รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษทั อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557
วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557
ณ ห้ องบอลรู ม Hall A ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ิ
เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุ ธรรม แสงประทุม
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธุ์ ยมจินดา
รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
4. นายณัฐจักร ปัทมสิ งห์ ณ อยุธยา
กรรมการ
และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
5. นางญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์
กรรมการ
และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6. พลตารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
7. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา
กรรมการ
8. นายประเสริ ฐ เกษมโกเมศ
กรรมการ
9. นายสุ รชัย โฆษิตเสรี วงค์
กรรมการ
10. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิ ทธิ์
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
11. นายไกรทส องค์ชยั ศักดิ์
กรรมการ
12. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ
13. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย ์
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเจษฎา พรหมจาต
2. นางกมลาสิ ริ อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
4. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
5. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และ
ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั
และเลขานุการบริ ษทั

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
1. นางสาวมยุรี แสงจันทร์
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการพิเศษ
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ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
1. นายชัชเวศย์ ชิตวรากร
2. นางอารยา สัลเลขวิทย์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน)
1. นายธนศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวาณิ ชธนกิจ
ผู้มาประชุม
1. กระทรวงการคลัง ถือหุ น้ จานวน 452,134,022 หุ ้น (โดย นางภูริวรรณ ซุ่ ยรักษา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิ จ
ชานาญการพิเศษ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิ น จากัด ถือหุ น้ จานวน 78,865,978 หุน้ (โดย นางสาววราภา โรจน์รังษี เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ)
3. ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ จานวน 936 ราย ถือหุน้ จานวน 41,725,859 หุน้
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายสุ ธ รรม แสงประทุ ม ประธานกรรมการ ท าหน้ าที่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม แจ้ง ว่า ขณะนี้ มีผูถ้ ื อหุ ้นเข้า ร่ ว มประชุ ม
โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองจานวน 440 ราย ถือหุน้ 1,449,661 หุน้ และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จานวน 301 ราย
นับจานวนหุ น้ ได้ 560,396,052 หุ น้ รวมทั้งหมด 561,845,713 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 81.77 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมด จึงครบ
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ประจาปี 2557 และก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ลาดับที่ 1 แสดงตนและแนะนาตัวต่อที่ประชุม
นางภูริวรรณ ซุ่ ยรั กษา นักวิเคราะห์ รัฐวิสาหกิจชานาญการพิเศษ ผู้รับมอบฉั นทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตน
พร้อมแนะนาตนเอง
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่าบริ ษทั ฯ มีกรรมการจานวนทั้งสิ้ น 13 คน โดยขอให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร แนะนาตัว
ต่อผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วย
1. นายสุ ธรรม แสงประทุม
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
รองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธุ์ ยมจินดา
รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
4. นายณัฐจักร ปัทมสิ งห์ ณ อยุธยา
กรรมการ
และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
5. นางญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์
กรรมการ
และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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6. พลตารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์
7. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา
8. นายประเสริ ฐ เกษมโกเมศ
9. นายสุ รชัย โฆษิตเสรี วงค์
10. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิ ทธิ์
11. นายไกรทส องค์ชยั ศักดิ์
12. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
13. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย ์

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

สาหรับผูบ้ ริ หารที่เข้าประชุม ประกอบด้วย
1. นายเจษฎา พรหมจาต
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และ
ปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
2. นางกมลาสิ ริ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
3. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
4. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
5. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั
และเลขานุการบริ ษทั
จากนั้นประธานฯ แนะนาที่ ปรึ กษากฎหมายและขอให้ผูต้ รวจสอบบัญชี จากสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น
แสดงตนต่อที่ ประชุ ม และ ขอให้นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ ผูช้ ่ วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุ การ
บริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั ชี้แจงผูถ้ ือหุน้ ทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสี ยง
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท แจ้งต่อ
ที่ ป ระชุ มว่า การขอมติ จากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น เมื่ อสิ้ นสุ ด การประชุ มแต่ ละวาระ ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่ า น ลงมติ
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยง พร้อมลงชื่ อกากับในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นประธานจะขอมติจากที่ประชุ ม
โดยจะขอให้ผทู ้ ี่ไม่เห็นชอบ งดออกเสี ยงและเห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด
ทั้งที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรื องดออกเสี ยง สาหรับในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นมีขอ้ ซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็นในแต่ละวาระ
ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุ ณาแนะนาตนเอง โดยแจ้งชื่ อและนามสกุล ก่อนแสดงความ
คิดเห็น
ประธานฯ ชี้ แจงว่าเพื่อให้เกิ ดความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยง ขออาสาสมัครผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย 2 คน ร่ วมเป็ น
กรรมการในการนับคะแนนเสี ยงลงมติในแต่ละวาระ
ผู้ถือหุ้นรายย่ อย เสนอชื่อร่ วมเป็ นกรรมการนับคะแนนเสี ยงลงมติในแต่ละวาระ ประกอบด้วย
1. นายธรรมนูญ จุลมณี โชติ ผูร้ ับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณี โชติ
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ สุ รพันธ์ ฉันทแดนสุ วรรณ ผูถ้ ือหุน้
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จากนั้น จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ รายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดย บมจ. อสมท ได้เผยแพร่ ประกาศหลักเกณฑ์การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
และเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ พิ จ ารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บริ ษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ดัง กล่ า ว ทางเว็ บ ไซต์
www.mcot.net/ir ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อ ของ บมจ. อสมท ได้แก่ ทาง
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สถานีวิทยุทวั่ ประเทศ และเว็บไซต์
เมื่อครบกาหนดเวลาที่ เปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระและรายชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2557 แล้ว ไม่ปรากฏว่า มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่ อ
บุ ค คล เพื่ อพิ จารณาเข้า รั บการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2557 ทั้งทางไปรษณี ย ์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และทางโทรสาร
นอกจากนี้บริ ษทั ได้คานึงถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จดั
ให้มีระบบรับคาถาม เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถส่ งคาถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทั้งทางไปรษณี ย ์
จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) และทางโทรสารระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 10 เมษายน 2557 ซึ่ งเมื่อครบกาหนดเวลา
แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุน้ รายใดส่ งคาถามล่วงหน้ามา
ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่
21 มีนาคม 2557 และได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ มีความเห็นว่า ควรมีการรายงานสรุ ปหลักเกณฑ์
การให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ รวมทั้ง
ผลประกอบการของบริ ษทั โดยย่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบในวาระที่ 1 ด้วย
ประธานฯ ชี้ แจงว่า บริ ษทั จะรายงานให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2556 ใน
วาระที่ 3
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2556 วันที่ 22 เมษายน 2556
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2556 วันที่
22 เมษายน 2556 และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด และจัดส่ ง
รายงานการประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมเอกสารการประชุ มล่วงหน้า รวมทั้งได้จดั ส่ งรายงานการประชุ มทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ได้แสดงข้อคิดเห็นได้พิจารณา โดยแจ้งว่าหากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม โปรดแจ้งกลับ
บริ ษทั ภายใน 7 วัน ตามคาแนะนาของผูถ้ ือหุ น้ หากผูถ้ ือหุ น้ มีความประสงค์ ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โปรด
แจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผใู ้ ดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จะขอให้ที่ประชุ มลงมติรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2556 วันที่ 22 เมษายน 2556
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ หน้า 14 วาระ 7 เรื่ อง พิจารณากาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ขอ้ มูลถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
ข้อความเดิม
หมายเหตุขอ้ 3 ในหัวข้อค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2556 ประธานกรรมการและรองประธานฯ ให้
ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีก ร้ อยละ 15 และร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
แก้ไขเป็ น
ประธานกรรมการและรองประธานฯ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีก ร้ อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มพิจารณารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2556 แล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ตามที่ได้
มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
563,969,329 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9859
ไม่เห็นด้วย
18,450 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0032
งดออกเสี ยง
60,820 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0107
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริษทั ประจาปี 2556 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556)
ประธานฯ มอบหมายให้นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย ์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม
นายเอนก เพิ่มวงศ์ เสนีย์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ นาเสนอผลการดาเนิ นกิ จการต่อที่ ประชุ ม ซึ่ งเป็ นผลการดาเนิ น
กิจการระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยจะนาเสนอในรู ปแบบของ Video Presentation เพื่อให้ที่ประชุม
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการ ประจาปี 2556 ทั้งนี้ สานักเลขานุการบริ ษทั ได้นาส่ งรายงานประจาปี 2556
และ CD–Rom พร้อมหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนแล้ว
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้
1. ขอให้เลขานุ การบริ ษทั บันทึ กข้อคิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะ คาถาม และคาตอบ ในรายงานการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2557 เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน
2. ในฐานะสมาชิ กของชมรมผูถ้ ือหุ ้นไทย ซึ่ งร่ วมกับองค์การต่ อต้านคอร์ รัปชัน่ ดาเนิ นกิ จกรรมต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ ในตลาดทุนไทยมาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อผลักดันให้มีการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ในตลาดทุนอย่างเป็ นรู ปธรรม จึง
ขอเรี ยกร้องให้ผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกันตั้งคาถามในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคน เพราะการไม่มี
คอร์รัปชัน่ จะทาให้ตน้ ทุนในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ลดลง ส่ งผลผูถ้ ือหุ น้ ได้รับเงินปั นผลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า
ชมรมผูถ้ ือหุน้ ไทย จะอยูเ่ คียงข้างผูถ้ ือหุน้ รายย่อยของบริ ษทั จดทะเบียน และจะปกป้ องบริ ษทั ที่มีธรรมาภิบาลในตลาดทุน
รวมทั้งส่ งเสริ มจริ ยธรรมบริ ษทั ในตลาดทุน โดยคาดหวังให้ตลาดทุนโปร่ งใส บริ ษทั มัน่ คง ผูถ้ ือหุน้ มัง่ คัง่
3. สอบถามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของ บมจ. อสมท และแนวทางการผลักดันให้ บมจ. อสมท เป็ น
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน่ ที่สาคัญของประเทศไทย
4. สอบถามผลการจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอลของ
บมจ. อสมท ซึ่ งปรากฏเป็ นข่ าวในหนังสื อพิ มพ์บางฉบับว่า มี ผูเ้ สนอราคาทั้งหมด 5 ราย แต่ มีเพี ยง 1 รายที่ ผ่านการ
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พิจารณาตามข้อกาหนดด้านคุณสมบัติของบริ ษทั ผูเ้ สนอราคา คุณสมบัติทางเทคนิ คและรายการอุปกรณ์ รวมทั้งเป็ น
ผูช้ นะการจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษ
5. สอบถามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ของบริ ษทั ผูเ้ สนอราคา ในแผนงานให้บริ การโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ บมจ. อสมท
นายเอนก เพิม่ วงศ์ เสนีย์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. กรณี แนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของ บมจ. อสมท
1.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เ ข้า ร่ วมอบรมในหลักสู ต รต่ า งๆ ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors) ซึ่ งจะมุ่งเน้นให้คณะกรรมการปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึงความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ ดังนั้นการกากับดูแลการบริ หารงานของบริ ษทั จึงต้องดาเนินการอย่างโปร่ งใส
1.2 บมจ. อสมท ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริ ต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ซึ่ งสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (Thai Institute of Directors) ร่ วมกับหน่วยงานภาคเอกชนจัดตั้งขึ้น และมีบริ ษทั จดทะเบียนจานวนมาก ร่ วมลงนาม
แสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างข้อตกลงร่ วมกันที่ จะต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ซึ่ งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้
มอบให้ฝ่ายบริ หาร บมจ. อสมท ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของภาคีการต่อต้านคอร์รัปชัน่ แล้ว
2. กรณี การจัดซื้ อ โดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ของ บมจ.
