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ส่ วนที 1

การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ นับเป็ นผูผ้ ลิตสื# อหนังสื อพิมพ์และสิ# งพิมพ์ช' นั นํา
ของประเทศ ซึ# งประกอบด้วยหนังสื อพิม พ์ม ติ ชน หนังสื อพิ มพ์ข่าวสด หนังสื อพิม พ์ประชาชาติ ธุ รกิ จ
นิตยสาร มติชนสุ ดสัปดาห์ นิตยสารเส้นทางเศรษฐี นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน นิ ตยสารศิลปวัฒนธรรม
หนังสื อพ๊อกเก็ตบุ๊คอีกกว่าเดื อนละ 30 ปก นอกจากนี' ยงั มีสื#อใหม่อย่างอินเตอร์ เน็ตที# เชื# อมโยงกับคนรุ่ น
ใหม่ สํ า หรั บ หนั ง สื อพิ ม พ์ แ ละนิ ต ยสารทุ ก ฉบับ อาทิ www.matichon.co.th, www.khaosod.co.th,
www.prachachat.net, http://info.matichon.co.th/weekly www.technologychaoban.com, www.sentangsedtee.com,
เป็ นต้น และในปั จจุบนั ยังได้มีการผลิตรายการทีวี สกู๊ปข่าว สารคดี ให้กบั ช่องทีวตี ่างๆ อีกด้วย
และยังให้บริ การโฆษณาและจัดทําสื# อโฆษณาทุกชนิดรวมถึงรับจ้างทําวัสดุโฆษณาทุกชนิ ด รับจัด
งานนิทรรศการและกิจการต่างๆ รวมทั'งการให้บริ การฝึ กอบรม และการจัดสัมมนาต่างๆ
บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลัก 4 ส่ วนคือ
1 หนังสื อพิมพ์ และ สิ# งพิมพ์ มีผลิตภัณฑ์หลักคือ หนังสื อพิมพ์มติชนรายวัน, หนังสื อพิมพ์
ข่าวสดรายวัน, หนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ราย 3 วัน, มติชนสุ ดสัปดาห์ (รายสัปดาห์), นิ ตยสาร
เทคโนโลยีชาวบ้าน รายปั กษ์, นิ ตยสารเส้นทางเศรษฐี รายปั กษ์, นิ ตยสารศิลปวัฒนธรรม รายเดือน
นอกจากนี'ยงั มีหนังสื อเล่มที#ออกโดยสํานักพิมพ์มติชนอีกจํานวนมาก รวมถึงรับจ้างโฆษณา
2. กลุ่มสื# ออิเล็กทรอนิกส์ New Media ได้แก่ มติชนออนไลน์ ซึ# งเป็ นเว็บไซต์ข่าว และ มติชนทีวี
ซึ# งรับจ้างผลิตรายการให้กบั ช่องทีวตี ่างๆ ทั'งช่องทีวตี ่างๆ
3. ศูนย์อาชีพและธุ รกิจมติชน เป็ น สถาบันอบรมอาชีพด้านอาหาร เบเกอรี# วิชาช่างและ การ
ท่องเที#ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และธุ รกิจรับจ้างพิมพ์
4. รับจ้างจัดงาน
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์ ก รธุ ร กิ จ สื# อ สารมวลชน ที# มุ่ ง ผลิ ต สื# อ ที# มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ด้ว ยความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีเสถียรภาพและความก้าวหน้าทางธุ รกิจทันสมัย สอดรับกับความเปลี#ยนแปลง
ทุกด้าน
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พันธกิจ
ผลิ ต สื# อที# มี ค วามถนัดและหลากหลาย พัฒนาองค์ก ร เป็ นผูน้ ํา ในการให้บ ริ ก ารข้อมู ล
ข่าวสาร เป็ นฐานข้อมูลของสังคมที# เที# ยงตรง เปิ ดกว้าง รองรั บและมี ส่วนร่ วมในการสร้ างความ
เจริ ญก้า วหน้า ความเปิ ดเผยโปร่ ง ใส ความยุติธ รรมทางสั ง คมในทุ ก มิ ติ เป็ นสถาบันทางด้า น
สื# อสารมวลชนที#มีคุณภาพ ยึดมัน# ในความจริ ง เปิ ดช่องทางการให้บริ การและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
สมัยใหม่ (New Media) ให้บริ การลูกค้าและผูส้ นับสนุนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
พัฒนานักสื# อสารมวลชนที#มีความสามารถ รับผิดชอบ มีจิตสํานึ กสาธารณะ มีความมัน# คง
ทางวิชาชี พ ส่ งเสริ มการเป็ นองค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื#อสร้ างสรรค์สังคมไทยให้เป็ นสังคมแห่ ง
ความรู ้ในที#สุด

1.2 การเปลีย นแปลงและพัฒนาการทีส ํ าคัญ
- การเปลีย นแปลงและพัฒนาการทีส ํ าคัญในส่ วนทีเ กียวกับกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายชื#อผูถ้ ือหุ ้น
1. นายขรรค์ชยั บุนปาน
2. บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
3. นางสมพร จึงรุ่ งเรื องกิจ
4. บริ ษทั ไซเบอร์ เวนเจอร์ จํากัด
5. น.ส.ปานบัว บุนปาน
6. นายปราปต์ บุนปาน
7. Thailand Securities
Depository Company Limited
for Dopository
8. อื#น ๆ
รวม
ทุนเรี ยกชําระแล้วของบริ ษทั ฯ
(บาท)
ทุนจดทะเบียน (บาท)

