรักษาคลื่นความถี่ ให้ได้เท่ากับที่ มีอยู่ใน
ปัจจุบนั หรื อมากกว่า
3. เพิ่ มช่ องทางในการสร้ า งรายได้ในทุ กๆด้า น เช่ น ธุ รกิ จสื่ อใหม่ รวมทั้งสถานี โทรทัศ น์โมเดิ ร์ นไนน์
จะต้องมี Rating และรายได้ที่สูงขึ้นเพื่อดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่างเต็มที่
4. ในอนาคตมีเป้ าหมาย ให้ บมจ. อสมท มีชื่อเสี ยงระหว่างประเทศโดยเฉพาะในประชาคมภูมิภาคอาเซี ยน
โดยมุ่งหวังให้ข่าวจากสานักข่าวไทยมีความน่าเชื่ อถือในระดับนานาชาติ (International) สามารถนาไปใช้อา้ งอิงได้
เช่นเดียวกับ BBC CNN และอัลจาซี รา
ประธานฯ ขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ไปปรับปรุ ง สาหรับรายงานผลการดาเนิ นกิ จการของ
บริ ษทั ฯ ประจาปี 2554 มอบให้สานักเลขานุ การบริ ษทั ดาเนิ นการแก้ไขนาข้อมูลขึ้ นเว็บไซต์ต่อไป จากนั้นขอให้ที่
ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ในปี 2554 ของ บมจ. อสมท
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ในปี 2554
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ บดุล บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2554
ประธานฯ มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิ น นาเสนอผลประกอบการของบริ ษทั
ต่อที่ประชุม
นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้ แจงผลการดาเนิ นกิจการในปี 2554 ปรากฎตามงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2554 สิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น ในฐานะ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และได้แยกจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ มแล้ว โดยสรุ ป
ได้ดงั นี้
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1. งบดุลของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 10,651.702 ล้านบาท โดยเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน 6,148.345 ล้านบาท และ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,503.358 ล้านบาท
หนี้ สิ นรวม 2,993.896 ล้า นบาท เป็ นหนี้ สิ น หมุ น เวี ย น 1,577.609 ล้า นบาท และหนี้ สิ น ไม่ ห มุ นเวี ย น
1,416.287 ล้านบาท สาหรับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นจานวนรวม 7,657.806 ล้านบาท
2. งบกาไรขาดทุนของบริษทั ฯ สาหรับงวดตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริ ษ ัท มี ร ายได้ท้ ัง หมด 5,312.707 ล้า นบาท แยกเป็ น รายได้จ ากการด าเนิ น งานโทรทัศ น์ แ ละวิ ท ยุ
4,250.685 ล้านบาท รายได้จากการร่ วมดาเนิ นกิ จการ 870.935 ล้านบาท รายได้ผลประโยชน์พิเศษนอกเหนื อสัญญา
20.825 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ 170.262 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 3,255.781 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีแล้ว
1,376.446 ล้านบาท แยกเป็ นกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย 20.041 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ 1,356.406 ล้านบาท คิดเป็ นกาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ 1.97 บาท สาหรับข้อมูลสาคัญทางการเงินปรากฏอยู่
ในรายงานประจาปี หน้า 56 ถึง 68 ด้วยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้ทราบและพิจารณา
พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า
1. การส่ งข้อมูลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในรู ปแบบ CD-ROM นั้น ไม่สะดวกสาหรับผูส้ ู งอายุ ทาให้ตอ้ งขอรับเอกสาร
งบการเงิน ณ จุดลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้
2. ในรายงานประจาปี หน้า 56 ข้อมูลสาคัญทางการเงินในงบการเงินรวม พบว่าปี 2554 บมจ. อสมท มีรายได้
ด้านโทรทัศน์และวิทยุลดลง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จึงขอให้คณะกรรมการฯ บริ หารงานโดยยึดหลักการ
สร้างรายได้เพิ่ม และลดค่าใช้จ่ายทุกด้าน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจาก บมจ.
อสมท มีการจัดซื้ อเครื่ องมื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ มีราคาสู งจากต่ างประเทศ ดังนั้นจึ งควรให้ความสาคัญกับการบริ หาร
ความเสี่ ยงทางการเงินที่อาจส่ งผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษทั
ประธานฯ ขอรับความเห็นของผูถ้ ือหุ น้ ไปดาเนิ นการ และกล่าวว่า คณะกรรมการฯ มีนโยบายที่จะบริ หารกิจการของ
บมจ. อสมท ให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยเน้นการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายตามหลักการบริ หารงานทัว่ ไป สาหรับเรื่ อง
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมอบให้นายเจษฎา พรหมจาตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดา้ นการเงิ น
ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า
1. เอกสารที่จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ประกอบด้วย 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 คือ เอกสารการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2555 และรายงานของผูส้ อบบัญชี และงบการเงิน
บมจ. อสมท และบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ส่ วนที่ 2 คื อ รายงานประจาปี ในรู ปแบบ CD-ROM ซึ่ งข้อมูลในส่ วนของข้อมูลสาคัญทางการเงิ น (key
financial ratio) จะอยูใ่ นรายงานประจาปี หน้า 56 - 68
2. กรณี ผลประกอบการปี 2554 ลดลงจากปี 2553 โดยรายได้ดา้ นโทรทัศน์ลดลงจากปี 2553 ประมาณร้อยละ
4 ทั้งนี้ เนื่ องจากผลการดาเนิ นงานในช่ วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี 2554 ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์
อุทกภัยครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตามผลประกอบการในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 บมจ. อสมท มีรายได้เติบโตค่อนข้างดี
อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 20 ขณะที่การควบคุมโครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายทาได้ค่อนข้างดี ทาให้อตั ราการทากาไรช่วง
9 เดือนแรกสูงกว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2555
3. บมจ. อสมท ไม่มีปัจจัยความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่อาจมีความเสี่ ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ ย ในการบริ หารจัดการเงิ นสดในมือ อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 บมจ. อสมท มีการบริ หารจัดการด้านการเงิ น
ค่อนข้างดีทาให้รายได้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้ น สอบถามเพิ่มเติ มว่าการที่รัฐบาลได้ลดอัตราภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสาหรับ
กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล บมจ. อสมท จะนามารับรู ้ เป็ นรายได้ในรอบปี บัญชี น้ ี หรื อปี บัญชี
ต่อไปเพื่อการเพิ่มขึ้นของรายได้
นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้ แจงว่า ภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราใหม่จะเริ่ มในรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2555 โดยจะลดลงเหลือร้อยละ 23 และปี 2556 จะลดเหลือร้อยละ 20 ออกไปถึงปี 2557 สาหรับปี 2554 ยังคง
เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้นส่ วนที่ มีผลกระทบต่องบการเงิ นของ บมจ. อสมท คื อ ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี ซ่ ึ ง
ได้รับรู ้ในบางรายการในทางบัญชี ในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ งเป็ นอัตราเดิ ม ดังนั้นในปี 2554 จึงมีการปรับปรุ งผลกระทบ
ดังกล่าว ไปในภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น มีขอ้ สังเกตว่า
1. ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีมีระยะเวลาในการดาเนิ นการนาเสนองบการเงินอย่างไร เนื่ องจากกรณี
ของ บมจ. อสมท สตง. รายงานวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและนาเสนอ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในวันเดียวกัน
2. การที่คณะกรรมการฯ แถลงข่าวก่อนวันที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ จะมีมติรับทราบการจ่ายเงินปั นผลว่าจะจ่ายเงิ น
ปันผลจานวน 1 บาท/หุ น้ นั้น ขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1201 ที่หา้ มมิให้ประกาศจ่ายเงินปั นผล
ก่อนที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติหรื อไม่
นางกุลกนิษฐ คาศิ ริวัชรา ที่ปรึ กษากฎหมาย ชี้ แจงกรณี การจ่ายเงิ นปั นผลว่า บมจ. อสมท เป็ นบริ ษทั มหาชน และ
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย จึงปฎิบตั ิ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พ.ร.บ.