อสมท
2.1 เดิ มคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติ เห็นชอบงบลงทุนในแผนงานให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และโครงการสิ่ งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล จานวน
1,606 ล้านบาท โดย บมจ. อสมท ได้นาเสนอขออนุ มตั ิงบลงทุนดังกล่าว ผ่านสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ (สศช.) เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา แต่เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2556 ทาให้คณะรัฐมนตรี รักษาการไม่สามารถอนุมตั ิงานหรื อโครงการ ที่มีผลเป็ นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี
ชุดต่อไป สานักนายกรัฐมนตรี จึงส่ งเรื่ องคืนกลับให้ บมจ. อสมท
2.2 คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึ ง มี มติ ย กเลิ กงบลงทุ นในแผนงานให้บ ริ การโครงข่ า ยโทรทัศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และโครงการสิ่ งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล จานวน
1,606 ล้านบาท และเห็นชอบงบลงทุนเพิ่มเติ มระหว่างปี 2557 สาหรับแผนงานให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระยะเร่ งด่วน ในวงเงิน 793 ล้านบาท เพื่อให้ บมจ. อสมท สามารถดาเนิ นการตามที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) กาหนด โดยในเบื้องต้น
ต้อ งด าเนิ นการติ ด ตั้งอุ ปกรณ์ เ พื่ อให้บริ การโทรทัศ น์ภ าคพื้ นดิ นในระบบดิ จิต อล ในพื้ นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้ว ย
กรุ งเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสี มา และจังหวัดสงขลา โดยมอบให้ฝ่ายบริ หาร บมจ. อสมท นาเสนอ
สานักนายกรัฐมนตรี และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) พิจารณา ซึ่ งขณะนี้
ได้รับการอนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้ว
ต่ อมา คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ (กสท.) มี มติ กาหนดให้ผูใ้ ห้บริ การ
โครงข่ ายโทรทัศน์ภาคพื้ นดิ นในระบบดิ จิตอลทุ กราย ต้องอยู่บนที่ ต้ งั เดี ยวกัน และออกอากาศบนระบบสายอากาศ
เดียวกัน รวมทั้งอยู่ในพื้นที่ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
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(กสทช.) กาหนด ซึ่ งส่ วนใหญ่อยู่บนที่ ต้ งั ขององค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย (TPBS)
คณะกรรมการ บมจ. อสมท จึงมีมติเห็นชอบให้ บมจ. อสมท ปรับแผนงานให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระยะเร่ งด่วน และวงเงินลงทุนในแผนงานดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมติ
กสท. และเห็นชอบให้ใช้งบประมาณแผนงานให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ระยะเร่ งด่วน จานวน 440 ล้านบาท จากวงเงินที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้เคยให้ความเห็นชอบงบลงทุน สาหรับ
แผนงานดังกล่าว จานวน 793 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบให้ฝ่ายบริ หาร บมจ. อสมท ดาเนิ นการตามกระบวนการจัดซื้ อ
โดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบและคาสัง่ ของ บมจ. อสมท โดยให้เป็ นไปด้วยความถูกต้องและโปร่ งใส
2.3 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหนังสื อเรื่ องขอให้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการดาเนิ น
โครงการให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และให้บริ การสิ่ งอานวยความสะดวก
ด้านกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ รวม 2 ครั้ง ภายหลังปรากฏเป็ นข่ าวในหนังสื อพิ มพ์บางฉบับ ซึ่ งในฐานะกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ ได้เชิญผูแ้ ทน สตง. มารับทราบขั้นตอนการดาเนิ นการในกระบวนการจัดซื้ อ โดยวิธีพิเศษ ในแผนงาน
ให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่ งผูแ้ ทน สตง. เข้าใจกระบวนการจัดซื้ อ โดย
วิธีพิเศษ ที่ บมจ. อสมท ได้ดาเนิ นการอย่างถูกต้องและโปร่ งใส ด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ และขอให้ บมจ.
อสมท ทาหนังสื อชี้ แจงขั้นตอนการดาเนิ นการดังกล่าวตอบกลับ สตง. อย่างเป็ นทางการด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ.
อสมท ได้กาชับให้ฝ่ายบริ หาร บมจ. อสมท เปิ ดโอกาสให้บริ ษทั ที่จาหน่ายอุปกรณ์เข้าร่ วมเป็ นผูเ้ สนอราคาได้ในวงกว้าง
และต้อ งให้ผูเ้ สนอราคาทุ กรายมี โอกาสในการแข่ งขันอย่างเท่ าเที ยมกัน แม้ บมจ. อสมท จะดาเนิ นการจัดซื้ อ โดย
วิธีพิเศษ
2.4 ปัจจุบนั บมจ. อสมท ยังไม่มีการประกาศรายชื่อบริ ษทั ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็ นผูช้ นะการจัดซื้ อ
โดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ตามที่ปรากฏเป็ นข่าวในหนังสื อพิมพ์
บางฉบับ ในฐานะกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ที่ มีประวัติการทางานเป็ นข้าราชการมาหลายหน่ วยงาน ทั้งสานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึ กษา และสานักนายกรัฐมนตรี ขอยืนยันต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกคนว่า จะดาเนิ นการในกระบวนการจัดซื้ อ
โดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้ นดิ น ในระบบดิ จิตอลอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามระเบี ยบ
คาสัง่ บมจ. อสมท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้องเป็ นผูล้ งนามและรับผิดชอบในการดาเนิ นการดังกล่าว รวมทั้ง
จะดาเนินการโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และประเทศชาติเป็ นสาคัญ
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. กรณี ปรากฏเป็ นข่ าวว่า มีผูเ้ สนอราคาเพี ยงรายเดี ยว ที่ ผ่านขั้นตอนการพิ จารณาของคณะกรรมการจัดซื้ อ
จนได้รับการพิจารณาเปิ ดซองข้อเสนอด้านราคา
2. แนวทางการแก้ปัญหาของ บมจ. อสมท กรณี มีผเู ้ สนอราคารายอื่นร้องคัดค้านกระบวนการจัดซื้ อ โดยวิธีพิเศษ
ในแผนงานให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล
ประธานฯ ชี้แจงดังนี้
1. ผลการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ที่นาเสนอในวาระนี้ เป็ นผลการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2556
(วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ (กสทช.) ได้กาหนดให้มีการประมูลใบอนุ ญ าตให้ใช้ค ลื่ นความถี่ เพื่ อให้บริ การโทรทัศ น์ในระบบดิ จิตอล
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ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ ซึ่ ง บมจ. อสมท เป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุญาตดังกล่าวจานวน 2 ช่องรายการ คือ
หมวดหมู่รายการทัว่ ไป แบบความคมชัดสูง (HD) และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว แบบความคมชัดปกติ (SD)
2. บมจ. อสมท ยังได้รับใบอนุญาตให้เป็ นผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จาก กสทช.
ทั้งเพื่ อใช้ในกิ จการของ บมจ. อสมท และเพื่ อให้บริ การผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่ นความถี่ ฯ รายอื่ นๆ แม้แผนงาน
ให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ของ บมจ. อสมท ยังอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาจัดซื้ อ โดย
วิธีพิเศษ ซึ่ งยังดาเนิ นการไม่แล้วเสร็ จ แต่ บมจ. อสมท ได้รับความเชื่ อถือจากผูป้ ระกอบการแสดงความจานงขอใช้
บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิ จิตอล ของ บมจ. อสมท ซึ่ งได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริ หาร บมจ. อสมท
เร่ งดาเนินการ ดังนี้
1) บมจ. อสมท ต้องสามารถให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ได้ตามแผนงาน
ที่วางไว้ และเป็ นไปตามระยะเวลาที่ กสทช. กาหนด
2) บมจ. อสมท ต้อ งให้ บ ริ ก ารโครงข่ า ยโทรทัศ น์ ภ าคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ต อล ด้ว ยอุ ป กรณ์ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และจัดซื้ อได้ในราคาที่เป็ นยุติธรรม
3) บมจ. อสมท ต้องสามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในกิจการ
ขององค์กรได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนาไปให้บริ การผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริ การ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อสร้างรายได้ให้ บมจ. อสมท อีกทางหนึ่งด้วย
3. ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่แสดงความกังวล กรณี ปรากฏเป็ นข่าวในหนังสื อพิมพ์บางฉบับว่า บมจ. อสมท ดาเนิ นการ
จัดซื้ อโดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บ ริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิ นในระบบดิ จิตอล ไม่โปร่ งใส โดยข่าวดังกล่าว
ไม่เป็ นความจริ ง และเป็ นการนาเสนอข่าวเพียงด้านเดียว ซึ่ งไม่ยุติธรรมกับ บมจ. อสมท เบื้องต้นได้มอบให้ฝ่ายบริ หาร
บมจ. อสมท ดาเนิ นการชี้ แจงข้อเท็จจริ งต่อสาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ ในฐานะประธานกรรมการ บมจ. อสมท ขอยืนยันว่า
คณะกรรมการ บมจ. อสมท และฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท จะดาเนิ นการในกระบวนการจัดซื้ อ โดยวิธีพิเศษ ในแผนงาน
ให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิ จิตอล ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและโปร่ งใส เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
ผูถ้ ือหุน้ และประเทศชาติ
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ มีความเห็นดังนี้
1. ขอบคุ ณ ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ที่ ช้ ี แจงโดยละเอี ย ดกรณี บมจ. อสมท ปรากฏเป็ นข่ า วใน
หนังสื อพิมพ์บางฉบับซึ่ งไม่เป็ นความจริ ง อย่างไรก็ตาม ขอให้ฝ่ายบริ หาร บมจ. อสมท พิจารณาคุณสมบัติของผูเ้ สนอ
ราคาแต่ละราย ทั้งฐานะการเงิน และประวัติผลงานที่ผา่ นมาอย่างละเอียด
2. ขอบคุณ บมจ. อสมท ที่เลือกใช้ศูนย์การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ เป็ นสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
บมจ. อสมท ประจาปี 2557 เนื่องจากมีความสะดวกสบายทั้งในส่ วนของห้องประชุม และการเดินทาง ที่สามารถเดินทาง
ด้วยระบบขนส่ งมวลชนได้หลากหลาย
3. เสนอให้ บมจ. อสมท พิจารณาจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ครั้งต่อไป ในช่วงต้นเดือนเมษายน
ของทุกปี ซึ่ งเป็ นไปตาม พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 60
4. ขอชมเชยการจัดทารายงานประจาปี 2556 ที่สามารถจัดทาได้ดีมาก แต่ในหน้าที่มีการลงนามโดยประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ควรมีการระบุวนั เดือน ปี ที่มีการลงนามให้ชดั เจน
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5. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ซึ่ งถึงแม้จะมีรายได้สูงกว่าปี ที่ผ่านมา
แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทาให้บริ ษทั มีกาไรลดลง ส่ งผลให้มลู ค่าหุน้ ของ บมจ. อสมท ลดลง รวมทั้งแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
6. สอบถามแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค กรณี บมจ. อสมท แก้ไขสัญญาร่ วมดาเนิ นกิจการ
โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิ ก กับ บมจ. ทรู วิชนั่ ส์ โดยให้มีการโฆษณาสิ นค้าได้ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์กบั บมจ.