31/12/54
34.93
22.12
5.50
3.45
2.80
10.76

สัดส่ วนการถือหุ น้ (%)
31/12/55 31/12/56 31/12/57
34.93
34.93
34.93
22.12
19.71
19.97
5.50
5.50
5.50
3.45
3.45
3.45
2.80
2.80
2.80
10.76
2.20
2.43

31/12/58
34.93
20.07
5.50
3.45
2.80
2.43

20.44
100.00

20.44
100.00

30.82
100.00

31.41
100.00

30.92
100.00

185,349,200 185,349,200 185,349,200 185,349,200 185,349,200
225,349,200 225,349,200 225,349,200 225,349,200 225,349,200
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การพัฒนาเปลีย นแปลงในปี ทีผ ่ านมา
พ.ศ.2558 ต้องถือเป็ นปี แห่งการปรับปรุ งคุณภาพงานภายในของทุกหน่วยงานสําหรับเครื อ
มติชนทั'งระบบ พร้อมจัดทําแผนการดําเนินธุ รกิจอย่างรัดกุม
สําหรั บ การดํา เนิ นงานปกติ ตลอดปี แม้จะมี ปั จจัยภายนอกส่ งผลกระทบเข้ามา ปั ญหา
เศรษฐกิ จโลกชะลอตัว ยอดการลงโฆษณาตามสื# อต่างๆลดลง แต่ทุกหน่ วยงานในเครื อมติ ชนก็
พยายามฟันฝ่ าอุปสรรคอย่างเต็มความสามารถ
และในวัน ที# 1 พฤศจิ ก ายน 2558 มติ ช นได้ เ ริ# มจั ด รายการวิ ท ยุ “ทั ว ร์ อดี ต กั บ
ศิ ลปวัฒนธรรม” เป็ นโครงการความร่ วมมื อระหว่าง มติ ชนกับบริ ษทั สปริ ง นิ วส์ คอร์ เปอเรชั#น
จํากัด ในการจัดทํารายการสนทนาเกี#ยวกับเรื# องประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ออกอากาศทางสถานี
วิทยุ เอฟ.เอ็ม คลื#น 98.5 ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์เวลา 13.00 – 15.00 น.
วันที# 9 พฤศจิกายน 2558 มติชนได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่ วมมือสื# อมวลชนระหว่าง
เครื อมติชนกับหนังสื อพิมพ์ธานเนี ยน ประเทศเวียดนาม เพื#อแลกเปลี#ยนข่าวสาร บทความ สารคดี
ข้อ มู ล ทางวิ ช าการทางเศรษฐกิ จ เพื# อสร้ า งโอกาสให้ ก ับ ธุ ร กิ จโฆษณา และร่ วมมื อในการจัด
กิจกรรมระหว่างสื# อภูมิภาค
วันที# 8 มกราคม 2559 แถลงข่าว Matichon Moving Forward เข้าสู่ ธุรกิจดิจิทลั เต็มตัว
วันที# 4 มีนาคม 2559 มติชนลงนามความร่ วมมือกับมูลนิ ธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ เพื#อร่ วมกันขยายความรู ้ทางวิชาการให้แพร่ หลายเป็ นประโยชน์แก่สาธารณชน
นอกจากนั'น เครื อมติ ชนยังมิได้ละเลยงานกิ จกรรมเพื#อสังคมและสาธารณะซึ# งปฏิ บตั ิมา
ตลอด อาทิ โครงการปลูกต้นสักและต้นตะเคียน ณ วัดธรรมปั ญญา จ.นครนายก โครงการปลูก
ต้นสักและต้นตะเคียน ณ วัดมกุฎคีรีวนั อ.ปากช่ อง จ.นครราชสี มา และโครงการห้องสมุดพร้ อม
ปั ญญา 2558 เพื#อสนองพระราชปณิ ธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวาย
เป็ นพระราชกุศลเนื#องในโอกาสมหามงคลที#ทรงพระเจริ ญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
เครื อมติชนจะยังคงมุ่งมัน# ประกอบธุ รกิจสื# อเพื#อประโยชน์สาธารณะชนและสังคมโดยรวม
ด้วยความซื# อสัตย์สุจริ ตต่อวิชาชีพ เพื#อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง# ยืนของกิจการและประเทศชาติสืบไป
รางวัลที#ได้รับ
- ประกาศเกี ย รติ คุ ณ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- โล่ประกาศเกี ยรติคุณด้านองค์กร CSR เป็ นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน# คงของมนุษย์

แบบ 56-1 บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน) สิ นสุ ดวันที 31 ธ.ค.2558

