รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์
เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้าประชุม
1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. นางปานทิพย์ ศรีพิมล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายพิเศษ จียาศักดิ์
กรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
5. นายมนตรี แสงหิรัญ
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
7. นายธวัชชัย อรัญญิก
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายเขมทัตต์ พลเดช
กรรมการ และกรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม
1. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
2. นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
3. นายบุญสน เจนชัยมหกุล
ผู้บริหารที่เข้าประชุม
1. นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
2. นายนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล
3. นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร
รองกรรมการผู้ อานวยการใหญ่ สายงานกลยุ ท ธ์ และการเงิ น
และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท

ผู้มาประชุม
1. กระทรวงการคลัง ถือหุ้นจานวน 452,134,022 หุ้น (โดยนายศรชัย ไกรนรา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชานาญ
การพิเศษ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
2. ธนาคารออมสิน ถือหุ้นจานวน 78,865,978 หุ้น (โดยนางสาววราภา โรจน์รังษี ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายธุรกิจ
การลงทุน เป็นผู้รับมอบฉันทะ)
3. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จานวน 313 ราย ถือหุ้นจานวน 13,313,143 หุ้น
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายวีรศักดิ์ โฆสิ ตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่ ประธานในที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ป ระชุม ว่ า
ปัจจุบันคณะกรรมการ บมจ. อสมท ยังไม่ได้เลือกตั้ง กรรมการท่านใดเป็นประธานกรรมการ ดังนั้น ในฐานะรองประธาน
กรรมการ จะทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 ตามข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อ 49
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วรรคสอง “ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม.....”
เพื่อดาเนินการประชุมในวันนี้
ขณะนี้มีผู้ถือหุน้ เข้าร่วมประชุม จานวน 236 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจานวน 145 ราย ถือหุ้น
543,263 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 91 ราย นับจานวนหุ้นได้ 543,223,283 หุ้น รวมทั้งหมด 543,766,546 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 79.1395 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด 687,099,210 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 และก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ลาดับที่ 1 แสดงตนและแนะนาตัวต่อที่ประชุม
นายศรชัย ไกรนรา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชานาญการพิเศษ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้รับมอบ
ฉันทะจากกระทรวงการคลัง แสดงตนพร้อมแนะนาตนเอง
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ บมจ. อสมท ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่า
บริษัทฯ มีกรรมการจานวนทั้งสิ้น 13 คน ปัจจุบันมีกรรมการอยู่ในตาแหน่ง 11 คน โดยมีกรรมการที่มาร่วมประชุม จานวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 ของกรรมการที่อยู่ในตาแหน่งปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
นางปานทิพย์ ศรีพิมล
ศาสตราจารย์ปาริชาต สถาปิตานนท์
นายพิเศษ จียาศักดิ์
นายมนตรี แสงหิรัญ
นางสาวศิริกลุ เลากัยกุล
นายธวัชชัย อรัญญิก
นายเขมทัตต์ พลเดช

กรรมการที่ไม่มาประชุม จานวน 3 ท่าน คือ
1. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
2. นายสุวิทย์ นาคพีรยุทธ
3. นายบุญสน เจนชัยมหกุล

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการผู้อานวยการใหญ่
เนื่องจากติดราชการ
เนื่องจากติดราชการ
เนื่องจากติดภารกิจ