อสมท และ บมจ. ทรู วิชนั่ ส์ แต่อาจกระทบสิ ทธิ การรับชมของผูบ้ ริ โภค และอาจทาให้บริ ษทั ขาดธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินกิจการ
7. สอบถามรายละเอียดการนาความรู ้ ที่ได้จากการที่ คณะกรรมการ บมจ. อสมท เดิ นทางศึ กษาดูงานเกี่ ยวกับ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิตอล การดาเนิ นธุ รกิ จโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอล และการผลิ ตรายการโทรทัศน์ของ
หน่วยงานสื่ อชั้นนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน 2557 มาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กบั การ
ดาเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริ กาใช้เทคโนโลยีดิจิตอลคนละระบบกับประเทศไทย
นายเอนก เพิม่ วงศ์ เสนีย์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. การอนุญาตให้โฆษณาสิ นค้าผ่านโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิ กของ บมจ. ทรู วิชนั่ ส์ ที่มีผลกระทบต่อ
ผูบ้ ริ โภค และการจัดสรรรายได้จากการโฆษณาสิ นค้า ตามสัญญาร่ วมดาเนิ นกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิ ก
ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บมจ. ทรู วิชนั่ ส์ ได้มอบหมายสานักกฎหมายของ บมจ. อสมท ติดตามความคืบหน้าแล้ว
2. กรณี คณะกรรมการ บมจ. อสมท เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิตอล การดาเนิ น
ธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และการผลิตรายการโทรทัศน์ของหน่วยงานสื่ อชั้นนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ระหว่าง
วันที่ 9 - 18 เมษายน 2557 นั้น เป็ นการด าเนิ นการเพื่ อส่ งเสริ มการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ โดยการจัดให้
คณะกรรมการได้เข้ารับการอบรม สัมมนา เยี่ยมชม/ดูงาน และนาผลที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุ งการบริ หารงาน
ในเชิ ง นโยบายให้เ กิ ด ประโยชน์กับ บมจ. อสมท ตามเกณฑ์การประเมิ นของบันทึ กข้อตกลงการประเมิ น ผลการ
ดาเนิ นงานของ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หัวข้อบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิ จ โดย บมจ.
อสมท ได้จดั ให้คณะกรรมการเข้ารับการอบรม สัมมนา เยี่ยมชม/ดูงาน เป็ นประจาทุกปี ปี นี้ เป็ นการเดินทางศึกษาดูงานที่
สถานี โทรทัศน์ CNN (CNN Headquarters) ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายโทรทัศน์เคเบิ้ล ที่นาเสนอข่าวสารตลอด 24 ชัว่ โมง และ
สถานี โทรทัศน์ FOX ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์กบั การปรับปรุ งการบริ หารงานสานักข่าวไทยของ บมจ. อสมท อีกทั้งการ
เดิ นทางดูงานของ บมจ. อสมท ทุ กระดับ ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับผูบ้ ริ หาร จะต้องมีการจัดทารายงานการ
เดิ นทางศึกษาดูงาน ตลอดถึงการนาความรู ้ที่ได้รับจากการเดิ นทางศึ กษาดูงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั บมจ. อสมท
นอกจากนี้ ยงั ได้กาชับให้มีการใช้จ่ายงบประมาณในการศึ กษาดูงานอย่างประหยัดและคุม้ ค่า เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
บมจ. อสมท
นายจักรพันธุ์ ยมจินดา รองประธานกรรมการ ชี้แจงดังนี้
1. การเดิ นทางศึ กษาดูงานเกี่ ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิตอล การดาเนิ นธุ รกิ จโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล และการผลิตรายการโทรทัศน์ของหน่วยงานสื่ อชั้นนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ระหว่างวันที่ 9 – 18 เมษายน
2557 มีคณะกรรมการ บมจ. อสมท ร่ วมเดินทางทั้งหมด 10 คน และที่ไม่ได้ร่วมเดินทางเนื่องจากติดภารกิจ จานวน 3 คน
คือนายสุ ธรรม แสงประทุม ประธานกรรมการ บมจ. อสมท นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนี ย ์ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และ
นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา กรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสานักข่าวไทย และสานักโทรทัศน์ร่วมเดินทางด้วย

-10รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2557
2. แม้ประเทศสหรัฐอเมริ กาจะมีการออกอากาศในระบบดิจิตอล ที่แตกต่างจากระบบดิจิตอลในประเทศไทย แต่
การศึกษาดูงานในครั้งนี้จะให้ความสาคัญกับการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของหน่วยงานด้านสื่ อสารมวลชน
ชั้นนาของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยเฉพาะรายการข่าวของสถานี โทรทัศน์ CNN ทั้งกระบวนการผลิตข่าว และระบบ
การควบคุมการออกอากาศรายการข่าวโดยบรรณาธิ การข่าว
3. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังได้ศึกษาดูงานสถานี โทรทัศน์ช้ นั นาของประเทศสหรัฐอเมริ กาอีก 2 แห่ ง คื อ
สถานี โทรทัศน์ FOX และสถานี โทรทัศน์ CBS โดยแบ่งผูเ้ ข้าศึกษาดูงานออกเป็ น 2 คณะ โดยคณะแรกนาโดยตน ได้
เดิ น ทางไปที่ ส ถานี โ ทรทัศ น์ CBS เพื่ อศึ ก ษาดู ง านด้า นกราฟฟิ ก และระบบการจัด แสงในห้องส่ ง (Studio) ซึ่ ง
สถานี โทรทัศน์ CBS มีเทคนิ คการจัดระบบแสงที่ ดีมาก แตกต่างจากระบบการจัดแสงของสถานี โทรทัศน์ทุกแห่ งใน
ประเทศไทย ส่ วนคณะที่ 2 นาโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท คนที่ 1
เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถานี โทรทัศน์ FOX ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. อสมท ทั้งหมดยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมอาคาร
รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยได้ศึกษาดูงานระบบการจัดการต่างๆ ในห้องแถลงข่าวของสมาชิกวุฒิสภาด้วย
นายสมศั กดิ์ แก่ นสุ วรรณ์ ผู้ถือหุ้ น เสนอให้ฝ่ายบริ หาร บมจ. อสมท พิจารณาใช้สื่อต่างๆ ของ บมจ. อสมท ในการ
ชี้ แจงข้อเท็จจริ ง และแก้ขอ้ กล่าวหาต่างๆ ที่ปรากฏเป็ นข่าวทางสื่ อสารมวลชน โดยให้ดาเนิ นการทันทีที่ปรากฏเป็ นข่าว
เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ รับทราบข่าว เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท และภาพลักษณ์
ขององค์กร
ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะของนายสมศักดิ์ แก่นสุ วรรณ์ ผูถ้ ือหุ น้ กรณี ให้ บมจ. อสมท พิจารณาใช้สื่อต่างๆ ที่มีอยู่
ในสังกัด ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสานักข่าวไทย ในการชี้แจงข้อเท็จจริ ง ภายหลังปรากฏเป็ นข่าวในด้านลบ ซึ่ งไม่เป็ นความ
จริ ง ไปดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิอย่างเข้มงวดโดยเร็ ว
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น เสนอให้กระทรวงการคลัง ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของ บมจ. อสมท พิจารณานโยบายการ
แจกกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (Set Top Box) ให้ประชาชนที่มีฐานะยากจน แทนนโยบายการให้คูปอง
ส่ วนลดในการซื้ อ ทั้งนี้ เพื่อลดภาระให้กบั ประชาชนที่มีฐานะยากจน และส่ งเสริ มให้ประชาชนได้รับรู ้ข่าวสารผ่านการ
รับชมรายการทางโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างเท่าเทียมกัน
นางสาวพัสตราพร วงศ์ กรเชาวลิต ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้
1. กรณี คณะกรรมการ บมจ. อสมท เดิ นทางไปศึ กษาดูงานเกี่ ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิตอล การ
ดาเนิ นธุ รกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และการผลิตรายการโทรทัศน์ของหน่วยงานสื่ อชั้นนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2557 นั้น เป็ นการใช้งบประมาณของ บมจ. อสมท ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
สร้างความเสี ยหายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
2. เรี ยนถามประธานกรรมการ บมจ. อสมท กรณี ผลการดาเนิ นกิจการของ บมจ. อสมท ในปี 2556 ลดลง โดยมี
กาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้นเพี ยง 2.22 บาท ลดลง 0.34 บาท เมื่อเที ยบกับปี 2555 ที่ มีกาไรสุ ทธิ 2.56 บาท และมี รายได้เพียง
5,984.8 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 45.8 ล้านบาท เมื่ อเที ยบกับปี 2555 ที่ มีรายได้ 5,939 ล้านบาท ขณะที่ มีรายจ่ ายสู งถึ ง
4,060.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 441.3 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับปี 2555 ซึ่ งมีรายจ่ายเพียง 3,619.5 ล้านบาท ซึ่ งแตกต่างจาก
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสื่ อสารมวลชนรายอื่น ที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเช่นกัน รวมทั้ง
แนวทางในการแก้ไขปั ญหากรณี ผลการดาเนิ นกิ จการของ บมจ. อสมท ลดลง ในภาวะที่ อุตสาหกรรมโทรทัศน์มีการ
แข่งขันสูงมาก
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ประธานฯ มีความเห็นดังนี้
1. ที่ผ่านมาคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้กากับดูแลการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท อย่างใกล้ชิด
โดยพยายามแก้ปัญหาและข้อจากัดต่ างๆ ที่ เ กิ ดขึ้ นจากการดาเนิ นกิ จการมาโดยตลอด แต่ เนื่ องจากการดาเนิ นธุ รกิ จ
อุต สาหกรรมสื่ อมวลชนในปั จจุ บันมี การเปลี่ ย นแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะหน่ วยงานซึ่ งมี หน้าที่ ในการกากับดู แ ล
สาหรั บ บมจ. อสมท เริ่ มเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิ จจากการเป็ นองค์การสื่ อสารมวลชนแห่ งประเทศไทย
(อ.ส.ม.ท.) เข้าจดทะเบียนเป็ น บมจ. อสมท ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย แต่กระทรวงการคลังยังคงเป็ นผูถ้ ือหุ น้
ใหญ่ และมี คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ความสามารถเฉพาะด้า น กากับดูแ ลและมอบนโยบายในการ
บริ หารงาน โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดขององค์กรและคานึงถึงการรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นสาคัญ
2. ผลการดาเนิ นกิ จการของ บมจ. อสมท ที่ ลดลงในปี 2556 เป็ นสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้ นกับผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
โทรทัศน์รายอื่นเช่นกัน ซึ่ งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและปั ญหาการเมืองภายในประเทศ คณะกรรมการ บมจ.