4

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่ อยในปัจจุบันเป็ นดังนี5

99.99 %

99.96 %

1. บริ ษทั เข้าไปถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 % ในบริ ษทั ข่าวสด จํากัด ซึ# งมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ
125 ล้า นบาท บริ ษ ทั ข่ า วสด จํา กัด ประกอบกิ จการออกหนัง สื อพิ ม พ์รายวัน "ข่ า วสด" นับ เป็ น
หนังสื อพิมพ์ที#สร้ างประวัติศาสตร์ ไว้ในวงการหนังสื อพิมพ์เมืองไทย ที#ใช้ระยะเวลาดําเนิ นการเพียง
ไม่ กี# ปี สามารถยึ ด ครองส่ ว นแบ่ ง การตลาด มี ย อดจํา หน่ า ยเป็ นอัน ดับ 3 ของประเทศในกลุ่ ม
หนังสื อพิมพ์รายวันด้วยกัน และยังออกหนังสื อเฉพาะกิจด้วย
2. บริ ษทั เข้าไปถือหุ น้ ร้อยละ 99.96 % ในบริ ษทั งานดี จํากัด ซึ# งมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 15
ล้านบาท บริ ษทั งานดี จํากัด ประกอบกิ จการจัดจํา หน่ า ยหนัง สื อในเครื อ ของบริ ษทั ฯ และของ
สํานักพิมพ์อื#นๆ ให้แก่เอเย่นต์ต่างๆทั'งในกรุ งเทพมหานคร และต่างจังหวัด
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การจัดตั5งบริษัท
จดทะเบียนก่อตั'งเป็ นบริ ษทั จํากัด เมื#อวันที# 18 มกราคม พ.ศ. 2521 ในนาม บริ ษทั
มติชน จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ# มแรก 1 ล้านบาท มีวตั ถุประสงค์เพื#อประกอบธุ รกิจการพิมพ์
โดยเป็ นผูพ้ ิมพ์หนังสื อและนิ ตยสารต่างๆ และรับจ้างโฆษณา ต่อมาบริ ษทั ได้ยื#นเรื# องเข้าเป็ นบริ ษทั
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและได้รับ อนุ ม ตั ิ เป็ นบริ ษ ทั จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื#อวันที# 15 ธันวาคม 2532 หลังจากนั'นแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน
จํากัดต่อกรมทะเบี ยนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื# อวันที# 2 ธันวาคม 2536 ทะเบี ยนเลขที#
0107536001451 (เดิมเลขที# บมจ.219) ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียนทั'งสิ' น 225,349,200 บาท และมีทุน
ที# อ อกและชํา ระแล้ว 185,349,200 บาท มู ล ค่ า ตราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ ้น สามัญ
185,349,200 หุ น้
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจหนังสื อพิมพ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักเป็ น
หนังสื อพิมพ์และนิตยสาร ซึ# งสามารถแยกออกเป็ นประเภทได้ดงั นี'
1. หนังสื อพิมพ์
หนังสื อพิมพ์ มติชนรายวัน : เป็ นหนังสื อพิมพ์คุณภาพที#เน้นการรายงานข่าวแบบ
วิเคราะห์เจาะลึ กด้านการเมือง เศรษฐกิ จ สังคม รวมทั'งกระแสทรรศน์ คุ ณภาพชี วิต กระบวนการ
ยุติธรรม กี ฬา สตรี และคนรุ่ นใหม่ มุ่งให้ข่าวสารความรู ้ ทิ ศทางในการกําหนดนโยบายรั ฐและ
ปรากฏการณ์ของสังคม เป็ นหนังสื อพิมพ์ที#เน้นในเชิงเนื'อหาเป็ นหลัก จัดเป็ นหนังสื อในกลุ่ม Hard
News ตอบสนองกลุ่ ม ผู ้อ่ า นที# มี ค วามรู ้ ดัง นั'น ข่ า วสารของมติ ช นจึ ง ให้ ค วามสํ า คัญ กับ ความ
น่ าเชื# อถื อถูกต้องเป็ นกลาง และเป็ นข่าวที#ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชนส่ วนใหญ่
รายงานข่าวด้วยความรอบรู ้ รอบด้าน มี ความลุ่ มลึ ก มี เนื' อหาในเชิ งสร้ างสรรค์หรื อบันเทิ งที# ใ ห้
สุ นทรี ยะกับคนอ่าน บริ ษทั ฯ เริ# มจัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสื อพิมพ์มติชนรายวัน ตั'งแต่ พ.ศ.2521
ยอดผูอ้ ่านเฉลี#ย 500,000 ฉบับต่อวัน ตลอดระยะเวลาที#ผา่ นมา หนังสื อพิมพ์มติชนมีการปรับปรุ งทั'ง
รู ป แบบ และเนื' อ หา เพื# อ ตอบสนองความต้องการของผูอ้ ่ า น ผลจากการทํา งานที# ทุ่ ม เท ทํา ให้
