รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษทั อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2558
วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558
ณ ห้ องบอลรู ม Hall A ศูนย์ การประชุมแห่ งชาติสิริกติ ์ิ
เลขที่ 60 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าประชุม
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานกรรมการ
2. นายณัฐจักร ปัทมสิ งห์ ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
3. นางปานทิพย์ ศรี พิมล
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายไกรทส องค์ชยั ศักดิ์
กรรมการอิสระ
6. นางสุ ดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
กรรมการอิสระ
7. ศาสตราจารย์ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์
กรรมการอิสระ
8. นายวีรศักดิ์ โฆสิ ตไพศาล
กรรมการอิสระ
9. นางจิราพร คูสุวรรณ
กรรมการอิสระ
10. นายศิวะพร ชมสุ วรรณ
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าประชุม
1. พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
2. นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
3. นายประเสริ ฐ เกษมโกเมศ
กรรมการอิสระ
ผู้บริหารที่เข้ าประชุม
1. นางดวงใจ มหารักขกะ
2. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
3. นายพลชัย วินิจฉัยกุล
4. นางนิ่มอนงค์ เย็นสบาย
5. นายสนามชัย กาจร
6. นายยุทธศักดิ์ สุ ภสร
7. นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ

ติดภารกิจ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
และปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
เลขานุการบริ ษทั
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ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
1. นางสาวมยุรี แสงจันทร์
2. นางสุ วฒั นา จิตตระบูรณ์
3. นางเบ็ญจมาภรณ์ ปัญญาพานิช

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชานาญการ

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
1. นายชัชเวศย์ ชิตวรากร
2. นางอารยา สัลเลขวิทย์
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 994 ราย ถือหุน้ จานวน 36,205,264 หุน้
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายเทวิ นทร์ วงศ์ ว านิ ช ประธานกรรมการ ท าหน้ า ที่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม แจ้งว่ า ขณะนี้ มี ผู ถ้ ื อ หุ ้นเข้า ร่ ว มประชุ ม
โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองจานวน 492 ราย ถือหุน้ 3,770,468 หุน้ และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จานวน 324 ราย
นับจานวนหุ น้ ได้ 473,635,285 หุ น้ รวมทั้งหมด 477,405,753 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 69.4813 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ประจาปี 2558
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 โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมจานวน 3
คน เนื่องจากติดภารกิจ สาหรับกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม ประกอบด้วย
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานกรรมการ
2. นายณัฐจักร ปัทมสิ งห์ ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
3. นางปานทิพย์ ศรี พิมล
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นางภัทรี ยา เบญจพลชัย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายไกรทส องค์ชยั ศักดิ์
กรรมการอิสระ
6. นางสุ ดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
กรรมการอิสระ
7. ศาสตราจารย์ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์
กรรมการอิสระ
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8. นายวีรศักดิ์ โฆสิ ตไพศาล
9. นางจิราพร คูสุวรรณ
10. นายศิวะพร ชมสุ วรรณ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

นายศิ ว ะพร ชมสุ ว รรณ กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ แนะนาผูบ้ ริ หารระดับสู ง เลขานุ การบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี จาก
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จากัด
จากนั้นประธานฯ ขอให้นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ เลขานุการบริ ษทั ชี้ แจงผูถ้ ือหุ น้ ทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ลงคะแนนเสี ยงและวิธีปฏิบตั ิในการประชุม
นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริ ฐ เลขานุการบริ ษัท ชี้ แจงผูม้ าประชุ มโดยสรุ ปดังนี้ การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุ น้ 1
หุ น้ เป็ น 1 เสี ยง ดังนั้นผูถ้ ือหุ น้ แต่ละราย จะมีเสี ยงตามจานวนหุ น้ ที่ถืออยู่หรื อรับมอบฉันทะมา การขอมติจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุ มแต่ละวาระ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงใน
บัตรลงคะแนน จากนั้นประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม โดยขอให้ผทู ้ ี่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงยกมือขึ้นก่อน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เก็บบัตรลงคะแนน และจะขอเก็บบัตรผูท้ ี่เห็นด้วยเป็ นลาดับต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเสร็ จสิ้ นการประมวลผล
คะแนน บริ ษทั จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ แบ่งเป็ นคะแนนเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง โดยแสดง
เป็ นสัดส่ วนร้อยละของผูถ้ ือหุ ้นตามมติ ที่ตอ้ งใช้ ผลคะแนนเสี ยงที่ นบั ได้จะเป็ นคะแนนเสี ยงที่ รวมคะแนนเสี ยงของ
ผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าประชุ มทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุ ้นของผูล้ งทะเบี ยนเข้าประชุ ม
ล่าสุ ดในวาระนั้นๆ สาหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็ นรายบุคคล และในกรณี ผูถ้ ือหุ น้ มีขอ้ ซักถาม
หรื อแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจาจุดไมโครโฟน และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความ
กรุ ณาแนะนาตนเอง ก่อนแสดงความคิดเห็นด้วย
ประธานฯ ชี้แจงว่าเพื่อให้เกิดความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยง บมจ. อสมท ได้จดั ให้มีผตู ้ รวจสอบการนับคะแนน
เสี ยง โดยเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายที่เป็ นอิสระจากภายนอก 1 คน คือ นายธนพล หาญนรเศรษฐ์จากบริ ษทั สานักกฎหมาย
สากล สยามพรี เมียร์ จากัด และขออาสาสมัครผูถ้ ือหุน้ รายย่อย 1 คน ร่ วมเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยง
นายนิพธิ มาแฮ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวปรารถนา หงษ์ กา เสนอชื่อร่ วมเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยง
จากนั้น จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานฯ แจ้ 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 ผูถ้ ือหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ทางเว็บไซต์ www.mcot.net/ir
ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557
เมื่อครบกาหนดเวลาที่ เปิ ดให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระและรายชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอระเบียบวาระและรายชื่ อ
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บุ ค คล เพื่ อพิ จารณาเข้า รั บการสรรหาเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 255 8 ทั้งทางไปรษณี ย ์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสาร
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้คานึ งถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุ ้น และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิ จการที่ ดี จึ งได้
จัด ให้มีร ะบบรั บ ค าถาม เพื่ อ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถส่ งค าถามล่ วงหน้าเกี่ ย วกับวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ทั้งทาง
ไปรษณี ย ์ จดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ (E-mail) และทางโทรสารระหว่างวันที่ 30 มี นาคม – 10 เมษายน 2558 ซึ่ งเมื่ อ
ครบกาหนดเวลาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคาถามล่วงหน้ามา แต่บริ ษทั ได้รับคาถามล่วงหน้าทางไปรษณี ยภ์ ายหลัง
จากวันครบกาหนด จานวน 1 ราย ซึ่ งบริ ษทั จะได้ตอบคาถามดังกล่าวในวาระที่ เกี่ยวข้องและแจ้งผูถ้ ือหุ น้ ท่านนั้นทราบ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ต่อไป
ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่
23 มีนาคม 2558 เพื่อจัดส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 26 มีนาคม 2558
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2557 วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ประจาปี 2557 วันที่
25 เมษายน 2557 และจัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนด และจัดส่ ง
รายงานการประชุมให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมเอกสารการประชุ มล่วงหน้า รวมทั้งได้จดั ส่ งรายงานการประชุ มทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบี ยนให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ แสดงข้อคิ ดเห็นได้พิจารณา โดยแจ้งว่าหากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุ ม โปรดแจ้งกลับ
บริ ษทั ภายใน 7 วัน ตามคาแนะนาของผูถ้ ือหุ น้ สาหรับในที่ประชุ มนี้ หากผูถ้ ือหุ น้ มีความประสงค์ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมดังกล่าว โปรดแจ้งที่ประชุมทราบด้วย และหากไม่มีผใู ้ ดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จะขอให้ที่ประชุม
ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท ประจาปี 2557 วันที่ 25 เมษายน 2557
นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่ นจิต จุลมณีโชติ สอบถามและมีความคิดเห็นดังนี้
1. วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ควรมีการนาเสนอทิศทางและแนวโน้มธุรกิจของ บมจ. อสมท
2. ผูท้ ีทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนน ต้องมีการลงลายมื่อชื่อกากับด้วย
3. วาระที่ 2 ควรเป็ นวาระติ ดตามประเด็นคาถามต่ างๆ ของการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ ผ่านมา เนื่ องจากอาจมี
คาถามที่ บมจ. อสมท ยังไม่ได้ช้ ีแจงแก่ผถู ้ ือหุน้
4. ควรมีการวิเคราะห์หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ และรายชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณา
สรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั ซึ่ งอาจมีการกาหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มเกินไป จึงทาให้ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั
ประธานฯ ชี้แจงดังนี้
1. บมจ. อสมท จะนาเสนอแนวโน้มธุรกิจและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษทั ในวาระที่ 3
2. บมจ. อสมท ยึดมัน่ ในการปฏิ บตั ิ ตามแนวปฏิ บตั ิ ที่เป็ นเลิ ศ (best practice) ของบริ ษทั จดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดังนั้นจะได้นาความเห็นเกี่ ยวกับการกาหนดให้มีวาระเรื่ องสื บเนื่ องจากการประชุ ม
ผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ ผ่า นมาหารื อกับตลาดหลักทรั พย์ฯ ต่ อไป ทั้งนี้ โดยทัว่ ไปบริ ษ ทั จะนาเสนอเรื่ องต่ างๆ ที่ สืบเนื่ อ งจาก
ประเด็นต่างๆ ของการประชุมในปี ที่ผา่ นมา ในการรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั
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3. บมจ. อสมท จะได้มีการวิเคราะห์แ ละหารื อร่ วมกับบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ฯ เกี่ ย วกับการ
กาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผูถ้ ือหุ ้นที่ จะมีสิทธิ เป็ นผูเ้ สนอระเบียบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ และรายชื่ อ
บุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไป
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่ นจิต จุลมณีโชติ มีความเห็นเกี่ยวกับการจดบันทึกรายงานการประชุม
ดังนี้
1. กรรมการบริ ษทั เป็ นบุ คคลที่ มีหน้าที่ ตามกฎหมายที่ จะต้องเข้าประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ดังนั้นจึ งต้องบันทึ กว่าเป็ น
กรรมการที่เข้าประชุม สาหรับผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกาหนด จะเรี ยกว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
2. ประธานที่ ประชุ มอาจจะไม่ใช่ ประธานกรรมการบริ ษทั ก็ได้ ดังนั้นผูท้ ี่ ลงนามท้ายรายงานการประชุ ม ควร
บันทึกเป็ นประธานที่ประชุม และควรเพิ่มเติมชื่อผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุมด้วย