ส่วนกรรมการอีก 2 ท่าน คือ
1. นางภัทรียา เบญจพลชัย พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากมีอายุครบ
65 ปี ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ซึ่ง บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์จานวนกรรมการ 13 คน ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ และ
จะได้ดาเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับบริษัทเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทั้ง 2 คน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีจานวนครบ 13 คน และแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป
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นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ แนะนาผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท
จากนั้น ประธานในที่ประชุมฯ ขอให้นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับ
วิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีปฏิบัติในการประชุม
นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้มาประชุมโดยสรุปดังนี้ การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
ดังนั้ นผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะมีเสียงตามจานวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา การขอมติจากที่ ประชุม วิ สามั ญผู้ถือหุ้น
เมื่อสิ้นสุดการประชุมแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้น
ประธานฯ จะขอมติ จากที่ ประชุ ม โดยขอให้ผู้ ที่ ไม่ เห็น ด้ วยและงดออกเสี ยงยกมื อขึ้น ก่อน เพื่ อให้เจ้ าหน้ าที่ ของบริษั ท
เก็บบัตรลงคะแนน และจะขอเก็บบั ตรผู้ที่เห็นด้วยเป็นลาดับต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนน บริ ษัทจะ
ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ แบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย โดยแสดงเป็นสัดส่วน
ร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้ง
ด้วยตนเองและการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุ้นของผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ และในกรณี
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจาจุดไมโครโฟน และเมื่อประธานฯ อนุญาต
แล้ว ขอความกรุณาแนะนาตนเอง ก่อนแสดงความคิดเห็นด้วย
ประธานในที่ ป ระชุ ม ฯ ชี้ แจงว่ า เพื่ อ ให้ เกิด ความโปร่ง ใสในการนั บ คะแนนเสี ย ง บมจ. อสมท ได้ จั ด ให้มี สั กขีพ ยาน
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 คน ร่วมเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
คือ
1. นางสาวทิภาพร ภาคสุข ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
2. นางสาวน้าเพชร พรหมวั ฒนารัก ษ์ ผู้ รับ มอบฉั นทะจากนางขนิษ ฐา วงษ์ สิ นธุ์ วิเ สส เสนอชื่ อร่ว มเป็ น
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
จากนั้น จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้ จัดขึ้นตามหนังสือกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 โดยกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยอาศัยข้อบังคับ บมจ. อสมท ข้อ 21 จึงขอให้ บมจ. อสมท พิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ บมจ. อสมท ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และให้
นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในคราวประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ นของ บมจ. อสมท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งเป็นการเรียกประชุม
ตามมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทจากัดมหาชน
ทั้ งนี้ บมจ. อสมท ได้ เผยแพร่หนั งสื อเชิ ญประชุ มวิ สามั ญผู้ ถือหุ้ น ผ่ านเว็ บไซต์ บริษั ท และตลาดหลั กทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนได้
จัดส่งเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2562
2. บริษัทได้คานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดให้มีระบบ
รับคาถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งทางไปรษณีย์ จดหมาย
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และทางโทรสารภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ซึ่งเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น
จานวน 1 ราย คือ นางสาวสุภาพร บูรณะนิตย์ ส่งคาถามล่วงหน้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สอบถามเกี่ยวกับ ประมาณ
การงบกาไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562 ต้องการขอทราบตัวเลข คือ รายได้ ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่าย กาไรขาดทุน เท่าที่
บริษัทสามารถเปิดเผยได้หลังจากที่ บมจ. อสมท คืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ช่อง 14 ให้สานักงานคณะกรรมการ กสทช. แล้ว
ซึ่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่จะได้รายงานต่อไป
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจง ดังนี้
1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาตามที่