หนังสื อพิมพ์มติชนรายวันได้รับรางวัลเกี ยรติยศมากมาย รวมทั'งรางวัลชนะเลิ ศข่าวยอดเยี#ยมจาก
มูลนิ ธิอิศราอมันตกุล ซึ# งเป็ นการยืนยันได้ดีถึงความเป็ น “หนังสื อพิมพ์คุณภาพ เพื#อคุ ณภาพของ
ประเทศ”
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หนังสื อพิมพ์ ข่ าวสด : เป็ นหนังสื อพิมพ์ที#มีเนื'อหาข่าวสารครอบคลุมกลุ่มผูอ้ ่านใน
ระดับมวลชนอย่างกว้างขวางรายงานข่าวและปรากฏการณ์ที#สําคัญในสังคมอย่างครบถ้วนรอบด้าน
เน้น การนํา เสนอเรื# อ งราวที# มี ผลกระทบต่ อชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข องผูค้ นทั#ว ไป ไม่ ว่า จะเป็ นข่ า ว
อาชญากรรม ข่าวสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง สิ# งแวดล้อม การศึ กษา สถาบันราชภัฎ วัฒนธรรม
เกษตร ท่องเที#ยว สตรี เยาวชน การตลาด ต่างประเทศ บันเทิง กีฬา พระเครื# อง รวมทั'งบทความและ
บทวิเคราะห์ ตลอดจนบทละครโทรทัศน์ที#กาํ ลังได้รับความนิ ยม เป็ นที#ยอมรับจากผูอ้ ่านเป็ นอย่าง
สู งในการเสนอข่าว “ครบทุกรส สดทุกเรื# อง” ทําให้หนังสื อพิมพ์ข่าวสดได้รับความยอมรับเชื# อถื อ
จากมวลชนจํานวนมหาศาลอย่างรวดเร็ ว จนกลายเป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันแนวข่าวชาวบ้านที# มี
ยอดขายเป็ นลํา ดับ 3 ของประเทศ บริ ษ ทั ข่ า วสด จํา กัด เริ# มจัดพิ มพ์และจํา หน่ ายหนังสื อพิ ม พ์
ข่ า วสด ตั'ง แต่ พ.ศ. 2534 ยอดผูอ้ ่ า นเฉลี# ย 500,000 ฉบับ ต่ อ วัน ด้ว ยที ม งานบริ ห าร และกอง
บรรณาธิ ก ารที# มี ค วามเชี# ย วชาญ และประสบการณ์ สู ง เสนอข่ า วฉั บ ไว เจาะลึ ก และเกาะติ ด
สถานการณ์อย่างตรงไปตรงมา รางวัลข่าวยอดเยี#ยมจากมูลนิ ธิอิศราอมันตกุล และประกาศนี ยบัตร
เกี ยรติ คุณที# ได้รับจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ย่อมเป็ นสิ# งบ่ งบอกถึ งคุ ณภาพของหนังสื อพิม พ์
ข่าวสดเป็ นอย่างดี
หนังสื อพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ : เป็ นหนังสื อพิมพ์ธุรกิจ – เศรษฐกิจ ราย 3 วัน ฉบับ
แรกในประเทศไทย ได้รับความนิยมเชื#อถืออย่างกว้างขวางในหมู่นกั ธุ รกิจ นักลงทุน เจ้าของกิจการ
และผูบ้ ริ หารระดับสู งทั'งภาครัฐและเอกชน ประชาชาติธุรกิจนําเสนอข่าวสารข้อมูล บทความ และ
บทวิเคราะห์ ทางธุ รกิ จที# รวดเร็ ว ทันต่อเหตุ การณ์ ในทุ กด้าน อาทิ เช่ น ข่าวการเมื อง การค้า การ
ลงทุนต่างประเทศ การเงิน การตลาด เศรษฐกิ จ ภูมิภาค ไอซี ที อสังหาริ มทรัพย์ สังคม ท่องเที#ยว
บริ การ รถยนต์ ซี เอสอาร์ เฮชอาร์ ดี ไลฟ์ กี ฬา ฯลฯ วางจําหน่ ายทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี
บริ ษทั ฯ เริ# มจัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ตั'งแต่ พ.ศ.2521 ยอดจําหน่ายเฉลี#ย
120,000 ฉบับ ต่อ 3 วัน ด้วยการเสนอข่าววิเคราะห์ในเชิงข้อมูล ที#สามารถใช้อา้ งอิงในการประกอบ
ธุ รกิ จอย่างกว้างขวาง เป็ นหนังสื อพิมพ์ธุรกิจ-เศรษฐกิ จฉบับเดียวที#ได้รับรางวัลข่าวยอดเยี#ยม จาก
มูลนิธิอิศราอมันตกุล
2. นิตยสาร
นิตยสารมติชนสุ ดสั ปดาห์ : เป็ นหนังสื อพิมพ์วเิ คราะห์ข่าวรายสัปดาห์ ที#ครบครัน
ด้วยสาระ ข่าวสาร วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์ ทั'งเหตุการณ์ดา้ นการเมือง สังคม
เศรษฐกิจ ต่างประเทศ และอื#นๆ พร้อมด้วยบทความจากนักคิด นักเขียนที#เลื#องชื#อ เรื# องสั'น เรื# องยาว
บันเทิง กีฬา เกร็ ดสาระที#น่าสนใจ เลือกสรรมาให้อ่านกันอย่างรื# นรมย์ท' งั ครอบครัว นอกจากนี'ยงั
เป็ นนิ ตยสารวิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ที#ดาํ รงอยูอ่ ย่างมัน# คง เป็ นที#เชื#อถือในหมู่ผอู ้ ่านมานานกว่า 30
แบบ 56-1 บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน) สิ นสุ ดวันที 31 ธ.ค.2558