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มพิจารณารายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2557 แล้ว มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บมจ. อสมท ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
556,520,917 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9621
ไม่เห็นด้วย
9,000 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0016
งดออกเสี ยง
201,500 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0361
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริษทั ประจาปี 2557 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)
ประธานฯ มอบหมายให้นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ นาเสนอผลการดาเนิ นกิจการประจาปี 2557 ต่อที่ประชุมในรู ปแบบ
ของ Video Presentation เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ โดย บมจ. อสมท ได้นาส่ งรายงานประจาปี 2557 และรายงาน
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจาปี 2557 ในรู ปแบบ CD–Rom พร้อมเอกสารการประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนแล้ว
นายกฤษดา อุดมกาญจนชั ย ผู้ถือหุ้ น สอบถามประเด็นเกี่ ยวกับบริ ษทั บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จากัด ที่ปรากฏเป็ นข่าว
ดังนี้
1. การเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ทรัพย์สินที่ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ ใช้ในการดาเนิ นการตามสัญญาร่ วมดาเนิ น
กิจการส่ งโทรทัศน์สี
2. หาก บจ. บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ นาทรั พย์สินไปให้บริ ษทั อื่ นใช้ในการดาเนิ นการออกอากาศคู่ ขนานใน
ระบบดิ จิตอล ถือเป็ นกรณี ไม่ปฏิ บตั ิ ตามสัญญาร่ วมดาเนิ นกิ จการหรื อไม่ และ ผลประโยชน์ที่ บมจ. อสมท ได้รับจากการ
ดาเนินการดังกล่าว
3. การดาเนินการของคณะกรรมการ บมจ. อสมท เกี่ยวกับกรณี ดงั กล่าว
4. ข้อเท็จจริ งกรณี ที่ปรากฏเป็ นข่าวว่า บมจ. อสมท มีหนังสื อร้องเรี ยนต่อคณะกรรมการ กสทช. ว่า บจ. บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ นาอุปกรณ์ ที่เป็ นทรั พย์สินของ บมจ. อสมท ตามสัญญาร่ วมดาเนิ นกิ จการไปใช้ ในการออกอากาศ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล
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นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่ นจิต จุลมณีโชติ กล่าวชื่ นชมการจัดทารายงานประจาปี 2557 ที่ได้ระบุ
วัน เดือน ปี ที่ประธานกรรมการ บมจ. อสมท และประธานกรรมการตรวจสอบ ลงนามในรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามลาดับ และมีความเห็นดังนี้
1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ควรกาหนดนโยบายและแนวทางการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
2. ควรมีรูปภาพของกรรมการบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่งเกิน 6 เดือน ซึ่ งลาออกก่อนครบวาระในรายงานประจาปี
3. การจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษ ทั ควรจ่ ายจากกาไรซึ่ งเกิ ดจากผลประกอบการในรอบปี บัญชี ตามหลักฐานจาก
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั (กิจการ) เพื่อให้เป็ นไปตามตามคาชี้ แจงกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ อง แนวทางปฏิบตั ิทางบัญชี ในการ
จ่ายเงินปันผลตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 25 เมษายน 2550
4. แนวทางการหารายได้ทดแทนรายได้จากสัญญาร่ วมดาเนินกิจการที่ใกล้จะครบกาหนดสัญญา
นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้
1. การดาเนิ นการเพื่ อให้ได้รับประกาศนี ยบัตรรั บรองฐานะสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ จากคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
2. สาเหตุที่ทาให้ บมจ. อสมท ได้รับส่ วนแบ่งรายได้ตามสัญญาร่ วมดาเนิ นกิจการฯ ในปี 2557 ลดลง
นายศิ วะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้ แจงว่า สัญญาร่ วมดาเนิ นกิจการส่ งโทรทัศน์กาหนดให้กรรมสิ ทธิ์ ใน
ทรั พย์สินของ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ เป็ นของ บมจ. อสมท โดย บมจ. อสมท ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและ
มีหนังสื อแจ้ง บจ. บางกอกเอ็นเตอร์ เมนเม้นต์ แล้วว่า ทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องใช้ออกอากาศในระบบอนาล็อกเท่านั้น ซึ่ ง
บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ได้มีหนังสื อตอบยืนยันการปฏิบตั ิตามสัญญาฯ แล้ว
นายธนะชัย วงศ์ ทองศรี รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้
1. สัญญาร่ วมดาเนิ นกิ จการส่ งโทรทัศน์สีระหว่าง บมจ. อสมท และ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ เป็ นสัญญา
ที่ตอ้ งดาเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่ วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ดังนั้น คณะกรรมการฯ ตาม
มาตรา 22 เดิ ม จึ งได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรั บอุ ปกรณ์ ด าเนิ นการตรวจสอบการใช้ทรั พย์สิ น และพบว่ า
บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ มีการแยกอุปกรณ์การผลิตรายการระหว่างระบบอนาล็อกและดิจิตอลอย่างชัดเจน
2. บมจ. อสมท มีหนังสื อถึงสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
(กสทช.) เพื่อแจ้งป้ องกันสิ ทธิ ของ บมจ. อสมท หาก บจ. บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ จะนาทรัพย์สินของ บมจ. อสมท ตาม
สัญญาร่ วมดาเนิ นกิ จการฯ ไปใช้ออกอากาศคู่ขนาน (simulcast) ในระบบดิ จิตอล ในประเด็นที่ อาจจะทาให้ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ กระทาผิดสัญญาได้ รวมถึงหาก กสทช. จะออกคาสั่งใดๆ จะต้องไม่กระทบสิ ทธิ ตามสัญญาร่ วมดาเนิ น
กิจการฯ ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์
ประธานฯ ชี้แจงดังนี้
1. หาก บจ. บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ มีการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามสัญญา บมจ. อสมท จะมีการดาเนิ นการเพื่อเป็ น
การรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและผูถ้ ือหุ ้น บมจ. อสมท อยูแ่ ล้ว
2. บมจ. อสมท ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ทางธุ รกิ จด้านสื่ อสารมวลชนที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับ
ผูป้ ระกอบการรายอื่น
3. ในปี 2557 บมจ. อสมท มีความไม่ต่อเนื่ องของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน จึงทาให้การแก้ไขปั ญหาต่างๆ ขาดความต่อเนื่ อง และไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
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อย่างเต็มที่ ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั จึ งได้มีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาเพื่อให้การดาเนิ นงานของ บมจ. อสมท เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท มากถึง 28 ครั้งต่อปี
4. คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในการสร้างความสามารถด้านการแข่งขันและการเติ บโตทางธุ รกิ จภายใต้
ภาวะการณ์ที่มีการแข่งขันอย่างมาก โดยเฉพาะการหารายได้ รวมทั้งการนาทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
เพื่อเป็ นการสร้างรายได้ให้แก่ บมจ. อสมท อีกทางหนึ่ ง ขณะเดี ยวกัน บมจ. อสมท ได้ดาเนิ นการให้มีการควบคุมดูแลการ
บริ หารค่าใช้จ่ายอย่างจริ งจังด้วย
นายณัฐจักร ปัทมสิ งห์ ณ อยุธยา กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ ชี้ แจงว่า การปราบปราม
การคอร์รัปชัน่ ของ บมจ. อสมท ได้กาหนดเป็ นส่ วนหนึ่ งในระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญาของ บมจ. อสมท อยู่แล้ว และในปี
2557 บมจ. อสมท ได้มีการปรับปรุ งและใช้บงั คับระเบียบว่าด้วยการพัสดุฉบับใหม่ ซึ่ งจะมีกระบวนการตรวจสอบและการ
บริ หารที่ ชัดเจนมากยิ่ งขึ้ น โดยไม่ มีผลกระทบต่ อการทางาน ทั้งนี้ กระบวนการปราบปรามการคอร์ รัปชั่นดังกล่ าว เป็ น
แนวทางที่ บมจ. อสมท ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
นายยุทธศั กด์ สุ ภสร รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้ าที่หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้ แจงว่า ในปี 2557
ส่ วนแบ่ งรายได้ตามสัญญาร่ วมดาเนิ นกิ จการจาก กลุ่มบริ ษทั ทรู วิชั่นส์ มี จานวนลดลงอย่างมีนัยสาคัญ เนื่ องจากสัญญา
ร่ วมดาเนิ นกิจการระหว่าง บมจ. อสมท และ บมจ. ทรู วิชนั่ ส์ สิ้ นสุ ดลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 รวมทั้งการย้ายฐานลูกค้า
ของ บมจ. ทรู วิชนั่ ส์ ที่ดาเนินการก่อนที่สัญญาฯ ดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดลง
ประธานฯ ชี้ แจงเพิ่มเติ มประเด็นการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ว่า บมจ. อสมท มีแผนงานในการยื่นขอรับรองประกาศนี ยบัตร
รั บรองฐานะสมาชิ กแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ภายใน 1-2 ปี นี้ สาหรั บกระบวนการภายในของ บมจ. อสมท ได้มีการปรั บปรุ งกฎ
ระเบียบ และคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนและรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรี ยนได้
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
นายสุ ริยพงศ์ วัฒนาศั กดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลกรณี ที่ บมจ. อสมท มีรายได้รวมลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 26 ในขณะที่
กาไรสุ ทธิ ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 69
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการบริ หารที่ค่อนข้างมีจานวนสู ง อาจมาจากโครงสร้างองค์กรที่มีลกั ษณะงานค่อนข้างซ้ าซ้อนกัน
2. บมจ. อสมท ควรให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยทั้ง 2 บริ ษทั เนื่ องจากขณะนี้ประสบปั ญหา
ขาดทุน
3. ควรติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหากรณี การโฆษณารั่วไหล ซึ่ งทาให้ บมจ. อสมท ไม่ได้รับเงินค่าโฆษณา
4. การนาที่ดิน 50 ไร่ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างผลตอบแทนให้กบั บมจ. อสมท
5. การจัดการทรัพย์สินที่ บมจ. ทรู วิชนั่ ส์ ส่ งมอบเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ บมจ. อสมท ตามสัญญาร่ วมดาเนิ นกิจการฯ
6. การเจรจากับสานักงาน กสทช. เกี่ยวกับการชดเชยผลประโยชน์จากการเรี ยกคืนคลื่นความถี่ MMDS เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กบั บมจ. อสมท มากที่สุด
7. ควรมีการวางระบบและมาตรการป้ องกันมิให้เกิดปัญหาการคอร์รัปชัน่
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากนางชื่ นจิต จุลมณีโชติ มีความเห็นดังนี้
1. การตรวจสอบทรัพย์สินของ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ ควรดาเนิ นการให้เป็ นรู ปธรรม โดยการทาทะเบียน
ทรัพย์สิน
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2. บมจ. อสมท ควรได้ประโยชน์จากการที่ กสทช. จะเรี ยกคืนคลื่นความถี่ MMDS
ประธานฯ ชี้แจงดังนี้
1. แผนงานพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท ขณะนี้ อยู่ระหว่างการทบทวนความเหมาะสม และความคุม้ ค่า
ทางธุรกิจ ซึ่ งจะเป็ นหนึ่งในช่องทางสร้างรายได้เพิ่มให้กบั บมจ. อสมท ในอนาคต
2. สัญญาร่ วมดาเนิ นกิจการให้บริ การโทรทัศน์ในระบบบอกรับเป็ นสมาชิ ก ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บมจ. ทรู
วิชนั่ ส์ ซึ่ งสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้มีการรับโอนทรัพย์สินที่ บมจ. ทรู วิชนั่ ส์ จะต้องส่ งมอบ
ให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ บมจ. อสมท ตามสัญญาร่ วมดาเนิ นกิจการฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม บมจ. ทรู วิชนั่ ส์ ได้แสดงความ
จานงขอซื้ อคื นทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อนากลับไปดาเนิ นกิ จการต่อเนื่ อง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ ยวกับมูลค่าที่ จะ
รั บ ซื้ อคื น คาดว่า จะได้ข ้อ ยุติ เ ร็ ว ๆ นี้ โดยฝ่ ายบริ ห าร บมจ. อสมท ได้ร ายงานความคื บ หน้า การเจรจาดังกล่ า วต่ อ
คณะกรรมการ บมจ. อสมท อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
3. คลื่นความถี่ 2600 MHz เป็ นคลื่นความถี่ที่อยู่ในความครอบครองของ บมจ. อสมท มานานแล้ว โดยได้มีการ
ทาสัญญาเพื่อให้บริ การโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิ กบนคลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS) ระหว่าง บมจ. อสมท กับ
บริ ษทั เอกชน แต่ ขณะนี้ ยงั ไม่สามารถดาเนิ นการได้ เนื่ องจากยังติ ดขัดในเรื่ องของกระบวนการและขั้นตอนในการ
นาคลื่นมาใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏเป็ นข่าวว่า รัฐบาลจะขอเรี ยกคื นคลื่นความถี่ 2600 MHz (MMDS) ของ บมจ.
