รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์
เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้าประชุม
1. พลตำรวจโทจตุพล ปำนรักษำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงภัทรพร วรทรัพย์
กรรมกำร
3. นำยสมหมำย ลักขณำนุรักษ์
กรรมกำร
4. นำยบุญสน เจนชัยมหกุล
กรรมกำร
5. นำงรัชดำภรณ์ รำชเทวินทร์
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนกรรมกำรสรรหำ
6. นำยเขมทัตต์ พลเดช
กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ และเลขำนุกำรบริษัท
กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม
ผู้บริหารที่เข้าประชุม
1. นำงสำวกฤษณำ อุบลเพ็ง
2. นำยธำนินทร์ ถำวรศำสนวงศ์
3. นำยสมหมำย สุวรรณวงษ์
4.
5.
6.
7.

นำงกัลยำ โลหิตคุปต์
นำยวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
นำยผำติยุทธ ใจสว่ำง
นำยอำณุสสรณ์ เกษมลภัสสรณ์

8. นำงกิตติยำ โสตถิสุข
9. นำยกิตติพงษ์ ขันติรัตน์
10. นำยไพรัช สันทวี
11. นำยนพดล ก่อนิธิ
12. นำยถิรำยุทธ เพ็ชรรัตนมุณี
13. นำงสำวมำลิน พลธีระเสถียร
14. นำงสำวธนพร ทวีพำณิชย์
ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
1. นำงปวันรัตน์ เวฬุวัสน์
2. นำงสำวดำรุณี ตีรสมิทธ์
3. นำงสำวปิยธิดำ พงศ์เทพูปถัมป์

ไม่มี
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ สำนักบัญชีและกำรเงิน
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้สำนักใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่ำย
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่
สำนักกลยุทธ์องค์กรและบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ สำนักธุรกิจบริหำรสินทรัพย์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ สำนักวิทยุ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ สำนักโทรทัศน์
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่
สำนักทรัพยำกรมนุษย์และบริหำรองค์กร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ สำนักกฎหมำยและกำรกำกับดูแล
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ สำนักกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ สำนักข่ำวไทย
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ สำนักดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ สำนักธุรกิจดิจิทัล
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท

ผู้อำนวยกำรสำนักตรวจสอบกำรเงินและบริหำรพัสดุที่ 1
นักวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดินชำนำญกำร
นักวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติกำร
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ผู้มาประชุม
1. กระทรวงกำรคลัง ถือหุ้นจำนวน 452,134,022 หุ้น (โดยนำยสุธำรักษ์ ธีร์จันทึก ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำ
รัฐวิสำหกิจ 2 สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนำคำรออมสิน ถือหุ้นจำนวน 78,865,978 หุ้น (โดยนำงสำวณัฐญำ กลีบลำเจียก รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ
กำรลงทุน เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ จำนวน 98 รำย ถือหุ้นจำนวน 6,626,173 หุ้น
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
พลตารวจโทจตุพล ปานรักษา ประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้น
เข้ำร่วมประชุม จำนวน 85 รำย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองจำนวน 60 รำย ถือหุ้น 454,082 หุ้นและผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะ จำนวน 25 รำย นับจำนวนหุ้นได้ 537,107,240 หุ้น รวมทั้งหมด 537,561,322 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.2363 ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด 687,099,210 จึงครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2563 และก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม ประธำนฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ลำดับที่ 1 แสดง
ตนและแนะนำตัวต่อที่ประชุม
นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก ผู้อานวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตนพร้อม
แนะนำตนเอง
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมทรำบว่ำบริษัทฯ มีกรรมกำรจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ปัจจุบันมีกรรมกำรอยู่ในตำแหน่ง 6 คน โดยมี
กรรมกำรที่มำเข้ำร่วมประชุม จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. พลตำรวจโทจตุพล ปำนรักษำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงภัทรพร วรทรัพย์
กรรมกำร
3. นำยสมหมำย ลักขณำนุรักษ์
กรรมกำร
4. นำยบุญสน เจนชัยมหกุล
กรรมกำร
5. นำงรัชดำภรณ์ รำชเทวินทร์
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนกรรมกำรสรรหำ
6. นำยเขมทัตต์ พลเดช
กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ และเลขำนุกำรบริษัท
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ แนะนำผูบ้ ริหำรระดับสูง และผู้สอบบัญชีจำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
จำกนั้น ประธำนฯ ขอให้นำยเขมทัตต์ พลเดช กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่และเลขำนุกำรบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้น
ทรำบเกี่ยวกับวิธีกำรลงคะแนนเสียงและวิธีปฏิบัติในกำรประชุม
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงผู้มำประชุมโดยสรุปดังนี้ กำรออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1
เสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละรำย จะมีเสียงตำมจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมำ กำรขอมติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
เมื่อสิ้นสุดกำรประชุมแต่ละวำระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน จำกนั้น
ประธำนฯ จะขอมติ จำกที่ ประชุ ม โดยขอให้ผู้ ที่ ไม่ เห็น ด้ วยและงดออกเสี ยงยกมื อขึ้น ก่อน เพื่ อให้เจ้ ำหน้ ำที่ ของบริษั ท
เก็บบัตรลงคะแนน และจะขอเก็บบั ตรผู้ที่เห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกำรประมวลผลคะแนน บริ ษัทจะ
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ประกำศผลให้ที่ประชุมทรำบ แบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย โดยแสดงเป็นสัดส่วน
ร้อยละของผู้ถือหุ้นตำมมติที่ต้องใช้ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมทั้ง
ด้วยตนเองและกำรมอบฉันทะ โดยในแต่ละวำระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ลงทะเบียนเข้ำประชุมล่ำสุดในวำระนั้นๆ สำหรับวำระ
เลือกตั้งกรรมกำรจะประกำศผลคะแนนเป็นรำยบุคคล และในกรณีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละวำระ
ขอให้เขียนคำถำมหรือควำมคิดเห็นในกระดำษที่เจ้ำหน้ำที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้กับเจ้ำหน้ำที่แทนกำรสอบถำมหรือแสดง
ควำมคิดเห็นทำงไมโครโฟน เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดตำมมำตรกำรควบคุมโรคติดต่อ โดยจะดำเนินกำรให้กำร
ประชุมเป็นไปด้วยควำมกระชับภำยในเวลำ 2 ชั่วโมง และขอจำกัดกำรตอบคำถำมในห้องประชุมไม่เกิน 5 คำถำมต่อวำระ
สำหรับคำถำมที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บมจ. อสมท จะตอบคำถำมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ประธานฯ ชี้แจงว่ำเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง บมจ. อสมท ได้จัดให้มีสักขีพยำนผู้ตรวจสอบกำรนับ
คะแนนเสียง โดยขออำสำสมัครผู้ถือหุ้นรำยย่อย 2 คน ร่วมเป็นสักขีพยำนผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง คือ
1. นางสาวอัฉราพร ไหลอุดี ผู้รับมอบฉันทะจากนางมัณฑนา แสงพฤกษ์ เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบกำรนับ
คะแนนเสียง
2. นายชาญวิทย์ บดีรัฐ ผู้รับมอบฉันทะจากนายชัยนันต์ สันติวาสะ เสนอชื่อร่วมเป็น ผู้ตรวจสอบกำรนับ
คะแนนเสียง
จำกนั้น จึงได้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ บริษัทฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้
1. บริษัทฯ ได้เลื่อนกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น จำกเดิมวันที่ 14 กรกฎำคม 2563 เป็นวันที่ 29 กรกฎำคม 2563
โดยอำศัยอำนำจตำมมติคณะกรรมกำร บมจ. อสมท ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่ อวันที่ 14 พฤษภำคม 2563 ที่
มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำร มีอำนำจในกำรกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่จัดประชุมใหม่ รวมถึงรูปแบบกำรประชุม
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่กฎหมำยกำหนด
2. บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อพิจำรณำสรรหำเป็นกรรมกำรบริษั ท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดย บริษัทได้เผยแพร่
ประกำศหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำสรรหำ
เป็นกรรมกำร บมจ. อสมท ทำงเว็บไซต์ www.mcot.net/ir ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม – 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งเมื่อครบ
กำหนดเวลำที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระและรำยชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว ไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเสนอระเบียบวำระและรำยชื่อบุคคล เพื่อ
พิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทั้งทำงไปรษณีย์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) และทำงโทรสำร จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ
นอกจำกนี้ บริษัทได้คำนึงถึงควำมสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้จัดให้
มีระบบรับ คำถำม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สำมำรถส่งคำถำมล่วงหน้ำ เกี่ย วกับ วำระกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ทั้ งทำงไปรษณี ย์
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทำงโทรสำรระหว่ำงวันที่ 10 กรกฎำคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจนถึงวันประชุมฯ
ปรำกฏว่ำมีผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 5 รำย ส่งคำถำมล่วงหน้ำมำ ซึ่งกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่จะชี้แจงในวำระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
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ทั้งนี้ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียน ได้จัดส่งเอกสำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ให้กบั ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 กรกฎำคม 2563
3. บมจ. อสมท ดำเนินกำรยื่นขอกำรรับรองใหม่ (Recertified) กำรเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนทุจริต จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และคณะกรรมกำรแนวร่วม
ปฏิบัติฯ ได้ให้กำรรับรองฐำนะสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัติฯ ของ บมจ. อสมท มีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562 – 26
พฤศจิกำยน 2565 โดยประกำศนียบัตรฯ ที่ได้รับดังกล่ำว มีอำยุ 3 ปี
4. เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID -19) เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่
ระบำด บมจ. อสมท จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน ขอให้ผู้เข้ำร่วมประชุมถำมคำถำมโดยกำรเขียนเป็นลำยลักษณ์อักษร และส่ง
ที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนกำรสอบถำมทำงไมโครโฟน และจะจัดกำรประชุมให้กระชับภำยในเวลำ
2 ชั่วโมง โดยจำกัดกำรตอบคำถำมในห้องประชุมไม่เกิน 5 คำถำมต่อวำระ โดยจะตอบคาถามในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ทั้งนี้
คำถำมทุกคำถำมที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บมจ. อสมท จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน
2562 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
ประธานฯ รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษำยน 2562 และกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนำยน 2562 และ
จัดส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ภำยใน 14 วัน ตำมที่กฎหมำยกำหนด และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำ รวมทั้งได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นที่แสดง
ข้อคิดเห็นได้พิจำรณำ โดยแจ้งว่ำหำกประสงค์แก้ไขรำยงำนกำรประชุม โปรดแจ้งกลับบริษัทภำยใน 7 วัน ตำมคำแนะนำ
ของผู้ถือหุ้น สำหรับในที่ประชุมนี้หำกผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์ขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว โปรดแจ้งที่ประชุมทรำบ
ด้วย และหำกไม่มีผู้ใดประสงค์จะแก้ไขรำยงำนกำรประชุม จะขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
บมจ. อสมท ประจำปี 2562 และกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่
25 เมษำยน 2562 และกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนำยน 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษำยน
2562 และกำรประชุ ม วิ ส ำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2562 วั น พฤหั ส บดี ที่ 13 มิ ถุ น ำยน 2562 ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง
ข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