อสมท และฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท ทุกคน ยืนยันว่า จะพยายามหาแนวทางในการปรับปรุ งผลการดาเนิ นกิ จการของ
บมจ. อสมท ให้ดีข้ ึน
3. การจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษ ในแผนงานให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล นั้น บมจ. อสมท
จะดาเนินการให้ได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงประโยชน์ในการใช้งานของ บมจ.
อสมท และการสร้างรายได้เพิ่มในอนาคต
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ประจาปี 2556 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการ
ดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2556 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาต รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าเจ้าหน้าที่ดา้ น
การเงิน นาเสนอผลประกอบการของบริ ษทั ต่อที่ประชุม
นายเจษฎา พรหมจาต รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้ าที่หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน รายงานผลการ
ดาเนิ นกิ จการปี 2556 ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิ น บัญชี กาไรขาดทุ น สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ 31
ธันวาคม 2556 ซึ่ งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และจัดส่ ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว โดยสรุ ปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 11,168.037 ล้านบาท โดยเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน 6,231.830 ล้านบาท และ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,936.207 ล้านบาท
หนี้ สิ น รวม 3,208.220 ล้า นบาท เป็ นหนี้ สิ น หมุ น เวี ย น 1,769.662 ล้า นบาท และหนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย น
1,438.558 ล้านบาท ซึ่ งมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นจานวนรวม 7,959.818 ล้านบาท
2. งบกาไรขาดทุนของบริ ษทั สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริ ษทั มีรายได้ท้ งั หมด 5,984.766 ล้านบาท แยกเป็ นรายได้จากการดาเนิ นงานโทรทัศน์และวิทยุ 4,779.120
ล้านบาท (โทรทัศน์ 3,484 ล้านบาท วิทยุ 957 ล้านบาท ธุรกิจสื่ อใหม่ 338 ล้านบาท) รายได้จากการร่ วมดาเนินกิจการและ
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รายได้อื่นๆ 1,205.64 ล้านบาท
มีค่าใช้จ่ายรวม 4,060.836 ล้านบาท แยกเป็ นค่าใช้จ่ายดาเนิ นงาน 2,613 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริ หาร 1,320 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการร่ วมดาเนิ นกิจการและอื่นๆ 128 ล้านบาท
3. กรณี ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น มีปัจจัยดังนี้
3.1 ค่าใช้จ่ายดาเนินงานด้านโทรทัศน์ สูงขึ้นประมาณ 300-400 ล้านบาท มีสาเหตุจากการเพิ่มสัดส่ วนรายการ
ที่ผลิตเองมากขึ้น จากร้อยละ 46 ในช่วงปลายปี 2555 เป็ นร้อยละ 56 ในปี 2556
3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เนื่ องจากมีการตั้งประมาณการหนี้ สินจากการถูกฟ้ องร้องคดี กรณี บริ ษทั ไร่ ส้ม
จากัด ฟ้ องร้อง บมจ. อสมท จานวน 57 ล้านบาท และการไฟฟ้ านครหลวง เรี ยกให้ชาระค่าไฟฟ้ าเพิ่มเติมจานวน 18 ล้าน
บาท
นายอุดม สิ งห์ คม ผู้ถือหุ้ น มี ความเห็นว่าคณะกรรมการบริ ษทั ควรให้นโยบายฝ่ ายบริ หารในการบริ หารงานภายใต้
แนวคิด 3E ดังนี้
1. ประหยัด (economy)
2. ประสิ ทธิ ภาพ (efficiency)
3. ประสิ ทธิ ผล (effectiveness)
โดยกาหนดให้สานักตรวจสอบภายใน เป็ นหน่วยงานกากับดูแลและตรวจสอบ รวมทั้งรายงานผลการดาเนิ นงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. หลักเกณฑ์ วิธีการคานวณ และการจ่ายหนี้สินผลประโยชน์วนั ลาพักผ่อนพนักงาน ในงบการเงินหน้า 2
2. หลักเกณฑ์การประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้ องร้องคดี
3. แนวทางการต่อสูค้ ดีกรณี บมจ. อสมท ถูกฟ้ องร้องฐานข้อหาผิดสัญญา เรี ยกค่าเสี ยหาย 730 ล้านบาท ที่ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ และกาหนดเวลาสิ้ นสุ ดคดี
4. ความคุม้ ค่าในการลงทุน ผลประโยชน์ตอบแทนที่ บมจ. อสมท จะได้รับ งบประมาณการลงทุนในอนาคต
และการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย กรณี การประกอบกิจการและให้บริ การโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
5. ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นายเอนก เพิม่ วงศ์ เสนีย์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. บมจ. อสมท มีงบประมาณสาหรับการศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริ ษทั จานวน 13 ล้านบาท โดยการไป
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กาครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 6 ล้านบาท
2. หนี้ สิ นผลประโยชน์ว นั ลาพักผ่อ นพนักงาน เป็ นการตั้งส ารอง และมี นโยบายให้พ นักงานได้ใช้สิ ทธิ ลา
พักผ่อน เพื่อเป็ นการลดหนี้สินในส่ วนนี้แล้ว
3. หนี้สินจากการถูกฟ้ องร้องคดี เป็ นการตั้งสารองจ่ายไว้เช่นเดียวกัน
4. บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) เป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ เพื่อจัดทา
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนประกอบกิจการและให้บริ การโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
นายธนะชัย วงศ์ ทองศรี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้ แจงกรณี คดี บริ ษทั แมคพาย แอดวานซ์ ซัพพลาย จากัด ยื่น
คาเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการพิจารณาเรี ยกค่าเสี ยหาย กรณี บมจ. อสมท ผิดสัญญาการทดลองแพร่ ภาพดิจิตอล
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วีดีโอ กับ บจก.แมคพายฯ และ บจก. เอสเค เทเลคอม ว่าภายหลังจากที่สัญญาการทดลองฯ และระยะเวลาคุม้ ครองการ
ดาเนิ นธุ รกิจสิ้ นสุ ดแล้ว บมจ. อสมท ได้ดาเนิ นการคัดเลือกผูท้ ี่จะร่ วมดาเนิ นธุ รกิจดังกล่าว โดยเชิ ญ บจก.แมคพายฯ เข้า
ร่ วมการคัดเลือกด้วย แต่ บจก.แมคพายฯ ไม่ได้รับการคัดเลือก จึงยื่นข้อพิพาทว่า บมจ. อสมท ผิดสัญญาการทดลองฯ
เรี ยกค่าเสี ยหายรวมเป็ นเงิน 730 ล้านบาท ดังนี้
1. ค่านาเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ บจก.แมคพายฯ ได้ลงทุนในเบื้องต้น จานวน 150 ล้านบาท
2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างช่วงระยะเวลาการทดลอง จานวน 50 ล้านบาท
3. ค่าสูญเสี ยโอกาสทางด้านธุรกิจ จานวน 530 ล้านบาท
คณะอนุญาโตตุลาการ ได้กาหนดประเด็นข้อพิพาทดังนี้
1. บจก. แมคพายฯ มีสิทธิ เสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดหรื อไม่
2. บมจ. อสมท เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา และต้องชาระค่าเสี ยหายพร้อมดอกเบี้ ยตามคาเสนอข้อพิ พาทให้แก่ บจก.