7

ปี มียอดจําหน่ายมากที#สุด และได้รับความนิยมสู งสุ ดในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ เริ# มจัดพิมพ์และจําหน่าย
มติชนสุ ดสัปดาห์ต' งั แต่ปี พ.ศ. 2523 โดยมียอดจําหน่ายในปั จจุบนั ประมาณ 250,000 ฉบับต่อ
สัปดาห์
นิตยสารศิ ลปวัฒนธรรม : เป็ นนิ ตยสารรายเดื อน วางจําหน่ ายทุกต้นเดื อนโดยมี
เนื' อ หาสาระแห่ ง การเรี ย นรู ้ ศิ ล ปวัฒ นธรรมอย่ า งเปิ ดใจ เป็ นแนวทางให้ ปั ญ ญาชนได้ศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ แบบเข้าถึ งความจริ ง อิ งข้อมูลหลักฐานใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดแต่เฉพาะตํารา เพื#อให้
ผูอ้ ่านสนุกกับการร่ วมค้นหาเรื# องราวที#ซ่อนเร้นในประวัติศาสตร์ ทั'งเป็ นเสมือนเวทีให้นกั วิชาการ
และนักคิดนักเขียน ได้ร่วมถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดแง่คิดมุมมองใหม่ให้ผอู ้ ่านได้รู้ซ' ึ งถึง
คุณค่าของอดีต เข้าใจสังคมปั จจุบนั และต่อยอดความรู ้สู่ อนาคต พรั#งพร้อมเรื# องราวต่างๆที#น่าสนใจ
เพื#อรสนิยมแห่งยุคสมัย บริ ษทั เริ# มจัดพิมพ์และจําหน่ายนิ ตยสารศิลปวัฒนธรรมตั'งแต่ปี พ.ศ. 2523
ซึ# งมียอดจําหน่ายในปั จจุบนั ประมาณ 50,000 ฉบับต่อเดือน
นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้ าน : เป็ นนิตยสารรายปั กษ์ วางตลาดทุกวันที# 1 และ 15 ของ
เดื อน นําเสนอเนื' อหาสาระที# เกี# ยวข้องกับอาชี พหลักของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ#ง การเกษตร
ปศุสัตว์ ประมง หัตถกรรม และอาชี พเสริ มที#เป็ นผลเกี#ยวเนื# องมาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ถ่ายทอด
เรื# องราวเพื#อให้ความรู ้ ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีการเพิ#มผลผลิ ต การหาตลาด และอื# นๆ อี ก
มากมาย โดยใช้ภาษาชาวบ้านที#เข้าใจง่าย และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง ทั'งนี'นิตยสารเทคโนโลยี
ชาวบ้าน ได้รับความเชื# อถื ออย่างกว้างขวางจากองค์กรและหน่วยงานราชการ รวมทั'งสถาบันด้าน
การเกษตรในระดับประเทศ สั#งซื' อเพื#อนําไปเผยแพร่ ความรู ้สู่ คนในท้องถิ#น ปั จจุบนั มียอดจําหน่าย
สู งที#สุดในกลุ่มนิ ตยสารเดียวกัน บริ ษทั เริ# มพิมพ์และจําหน่ายนิ ตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านตั'งแต่ ปี
พ.ศ. 2531 มียอดจําหน่ายประมาณ 120,000 ฉบับต่อปั กษ์
นิตยสารเส้ นทางเศรษฐี : เป็ นนิ ตยสารรายปั กษ์ สําหรับผูท้ ี#รักอาชี พอิสระวางตลาด
ทุ ก วันที# 1 และ 15 ของเดื อน มี เนื' อหาสาระเกี# ย วกับ เส้ นทางทําเงิ นจากอาชี พ ต่ างๆ อย่า ง
หลากหลาย มุ่งเน้นอาชี พที# น่าสนใจและลงทุนไม่สูงนัก รวมทั'งอาชี พในแวดวงธุ รกิ จขนาดย่อม
(SMEs) ถ่ ายทอดเรื# องราวโดยนักการตลาด ผูท้ ี# ครํ#าหวอดในวงการ และผูม้ ี ประสบการณ์ ตรงใน
อาชี พนั'นๆ เผยกลเม็ดเคล็ดลับด้านเทคนิ คการผลิต กลยุทธ์ทางการตลาดเพื#อสร้างผลกําไรที#ยง#ั ยืน
เป็ นหนทางสู่ อาชี พหลักที#มนั# คง หรื อเป็ นอาชี พเสริ มช่วยเพิ#มรายได้ให้กบั ครอบครัว พิสูจน์แล้ว
ถึงเนื' อหาสาระที#สามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง ช่ วยจุดประกายความคิด สามารถสร้าง “เศรษฐีใหม่”
ขึ' นมาแล้ว หลายราย จึ ง ได้รั บ ความนิ ย มจากผูอ้ ่ า นที# ก าํ ลัง แสวงหาอาชี พ อิ ส ระอย่า งกว้า งขวาง
บริ ษทั เริ# มพิมพ์และจําหน่ายนิ ตยสารเส้นทางเศรษฐี ตั'งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 ปั จจุบนั มียอด
จําหน่ายประมาณ 120,000 ฉบับต่อปั กษ์
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หนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊ก : เป็ นหนังสื อเล่มที#จดั พิมพ์โดยสํานักพิมพ์มติชน ครอบคลุ ม
เนื' อหาหลากหลายประเภท ได้แก่ วรรณกรรม การเมื อง วิชาการ ประวัติศาสตร์ สารคดี ศาสนา
โหราศาสตร์ และแนวอาชี พต่างๆ เพื#อตอบสนองความสนใจของผูอ้ ่านทัว# ไป โดยในแต่ละปี จะ
จัดพิมพ์หนังสื อใหม่จาํ นวนประมาณ 20 ปก ทั'งนี' ทุกเรื# องทุกเล่มจะคงไว้ซ# ึ งคุณค่าของเนื' อหาสาระ
และพิถีพิถนั ในทุกขั'นตอนการผลิต เพื#อให้เป็ นอีกหนึ#งในผลงานคุณภาพจากเครื อมติชน
กลุ่มสื ออิเล็กทรอนิกส์ New Media
เว็บไซต์ มติชนออนไลน์
ในยุคที#ระบบการติดต่อสื# อสารทางอินเตอร์ เน็ตมีบทบาทในชี วิตประจําวันของผูค้ น
มากยิ#งขึ'นเรื# อยๆ ผูบ้ ริ โภคจึงต้องการเสพข้อมูลข่าวสารที#รวดเร็ ว รอบด้าน และเชื# อถือได้ เว็บไซต์
“มติชนออนไลน์” จึงถื อกําเนิ ดขึ'นเพื#อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของผูบ้ ริ โภค ผ่านการ
นํา เสนอข่ า วการเมื อง เศรษฐกิ จ คุ ณภาพสั ง คม กระบวนการยุ ติธ รรม การศึ ก ษา กี ฬ า บัน เทิ ง
ศิลปวัฒนธรรม ไลฟ์ สไตล์ เทคโนโลยี ต่างประเทศ ฯลฯ ตลอดจนการจับกระแสประเด็นร้อนแรง
ต่างๆ ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ หรื อ โซเชียลมีเดียมาถ่ายทอด
ขณะเดียวกัน นักคิด นักเขียน ปั ญญาชนรุ่ นใหม่ หลายราย ก็ได้ส่งงานเขียนมาเผยแพร่
ในเว็บไซต์ ด้วยความเชื# อมัน# ในบทบาทการเป็ น “เวทีทางความคิ ดอันหลากหลาย” ของ “มติชน
ออนไลน์”
นอกจากนี' กองบรรณาธิ การ “มติชนออนไลน์” ซึ# งทํางานร่ วมกับ “มติชนทีวี” ยังได้
ขยายขอบเขตของงานไปสู่ การผลิ ตรายการข่าวในรู ปแบบภาพเคลื# อนไหว คลิ ปข่าว ทั'งรายการที#
ถ่ายทอดสด และอื#นๆ ซึ# งผูบ้ ริ โภคสามารถติดตามข่าวสารของเว็บไซด์ “มติชนออนไลน์” ได้ใน
คอมพิวเตอร์ และโทรศัพ ท์มือถื อสมาร์ ท โฟนทุ ก รู ปแบบ จากผลการสํา รวจ “มติ ช นออนไลน์ ”
ได้รับความนิ ยมจากผูอ้ ่านอย่างกว้างขวางทุกระดับ ตั'งแต่ปัญญาชน ผูก้ าํ หนดนโยบาย ผูบ้ ริ หาร
พนักงานบริ ษทั ข้าราชการ และนักศึกษาประชาชนทัว# ไป
ด้วยสถานะเช่นนี' “มติชนออนไลน์” จึงเป็ นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ระดับแนวหน้าของ
ประเทศ ซึ# งได้รับความน่าเชื#อถือในเรื# องการนําเสนอข่าวสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
สถิติผเู ้ ข้าชมสื# อนิวมีเดียในเครื อมติชน
1. เว็บไซต์ในเครื อมติชน
- มติชนออนไลน์ จํานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ มากกว่า 400,000 Unique IP ต่อวัน
- ข่าวสดออนไลน์ จํานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ มากกว่า 1,000,000 Unique IP ต่อวัน
- ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ จํานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ มากกว่า 160,000 Unique IP
ต่อวัน
แบบ 56-1 บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน) สิ นสุ ดวันที 31 ธ.ค.2558