อสมท จานวน 60 MHz เพื่ อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสื่ อสารโทรคมนาคม (Communication) และ
เทคโนโลยี การสื่ อสารไร้ สายผ่านอุปกรณ์ เ คลื่ อนที่ (4G) ของประเทศนั้น บมจ. อสมท ได้ประสานกับรั ฐบาลและ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) เพื่อขอทราบความชัดเจน
ในเรื่ องดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขในการขอรับการชดเชย ในกรณี ถูกเรี ยกคืนคลื่นความถี่ฯบางส่ วน โดยประเมิน
ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการใช้งานและการรักษาคลื่นความถี่ฯ ตลอดจนค่าธรรมเนี ยมในการใช้คลื่ นความถี่ที่ บมจ.
อสมท ได้ชาระเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นข้อมูลในการขอสนับสนุนและชดเชยมูลค่า รวมทั้งจัดทารายละเอียดแผนธุ รกิจ
การใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้ บมจ. อสมท ในอนาคต ซึ่ ง
คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้กากับดูแลการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวของฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท อย่างใกล้ชิด
4. ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของ บมจ. อสมท เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่ งขณะนี้อยูร่ ะหว่างการปรับปรุ ง
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรในหลายด้าน ประกอบด้วย
4.1 การปรั บปรุ งโครงสร้ า งองค์ กร เพื่ อให้เกิ ดความเชื่ อมโยงในการสร้ างมู ลค่ า เพิ่ มให้องค์กรและสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างจริ งจัง รวมทั้งให้ความสาคัญกับการเตรี ยมพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
ที่จะเติ บโตเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อให้เกิ ดความต่อเนื่ องในการบริ หารงาน เนื่ องจากในปี 2558-2559 บมจ. อสมท
จะมีผบู ้ ริ หารระดับสู งที่เกษียณอายุ นอกจากนี้ ยงั จัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ให้พนักงานและลูกจ้างเกิดความรักและทุ่มเทใน
การทางาน พลิกวิกฤตขององค์กรให้เป็ นโอกาสในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ขององค์กรอย่างเป็ นรู ปธรรม
4.2 สร้างจุ ดขายทางการตลาด โดยนาเนื้ อหารายการ (Contents) ของสานักข่าวไทย ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรั บอย่าง
กว้างขวาง ทั้งด้านคุ ณภาพและความถูกต้องมาพัฒนาต่อยอดเพื่ อสร้างรายได้เพิ่ มให้องค์กร เช่ น นาไปออกอากาศใน
ช่ องทางอื่ นๆ ให้มากขึ้ น และเน้นการผลิต Contents ที่ มีความน่ าสนใจเองมากขึ้ น เพื่อสร้างความเข็มแข็งในการเป็ น
ผูใ้ ห้บริ การด้านการผลิต Contents ขณะเดี ยวกันก็ให้ความสาคัญกับการสร้างพันธมิตรที่ มีความสามารถในการผลิ ต
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Contents ที่ดีดว้ ย ซึ่ งที่ผา่ นมาคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้กากับดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุ ง Contents ของ บมจ. อสมท
อย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี การแต่ งตั้งคณะกรรมการสื่ อ สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง ประกอบด้วย กรรมการ บมจ. อสมท ที่ มีค วามรู ้
ความสามารถ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้า นสื่ อ สารมวลชน และการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ เพื่ อ กากับดู แ ล มอบนโยบาย
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปรับปรุ ง Contents ให้ฝ่ายบริ หาร บมจ. อสมท นาไปพิจารณาดาเนิ นการ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการผลิต Contents ที่มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป
4.3 กรณี ผลกาไรตามงบเฉพาะกิจการของบริ ษทั สู งกว่างบรวมนั้น เนื่ องจากบริ ษทั ย่อยประสบภาวะขาดทุน
เบื้ อ งต้นคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาปรั บปรุ งโครงสร้ า งกรรมการของบริ ษ ทั ย่อย และมอบหมายให้
ฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท ที่มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ ยวชาญในกิจการของบริ ษทั ย่อย เข้าไปทาหน้าที่ดา้ นการ
บริ หาร เพื่อกากับดูแลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ย่อยอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้ าหมายให้มีผลการดาเนิ นกิจการที่ดีข้ ึน และ
รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท อย่างต่อเนื่อง
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. ในปี 2557 ภู มิทศั น์สื่อได้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอย่างมาก จากเดิ มมี สถานี โทรทัศน์ที่ให้บริ การในระบบ
อนาล็อกเพียง 6 สถานี และเพิ่มขึ้ นเป็ น 24 ช่ องรายการในระบบดิ จิตอล ขณะที่เงิ นโฆษณาในอุตสาหกรรมโทรทัศน์
มีอตั ราลดลงร้อยละ 8 เนื่องจากเงินโฆษณาถูกกระจายไปยังสื่ ออื่นๆ มากขึ้น ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา บมจ. อสมท
มีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารระดับสู งหลายครั้ง ทาให้ขาดความต่อเนื่องด้านการบริ หารงาน ดังนั้น จึงได้กาหนดมาตรการ
ระยะสั้น เพื่อดาเนินการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้
1.1 ปรับกลยุทธ์ในการขายโฆษณา เนื่ องจากปั จจุบนั ลูกค้าหรื อบริ ษทั โฆษณา (Agency) มีอานาจต่อรองใน
การซื้ อสู งมาก ส่ งผลให้ บมจ. อสมท มีราคาโฆษณาต่อนาทีลดลงร้อยละ 47 และมีรายได้ลดลง
1.2 ปรั บผังรายการและปรั บปรุ งเนื้ อหารายการ (Contents) ของ บมจ. อสมท ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้ น
เนื่ องจากที่ผ่านมา บมจ. อสมท ต้องอาศัยผูจ้ ดั รายการจากภายนอกเป็ นหลัก แต่เมื่อผูจ้ ดั รายการบางรายมีช่องรายการใน
ระบบดิจิตอลเป็ นของตนเอง และขอยกเลิกการผลิตรายการเดิม บมจ. อสมท จึงต้องผลิตรายการ ที่มีคุณภาพเองมากขึ้น
โดย บมจ. อสมท ได้แถลงผังรายการใหม่ เมื่ อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วยสโลแกน “ครบ คับ จอ” เน้นการปรั บ
ผังรายการให้ตรงกับกลุ่มผูช้ มเป้ าหมาย ประสานให้ผจู ้ ดั รายการที่ยงั คงเป็ นพันธมิตรกับ บมจ. อสมท ปรับปรุ งรู ปแบบ
รายการเดิ มให้มีความน่ าสนใจมากขึ้ น ส่ วนบางรายการที่ ได้รับความนิ ยมสู ง และผูจ้ ดั รายการเดิ มขอยกเลิกการผลิ ต
รายการ บมจ. อสมท ได้จดั หาผูจ้ ดั รายการใหม่ ที่มีความรู ้ และความเชี่ ยวชาญ เข้ามาร่ วมผลิตรายการในรู ปแบบเดิม แต่
ต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มขึ้น เนื่ องจากจะออกอากาศในช่วงวันและเวลาเดิม ซึ่ งขณะนี้ รายการใหม่
ของ บมจ. อสมท หลายรายการเริ่ มมีผลกาไร นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังพยายามสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยนา
ภาพข่าว (Footage) ในอดีต ย้อนหลังไปประมาณ 30 ปี ของสานักข่าวไทย มาต่อยอดเพิ่มมูลค่า ผลิตเป็ นรายการใหม่ใน
รู ปสารคดี คื อ รายการ “ข่ า วดัง ข้า มเวลา” ออกอากาศทุ กวันจัน ทร์ ในเวลา 22.30 น. ผลิ ตโดย บจ. พาโนราม่ า
เวิลด์ไวด์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ บมจ. อสมท
2. บมจ. อสมท จาเป็ นต้องลงทุนเพื่อผลิตรายการ (Contents) ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างความนิ ยม (Rating)
และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมด้านรายการ หากในอนาคตมีผูจ้ ดั รายการขอยกเลิกการผลิตรายการให้ บมจ. อสมท อีก
โดยจะเป็ นการลงทุนผลิตรายการที่เป็ นสาระและความบันเทิง ไม่ใช่การผลิตละครที่ บมจ. อสมท ไม่มีความถนัด จุดขาย
ที่ โ ดดเด่ นของ บมจ. อสมท คื อ ส านักข่ าวไทย ซึ่ งเป็ นที่ ย อมรั บอย่า งกว้า งขวาง ทั้งด้า นคุ ณ ภาพ และความถูกต้อง
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เป็ นกลาง มีบุคลากรที่มีความสามารถเป็ นที่ยอมรับ และในปั จจุบนั บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการการคัดเลือกผูป้ ระกาศ
ข่าวและพิธีกรรุ่ นใหม่ เข้ามาร่ วมงาน
3. บมจ. อสมท มีรายได้ลดลงร้อยละ 26 แต่ค่าใช้จ่ายลดลงเพียงร้อยละ 6 เนื่ องจากต้องดาเนิ นการออกอากาศ
โทรทัศน์เพิ่มขึ้น จากเดิมมีเพียงสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ในระบบอนาล็อก แต่ปัจจุบนั ต้องออกอากาศช่องรายการใน
ระบบดิ จิตอลด้วย นอกจากนี้ ยงั มีค่าประมูลและค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ จานวน 2 ใบอนุญาต และค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตให้บริ การโครงข่าย
กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ อีก 1 ใบอนุ ญาต อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ได้กาหนดมาตรการลดค่าใช้จ่าย ในระยะสั้น
แล้ว ดังนี้
3.1 คณะกรรมการ บมจ. อสมท และฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท จะงดการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ
เป็ นเวลา 1 ปี
3.2 ขอความร่ วมมือพนักงาน ในการปรับเปลี่ยนการจ่ายค่าล่วงเวลาเป็ นค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย แต่ให้คง
มาตรฐานและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน เพื่อให้สามารถแข่งขันในทางธุรกิจได้
3.3 รณรงค์ให้พนักงานและลูกจ้างช่วยกันประหยัดไฟ เพื่อลดค่าไฟฟ้ า โดยในปี 2557 บมจ. อสมท ต้องจ่าย
ค่ าไฟฟ้ าประมาณ 48 ล้า นบาท หรื อเฉลี่ ย เดื อนละ 4 ล้านบาท แต่ เมื่ อ จัด กิ จกรรมรณรงค์อย่างต่ อเนื่ อง สามารถลด
ค่าไฟฟ้าลงได้แล้วประมาณเดือนละ 7 แสนบาท
3.4 ขอความร่ วมมือผูบ้ ริ หาร ตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ข้ ึนไป ปรับลดสวัสดิการบางอย่าง
ซึ่ งสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณเดือนละ 1 แสนบาท
3.5 กาหนดนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างทั้งโครงการในคราวเดียวกัน เพื่อสร้างอานาจต่อรองด้านราคา
4. การพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ ของ บมจ. อสมท จะมีการทบทวนความเหมาะสมและความคุม้ ค่าของโครงการใหม่
เนื่องจากเป็ นโครงการที่มีการศึกษาความเป็ นไปได้มานาน 4-5 ปี และสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก
5. กรณี บมจ. ทรู วิชนั่ ส์ ได้แสดงความจานงขอซื้ อคืนทรัพย์สินที่ ส่งมอบให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ บมจ. อสมท
ภายหลังสิ้ นสุ ดอายุสญ
ั ญาร่ วมดาเนิ นกิจการให้บริ การโทรทัศน์ในระบบบอกรับเป็ นสมาชิ ก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการเจรจาเกี่ยวกับมูลค่าที่จะรับซื้ อคืน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของทั้ง 2 ฝ่ าย
6. กรณี การดาเนินกิจการของบริ ษทั ย่อยที่ประสบภาวะขาดทุนในปี 2557 ขณะนี้คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้
มอบหมายให้ฝ่ายบริ หาร บมจ. อสมท เข้าไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั ย่อย เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
เบื้องต้นได้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ย่อยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และกาหนดมาตรการแก้ไขปั ญหาที่ชดั เจน
แล้ว โดยเฉพาะ บจ. พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ ที่ได้รับมอบหมายให้ผลิตรายการเพื่อออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์โมเดิร์น ไนน์มากขึ้น ส่ งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้ นตามไปด้วย ส่ วนกรณี บจ. ซี้ ดเอ็มคอท ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ ดาเนิ นธุ รกิจวิทยุและ
ประสบภาวะขาดทุนนั้น ส่ งผลกระทบทาให้อตั ราการขยายตัวในธุ รกิ จวิทยุของ บมจ. อสมท ลดลงประมาณร้อยละ 3
ทั้งที่หากพิจารณาเฉพาะสถานีวิทยุ อสมท ทัว่ ประเทศรวม 62 สถานี พบว่า มีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4
7. ปั จจุบนั บมจ. อสมท มีการเชื่ อมโยงการออกอากาศระหว่างรายการวิทยุ และรายการโทรทัศน์ของ บมจ.