บริ ษทั มหาชน ซึ่ งตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จะให้บริ ษทั แจ้งเมื่อคณะกรรมการมีมติเรื่ องเงินปั นผล แต่จะจ่าย
ได้หรื อไม่จะต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ก่อน
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบสาเหตุที่ทาให้ผลการดาเนินงานในปี 2554 ลดลงจากปี 2553
2. ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของผลตอบแทนจานวน 405 ล้านบาทที่ บมจ. อสมท ได้รับจากบริ ษทั
บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด
3. ตรวจสอบข้อเท็จจริ งกรณี เลิกจ้างนายธนวัฒน์ วันสม อดีตกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท ว่าเป็ น
ธรรมหรื อไม่ และหากกระบวนการเลิกจ้างดังกล่าวไม่เป็ นธรรมใครต้องรับผิดชอบ
4. ให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท บริ หารงานด้วยความยุติธรรม และให้ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
นางสุ นทรีย์ แก้ วกรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ขอ้ แนะนาดังนี้
1. ขอทราบรายละเอียดเกี่ ยวกับรายการสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน ในงบแสดงฐานะการเงิ น ที่ เพิ่มขึ้ นมากจากปี
2553
2. เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 7 ปรากฏว่า ปี 2553 บมจ. อสมท มีการ
ลงทุนระยะสั้น จานวน 1,928 ล้านบาท ขณะที่ปี 2554 มีถึง 3,025 ล้านบาท แต่ตน้ ทุนทางการเงินกลับสูงขึ้น
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2555
3. การปรั บปรุ งรายได้ผ ลประโยชน์พิเ ศษนอกเหนื อสัญญา ข้อ 37 ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ใน
ย่อหน้าที่ 2 ที่บนั ทึกว่า “อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ งมีความเห็นว่าผลตอบแทนจานวน
405,000,000 บาทดังกล่าว ..........” ให้ระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นหน่วยงานใด เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้อย่างถูกต้องหากเกิด
กรณี พิพาท เนื่ องจากผลประโยชน์พิเศษนอกเหนื อสัญญาจานวน 405 ล้านบาท ที่ได้จากบริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทน
เม้นต์ จากัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอ้างว่าโดยเนื้ อหาทางเศรษฐกิ จมีความสัมพันธ์กบั สัญญาเดิ ม แต่เมื่อย้อนกลับไปดู
ข้อความที่ แม้แต่ประธานกรรมการในคณะกรรมการฯ ชุ ดเดิ ม และข้อคิ ดเห็นของคณะกรรมการกฤษฎี กาก็กล่าวว่า
เป็ นเรื่ องที่ดาเนิ นการโดยชอบ และไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิตามสัญญาเดิ มที่ทาไว้ต้ งั แต่ปี 2533 ซึ่ งขยายระยะเวลา
ร่ วมดาเนิ นกิ จการโทรทัศน์สีจาก 20 ปี ออกไปอี ก 10 ปี โดยอัตโนมัติ ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวไม่ได้มีการแก้ไข
สัญญาใด ๆ เพียงแต่ บมจ. อสมท ขอให้ทางบางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ฯ จ่ายเงิ นให้ บมจ. อสมท จานวน 405 ล้าน
บาท เป็ นค่าตอบแทนการขาดผลประโยชน์ที่ บมจ. อสมท ควรจะได้รับเมื่อมีการแก้ไขสัญญาเมื่อปี 2533 เท่านั้น และ
ทางบางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ฯ ยินยอมจ่ายเงิ นให้โดยไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาเดิม จึงไม่ทราบว่าข้อความดังกล่าวจะ
ขัดแย้งกันหรื อไม่ เพราะในเมื่อไม่เกี่ ยวข้องกันก็ไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กนั และในการปรับปรุ งการบันทึ กรายได้
ผลประโยชน์ตอบแทน 405 ล้านบาท เป็ นทยอยรับรู ้รายได้เป็ นระยะเวลา 10 ปี อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่ อถือของ
งบการเงินของ บมจ. อสมท ที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว และหากมองถึงผลกระทบทางด้านการเงินและภาษีก็อาจส่ งผล
กระทบในภาพรวมของประเทศหากบันทึ กเป็ นรายได้ในคราวเดี ยวสาหรั บปี 2554 และหากดูตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ (IFRS) การบันทึกรายการส่ วนใหญ่จะเน้นให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด
ที่ ได้รับ และโดยหลักการทางการเงิ นจะมองว่าเรื่ องนี้ ได้เกิ ดขึ้ นแล้ว ดังนั้นจึ งขอให้ผมู ้ ี หน้า ที่ ดูแลด้านการบริ หาร
การเงินและบัญชี ศึกษาให้รอบคอบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อองค์กรและภาพรวมของประเทศ
นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า
1. กรณี สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากในปี ที่ ผ่านมา บมจ. อสมท มีการลงทุนในระบบ ERP มูลค่ า
ทั้งสิ้ น 57 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นค่าออกแบบ blue print ของระบบทั้งหมด (มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้ น 260 ล้านบาท) และ
บมจ. อสมท จะลงทุนอีก 200 ล้านบาทในอีก 18 เดื อนข้างหน้า ดังนั้นในการบันทึ กรายการทางบัญชี จึงต้องตั้งเงิ น
ลงทุนจานวน 57 ล้านบาทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนไว้ก่อนและจะเริ่ มทยอยตัดบัญชีเมื่อเริ่ มใช้งานระบบดังกล่าว
2. กรณี เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น เนื่ องจากที่ผ่านมา บมจ. อสมท มีเงินลงทุนระยะสั้นเป็ นบัญชี ประเภทเงิน