ฝ่ายบริหารนาเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับ บมจ. อสมท และผู้มีส่วนได้เสียแล้ว มีมติเห็นชอบให้ บมจ. อสมท แจ้ง
ความประสงค์ในการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการโทรทัศน์แบบ
ความคมชัดปกติ (Standard Definition :SD) หมวดหมู่ช่องรายการสาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายเลข 14 ช่อง
MCOT Family เป็นหนังสือไปยังสานักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดย บมจ. อสมท ยังคงมีจุดยืนชัดเจนในการ
สนับสนุนส่งเสริม เด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัว ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางของ บมจ. อสมท ทั้งนี้ ผลจากการคืน
ใบอนุญาตฯ ในเบื้องต้นจะทาให้ บมจ. อสมท ได้รับเงินค่าชดเชย รวมถึงไม่ต้องชาระค่าใบอนุญาตงวดที่ 5 และงวดที่ 6 ด้วย
อย่ างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยั งมี หน้ าที่ ต้ องให้ บริการออกอากาศช่ องรายการโทรทั ศน์ แบบความคมชั ดปกติ
(Standard Definition :SD) หมวดหมู่ช่องรายการสาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายเลข 14 ช่อง MCOT Family
จนกว่าจะได้รับการพิจารณาเห็นชอบการคืนใบอนุญาตดังกล่าว และกาหนดวันยุติการให้บริการ พร้อมเงื่อนไขการเยียวยา
ผู้ใช้บริการที่จะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติก่อนยุติก ารให้บริการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม ดังนั้น บมจ. อสมท จึงยังไม่สามารถคานวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์การตกลงเข้าทารายการจาหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนฯ ได้ ซึ่ง บมจ.อสมท จะได้รายงานให้ทราบต่อไป เมื่อได้รับแจ้งผล
การพิจารณาจากสานักงานคณะกรรมการ กสทช แล้ว
2. บมจ. อสมท ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ถึงสานักงานคณะกรรมการ กสทช เพื่อแจ้งความประสงค์
การคืนคลื่นความถี่ 2536-2608 เมกะเฮิรตซ์ และ 2616 – 2690 เมกะเฮิรตซ์ ที่ บมจ. อสมท ถือครองอยู่ และขอให้ กสทช.
พิจารณากาหนดการจ่ายค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามสิทธิการถือครองคลื่นความถี่ที่ บมจ. อสมท ต้องได้รับ รวมทั้ง
ค่าเสียโอกาสทางธุรกิจในการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการกาหนดค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่และ
ค่าเสียโอกาสดั งกล่าว ให้คานึงถึงสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อให้เหมาะสมและเป็นธรรมด้วย ซึ่ง บมจ. อสมท จะได้รายงานให้ทราบต่อไป เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากสานักงาน
คณะกรรมการ กสทช. แล้วเช่นเดียวกัน
นายพิทักษ์ เนตรเพชราชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามและมีความเห็น ดังนี้
1. จานวนเงินชดเชยที่คาดว่า คณะกรรมการ กสทช. พิจารณาจ่ายให้กับ บมจ. อสมท จากการคืนใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการสาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายเลข 14
ช่อง MCOT Family
2. การพิจารณาเงินชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน์ฯ
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นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. คณะกรรมการ กสทช. จะพิจารณาจานวนเงินชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการโทรทัศน์แบบความคมชัดปกติ (Standard Definition :SD) หมวดหมู่ช่องรายการ
สาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายเลข 14 ช่อง MCOT Family โดย บมจ. อสมท ต้องนาส่งเอกสารต่างๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. พนักงาน บมจ. อสมท ที่ปฏิบัติงานในช่องรายการหมายเลข 14 ช่อง MCOT Family ได้รับการมอบหมายให้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของ บมจ. อสมท แทน
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
ประธานในที่ประชุมฯ มอบหมายให้นางสาวศิริกุล เลากัยกุล กรรมการ บมจ. อสมท ในฐานะประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นางสาวศิริกุล เลากัยกุล ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 24
เมษายน 2562 เรื่องข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานอื่นแล้ว มีความเห็นว่า หลักการ
ของการปรับค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นั้น ได้ให้ความสาคัญกับเบี้ยประชุม
กรรมการมากกว่าค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทาหน้าที่ และเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพของกรรมการ
ในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งคณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
จึงเห็นควรปรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการ ประจาปี 2562 ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดนาเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาดังนี้
1) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2562
ปี 2562
ชื่อคณะ
1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)