อสมท ในลักษณะ Cross Media มากขึ้น ซึ่ งเป็ นการนาศักยภาพและความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งขันมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง ทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อของ บมจ. อสมท เอง และเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้าง
รายได้ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยงั เน้นการตลาดเชิงรุ ก และการประชาสัมพันธ์แบบ Out Door มากขึ้นด้วย
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ประจาปี 2557 แล้ว มีมติรับทราบรายงานผลการ
ดาเนินกิจการของบริ ษทั ประจาปี 2557 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ มอบหมายให้นายยุทธศักดิ์ สุ ภสร รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และปฏิ บตั ิ หน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดา้ น
การเงิน นาเสนอผลการดาเนินงานด้านการเงินของบริ ษทั ต่อที่ประชุม
นายยุทธศั กดิ์ สุ ภสร รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้ าที่หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการเงินปี 2557 ที่ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน บัญชี กาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด
ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน ในฐานะผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และ
จัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว โดยสรุ ปดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 12,989 ล้านบาท โดยเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน 4,371 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 8,618 ล้านบาท โดยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนดังกล่าว เกิดจากการที่ บมจ. อสมท ได้รับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่เพื่อให้บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และการลงทุนในการเป็ นผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
หนี้สินรวม 5,534 ล้านบาท เป็ นหนี้สินหมุนเวียน 1,843 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,691 ล้านบาท ซึ่ ง
มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นจานวนรวม 7,455 ล้านบาท
2. งบกาไรขาดทุนของบริ ษทั สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั มีรายได้ท้ งั หมด 4,454 ล้านบาท โดยเป็ นรายได้จากการดาเนิ นงานโทรทัศน์และวิทยุ รายได้จากการ
ร่ วมดาเนินกิจการ รายได้ผลประโยชน์พิแศษนอกเหนือสัญญา และรายได้อื่นๆ
มีค่าใช้จ่ายรวม 3,829 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีแล้ว 481 ล้านบาท ประกอบด้วยกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ น
ของบริ ษทั ใหญ่ 504 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม -22.937 ล้านบาท คิดเป็ นกาไร
ต่อหุน้ 0.73 บาท
นายอาพล ทรงจรินทร์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวอัมพร ทรงจรินทร์ สอบถามดังนี้
1. แนวทางการแก้ปัญหาของผูบ้ ริ หารกรณี รายได้รวม และรายได้ทุกประเภทในปี 2557 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2556
และถึงแม้ค่าใช้จ่ายรวมจะลดลง แต่ค่าใช้จ่ายร่ วมดาเนินกิจการกลับเพิ่มสู งขึ้นสวนทางกับรายได้
2. เหตุที่หนี้ สงสัญจะสู ญ-ลูกหนี้ การค้า ในงบกระแสเงินสด เพิ่มสู งขึ้ นเมื่อเที ยบกับปี 2556 ทั้งที่ รายได้รวมลดลง
ทั้งนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ควรแสดงอายุหนี้ ที่คา้ งชาระ โดยแยกประเภทลูกหนี้
ราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อแสดงประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้
3. นโยบายในการบริ หารบริ ษทั ย่อยจากการที่ มีรายการหนี้ สูญและการขาดทุนจากการลดค่าของรายการระหว่าง
ผลิตของบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวมปี 2556
4. รายละเอียดของค่าตัดจาหน่ายทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตนในงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2557 ที่เพิ่มขึ้น และการขาดทุน
จากการด้อยค่า-เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่มีการปรับลดหรื อตัดออกไปในปี 2557 รวมถึงการที่ดอกเบี้ยรับในปี 2557 ลดลง
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5. ลูกหนี้ การค้าในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 8 ก. มี จานวนลดลง แต่ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญกลับมีจานวน
เพิ่มขึ้น และควรให้ความสาคัญเกี่ยวกับอายุความในการฟ้ องร้องคดีของลูกหนี้ การค้าที่มีอายุเกินกว่า 2 ปี ขึ้นไปด้วย
6. รายการเงินสดจ่ายค่าปรับปรุ งอาคารและซื้ ออุปกรณ์ และเงินสดจ่ายซื้ อทรัพย์สินไม่มีตวั ตน ในงบกระแสเงินสด
จากกิจกรรมลงทุนในปี 2557 ที่มีจานวนสู ง รวมถึงประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการอุปกรณ์และทรัพย์สิน
7. แนวทางการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ที่ดิน 50 ไร่ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้กบั บมจ. อสมท
8. แนวโน้มด้านคดีความต่างๆ ของ บมจ. อสมท ที่อยูร่ ะหว่างการฟ้องร้องและพิจารณาพิพากษาคดี
9. สัดส่ วนเงินเดือนต่อค่าล่วงเวลาพนักงานของสานักข่าวไทย สานักวิศวกรรม และสานักโทรทัศน์ในแต่ละเดือน
10. การรับโอนทรัพย์สินตามสัญญาร่ วมดาเนิ นกิจการจาก บมจ. ทรู วิชนั่ ส์ รวมทั้งวิธีการแก้ไขปั ญหากรณี ขอ้ มูล
ทะเบียนทรัพย์สินไม่ตรงกัน
11. การแต่งตั้งผูช้ านาญการหรื อที่ปรึ กษาประจาสานักตรวจสอบภายใน รวมทั้งอัตราค่าตอบแทน
นายยุทธศักดิ์ สุ ภสร รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และปฏิบัตหิ น้ าที่หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้แจงดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการร่ วมดาเนิ นกิ จการ ปี 2557 เพิ่มสู งขึ้น จากค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สินที่ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ ส่ งมอบให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ บมจ. อสมท ตามสัญญาร่ วมดาเนินกิจการส่ งโทรทัศน์สี
2. หนี้ สงสัยจะสู ญในปี 2557 เพิ่มสู งขึ้ น เนื่ องจากมีการเปลี่ยนนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากเดิ ม
2 ปี ร้อยละ 100 เป็ น 1 ปี ร้อยละ 100 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ซึ่ งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้
ติ ดตามกรณี ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิด โดยให้ฝ่ายบริ หาร บมจ. อสมท รายงานประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บหนี้ อย่างต่ อเนื่ อง
ทุกเดือน
3. หนี้สูญ-ลูกหนี้การค้า รวมทั้งการขาดทุนจากการลดค่าของรายการระหว่างการผลิต ซึ่ งปรากฏอยู่ในงบกระแส
เงินสด ส่ วนของงบการเงินรวมของ บจ. พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการเข้าไป
กากับดูแลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ย่อยทั้ง 2 บริ ษทั อย่างใกล้ชิด คาดว่าผลการดาเนินงานจะดีข้ ึนในอนาคต
4. ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มสู งขึ้นในปี 2557 เป็ นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้
บริ การโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริ การทางธุรกิจระดับชาติ งวดแรก จานวน 183 ล้านบาท ซึ่ งเมื่อ บมจ. อสมท
นาเงินสดไปจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว จึงส่ งผลให้ดอกเบี้ยรับของ บมจ. อสมท ลดลง
5. การขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุนระยะยาวอื่น เกิ ดจากการที่ บมจ. อสมท ได้ยกเลิกบันทึ กข้อตกลงร่ วม
ดาเนิ นกิ จการโทรทัศน์ผ่านดาวเที ยม กับ บมจ. เอเชี ย ดี บีเอส จานวน 10 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้
เต็มจานวนแล้ว
6. เงินสดจ่ายค่าปรับปรุ งอาคารและซื้ ออุปกรณ์มีรายการทรัพย์สินที่สาคัญ เช่น สัญญาเช่ารถยนต์จานวน 42 คัน
สัญญาเช่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ การจัดซื้ อกล้องโทรทัศน์ อุปกรณ์ผลิต รวมทั้งการปรับปรุ งอุปกรณ์รายงานข่าว
7. เงิ นสดจ่ า ยซื้ อสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มีต ัวตน ปี 2557 คื อ ค่ า ใบอนุ ญาตให้ใ ช้ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อให้บริ การโทรทัศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลงวดแรก จานวน 2 ช่องรายการ
8. บมจ. อสมท ได้ต้ งั ประมาณการหนี้ สิน สาหรับคดี ที่อยู่ระหว่างการพิพากษาของศาลฎี กาและศาลปกครอง
สู งสุ ดไว้แล้วจานวน 3 คดี โดยคดี บจ. ไร่ ส้ม ศาลปกครองสู งสุ ดนัดพิ จารณาครั้ งแรกในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
สาหรับคดี ที่อยู่ระหว่างการพิ จารณาของสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ 1 คดี คื อ คดี ที่ บจ. แมคพาย แอดวานซ์ ซัพพลาย
(MAS) ยื่นข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณากรณี บมจ. อสมท ผิดสัญญา โดยมีมูลฟ้อง 730 ล้านบาท
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นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงดังนี้
1. บมจ. อสมท ได้พิจารณายกเลิกการแต่ งตั้งที่ ปรึ กษาคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ เดื อนกรกฎาคม 2557
ที่ผา่ นมา โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ทุ่มเทความรู ้ ความสามารถในการดูแลงานด้านการตรวจสอบภายใน และ
การตรวจทานงบการเงินของ บมจ. อสมท อย่างเต็มที่
2. จากการพิจารณาผลการดาเนิ นงานของ บมจ. อสมท พบว่า ยังสามารถปรับปรุ งกระบวนการทางานภายใน
องค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนี้
2.1 เชื่ อมโยงการทางานระหว่างหน่ วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดโอกาสที่ จะเกิ ดหนี้ สูญ เช่ น หน่ วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการตลาดและการขาย จะต้องทางานประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บรายได้อย่างใกล้ชิด
2.2 ปรับปรุ งกระบวนการทางานภายในให้มีความรวดเร็ วขึ้น ตั้งแต่การเริ่ มรับลูกค้า การเก็บเงิน เพื่อให้การ
จัดเก็บรายได้ของ บมจ. อสมท สามารถทาได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
2.3 การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆ ที่ มีอยู่อย่างคุม้ ค่าและเต็มประสิ ทธิ ภาพ เพื่อลดการจัดซื้ อจัดจ้าง
เครื่ องมือและอุปกรณ์ใหม่โดยไม่จาเป็ น
2.4 ให้ความสาคัญกับการลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ขององค์กร เพื่อชดเชยกับการสร้างรายได้เพิ่ม ซึ่ งทาได้ยาก
ในสถานการณ์ปัจจุบนั
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุ มทุกเดื อน เพื่ อติ ดตามตรวจสอบการดาเนิ นงานของ บมจ. อสมท
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งจะมี การประชุ มร่ วมกับสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของ บมจ. อสมท ใน
ทุกไตรมาส เพื่ อขอคาแนะนา คาอธิ บาย หรื อข้อสั งเกต ในรายการที่ เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้ บมจ. อสมท นามา
ปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ถื อหุ้ น สอบถามแนวโน้มคดี ที่ บจ. แมคพาย แอดวานซ์ ซัพพลาย (MAS) ยื่ นข้อพิ พาทให้
อนุญาโตตุลาการ พิจารณากรณี บมจ. อสมท ผิดสัญญา โดยมีมูลฟ้อง 730 ล้านบาท
นายณั ฐ จั ก ร ปั ท มสิ ง ห์ ณ อยุ ธ ยา กรรมการ ชี้ แจงว่ า คดี ที่ บจ. แมคพาย แอดวานซ์ ซัพ พลาย ยื่ น ข้อ พิ พ าทให้
อนุญาโตตุลาการ พิจารณากรณี บมจ. อสมท ผิดสัญญา โดยมีมูลฟ้ อง 730 ล้านบาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ซึ่ งกระบวนการพิจารณายังไม่สิ้นสุ ด
นายกฤษฎา อุดมกาญจนชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการดาเนินการที่อาจขัดกับสัญญาร่ วมดาเนิ นกิจการส่ งโทรทัศน์สี
ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บจ. บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้นต์ กรณี ที่ กสทช. อนุญาตให้สถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
นารายการไปออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิตอล และรายได้ที่ บมจ. อสมท จะได้รับเพิ่มจากกรณี ดงั กล่าว
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้ แจงว่า การที่ สถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยที วีสีช่อง 3 นารายการไป
ออกอากาศคู่ขนานในระบบดิ จิตอล เป็ นการดาเนิ นการตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) โดยการออกอากาศในระบบอนาล็อกยังสามารถดาเนิ นการต่อไป
ได้ตามปกติ
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นายอาพล ทรงจรินทร์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวอัมพร ทรงจรินทร์ สอบถามดังนี้
1. การควบคุมการจัดเก็บรายได้จากอุปกรณ์ เครื่ องรั บและอุปกรณ์การรั บสัญญาณ (จานแดง) จาก บมจ. ทรู
วิชนั่ ส์
2. วิธีการตรวจสอบการนาส่ งรายได้จากผลประโยชน์ตอบแทน ในอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ตามสัญญาร่ วม
ดาเนินกิจการให้บริ การโทรทัศน์ในระบบบอกรับเป็ นสมาชิก ระหว่าง บมจ. อสมท กับ บมจ. ทรู วิชนั่ ส์
3. ความคุม้ ค่าในการใช้งานรถถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณดาวเที ยม (OB) กับห้องส่ งผลิตรายการโทรทัศน์ของ
บมจ. อสมท
4. การตรวจสอบที่ ดินของ บมจ. อสมท ทัว่ ประเทศ ทั้งการรั งวัด การครอบครองปรปั กษ์ การบุกรุ กเข้าทา
ประโยชน์ และราคาประเมินในปัจจุบนั
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. ปั จจุบนั บมจ. อสมท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการใช้ทรัพย์สินของ บมจ. อสมท โดยมีกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่เป็ นที่ ปรึ กษา ทาหน้าที่ ในการพิ จารณาจัดสรรการใช้ทรั พย์สินต่างๆ โดยเฉพาะรถถ่ายทอดสดผ่าน
สัญญาณดาวเทียม (OB) ห้องส่ งผลิตรายการโทรทัศน์ กล้องโทรทัศน์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน์ ให้เกิดความคุม้ ค่า และมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด รวมทั้งการพิจารณาให้เช่า เพื่อสร้างรายได้ให้กบั องค์กร
ซึ่ ง บมจ. อสมท มี ค วามได้เปรี ย บคู่ แ ข่ ง เนื่ องจากมี บุค ลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ ย วชาญที่ พร้ อม
ให้บริ การ
2. บมจ. อสมท ได้มีการตรวจสอบที่ดินทัว่ ประเทศที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ บมจ. อสมท เป็ นระยะ ส่ วนแนวทาง
การพัฒ นาที่ ดิ น 50 ไร่ ขณะนี้ อยู่ร ะหว่า งการเจรจากับหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง เพื่ อเปิ ดทางเข้า -ออก ในด้า นที่ จะเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อมูลค่าที่ดินของ บมจ. อสมท
นายเอกศักดิ์ ซื่ อสกุลไพศาล ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถาม ดังนี้
1. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ควรมีการนาเสนอแผนการดาเนินงานของ บมจ. อสมท ในอนาคต
2. ชื่ น ชมการจัด ซื้ อ และติ ด ตั้ง ระบบและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ให้บ ริ การโครงข่ า ยกระจายเสี ย งหรื อ โทรทัศ น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จานวน 1 ระบบ และรายการปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
จานวน 1 โครงการ ที่มีวงเงินลดลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดซื้ อและติดตั้งระบบฯ ในครั้งที่ได้มีการยกเลิกไป
3. มูลค่ าวงเงิ นทั้งหมดของงบลงทุ นโครงการจัดซื้ อและติ ดตั้งระบบและอุปกรณ์ สาหรับให้บริ การโครงข่ าย
กระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และรายการปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสี ยงหรื อ
โทรทัศน์ โดยเปรี ยบเทียบกับมูลค่าวงเงินของงบลงทุนโครงการจัดซื้ อและติ ดตั้งระบบและอุปกรณ์ฯ เดิมที่ ได้มีการตั้ง
ประมาณการไว้
4. ประมาณการรายได้ของโครงการให้บริ การอุปกรณ์สาหรับให้บริ หารโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิ จิตอล และรายการปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ เมื่อมีผูม้ าใช้
บริ การโครงข่ายฯ เต็มจานวน
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. โครงการจัดซื้ อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์สาหรับให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ในระบบดิจิตอล และรายการปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ ได้ประมาณการงบลงทุนไว้
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ประมาณ 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ในการจัดซี้ อจัดจ้างในระยะที่ 1 สามารถลดงบลงทุนไปได้จากเดิมประมาณ 200 ล้านบาท
แต่จากการยกเลิกการประมูลจัดซื้ อและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ฯ ในครั้งแรกทาให้ บมจ. อสมท ไม่สามารถจัดซื้ อและ
ติ ดตั้งระบบอุปกรณ์ฯ ได้ทนั ภายในกาหนดเวลาที่ กสทช. กาหนด จึ งมีค่าใช้จ่ายเกิ ดขึ้ นจากการเช่ าเครื่ องส่ งโทรทัศน์
ดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อใช้งานจนกว่าจะสามารถจัดซื้ อและติดตั้งอุปกรณ์ฯ แล้วเสร็ จ ซึ่ งขณะนี้ การจัดซื้ อ
และติดตั้งระบบและอุปกรณ์ฯ ในระยะที่ 1 ซึ่ งมี บมจ. ล็อกซเล่ย ์ เป็ นผูช้ นะการประมูล จะดาเนิ นการติ ดตั้งระบบและ
อุปกรณ์ฯ ภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาฯ
2. ปี 2557 บมจ. อสมท มี รายได้จากการให้บริ การโครงข่ ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ภาคพื้ นดิ นในระบบ
ดิจิตอล จานวน 65 ล้านบาท ซึ่ งสัดส่ วนรายได้จะเพิ่มขึ้นในปี ต่อไปจนสิ้ นสุ ดสัญญาสัมปทาน 15 ปี จะมีรายได้ประมาณ
4,500 ล้านบาท จากจานวนผูเ้ ช่าช่องสัญญาณในปัจจุบนั ทั้งนี้ หาก บมจ. อสมท สามารถให้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยง
หรื อโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลได้เต็มจานวน จะทาให้ บมจ. อสมท มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกจานวน 1,500 ล้านบาท
ซึ่ งขณะนี้ยงั มีช่องสัญญาณที่สามารถให้บริ การโครงข่ายฯ เพิ่มเติมได้อีกจานวน 3 ช่องรายการ
นายลิม้ ศรนุวตั ร ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้
1. นโยบายการลดค่าใช้จ่าย ทั้งการลดค่าล่วงเวลาและการประหยัดค่าไฟฟ้า จะทาให้ บมจ. อสมท มีกาไรเพิ่มขึ้น
2. สอบถามกรณี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานจากวันลาพักผ่อน เงิ นปั นผลค้างจ่าย และระเบี ยบหรื อ
มาตรการเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย
3. การจัดทาตัวชี้วดั การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (KPIs) สาหรับพนักงานระดับบริ หาร
นายพิทักษ์ เนตรเพชราชัย ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้
1. นโยบายการทารายการประเภทข่าวและสารคดี เพิ่มและดี ยิ่งขึ้ นเป็ นสิ่ งที่ ดี แต่ควรมีนโยบายการทารายการ
ประเภทละครเช่นเดียวกับสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานี โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ที่ สามารถสร้างละคร
จนประสบความสาเร็ จและสร้างรายได้สูง โดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ควรใช้แนวทางของทั้ง 2 ช่อง มาเป็ นแนวทาง
ในการต่อยอด ซึ่ งหากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งการตลาดของรายการประเภทละครได้ จะทา
ให้เป็ นจุดพลิกผันในการสร้างผลประกอบการให้มีกาไรยิ่งขึ้น
2. การที่ บมจ. อสมท ได้รับใบอนุ ญาตจากการประมูลช่ องโทรทัศน์ดิจิตอล จานวน 2 ช่ อง เป็ นโอกาสที่ จะ
ทาให้ บมจ. อสมท มีแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น มากกว่าที่จะมองในด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพียงด้านเดียว
นายธรรมนู ญ จุ ลมณี โชติ ผู้ รั บมอบฉั นทะจากนางชื่ นจิ ต จุ ลมณี โชติ สอบถามกาหนดการประชุ มของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
นางภัทรี ยา เบญจพลชั ย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้ แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบมี
การประชุมเป็ นประจาทุกเดือน โดยมีวาระที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การกากับดูแล
งานตรวจสอบภายใน เป็ นต้น สาหรับการประชุมเพื่อรับรองงบการเงิน มีกาหนดประชุมทุกไตรมาสก่อนครบกาหนดเวลาส่ ง
งบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นลงมติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น บัญชี กาไรขาดทุน สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม 2557
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มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มมีมติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น บัญชี กาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ
31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
566,896,939 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9498
ไม่เห็นด้วย
123,724 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0218
งดออกเสี ยง
160,300 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0282
บัตรเสี ย
500 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0000
วาระที่ 5 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล และพิจารณาการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2557
ประธานฯ มอบหมายให้นายยุทธศักดิ์ สุ ภสร รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าเจ้าหน้าที่ดา้ น
การเงิน นาเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2557 ต่อที่ประชุม
นายยุ ท ธศั ก ดิ์ สุ ภ สร รองกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ และปฏิ บัติ ห น้ าที่ หั ว หน้ าเจ้ า หน้ าที่ ด้า นการเงิ น รายงานต่ อ
ที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลประจาปี 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิ
เพื่อจ่ายเงิ นปั นผล ประจาปี 2557 ให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.55 บาท คิดเป็ นร้อยละ 75 ของกาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ โดย
บริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ น้ ละ 0.31
บาท แล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31
ธันวาคม 2557 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมและรับเงินปั นผล (Record Date)
คือ วันที่ 11 มีนาคม 2558 โดยบริ ษทั ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ เพื่อรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.24 บาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉั นทะจากนางชื่ นจิต จุลมณีโชติ สอบถามถึงเหตุผลของคณะกรรมการบริ ษทั ในการ
พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล
นายยุทธศักดิ์ สุ ภสร รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และปฏิบัติหน้ าที่หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ชี้ แจงว่าในปี 2557
บมจ. อสมท เสนอจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราร้อยละ 75 ซึ่ งยังคงสัดส่ วนการจ่ ายเงิ นปั นผลในอัตราที่ สูงกว่านโยบายการ
จ่ายเงินปันผลที่กาหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักเงินสารองต่างๆ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั
บมจ. อสมท อยูใ่ นช่วงสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่มีความรุ นแรงเพิ่มขึ้น จึงทาให้มีความจาเป็ นต้องจัดสรรเงินเพื่อ
ใช้สาหรับการลงทุนสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืนและเพิ่มอานาจในการแข่งขันขององค์กรในอนาคต
ประธานฯ ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริ ษทั มีความเป็ นกังวลเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลที่ ลดลงจากปี ก่อนเช่นเดียวกัน