ฝากประจาและเงิ นฝากออมทรัพย์กบั ธนาคารหลักเพียง 2 แห่ ง คื อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุ งไทย
ต่อมาในปี 2553 บมจ. อสมท เริ่ มลดเงิ นฝากประจาที่ ค้ าประกันเงิ นกูเ้ พื่อที่ อยู่อาศัยของพนักงานกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ และนามาบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นโดยลงทุนในบัญชี ประเภทเงิ นฝากประจากับธนาคาร
เอกชน ซึ่ งปัจจุบนั บมจ. อสมท ใช้บริ การธนาคารทั้งสิ้ นรวม 12 แห่ ง นอกจากนี้ ยงั ได้ลงทุนในสถาบันการเงินโดยซื้ อ
ตัว๋ เงินระยะสั้นซึ่ งที่ผา่ นมาให้ผลตอบแทนในรู ปแบบของดอกเบี้ยค่อนข้างสู ง และ บมจ. อสมท ได้นาเงินสดมาลงทุน
ในระยะสั้นมากขึ้น สาหรับความเสี่ ยงจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมีเพียงเล็กน้อยและสามารถควบคุมได้ดีเนื่ องจากใช้การ
บริ หารตามระยะเวลาของการฝากเงินเป็ นหลัก
3. กรณี รายได้ผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือสัญญาจานวน 405 ล้านบาท
- ประเด็ นข้อความในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ซึ่ ง บมจ. อสมท ใช้ข ้อความตามค าแนะน าของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อ สตง. ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี และได้มีการหารื อร่ วมกันแล้ว สาหรับเรื่ องหลักเกณฑ์
การรับรู ้รายได้น้ นั เป็ นข้อความที่เป็ นไปตามความเห็นของผูส้ อบบัญชี
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- กรณี ผลกระทบด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล มี 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ บมจ. อสมท ยังไม่ได้รับรู ้เป็ นรายได้จานวน
384.18 ล้านบาท ซึ่ งบันทึ กบัญชี เป็ นรายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี และส่ วนที่ เป็ นภาษีหัก ณ ที่ จ่ายและได้นาส่ งรั ฐ
ไปแล้ว ดังนั้นจะมีผลกระทบเฉพาะในแง่ของอัตราภาษีที่ต้ งั สารองไว้ในปี 2554 ซึ่ งจะแตกต่างกับอัตราภาษีที่จ่ายจริ ง
ในปี 2555
นายสุ ชาติ กัมพลกัญจนา ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับภาษีเงินได้ในงบกาไรขาดทุนของปี 2554 สู งกว่าปี 2553 ในขณะ
ที่กาไรก่อนภาษีปี 2554 มีจานวน 2,047 ล้านบาท แต่ปี 2553 มีจานวน 2,049 ล้านบาท
นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้แจงว่า กรณี น้ ีมี 2 สาเหตุ คือ ประเภทแรก ในปี 2553 อัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่ บมจ. อสมท ชาระมี 2 ส่ วน คือ 300 ล้านบาทแรก จ่ายในอัตราร้อยละ 25 ส่ วนที่ เกินจาก 300 ล้าน
บาท จ่ายในอัตราร้อยละ 30 ประเภทที่สอง ในปี 2554 มีรายการปรับปรุ งทางบัญชี และรายการ เช่น กรณี การปรับปรุ ง
ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี ซึ่ งเมื่ อปรั บปรุ งเป็ นค่ าใช้จ่ายแล้ว ต้องบวกกลับเพื่ อคานวณภาษี ดว้ ย เพราะไม่เข้าเกณฑ์ที่
กรมสรรพากรยอมให้นามาคานวณเพื่อเสี ยภาษี
นายสุ ชาติ กัมพลกัญจนา ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าควรอธิ บายรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประธานฯ กล่าวว่าขอรับความเห็นไว้ดาเนินการต่อไป
นายพฤทธานันต์ ศรีวงศ์ เลียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม ดังนี้
1. รายได้รับล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 2 เพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างไรโดยเฉพาะรายได้ค่าโฆษณา
รับล่วงหน้า
2. หมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 26 และ 37 ที่ระบุว่า บมจ. อสมท ลงทุนในสถาบันการเงินโดยการซื้ อ
ตัว๋ เงิ นมีอายุไม่เกิ น 3 เดื อนซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แตกต่างกัน อยากทราบว่าตัว๋ เงิ นที่ ลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
จานวน 12 ฉบับนั้น บมจ. อสมท มีหลักเกณฑ์/วิธีการในการคัดเลื อกสถาบันการเงิ นที่ ไปลงทุ นอย่างไร เนื่ องจาก
เห็นว่ามีการลงทุนในตัว๋ เงิ นที่ ให้อตั ราดอกเบี้ ยเพียงร้ อยละ 2 ด้วย และนาผลตอบแทนที่ ได้ไปลงทุนหรื อเก็บไว้ใน
รู ปแบบใด และตัว๋ เงินแต่ละฉบับเริ่ มลงทุนเมื่อใดโดยขอให้ตอบเป็ นรายฉบับ
นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้แจงในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
1. ตัว๋ เงิ นที่ มีอ ตั ราดอกเบี้ ยร้ อยละ 2 เป็ นตัว๋ เงิ นที่ ซ้ื อกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่ อปี 2553 มี กาหนด
ระยะเวลาไถ่ถอน 2 ปี และอย่างที่ได้ช้ ีแจงไว้ขา้ งต้นว่า บมจ. อสมท พยายามจะกระจายเงินฝากประเภทเงินฝากประจา
จากเดิ มฝากที่ ธนาคารกรุ งไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้น และเป็ นเงิ นฝากประจา 1 ปี และ 6 เดื อน ซึ่ งให้
ผลตอบแทนที่ ต่ ามาก จึ งได้นาเงิ นบางส่ วนมาบริ หารจัดการโดยลงทุ นในระยะสั้นเนื่ องจากมี แนวโน้มของอัตรา
ดอกเบี้ ยที่ ค่อนข้างสู ง ซึ่ งขณะนั้นมี เงิ นฝากประจา 6 เดื อนที่ ครบกาหนดอยู่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ บมจ.