แมคพายฯ หรื อไม่
ทั้งนี้ ขอ้ พิพาทดังกล่าว บมจ. อสมท ได้ขอความอนุ เคราะห์สานักงานอัยการสู งสุ ด เพื่อแก้ต่างต่อสู ้คดี รวมทั้ง
จัดจ้างบริ ษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จากัด เพื่อดาเนิ นการแก้ต่างต่อสู ้คดีร่วมกับสานักงานอัยการสู งสุ ด คาดว่า
คดีจะสิ้ นสุ ดในปี 2558
นายสมศักดิ์ แก่ นสุ วรรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโทรทัศน์และวิทยุในปี 2557
2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบการเงินหน้า 4 ที่เพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555
3. กรณี ลูกหนี้ การค้าที่ เกิ นกว่า 2 ปี ขึ้ นไป ขอทราบประเภทลูกหนี้ สาเหตุ ที่ทาให้มีลูกหนี้ เพิ่มสู งขึ้ น รวมทั้ง
แนวทางการป้ องกัน การบริ หารความเสี่ ยง และวิธีการแก้ไขปั ญหา โดยมีขอ้ เสนอแนะให้ การทาสัญญาที่มีวงเงินจานวน
สูง บมจ. อสมท จะต้องเรี ยกหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคาร
4. การตั้งสารองหนี้สินผลประโยชน์วนั ลาพักผ่อนพนักงาน เป็ นกรณี ของพนักงานทั้งองค์กรหรื อพนักงานที่ใกล้
เกษียณอายุ
นายอาพล ทรงจรินทร์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวอัมพร ทรงจรินทร์ สอบถามดังนี้
1. การบริ หารหนี้ ในส่ วนของลูกหนี้ การค้าที่ ไม่เกิ น 6 เดื อน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 1 เนื่ องจาก
บมจ. อสมท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 100 กว่าล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่ งบริ ษทั ทัว่ ไปจะมีการเงื่อนไขการให้สินเชื่ อ (credit
term) ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
2. มาตรการหรื อการบริ หารการจัดเก็บหนี้ เนื่องจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูง มีจานวนสูง
3. รายละเอียดและผลประโยชน์ตอบแทนในการจ่ายค่าปรับปรุ งอาคารและซื้ ออุปกรณ์ จานวน 168 ล้านบาท
4. รายการค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร และต้นทุนทางการเงิน ที่มีจานวนสูง
5. เหตุผลในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้อื่น เป็ นร้อยละ 100
6. ความคื บหน้าด้านคดี ความกรณี ลูกหนี้ ร่วมดาเนิ นกิ จการในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 8 ข. รวมทั้ง
เหตุผลในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็ นร้อยละ 100 ซึ่ งหมายความว่า บมจ. อสมท จะไม่สามารถจัดเก็บหนี้ได้เลย
7. วิธีการตรวจสอบการนาส่ งรายได้จากผลประโยชน์ตอบแทนจากบริ ษทั ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) (ปัจจุบนั เปลี่ยนเป็ น บมจ. ทรู วิชนั่ ส์) ในอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้เป็ นระยะเวลา 20 ปี
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นายเจษฎา พรหมจาต รองกรรมการผู้ อานวยการใหญ่ และปฏิ บัติห น้ าที่ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้ แจงดังนี้
1. หนี้สินผลประโยชน์วนั ลาพักผ่อนพนักงาน เป็ นการประเมินมูลค่าของวันลาพักผ่อนของพนักงานทั้งองค์กรที่
มี สิท ธิ ลาพักผ่อน ซึ่ งเป็ นการตั้งสารองตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ นระหว่า งประเทศ (International Financial
Reporting Standards : IFRS) ไม่ใช่ เฉพาะของพนักงานที่ ใกล้เกษียณอายุ โดยคานวณจากจานวนพนักงานทั้งหมด
ประมาณ 1,400 คน โดยมีวนั ลาพักผ่อนเฉลี่ยต่อคนประมาณ 24 วันต่อปี คูณกับค่าจ้างเฉลี่ยรายวันของพนักงาน เพื่อตั้ง
สารองไว้ในแต่ละปี ตามมาตรฐานบัญชี
2. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่เพิ่มขึ้นประมาณ 100 กว่าล้านบาท ส่ วนหนึ่ งเป็ นการประมาณการหนี้ สินจากการถูก
ฟ้ องร้องคดี ดังนี้
2.1 บริ ษทั ไร่ สม้ จากัด ฟ้ องคดีปกครองข้อหาผิดสัญญาทางปกครอง เรี ยกให้ชาระเงินจานวน 250 ล้าน
บาท โดยศาลปกครองกลางพิพากษาให้ บมจ. อสมท ชาระเงินคืนจานวน 57 ล้านบาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาลปกครองสูงสุ ด จึงยังไม่มีการชาระเงินให้บริ ษทั ไร่ สม้ จากัด แต่ตอ้ งมีการตั้งสารองค่าใช้จ่ายทางบัญชีไว้
2.2 การไฟฟ้ านครหลวง เรี ยกให้ชาระค่ าไฟฟ้ าเพิ่ มเติ ม และคณะรั ฐมนตรี มีมติ ตามคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดข้อยุติในการดาเนินคดีแพ่งของส่ วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ บมจ. อสมท ชาระ
ค่าไฟฟ้ าจานวน 18 ล้านบาท โดยการไฟฟ้ านครหลวงได้รับเงินเรี ยบร้อยแล้ว
3. บมจ. อสมท ลงทุนในการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2 ใบอนุญาต ได้แก่ หมวดหมู่ทวั่ ไป แบบความ
คมชัดสู ง จานวน 3,340 ล้านบาท และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว แบบความคมชัดปกติ จานวน 660 ล้านบาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งชาระเงิ นค่าธรรมเนี ยมเป็ น 6 งวด ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ทั้งนี้ บมจ. อสมท บันทึกบัญชี เป็ นทรัพย์สิน จานวน 4,000 ล้านบาท และทยอยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุ
ใบอนุ ญาตด้วยวิธีเส้นตรง (Straight line) เป็ นเวลา 15 ปี ตามระยะเวลาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ เริ่ มตั้งแต่วนั แรก
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
4. การที่ บมจ. อสมท มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโทรทัศน์และวิทยุเพิ่มสู งขึ้น เนื่ องจากปี 2556 บมจ. อสมท มี
ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการของสถานีเองมากขึ้น เช่น รายการของสานักข่าวไทยและธุ รกิจไนน์เอ็นเตอร์ เทน นอกจากนี้
ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทากิจกรรมโครงการต่างๆ และในปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
เนื่ องจากมี ช่องรายการเพิ่ มขึ้ น จานวน 2 ช่ อง คื อ ช่ องรายการทัว่ ไปแบบความคมชัดสู ง (HD) และช่ องรายการเด็ก
เยาวชน และครอบครัว แบบความคมชัดปกติ (SD) รวมทั้งบริ ษทั ต้องดาเนิ นการผลิตรายการเองในอัตราร้อยละ 60 ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่ องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผอู ้ ื่นดาเนิ นรายการ พ.ศ. 2556 ที่ กาหนดให้ผรู ้ ับใบอนุญาตจะต้องแบ่ง
เวลาให้ผอู ้ ื่นดาเนินรายการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของเวลาการให้บริ การฯ
5. ลูกหนี้ ใ นส่ วนที่ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นลู กหนี้ กลุ่ ม ลูกค้า หน่ วยงานราชการ ซึ่ งจะมี ข้ นั ตอนการ
ดาเนินการมากกว่าภาคเอกชน โดยเป็ นการตั้งสารองครอบคลุมในส่ วนที่เกินกว่า 2 ปี ขึ้นไป และเกินกว่า 1 ปี บางส่ วน
6. ปี 2556 บริ ษ ทั มี ค่ าใช้จ่า ยในการปรั บปรุ งอาคารและซื้ ออุ ปกรณ์ จานวน 168 ล้า นบาท ได้แ ก่ การซื้ อ รถ
ถ่ายทอดและปรับปรุ งเสาอากาศสถานี จานวน 4 สถานี ซึ่ งจะต้องใช้ในโครงการกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล
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7. ลูกหนี้ อื่นตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 8 ข. เป็ นลูกหนี้ ร่วมดาเนิ นกิ จการ ไม่ใช่ ลูกหนี้ การค้า คื อ
ลูกหนี้ที่เป็ นคู่สญ
ั ญาเก่ากับ บมจ. อสมท แต่ปัจจุบนั ได้เลิกดาเนินกิจการไปแล้ว แต่ยงั คงมีการตั้งสารองไว้เต็มจานวน
นายอาพล ทรงจรินทร์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวอัมพร ทรงจรินทร์ สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
1. ความคุม้ ค่าในการใช้งานของรถถ่ายทอดที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และที่จดั ซื้ อมาใหม่
2. งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึ กษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ
3. การควบคุมการจัดเก็บรายได้จากอุปกรณ์เครื่ องรับและอุปกรณ์การรับสัญญาณ (จานแดง) จากทรู วิชนั่ ส์
นายเจษฎา พรหมจาต รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้ าที่หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้ แจงว่า บมจ.
อสมท มีการใช้งานรถถ่ายทอดประมาณร้อยละ 60 และปั จจุบนั บมจ. อสมท ได้ต้ งั คณะทางานเพื่อบูรณาการในการนา
ทรัพย์สินที่ มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ งคาดว่าในปี 2557 จะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ได้คุม้ ค่ามาก
กว่าเดิม รวมทั้งการหารายได้โดยการให้บริ การกับบุคคลภายนอก
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
1. บมจ. อสมท จะดาเนิ นการบริ หารจัดการนาทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน และการจัดซื้ อทรัพย์สิน
ในอนาคต จะคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งองค์กร
2. ไม่มีการตั้งคณะที่ปรึ กษาคณะกรรมการ บมจ. อสมท
นายสุ ชาติ กัมพลกัญจนา ผู้ถือหุ้น สอบถามรายละเอียดหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ จานวน 57 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะ
การเงินหน้า 2
นายธนะชัย วงศ์ ทองศรี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. สัญญาร่ วมดาเนิ นกิ จการให้บริ การโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิ กกาหนดว่า บมจ. ทรู วิชนั่ ส์ ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่ บมจ. อสมท ในอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ท้ งั หมดแต่ละปี ก่ อนหักค่ าใช้จ่ายใดๆ ตามที่ บมจ. ทรู
วิชนั่ ส์ ได้รับจากการร่ วมดาเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิ กตามงบการเงิน ดังนั้น บมจ. อสมท จึงสามารถ
ตรวจสอบการคานวณค่ าตอบแทนตามสัญญาฯ จากงบการเงิ นดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บมจ. อสมท ได้จา้ งบริ ษทั จาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบค่าโฆษณาด้วย
2. บมจ. อสมท มีมาตรการในการตรวจสอบจานวนผูใ้ ช้บริ การโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิ กฯ ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ มีความเห็นดังนี้
1. แนวทางการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เป็ นมาตรการที่คณะกรรมการบริ ษทั ควรให้ความสาคัญ
2. การตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้ อเครื่ องมืออุปกรณ์ใหม่ ต้องคานึ งถึงการใช้ประโยชน์จากเครื่ องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่
เดิมก่อน
3. ไม่เห็นด้วยกับการจ้างบริ ษทั กฎหมายภายนอก เนื่ องจากมีสานักงานอัยการสู งสุ ด ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รักษาผลประโยชน์ของรัฐ ทาหน้าที่ในส่ วนนี้แล้ว รวมทั้งจะเป็ นการเพิ่มรายจ่ายให้กบั องค์กร
4. การสร้างจิตสานึกกับพนักงานในการรักและทุ่มเทให้กบั องค์กร เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญที่สุด
5. การนาผลประเมินคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยการประเมินตนเอง การประเมินไขว้ และการประเมิน
เป็ นรายคณะ มาใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่องค์กร
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นายสุ วทิ ย์ มิง่ มล ผู้ถือหุ้น ในฐานะประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท แสดงความคิดเห็นดังนี้
1. ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ รายย่อยที่ให้ความมัน่ ใจและถือหุน้ ของ บมจ. อสมท อยู่
2. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากวันลาพักผ่อน เป็ นการตั้งสารองค่าใช้จ่ายทางบัญชี เท่านั้น ไม่มีการจ่าย
ให้กบั พนักงานและพนักงานไม่เคยเรี ยกร้องเงินดังกล่าวด้วย
3. ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ไม่มีการประมูลคลื่นความถี่ ดังนั้นโดยส่ วนตัวจึ งเห็นว่า ประเทศไทยไม่ควรมีการ
ประมูลคลื่นความถี่เช่นเดียวกัน และขณะนี้ ได้ส่งหนังสื อถึงทุกพรรคการเมืองและคณะกรรมาธิ การพัฒนาการเมือง การ
สื่ อสารมวลชน และการมีส่วนร่ วมของประชาชน สภาผูแ้ ทนราษฎร เรี ยบร้อยแล้ว โดยในคณะกรรมาธิ การฯ ดังกล่าว
มีตวั แทนจากทุกพรรคการเมืองอยู่ ซึ่ งทุกพรรคการเมืองได้รับทราบข้อเท็จจริ งแล้ว แต่ต้ งั เป็ นข้อสังเกตเท่านั้น ไม่ได้
ดาเนินกระบวนการแก้ไขกฎหมาย ทั้งที่กฎหมายดังกล่าวอาจไม่เป็ นธรรมกับ บมจ. อสมท เนื่ องจากสภาพความเป็ นจริ ง
ของการบริ หารที่ บมจ. อสมท ไม่ใช่ผดู ้ าเนินธุรกิจ เมื่อเป็ นเช่นนี้ ในอนาคต 2 ช่องใหม่ที่ บมจ. อสมท ประมูลมา จึงควร
ปราศจากการเข้ามาหาผลประโยชน์จากการเมือง
ทั้งนี้ สหภาพแรงงานรั ฐวิสาหกิ จ บมจ. อสมท และพนักงาน บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการศึ กษาข้อมูลเพื่ อ
เตรี ยมการฟ้ องร้อง คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) จึงขอ
สอบถามนโยบายและแนวคิ ดของฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท เกี่ ยวกับการฟ้ องร้ อง กสทช. รวมถึงได้สอบถามประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายของฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท เกี่ ยวกับคูปองเพื่อใช้เป็ นส่ วนลดในการซื้ อที วีดิจิตอล หรื อกล่องรั บ
สัญญาณ (set top box) 2 กรณี ดังนี้
1) กรณี ที่ กสทช. แจกคูปองให้ประชาชนล่าช้า ทาให้ บมจ. อสมท ในฐานะผูป้ ระกอบการ สู ญเสี ย
โอกาสที่จะหารายได้จากการโฆษณาในช่องรายการใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และของชาติ