9

- ข่าวสดภาษาอังกฤษออนไลน์ จํานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ มากกว่า 100,000 Unique
IP ต่อวัน
2. Social Media ในเครื อมติชน
- Facebook มติชน ยอด Fan page ประมาณ 338,000 Like
- Facebook ข่าวสด ยอด Fan page ประมาณ 7,758,000 Like
- Facebook ประชาชาติธุรกิจ ยอด Fan page ประมาณ 700,000 Like
 มติชนทีวี
มติ ช นที วี นํา เสนอข่ า วสารรวดเร็ ว ทัน กระแส เกาะติ ด ทุ ก สถานการณ์ ค วาม
เคลื#อนไหว ครบถ้วนทุกเนื' อหาโดยเฉพาะข่าวแวดวงการเมือง โดยทีมข่าวคุณภาพของมติชน โดย
ได้ร่วมมือกับทาง Voice TV ช่อง 21 ผลิตรายการ Matichon Smart Biz เป็ นการเสนอข่าวเศรษฐกิจ
การตลาด การลงทุ นทั'ง ในและต่า งประเทศ สั ม ภาษณ์ พิ เศษผูบ้ ริ หารองค์ก รต่ า งๆ และรายการ
Matichon Weekend เป็ นการวิเคราะห์เจาะลึกข่าวสําคัญๆ รอบสัปดาห์และที#จะเกิ ดขึ'นในสัปดาห์
ต่อไป
ช่วงเวลาการออกอากาศทาง Voice TV
- Matichon Smart Biz
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น.
- Matichon Weekend
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 21.00 -22.00 น.
ในปี 2559 บริ ษทั มีนโยบายสร้าง “ช่องมติชนทีวี”ขึ'น โดยได้เจรจากับบริ ษทั พันธมิตร
ผูถ้ ื อสัญญาสัมปทานคลื# นโทรศัพท์เคลื# อนที# และสัญญาณอินเตอร์ เน็ ตที#บริ การกล่ องรับสัญญาณ
และเครื อข่ายถ่ายทอดสัญญาณทีวีอยู่แล้ว จัดทําเป็ น “ช่ องมติชนทีวี” ขึ'น ซึ# งคาดว่า มติชนทีวีจะ
ออกอากาศได้ในเดือนตุลาคม หรื อไตรมาสสุ ดท้าย ของปี 2559 โดยมีขอ้ มูลที#เป็ นฐานผูบ้ ริ โภคใน
2 ช่องทางคือ
 ส่ งสัญญาณผ่านเครื อข่ายสู่ กล่องรับสัญญาณสําหรับทีวีทว#ั ไปที#เป็ นสมาชิ ก 500,000
ครัวเรื อน
 ส่ งสัญญาณผ่านคลื#น 4 G ของสมาร์ ทโฟน และแท็บเล็ตอีก 40 ล้านเลขหมาย
มติชนทีวีต' งั เป้ าที#จะผลิตเนื'อสาระ ทั'งสาระและบันเทิงให้เป็ นที#สนใจติดตามของผูช้ ม
ด้วยความเชื#อมัน# ว่าช่องทางนี'จะเป็ นการลงทุนที#สมเหตุสมผล และมีแนวโน้มของอนาคตที#ดีรองรับ
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โครงสร้ างรายได้ แยกตามกลุ่มสายธุรกิจ