537,564,953
0
100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

หรือ ร้อยละ 100.000
หรือ ร้อยละ 0.0000
หรือ ร้อยละ
หรือ ร้อยละ 0.0000
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วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริษัท ประจาปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562)
ประธานฯ มอบหมำยให้นำยเขมทัตต์ พลเดช กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ รำยงำนต่อที่ประชุม
นายเขมทั ต ต์ พลเดช กรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ฯ ทรำบว่ ำ วำระนี้ เ ป็ น กำรน ำเสนอรำยงำน
ผลกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึง 31 ธันวำคม 2562 ตำมรำยงำนประจำปีและรำยงำนเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำให้ควำมเห็นเพิ่มเติม โดยจะขอนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีทัศน์ (Video Presentation)
สำหรับคำถำมล่วงหน้ำที่ส่งมำทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ถือหุ้น จะขอ
ชี้แจงข้อมูล ดังนี้
1. การดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจแนวใหม่ที่เป็นรูปธรรม
- บมจ. อสมท ได้ มีกำรลงนำมควำมร่ว มมือกับธุ รกิจสื่ อ ต่ำ งชำติ คือ Korea Radio Promotion
Association (RAPA) เพื่อเปิดตลำด Contents ผ่ำน OTT (Over-The-Top) “My Thai TV” ในประเทศเกำหลีใต้ เพื่อคัดสรร
รำยกำรคุณภำพจำกช่อง 9 MCOT HD หมำยเลข 30 และ Contents ทำงดนตรี จำกโปรเจค “WHAM” เพื่อเพิ่มช่องทำง
รับชมรำยกำรโทรทัศน์ให้กับชำวไทยในประเทศเกำหลีใต้ นอกจำกนี้ ได้ร่วมกับ Century UU สื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่ของ
ประเทศจีน ผลิต Contents ลิขสิทธิ์ร่วมกัน เพือ่ จัดจำหน่ำยบนแพลตฟอร์มระดับโลก เช่น Netflix และ OTT ชั้นนำทั้งใน
และต่ำงประเทศ
2. ความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับที่ดิน บมจ. อสมท
2.1 ที่ดิน 50ไร่ ได้มีกำรเจรจำเปิดทำงเข้ำออกเรียบร้อยแล้ว ทั้งทำงด้ำนถนนวัฒนธรรม และถนนเทียมร่วมมิตร
ซึ่งทำให้ปัจจุบันที่ดิน 50 ไร่ ทั้งโซน A B และ C มีทำงเข้ำออกทุกโซนซึ่งทำให้มูลค่ำที่ดินเพิ่มขึ้น โดยมีควำมคืบหน้ำกำร
ดำเนินกำร ดังนี้
- โซน A และ B
 ดำเนินกำรประกำศหำที่ปรึกษำเพื่อจัดทำข้อกำหนด (TOR) ในกำรคัดเลือกนักลงทุนในที่ดิน
กรรมสิทธิ์ของ บมจ. อสมท ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2563
 และประกำศคัดเลือกนักลงทุนฯ ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2563 – ไตรมำสที่ 1 ของปี 2564
 บมจ. อสมท ให้ กิจกำรร่วมค้ำ ซีเคเอสที (ผู้ที่ได้สิทธิ์ก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม)
เช่ำพื้นที่เพื่อสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำสำยสีส้มของ รฟม.
สัญญำฉบับที่ 1:
o ให้เช่ำเนื้อที่ 5 ไร่ (แรก) เริ่มตั้งแต่ 1 กันยำยน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2564
o ให้เช่ำเนื้อที่ 5 ไร่ (หลัง) เริ่มตั้งแต่ 1 กันยำยน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2564
o อัตรำคำเช่ำ 63,157.89 บำท / ไร่ / เดือน
สัญญำฉบับที่ 2:
o ให้เช่ำเนื้อที่ประมำณ 5 ไร่ ตั้งแต่ 1 กันยำยน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2564
o อัตรำคำเช่ำ 63,157.89 บำท / ไร่ / เดือน
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สัญญำฉบับที่ 3:
o สัญญำที่พักดินเนื้อที่ประมำณ 15 ไร่ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 โดย กิจกำร
ร่วมค้ำ CKST ถมดินพื้นที่ว่ำงที่เหลือให้กับ บมจ. อสมท (เนื้อที่ประมำณ 20ไร่)
- โซน C
 บมจ. อสมท ร่วมกับสำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) (สบร.)
(OKMD) พัฒนำพื้นที่เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์กำรเรียนรู้แห่งชำติ” (National Knowledge Center : NKC) บนเนื้อที่ประมำณ 10
ไร่ โดยขณะนี้ สบร. อยู่ระหว่ำงกำรนำเสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกคณะรัฐมนตรี โดยแบ่งกำรของบประมำณออกเป็น
งบประมำณปี 2564 ของบสำหรับออกแบบ งบประมำณปี 2565 ของบเช่ำที่ดิน บมจ. อสมท และกำรก่อสร้ำงฯ
2.2 ที่ดินพื้นที่ 20 ไร่ (ที่ทำกำร บมจ. อสมท ปัจจุบัน)
- เจรจำกับหน่วยงำนพันธมิตร เช่น ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ในกำรเช่ำที่ดินบำงส่วนเพื่อใช้
สำหรับเป็นสำนักงำนส่วนต่อขยำยมำจำกสำนักงำน
- เจรจำกับ บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพื่อเปิดเป็นสำนักงำนให้เช่ำสำหรับ
หน่วยงำนรำชกำร
- เปิดพื้นที่ให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนทำธุรกิจเต็มรูปแบบ
2.3 ที่ดินหนองแขม
- แผนระยะสั้น
 ให้เช่ำสตูดิโอและพื้นที่ภำยในอำคำรสำนักงำนกับบริษัทผู้ผลิตที่เป็นพันธมิตร
กับ บมจ. อสมท และผู้ผลิตที่เป็นฐำนลูกค้ำเดิมของช่อง 3 ซึ่งปัจจุบันมีรำยได้ค่ำเช่ำจำกกำรที่ช่อง 3 เช่ำพื้นที่ในกำรวำง
อุปกรณ์
- แผนระยะยำว
 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงตรวจรับทรัพย์สินจำก บริษัท บำงกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ซึ่งเมื่อดำเนินกำรส่งมอบทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว จะได้มีกำรวำงแผนในกำรหำผู้ร่วมทุนเพื่อพัฒนำพื้นที่ร่วมกันกับเอกชน
ต่อไป
2.4 ที่ดินบำงไผ่
- ที่ดินบำงไผ่ เป็นที่ตั้งเสำส่งสัญญำณของคลื่นวิทยุฯ ในระบบ AM ของ บมจ. อสมท มีข้อจำกัดในกำร
พัฒนำ เนื่องจำกที่ดินอยู่ในซอยค่อนข้ำงลึก คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมสำหรับกำรเปิดทำงเข้ำ - ออก
ที่ดินบำงไผ่ เพื่อให้สำมำรถพัฒนำในเชิงพำณิชย์
2.5 ที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของ บมจ. อสมท ทั่วประเทศ
- ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงำน บมจ. อสมท เช่น ศูนย์วิศวกรรม ศูนย์ข่ำวภูมิภำคของสำนักข่ำวไทย และ
ศูนย์วิทยุภูมิภำค โดยจะมีกำรสำรวจพื้นที่พร้อมประเมินรำคำที่ดินและศักยภำพในกำรพัฒนำเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มนัก
ลงทุนที่มีศักยภำพและควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำที่ดินบริเวณนั้น
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3. การบริหารจัดการทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญาฯ ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และ บริษัท ทรูวิชั่นส์
เคเบิ้ล จากัด (มหาชน)
- สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ได้มีกำรขอเช่ำพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์
- บริษัท ทรูวิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหำชน) อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำรำคำ ในกำรซื้อขำยทรัพย์สิน
ซึ่งกรมบัญชีกลำงได้อนุมัติกำรซื้อขำยแบบเฉพำะเจำะจงแล้ว
4. แนวโน้มการขยายงานในแต่ละช่องทาง ตามสัดส่วน portfolio ที่แสดงในปี 2562 จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในแต่ละส่วนอย่างไร
- เนื่ องจำกปั จ จุ บั น ธุ ร กิจ มี เ ดี ย มี แนวโน้ ม ลดลงทั้ ง อุต สำหกรรม บมจ. อสมท จึ ง จะเน้ น กำร
ดำเนินกำรในธุรกิจดิจิทัล ซึ่งส่วนหนึ่งพัฒนำจำก Content ที่มีอยูม่ ำหลอมรวมกัน แล้วนำไปเผยแพร่ทุก Platform โดยจะ
มีกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของ อสมท ที่มีกระจัดกระจำยหลำยเว็บไซต์ เพื่อให้ภำพรวมมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น โดยสัดส่วนของ
portfolio ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตำม Platform เดิม เช่น วิทยุ วิศวกรรม โทรทัศน์ สำนักข่ำวไทย
- กำรต่อยอดธุรกิจใหม่ “WHAM” ซึ่งเป็น application กับ Platform ใหม่ ที่จะสำมำรถเข้ำถึง
ผู้บริโภคตำม Life Style ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน
- กำร Reviews แบรนด์ใหม่ของสื่อดิจิทัลภำยใต้ mcot.net ซึ่งเดิมมีทั้งเว็บไซต์ของสำนัก
ข่ำวไทย application 9 mcot เว็บไซต์ mcot.net โดยจะพัฒนำไปเป็น OTT (Over-The-Top)
5. แนวทางการบริหารจัดการบริษัทย่อย
- คณะกรรมกำรบริษัท มีมติให้บริษัทย่อยยุติกำรดำเนินงำนเนื่องจำกประสบปัญหำกำรขำดทุน
อย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรทำงบัญชีให้เสร็จสิ้น เพื่อจัดกำรธุรกรรมต่ำงๆ ทั้งนี้ ฝ่ำยบริหำรอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำแนวทำงดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตร เพื่อดำเนินงำนภำยใต้ชื่อของบริษัทย่อย
- กำรนำเนื้อหำที่เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พำโนรำม่ำ เวิลด์ไวด์ จำกัด ออกจำหน่ำย และแบ่ง
รำยได้ กับ บมจ. อสมท รวมถึงนำรำยได้ส่วนที่เป็นของ บริษัท พำโนรำม่ำฯ มำชำระหนี้ให้กับ บมจ. อสมท
6. แนวทางการพิจารณาดาเนินการกรณีการเยียวยาคลื่นความถี่ 2600 MHZ
- บมจ. อสมท ได้ดำเนินกำรอุทธรณ์มติคณะกรรมกำร กสทช. เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 และ
ขณะนี้ บมจ. อสมท อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรยื่นคำร้องต่อศำลปกครอง เพื่อฟ้องร้อง กสทช. ภำยใน 90 วัน
นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น สอบถำมดังนี้
1. รำยละเอียดกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบปี 2562 และ ปี 2563 - ปัจจุบัน
- คณะกรรมกำรบริษัท ได้อนุมัติกรอบลงทุนปี 2562 จำนวน 1,537.392 ล้ำนบำท และ จำนวน
656.758 ล้ำนบำท สำหรับปี 2563
2. รำคำซื้อขำยในปัจจุบัน ที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินสำนักงำนใหญ่ 20 ไร่
- ที่ดิน 50 ไร่ บมจ. อสมท ได้แสดงเป็นอสังหำเพื่อกำรลงทุนในงบกำรเงิน และได้จ้ำงบริษัท
ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินเมื่อปี 2560 ซึ่งผู้ประเมินได้ประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด มูลค่ำทรัพย์สิน เท่ำกับจำนวน
5,033 ล้ำนบำท ส่วนที่ดิน 20 ไร่ ยังไม่ได้จ้ำงบริษัทประเมินมูลค่ำทรัพย์สิน แต่มีข้อมูลของที่ปรึกษำในกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ ได้ประเมินรำคำที่ดิน 20 ไร่ ไว้ประมำณ 4,000 ล้ำนบำท
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นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น มีควำมเห็นว่ำ กำรจัดประชุมโดยไม่มีไมโครโฟน ทำให้กำรซักถำมหรือกำรถำม
คำถำมทำได้ยำกมำก และปัจจุบันรัฐบำลได้ผ่อนคลำยมำตรกำรรองรับกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COViD-19 ไประยะที่ 7
แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงควรผ่อนคลำยให้ผู้ถือหุ้นถำมคำถำมในแต่ละวำระ โดยใช้ไมโครโฟน และทำควำมสะอำดโดยกำร
ฆ่ำเชื้อหลังใช้งำน
ประธานฯ เนื่องจำกวำระนี้เป็นวำระเพื่อรับทรำบผลกำรดำเนินงำน จึงไม่ต้องลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำรำยงำนผลกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท ประจำปี 2562 แล้ว มีมติรับทรำบรำยงำนผลกำร
ดำเนินกิจกำรของบริษัท ประจำปี 2561 (วันที่ 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2562)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ มอบหมำยให้นำงสำวกฤษณำ อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ สำนักบัญชีและกำรเงิน นำเสนอผล
ประกอบกำรทำงกำรเงินของบริษัท ต่อที่ประชุม
นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ สำนักบัญชีและกำรเงิน รำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ
งบกำไรขำดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ในฐำนะผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่ำนกำรสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
เอกสำรประกอบกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงินในปี 2562 สรุปได้ดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทมี สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น
4,708.80
966.26
สินทรัพย์หมุนเวียน
3,742.54
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,513.43
หนี้สินรวม
813.99
หนี้สินหมุนเวียน
699.44
และหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจานวนรวม
3,195.37

ล้านบาท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้านบาท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้านบาท

โดยเป็น

เป็น

2. งบกาไรขาดทุนของบริษัท สาหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2,968.37
ล้านบาท
บริษัทมี รายได้ทั้งหมด
รำยได้จำกกำรดำเนินงำนโทรทัศน์และวิทยุ
กำไรจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
รำยได้จำกกำรร่วมดำเนินกิจกำร
รำยได้ผลประโยชน์พิเศษนอกเหนือสัญญำ

1,831.61
596.41
405.60
46.63

ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

แยกเป็น

-9รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
88.12
และรำยได้อื่นๆ
ล้ำนบำท
2,889.56
มีค่าใช้จ่ายรวม
ล้านบาท
และบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
(458.29)
ล้านบาท แยกเป็น
ขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(457.46)
ล้ำนบำท
ขำดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่
(0.83)
ล้ำนบำท
และ
ไม่มีอำนำจควบคุม
คิดเป็น ขำดทุน ต่อหุ้น
(0.67)
บำท
3. งบกระแสเงินสด (Cash Flow) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด จำนวน
363.92 ล้ำนบำท มีเงินลงทุนชั่วครำว จำนวน 70.60 ล้ำนบำท รวมทั้งสิ้น 434.52 ล้ำนบำท
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น มีควำมเห็นว่ำ บริษัทควรจำแนกรำยได้ และผลกำไรทั้งในส่วนของกำไรขั้นต้น
(Gross Profit Margin) และกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน
นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่ำ รำยละเอียดข้อมูลทำง
กำรเงินจำแนกตำมส่วนงำน จะแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 31
นางสุนทรีย์ แก้วกรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสภำพคล่องของ บมจ. อสมท.
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถำมดังนี้
1.
2.
3.
4.