30,000.- (ปรับใหม่)
15,000.- (ปรับใหม่)

20,000.-/เดือน
ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
(ปรับใหม่)

12,500.- (คงเดิม)
10,000.- (คงเดิม)

5,000.-/เดือน (คงเดิม)
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ปี 2562
ชื่อคณะ

ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม
(เฉพาะกรณีที่มาประชุม)
10,000.-/เดือน (คงเดิม)
10,000.-/เดือน (คงเดิม)
10,000.-/เดือน (คงเดิม)
10,000.-/เดือน (คงเดิม)
10,000.-/เดือน (คงเดิม)
10,000.-/เดือน (คงเดิม)

3) คณะกรรมการสรรหา
4) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะทางานชุดต่างๆ นอกเหนือจากข้อ 1)
- 7) เฉพาะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท
หากกรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทางานในชุดต่างๆ มากกว่า 2 คณะ

นอกเหนือจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท (โดยให้นับรวมทั้งคณะกรรมการในข้อ 2 -8) ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง 2 คณะเท่านั้น
(คงเดิม)
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตาแหน่งในระหว่างเดือน
ให้คานวณตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการทุกคณะ ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 (ปรับใหม่)
2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ไม่มี

3) กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการปี 2562
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจาปีของกรรมการปี 2562 เป็น
หลักเกณฑ์เดียวกับปี 2561 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
วงเงินโบนัสประจาปีของกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกาไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน
ในกรณี ที่ บมจ. อสมท ได้ รั บคะแนนประเมิน ผลการดาเนิน งาน ต่ ากว่ าระดั บ 3.00 ให้ ป รับ ลดโบนั ส
กรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้
- ระดับคะแนนต่ากว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน
- ระดับคะแนนต่ากว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ไ ด้ รับ โบนั ส เพิ่ ม อีกร้อ ยละ 25 และ ร้อยละ 12.5
ตามลาดับ
นายสุ ช าติ กั มพลกั ญ จนา ผู้ ถื อหุ้ น สอบถามว่ า หลั ก เกณฑ์ การจ าแนกระหว่ า งการประชุ ม ผู้ ถือ หุ้น กับ การประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท
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ประธานในที่ป ระชุ มฯ ชี้ แจงว่ า การประชุ มผู้ ถือหุ้นไม่ถือเป็น การประชุ มคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ การประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดไว้เดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้นมีวาระเพิ่มเติมหรือจาเป็นเร่งด่วน แต่สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้
ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น มีความเห็นและสอบถามดังนี้
1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ถึงแม้จะมีระยะเวลาใกล้เคียงกับ การ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แต่หากมีการประสานงานระหว่างผู้ แทนกระทรวงการคลัง กับ บมจ.
อสมท เพื่อให้สามารถนาเสนอขอเปลี่ยนแปลงในวาระอื่นได้ จะทาให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่งอาจมากกว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เปลี่ยนแปลง
2. วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ บมจ. อสมท ที่ อายุครบ 65 ปี ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
ประธานในที่ประชุมฯ ชี้แจงว่า
1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บมจ. อสมท ได้ส่งเอกสารการประชุมให้
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 28 วัน และในวันประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้มอบฉันทะ รวมถึงผู้ที่ไม่ได้มาประชุม
ซึ่ ง ตามหลั กการกากับ ดู แลกิจ การที่ ดี ผู้ ถือหุ้น ทุ กรายต้ องได้ รับ ข้อมู ล โดยเท่ า เที ย มกัน หากมี การเปลี่ ย นแปลงข้อมู ล
นอกเหนือจากที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้น จะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นอานาจของ
ผู้ถือหุ้น จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้บริษัทไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. กรรมการ บมจ. อสมท ที่ อายุครบ 65 ปี ตาม พ.ร.บ.คุณสมบั ติม าตรฐานส าหรับกรรมการและพนั กงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 หรือกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ ยังคงมีวาระการดารงตาแหน่งมากกว่า 2 เดือน จึงเป็นอานาจ
ของคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง โดยจะมีวาระการดารงตาแหน่ง
ตามระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามและความเห็น ดังนี้
1. การมีผลบังคับใช้ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีผู้แทนจากกระทรวงการคลังเข้าร่วม
ประชุ ม ด้ว ย ในฐานะผู้ ถือหุ้น ที่ถือหุ้น เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น ทั้ งหมดที่ จ าหน่ ายแล้ว ซึ่ง ตามกฎหมายสามารถขอ
เปลี่ยนแปลงหรือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากที่นาเสนอผู้ถือหุ้น ได้ ดังนั้น จึงควรเสนอให้พิจารณา
ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากมติ ครม. มีผลบังคับแล้ว
3. เนื่องจาก บมจ. อสมท มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียน การแต่งตั้งกรรมการบริษัท จึง ต้อง
ปฏิบัติตาม พรบ. บริษัทมหาชนจากัด และ พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งแนวปฏิบัติมีความขัดแย้ง จึงควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการสรรหา
กรรมการบริษัทให้มีความสอดคล้องและรวดเร็ว
นางปานทิพย์ ศรีพิมล ในฐานะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ชี้แจงดังนี้
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีผลบังคับใช้ในทันที ดังนั้นกระทรวงการคลัง ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานราชการ จึงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจาก บมจ. อสมท เป็นบริษัทมหาชน จึงต้องนาเสนอที่ประชุม
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ผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดด้วย อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ได้ส่งเอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 ล่วงหน้าก่อนการประชุม 28 วัน หากกระทรวงการคลังเสนอขอให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มวาระการ
ประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จะเป็นการขัดต่อหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และไม่เป็น
ธรรมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ได้ลงคะแนนเสียงโดยการมอบฉันทะมาล่วงหน้า รวมถึงผู้ที่ไม่ได้มาประชุมด้วย
2. การดาเนินการสรรหากรรมการบริษัท ได้ดาเนินการตามหลักการของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ควบคู่กันกับ
กฎหมายและระเบีย บต่า งๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิส าหกิจ โดยหลักการสรรหากรรมการบริษัท จะพิ จารณาจากบุคคลที่ มี
คุณสมบัติตามความต้องการและความจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix)
นายพรชัย มีมาก ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวบุศนีย์ อร่ามเจริญ สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุม
นางสาวศิริกุล เลากัยกุล ในฐานะประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า การจ่ายเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรณีที่
กรรมการเข้าร่วมประชุมเท่านั้น แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. วิสัยทัศน์ในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทที่จะทาให้องค์กรเติบโต ภายในระยะเวลา 3 ปี
2. การเปิด เผยข้อมูล และประเด็น ต่า ง ๆ ในการประชุม คณะกรรมการบริษั ท ที่ สามารถเปิด เผยให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบ
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ วาระการประชุมและสถิติ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรายงาน
ประจาปี ตามหลักเกณฑ์ การกากับดูแลกิจการที่ดีและประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระเบียบวาระการประชุม ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องผลการดาเนินงาน ทิศทาง
ของธุรกิจ และการติดตามการดาเนินงาน ตามกระบวนการเพิ่มสมรรถนะขององค์กร ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และตามเกณฑ์ชี้วัดขององค์กร
2. บมจ. อสมท ได้สื่อสารต่อสาธารณชนแล้วว่า จะไม่ดาเนินงานด้านธุรกิจสื่อเพียงอย่างเดียว แต่จะกระจาย
ความเสี่ยง และหาแหล่งรายได้เพิ่ม นอกเหนือจากธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจวิทยุ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยเฉพาะการบริหาร
จัดการทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะเป็นการสร้างรายได้อื่นมาทดแทนรายได้สัมปทาน
นายพิทักษ์ เนตรเพชราชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. ประมาณการรายได้ของปี 2562
2. การนาเงิน ค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลฯ
ช่อง 14 ช่อง MCOT Family มาเป็นเงินปันผล
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงว่า
1. บมจ. อสมท ตั้งเป้าหมายการดาเนินงานในปี 2562 อย่างน้อยต้องไม่ขาดทุนเพื่อให้สามารถมีผลตอบแทน
กลั บคื นให้กับ ผู้ถือหุ้น อย่ างไรก็ตาม ธุ รกิจด้ านสื่ อสารมวลชนในช่ วงเวลานี้ โดยเฉพาะสื่ อโทรทั ศน์ มี การปรับเปลี่ ย น
แผนกลยุทธ์ ของสถานี ทุก 3 เดื อน ทาให้ยากต่ อการคาดการณ์สถานการณ์ทางธุรกิจ บมจ. อสมท จึง ต้องดาเนิ นการ
หารายได้จากทรัพย์สินส่วนอื่น เช่น การพัฒนาที่ดิน ซึ่งคาดว่าในไตรมาส 4 จะสามารถนาเสนอกระทรวงการคลังพิจารณา
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การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และในไตรมาสแรกของปี 2563 จะได้ความชัดเจนของผู้ร่วมทุนกับ บมจ.
อสมท
2. ค่ า ชดเชยการคื น ใบอนุ ญ าตให้ ใช้ คลื่ นความถี่เพื่ อให้ บริการโทรทั ศน์ ภาคพื้ นดิ นในระบบดิ จิ ตอลฯ ต้ องรอ
ความชั ดเจนจากคณะกรรมการ กสทช. ส าหรั บ การจะน าเงิ นดั งกล่ าวมาจ่ ายเป็ น เงิ นปั นผลต้ องพิ จารณาก าไรจากผล
ประกอบการ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า บมจ. อสมท ควรลงทุนด้ านเทคโนโลยีเกี่ยวกับฐานข้อมูล รวมทั้ง
การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นโดยเฉพาะของสถานีวิทยุฯ ให้มีความทันสมัยและทันสถานการณ์ เพื่อให้
การรับชมรับฟังรายการย้อนหลังทั้งจากโทรทัศน์ และวิทยุ มีความสะดวกและรวดเร็ว สามารถรับชมและรับฟังรายการ
ย้อนหลังได้ทันท่วงที
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงว่า
1. ทิศทางธุรกิจของ บมจ. อสมท จะเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจสื่อ เป็นธุรกิจของ Data information ซึ่งในปัจจุบัน
ข้อมูลข่าวสารเยอะมาก แต่ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งตอนนี้ บมจ. อสมท อยู่ระหว่างดาเนินการ
อาจต้องใช้เวลาพอสมควร
2. รายการวิทยุของ บมจ. อสมท ขณะนี้อยู่ในระบบออนไลน์หมดแล้ว และจะนาข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไป
ปรับปรุงการรับชมรับฟังรายการย้อนหลังต่อไป
นายพิทักษ์ เนตรเพชราชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. จานวนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ที่ บมจ. อสมท ต้องคืนให้ สานักงาน กสทช.
2. ค่าชดเชยจากการคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ที่คาดว่าจะได้รับจาก สานักงานคณะกรรมการ กสทช.
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงว่า
1. จานวนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ที่ต้องคืนให้ สานักงาน กสทช. มีจานวนประมาณ 140 เมกะเฮิรต์
ซึ่ง บมจ. อสมท ได้มีหนังสือ แจ้งให้ กสทช. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามสิทธิการถือครอง
คลื่นความถี่ที่ บมจ. อสมท ควรจะต้องได้รับ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่ กสทช. จัดตั้งขึ้น
2. บมจ. อสมท ได้นาเสนอเนื้อหารายการผ่านช่องทางใหม่ ๆ ดังนี้
2.1 สานักข่าวไทยได้มีการปรับปรุงช่องทางการนาเสนอเนื้อหารายการของสานักข่าวไทยผ่านสื่อออนไลน์ให้มี
ความน่าสนใจและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2.2 การปรับปรุงเว็บไซต์ www.mcot.net ให้สามารถนาเนื้อหารายการของทุกแพลตฟอร์มทั้งโทรทัศน์ วิทยุ
สานักข่าวไทย มารวมไว้ในเว็บไซต์ www.mcot.net ทั้งหมด
2.3 ธุรกิจวิทยุ จะเพิ่มรูปแบบการนาเสนอไปสู่แพลตฟอร์มใหม่รองรับพฤติกรรมของผู้ฟัง เช่น
(1) รูปแบบ Podcast มีการนาเสนอเรื่องราวๆ ดีๆ สาหรับผู้ฟัง ปัจจุบัน Podcast ของ บมจ. อสมท
ติดอันดับหนึ่งในสิบของผู้ที่นิยมฟัง Podcast ในประเทศไทย
(2) Wham เป็น Music Platform ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่สาหรับแพลตฟอร์มที่รวม
ค่ายดนตรีกว่า 500 แห่ง มารวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยจะเปิดตัวกลางเดือนมิถุนายน 2562
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(3) การพัฒนาแอปพลิเคชันฟังเพลิน โดยการรวบรวม content provider ทั้งสถานีวิทยุของ อสมท. และ
วิทยุชุมชน ทั่วประเทศ โดยมีแนวคิดสามารถรับฟังรายการวิทยุที่เป็นดีเจท้องถิ่นได้ทั่วโลก
ประธานในที่ประชุม ชี้แจงว่า บมจ. อสมท กาลังดาเนินการปรับปรุงแอปพลิเคชั่นของวิทยุ เพื่อให้สามารถฟังรายการทาง
ออนไลน์ย้อนหลังได้ดีขึ้น และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้รับฟังมากขึ้น
นายพิทักษ์ เนตรเพชราชัย ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้
1. ขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และตอบทุกคาถาม
2. บมจ. อสมท ควรนาเล่มรายงานประจาปีมาด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการไว้อ่านรายละเอียดและขีดเขียน
3. ความเป็นไปได้ในการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ทางแอปพลิเคชั่นของวิทยุ
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้
1. ขอบคุณ บมจ. อสมท ที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุมในการประชุมสามัญ
ประจาปี ได้มีโอกาสเข้ารับฟัง ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเดินทาง ไปร่วมทากิจกรรมกับ ผู้บริหารและ
นักจัดรายการของคลื่นวิทยุฯ เช่น thinking radio ซึ่งทาให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจแนวทางสังคมอุดมปัญญา ที่ บมจ. อสมท ทามา
โดยตลอด โดยต้องการให้ บมจ. อสมท ยึดแนวทางนี้และดาเนินการต่อไปในอนาคต
2. กาไรสะสมของ บมจ. อสมท ในปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ของ บมจ. อสมท ในปี 2562-2566 ในหัวข้อ
กลยุทธ์ที่ 3 เรื่องการเสริมสร้างความแข็งแรงทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนระยะยาวของบริษัท
3. การดาเนินการโครงการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ + 20 ไร่ ของ บมจ. อสมท
4. รายได้จากสัญญาร่วมดาเนินกิจการโทรทัศน์สี ช่อง 3 เมื่อสิ้นสุดสัญญา
5. รายได้จากการลงทุนใน บจ.พาโนราม่า เวิลด์ไวด์
6. สถานวิทยุฯ ของ บมจ. อสมท ได้รับความความนิยมเป็นอย่างมาก และสามารถสร้างเครือข่ายให้กับ บมจ. อสมท ได้
7. สาเหตุที่ทาให้อันดับความนิยมของช่อง 9 MCOT HD ต่าลงเมื่อเทียบกับช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลอื่น
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. บมจ. อสมท ยังคงมีกระแสเงินสดของ บมจ. อสมท เพียงพอในการดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยังคง
ต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่เกินความจาเป็น รวมถึงการสร้างรายได้เพิ่มจากการบริหารจัดการทรัพย์สินอื่น โดยเฉพาะ
การพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ + 20 ไร่ ของ บมจ. อสมท ที่ขณะนี้อยูใ่ นกระบวนการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง
2. สัญญาร่วมดาเนินกิจการโทรทัศน์สี ช่อง 3 จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ปี 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อรับมอบคืนจากสถานีโทรทัศน์ฯ ช่อง 3 โดยมีการเจรจาแนวทางการดาเนินการหลายแนวทาง เช่น
อุปกรณ์หรือที่ดิน ที่สถานีโทรทัศน์ฯ ช่อง 3 จะขอซื้อหรือเช่าเพื่อใช้ดาเนินธุรกิจต่อ หรือส่งมอบคืนให้กับ บมจ. อสมท
เป็นต้น
3. บมจ. อสมท ดาเนินธุรกิจโทรทัศน์โดยร่วมกับพันธมิตรในการผลิตรายการมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นการทา
ธุรกิจร่วมกัน แต่เมื่อมีการเปิดประมูลใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทาให้
พันธมิตรที่เคยทาธุรกิจร่วมกันเข้าประมูลใบอนุญาตฯ และมีช่องรายการเป็นของตนเอง เช่น เวิร์คพอยท์ แกรมมี่ กลุ่มเนชั่น
เป็นต้น และย้ายรายการที่ตนเองผลิตซึ่งเป็นรายการที่ได้รับความนิยมสูง ไปนาเสนอผ่านช่องรายการของตนเอง ในขณะที่
บมจ. อสมท มีความชานาญเฉพาะในด้านการผลิตและนาเสนอรายการประเภทข่าว ซึ่งได้รับความนิยมน้อยกว่ารายการ
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บันเทิง อีกทั้งมีคู่แข่งในการนาเสนอรายการประเภทเดียวกันมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ ทาให้อันดับความนิยมของช่อง 9
MCOT HD ลดลง
4. บมจ. อสมท พยายามบริหารต้นทุนของ บมจ. อสมท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์มากที่สุด โดยการบริหาร
จัดการเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีอยู่ การแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อทาธุรกิจเรื่อง
data information และการพัฒนาปรับปรุงการนาเสนอรายการวิทยุฯ ในรูปแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท จะ
ยังคงรักษาไว้ซึ่งสังคมอุดมปัญญา และเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ ในการสร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม เที่ยงตรง สร้างสรรค์
และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้
1. รายการที่ผลิตโดยบริษัท เจเอสแอล จากัด และ บริษัท ทีวีบูรพา จากัด เช่น รายการเจาะใจ และรายการคนค้นคน
เป็นรายการที่มีคุณภาพ และเป็นผู้ผลิตรายการที่มีศักยภาพที่จะสามารถสร้างสรรค์รายการโดยการปรับเปลี่ยนให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้น น่าจะช่วยเพิ่มอันดับความนิยมให้กับช่อง 9 MCOT HD ได้
2. รายได้ของสถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 95 เมกะเฮิร์ตซ์ เมื่อเทียบกับสถานีวิทยุฯ ที่นาเสนอรายการเพลงลูกทุ่งในรูปแบบ
เดียวกัน
ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้
1. บมจ. อสมท มีภารกิจหลักด้านการสื่อสาร จึงควรให้ความสาคัญกับธุรกิจด้านโทรทัศน์และวิทยุฯ ถึงแม้ว่าธุรกิจนี้จะ
อยู่ ใ นช่ ว งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและประสบปั ญ หา เพราะผู้ ช มรายการผ่ า นจอโทรทั ศน์ ล ดลง เนื่ อ งจากรายการไม่ มี
ความน่าสนใจ รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้ง บมจ. อสมท ยังไม่ได้สร้างภาพจาหรือเอกลักษณ์ ที่ชัดเจนในการ
นาเสนอเนื้อหาของ บมจ. อสมท ดังนั้น หาก บมจ. อสมท มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่
สามารถสร้างสรรค์และผลิตรายการที่ดี น่าสนใจ แตกต่าง มีเนื้อหาและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนสามารถเข้าถึงกลุ่มคนแต่ละกลุ่ม
ได้อย่างหลากหลาย จะสามารถขยายกลุ่มเป้าหมาย และตลาดในประเทศเพื่อนบ้านได้
2. บมจ. อสมท ควรสร้ า งสรรค์รายการที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ กและผู้ ใหญ่ สามารถรับ ชมด้ ว ยกั น ได้
เพื่อส่งเสริมความเป็นครอบครัว
3. บมจ. อสมท ควรสนับสนุนและส่งเสริม เด็กไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ ให้มีโอกาสเข้ามาสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อ
ของ บมจ. อสมท มากขึ้น
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงดังนี้
1. สานักการตลาดของ บมจ. อสมท วิเคราะห์กลุ่มคนดูช่อง 9 MCOT HD กับกลุ่มผู้ฟังรายการวิทยุของ อสมท. แล้ว
ส่วนใหญ่จะมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้น การปรับเปลี่ยนรายการให้มีเนื้อหา (Content) เป็นวัยรุ่นแบบช่องอื่นๆ ค่อนข้างยาก
พอสมควร และปัจจุบันรายการของวัยรุ่น ในช่องรายการต่างๆ มีจานวนมากขึ้น แต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 30-40
ไม่ได้ติดตามเนื้อหารายการผ่านสื่อโทรทัศน์เท่าที่ควร โดยจะสนใจข่าวสารจากโทรศัพท์มือถือ มากกว่า เพราะง่ายและ
สะดวกต่อการรับชม หาก บมจ. อสมท จะนาเสนอรายการที่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ให้ความสนใจร่วมกัน จะต้องเป็น เนื้อหาที่
สามารถดูหรือรับชมร่วมกันภายในครอบครัวและสามารถโต้ตอบ (Interactive) ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการคืนใบอนุญาต
ช่อง 14 ต่อ กสทช. แล้ว บมจ. อสมท พิจารณาการปรับผังรายการของช่อง 9 MCOT HD ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ชม และเข้าถึงกลุ่มผู้ชมซึ่งรวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น