อสมท มีขอ้ เสนอเรื่ องของเงิ นฝากประจาในขณะนั้นเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิ นระยะ 2 ปี อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 2 ซึ่ งเป็ น
ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในขณะนั้นและครบกาหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 มีนาคม 2555
2. ตัว๋ เงิ นที่ บมจ. อสมท ลงทุน มี 2 แบบ คื อ ตัว๋ เงิ นที่ มีอายุไม่เกิ น 3 เดื อน และอายุเกิ น 3 เดื อน สาหรั บ
หลักการในการบริ หารด้านการเงินที่ผา่ นมา บมจ. อสมท แบ่งเงินออกมาบริ หารเป็ น 3 ส่ วน คือ การลงทุนในระยะสั้น
ไม่เกิน 3 เดือน ระยะ 3 เดือนถึง 1 ปี และเกินกว่า 1 ปี เพื่อนามาเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานและรองรับการลงทุน
ในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดเดิมได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริ หารจัดการด้านการเงินว่าให้มีการ
กระจายเงินฝากและลงทุนในตราสารหนี้ไปยังธนาคารต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือได้ไม่เกินแห่งละ 500 ล้านบาท
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3. กรณี รายได้รับล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 2 ส่ วนใหญ่เป็ นรายได้จากค่าโฆษณาและค่าเช่าเวลา
ทั้งด้านโทรทัศน์และวิทยุ
นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ถือหุ้น ขอทราบที่มาและประเภทของผลตอบแทนนอกเหนื อสัญญา จานวน 405 ล้านบาท ซึ่ ง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 37 ระบุว่า ผลตอบแทนดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการขยายเวลาร่ วมดาเนิ น
กิ จการไปอี ก 10 ปี ทาให้ อสมท ต้องบันทึ กรายได้ผลประโยชน์นอกเหนื อสัญญาเป็ นรายได้รอตัดบัญชี ซึ่ งจะถูก
บันทึกเป็ นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
พ.ต.อ. เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้ น สอบถามเกี่ยวกับที่มาของผลตอบแทนนอกเหนื อสัญญา จานวน 405 ล้าน
บาท
ประธานฯ กล่าวว่ากรณี ของผลตอบแทนนอกเหนื อสัญญาจานวน 405 ล้านบาท เป็ นเหตุ การณ์ที่เกิ ดขึ้ นก่อนคณะ
กรรมการฯ ชุ ดนี้ แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ ชุ ดนี้ จะได้ศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริ งเพื่อความชัดเจน และ
ดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
นายพฤทธานั นต์ ศรี วงศ์ เลียง ผู้รั บ มอบฉั นทะ ขอให้หัวหน้าเจ้า หน้า ที่ ดา้ นการเงิ น (CFO) ตอบประเด็นค าถาม
เกี่ ยวกับผลตอบเทนในตัว๋ เงิ นว่า บมจ. อสมท จะนาไปลงทุนอะไรและในอนาคต บมจ. อสมท จะลงทุนในเงิ นฝาก
ประเภทอื่นหรื อไม่ เช่น ลงทุนในสลากออมสิ นที่มีผลตอบแทนในรู ปของเงินรางวัล เป็ นต้น
นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้ แจงว่าที่ผ่านมา บมจ. อสมท จะรวบรวมผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการลงทุนในตราสารต่าง ๆ และนาไปลงทุนต่อในตราสารนั้น ๆ ซึ่ งปั จจุบนั ยังอยู่ในรู ปของตราสารทางการเงิ น
แบบเดิ ม คื อ ตัว๋ แลกเงิ นและเงิ นฝากประจา ยังไม่เคยบริ หารเงิ นโดยการไปลงทุ นในส่ วนที่ มีความเสี่ ยงอย่างเช่ น
เอกชนทัว่ ไป เนื่ องจาก บมจ. อสมท เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ฯ ที่ ย ังเป็ นรัฐวิสาหกิ จ และขณะนี้
คณะกรรมการกาลังพิจารณาเรื่ องของประเภทผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุนเพิ่ม และ บมจ. อสมท จะบริ หารเงินในส่ วนที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในการลงทุนระยะยาวและมี ช่วงปลอดการใช้เงิ นในระยะนี้ บางส่ วนไปลงทุนเพื่อแสวงหาตอบแทนที่ เพิ่ ม
สูงขึ้น
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31
ธันวาคม 2554
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล บัญชี กาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31
ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
494,007,471 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9929
ไม่เห็นด้วย
26,444 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0053
งดออกเสี ยง
8,200 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0016
ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลและพิจารณาการจ่ ายเงินปันผล ประจาปี 2554
ประธานฯ มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิ น นาเสนอผลประกอบการของบริ ษทั
ต่อที่ประชุม
นายเจษฎา พรหมจาต หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2554 คณะ
กรรมการฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2554 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
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ในอัตราหุ น้ ละ 2.00 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2554 หุ น้ ละ 1.97 บาท และจ่ายจากกาไรสะสม หุ น้ ละ 0.03
บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2554
ในอัตราหุ น้ ละ 1.00 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการระหว่าง
วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
นายสุ ชาติ กัมพลกัญจนา ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเกี่ยวกับกาหนดการจ่ายเงิ นปั นผลซึ่ งควรจ่ายได้ทนั ทีหลังจากวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้
นางกุลกนิษฐ คาศิริวัชรา ที่ปรึ กษากฎหมาย ชี้ แจงว่าตามกฎหมายกาหนดให้บริ ษทั ต้องจ่ายเงินปั นผลภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
ซึ่ งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของ บมจ. อสมท ซึ่ งเป็ นผูด้ าเนินการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทั้งในรู ปแบบของ e-dividend
และการจ่ายเป็ นเช็ค ต้องมีระยะเวลาในการดาเนินการดังกล่าวตามกระบวนการและขั้นตอนในการจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2554
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2554
ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
494,012,915 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9940
ไม่เห็นด้วย
16,000 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0032
งดออกเสี ยง
13,200 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0026
ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
จากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย แสดงความจานงขอออกจากห้องประชุม ประกอบด้วย
1) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
2) นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย ์