กระแสเงินสดในกำรดำเนินงำน และควำมจำเป็นในกำรเพิ่มทุน
ผลตอบแทนจำกธุรกิจร่วมดำเนินกิจกำรกับกลุ่มบริษัท ทรูวิชั่นส์
หนี้สินที่บริษัทต้องจ่ำยดอกเบี้ย และจำนวนดอกเบี้ยต่อเดือน
คดีฟ้องร้องและแนวโน้มของคดี

นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้
1. แนวโน้มธุรกิจ Broadcast เดิมลดลง และมีกำรเติบโตของธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้น เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับในปี 2563 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสสำยพันธ์ใหม่ โคโรนำ 2019 ( Covid19) เป็นตัวเร่งให้ปัญหำกำรขำดสภำพคล่องเกิดเร็วและรุนแรงขึ้นกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้เดิม เนื่องจำกรำยได้โฆษณำจำกธุรกิจ
ทั้งโทรทัศน์และวิทยุลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ในขณะที่ บมจ. อสมท มีค่ำใช้จ่ำย ค่อนข้ำงคงที่ในกำรดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิด
ปัญหำกำรขำดสภำพคล่อง ดังนั้น ฝ่ำยบริหำรจึงได้เตรียมแนวทำงสำหรับดำเนินกำรแก้ปัญ หำสภำพคล่อง โดยกำรจัดหำ
แหล่งเงินกู้ โดยแบ่งวัตถุประสงค์กำรใช้ออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 1) เสริมสภำพคล่องกำรดำเนินงำน 2) บริหำร
จัดกำรค่ำใช้จ่ำย และ 3) ลงทุนสำหรับธุรกิจใหม่ ๆ
2. สัญญำร่วมดำเนินกิจกำร กลุ่มบริษัท ทรูวิชั่นส์ แบ่งออกเป็น บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหำชน) ครบกำหนด
สัญญำในวันที่ 30 กันยำยน 2557 บมจ. อสมท ได้รับค่ำตอบแทน ร้อยละ 6.5 ของรำยได้ทั้งหมดแต่ละปี ก่อนหักค่ำใช้จ่ำย
ใด ๆ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่ำค่ำตอบแทนขั้นต่ำในแต่ละปี ซึ่งรวมกันตลอดอำยุสัญญำไม่น้อยกว่ำ 420,440,000 บำท บริษัท
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ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหำชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บมจ. อสมท ได้รบั ผลตอบแทน ร้อยละ 6.5 ของรำยได้
ทั้งหมดก่อนก่อนหักค่ำใช้จ่ำยแต่ละปีและผลตอบแทนขั้นต่ำในแต่ละปีตลอดอำยุสัญญำ ไม่น้อยกว่ำ 575,000,000 บำท
3. รำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2562 แสดงดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นเกิดจำกดอกเบี้ยผลประโยชน์พนักงำน และสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
4. คดีฟ้องร้องและแนวโน้มคดี จะมีรำยละเอียดปรำกฎอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 40 สำหรับคดี ที่มี
มูลฟ้องร้อง 244.77 ล้ำนบำท อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครอง ส่วนคดีที่มีมูลฟ้อง 26.70 ล้ำนบำท คดีอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลแพ่ง ซึ่งสำนักกฎหมำยและกำรกำกับดูแลให้ควำมเห็นว่ ำ ทั้งสองคดี บมจ. อสมท มีข้อมูลและ
หลักฐำนเพียงพอที่จะชนะคดี
นางสาวศรีสุดา เจริญพานิช ผู้ถือหุ้น สอบถำมเกี่ยวกับรำยได้จำกกำรเยียวยำคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ
ค่ำชดเชยเนื่องจำกกำรคืน ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ช่อง 14 และกำรนำเงิน
ดังกล่ำวมำจ่ำยเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น
นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้ อานวยการใหญ่ สานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่ำ พระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชน พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 ระบุว่ำ “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ดังนั้น อสมท จะจ่ายเงินปันผลทั้งที่ยัง มีขาดทุนสะสมอยู่ไม่ได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อผลการดาเนินงานของบริษัทมีกาไรสะสมแล้วจึงจะสามารถนามาพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้
นางสาวบุญตา บุญกุลรัตน์ ผูถ้ ือหุ้น สอบถำมดังนี้
1. จำนวนเงินค่ำชดเชยที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ จะจ่ำยให้กับ บมจ. อสมท และระยะเวลำที่จะได้รับเงินดังกล่ำว
2. ระยะเวลำที่บริษทั จะสำมำรถดำเนินงำนให้กลับมำมีกำไรเหมือนในอดีต
3. แผนกำรบริหำรบริษัทให้เกิดกำรเติบโตในระยะ 3-5 ปี
นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่ำ คณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ (คสช.) ใช้อำนำจตำมมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครำว เพื่อให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำรทีวีดิจิทัล และ
ผู้ประกอบกำรโทรคมนำคม เมื่อวันที่ 11 เมษำยน2562 และตำมประกำศสำนักงำน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
เงื่อนไขกำรจ่ำยค่ำชดเชยอันเนื่องมำจำกกำรคืนใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดย
บมจ. อสมท ได้คืนใบอนุญำตกำรใช้คลื่นควำมถี่เพื่อประกอบกิจกำรโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภำคพื้นดิน หมำยเลขช่อง 14
MCOT Family และได้รับเงินชดเชยจำนวน 161 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2562 โดยมีกำรบันทึกรับรู้เป็นกำไรจำก
กำรคืนใบอนุญำตฯ จำนวน 12 ล้ำนบำท และรับรู้เป็นกำไรจำกกำรกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำใบอนุญำต จำนวน
416 ล้ำนบำท
นายอาพล ทรงจรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมเกี่ยวกับรำยละเอียดตำมรำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงิน บริษัท อสมท
จำกัด (มหำชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ดังนี้
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1. รำยละเอียดเกี่ยวกับเงินสดจ่ำยค่ำปรับปรุงอำคำร และซื้ออุปกรณ์ ตำมงบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562
2. แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำตำมรำยงำนของผู้สอบบัญชี ดังนี้
2.1 กำรด้ อ ยค่ำ อุป กรณ์ โ ครงข่ำ ยและสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกด้ ำ นกระจำยเสี ย งหรื อโทรทั ศ น์ แ ละ
ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล
2.2 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี เพื่อให้บริษัทมีกำไรทำงภำษีในอนำคต
3. กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับลูกหนี้กำรค้ำ อำยุหนี้ค้ำงชำระเกินกว่ำ 1 ปีขึ้นไป และกำรแยกรำยละเอียด
ระหว่ำงลูกหนี้ภำครัฐกับลูกหนี้ภำคเอกชน รวมถึงกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ทั่วไปและหนี้ที่เป็นเงินกู้ยืม
ของบริษัทย่อย
4. รำยละเอียดกำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible assets) ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน
นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้
1. งบกระแสเงินสดจำกกำรกิจกรรมลงทุน เป็นกำรลงทุนในอุปกรณ์โครงกำรให้บริกำรโครงข่ำยกระจำยเสียง
และโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอล และสิ่งอำนวยควำมสะดวก ซึ่งเป็นไปตำมแผนงำน และตำมข้อกำหนดของ
สำนักงำน กสทช.
2. รำยงำนของผู้สอบบัญชีจะเป็นกำรแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่มีนัยสำคัญในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ซึ่ง
เรื่องกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์โครงข่ำยและสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์และใบอนุญำตให้ใช้คลื่น
ควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิ ตอล และสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็นกำรสอบทำนข้อ
สมมติฐำนที่ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบัญชี โดยเฉพำะกำรคำนวณอัตรำกำรคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow) ที่มีควำมสมเหตุสมผล รวมถึงกำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
3. กำรเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับลูกหนี้กำรค้ำ อำยุ หนี้ ค้ำงชำระเกินกว่ำ 1 ปี ขึ้น ไป เป็น กำรเปิด เผยตำม
หมำยเหตุที่กำหนดไว้ในมำตรำฐำนบัญชี และในส่วนของลูกหนี้เก่ำที่ค้ำงชำระ อยู่ในกระบวนกำรของกำรฟ้องร้องดำเนินคดี
4. กำรตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Asset) เป็นสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์
โครงข่ำยและสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกระจำยเสียงหรือโทรทัศน์ และใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์
ภำคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั้ง 2 ช่องรำยกำร
5. บริษัท พำโนรำม่ำ เวิลด์ไวด์ จำกัด และ บริษัท ซี๊ด เอ็มคอท จำกัด ซึ่งเป็นบริษั ทลูกของ บมจ. อสมท เป็น
ประสบปัญหำกำรดำเนินงำนที่มีผลขำดทุนต่อเนื่อง ได้ยุติกำรดำเนินกิจกำรตำมมติของคณะกรรมกำร บมจ. อสมท และ
ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบทรัพย์สิน รวมถึงอำจมีกำรพิจำรณำแนวทำงในกำรนำทั้ง 2 บริษัท ไปประกอบธุรกิจอื่น
ร่วมกับพันธมิตรในอนำคต
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน บัญชีกำไรขำดทุน สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ
31 ธันวำคม 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน บัญชีกำไรขำดทุน สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม
2562 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

537,619,060
2,013
600
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

หรือ ร้อยละ 99.9996
หรือ ร้อยละ 0.0003
หรือ ร้อยละ
หรือ ร้อยละ 0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายงดเงินปันผลประจาปี 2562
ประธานฯ มอบหมำยให้ นำยเขมทัตต์ พลเดช กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ นำเสนอรำยงำนกำรพิจำรณำงดจ่ำยเงินปันผล
ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงว่ำ สำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2562 คณะกรรมกำร
บริษัท มีม ติเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิ จำรณำอนุ มัติกำรงดจ่ำ ยเงิน ปันผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนงวดวัน ที่ 1
มกรำคม - 31 ธันวำคม 2562 เนื่องจำก บมจ. อสมท มีผลกำรดำเนินงำนขำดทุน
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติกำรงดจ่ำยเงินปันผล ประจำปี 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผล ประจำปี 2562 ด้วยด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

537,614,454
5,575
1,644
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

หรือ ร้อยละ 99.9989
หรือ ร้อยละ 0.0010
หรือ ร้อยละ
หรือ ร้อยละ 0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมำยให้ นำงรัชดำภรณ์ รำชเทวินทร์ กรรมกำร บมจ. อสมท ในฐำนะประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรบัญชีและกำรเงินของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2548 กำหนดให้สำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีรัฐวิสำหกิจ และได้ทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีมำตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัท โดยสำนักงำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน มีอำนำจและหน้ำที่ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของ บมจ. อสมท ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ต่ อ มำ ในปี 2562 ส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ มี หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ บมจ. อสมท จั ด หำบุ ค คลภำยนอก
ที่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ ให้เป็นผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของหน่วยงำนของรัฐ ดังนั้น บมจ. อสมท จึงได้
ดำเนินกำรจัดหำผู้สอบบัญชีภำยนอกเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบ งบกำรเงินประจำปี 2563 และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พิจำรณำคุณสมบัติผู้สอบบัญชีโดยพิจำรณำด้ำนคุณภำพ (Technical) จำกประสบกำรณ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี
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รวมทั้งด้ำนรำคำ (Commercial) แล้ว จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของ บมจ. อสมท ได้แก่
1) นำงศศิธร
พงษ์อดิศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 8802 หรือ
2) นำงสำวมำริษำ ธรำธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5752 หรือ
3) นำงศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3636
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำกำรสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี 2563 บมจ. อสมท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวำคม 2563 โดยกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบัญชีปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,490,000 บำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี
2562 เนื่องจำกเป็นกำรสอบบัญชีให้กับ บมจ. อสมท เป็นปีแรก ต้องมีกำรทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบบัญชี รวมถึงกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบเพิ่มขึ้น เพื่อให้สำมำรถวำงแผนกำรตรวจสอบงบกำรเงินของ บมจ. อสมท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มี
สถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกำศของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และไม่มีควำมสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวจึงมีควำมเป็นอิสระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบ
กำรเงินของบริษัทฯ
จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท โดยมีค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชีของปี 2563 เป็นเงิน 2,490,000 บำท
นายอาพล ทรงจรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมและมีควำมเห็นดังนี้
1. เหตุผลในกำรเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด และหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี
2. ค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เสนอในปีแรกมีอัตรำค่อนข้ำงสูงกว่ำ
สตง. มำก โดยมีเหตุผลจำกกำรที่ต้องมีกำรทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบบัญชี ดังนั้น หำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด จะได้รับกำรพิจำรณำเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ในปีต่อไปอีก บมจ. อสมท ควรเจรจำต่อรองค่ำธรรมเนียม
กำรสอบบัญชีให้ลดลง
นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถำมเกี่ยวกับคู่เทียบในกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี
นางสาวรุจวรรณ จางตรานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมเหตุผลในกำรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผูส้ อบ
บัญชีแทนสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ทั้งที่ค่ำตอบแทนสูงกว่ำ
นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่ำ สำนักงำนกำรตรวจสอบเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือ
แจ้งให้ บมจ. อสมท รวมทั้งรัฐวิสำหกิจอื่นที่อยู่ในตลำดหลักทรัพย์ จั ดหำบุคคลภำยนอก ที่สำนั กงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิ น
เห็นชอบ ให้เป็นผู้ตรวจรำยงำนกำรเงินของหน่วยงำนรัฐ ดังนั้น บมจ. อสมท จึงได้ดำเนินกำรจัดหำผู้สอบบัญชีภำยนอกเพื่อ
ทำหน้ำที่ตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี 2563
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นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่ำ กำรดำเนินกำรจัดหำผู้สอบ
บัญชีสำหรับงบกำรเงินประจำปี 2563 เป็นกำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2561 และพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยพิจำรณำคุณสมบัติ
ผู้สอบบัญชีทั้งด้ำนคุณภำพ (Technical) จำกประสบกำรณ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฯ รับรอง รวมทั้งด้ำนรำคำ (Commercial) โดยคัดเลือกจำกกลุ่มบริษัท ผู้สอบบัญชีได้รับ
อนุญำตรำยใหญ่ 4 รำย ซึ่งมีผลงำนและมีประสบกำรณ์ในกำรสอบบัญชีธุรกิจสื่อและเป็นบริษัทมหำชนที่สำมำรถเป็น
หลักประกัน ด้ำนคุณภำพและมีชื่อเสียงเป็นที่เชื่ อถือ ซึ่ งกำรคัด เลือกผู้ สอบบัญ ชีจะดำเนินกำรทุกปีและต้องผ่ ำนควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินด้วย
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น มีควำมเห็นว่ำ กำรพิจำรณำเลือกผู้สอบบัญชีจำกผู้สอบบัญชีได้รับอนุญำตรำยใหญ่
เพียง 4 รำย น่ำจะมำจำกกำรกำหนดข้อกำหนดของผู้ว่ำจ้ำง (TOR) ตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่ำ เนื่องจำก บมจ. อสมท ใช้
วิธีกำรคัดเลือกตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จึงต้องมีกำรกำหนดคุณสมบัติโดยเน้นผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและกำหนดจำนวนปี
ของกำรมีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบบัญชี โดยเฉพำะกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในธุรกิจด้ำนสื่อ ซึ่งเป็นลักษณะ
ของธุรกิจเฉพำะที่อำจมีควำมแตกต่ำงจำกธุรกิจทั่วไป และมีชื่ออยู่ในศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย กระทรวงกำรคลัง รวมถึงกำรเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ประจำปี 2563 ดังนี้
1. นำงศศิธร
พงษ์อดิศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 8802 หรือ
2. นำงสำวมำริษำ
ธรำธรบรรพกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5752 หรือ
3. นำงศิริเพ็ญ
สุขเจริญยิ่งยง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3636
และอนุมัติค่ำตอบแทน จำนวน 2,490,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