ดําเนินการโดย

งบการเงินรวม
ปี 2558
ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสาย
ธุรกิจ
- ธุรกิจโฆษณาและ
บริ ษทั ฯและ
จําหน่ายสื# อสิ# งพิมพ์
บริ ษทั ย่อย
-ธุรกิจอบรมวิชาชีพ
บริ ษทั ฯ
และรับจ้างพิมพ์
-ธุรกิจผลิตสื# อโทรทัศน์
บริ ษทั ฯ
- ธุรกิจรับจ้างจัดงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
-รายได้ศูนย์ขอ้ มูล
บริ ษทั ฯ
รวม
-รายได้อื#นๆ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รวมรายได้

ปี 2557
ล้านบาท

%

%

911.53

84.68

1,070.12

87.26

36.29

3.37

35.74

2.92

33.11
40.54
7.16
1,028.63
47.85

3.08
3.77
0.67
95.57
4.43

55.69
8.26
1,169.81
56.54

4.54
0.67
95.39
4.61

1,076.48

100

1,226.35

100
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รายได้ จากกลุ่มสายธุรกิจ
ปี 2558

โฆษณาและจํา หน่า ยสือ สิง พิม พ์
4%
3%

3%

1%

อบรมวิชาชีพและรับจ้ า งพิม พ์

4%

ผลิตสือ โทรทัศน์
85%

รับจ้ า งจัดงาน
รายได้ศนู ย์ข้อมูล
รายได้อืน ๆ

รายได้ จากกลุ่มสายธุรกิจ
ปี 2557
โฆษณาและจํา หน่า ยสือ สิง พิม พ์
1%
0%

5%

อบรมวิชาชีพและรับจ้ า งพิม พ์

3%
4%

ผลิตสือ โทรทัศน์
87%

รับจ้ า งจัดงาน
รายได้ศนู ย์ข้อมูล
รายได้อืน ๆ
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รายได้ จากการจําหน่ ายของบริษัท

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
2556
2557
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายและให้บริ การ 838.51
65.20
731.47
74.97
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
233.66
18.17
192.61
19.97
รายได้จากการบริ การจัดงาน
166.44
12.94
เงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย
รายได้อื#นๆ
47.39
3.69
40.59
5.06
รวม
1,286.00 100.00
964.67
100.00

2558
ล้านบาท ร้อยละ
605.40
76.73
134.34
17.03
20.05
2.54
29.23
3.70
789.02
100.00

900
800
700
600
500
ล ้านบาท
400
300
200
100
0
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

รายได้จากการขายและให้บริการ
เงินปนผลจากบริษัทย่อย

รายได้จากการรับจ้างพิมพ์
รายได้อื!นๆ

พ.ศ.2558
รายได้จากการบริการจัดงาน
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รายได้ จากการจําหน่ ายของ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

2556
ล้านบาท ร้อยละ
1,353.32
84.12
185.13
11.51
70.44
4.37
1,608.89 100.00

2557
ล้านบาท ร้อยละ
1,169.81 95.39
56.54
4.61
1,226.35 100.00

รายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้จากการบริ การจัดงาน
รายได้อื#น ๆ (1)
รวม
รวมมูลค่าของรายได้ท' งั หมดที#
เพิ#ม (ลด) จากปี ก่อน
147.07
10.06
(382.54) (23.78)
(1)
รายได้อื#น ๆ ประกอบด้วย การขายหนังสื อพิมพ์ที#เหลือคืน และวัสดุเหลือใช้ เป็ นต้น

2558
ล้านบาท ร้อยละ
988.09
91.79
40.54
3.77
47.85
4.44
1,076.48 100.00
(149.87)

(12.22)

1400
1200
1000

รายได้จากการ
ขายและให้บริการ

800
ล ้านบาท
600

รายได้จากการ
บริการจัดงาน

400

รายได้อืนๆ

200
0
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท งานดี จํากัด

2556

%

2557

(หน่วย : ล้านบาท)
%
2558

%

รายได้จากการขาย
หนังสื อพิมพ์ และพ็อกเก็ตบุ๊ค
รายได้อื#น ๆ

601.92

99.28

548.81

99.83

448.11

98.64

4.38

0.72

0.92

0.17

6.16

1.36

รวม

606.30

100.00

549.73

100.00

454.27 100.00

700
600
500
รายได้จากการขาย
หนังสือพิมพ์และพ็
อกเก็ตบุ๊ค

400
ล ้านบาท
300

รายได้อืนๆ

200
100
0
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท ข่ าวสด จํากัด
(หน่วย :ล้านบาท)