2) กรณี ที่ปรากฏเป็ นข่าวว่าคูปองสามารถนาไปเป็ นส่ วนลดในการซื้ อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมได้ ซึ่ ง
ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการแจกคูปอง ที่ จะส่ งเสริ มให้ประชาชนรั บชมช่ องรายการระบบดิ จิตอล รวมทั้งทาให้
ผูร้ ่ วมประมูลใบอนุญาตฯ เสี ยประโยชน์ดว้ ย
2. ปั ญหาเรื่ องการจัดซื้ อและติ ดตั้งระบบและอุปกรณ์ สาหรั บการให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิ นใน
ระบบดิจิตอล ขอแจ้งผูถ้ ือหุน้ ว่า จากการที่ประชาคมชาว อสมท และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. อสมท ได้เชิ ญฝ่ าย
บริ หารพบพนักงานนั้น ได้รับการยืนยันว่า กระบวนการจัดซื้ อเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ดังนั้นฝ่ ายบริ หารควรจะแสดงความ
รับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้ น หากมี การยกเลิ กการเปิ ดซองประกวดราคา เนื่ องจากอาจทาให้การให้บริ การ
โครงข่ายของ บมจ. อสมท แล้วเสร็ จไม่ทนั ตามที่ กสทช. กาหนด และการถูกลงโทษปรับ
3. ควรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร กรณี การเสนอให้จดั ซื้ อสิ่ งของ รวมทั้ง
การเสนอโครงการต่างๆ เนื่ องจากอาจเกิดกรณี ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น การจัดงานนิ ทรรศการ
Thailand Broadcasting Exhibition (THAIBEx) ในปี นี้ ทั้งที่ขอ้ เท็จจริ งปรากฏว่าการจัดงานในปี ที่แล้ว บมจ. อสมท ไม่ได้
รับผลกาไร
4. สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ บมจ. อสมท มี หนัง สื อแถลงการณ์ ไ ม่ เ ห็ นด้วยกับ การเดิ นทางศึ กษาดู งาน
ที่ต่างประเทศของคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในครั้งนี้ และได้เสนอในที่ประชุมที่เชิ ญฝ่ ายบริ หารพบพนักงานว่า ในการ
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ไปศึ กษาดูงานที่ ต่างประเทศในครั้งต่ อไป ฝ่ ายบริ หารต้องมีการเปิ ดเผยรายชื่ อคณะผูเ้ ดิ นทางก่อนการเดิ นทาง รวมทั้ง
ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินขององค์กรได้รับประโยชน์มากที่สุด
5. นโยบายในการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาผังรายการในช่องรายการใหม่ จานวน 2 ช่ อง ที่ชดั เจนและควร
ปราศจากการแทรกแซงจากการเมือง
6. ควรมีการเร่ งดาเนินการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน 50 ไร่
7. ควรมี การบริ หารจัดการ เพื่ อสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กบั องค์กร เช่ น การจัดตั้งหน่ วยงานต่ างๆ เป็ น
หน่วยธุรกิจ (Business Unit) หรื อหน่วยงานรับจัดกิจกรรม (event) ของ บมจ. อสมท เอง
ประธานฯ ขอบคุ ณ สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ บมจ. อสมท ที่ ไ ด้ป กป้ องรั ก ษาผลประโยชน์ ข ององค์ก ร ซึ่ ง
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเช่ นเดี ยวกัน โดยมี
นโยบายต่างๆ เช่น การใช้มาตรการทางกฎหมาย เป็ นต้น สาหรับกรณี การประกวดราคาโครงการจัดซื้ อและติดตั้งระบบ
และอุปกรณ์การให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ฯ หากมีปัญหาอุปสรรคจนทาให้ตอ้ งมีการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการหาผูร้ ับผิดชอบ
นายเจษฎา พรหมจาต รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และปฏิบัตหิ น้ าที่หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
1. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จานวน 57 ล้านบาท แบ่งเป็ นเงินค้ าประกันการเช่าเวลารายการ 46 ล้านบาท และเงิน
ค้ าประกันการจัดซื้ อจัดจ้าง 11 ล้านบาท
2. ต้นทุนการเงิน คานวณจากอัตราผลตอบแทนที่กาหนดกับยอดภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน จานวน 331
ล้านบาท ปรากฏอยู่ในงบการเงินหน้า 2 และหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเหตุที่ 24 โดยมีจานวนเพิ่มขึ้น 60 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับปี 2555
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ กล่าวชื่ นชมพนักงานและประธานสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิ จ บมจ. อสมท ที่ แจ้งเรื่ องต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบ และขอให้คณะกรรมการบริ ษทั เร่ งดาเนิ นการแก้ไข
ปัญหาทุกอย่างให้เป็ นรู ปธรรม
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มมีมติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น บัญชี กาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ
31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
572,584,743 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9756
ไม่เห็นด้วย
16,062 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0028
งดออกเสี ยง
123,664 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0215
วาระที่ 5 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล และพิจารณาการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2556
ประธานฯ มอบหมายให้นายเจษฎา พรหมจาต รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าเจ้าหน้าที่ดา้ น
การเงิน นาเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2556 ต่อที่ประชุม
นายเจษฎา พรหมจาต รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้ าที่หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน รายงานต่ อ
ที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลประจาปี 2556 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิ
เพื่อจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2556 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ ้นละ 2.11 บาท คิดเป็ นร้อยละ 95 ของกาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ โดย
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บริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556 ในอัตราหุ น้ ละ 1.00
บาท แล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31
ธันวาคม 2556 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมและรับเงินปั นผล (Record Date)
คือ วันที่ 12 มีนาคม 2557 โดยบริ ษทั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2557 ในอัตราหุน้ ละ 1.11 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2556
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นมีมติ รับทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล และอนุ มตั ิ จ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2556
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
572,636,928 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9846
ไม่เห็นด้วย
29,700 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0051
งดออกเสี ยง
58,141 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0101
วาระที่ 6 รั บทราบการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งก่ อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย แสดงความจานงขอออกจากห้องประชุม ประกอบด้วย
1. นางญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์
กรรมการ
2. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
3. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิ ทธิ์
กรรมการอิสระ
4. นายไกรทส องค์ชยั ศักดิ์
กรรมการอิสระ
และขอเชิ ญ นายธนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ในฐานะเลขานุ การคณะกรรมการ
สรรหา เป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นายธนะชัย วงศ์ ทองศรี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหา รายงานให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริ ษทั ได้ลาออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระ จานวน 2 คน ดังนี้
1) นายเข็มชัย ชุติวงศ์
2) นางพรศิริ มโนหาญ
คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนินการสรรหาและนาเสนอรายชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการแทน ตามหลัก เกณฑ์แ ละขั้น ตอนที่ ก าหนด และ
คณะกรรมการของบริ ษทั ในการประชุม ครั้งที่ 15/2556 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 และครั้งที่ 2/2557 วันที่ 28 มกราคม
2557 ได้มีมติเลือกตั้งบุคคลเป็ นกรรมการและมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับกรรมการที่ตนแทน ตามลาดับ ดังนี้
1) นายณัฐจักร ปัทมสิ งห์ ณ อยุธยา
แทนในวาระของ นายเข็มชัย ชุติวงศ์
2) นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
แทนในวาระของ นางพรศิริ มโนหาญ

-19รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2557
ข้อมูลเบื้ องต้นของบุคคลที่ ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ ลาออกจากตาแหน่ งก่อน
ครบวาระ ปรากฏตามเอกสารการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
2. สาหรับกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระในปี นี้ มีจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด
ซึ่ งปั จจุ บนั คณะกรรมการของบริ ษทั มี จานวนทั้งสิ้ น 13 คน โดยกรรมการซึ่ งอยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1) นางญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์
กรรมการ
2) นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
3) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิ ทธิ์
กรรมการอิสระ
4) นายไกรทส องค์ชยั ศักดิ์
กรรมการอิสระ
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จานวน 4 คน
คณะกรรมการสรรหา ได้ดาเนิ นการสรรหาบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสม ความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ รวมถึงองค์ประกอบที่จาเป็ นและจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่การดาเนิ นงานของบริ ษทั คุณสมบัติของ
กรรมการตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งความต่อเนื่ องในการปฏิ บตั ิ งานให้แก่ บมจ. อสมท จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอ
รายชื่ อกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ งต่ อคณะกรรมการ บมจ. อสมท และ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีมติเห็นสมควรเสนอรายชื่ อบุคคลซึ่ งเป็ นกรรมการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งในคราวนี้
กลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
1) นางญาใจ พัฒนสุ ขวสันต์
กรรมการ
2) นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
3) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิ ทธิ์
กรรมการอิสระ
4) นายไกรทส องค์ชยั ศักดิ์
กรรมการอิสระ
สาหรับประวัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ปรากฏบนจอภาพ ดังนี้
1. นางญาใจ พัฒนสุ ขวสั นต์ เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความชานาญด้านการบริ หารจัดการ การบัญชี การเงิ น กฎหมาย การ
พัฒนารัฐวิสาหกิ จ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การกากับดูแลกิ จการที่ ดี และการร่ วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ปั จจุบนั ดารง
ตาแหน่ งผูอ้ านวยการสานักกฎหมาย และ ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มการร่ วมการงานระหว่างภาครั ฐและเอกชน สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม และ
ได้เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีผลการประเมินการปฏิบตั ิงานอยู่ใน เกณฑ์ดี
2. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญด้านโทรคมนาคมและการสื่ อสาร เศรษฐศาสตร์
การเงิน การคลัง การบริ หารจัดการและบริ หารธุ รกิจ ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็มโซลูชนั่ จากัด และ
ดารงตาแหน่ งกรรมการในหน่ วยงานรัฐวิสาหกิ จ คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และโรงงานยาสู บ รวมทั้ง
เป็ นผูท้ ี่มีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่ อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ครั้งที่ 2/2551 โดยมีความเชี่ยวชาญ ดังนี้
1) สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
2) สาขาบริ หารจัดการ บริ หารธุรกิจ
3) สาขาคมนาคมและการสื่ อสาร
4) สาขาความมัน่ คง
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โดยตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม และเข้าร่ วม
การประชุมอย่างสม่าเสมอ
3. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิ ทธิ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญด้านการบริ หารธุ รกิ จ การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
การพัฒนาและบริ หารจัดการโครงการรี สอร์ ท ระดับ 5 ดาว การบริ หารการตลาดและขายอสังหาริ มทรั พย์ ปั จจุบนั ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั กฤษดามหานคร จากัด (มหาชน) และดารงตาแหน่งกรรมการ
ในหน่ วยงานรัฐวิสาหกิ จ คือ บริ ษทั ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) โดย
ตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งได้ปฏิบตั ิ หน้าที่อย่างเหมาะสม และได้เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