537,581,047
34,571
6,055
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

หรือ ร้อยละ 99.9935
หรือ ร้อยละ 0.0064
หรือ ร้อยละ
หรือ ร้อยละ 0.0000
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ประธานฯ มอบหมำยให้กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ รำยงำนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ รำยงำนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ำ คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน พิจำรณำรำยละเอียด
กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรจ่ำยค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอำนำจหน้ำที่และกำรบริหำรกิจกำรบริษัทของกรรมกำร ซึ่งมีภำระควำมรับผิดชอบที่
ต้องดูแลทั้งนโยบำยและกลยุทธ์อย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้กิจกำรสำมำรถรองรับกำรแข่งขันที่สูงขึ้นและเติบโตอย่ำงยั่งยืน รวมทั้ง
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ประจำปีของ บมจ. อสมท ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เป็นธรรม
และสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และขนำดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน โดยค่ำตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสของคณะกรรมกำร บมจ. อสมท ไม่ต่ำงจำกหลักเกณฑ์ของ
ธุรกิจที่มีขนำดเดียวกัน และอยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันแล้วมีควำมเห็นว่ำ บมจ. อสมท ยังมีภำระที่ต้องลงทุนด้ำนเนื้อหำ
รำยกำร (Contents) เพื่อเพิ่มควำมนิยมและดึงดูดลูกค้ำ และให้สำมำรถแข่งขันกับสถำนีโทรทัศน์ช่องอื่นได้ ซึ่งจะเป็น
ช่องทำงสำคัญ ในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับ องค์กร โดยในปีที่ผ่ำนมำฝ่ำยบริหำรและพนักงำนได้ร่วมกันเสีย สละในกำรลด
ค่ำใช้จ่ำย โดยเฉพำะค่ำล่วงเวลำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น ๆ ทำให้สำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยกำรดำเนินงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรได้กำกับดูแลและติดตำมกำรดำเนินงำน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในกำร
แก้ปัญหำกำรดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท รวมถึงกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล แต่
เนื่องจำกผลกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท ยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน จึงเห็นควรกำหนดหลั กเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เบี้ ยประชุม และโบนั ส
ประจำปี โดยเสนอให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2562 และกำหนดจ่ำยเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี รวมถึงกำรไม่จ่ำยโบนัส
ประจำปี 2562 โดยมีรำยละเอียดเพื่อนำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจำรณำดังนี้
1) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2563
ปี 2563
ชื่อคณะ

1) คณะกรรมกำร บมจ. อสมท
- ประธำนกรรมกำร
- กรรมกำร

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
30,000.15,000.-

ค่าเบี้ยประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
(บาท)
20,000.-/เดือน
ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
(เฉพำะกรณีที่มำประชุม)
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ปี 2563
ชื่อคณะ

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)

ค่าเบี้ยประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
(บาท)

2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
12,500.5,000.-/เดือน
- ประธำนกรรมกำร
10,000.- กรรมกำร
10,000.-/เดือน
3) คณะกรรมกำรสรรหำ
10,000.-/เดือน
4) คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
10,000.-/เดือน
5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
10,000.-/เดือน
6) คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
10,000.-/เดือน
7) คณะกรรมกำรกิจกำรสัมพันธ์
10,000.-/เดือน
8) คณะกรรมกำรฯ คณะอนุกรรมกำรฯ และ
คณะทำงำนชุดต่ำงๆ นอกเหนือจำกข้อ
1) -7) เฉพำะกรรมกำร บมจ. อสมท ที่ได้รับ
แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำร บมจ. อสมท
หำกกรรมกำร บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร อนุกรรมกำร หรือคณะทำงำนในชุดต่ำง ๆ มำกกว่ำ 2 คณะ
นอกเหนือจำกคณะกรรมกำร บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมกำรในข้อ 2 -8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่ำนั้น
ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร บมจ. อสมท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกเข้ำรับตำแหน่งในระหว่ำงเดือนให้
คำนวณตำมระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25
2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ไม่มี

3) กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2563
คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน เสนอหลักเกณฑ์กำรจ่ำยโบนัสประจำปีของกรรมกำรปี 2563 เป็น
หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2562 จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
วงเงินโบนัสประจำปีของกรรมกำร ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บำทต่อคน
ประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตำมลำดับ
ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้ รับคะแนนประเมิน ผลกำรดำเนิน งำน ต่ ำกว่ ำระดั บ 3.00 ให้ป รับ ลดโบนั ส
กรรมกำรลงตำมสัดส่วน ดังนี้
- ระดับคะแนนต่ำกว่ำ 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมกำรลงร้อยละ 25 ต่อคน
- ระดับคะแนนต่ำกว่ำ 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมกำรลงร้อยละ 50 ต่อคน
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สำหรับกำรจ่ำยโบนัสกรรมกำรปี 2562 ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม วิสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด
(มหำชน) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 มิถุนำยน 2562 มีมติอนุมัติไว้นั้น คณะกรรมกำรฯ เสนอไม่จ่ำยโบนัสประจำปี 2562
นายสุวิทย์ มิ่งมล ผู้ถือหุ้น สอบถำมเกี่ยวกับควำมเห็นและจุดยืนของกรรมกำรต่อกรณีหนังสือที่ นำยเขมทัตต์
พลเดช กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ ได้มีหนังสือถึงสำนักงำน กสทช. เรื่องกำรพิจำรณำสัดส่วนกำรชดใช้หรือจ่ำยค่ำตอบแทน
ในกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz โดยเฉพำะกำรเสนอจำนวนสัดส่วนกำรชดใช้หรือจ่ำยค่ำตอบแทนฯ ระหว่ำง
บมจ. อสมท และ บจก. เพลย์เวิร์ค คู่สัญญำ โดยแบ่งค่ำตอบแทนในจำนวนเท่ำ ๆ กันทั้งสองฝ่ำยนั้น เป็นไปตำมกฎหมำยหรือ
ข้อบังคับข้อใด และมีข้อเท็จจริงว่ำ มีอดีต กรรมกำร บมจ. อสมท อย่ำงน้อย 2 ท่ำน ได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ มีควำมเห็นว่ำ กำรประชุมในวำระนี้ เป็นเรื่องของค่ำตอบแทน
กรรมกำร ซึ่งไม่มีควำมเกี่ยวโยงกับประเด็นกำรเสนอจำนวนสัดส่วนกำรชดใช้หรือจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่
ย่ำน 2600 MHz ทั้งนี้กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทเป็นหลักกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนิ นกำรมำอย่ำงต่อเนื่ องและกำหนดค่ำตอบแทนรวมทั้งหลักเกณฑ์กำรจ่ำยโบนั สกรรมกำรบริษั ท
ตำมปกติและเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ โดยปี 2563 งดจ่ำยโบนัสกรรมกำร และจะขอชี้แจงเรื่องกำรชดใช้หรือจ่ำยค่ำตอบแทนในกำร
เรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz ในวำระที่ 9
นายสุวิทย์ มิ่งมล ผู้ถือหุ้น มีควำมเห็นและสอบถำมดังนี้
1. สำเหตุที่ต้องกำรให้กรรมกำรแสดงควำมเห็นและจุดยืนในประเด็นเรื่องกำรเสนอจำนวนสัดส่วนกำรชดใช้หรือจ่ำย
ค่ำตอบแทนในกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz ต่อ กสทช. เพรำะเห็นว่ำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
มีควำมเกี่ยวเนื่องกับควำมคำดหวังของผู้ถือหุ้นที่ต้องกำรเห็นกรรมกำรบริษัทรักษำผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
2. กรรมกำรควรต้องมีหนังสือทวงถำมถึงกำรชดใช้หรือจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz
ต่อสำนักงำน กสทช. หลังจำกสำนักงำน กสทช. นำคลื่นควำมถี่ดังกล่ำวไปประมูลเพื่อใช้ในกำรให้บริกำรระบบโทรคมนำคม
5G ไปแล้วถึง 4 เดือน
3. ในฐำนะประธำนสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจ บมจ. อสมท ได้ยื่นหนังสือถึงสำนักงำน กสทช. ในนำมของพนักงำน
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สำนักงำน กสทช. มีหนังสือตอบกลับเกี่ยวกับมูลค่ำกำรชดใช้หรือจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรเรียกคืน
คลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz เพื่อให้กรรมกำร บมจ. อสมท ได้พิจำรณำวงเงินดังกล่ำว และนำเข้ำสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำร
ตัดสินใจตอบรับ หรือโต้แย้งวงเงินตำมมติของคณะกรรมกำร กสทช.
4. ตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย กำรดำเนินกำรในกรณีที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนดต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมูลค่ำกำรชดใช้หรือ
จ่ำยค่ำตอบแทนในกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz ประมำณ 3,000 ล้ำนบำท มีมูลค่ำมำกกว่ำหรือเท่ำกับทรัพย์สิน
ของ บมจ. อสมท จึงต้องขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำรมอบอำนำจให้กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ดำเนินกำรส่งหนังสือถึง กสทช. เรื่องสัดส่วนกำรชดใช้หรือจ่ำย
ค่ำตอบแทนในกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz ระหว่ำง บมจ. อสมท และ บจก. เพลย์เวิร์ค คู่สัญญำ เป็นไปตำม
กฎหมำย หรือข้อบังคับบริษัทข้อใด เนื่องจำกข้อมูลที่ได้ศึกษำมำระบุว่ำ กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่มีอำนำจทำธุรกรรม
ในกรอบวงเงิน 50 ล้ำนบำท
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6. ควำมเห็นของกรรมกำรและบริษัทคู่สัญญำ เรื่องกำรกำหนดสัดส่วนกำรชดใช้หรือจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรเรียกคืน
คลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz ระหว่ำง บมจ. อสมท และคู่สัญญำ เป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องกำรรับรู้เพื่อกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอน
และกระบวนกำรในลำดับถัดไป
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. บมจ. อสมท ได้ร่วมดำเนินกิจกำรโครงกำรโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมำชิกร่วมกับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด
ตั้งแต่ปี 2553 โดยได้ลงนำมในสัญญำร่วมดำเนินกิจกำร ก่อนที่จะมีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่
และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ กิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่น
ควำมถี่ฯ) ซึ่งกำรประกำศใช้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ ส่งผลให้ทุกหน่วยงำนที่ถือครองคลื่นควำมถี่ จะต้องคืนคลื่น
ควำมถี่ให้ กสทช. นำไปจัดสรรใหม่ แต่เนื่องจำก บมจ. อสมท มีภำระผูกพันตำมสัญญำร่วมดำเนินธุรกิจบนคลื่นควำมถี่ฯ ที่ทำ
ไว้กับบริษัทเอกชน ก่อนที่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ จะถูกประกำศใช้ จึงยังคงสำมำรถใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่ได้
ตำมบทเฉพำะกำลของ พ.ร.บ. ที่ระบุให้หน่วยงำนถือครองคลื่นควำมถี่ที่ประกอบกิจกำรโดยกำรอนุญำตสัมปทำนหรือ ตำม
สัญญำที่ชอบด้วยกฎหมำย สำมำรถประกอบกิจกำรต่อไปในช่วงระยะเวลำที่เหลืออยู่ตำมกำรอนุญำตสัมปทำน หรือตำม
สัญญำนั้น ซึ่งทำให้ บมจ. อสมท ยังคงใช้คลื่นควำมถี่ดำเนินธุรกิจร่วมกับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ได้ เช่นเดียวกับที่ร่วม
ดำเนินธุรกิจกับ บริษัท บำงกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด และ บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหำชน)
2. บมจ. อสมท พยำยำมนำคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz มำใช้ประโยชน์ให้ได้มำกที่สุด เริ่มจำกโครงกำรโทรทัศน์
ระบบบอกรับสมำชิก MMDS และปรับเป็นรูปแบบ Interactive Pay TV (Broadband TV) โดยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
รูปแบบ Broadband Wireless Access : BWA
3. มูลค่ำของคลื่นควำมถี่ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่ ต่ำงจำกมูลค่ำ
ของที่ดินซึ่งสำมำรถที่จะเวนคืนรอนสิทธิได้
4. ตั้ ง แต่ ปี 2553 บมจ. อสมท มี ควำมพยำยำมอย่ ำงยิ่ ง ที่ จ ะด ำเนิ น โครงกำรโทรทั ศน์ ระบบบอกรั บ สมำชิ ก
ซึ่งอุปสรรคในกำรดำเนินโครงกำร คือกำรนำเข้ำอุปกรณ์เพื่อกำรทดลองและทดสอบอุปกรณ์โครงข่ำยและอุปกรณ์ลูกข่ำย
สำหรับกำรให้บริกำร และกำรขอรับรหัสแสดงเครือข่ำย Network Code ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุญำตจำก กสทช. ซึ่งแบ่งเป็น
2 ส่วน ได้แก่ คณะกรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม (กทค.) และ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ (กทช.)
และติดปัญหำกำรขออนุญำตจำกทั้ง 2 หน่วยงำนมำตั้งแต่ปี 2554 ดังนี้
- วันที่ 19 สิงหำคม 2554 กสทช. ไม่อนุญำตนำเข้ำอุปกรณ์
- วันที่ 26 สิงหำคม 2554 กสทช. ไม่พิจำรณำคำขออนุญำตบนคลื่นควำมถี่ MMDS ด้วยเทคโนโลยี BWA
- ปี 2557 บมจ. อสมท ทำหนังสือชี้แจงและขอควำมเป็นธรรมเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโทรทัศน์ ถึง กสทช.
และโต้แย้ง คัดค้ำน คำสั่ง กสทช. ทุกกรณี
- เดือนมีนำคม 2559 กสทช. มีมติอนุญำตให้ บมจ. อสมท ปรับปรุงกำรให้บริกำรระบบ MMDS เป็นระบบ
Broadband Wireless Access (BWA) และ บมจ. อสมท มีหนังสือคัดเลือกผู้ประกอบกำรโครงข่ำยฯ ได้แก่ AIS TRUE และ
CAT Telecom เพื่อให้บริกำรโครงข่ำย BWA เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมำชิกบนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600
- เดือนตุลำคม 2559 บมจ. อสมท ทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำธุรกิจกับบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด
ซึ่งในมุมมองทำงธุรกิจและกฎหมำย สัญญำที่เกิดขึ้นก่อนกำรประกำศใช้ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ ถือเป็นประโยชน์ต่อ
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บมจ. อสมท เนื่องจำกทำให้ บมจ. อสมท ยังถือสิทธิกำรใช้ประโยชน์จำกคลื่นควำมถี่ และเป็นที่มำของกำรได้รับกำรชดใช้หรือ
จ่ำยค่ำตอบแทนในกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz
- เดือนตุลำคม 2559 บมจ. อสมท ทำ MOU ร่วมกับ AIS และ True ในกำรให้บริกำรโครงข่ำยเพื่อให้บริกำร
โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมำชิกบนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 ส่วน CAT Telecom ติดขัดปัญหำกำรดำเนินกำรด้ำนกำรจัดทำ
งบประมำณจึงขอยกเลิกโครงกำร
- เดือนตุลำคม 2559 บมจ. อสมท ยื่นหนังสือขอรับรหัสแสดงเครือข่ำย (Network Code) และทำหนังสือ
ขอให้สำนักงำน กสทช. เร่งรัดกำรดำเนินกำรกำหนดเลขหมำยรหัสแสดงเครือข่ำย (Network Code) สำหรับบริกำรโทรทัศน์
บอกรับสมำชิกโดยใช้เทคโนโลยี BWA ของ บมจ. อสมท อย่ำงต่อเนื่อง
- เดือนธันวำคม 2561 หลังจำกได้รับ Network Code มำแล้ว ได้เริ่มทดลองโครงข่ำยออกอำกำศร่วมกับ AIS
และ True แต่กำรทดลองออกอำกำศไม่สำมำรถทำได้ครบ 3 เดือนตำมกำหนด เนื่องจำกถูก กสทช. ประกำศเรียกคืนคลื่น
ควำมถี่ฯ
- วันที่ 11 มีนำคม 2562 กสทช. มีหนังสือถึง บมจ. อสมท เรื่องกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์คุ้มค่ำ หรือนำมำใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ำยิ่งขึ้น และเป็นช่วงเวลำเดียวกับกำรออกคำสั่ ง
หัวหน้ ำ คณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ 4/2562 เรื่องมำตรกำรแก้ไ ขปั ญ หำกำรประกอบกิจ กำรโทรทั ศน์ และกิจ กำร
โทรคมนำคม ที่เปิดโอกำสให้ผู้รับใบอนุญำตให้ใช้ คลื่นควำมถี่เพื่อให้บริกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลคืนใบอนุญำตฯ และนำ
คลื่นควำมถี่ดังกล่ำว (คลื่นควำมถี่ย่ำน 700 MHz) ไปใช้กิจกำรโทรคมนำคมเช่นเดียวกับคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz ทำให้
บมจ. อสมท ไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรโทรทัศน์ระบบบอกรับสมำชิกต่อไปได้ ทั้งนี้เนื่องจำก ประกำศของ กสทช. ถือเป็น
กฎหมำย
5. กสทช. ตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรทดแทน ชดใช้ หรือจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ 25002600 เมกะเฮิรตซ์ ประกอบด้วยผู้แทน 7 หน่วยงำน ได้แก่
1) สำนักงำน กสทช.
2) สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
3) สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
4) สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
5) สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
6) สำนักงบประมำณ
7) สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
6. กสทช. ว่ำจ้ำงสถำบันกำรศึกษำ 3 สถำบัน ได้แก่ สถำบันวิจัยเพื่อ กำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินกำรศึกษำใน 2 เรื่อง ได้แก่กำรประเมินมู ลค่ำกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่
และกำรทดแทน ชดใช้หรือจ่ำยค่ำตอบแทนฯ ซึ่ง TDRI และ มช. ไม่สำมำรถดำเนินกำรประเมิ นมูลค่ำตรงตำมที่ กสทช.