3) นายจักรพันธุ์ ยมจินดา
4) นายประเสริ ฐ เกษมโกเมศ
5) นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา
และขอเชิญ นายธนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
เป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นายธนะชั ย วงศ์ ทองศรี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ขอแก้ไขเอกสารใน
หนังสื อเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2555 หน้า 3 ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ข้อ 1 ย่อหน้าที่ 2 จาก
“ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554” เป็ น “ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554” และรายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2554 มีกรรมการ บมจ. อสมท ลาออกจากตาแหน่งและพ้นจาก
ตาแหน่ งก่ อนครบวาระ รวมจานวน 13 คน และคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิ จารณาเลื อกตั้งบุ ค คลเข้า เป็ น
กรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ลาออกและพ้นจากตาแหน่ง จานวน 3 ครั้ง รวม 12 คน โดยมีรายละเอียดและประวัติ
ของกรรมการแต่ละคนตามเอกสารการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ แล้ว สาหรับตาแหน่งกรรมการอีก 1 ตาแหน่ง
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เป็ นการสารองให้กบั ผูซ้ ่ ึ งจะได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ของบริ ษทั ซึ่ งขณะนี้ อยู่ระหว่าง
การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติดารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ โดยการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ลาออกก่อนพ้นจากตาแหน่ งตามวาระนั้น สามารถดาเนิ นการได้ โดยมติ ของที่ ประชุ มคณะกรรมการตามมาตรา 75
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด และข้อบังคับของบริ ษทั
2. สาหรับกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระในปี นี้ มีจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการ
บริ ษทั ทั้งหมด ซึ่ งปั จจุ บนั คณะกรรมการของบริ ษทั มี จานวนทั้งสิ้ น 13 คน มี กรรมการอยู่ในตาแหน่ ง 12 คน โดย
กรรมการซึ่ งอยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 5 คน ประกอบด้วย
1) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
2) นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย ์
3) นายจักรพันธุ์ ยมจินดา
4) นายประเสริ ฐ เกษมโกเมศ
5) นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 5 ท่าน
คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระจานวน 5 คนดังกล่าว
เป็ นบุ คคลที่ มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย มี ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถที่ เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น
กิจการของ บมจ. อสมท จึงมีมติให้กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั อี กวาระหนึ่ ง เพื่อให้การทางานมี ความต่ อเนื่ อง และได้นาเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษทั ในการประชุ ม
ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อพิจารณาและมีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้
ประธานฯ แนะนาประวัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ซึ่ งปรากฏบนจอภาพ ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความชานาญทางด้านการบริ หารจัดการ ด้าน
กฎหมาย และด้านการสื่ อสาร ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยงั
เคยดารงตาแหน่ งรองประธานกรรมการ บมจ. อสมท และรักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการองค์การสื่ อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย โดยได้ทุ่มเทความรู ้ ความสามารถเพื่อพัฒนากิจการ บมจ. อสมท อย่างเต็มที่ และเป็ นผูอ้ ยู่ในบัญชี
กรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทาขึ้นตามประกาศครั้งที่ 2/2551
2. นายเอนก เพิ่มวงศ์ เสนีย์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถด้านการบริ หารจัดการและการบริ หารธุ รกิจ การ
ปกครอง การเมื อ ง รวมทั้ง กลยุ ท ธ์ การวางแผนพัฒ นา ปั จ จุ บั น ด ารงต าแหน่ ง เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึ กษาธิ การ เคยดารงตาแหน่ งรองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่ งเป็ นกระทรวงเจ้าสังกัดของ บมจ. อสมท
และเป็ นผูอ้ ยูใ่ นบัญชีกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทาขึ้นตามประกาศประจาปี 2552
3. นายจัก รพันธุ์ ยมจินดา เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ค วามสามารถด้านการการสื่ อสารมวลชน วิทยุโ ทรทัศ น์แ ละ
วิทยุกระจายเสี ยง ปั จจุบนั ทาหน้าที่รักษาการในตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท ซึ่ งจะสามารถนา
ความรู ้ ความสามารถมาพัฒนางานด้านสื่ อสารมวลชนที่ เป็ นธุ รกิ จหลักของ บมจ. อสมท ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น
ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบนั
4. นายประเสริ ฐ เกษมโกเมศ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญทางด้านการบริ หารจัดการ ด้านกลยุทธ์และการ
วางแผนพัฒนา และการบริ หารด้านวิศวกรรม เคยดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาทิ โรงงานยาสู บ
องค์การคลังสิ นค้า องค์การเภสัชกรรม และ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ปัจจุบนั ประกอบอาชี พนักธุ รกิจ
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ตาแหน่งกรรมการบริ ษทั เวียงชัย ฮิลล์ จากัด และเป็ นผูอ้ ยู่ในบัญชี กรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทาขึ้นตามประกาศ
ครั้งที่ 1/2551
5. นายเปรมกมลย์ ทิ นกร ณ อยุ ธยา เป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ความชานาญทางด้านกฎหมายและด้า นการบริ หาร
ปัจจุบนั ประกอบอาชีพทนายความ ตาแหน่ง ประธานสานักกฎหมาย เปรม แอนด์ แอสโซซิ เอท
พ.ต.อ.เสริ มเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้ น สอบถามเกี่ ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อเป็ น
กรรมการ ว่ า ต้อ งไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้า มตามที่ ก ฎหมายและประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรั พย์ ที่ กจ.8/2553 กาหนด เช่ น การตรวจสอบการเป็ นข้าราชการการเมื อง การดารงตาแหน่ งกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจที่มิให้ดารงตาแหน่งเกินกว่า 3 แห่ง การไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บมจ. อสมท