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2. เดิมคลื่นวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 95 เมกะเฮิร์ตซ์ ของ บมจ. อสมท เป็นคลื่นวิทยุฯ เพลงลูกทุ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ต่อมามีคลื่นวิทยุฯ ที่นาเสนอเพลงลูกทุ่งเพิ่มขึ้น และมีความเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น (Segment) จึงเกิดเป็น
Local Radio เช่น วิทยุฯ หมอลา ซึ่งกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มคนอีสาน ที่จะมีความเหนียวแน่นมาก ในขณะที่ค่าลิขสิทธิ์
เพลงมีมูลค่าค่อนข้างสูง ต่างจากสถานีวิทยุที่มีการจัดรายการวิทยุ ฯ ในลักษณะของการพูดคุย ซึ่งไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์
จึงทาให้การทากาไรต่อนาที หรือ margin per minute สูงกว่าคลื่นวิทยุฯ ที่เป็นคลื่นเพลง
นายสุวิช สุทธิประภา ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและชี้แจงว่า
1. ความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องที่ดี ทาให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. อสมท มีกาลังใจที่จะ
ทางานรับใช้สังคมต่อไป
2. ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานีวิทยุฯ เอฟ.เอ็ม. 100.5 เมกะเฮิร์ตซ์ ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนคลื่นวิทยุฯ ของ บมจ.
อสมท และจะพัฒนาให้เป็นสถานีวิทยุฯ ประเภทคลื่นข่าวและสาระความรู้ที่อุดมปัญญาให้มีอันดับความนิยมสูงสุด
3. การรับฟังรายการวิทยุย้อนหลัง มีปัจจัยเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการ
อินเตอร์เน็ต โดย บมจ. อสมท ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น
4. สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของ บมจ. อสมท คือการทางานเบื้องหลังในการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
5. บมจ. อสมท ได้ปรับปรุงการรายงานข่าวให้มีมุมมองที่หลากหลาย นาเสนอข้อดี ข้อเสีย เพื่อหาทางออกให้สังคม
ตามกรอบของคาว่า สังคมอุดมปัญญา
นายพิทักษ์ เนตรเพชราชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
1. แนวทางการต่อสัญญาร่วมดาเนินกิจการโทรทัศน์สี ช่อง 3 และแนวทางการดาเนินการภายหลังสิ้นสุดสัญญา
2. การสร้างกาไรจากสื่อออนไลน์ หรือสื่อดิจิตอล
3. ต้นทุนการดาเนินการของสื่อดิจิตอล (Digital media)
4. การเชื่อมเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ ที่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของจีนจะพัฒนาขึ้น
ใช้ในอนาคต
นายสุชาติ กัมพลกัญจนา ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บมจ. อสมท ควรนาเสนอข่าวที่แตกต่าง มีข้อมูลและมุมมองที่ไม่ซ้ากับ
ช่องรายการหรือสื่ออื่น รวมถึงควรนาเสนอเนื้อหาสาระที่ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับคนไทย
นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ชี้แจงเกี่ยวกับสัญญาร่วมดาเนินกิจการโทรทัศน์สี ช่อง 3 ซึ่งจะสิ้นสุดใน
เดือนมีนาคม 2563 ว่า เป็นการให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อค ซึ่งคณะกรรมการ กสทช. ได้มีประกาศยุติ
การให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ฯ ระบบดังกล่าวแล้ว และจะต้องคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวให้ คณะกรรมการ กสทช. นาไป
ดาเนินการจัดสรรใหม่ ดังนั้น ในส่วนของทรัพย์สินที่ บมจ. อสมท จะได้รับหลังการสิ้นสุดสัญญา จะเป็นอุปกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นระบบอนาล็อคที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว สาหรับที่ดินที่หนองแขมซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ถ่ายทาละครของ ช่อง 3 อยู่ใน
ระหว่างการเจรจาเช่าใช้พื้นที่ดังกล่าว
ประธานในที่ประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจาปี 2562 และหลักเกณฑ์การจ่าย
โบนัสกรรมการปี 2562
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจาปี 2562 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ตามที่
บริษัทเสนอจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

537,669,935
4,857,407
16,700
1,768,701

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

หรือ ร้อยละ 98.7795
หรือ ร้อยละ 0.8923
หรือ ร้อยละ 0.0030
หรือ ร้อยละ 0.3249

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รองประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครในการเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนน
เสียง และเชิญรับของที่ระลึกจากกรรมการผู้อานวยการใหญ่ บมจ. อสมท รวมทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่
มาร่วมประชุมในวันนี้
สรุปผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 196 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 119 ราย รวมเป็นจานวนผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุม 315 ราย เท่ากับ 544,313,143 หุ้น หรือร้อยละ 79.2190 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ เลขานุการบริษัท ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายเขมทัตต์ พลเดช)
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)

(นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล)
รองประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
ประธานในทีป่ ระชุม