กำหนด ทำให้มีเพียงศูนย์บริกำรทำงวิชำกำรของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยสถำบันเดียว ที่รำยงำนข้อมูลกำรประเมินมูลค่ำกำร
ทดแทน ชดใช้หรือจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ฯ
7. กำรประเมินมูลค่ำกำรทดแทน ชดใช้หรือจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ฯ ของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
นำเสนอ 3 แนวทำง แนวทำงที่ 1 กรณีเลวร้ำยที่สุด (Worst Case) คำนวนจำกจำนวนของระยะเวลำ (ปี) ของใบอนุญำตมำ
คำนวณร่วมกับ Net Present Value (มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ) วงเงินเยียวยำอยู่ที่ 1,573.4 ล้ำนบำท แนวทำงที่ 2 กรณีพื้นฐำน
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(Base Case) วงเงินเยียวยำอยู่ที่ 3,809.8 ล้ำนบำท และแนวทำงที่ 3 กรณีที่ดีที่สุด (Best Case) วงเงินเยียวยำอยู่ที่ 6,685.1
ล้ำนบำท
8. ตั้งแต่ เดือนมิถุนำยน 2562 ฝ่ำยบริหำร บมจ. อสมท ได้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ฯ ตำมมติของ
คณะกรรมกำร บมจ. อสมท อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรเจรจำต่อรองกับคู่สัญญำฯ และกำรเจรจำต่อรองและติดตำมผลกับ กสทช.
แต่เนื่องจำก กสทช. ถือกฎหมำยเป็นหลัก และมีกำรประชุมประมำณเดือน 1 ครั้ง โดยในบำงเดือนไม่มีวำระเกี่ยวกับกำร
ทดแทน ชดใช้หรือจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 MHz อยู่ในวำระเพื่อพิจำรณำ จนกระทั้งได้รับข้อมูลว่ำ
กรรมกำร กสทช. จะหมดวำระ และเลขำ กสทช. จะยื่นลำออกในเดือนมิถุนำยน 2563 บมจ. อสมท จึงทำหนังสือถึง กสทช.
เพื่อเร่งรัดกำรพิจำรณำทดแทน ชดใช้ หรือจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ฯ และในวันที่ 22 พฤษภำคม 2563
บมจ. อสมท มีหนังสือถึง กสทช. แสดงเจตนำรมณ์อย่ำงชัดเจนให้ กสทช. พิจำรณำกำรทดแทน ชดใช้หรือจ่ำยค่ำตอบแทน
กำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ฯ อย่ำงสมเหตุสมผล โดย บมจ. อสมท และคู่สัญญำได้ร่วมกันนำส่งข้อมูลตำมตำรำงภำคผนวกท้ำย
ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ำ หรือไม่นำมำใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ำยิ่งขึ้นให้
กสทช. นำไปประกอบกำรคำนวณกำรชดใช้กำรถูกเรียกคืนคลื่นฯ
9. จำกกำรที่ฝ่ำยบริหำร บมจ. อสมท ได้เข้ำให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำกำรทดแทน ชดใช้ หรือจ่ำย
ค่ำตอบแทนในกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ 2500-2600 เมกะเฮิรตซ์ (คณะอนุกรรมกำรเยียวยำ) 3-4 ครั้ง และให้ข้อมูลกับ
สถำบันกำรศึกษำที่ ดำเนินกำรประเมินมูลค่ำกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ และกำรทดแทน ชดใช้หรือจ่ำยค่ำตอบแทน 3 ครั้ง
ได้รับกำรชี้แจงว่ำ กำรทดแทน ชดใช้ หรือจ่ำยค่ำตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นควำมถี่ แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่
1) กรณีกำรทดแทนกำรถูกเรียกคืนคลื่นควำมถี่ จะพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรจัดหำคลื่นควำมถี่อื่นมำทดแทน 2) กรณี
กำรชดใช้กำรถูกเรียกคืนคลื่นควำมถี่ฯ จะพิจำรณำจำกเอกสำรหลักฐำนค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนย่ำนควำมถี่หรือ
กำรย้ำยออกจำกคลื่นควำมถี่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับอุปกรณ์ให้สำมำรถใช้คลื่นควำมถี่ใหม่ได้ และค่ำใช้จ่ำ ยในกำรจัดหำ
อุปกรณ์เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ใช้งำนเดิม 3) กรณีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรถูกเรียกคืนคลื่นควำมถี่ จะพิจำรณำค่ำเสียโอกำส
จำกกำรถูกเรียกคืนคลื่นควำมถี่โดยคำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
10. บมจ. อสมท รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่ฯ เฉพำะกำรชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตฯ
ขณะที่ต้นทุนอื่น ๆ เป็นภำระของคู่สัญญำผู้ร่วมดำเนินกิจกำร และในปี 2559 บมจ. อสมท ได้แก้ไขสัญญำธุรกิจฯ ระหว่ำง
บมจ. อสมท กับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ในเรื่องส่วนแบ่งรำยได้ จำกเดิมที่ บมจ. อสมท จะได้รับส่วนแบ่งรำยได้ ก่อนหัก
ค่ำใช้จ่ำย จำกร้อยละ 7.5 เป็นร้อยละ 9
11. แนวทำงกำรเสนอสัดส่วนกำรเยียวยำระหว่ำง บมจ. อสมท และคู่สัญญำในสัดส่วนเท่ำ ๆ กัน เป็นแนวทำงที่
คณะอนุกรรมกำรเยียวยำฯ อันประกอบด้วยกรรมกำรซึ่งเป็นตัวแทนจำกหน่วยงำนภำครัฐทั้ง 7 คน แนะนำว่ำเป็นทำงเลือก
ที่ดีที่สุด ทั้งนี้คณะอนุกรรมกำรฯ จะพิจำรณำค่ำตอบแทนกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ และสัดส่วนกำรเยียวยำ โดยคำนึงถึง
ควำมสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
12. บมจ. อสมท ไม่เคยมีหนังสือตอบรับวงเงินกำรทดแทน ชดใช้ หรือจ่ำยค่ำตอบแทนฯ ตำมที่จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยเสนอผลกำรศึกษำ โดยวงเงินที่ บมจ. อสมท เสนอต่อ กสทช. มีมูลค่ำสูงกว่ำ นอกจำกนี้คลื่นควำมถี่ฯ ที่เรียก
คืนได้ถูกนำไปประมูลในมูลค่ำที่สูงกว่ำวงเงินกำรทดแทน ชดใช้ หรือจ่ำยค่ำตอบแทนฯ ที่ กสทช. ลงมติ
13. วันที่ 27 พฤษภำคม 2563 กสทช. ได้เชิญผู้แทนของ บมจ. อสมท ประกอบด้วย กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่
ผู้บริหำรจำกสำนักกฎหมำยฯ และผู้เกี่ยวข้องไปชี้แจงต่อหน้ำคณะกรรมกำรฯ และทีมงำน ซึ่งในกำรประชุมชี้แจงได้ทรำบว่ำ
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คณะอนุกรรมกำรเยียวยำฯ จำก 7 หน่วยงำน มีควำมเห็นเสนอต่อ กสทช. ว่ำ กำรแบ่งสัดส่วนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่
บมจ. อสมท และบริษัทเอกชนคู่สัญ ญำ ให้แบ่ งในสัดส่ วนเท่ำ ๆ กัน ส่ วนผลกำรศึกษำของ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลั ย
มีควำมเห็นว่ำ ให้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรถูกเรียกคืนคลื่นทั้งหมดโดยตรงต่อ บมจ. อสมท โดยในส่วนของ บริษัท คู่สัญญำให้
ได้รับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจำก บมจ. อสมท ตำมข้อตกลงทำงธุรกิจที่ได้ทำไว้และ กสทช. แจ้งว่ำ บมจ. อสมท จะต้องทำ
หนั ง สื อ ยื น ยั น ว่ ำ มี ค วำมต้ อ งกำรจะให้ แ บ่ ง สั ด ส่ ว นกำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนอย่ ำ งไร จึ ง ได้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทำงตำมที่
คณะอนุกรรมกำรเยียวยำฯ เสนอ เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุดของ บมจ. อสมท และกำรประชุม กสทช. ในวัน
ดังกล่ำวที่ประชุมได้มีกำรพิจำรณำลงมติในประเด็นกำรกำหนดสัดส่วนเงินเยียวยำให้กับ บมจ. อสมท และ บริษัทเอกชน
แต่ไม่สำมำรถมีมติในเรื่องดังกล่ำวได้ เนื่องจำกมีกรรมกำร 1 คน ขอสงวนควำมเห็นแตกต่ำงจำกที่ประชุม และมีกรรมกำร
งดออกเสียง 1 คน ส่วนกรรมกำรที่เหลือลงมติด้วยคะแนนเท่ำกันที่ 2 ต่อ 2 เสียง ทำให้ต้องนำเรื่องนี้เข้ำสู่ที่ประชุม กสทช.
อีกครั้งในกำรประชุมครั้งถัดไป ซึ่งจะเห็นได้ว่ำในเดือนมิถุนำยน 2563 กสทช. จะสำมำรถจัดประชุมตำมกฎหมำยได้อีกเพียง
ครั้งเดียว บมจ. อสมท จึงได้สอบถำมถึงแนวโน้มกำรหำข้อสรุปในประเด็นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ฯ ว่ำ
จะต้องรอกรรมกำร กสทช. ชุดใหม่มำดำเนินกำรต่อหรือไม่ เพื่อเร่งรัดกำรดำเนินกำรของ กสทช. และรักษำผลประโยชน์
สูงสุดให้ผู้ถือหุ้นและพนักงำน ซึ่ง กสทช. ได้ ประสำนด้วยวำจำขอให้ บมจ. อสมท มีหนังสือยืนยันเรื่องกำรกำหนดสัดส่วน
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนฯ อีกครั้ง บมจ. อสมท จึงมีหนังสือถึง กสทช. ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2563 ตำมประเด็นที่ กสทช. กำหนด
คือ กำรกำหนดสัดส่วนกำรจ่ำ ยค่ำตอบแทน และ อำนำจในกำรชี้แจงและแบ่งสัดส่วนของกรรมกำรผู้อำน วยกำรใหญ่
ซึ่ง กสทช. ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่ำไม่ได้เป็นอำนำจของคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวของตนเป็นไปตำม
มติของคณะกรรมกำร บมจ. อสมท ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2562 เป็นต้นมำ ส่วนประเด็นกำรเสนอกำรกำหนดสัดส่วนที่เท่ำ ๆ
กัน หมำยถึง บมจ. อสมท จะต้องไม่ เสียผลประโยชน์ ซึ่งหนังสือถึง กสทช. ฉบับดังกล่ำวถูกนำไปเผยแพร่ยังสื่อมวลชนใน
วันที่ 9 มิถุนำยน 2563 และถูกบิดเบือนประเด็น ทั้งที่ กสทช. ยังไม่ได้ประชุมและมีมติในเรื่องดังกล่ำว โดย กสทช. กำหนด
ประชุมในวันที่ 10 มิถุนำยน 2563 ขณะที่ คณะกรรมกำร บมจ. อสมท มีกำหนดประชุมคณะกรรมกำรฯ วันที่ 11 มิถุนำยน
2563
14. วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 ที่ประชุม กสทช. ได้พิจำรณำเรื่องกำรทดแทน ชดใช้ หรือจ่ำยค่ำตอบแทนในกำร
เรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2500 – 2690 MHz ของบริษัท อสมท จำกัด (มหำชน) โดยที่ประชุม กสทช. มีมติ เรื่องระยะเวลำ
กำรถือครองคลื่นควำมถี่ฯ กำรรับทรำบและให้ บมจ. อสมท ปฏิบัติตำมหนังสือ บมจ. อสมท ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ.
2563 ที่ส่งถึง กสทช. และวงเงินเยียวยำฯ 3,235,836,754.93 บำท ซึ่งตนไม่เคยให้ข้อมูลว่ำยอมรับวงเงินดังกล่ำว และเชื่อ
ว่ำผู้ถือหุ้นต้องกำรวงเงินเยียวยำฯ มำกกว่ำนั้น ส่วนเรื่องอำยุของใบอนุญำตฯ บมจ. อสมท ได้เสนอข้อมูลไป 15 ปี ซึ่งเมื่อ
คำนวนระยะเวลำที่เหลือของใบอนุญำตแล้วน่ำจะเหลือระยะเวลำ 13 ปี หรือ 8 ปี แต่ กสทช.มีมติให้ บมจ. อสมท เหลือ
อำยุกำรถือครองคลื่นควำมถี่ฯ เพียง 6 ปี 5 เดือน และทยอยจ่ำยเงินเยียวยำฯ เป็น 7 งวด ในระยะเวลำ 10 ปี คือปีแรกจ่ำย
ร้อยละ 10 งวดที่ 2 – 7 ซึ่งจะจ่ำยในปีที่ 5 – 10 จะจ่ำยร้อยละ 15 ต่องวด ซึ่ง เมื่อได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรทยอยรับเงิน
เยียวยำไปจนถึงปี 2573 เป็นระยะเวลำที่นำนเกินไป โดยมติ กสทช. อย่ำงเป็นทำงกำรออกมำเมื่อวัน 16 มิถุนำยน 2563
และส่งถึง บมจ. อสมท ในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนำยน 2563 และ บมจ. อสมท ได้รำยงำนต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในวันที่ 22 มิถุนำยน 2563 และเนื่องจำกมติ กสทช. ออกมำอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 16 มิถุนำยน 2563
ตนจึงยังไม่ได้รำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร บมจ. อสมท ครั้งที่ 8/2563 ในวันที่ 11 มิถุนำยน 2563 ทั้งนี้เนื่องจำก
ต้องกำรดำเนินกำรทุกอย่ำงตำมเอกสำรหลักฐำนที่ถูกต้อง และหำกตนได้ชี้แจงต่อกรรมกำรบริษัทภำยหลังได้รับมติอย่ำง
เป็นทำงกำรจำก กสทช. แล้วกรรมกำรเสียงข้ำงมำกไม่เห็นด้วย ตนก็พร้อมจะรับผิดชอบ แต่เนื่องจำกหลังจำกวั นที่ 11
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มิถุนำยน 2563 กรรมกำรทยอยลำออกและส่งหนังสือทักท้วงไปตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งที่ยังไม่ได้รับฟังข้อมูลจำกตนและ
คณะทำงำนที่ได้ดำเนินกำรในเรื่องนี้มำตลอด 3 - 4 ปี ซึ่งเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ภำพลักษณ์ขององค์กรเสีย หำย ทั้งยัง
ไม่สำมำรถดำเนินกำรเพื่อให้ได้สิ่งที่ บริษัทต้องกำรได้ ในขณะที่บริษัทกำลังประสบปัญหำและอำจต้องดำเนินกำรตำมแผน
ฟื้นฟูฯ ซึ่งฝ่ำยบริหำร บมจ. อสมท และคณะกรรมกำรฯ ได้พยำยำมแก้ไขปัญหำอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และต้องได้รับกำร
สนับสนุ นจำกพนักงำน สหภำพแรงงำนฯ และผู้ ถือหุ้น โดยขณะนี้ บมจ. อสมท ได้ ดำเนิ นกำรโต้แย้ งมติ กสทช. ตำม
กระบวนกำรทำงกฎหมำย เนื่องจำกเห็นว่ำมติของ กสทช. ไม่เป็นไปตำม ประกำศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ำ หรือนำมำใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ำยิ่งขึ้ น ทั้งเรื่อง
วงเงินเยียวยำ และกำรให้ บมจ. อสมท เป็นผู้กำหนดสัดส่วนกำรเยียวยำระหว่ำง บมจ. อสมท และคู่สัญญำ โดยหนังสือที่
เคยส่งถึง กสทช. ก่อนหน้ำนี้ เพื่อเร่งรัดให้ กสทช. พิจำรณำเรื่องกำรเยียวยำฯ และเมื่อเห็นว่ำมติ กสทช. ไ ม่เป็นไปตำม
กฎหมำย ก็จำเป็นต้องดำเนินกำรชี้แจงตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยต่อไป
นายวีระ สมความคิด สอบถำมและมีควำมเห็นดังนี้
1. หนังสือที่ บมจ. อสมท ส่งถึง กสทช. วันที่ 4 มิถุนำยน 2563 ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บมจ.
อสมท หรือไม่
2. ศำสตรำจำรย์ปำริชำต สถำปิตำนนท์ กรรมกำรอิสระ ได้ทำหนังสือทักท้วง ลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2563 สรุป
ควำมว่ำ หนังสือที่กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ ทำถึงเลขำฯ กสทช. เป็นกำรใช้อำนำจโดยมิชอบ ไม่เป็นไปตำมข้อบังคับและ
ระเบียบ บมจ. อสมท รวมทั้งมิได้กระทำบนพื้นฐำนของควำมถู กต้องของ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้น ซึ่งในวันเดียวกัน
นำยมนตรี แสงหิรัญ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ได้ทำหนังสือทักท้วงเรื่องดังกล่ำว โดยมีเนื้อหำในแนวทำง