รวมถึงมีผลการประเมินการปฏิบตั ิงานอยู่ในเกณฑ์ดี
4. นายไกรทส องค์ ชัยศักดิ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร การบริ หารธุ รกิจ สารสนเทศ
การเงินและบัญชี และการจัดการขนส่ ง ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็กซ์พาเน็ท อินทิเกรท โซลูชนั่ จากัด
และดารงตาแหน่งกรรมการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คือ บริ ษทั วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จากัด และบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด โดยตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม และได้เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงมีผลการประเมินการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์ดี
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ แสดงความเห็นดังนี้
1. ควรมีรูปถ่ายของกรรมการที่ลาออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระในรายงานประจาปี
2. ควรเพิ่มเติมข้อมูลประวัติในเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
2.1 คุณประโยชน์ที่มีต่อ บมจ. อสมท ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ง
2.2 ประวัติการทางาน ควรแสดงแยกให้เห็นถึงการดารงตาแหน่งในปัจจุบนั หรื ออดีต
3. ควรระบุ ให้ชัดเจนเกี่ ยวกับการตรวจสอบคุ ณสมบัติบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ ซึ่ งต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่ องการดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจที่มิให้ดารงตาแหน่งเกินกว่า 3 แห่ง
4. การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านโทรคมนาคม จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมด้วย
นายธนะชั ย วงศ์ ทองศรี รองกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ ในฐานะเลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหา ชี้ แจงว่ า
คณะกรรมการสรรหาได้ดาเนิ นการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการตามกฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ ม รั บทราบการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งก่ อนครบวาระ และ
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งก่อนครบวาระ และรับทราบ
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และมีมติเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอกลับเข้าดารงตาแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อและคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
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1) นางญาใจ พัฒนสุ ขวสั นต์
เห็นด้วย
572,625,312
ไม่เห็นด้วย
42,441
งดออกเสี ยง
58,003
2) นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
เห็นด้วย
572,626,233
ไม่เห็นด้วย
40,141
งดออกเสี ยง
59,382
3) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิ ทธิ์
เห็นด้วย
572,625,130
ไม่เห็นด้วย
42,841
งดออกเสี ยง
57,785
4) นายไกรทส องค์ ชัยศักดิ์
เห็นด้วย
572,627,927
ไม่เห็นด้วย
40,747
งดออกเสี ยง
57,082

กรรมการ
เสี ยง หรื อ ร้อยละ
เสี ยง หรื อ ร้อยละ
เสี ยง หรื อ ร้อยละ
กรรมการอิสระ
เสี ยง หรื อ ร้อยละ
เสี ยง หรื อ ร้อยละ
เสี ยง หรื อ ร้อยละ
กรรมการอิสระ
เสี ยง หรื อ ร้อยละ
เสี ยง หรื อ ร้อยละ
เสี ยง หรื อ ร้อยละ
กรรมการอิสระ
เสี ยง หรื อ ร้อยละ
เสี ยง หรื อ ร้อยละ
เสี ยง หรื อ ร้อยละ

99.9824
0.0074
0.0101
99.9826
0.0070
0.0103
99.9824
0.0074
0.0100
99.9829
0.0071
0.0099

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั
ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษทั และ
เลขานุการบริ ษทั ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน รายงานต่อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา
อานาจหน้าที่และการบริ หารกิจการของบริ ษทั แล้วเห็นว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้ควบคุมดูแลกิจการจนประสบ
ความสาเร็ จด้วยดีในปี ที่ผา่ นมา รวมทั้งมีภาระความรับผิดชอบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้านสื่ อสารมวลชนอัน
เนื่ องมาจาก พระราชบัญญัติประกอบกิ จการกระจายเสี ยงและกิ จการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่ ง
ทาให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กิจการสามารถรองรับการแข่งขันที่
สูงขึ้นและเติบโตอย่างยัง่ ยืน
จากภาวะเศรษฐกิ จ รวมถึ งการเพิ่ มขึ้ น ของคู่ แ ข่ ง คณะกรรมการกาหนดค่ า ตอบแทน จึ งเห็ นควรกาหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดื อนและเบี้ยประชุมกรรมการ บมจ.
อสมท ประจาปี 2557 จนกว่าจะมี การเปลี่ ยนแปลงตามมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งเป็ นหลักเกณฑ์เดี ย วกับปี 2556 เพื่ อ
นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 พิจารณาดังนี้
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1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2557 (ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ)
ปี 2557
ชื่อคณะ

ค่ าตอบแทนรายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)

1) คณะกรรมการ บมจ.อสมท
- ประธานกรรมการ
40,000.-บาท
15,000.-บาท/ครั้ง
- กรรมการ
20,000.-บาท
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
12,500.-บาท
5,000.-บาท/เดือน
- กรรมการ
10,000.-บาท
10,000.-บาท/เดือน
3) คณะกรรมการสรรหา
10,000.-บาท/เดือน
4) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
10,000.-บาท/เดือน
5) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
10,000.-บาท/เดือน
6) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
10,000.-บาท/เดือน
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
10,000.-บาท/เดือน
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะทางานชุดต่างๆ นอกเหนือจาก
ข้อ 1)-7) (เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท
ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ.
อสมท)
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ อนุกรรมการ หรื อคณะทางานในชุดต่างๆ มากกว่า
2 คณะ นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นบั รวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2-8) ให้ได้รับ
เบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น
หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับ
ตาแหน่งในระหว่างเดือน ให้คานวณตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ
ร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
2. กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2557 จนกว่าจะมีการเปลี่ ยนแปลงตามมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2556 ดังนี้
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โบนัสกรรมการ ปี 2557
วงเงินโบนัสกรรมการ
ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุ ทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดาเนินงาน ต่ากว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลง
ตามสัดส่ 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 2556 เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2556 วันที่
22 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิไว้ ดังนี้
โบนัสกรรมการปี 2556
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556
วงเงินโบนัสประจาปี 2556 ของกรรมการ : จานวน 3,879,050.- บาท (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุ ทธิ )
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 12.5
กรรมการ บมจ. อสมท ได้รับโบนัส

คิดเป็ นเงิน 361,230.- บาท
คิดเป็ นเงิน 325,100.- บาท
คิดเป็ นเงิน 288,980.- บาท/คน

ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่ วนระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการ
หมายเหตุ: ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ระดับ 3.00 ขึ้นไป
นายธรรมนู ญ จุ ลมณี โชติ ผู้รั บมอบฉั นทะจากนางชื่ นจิต จุ ลมณีโชติ สอบถามเหตุ ผลในการกาหนดให้ป ระธาน
กรรมการ บมจ. อสมท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนมากกว่ากรรมการ บมจ. อสมท และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่
มากถึง 15 ครั้งต่อปี
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน ชี้ แจงว่า คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน พิจารณาความเหมาะสมใน
การกาหนดค่าตอบแทนจากข้อมูลของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในหมวดหมู่ธุรกิ จเดียวกับ บมจ. อสมท และรัฐวิสาหกิจซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย บมจ. การท่าอากาศยานไทย
บมจ. การบินไทย และ บมจ. ปตท. รวมทั้งคานึงถึงขนาดธุรกิจของ บมจ. อสมท
อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. อสมท มีอตั ราต่ากว่าค่าตอบแทนกรรมการของรัฐวิสาหกิจอื่นซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องมาจากประเภทและขนาดของธุรกิจที่แตกต่างกัน
สาหรับการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั จานวน 15 ครั้ งนั้น ประกอบด้วย การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
ประจาเดือน รวม 12 ครั้งต่อปี และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับรองงบการเงินในแต่ละไตรมาส รวม 3 ครั้ง
ต่อปี

-24รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2557
มติที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ ค่ าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2557 (ค่ า ตอบแทนและเบี้ ยประชุ ม
กรรมการ) และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2557 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
572,559,965 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9711
ไม่เห็นด้วย
34,930 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0060
งดออกเสี ยง
130,361 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0227
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2557
ประธานฯ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ที่กาหนดให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ น
ผูส้ อบบัญชีรัฐวิสาหกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบจึงพิจารณาเสนอให้สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี ของ บมจ. อสมท
ซึ่ งมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ โดยขอเสนอกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ปี 2557 เป็ นเงิน 1,900,000.- บาท (หนึ่ งล้านเก้า
แสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็ นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่นจิต จุลมณีโชติ สอบถามหลักเกณฑ์และเหตุผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
พล.ต.อ.กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้ แจงว่า การปรับเพิ่มค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี มี
การปรับเพิ่มขึ้นในทุกรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี ของ บมจ. อสมท ประจาปี
2557 และอนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี จานวน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
565,748,333 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 98.7817
ไม่เห็นด้วย
6,900,006 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 1.2047
งดออกเสี ยง
77,420 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0135
วาระที่ 9 พิจารณาให้ สัตยาบันการประมูลและการได้ มาซึ่ งใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่เพื่อให้ บริ การโทรทัศน์ ในระบบ
ดิจิต อล ประเภทบริ ก ารทางธุ ร กิจระดับ ชาติ หมวดหมู่ ทั่ ว ไป แบบความคมชั ดสู ง และหมวดหมู่ เ ด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว แบบความคมชัดปกติ รวมตลอดถึงการปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขก่ อนรับใบอนุญาตให้ ใช้ คลื่นความถี่ดังกล่ าวและการ
ดาเนินการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท รวมทั้งการลงทุ นเพื่อจัดหาและปรั บปรุ งเครื่ องมืออุปกรณ์ สาหรั บการผลิต
รายการและการให้ บริการโทรทัศน์ ตามใบอนุญาตให้ ใช้ คลืน่ ความถี่ดงั กล่ าว
ประธานฯ แนะนาที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ที่ บมจ. อสมท แต่งตั้ง คือ นายธนศักดิ์ เบ้าหล่อเพชร ผูอ้ านวยการฝ่ าย
วาณิ ชธนกิจ บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จากัด (มหาชน) และมอบหมายให้นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนี ย ์ กรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ นาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
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นายเอนก เพิ่มวงศ์ เสนีย์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ รายงานต่ อที่ ประชุ มว่า เมื่ อวันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 บมจ.