นายธนะชัย วงศ์ ทองศรี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ชี้ แจงว่า คณะกรรมการ
สรรหา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเรี ยบร้อย
แล้ว ประกอบกับผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อทุกคนได้ให้การรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องของคุณสมบัติตนเองด้วย
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ลาออกก่อนครบวาระ และกรรมการที่ ออก
จากตาแหน่ งตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะดารงตาแหน่ งแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มรับทราบกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ และมีมติ เลือกตั้งบุคคลตามที่ คณะกรรมการ
สรรหาเสนอทั้ง 5 คน โดยการออกเสี ยงลงคะแนนปรากฎผลดังนี้
1. ศาสตราจารย์ พเิ ศษ ธงทอง จันทรางศุ เป็ น กรรมการ
เห็นด้วย
493,972,936 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9848
ไม่เห็นด้วย
45,779 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0092
งดออกเสี ยง
29,100 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0058
2. นายเอนก เพิม่ วงศ์ เสนีย์ เป็ น กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
493,974,336 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9851
ไม่เห็นด้วย
47,779 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0096
งดออกเสี ยง
25,200 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0051
3. นายจักรพันธุ์ ยมจินดา เป็ น กรรมการ
เห็นด้วย
493,929,040 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9759
ไม่เห็นด้วย
48,779 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0098
งดออกเสี ยง
69,996 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0141
4. นายประเสริฐ เกษมโกเมศ เป็ น กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
493,188,789 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.8261
ไม่เห็นด้วย
825,726 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.1671
งดออกเสี ยง
33,300 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0067
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5) นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา เป็ น กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
493,955,195 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9812
ไม่เห็นด้วย
48,479 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0098
งดออกเสี ยง
44,141 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0089
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ เลขานุการบริ ษทั และรักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ เลขานุการบริษทั และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการ
บริ ษั ท ในฐานะเลขานุ ก ารคณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทน รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็ นควรกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ ายค่าตอบแทนรายเดื อนและเบี้ ยประชุ มกรรมการ บมจ.
อสมท ตามหลักเกณฑ์เดิ มของปี 2554 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อนาเสนอที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2555 พิจารณาดังนี้
1. ค่ าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการ ปี 2555
ค่ าตอบแทน
รายเดือน

ชื่อคณะ
1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท
หากเป็ นกรรมการในระหว่างเดือนให้คานวณค่าตอบแทนตาม
สัดส่ วนของเดือน

ประธานกรรมการ
30,000.-/เดือน
กรรมการ
15,000/เดือน
ประธาน
12,500/เดือน
กรรมการ
10,000/เดือน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่ าเบีย้ ประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)

15,000/เดือน

5,000 /เดือน

3. คณะกรรมการสรรหา,คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน,
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการบริ หาร
10,000 /เดือน
ความเสี่ ยง, คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์และคณะกรรมการ
กลัน่ กรองงานบริ หาร
4. กรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการฯ ให้เป็ น กรรมการ, อนุกรรมการฯ และ
10,000 /เดือน
คณะทางานชุดต่าง ๆ นอกเหนื อจากข้อ 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 ประธานและรองประธานในข้อ 3 และ 4 ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
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2. กาหนดหลักเกณฑ์ การจ่ ายโบนัสกรรมการปี 2555
โบนัสกรรมการ ปี 2555
วงเงินโบนัสกรรมการ
ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุ ทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000 บาท
ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดาเนินงาน ต่ากว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่ วน
ดังนี้
- ระดับคะแนนต่ากว่า 3.00 - 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน
- ระดับคะแนนต่ากว่า 2.50 - 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
อนึ่ง การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2554 เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2554 วันที่ 22
เมษายน 2554 มีมติอนุมตั ิไว้ ดังนี้
โบนัสกรรมการปี 2554
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554
วงเงินโบนัสประจาปี 2554 ของกรรมการ : จานวน 3,391,014.30.- บาท (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุ ทธิ )
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25
คิดเป็ นเงิน 313,982.80. - บาท
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 12.5 คิดเป็ นเงิน 282,584.48. - บาท
กรรมการ บมจ. อสมท ได้รับโบนัส
คิดเป็ นเงิน 251,186.24.- บาท/คน
ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่ วนระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการ
หมายเหตุ: 1. จานวนโบนัสข้างต้นสาหรับกรณี ที่ บมจ.อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป
2. ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดาเนิ นงาน ต่ากว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการ
ลงตามสัดส่ วน ดังนี้
- ระดับคะแนนต่ากว่า 3.00 - 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน
- ระดับคะแนนต่ากว่า 2.50 - 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน
ประธานฯ รายงานว่า หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและการจ่ายโบนัสประจาปี ของกรรมการ บมจ. อสมท
ปี 2555 เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2554
นายสุ ชาติ กัมพลกัญจนา ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับผูท้ าหน้าที่ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประธานฯ ชี้แจงว่า กระทรวงการคลังโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่ดาเนิ นการประเมินผล
งานของรัฐวิสาหกิจ
นายลิม้ ศรนุวตั ร ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้
1. ควรมีการพิจารณาให้พนักงาน บมจ. อสมท ที่เป็ นกรรมการในคณะต่างๆ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนด้วย
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ควรมีการตรวจสอบในรู ปแบบการป้ องกันการทุจริ ตมากกว่าการตรวจสอบจาก
เอกสารในภายหลัง
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นางญาใจ พัฒนสุ ขวสั นต์ กรรมการ ชี้ แ จงว่า โดยหลักการพนักงานที่ มีตาแหน่ งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุ ดต่ างๆ ถื อว่า เป็ นการปฏิ บัติงานตามหน้าที่ จึ งทาให้ไ ม่ได้รับค่ าเบี้ ยประชุ มหรื อค่ าตอบแทน เว้นแต่ กรณี ที่ เป็ น
กรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย เช่ น คณะกรรมการกิ จการสัมพันธ์ คณะกรรมการตรวจสอบ จึ งจะมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทน
นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า ในวันนี้ เป็ นวันครบรอบ 60 ปี ไทยโทรทัศน์ 35 ปี อสมท ดังนั้นควร
นาประวัติของ อสมท มาแจกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เพื่อให้ทราบถึงกิจการของบริ ษทั ที่ตนเองถือหุน้ อยู่
พ.ต.อ.เสริมเกียรติ บารุ งพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้
1. กรรมการที่ ดารงต าแหน่ งข้าราชการประจาต้องอุทิศ เวลา ความรู ้ ค วามเสามารถให้กับการทางานใน
ตาแหน่งกรรมการ
2. ควรมี ก ารแก้ไ ขข้อบังคับของบริ ษ ทั เพื่ อให้ผูถ้ ื อ หุ ้นรายย่อ ยสามารถเข้า ไปเป็ นกรรมการอิ ส ระหรื อ
กรรมการตรวจสอบได้อย่างน้อย 1 คน
3. ควรพิจารณาลดจานวนกรรมการของบริ ษทั เนื่องจากองค์กรมีค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ค่าตอนแทน โบนัส
เป็ นต้น
นางสุ นทรี ย์ แก้ วกรณ์ ผู้ถือหุ้ น แสดงความเห็ นเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ ายโบนัสของกรรมการ ประจาปี 2555 ว่า
หมายเหตุที่ระบุ “หากการประเมินผลยังไม่แล้วเสร็ จ ให้ใช้คะแนนประเมินเบื้องต้นแทน” ควรมีการกาหนดระยะเวลา
สิ้ นสุ ดในการรอผลการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจจากกระทรวงการคลัง
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับผูก้ าหนดเงื่อนไขในหมายเหตุหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจาปี 2555
และแสดงความเห็นว่า การอนุ มตั ิ หลักเกณฑ์ฯ เป็ นอานาจของที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ดังนั้นการกาหนดหมายเหตุ
ดังกล่าว ถือเป็ นการให้ผถู ้ ือหุน้ อนุมตั ิหลักเกณฑ์ฯ แบบมีเงื่อนไข
ประธานฯ ขอตัดข้อความ “หมายเหตุ : หากการประเมินผลยังไม่แล้วเสร็ จ ให้ใช้ประเมินเบื้องต้นแทน” ในหลักเกณฑ์
การจ่ายโบนัสประจาปี 2555 และขอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ.
อสมท ประจาปี 2555และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจาปี 2555
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ. อสมท ประจาปี 2555 และ
หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจาปี 2555 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
494,006,074 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9915
ไม่เห็นด้วย
12,541 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0025
งดออกเสี ยง
29,200 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0059
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2555
ประธานฯ เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น อนุ มตั ิ อนุมตั ิ แต่งตั้งสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 กาหนดให้สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีรัฐวิสาหกิจ
ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาเสนอให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี ของ บมจ.
อสมท จึงขอเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ปี 2555 เป็ นเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2555 ตามที่
เสนอ
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2555 ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
494,025,615 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9955
ไม่เห็นด้วย
4,000 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0008
งดออกเสี ยง
18,200 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0036
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ กล่าวว่า วาระนี้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ
นายลิม้ ศรนุวตั ร ผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับสวัสดิการให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน
บมจ. อสมท เกษียณอายุ ซึ่ งได้เสนอแนะต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 9 ธันวาคม 2554
นายธนะชั ย วงศ์ ทองศรี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานบริ หาร ชี้ แจงว่า ขณะนี้ สานักทรัพยากรมนุ ษย์
อยูร่ ะหว่างประสานกับชมรมผูเ้ กษียณอายุ เพื่อพิจารณาดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
นายพฤทธานั นต์ ศรี ว งศ์ เ ลียง ผู้ รั บ มอบฉั นทะ แสดงความเห็ นว่า การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อย ร่ ว มเป็ น
กรรมการ บมจ. อสมท นั้น สามารถทาได้ โดยผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยต้องรวมกลุ่มกันคัดเลื อกผูแ้ ทน เพื่อเสนอรายชื่ อให้
บมจ. อสมท พิ จารณา และ บมจ. อสมท ต้องแก้ไขระเบี ยบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ เรื่ องการลงคะแนนเสี ยงแต่ งตั้ง
กรรมการ จากเดิมลงคะแนนเสี ยงปกติ คือ ผูถ้ ือหุ น้ 1 คน มี 1 คะแนนเสี ยง เปลี่ยนเป็ นลงคะแนนเสี ยงแบบสะสม
คือ ผูถ้ ือหุ ้น 1 คน มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้น คูณด้วยจานวนกรรมการที่ มีการเลือกตั้ง ซึ่ งวิธีลงคะแนนเสี ยง
แบบสะสม จะใช้เฉพาะกับวาระเลือกตั้งกรรมการเท่านั้น และบริ ษทั มหาชนหลายแห่งมีการลงคะแนนลักษณะนี้แล้ว