แต่เพื่อประโยชน์ในการลงทุนในอนาคต จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการบริ หารความเสี่ ยงในเรื่ องกระแสเงินสด
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ลงมติรับทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล และอนุมตั ิ การจ่ายเงิ น
ปันผล ประจาปี 2557
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นมีมติ รับทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล และอนุ มตั ิ จ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2557
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
566,973,263 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9621
ไม่เห็นด้วย
73,500 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0129
งดออกเสี ยง
141,200 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0248
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วาระที่ 6 รั บทราบการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งก่ อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุ มว่า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระ 3 คน ซึ่ งได้เข้า
ร่ วมประชุมในวันนี้ แสดงความจานงขอออกจากห้องประชุมชัว่ คราว เพื่องดการมีส่วนร่ วมในวาระนี้ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์
กรรมการอิสระ
2. นายวีรศักดิ์ โฆสิ ตไพศาล
กรรมการอิสระ
3. นางจิราพร คูสุวรรณ
กรรมการอิสระ
และขอเชิญนางภัทรี ยา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการสรรหา เป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการสรรหา รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 กรรมการของบริ ษทั ได้ลาออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระ รวม 13 คน โดย
คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนิ น การสรรหาและน าเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ 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 ได้มีมติ เลือกตั้งบุคคลเป็ นกรรมการและมีวาระการดารงตาแหน่ งเท่ากับกรรมการที่ ตนแทน
สาหรับข้อมูลเบื้ องต้นของบุคคลที่ ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ลาออกจากตาแหน่ งก่อนครบ
วาระดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
2. กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระในปี นี้ มีจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด โดย
กรรมการซึ่ งอยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 5 คน ประกอบด้วย
1) นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
2) นายประเสริ ฐ เกษมโกเมศ
กรรมการอิสระ
3) ศาสตราจารย์ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์
กรรมการอิสระ
4) นายวีรศักดิ์ โฆสิ ตไพศาล
กรรมการอิสระ
5) นางจิราพร คูสุวรรณ
กรรมการอิสระ
บมจ. อสมท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ. อสมท เชิ ญให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอรายชื่ อบุ ค คลที่ เห็ นว่า
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2557 แต่ไม่มีผใู ้ ดเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ได้ดาเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญตามองค์ประกอบที่จาเป็ นตรงตาม
ความต้องการขององค์กร ดังนี้
1) การมีวิสยั ทัศน์เชิงกลยุทธ์ การบริ หารจัดการองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบริ ษทั มหาชน
2) การกากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร
3) การบริ หารความเสี่ ยงและระบบควบคุมภายใน
4) กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
5) บัญชี การเงิน การตรวจสอบบัญชี
6) การตลาดและการขาย

-18รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2558
7) ธุรกิจสื่ อสารมวลชนและมัลติมีเดีย
8) เทคโนโลยีการกระจายเสี ยงวิทยุ-โทรทัศน์ (Broadcast) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
9) กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน ระเบียบ ข้อบังคับ
10) การมีเครื อข่ายเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร
รวมทั้งสรรหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool) และรายชื่ อบุคคลในสาขา
อาชี พต่ างๆ โดยพิ จารณาความเหมาะสม ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการ
ดาเนิ นงานและการพัฒนาของบริ ษทั ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและเทคโนโลยีใน
ปั จจุ บนั รวมทั้งการมี คุณสมบัติของกรรมการตามข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และเห็ นสมควรเสนอ
รายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บมจ. อสมท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นายพิเศษ จียาศักดิ์
กรรมการอิสระ
2) นายสุ วิทย์ นาคพีระยุทธ
กรรมการอิสระ
3) ศาสตราจารย์ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์
กรรมการอิสระ
4) นายวีรศักดิ์ โฆสิ ตไพศาล
กรรมการอิสระ
5) นางจิราพร คูสวุรรณ
กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ กรรมการลาดับที่ 3-5 เป็ นกรรมการ บมจ. อสมท ที่ ได้รับการเสนอชื่ อกลับเข้า ดารงต าแหน่ ง
กรรมการ บมจ. อสมท อีกวาระหนึ่ง
สาหรับประวัติของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ ปรากฏตามเอกสารการประชุมที่ได้จดั ส่ งให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ และบนจอภาพ ดังนี้
1) นายพิเศษ จียาศักดิ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา เคยดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิ ทธิ์ คณะอนุกรรมการด้านงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่ อดิจิตอล และ
งานแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ กรมทรั พย์สินทางปั ญญา ปั จจุ บนั ดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การทัว่ ไป สมาคมการค้าผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
บันเทิงไทย
2) นายสุ วิทย์ นาคพีระยุทธ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ า เทคโนโลยีการกระจาย
เสี ย งและแพร่ ภ าพโทรทัศ น์แ ละโทรทัศ น์ ดิ จิต อล ปั จ จุ บันด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ป ระจ าภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทาการสอนด้าน Digital Communication, Information Theory and Coding, Digital TV, Hight
Speed Digital Signal Integrity และทาวิจยั ด้าน MAC Protocol, Error Correction Code, High Speed Digital Signal
Integrity, FM-RDS
3) ศาสตราจารย์ ปาริชาต สถาปิ ตานนท์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญด้านสื่ อสารมวลชน ปั จจุบนั ดารง
ตาแหน่ งศาสตราจารย์ประจาภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิ เทศศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีผลงานการ
ศึ กษาวิจัยและงานเขี ยนด้านสื่ อสารมวลชนที่ หลากหลาย โดยตลอดระยะเวลาที่ ด ารงตาแหน่ งได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่า ง
เหมาะสม และเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการที่เป็ นประโยชน์กบั การบริ หาร
4) นายวีรศักดิ์ โฆสิ ตไพศาล เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญด้านการมีวิสัยทัศน์เชิ งกลยุทธ์ บริ หารจัดการ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบริ ษทั มหาชน รวมทั้งการกากับดูแลกิจการที่ดี ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
บริ ษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จากัด (ธุ รกิ จการขายส่ งเคมีภณ
ั ฑ์ทางอุตสาหกรรม) และกรรมการ บริ ษทั พีทีที โกลบอล
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เคมิคอล จากัด (มหาชน) (ธุ รกิจปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์) และมีชื่ออยู่ในบัญชี รายชื่ อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทา
ขึ้น ประจาปี 2553 (ด้านการบริ หารจัดการด้านพลังงาน และวิศวกรรม) โดยขณะที่ดารงตาแหน่งได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่าง
เหมาะสม และเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการที่เป็ นประโยชน์กบั การบริ หาร
5) นางจิราพร คูสุวรรณ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความชานาญด้านกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เคยดารง
ตาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การและที่ปรึ กษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปั จจุบนั ดารงตาแหน่งกรรมการสถาบันฝึ กอบรม
สมาคมบริ ษทั หลักทรัพย์ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง (องค์กรอิสระ)
อนุ กรรมการในคณะอนุ กรรมการบริ หารและคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ กองทุนเพื่อการศึ กษา ที่ ปรึ กษาบริ ษ ั ท ยูโร
ครี เอชัน่ ส์ จากัด (ธุ รกิจการขายเฟอร์ นิเจอร์ ) และ Independent Commissioner of PT Kokoh Inti Arebama Tbk ประเทศ
อินโดนี เซี ย (บริ ษทั ในเครื อ SCG Distribution Co., Ltd.) และมีชื่ออยู่ในบัญชี รายชื่ อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทา
ขึ้น ประจาปี 2553 (ด้านการบริ หารบุคคล พัฒนาบุคลากร) โดยขณะที่ดารงตาแหน่งได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสม และ
เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการที่เป็ นประโยชน์กบั การบริ หาร
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการ
ที่ตอ้ งออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มรับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งก่อนครบวาระ และรับทราบ
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และมีมติเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดารงตาแหน่งแทน
กรรมการที่ ออกตามวาระ โดยกรรมการลาดับที่ 3-5 เป็ นกรรมการที่ ครบวาระการดารงตาแหน่ ง และได้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อและคะแนนเสี ยงต่อไปนี้
1) นายพิเศษ จียาศักดิ์
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
565,314,934 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.6696
ไม่เห็นด้วย
1,751,879 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.3088
งดออกเสี ยง
121,800 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0214
2) นายสุ วทิ ย์ นาคพีระยุทธ
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
565,313,372 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.6693
ไม่เห็นด้วย
1,754,441 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.3093
งดออกเสี ยง
120,800 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0212
3) ศาสตราจารย์ ปาริชาต สถาปิ ตานนท์
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
565,384,034 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.6818
ไม่เห็นด้วย
1,658,000 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.2923
งดออกเสี ยง
146,579 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0258
4) นายวีรศักดิ์ โฆสิ ตไพศาล
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
565,380,472 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.6812
ไม่เห็นด้วย
1,687,841 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.2975
งดออกเสี ยง
120,300 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0212
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5) นางจิราพร คูสุวรรณ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

กรรมการอิสระ
565,312,534 เสี ยง หรื อ ร้อยละ
1,657,500 เสี ยง หรื อ ร้อยละ
218,479 เสี ยง หรื อ ร้อยละ
100 เสี ยง หรื อ ร้อยละ

99.6692
0.2922
0.0385
0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนของกรรมการบริษทั
ประธานฯ มอบหมายให้นางปานทิพย์ ศรี พิมล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รายงาน
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นางปานทิ พ ย์ ศรี พิ ม ล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทน รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่
ความรั บผิ ด ชอบของกรรมการ ขนาดของธุ ร กิ จ แนวปฏิ บ ัติ ใ นอุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน รวมทั้งศึ กษาเปรี ย บเที ย บกับ
รัฐวิสาหกิ จอื่นซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เห็ นควรกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษทั เพื่อนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 พิจารณา ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2558 (ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ)
ปี 2558
ชื่ อคณะ
1) คณะกรรมการ บมจ.อสมท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
3) คณะกรรมการสรรหา
4) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
5) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
6) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะทางานชุดต่างๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1)-7)
(เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการ บมจ. อสมท)

ค่ าตอบแทนรายเดือน

ค่ าเบีย้ ประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)

40,000.-บาท/เดือน
20,000.-บาท/เดือน

15,000.-บาท/ครั้ง

12,500.-บาท/เดือน
10,000.-บาท/เดือน
-

5,000.-บาท/เดือน
10,000.-บาท/เดือน
10,000.-บาท/เดือน
10,000.-บาท/เดือน
10,000.-บาท/เดือน
10,000.-บาท/เดือน
10,000.-บาท/เดือน
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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
หากเข้ารับตาแหน่งในระหว่างเดือน ให้คานวณตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี (เฉพาะกรณี ที่มาประชุม)
3. ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 และ
ร้อยละ 12.5 ตามลาดับ
2. สิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี3. กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจาปี ของกรรมการปี 2558 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2557 ดังนี้
โบนัสกรรมการ ปี 2558
วงเงินโบนัสกรรมการ
ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุ ทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน
ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดาเนินงาน ต่ากว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการ
ลงตามสัดส่ 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 2557 เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2557 วันที่
25 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิไว้ ดังนี้
โบนัสกรรมการปี 2557
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557
วงเงินโบนัสประจาปี 2557 ของกรรมการ : จานวน 1,206,993.- บาท (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุ ทธิ )
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25
รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 12.5
ทั้งนี้ การจ่ายเงินโบนัสกรรมการ จะจ่ายตามสัดส่ วนระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการ
หมายเหตุ: - ระดับคะแนนต่ากว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน
- ระดับคะแนนต่ากว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน
นายลิ้ม ศรนุ วัตร ผู้ ถือ หุ้ น มี ความเห็ นว่า ขณะนี้ บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการลดค่ า ใช้จ่า ย ดังนั้นควรมี การปรั บลด
ค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการลงประมาณร้อยละ 10
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นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ถือหุ้ น มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร
นางปานทิพย์ ศรีพมิ ล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน ชี้ แจงว่า การจ่ายโบนัสประจาปี ของ
กรรมการ จ่ ายตามกาไรสุ ทธิ และสัดส่ วนระยะเวลาการดารงตาแหน่ งของกรรมการ สาหรั บโบนัสกรรมการปี 2557
ดังกล่าว รวมถึงกรรมการที่ ลาออกระหว่างปี 2557 ด้วย อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษทั มีความตั้งใจและทุ่มเทการ
ปฏิ บัติ ง านให้ แ ก่ บมจ. อสมท ในยุ ค ที่ มี ภ าวะการแข่ ง ขัน สู ง โดยจะเห็ น ได้จ ากการที่ ใ นปี 2557 มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั รวม 28 ครั้ง ซึ่ งกรรมการจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจานวนครั้งที่มีการประชุม แต่จะได้รับตามที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดเท่านั้น
ประธานฯ ชี้แจงดังนี้
1. การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น บมจ. อสมท ในวันนี้ เป็ นการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นครั้งแรก และรู ้สึกดี ใจที่ มี
บรรยากาศแสดงถึงความใกล้ชิดและอบอุ่นเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ซึ่ งจะเป็ นโอกาสอันดีที่ทาให้องค์กรมีความเข้มแข็ง
ต่อไป โดยองค์กรที่จะเข้มแข็งและแข่งขันได้น้ นั ต้องประกอบด้วยการทางานที่มีเป้ าหมายร่ วมกันและการให้เกียรติกนั
กล่าวคือ คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่โดยดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ แสดงความให้เกียรติกรรมการ
2. การจ่ ายโบนัสกรรมการ มีการกาหนดหลักเกณฑ์ที่เชื่ อมโยงกับผลประกอบการ โดยกาหนดจ่ายเป็ นอัตรา
ร้อยละของกาไรสุ ทธิ และกาหนดวงเงินขั้นสู งที่จะได้รับ
3. ค่าตอบแทนกรรมการมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในช่วง
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของธุรกิจที่มีขนาดและอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2558 และหลักเกณฑ์
การจ่ายโบนัสกรรมการ ปี 2558
มติที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มมี มติ อนุ มตั ิ ค่ าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2558 (ค่ า ตอบแทนและเบี้ ยประชุ ม
กรรมการ) และหลักเกณฑ์การจ่ า ยโบนัส กรรมการ ปี 2558 จนกว่า จะมี การเปลี่ ย นแปลงตามมติ ที่ป ระชุ มผูถ้ ื อ หุ ้น
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
566,856,406 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 99.9414
ไม่เห็นด้วย
139,062 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0245
งดออกเสี ยง
193,196 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0340
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2558
ประธานฯ มอบหมายให้นางภัทรี ยา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงาน
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นางภัทรี ยา เบญจพลชั ย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุ มทราบว่า
คณะกรรมการบริ ษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติให้ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ
แต่ ง ตั้ง ส านัก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.) เป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ข อง บมจ. อสมท เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ที่กาหนดให้ สตง. เป็ นผูส้ อบบัญชี รัฐวิสาหกิจ
รวมทั้ง สตง. เป็ นหน่ ว ยงานด้า นการตรวจสอบของรั ฐ ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มี ผ ลงานดี และมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
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ความสามารถ โดย สตง. เสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ปี 2558 เป็ นเงิน 1,900,000.- บาท (หนึ่ งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่ ง
เท่ากับปี 2557
ทั้งนี้ สตง. ไม่มีความความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว สาหรับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ไม่ได้มีฐานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ จึงสามารถแต่งตั้งสานักงานบัญชี อิสระ
อื่นได้
นายเสกสรร ศุ ภแสง ผู้ถือหุ้ น มี ความเห็ นว่า สานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นควรมีการรายงานผลการตรวจสอบและ
ข้อสังเกตให้กรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ได้รับทราบด้วย
นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้ แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุ มร่ วมกับ สตง. ทุกไตรมาส โดยในการประชุมทุกครั้ง สตง. ได้ตอบข้อซักถามของ บมจ. อสมท และให้
ข้อสังเกตเกี่ยวกับรายการต่างๆ ที่ไม่เป็ นไปตามปกติหรื อรายการที่ควรให้ความสาคัญ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ เพื่อให้ บมจ. อสมท มีความสามารถในการปรับตัว
ประธานฯ ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผูท้ าหน้าที่นาเสนอความเห็น/ข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี
ในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิ จารณามอบหมายให้ฝ่ายบริ หาร บมจ. อสมท
ดาเนินการต่อไป โดยได้มีการรายงานการดาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาปี ด้วย
จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ป ระชุ มลงมติ อนุ มตั ิ แ ต่ ง ตั้งผู ส้ อบบัญชี แ ละก าหนดค่ า ตอบแทนแก่ ผูส้ อบบัญ ชี
ประจาปี 2558
มติที่ประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี ของ บมจ. อสมท ประจาปี
2558 และอนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี จานวน 1,900,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
556,896,202 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 98.1852
ไม่เห็นด้วย
10,150,162 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 1.7895
งดออกเสี ยง
142,800 เสี ยง หรื อ ร้อยละ 0.0251
วาระที่ 9 เรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ กล่าวว่าวาระนี้ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้แสดงความคิ ดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนสอบถามเรื่ องต่างๆ ที่
เกี่ยวกับ บมจ. อสมท
นายลิม้ ศรนุวัตร ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า บมจ. อสมท ควรพิจารณาจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ณ ที่ทาการ บมจ. อสมท เพื่อเป็ น
การประหยัดค่าใช้จ่าย
นายพิทักษ์ เนตรเพชราชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามแนวคิดเกี่ยวกับการจัดให้มีรายการละครเพิ่มขึ้นในผังรายการโทรทัศน์ของ
บมจ. อสมท เนื่องจากเป็ นรายการที่จะมีผลกับรายได้
นายเสกสรร ศุภแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้
1. การก้าวสู่ ความเป็ นเลิศ ควรยึดหลักการ 3 ป. คื อ ประโยชน์ ประหยัด ประสิ ทธิ ภาพ โดยดาเนิ นการตาม
แนวคิดสังคมอุดมปัญญาอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และสามารถรักษารายได้ในยุคที่มีการแข่งขันสู ง
ในขณะเดี ย วกัน ควรจะประหยัด ในเรื่ องที่ เ หมาะสม โดยยึ ด หลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชด าริ ของ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และบริ หารจัดการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการวางแผนเพื่ อให้ บมจ. อสมท
สามารถครองสัดส่ วนการตลาดเป็ นอันดับ 1 ในอนาคต
2. ควรให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินของ บมจ. อสมท โดยเฉพาะที่ดิน ให้มีการใช้
ประโยชน์สูงสุ ด
นางสาวชวิดา วาทินชัย ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นดังนี้
1. นโยบายของ บมจ. อสมท ในการลดค่ าใช้จ่ายองค์กร อาจส่ งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของ บมจ.