อสมท ได้เข้าร่ วมการประมูลใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอลประเภทบริ การทาง
ธุรกิจระดับชาติ และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.) ได้แจ้งผลการรับรองเมื่อวันที่ 10
มกราคม 2557 ว่า บมจ. อสมท เป็ นผูช้ นะการประมูลใบอนุญาตฯ จานวน 2 ใบอนุญาต คือ
- หมวดหมู่รายการทัว่ ไป แบบความคมชัดสูง เป็ นเงิน 3,340 ล้านบาท
- หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว แบบความคมชัดปกติ เป็ นเงิน 660 ล้านบาท
โดยบริ ษทั มีแผนที่จะลงทุน เพื่อจัดหาและปรับปรุ งเครื่ องมืออุปกรณ์สาหรับการผลิตรายการและการให้บริ การ
โทรทัศน์ตามใบอนุ ญาตฯ ทั้ง 2 ใบอนุญาต มูลค่ารวม 950 ล้านบาท ซึ่ งทั้ง 2 รายการถือเป็ นการเข้าทารายการได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนในส่ วนของใบอนุญาตช่องรายการ รวมแล้วมีมูลค่า 4,950 ล้านบาท คิดเป็ นขนาดรายการ
เท่ากับร้อยละ 44.16 ของสิ นทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และเมื่อนับรวมรายการ
ได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ในระหว่าง 6 เดื อน ย้อนหลัง ซึ่ งที่ ประชุ มคณะกรรมการ ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้ บมจ. อสมท ลงทุนตาม
แผนการให้บริ การสิ่ งอานวยความสะดวกและแผนงานให้บริ การโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ซึ่ ง กสทช.
ได้อนุญาตให้บริ ษทั เป็ น 1 ใน 4 ผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายฯ โดยวางแผนจะดาเนิ นการ บนสิ่ งอานวยความสะดวกของบริ ษทั
เอง ด้วยเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 1,606 ล้านบาท จึงทาให้ขนาดของรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 58.49
ของสิ นทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ประเภท
ที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญเข้าข่ายเป็ น
การได้ ม าหรื อจ าหน่ ายไปซึ่ งทรั พ ย์ สิ น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรั พ ย์ฯ ”) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิ บัติข องบริ ษทั จดทะเบี ย นในการได้มาหรื อจาหน่ ายไป
ซึ่ งสิ นทรั พย์ พ.ศ. 2547 และที่ ได้แก้ไ ขเพิ่ มเติ ม ดังนั้นบริ ษทั จึ งมี หน้า ที่ จัดทารายงานและเปิ ดเผยการทารายการต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศฯ และจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อขออนุมตั ิ
ในการตกลงเข้าทารายการ
สาหรับกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถจัดการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ นาเรื่ องการเข้าร่ วมการประมูลใบอนุ ญาต
ดังกล่าว เพื่อขออนุมตั ิวงเงินจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดได้ เนื่องจาก
1. ประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุ รกิจ
ระดับชาติ พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 กาหนดให้การอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ สาหรั บการให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิ จิตอลประเภทบริ การทางธุ รกิ จ ต้องดาเนิ นการคัดเลื อกโดยวิธีการ
ประมูล ซึ่ งเป็ นการประมูลแข่งขันกับบุคคลภายนอกหลายราย บริ ษทั จึงไม่อาจทราบล่วงหน้าถึงวงเงินที่แน่นอนอันจะทา
ให้ได้มาซึ่ งใบอนุญาตฯ แต่ละใบ รวมถึงประเภทของใบอนุญาตที่จะได้มาเป็ นทรัพย์สิน
2. ประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิ จการกระจายเสี ยงหรื อกิ จการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิ จการทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2556 หมวด 4 มาตรการรักษาความเป็ นธรรม และผลประโยชน์ของรัฐ กาหนดห้ามผูเ้ ข้าร่ วมการประมูลหรื อ
ผูแ้ ทนแต่ละรายติ ดต่อสื่ อสารระหว่างกัน ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลใดๆ ไม่เข้าทาสัญญา
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หรื อความตกลงอย่างหนึ่ งอย่างใด อันเกี่ยวกับการอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ ยวกับการเสนอราคาต่อหน่ วยงานของรัฐ ตั้งแต่วนั ที่ คณะกรรมการเปิ ดให้มีการยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตจนถึงเวลาที่การประมูลสิ้ นสุ ดลง
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิ ดเผยวงเงินที่ ใช้ในการประมูล โดยทัว่ ไปเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประมูล จะส่ งผล
เสี ยและก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการประมูลของบริ ษทั ดังนั้นการเข้าร่ วมประมูลใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการ
ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการชาระค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ งวดที่ 1
ให้แก่ กสทช. เป็ นจานวนเงิ น 1,060 ล้านบาท เมื่ อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั จึ งจาเป็ นต้องดาเนิ นการก่ อนที่ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จะอนุมตั ิการเข้าทารายการ
บริ ษ ทั จึ ง น าเสนอการเข้า ทารายการดัง กล่ า วข้า งต้น ต่ อ ที่ ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจ าปี 2557 เพื่ อ ให้
ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทารายการ โดยได้แต่ งตั้งบริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จากัด (มหาชน) เป็ นที่ ปรึ กษา
ทางการเงิ นอิ ส ระ เพื่ อ จัด ทาความเห็ นต่ อ การเข้า ทารายการดังกล่ า ว เสนอผูถ้ ื อหุ ้นตามหลักเกณฑ์ และได้เ ปิ ดเผย
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ดงั กล่าว และได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทารายการได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ การดาเนิ นการใดๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการลงทุนเพิ่มเติม ตามที่เสนอ
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเกินกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนให้สตั ยาบันการประมูลและการได้มาซึ่ งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริ การ
โทรทัศน์ในระบบดิ จิตอล ประเภทบริ การทางธุ รกิ จระดับชาติ หมวดหมู่ทวั่ ไป แบบความคมชัดสู ง และหมวดหมู่เด็ก
เยาวชน และครอบครัว แบบความคมชัดปกติ รวมตลอดถึงการปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขก่อนรับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ดังกล่า วและการด าเนิ นการต่ า งๆ ที่ เ กี่ ยวข้องของบริ ษ ทั รวมทั้งการลงทุ นเพื่ อจัดหาและปรั บปรุ งเครื่ องมื ออุป กรณ์
สาหรับการผลิตรายการและการให้บริ การโทรทัศน์ตามใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดงั กล่าว ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
571,155,918 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.7259
ไม่เห็นด้วย
10,500 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0018
งดออกเสี ยง
1,558,941 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.2721
วาระที่ 10 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามข้อสงสัยหรื อเสนอเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารกิจการ
ของบริ ษทั ฯ
นายสิ ทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. หลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพของเนื้อหาและภาพ (Sensor) การ์ตูนและรายการต่าง ๆ ของ บมจ. อสมท
2. กระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาซื้ อภาพยนตร์ รวมทั้งการ์ ตูนที่นามาออกอากาศทางช่องรายการของ
บมจ. อสมท โดยเฉพาะรายการการ์ ตูนสาหรับเด็ก มีการพิจารณาเนื้ อหารายการที่ จะเป็ นประโยชน์ ให้ความรู ้ในเรื่ อง
ต่างๆ ไม่แสดงออกซึ่ งความรุ นแรง หรื อพิจารณาโดยยึดความต้องการของผูส้ นับสนุนรายการ (Sponsor)
3. เนื้อหาและประเภทของละครที่ไม่สามารถนามาออกอากาศทางช่องรายการของ บมจ. อสมท ได้
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นายเอนก เพิม่ วงศ์ เสนีย์ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. บมจ. อสมท มีหน่วยงานควบคุมคุณภาพของเนื้ อหาและภาพรายการ (Sensor) ซึ่ งจะทาหน้าที่ในการพิจารณา
ตรวจสอบเนื้ อหาและภาพรายการที่ ออกอากาศทางช่ องรายการ ของ บมจ. อสมท โดยเจ้าของรายการจะต้องนาส่ ง
รายการเพื่อให้ตรวจสอบก่อนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน สาหรับการควบคุมเนื้ อหาและภาพรายการการ์ ตูน เนื่ องจากเป็ น
รายการสาหรับเด็กและเยาวชน จึงอาจจะเข้มงวดไปบ้าง ทั้งนี้ ในส่ วนของช่ องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของ
บมจ. อสมท จะเน้นรายการที่ส่งเสริ มให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ
2. บมจ. อสมท ยึดมัน่ ในแนวคิดสังคมสร้างสรรค์ดว้ ยปั ญญา ดังนั้นรายการบันเทิง เช่น ละคร ที่ออกอากาศทาง
ช่องรายการของ บมจ. อสมท จึ งเป็ นรายการบันเทิ งประเภทที่ ให้ความบันเทิ งอย่างมีสาระ (Edutainment) แตกต่างจาก
รายการบันเทิงที่นาเสนอทางช่องรายการโทรทัศน์อื่น
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่ร่วมกันอภิ ปรายแสดงความคิ ดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่ งคณะกรรมการ บมจ.
อสมท ขอยืนยันว่าจะรักษาความซื่ อสัตย์สุจริ ต และดาเนิ นการผลักดันให้องค์กรมีความก้าวหน้า และสามารถสร้างผล
ก าไรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และจะรายงานความคื บ หน้า การด าเนิ น การในเรื่ องต่ า งๆ ในการประชุ ม คราวต่ อ ไป และ
ขอขอบพระคุณทุกท่าน
เลิกประชุมเวลา 17.15 น.

(นายสุ ธรรม แสงประทุม)
ประธานกรรมการ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)