นางสาวชวิดา วาทินชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามกรณี คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดเก่า บอกเลิกจ้างนายธนวัฒน์ วันสม
อดีตกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 โดยมีการกล่าวอ้างการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง 19 ข้อ ซึ่ งยัง
ไม่มีความชัดเจนว่าเป็ นความผิดหรื อไม่ แต่ได้บอกเลิ กสัญญาจ้างก่อน โดยอ้างเหตุผลว่า เพื่อมิให้องค์กรเกิ ดความ
เสี ยหาย ทาให้ บมจ. อสมท ต้องจ่ า ยเงิ นค่ าชดเชยให้กบั นายธนวัฒน์ วันสม หากคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้
ตัดสิ นใจผิดพลาด ทาให้เกิดความเสี ยหาย กับบริ ษทั ฯ บมจ. อสมท จะมีมาตรการป้ องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไร และ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุดเก่า ควรต้องแสดงความรับผิดชอบกับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นหรื อไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่า ในกรณี ของ นายธนวัฒน์ วันสม คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
นาเรื่ องไปพิจารณา ซึ่ งคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการก็ได้เสนอข้อพิจารณาให้คณะกรรมการมีมติ แล้วกล่าวคื อ
ประการที่ 1 ในข้อกล่าวหาว่า นายธนวัฒน์ วันสม มีขอ้ บกพร่ อง 19 ข้อ นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานที่ยืนยันข้อบกพร่ อง
จึ งถื อ ว่า นายธนวัฒน์ วันสม ไม่ไ ด้มีข ้อบกพร่ อง ประการที่ 2 ในสัญญาจ้า งนายธนวัฒน์ วันสม เป็ นกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท ข้อ 5.4 ให้อานาจกรรมการ บมจ. อสมท สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้
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โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และจ่ายค่าชดเชยจานวน 6 เดือน ดังนั้นการที่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุด
เก่ า มี มติ บอกเลิ กสัญญาจ้างนายธนวัฒน์ วันสม จึ งเป็ นอานาจโดยชอบธรรม ที่ สามารถพิ จารณาตามดุ ลยพิ นิจได้
คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมีมติให้ บมจ. อสมท จ่ายเงินค่าชดเชยรวมทั้งสิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่นายธนวัฒน์
วันสม ให้ถูกต้องตามข้อตกลงในสัญญาจ้างฯ ในขณะเดี ยวกัน ก็จะได้มีการเจรจาในเรื่ องของการฟ้ องร้ องที่ นาย
ธนวัฒน์ วันสม ดาเนินการอยู่ ส่ วนการดาเนินการของคณะกรรมการชุดที่แล้ว หากมีการดาเนิ นการอันเป็ นผลเสี ยหาย
ต่อองค์กร บมจ. อสมท ก็จะได้มีการตรวจสอบในประเด็นที่เกิดความเสี ยหายต่อไป
นางสาวชวิดา วาทินชัย ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ที่พยายามดาเนิ นการคืนความเป็ นธรรม
ให้กบั พนักงานที่ ได้รับผลกระทบจากการบริ หารงานของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ชุ ด เก่ า พร้ อมทั้งเสนอให้
คณะกรรมการ บมจ. อสมท เร่ งแก้ปัญหาความแตกแยกเพื่อสร้างความสามัคคี ให้เกิ ดขึ้ นในองค์กร ซึ่ งจะเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ทาให้ บมจ. อสมท สามารถแข่งขันกับสถานีโทรทัศน์ค่แู ข่งได้
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรบริ หารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิ บาล เนื่ องจากยังมีพนักงานบางส่ วนที่ ไม่ได้รับความเป็ น
ธรรม จากปั ญหาความแตกแยกในองค์กร ซึ่ ง บมจ. อสมท ต้องพยายามแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นภายในองค์กรให้ได้ ไม่
ควรให้เกิดการร้องเรี ยนไปยังสานักนายกรัฐมนตรี เพราะจะทาให้ บมจ. อสมท ขาดความน่าเชื่อถือในการบริ หารงาน
2. ควรเร่ งพัฒนาบุคลากร ให้เข้าหลัก 3 ร. ประกอบด้วย รวดเร็ ว รอบรู ้ และริ เริ่ ม ซึ่ งเมื่อพัฒนาบุคลากรจน
มีความสามารถแล้ว ต้องมีมาตรการป้ องกันการถูกซื้ อตัวด้วย
3. ควรพิจารณาโครงสร้าง บมจ. อสมท ในปั จจุบนั ว่า สามารถแข่งขันกับสถานี โทรทัศน์คู่แข่งได้หรื อไม่
ทั้งในส่ วนของการสร้ างรายได้ และความนิ ยม อี กทั้งควรพิ จารณาว่าจะยังคงแนวคิ ดการให้บริ การ “สังคม อุด ม
ปั ญญา” เพื่อร่ วมพัฒนาประชากรของประเทศ หรื อจะแสวงหาผลกาไร ทั้งนี้ อยากให้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท
พัฒนาความนิยมของ บมจ. อสมท ให้สูงขึ้น จากปัจจุบนั มีความนิยมอยูใ่ นอันดับ 3
4. ควรกาหนดแผนการพัฒนาโครงการที่ดิน 50 ไร่ ให้ชดั เจน เพื่อสร้างผลประโยชน์เพิ่มให้กบั องค์กร
5. ควรเร่ งพิจารณาข้อเสนอของผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย กรณี ขอเสนอรายชื่ อผูแ้ ทนเข้าร่ วมเป็ นกรรมการ เพื่อทา
หน้าที่แทนผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท
นายวันตระการ ดวงตาเจริญวาณิช ผู้รับมอบฉันทะ และกรรมการสั กขีพยานการออกเสี ยง มีความเห็นว่า สิ่ งสาคัญ
ในการบริ หารองค์กร ต้องยึด หลักประชาธิ ปไตย จึ งเห็ นด้วยที่ จะให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยเสนอชื่ อผูแ้ ทนเข้า ร่ วมเป็ น
คณะกรรมการ บมจ.อสมท และขอเป็ นกาลังใจให้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท บริ หารงานต่อไป
นายสุ ชาติ กัมพลกาญจนา ผู้ถือหุ้น ขอให้ บมจ. อสมท นาเทปการปาฐกถา “ทิศทางโทรทัศน์ไทย” โดย ดร.สรจักร
เกษมสุ วรรณ ประธานกรรมการ บมจ. อสมท และการปาฐกถา “ทิศทางเศรษฐกิจไทย” โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
เผยแพร่ ผา่ นเวปไซต์ www.mcot.net เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ และผูส้ นใจ ได้รับชมย้อนหลังเพื่อเพิ่มพูนความรู ้
นายจักรพันธุ์ ยมจินดา รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และรั กษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ บมจ. อสมท
ขอรับไปดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในสัปดาห์หน้า
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ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ไปพิจารณาดาเนิ นการต่อไป และขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่ มาร่ วม
อภิปรายแสดงความเห็น และลงคะแนน เพื่อมีส่วนรวมในการพัฒนาองค์กร ส่ วนความผิดพลาดของการบริ หารงานที่
เกิ ด ขึ้ น ขอรั บ ไปด าเนิ น การแก้ไ ข และจะรายงานความคื บ หน้ า ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ทราบในการประชุ ม ครั้ งต่ อ ไป
ขอขอบพระคุณทุกท่าน
เลิกประชุมเวลา 17.25 น.

(นายสรจักร เกษมสุ วรรณ)
ประธานกรรมการ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
ทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุม
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