เดียวกัน นอกจำกนี้ในวันที่ 12 มิถุนำยน 2563 นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมกำรอีกท่ำน ได้ทำหนัง สือทักท้วงถึ ง
ประธำนฯ โดยให้เหตุผลไม่ต่ำงจำกกำรทักท้วงของ ศำสตรำจำรย์ปำริชำต สถำปิตำนนท์ และนำยมนตรี แสงหิรัญ โดยให้
ข้อมูลเพิ่ มเติมว่ำ หนังสือของประธำนฯ และกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ อำจกระท ำไปโดยพลกำรซึ่ งอำจไม่ ชอบด้ว ย
กฎหมำย หรือไม่เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ บมจ. อสมท ไม่รักษำผลประโยชน์ขององค์กรและผู้ถือหุ้น
นอกจำกนี้ในกำรประชุมคณะกรรมกำร บมจ. อสมท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2563 ได้ร่วมกับกรรมกำรหลำย
คนได้แสดงควำมเห็นและเจตจำนงในกำรคัดค้ำน รวมถึงขอให้มีกำรลงมติไม่รับรองกำรดำเนินกำรตำมหนังสือดังกล่ำวของ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ แต่ที่ประชุมฯ ไม่สำมำรถลงมติได้ เนื่องจำกประธำนฯ ได้สั่งปิดกำร
ประชุมก่อน โดยไม่รับฟังควำมเห็นจำกกรรมกำร จำกข้อควำมในหนังสือของกรรมกำรแต่ละคน เป็น เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจน
ทำให้มีควำมรู้สึกถึงควำมไม่ชอบมำพำกล และไม่สำมำรถยอมรับได้ ขณะเดียวกัน ในฐำนะผู้ถือหุ้น และในฐำนะเลขำธิกำร
เครือข่ำยประชำชนต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ได้รับเรื่องร้องเรีย นในกรณีดังกล่ำว ซึ่งมีข้อมูลพอสมควรและพร้อมดำเนิ นกำร
ตรวจสอบและเปิดเผยให้สำธำรณชนรับทรำบ
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้
1. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 11 มิถุนำยน 2563 เป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยระบบ Zoom เนื่องจำกอยู่ในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยตนเองอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวั นนั้น
สภำพอำกำศไม่ดี สัญญำณอินเทอร์เน็ตขัดข้องในบำงช่วง และในกำรประชุ มดังกล่ำวมีซักถำมประเด็นที่ปรำกฏเป็นข่ำว
ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 10
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มิถุนำยน 2563 เกี่ยวกับกำรทดแทน ชดใช้ หรือจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2500 – 2690 เมกะเฮิรตซ์
ของ บมจ. อสมท ที่ รับ ทรำบและให้ อสมท ปฏิบั ติ ต ำมหนั ง สื อของ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวั น ที่ 4 มิ ถุน ำยน
พ.ศ. 2563 ซึ่งในกำรประชุมดังกล่ำวไม่มีกำรลงมติใด ๆ เนื่องจำก บมจ. อสมท ยังไม่ได้รับมติที่เป็นลำยลักษณ์อักษร จำก
สำนักงำน กสทช. ซึ่งกำรที่ยังไม่มีกำรลงมติใด ๆ ในประชุมนั้น เพื่อรอควำมชัดเจนที่เป็นลำยลักษณ์อักษรจำกสำนักงำน
กสทช.
2. กำรด ำเนิ น กำรตำมหนั ง สื อ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวั น ที่ 4 มิ ถุน ำยน พ.ศ. 2563 ของกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรใหญ่ ดำเนินกำรโดยมีมติคณะกรรมกำรบริษัท ปี 2562 รองรับ โดยสำนักงำน กสทช. ได้ มีหนังสือถึงประธำน
กรรมกำร เมื่ อ วั นที่ 27 พฤษภำคม 2563 เพื่ อให้ชี้ แจงประเด็ นตำมที่ส ำนั กงำน กสทช. สอบถำม จึ งได้ส อบถำมกำร
ดำเนิน กำรที่ผ่ำนมำว่ำ กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่เป็ นผู้ชี้แจงต่อ กสทช. มำโดยตลอด จึงได้ม อบอำนำจให้ กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรใหญ่ เป็นผู้ทำหนังสือชี้แจงต่อ สำนักงำน กสทช. แล้วให้นำกลับมำรำยงำนให้คณะกรรมกำรรับทรำบใน
ภำยหลัง
นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น สอบถำมรำยละเอียดข้อกฎหมำย หรือระเบียบที่ชัดเจนในกำรมอบอำนำจให้กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรใหญ่ ดำเนินกำรตำมรำยละเอียดในหนังสือ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทมีมติตั้งแต่มิถุนำยน 2562 ในกำร
มอบหมำยให้กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ไปเจรจำให้ บมจ. อสมท ได้รับประโยชน์มำกที่สุด ต่อมำได้มีหนังสือจำกสำนักงำน
กสทช. ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2563 เรียนประธำนกรรมกำร ให้ชี้แจงข้อมูล ซึ่งปกติจะเป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมเป็น
ผู้ชี้แจง ประธำนกรรมกำรจึงได้มอบหมำยให้กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่เป็ นผู้ชี้แจง แล้วนำกลับมำรำยงำนคณะกรรมกำร
บมจ. อสมท อย่ำงไรก็ตำม ตนเองพร้อมที่จะให้มีกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ
นายวี ร ะ สมความคิด ผู้ ถื อหุ้ น มี ควำมเห็ น ว่ ำ กรรมกำรผู้ อำนวยกำรใหญ่ ได้ ชี้ แ จงว่ ำ ได้ รับ กำรมอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่ปี 2562 หำกคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรมอบอำนำจจริง เหตุใดกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน จึงได้มี
หนังสือทักท้วงกำรส่งหนังสือ อสมท ที่ นร 6100/1250 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2563 ของกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ ซึ่งเป็ น
กำรยืนยันว่ำคณะกรรมกำรบริษัท ไม่ได้ให้อำนำจกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ ดังนั้น จึงขอให้กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่
นำเสนอมติดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทรำบ
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงว่ำ คณะกรรมกำรบริษัท ได้รับทรำบกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ
คลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ มำอย่ำงต่อเนื่อง และประธำนคณะอนุกรรมกำรเยียวยำฯ ได้มำชี้แจงหลักเกณฑ์และหลักกำร
พิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรเยียวยำที่ บมจ. อสมท ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกได้ชี้แจงกับพนักงำน บมจ. อสมท และครั้งที่
สอง ได้ชี้แจงและให้ข้อมูลสำคัญกับคณะกรรมกำร บมจ. อสมท ดังนั้นข้อเสนอที่แจ้งต่อ กสทช. ไปนั้น ไม่ได้คิดเองหรือเอื้อ
ประโยชน์ให้กับเอกชน แต่เป็นกำรเสนอตำมหลักกำรและควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำรเยียวยำฯ ที่คณะกรรมกำร กสทช.
จะมีกำรประชุมเพื่อรับทรำบผลกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรเยียวยำฯ ในวันนั้น ส่วนกำรมอบอำนำจในเรื่องของกำร
บริหำรเป็นไปตำมมติคณะกรรมกำร บมจ. อสมท เดือนมิถุนำยน 2562 เป็นต้นมำ ซึ่งยังไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงมติเลย และ
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ในช่วงก่อนเดือนพฤษภำคม ฝ่ำยบริหำรได้มีกำรรำยงำนคณะกรรมกำรเพื่อทรำบ ซึ่งคณะกรรมกำรได้มอบให้ไปดำเนินกำร
ต่อเนื่อง และมีเอกสำรพร้อม จึงมีควำมมั่นใจและเชื่อมั่นในควำมบริสุทธิ์ใจ และขอขอบคุณสำหรับข้อชี้แนะ
นายวีระ สมความคิด ผู้ถือหุ้น มีควำมเห็นว่ำ กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ ควรนำเสนอรำยละเอียดมติคณะกรรมกำร
เดือนมิถุนำยน 2562 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบ เพื่อควำมชัดเจน อย่ำงเช่น กำรอนุมัติวงเงิน 50 ล้ำนบำท ที่เป็นอำนำจอนุมัติ
ของกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ หรือบุคคลใด เนื่องจำกเรื่องสำคัญและเป็นผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท และผู้ถือหุ้น
เหตุใดกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ จึงเสนอให้ กสทช แบ่งเงินเยียวยำเท่ำกันระหว่ำง บมจ. อสมท และบริษัท เพลย์เวิร์ค
จำกัด ทั้งที่ บมจ. อสมท มีสถำนะเป็นเจ้ำของคลื่น จึงควรเป็นสิทธิของ บมจ. อสมท และหำกคณะกรรมกำรมอบอำนำจให้
กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ดำเนินกำรจริง กรรมกำร 3 คน คงไม่ทำหนังสือทักท้วงไปถึงประธำนกรรมกำร
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจง ดังนี้
1. กรอบวงเงิน 50 ล้ำนบำท ที่กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่มีอำนำจอนุมัติ เป็นอำนำจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำ ง ซึ่งเป็น
คนละประเด็นกับเงินชดเชยเยียวยำกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 เมกะเฮิรตซ์
2. มติคณะกรรมกำร บมจ. อสมท วันที่ 25 มิถุนำยน 2562 คณะกรรมกำร บมจ.อสมท มอบให้ฝ่ำยบริหำรไป
ดำเนิน กำรหำรือกับ บริษัท เพลย์เวิ ร์ค จ ำกัด ซึ่ งเป็น คู่สั ญญำเพื่ อพิ จำรณำรำยละเอียดข้อมูลเอกสำร ที่จะต้องน ำ ส่ ง
สำนักงำน กสทช. ประกอบกำรพิจำรณำคำนวณกำรชดใช้กำรถูกเรียกคืนคลื่นควำมถี่ และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรถูกเรียก
คืนคลื่นควำมถี่ ของคณะอนุ กรรมกำรฯ ที่คณะกรรมกำร กสทช. จั ดตั้ง ขึ้นให้ครบถ้ว นสมบูรณ์ โดยเฉพำะเหตุผลและ
สมมติฐำนที่นำมำประกอบกำรคำนวณค่ำใช้จ่ำยและค่ำเสียโอกำสที่สมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ บมจ. อสมท
ในกำรถูกเรียกคืนคลื่น และเจรจำกับเพลย์เวิร์ค ในกำรแก้ไขสัดส่วนรำยได้ให้ บมจ. อสมท ได้มำกกว่ำที่สัญญำ ซึ่งหลังจำก
ที่เจรจำกับ บริษัท เพลย์เวิร์ ค จำกัด และนำเสนอคณะกรรมกำรแล้ว คณะกรรมกำรเห็นว่ำยั งไม่เพีย งพอและยังไม่ มี
หลักกำร จึงทำให้บริษัทคู่สัญญำไม่เจรจำกับ บมจ. อสมท ต่อ ดังนั้น บมจ. อสมท จึงมีหน้ำที่เจรจำกับ กสทช. ซึ่งเป็นหน้ำที่
ของผู้บริหำรสูงสุดที่จะต้องเป็นผู้ชี้แจง เพื่อให้ได้เงินกลับมำให้ผู้ถือหุ้นมำกที่สุด และเมื่อ มติ กสทช. ออกมำไม่สอดคล้องกับ
สิ่งที่ บมจ. อสมท นำเสนอ ขั้นตอนต่อไปจึงต้องเข้ำสู่กระบวนกำรทำงกฎหมำย
นายสุวิทย์ มิ่งมล ผู้ถือหุ้น มีควำมเห็นว่ำ
1. กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่เคยมีหนังสือชี้แจงสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจ อสมท เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม 2563
ว่ำ บมจ. อสมท คงพิจำรณำเรื่องเงินชดเชยเยียวยำกำรเรียกคืนคลื่นควำมถี่ย่ำน 2600 เมกะเฮิรตซ์ เฉพำะในส่วนของ บมจ.
อสมท เท่ำนั้น ไม่สำมำรถก้ำวล่วงในส่วนของคู่สัญญำได้ แต่หนังสือ บมจ. อสมท ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2563 ที่ส่งถึง กสทช
มีข้อเสนอให้พิจำรณำสัดส่วนของเงินเยียวยำฯ ดังกล่ ำว ในสัดส่วนเท่ำ ๆ กัน ซึ่งมีควำมขัดแย้งกันกับกำรที่เคยชี้แจงว่ำ
ไม่ส ำมำรถก้ำวล่ วงในส่ว นของคู่สั ญญำได้ สหภำพฯ จึง ต้องขอตรวจสอบ และกำรที่กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ ชี้แจง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ำได้รับหนังสือจำก กสทช เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2563 และแจ้งตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน
2563 หำกอ่ำ นหนั ง สื อที่ แจ้ ง ตลำดหลั กทรัพ ย์ ฯ จะมีข้อมู ล ที่ ไ ม่ ต รงกัน นอกจำกนี้ จำกกำรแถลงข่ำ วของ นำยฐำกร
ตัณฑสิทธิ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร กสทช. ได้ระบุจำนวนเงินเยียวยำที่จะจ่ำยให้กับ บมจ. อสมท ส่วนสัดส่วนกำรแบ่ง
ระหว่ำง บมจ. อสมท กับคู่สัญญำ ให้เป็นไปตำมหนังสือที่กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่เสนอ ซึ่งสหภำพฯ ได้ยื่นหนังสือทักท้วง
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ต่อ กสทช. เพื่อยืนยันว่ำหนังสือดังกล่ำวอำจจะมีปัญหำเพรำะมีกรรมกำรหลำยคนได้มีหนังสือทักท้วง ดังนั้น ผู้ถือหุ้น
โดยเฉพำะกระทรวงกำรคลังผู้ถือหุ้นใหญ่ควรจะได้รับรู้
2. เรื่องของกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรที่อำจจะปรำกฎเป็นข่ำวที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนว่ำ บมจ. อสมท ขำดทุน
เนื่องจำกมีจำนวนพนักงำนมำก ทำให้มีค่ำใช้จ่ำยพนักงำนสูง โดยที่ผ่ำนมำ บมจ. อสมท ใช้เงิน 7 ล้ำนบำท เพื่อกำรปรับ
โครงสร้ำ ง แต่ สิ่ง ที่ ส หภำพฯ ติ ด ตำมถำมมำตลอด คือกรอบอัต รำกำลั ง ที่จ ะเหลื ออยู่ ภำยหลั ง จำกกำรปรับโครงสร้ำ ง
ซึ่งปัจจุบันยังไม่เคยได้รับกำรชี้แจงในเรื่องของค่ำงำนที่จะเป็นตัวกำหนดว่ำคุณสมบัติของบุคลำกรที่ต้องกำร แต่วันนี้สิ่งที่
พนักงำนรับรู้คือพนักงำนเก่ำยังคงอยู่ ในขณะที่ยังมีกำรรับพนักงำนใหม่เพิ่มเติมภำยใต้ผลประกอบกำรที่ขำดทุนที่เพิ่มขึ้น
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท ประจำปี 2563 และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยโบนัสกรรมกำร
ปี 2563 จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมที่คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท ประจำปี 2563 จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และรับทรำบกำรไม่จ่ำยโบนัสกรรมกำรประจำปี 2562 เนื่องจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอยู่ในภำวะ
ขำดทุน และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