อสมท น้อยลง
2. ควรให้ความสาคัญในการติ ดตามหนี้ สินค้างชาระ รวมถึงกรณี ที่ บมจ. อสมท อาจจะเสี ยประโยชน์จากการ
สิ้ นสุ ดสัญญาร่ วมดาเนินกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกกับ ทรู วิชนั่ ส์
3. บมจ. อสมท ควรมีขอ้ กาหนดในการจ้างผลิตรายการกับบริ ษทั ที่รับผลิตรายการ โดยให้สามารถปรับลดค่าจ้าง
ได้หากรายการที่ จา้ งผลิตไม่ได้รับความนิ ยม นอกเหนื อจากการที่ ให้ผูผ้ ลิตรายการได้รับค่ าจ้างผลิ ตเพิ่ มขึ้ นจากการที่
รายการดังกล่าวได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
4. การแก้ไขปัญหาช่องรายการที่มีรายจ่ายแต่ยงั ไม่มีรายได้เข้ามา
5. ควรติดตามดูแลการโฆษณาแฝงในรายการข่าวและรายการต่างๆ ของ บมจ. อสมท
นายสุ ริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. แนวทางในการปรั บปรุ งให้สถานี วิทยุของ บมจ. อสมท ได้รับความนิ ยมเพิ่มขึ้ น เพื่อสร้ างผลตอบแทนที่
สู งขึ้นให้กบั บมจ. อสมท
2. นโยบายในการสร้างพันธมิตรด้านรายการข่าว โดยเฉพาะความร่ วมมือที่ จะทาให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เช่ น
การนาพิธีกรข่าวที่มีชื่อเสี ยงและได้รับความเชื่อถือมาช่วยสร้างความนิยมให้กบั รายการข่าว
นางสาวรุ จวรรณ จางตรานนท์ ผู้ถือหุ้ น สอบถามแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จการเป็ นผูใ้ ห้บริ การโครงข่ ายโทรทัศน์
ประเภทใช้คลื่นความถี่ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ บมจ. อสมท อย่างเป็ นรู ปธรรมเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั บมจ. อสมท
นายศิวะพร ชมสุ วรรณ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. บมจ. อสมท วางแผนที่จะจัดให้มีรายการละครเพิ่มขึ้นในผังรายการโทรทัศน์ แต่เนื่ องจากขณะนี้ ช่องรายการ
โทรทัศน์ดิจิตอลส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่รายการละคร ดังนั้นรายการละครที่จะจัดให้มีจะต้องสามารถสู ้กบั รายการละคร
ของช่องรายการโทรทัศน์ดิจิตอลช่องอื่นๆ ได้
2. สถานี วิทยุฯ ที่ บริ หารจัดการโดย บมจ. อสมท ในส่ วนกลางมี 8 สถานี และส่ วนภูมิภาค 53 สถานี สาหรั บ
สถานี วิทยุ เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกะเฮิ รตซ์ บริ หารจัดการโดย บจ. ซี้ ดเอ็มคอท ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ บมจ. อสมท โดย
ในปี ที่ผา่ นมาของ บจ. ซี้ ดเอ็มคอท ได้ลงทุนในการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่ งเป็ นธุรกิจที่ไม่มีความชานาญจึงส่ งผลกระทบ
ต่อผลประกอบการ จึ งต้องมี การวางแผนในการบริ หารจัดการใหม่ โดยในปี นี้ จะมุ่งเน้นที่ ธุรกิ จวิทยุซ่ ึ งเป็ นธุ รกิ จที่ มี
ความชานาญเป็ นหลัก นอกจากนี้ การที่ สถานี วิทยุฯ บมจ. อสมท มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเนื้ อหารายการ ซึ่ ง
สามารถนามาสร้างสรรค์เป็ นรายการโทรทัศน์ได้ จะช่วยส่ งเสริ มให้เนื้ อหารายการโทรทัศน์มีความแข็งแกร่ งขึ้น อีกทั้ง
สถานี วิทยุฯ ยังสามารถดาเนิ นการเพิ่มเติมในส่ วนของกิจกรรม on ground เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว และ
กิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬา ซึ่ งมีกลุ่มผูฟ้ ังที่ชื่นชอบ (fan club) เป็ นจานวนมาก ถือเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการส่ งเสริ ม
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รายได้ และในส่ วนของสถานี วิทยุฯ ในส่ วนภู มิภาค ยังสามารถสร้ างรายได้เพิ่ มให้กบั บมจ. อสมท โดยมี อตั ราการ
เติบโตของรายได้ในปี ที่ผา่ นมาประมาณร้อยละ 20
3. บมจ. อสมท อยู่ระหว่างการพิ จารณาร่ วมมือกับพันธมิ ตรในการสร้ างสรรค์รายการ แต่ ปัจจุ บนั พันธมิ ตร
บางส่ วนจะมี ช่องรายการเป็ นของตนเอง ดังนั้น บมจ. อสมท จึ งต้องสร้างบุคลากรรุ่ นใหม่ และรั กษาให้อยู่กบั บมจ.
อสมท
4. ธุรกิจการเป็ นผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายฯ เป็ นธุรกิจใหม่และจะเป็ นธุ รกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ บมจ. อสมท
ในระยะยาว แต่เนื่ องจากปี 2557 บมจ. อสมท ประสบปั ญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง ทาให้การติดตั้งอุปกรณ์
โครงข่ายฯ ล่าช้ากว่าที่กาหนด ดังนั้นจึงต้องสร้างจุดเด่นในด้านการบริ การและคุณภาพให้เหนือกว่าผูใ้ ห้บริ การรายอื่น
ประธานฯ ชี้ แจงว่า บมจ. อสมท มี จุดแข็งในการเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จสื่ อสารมวลชนรายเดี ยวที่ ให้บริ การธุ รกิ จ
สื่ อสารมวลชนอย่างครบวงจร ทั้งการเป็ นผูใ้ ห้บริ การออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอนาล็อกและระบบดิ จิตอล
จานวน 2 ช่ องรายการ มีสถานี วิทยุฯ ที่ มีเครื อข่ายทัว่ ประเทศ การเป็ นผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์
ภาคพื้นดิน และมีทรัพย์สินต่างๆ ที่สามารถนามาสร้างมูลค่าให้กบั องค์กรได้ อาทิที่ดิน 50 ไร่ ซึ่ งอยู่ในย่านที่กาลังมีการ
พัฒนาสู่ ศูนย์กลางธุรกิจ รวมทั้งมีคลื่นความถี่ MMDS ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการนามาใช้ประโยชน์ ตลอดจนมีทรัพย์สิน อุปกรณ์
ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กร
นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังมีสานักข่าวไทย ซึ่ งเป็ นหน่วยงานด้านข่าวที่มีชื่อเสี ยงมานาน มีความเข้มแข็ง และมี
บุคลากรที่มีประสบการณ์
สาหรับจุดอ่อนของ บมจ. อสมท ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาให้สอดคล้องกับธุ รกิจและสามารถแข่งขันได้ เช่ น
ด้า นการผลิ ต และการสร้ า งเนื้ อหารายการให้เ ป็ นที่ ส นใจของผูช้ ม และด้า นโครงสร้ า งบุ ค ลากร อย่า งไรก็ ต าม
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร บมจ. อสมท ได้ร่วมกันพิ จารณาแนวทางในการนาจุ ดแข็งด้า นสิ นทรั พย์ที่มีอยู่มาใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อนเพื่อให้ บมจ. อสมท มีความสามารถในการแข่งขันและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
จากนั้นประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ที่ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และขอขอบคุณ
ผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นอาสาสมัครในการเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยง และเชิ ญให้รั บมอบของที่ ระลึ กจากกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ บมจ. อสมท รวมทั้งขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุมในวันนี้
สรุ ปผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มด้วยตนเอง จานวน 601 ราย ผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะ จานวน 395 ราย รวมเป็ นจานวน
ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม 996 ราย เท่ากับ 567,205,264 หุน้ หรื อร้อยละ 82.5507 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
เลิกประชุมเวลา 17.10 น.
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