537,488,765
134,509
2,899
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

หรือ ร้อยละ
หรือ ร้อยละ
หรือ ร้อยละ
หรือ ร้อยละ

99.9744
0.0250
0.0005
0.0000

วาระที่ 8 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระและกรรมการที่ออกตามวาระ
และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ประธานฯ เนื่องจำกตนเองเป็นกรรมกำรที่ครบวำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และต้องกำรให้เกิดควำมเป็นกลำง จึงขอ
ออกจำกห้องประชุม ซึ่งตำมข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อที่ 27 “กรณีที่ไม่มีประธำนกรรมกำร หรือประธำนไม่อยู่ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมแทน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร
หรือรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธำน
ที่ประชุม”
นายวชิรพล ตรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจาก นางโชติพรรณ เวชโช ขอเสนอชื่อ นายพีรฉัตร เจนตระกูล ผู้รับมอบ
ฉันทะจาก นางกนิษฐา ว่องไว เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นจานวน 5 คน ให้การรับรอง
นายพีรฉั ตร เจนตระกูล ผู้ รับ มอบฉั นทะจาก นางกนิษฐา ว่ องไว ทาหน้าที่ ประธานในที่ป ระชุม มอบหมำยให้
นำงรัชดำภรณ์ รำชเทวินทร์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ นำเสนอรำยละเอียดในวำระนี้ โดยกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียแสดง
ควำมจำนงขอออกจำกห้องประชุม ดังนี้
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1) พล.ต.ท. จตุพล ปำนรักษำ
กรรมกำรอิสระ
2) นำยสมหมำย ลักขณำนุรักษ์
กรรมกำร
3) นำงภัทรพร วรทรัพย์
กรรมกำร
กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม
นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ รำยงำนดังนี้
1. คณะกรรมกำร บมจ.อสมท มีจำนวน 13 คน โดยตั้งแต่ช่วงเดือนเมษำยน 2562 (หลังกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือ
หุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2562) มีกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระ เนื่องจำกลำออก จำนวน 9 คน และมี
กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่ง เนื่องจำกอำยุครบ 65 ปี บริบูรณ์ ตำมพระรำชบัญญัติคุณสมบัติมำตรฐำนสำหรั บกรรมกำรและ
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นำยจิรชัย มูลทองโร่ย
นำงสำวศิริกุล เลำกัยกุล
นำงปำนทิพย์ ศรีพิมล
นำงภัทรียำ เบญจพลชัย
นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล
นำยธวัชชัย อรัญญิก
นำยพิเศษ จียำศักดิ์
ศ.ปำริชำต สถำปิตำนนท์
นำยมนตรี แสงหิรัญ
นำยธนำวัฒน์ สังข์ทอง
นำยสุวิทย์ นำคพีระยุทธ
นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล

กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

ลำออก
ลำออก
ลำออก
ครบ 65 ปี
ครบ 65 ปี
ครบ 65 ปี
ลำออก
ลำออก
ลำออก
ลำออก
ลำออก
ลำออก

วันที่ 9 พฤษภำคม 2562
วันที่ 30 กันยำยน 2562
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
วันที่ 31 พฤษภำคม 2562
วันที่ 18 มิถุนำยน 2562
วันที่ 29 มีนำคม 2563
วันที่ 10 มิถุนำยน 2563
วันที่ 12 มิถุนำยน 2563
วันที่ 12 มิถุนำยน 2563
วันที่ 26 มิถุนำยน 2563
วันที่ 20 กรกฎำคม 2563
วันที่ 20 กรกฎำคม 2563

2. คณะกรรมกำรสรรหำได้ดำเนินกำรสรรหำบุคคลจำกบัญชีรำยชื่อกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ (Director’s Pool) และ
รำยชื่อบุคคลในสำขำอำชีพต่ำง ๆ โดยพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญ ประสบกำรณ์ตำมองค์ประกอบที่มี
ควำมจำเป็นตรงตำมควำมต้องกำรขององค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำของ บมจ. อสมท
รวมทั้งกำรมีคุณสมบัติของกรรมกำรที่กำหนดในข้อบังคับของบริ ษัท และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินกำรตำม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2557 รวมทั้งแนวทำงและขั้นตอน
กำรแต่งตั้งกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2560 และวันที่ 6 สิงหำคม 2562 แล้ ว
คณะกรรมกำร บมจ.อสมท จึงได้พิจำรณำเลือกตั้งบุคคลตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอเข้ำเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่
พ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดารงตาแหน่งตามระยะเวลาที่เหลือ
ของกรรมการที่ตนแทน ดังนี้
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บุคคลที่เข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ที่ออกก่อนครบวาระ
1. พลตำรวจโท จตุพล ปำนรักษำ
ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562
แทน นำงภัทรียำ เบญจพลชัย
โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึง เมษำยน 2563
2. นำยสมหมำย ลักขณำนุรักษ์
ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562
แทน นำยจิรชัย มูลทองโร่ย
โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึง เมษำยน 2563
3. นำงภัทรพร วรทรัพย์
ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 16 ธันวำคม 2562
แทน นำงปำนทิพย์ ศรีพิมล
โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึง เมษำยน 2563
4. นำงรัชดำภรณ์ รำชเทวินทร์
ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562
แทน นำยวีรศักดิ์ โฆสิตไพศำล
โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึง เมษำยน 2564
5. นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มกรำคม 2563
แทน นำงสำวศิริกุล เลำกัยกุล
โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึง เมษำยน 2565
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำรสรรหำบุคคลที่จะเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำก
ตำแหน่งก่อนครบวำระ ตำมข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในกำรสงวน
สิทธิกรรมกำรไว้สำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำเพื่อเข้ำเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระ จำนวน 6 คน
เพื่อให้คณะกรรมกำรมีจำนวนกรรมกำรครบ 13 คน ต่อไป ดังนี้
1) นำยธวัชชัย อรัญญิก ซึ่งพ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระ เนื่องจำกอำยุครบ 65 ปี ในวันที่ 29 มีนำคม 2563
2) นำยพิเศษ จียำศักดิ์
ลำออก เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2563
3) ศำสตรำจำรย์ปำริชำต สถำปิตำนนท์
ลำออก เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2563
4) นำยธนำวัฒน์ สังข์ทอง
ลำออก เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563
5) นำยสุวิทย์ นำคพีระยุทธ
ลำออก เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563
6) นำยมำรุต บูรณะเศรษฐกุล
ลำออก เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2563
สำหรับในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2563 กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออก
จำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
1) พล.ต.ท. จตุพล ปำนรักษำ
กรรมกำรอิสระ
2) นำยสมหมำย ลักขณำนุรักษ์
กรรมกำร
3) นำงภัทรพร วรทรัพย์
กรรมกำร
4) นำยมนตรี แสงหิรัญ
กรรมกำรอิสระ
3. บมจ. อสมท ได้ประกำศหลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระและรำยชื่อบุคคล เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำร
สรรหำเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม - 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งเมื่อครบ
กำหนดเวลำที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอฯ แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรสรรหำเป็น
กรรมกำรในกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทั้งทำงไปรษณีย์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทำงโทรสำร
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4. คณะกรรมกำรสรรหำ ได้พิจำรณำคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่เป็นควำมต้องกำรและมีควำม
จำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท แล้ว เห็นว่ำ ปัจจุบันธุรกิจด้ำนสื่อสำรมวลชนมีกำรแข่งขันสูง อีกทั้งต้อง
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของหน่วยกำกับดูแลต่ำงๆ จึงจำเป็นต้องอำศัยควำมต่อเนื่องของนโยบำยในกำรกำกับ
ดูแลทิศทำงขององค์กรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีควำมรู้ ควำมเชี่ย วชำญ ตำม
หลักเกณฑ์กำรกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรที่เป็นควำมต้องกำรและมีควำมจำเป็นต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจ ของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมข้อบังคับบริษัทและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรและขั้นตอนของแนวทำงกำรแต่งตั้งกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ ตำม
พระรำชบั ญญัติ กำรพั ฒนำกำรกำกับดูแลและบริหำรรัฐวิ สำหกิจ พ.ศ. 2562 รวมทั้ ง กฎหมำย ระเบี ยบและกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอรำยชื่อต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท เพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร บมจ.
อสมท ดังต่อไปนี้
1) นำงภัทรพร วรทรัพย์
กรรมกำร
2) นำยสมหมำย ลักขณำนุรักษ์
กรรมกำร
3) พล.ต.อ. ทวิชชำติ พละศักดิ์
กรรมกำรอิสระ
4) นำยสิโรตม์ รัตนำมหัทธนะ
กรรมกำรอิสระ
สำหรับประวัติและวิสัยทัศน์ของแต่ละท่ำนได้นำส่งผู้ถือหุ้นพิจำรณำเป็นกำรล่วงหน้ำ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 6 ดังนี้
1. กรรมการ นางภัทรพร วรทรัพย์ มีควำมรู้ควำมชำนำญด้ำนด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรเงิน กำรธนำคำร และ
บริหำรจัดกำรองค์กร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมบัญชีกลำง กรรมกำรองค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ และกรรมกำร
บริษัท PTT International Trading London จำกัด ซึ่งสำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรกำกับดูแล และให้
คำแนะนำกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
โดยตลอดระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร ได้ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงเหมำะสม และเข้ำร่วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ
2. กรรมการ นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมชำนำญด้ำนบริหำรจัดกำรองค์กร กำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณ และกำรวำงแผน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ สำนักนำยกรัฐมนตรี ซึ่งเป็น
กระทรวงเจ้ำสังกัด ตำมองค์ประกอบของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจตำมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 กรกฎำคม 2562 สำมำรถ
นำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและกำรวำงแผนของ บมจ. อสมท
โดยตลอดระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร ได้ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงเหมำะสม และเข้ำร่วมกำรประชุม
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ
3. กรรมการอิ สระ พล.ต.อ. ทวิ ชชาติ พละศั ก ดิ์ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วำมรู้ ค วำมช ำนำญด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำร
กำรบริหำรงำนภำครัฐและควำมมั่นคง กำรบริหำรงำนยุติธรรมและด้ำนกฎหมำย ปัจจุบัน ข้ำรำชกำรบำนำญ ตำแหน่งอดีต
ที่ปรึกษำพิเศษ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ สำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำน
ควำมมั่นคง กำรบริหำรงำนยุติธรรมและกฎหมำยมำกำกั บดูแลกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท ซึ่งสำมำรถนำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์มำใช้ในกำรบริหำรกำรดำเนินงำนของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

-29รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
4. กรรมการอิสระ นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ มีควำมรู้ ควำมชำนำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบริหำร
จัดกำรเชิงกลยุทธ์ กำรประเมินผลองค์กร กฎหมำยกำรสื่อสำร โทรคมนำคม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอนุกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (GISTDA) ซึ่งสำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และโทรคมนำคม รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และกำรประเมินผล มำใช้ในกำรกำกับดูแล และให้คำแนะนำกำร
ดำเนินงำนของ บมจ. อสมท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
นายพีรฉัตร เจนตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจาก นางกนิษฐา ว่องไว ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
มติที่ประชุม ที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง กรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 4 คน ตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังรำยชื่อต่อไปนี้
1) นำงภัทรพร วรทรัพย์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

533,166,205
4,457,413
2555
0

กรรมกำร (ดำรงตำแหน่งอีกวำระ)
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

2) นำยสมหมำย ลักขณำนุรักษ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

533,161,665
4,461,953
2,555
0

กรรมกำร (ดำรงตำแหน่งอีกวำระ)
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

3) พล.ต.อ.ทวิชชำติ พละศักดิ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

533,158,196
4,464,878
3,099
0

533,158,227
4,460,347
7,599
0

หรือ ร้อยละ 99.1700
หรือ ร้อยละ 0.8299
หรือ ร้อยละ
หรือ ร้อยละ 0.0000
กรรมกำรอิสระ

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

4) นำยสิโรตม์ รัตนำมหัทธนะ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หรือ ร้อยละ 99.1709
หรือ ร้อยละ 0.8290
หรือ ร้อยละ
หรือ ร้อยละ 0.0000

หรือ ร้อยละ 99.1695
หรือ ร้อยละ 0.8304
หรือ ร้อยละ
หรือ ร้อยละ
0.000
กรรมกำรอิสระ

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

หรือ ร้อยละ 99.1703
หรือ ร้อยละ 0.8296
หรือ ร้อยละ
หรือ ร้อยละ 0.0000
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โดยกรรมกำรลำดับที่ 1 – 2 เป็นกรรมกำรที่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อีกวำระหนึ่ง ส่วนกรรมกำรลำดับที่ 3-4 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมกำรที่ครบวำระ
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
นายพีร ฉั ต ร เจนตระกู ล ผู้รับ มอบฉั นทะจาก นางกนิษ ฐา ว่ องไว ท าหน้า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม กล่ ำ วขอบคุ ณ
ผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำงๆ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นอำสำสมัครในกำรเป็นสักขีพยำน
ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง และเชิญให้รับมอบของที่ระลึกจำกกรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่ บมจ. อสมท รวมทั้งขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มำร่วมประชุมในวันนี้
สรุปผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง จำนวน 72 รำย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 28 รำย รวมเป็นจำนวน
ผู้ถือหุ้นที่มำประชุม 100 รำย เท่ำกับ 537,626,173 หุ้น หรือร้อยละ 72.2458 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
นำงสำวธนพร ทวีพำณิชย์ ผู้อำนวยกำรฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทั ผู้จดบันทึกกำรประชุม
พลตำรวจโท
(นำยเขมทัตต์ พลเดช)
กรรมกำรผู้อำนวยกำรใหญ่
บริษัท อสมท จำกัด (มหำชน)

(จตุพล ปำนรักษำ)
ประธำนกรรมกำร
บริษัท อสมท จำกัด (มหำชน)
ประธำนในทีป่ ระชุม