รายได้จากการขายและให้บริ การ
รายได้จากการบริ การจัดงาน
รายได้อื#น ๆ
รวม

2556

%

2557

%

2558

%

344.78
18.69
20.27
383.74

89.85
4.87
5.28
100.00

301.14
16.71
317.85

94.74
5.26
100.00

245.81
20.49
14.13
280.43

87.65
7.31
5.04
100.00

350
300

รายได้ จากการขาย
และให้ บริ การ

250
200

รายได้ จากการบริ การ
จัดงาน

ล้ านบาท

150
100

รายได้ อืนๆ

50
0

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558
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สิ งพิ มพ์

โครงสร้ างรายได้ บริษัท 3 ปี ทีผ่านมา
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) จําแนกตามประเภทของสิ งพิมพ์
(หน่วย : ล้านาท)
2556
%
2557
%
2558
%

มติชนรายวัน
- รายได้จากการขายและ
บริ การ
ประชาชาติธุรกิจ
- รายได้จากการขายและ
บริ การ
มติชนสุ ดสั ปดาห์
- รายได้จากการขายและ
บริ การ
รายได้ ผลิตสื อและบริการ
(ทีว)ี
อืน ๆ (1)
- รายได้จากการขายและ
บริ การ
รายได้อื#น ๆ (2)
รายได้จากการบริ การจัดงาน
รายได้ รวม

383.87

29.85

305.17

31.63

263.43

33.39

147.84

11.50

119.48

12.39

124.64

15.80

91.18

7.09

89.94

9.32

75.95

9.63

69.24

5.38

70.26

7.28

33.09

4.19

380.05

29.55

339.22

35.16

242.61

30.75

47.39
166.44

3.69
12.94

40.59
-

4.22
-

29.25
20.05

3.70
2.54

1,286.01 100.00

964.66 100.00

789.02 100.00

(1)

รวมรายได้จากการขาย นิตยสารศิลปวัฒนธรรม, เทคโนโลยีชาวบ้าน , เส้นทางเศรษฐี และพ็อกเก็ตบุ๊คอื#น ๆ
และรับจ้างพิมพ์ , อบรมวิชาชีพ , ศูนย์ขอ้ มูล
(2)
รวมรายได้อื#นๆ, เงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย
แบบ 56-1 บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน) สิ นสุ ดวันที 31 ธ.ค.2558
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450

400

350

300

250
ล ้านบาท
200

150

100

50

0
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

มติชน

ประชาชาติธุรกิจ

มติชนสุดสัปดาห์

รายได้ผลิตสือและบริการ

นิตยสาร,พ็อกเก็ตบุ๊ค.รับจ้างพิมพ์
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
- ลักษณะโดยทัว ไปของอุตสาหกรรม
ธุรกิจสิ งตีพมิ พ์
อุตสาหกรรมสิ# งตีพิมพ์สามารถจําแนกออกตามลักษณะได้ดงั นี'
1.สิ# งพิมพ์ประเภทหนังสื อ ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสารตลอดจนหนังสื อเล่มเฉพาะกิ จ
ตํารา แบบเรี ยน และหนังสื อทัว# ไป
2.สิ# งพิมพ์ประเภทที#ใช้ในการโฆษณาจะใช้สําหรับดําเนิ นธุ รกิ จหรื อส่ งเสริ มการขายการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น โบร์ ชวั ร์ แคตตาล็อกสิ นค้าต่าง ๆ
3.สิ# งพิมพ์มีค่า ได้แก่ ใบหุ น้ พันธบัตร ตัว เงิน ฯลฯ
4.สิ# งพิมพ์ทวั# ไป ได้แก่ ปฏิทิน บัตรอวยพร นามบัตร การ์ ดต่างๆ ฯลฯ
ในอุ ตสาหกรรมสิ# งพิ ม พ์โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการสิ# งพิ ม พ์ป ระเภทหนัง สื อพิ มพ์น' ันมี
รายได้ 2 ทางคือ ได้จากการขายเนื'อที#โฆษณาในหนังสื อพิมพ์หรื อนิ ตยสาร และได้จากการจําหน่าย
หนังสื อ การมีรายได้จากการขายเนื'อที#โฆษณานี' ทําให้การตั'งราคาขายหนังสื อสามารถกําหนดไว้
ในระดับ ตํ#า เพื# อจู ง ใจและส่ ง เสริ ม การอ่ า นให้แ พร่ หลาย ซึ# ง นับ เป็ นธุ รกิ จที# เอื' อประโยชน์ และ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ หนังสื อพิมพ์จึงเป็ นที#นิยมของผูบ้ ริ โภคอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุ
นี' หนังสื อพิมพ์จึงเป็ นเป้ าหมายหนึ# งที#สําคัญซึ# งธุ รกิ จต่างๆ ใช้เป็ นพื'นที#สําหรับโฆษณาสิ นค้าและ
ประชาสัม พันธ์ ใ ห้ผูบ้ ริ โภคได้ท ราบถึ งคุ ณประโยชน์ ข องสิ นค้า เนื# องจากเป็ นสื# อที# เข้า ถึ งกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้อย่างแม่นยําและอยูไ่ ด้นานกว่าสื# อประเภทอื#นๆ
ลัก ษณะอี ก ประการของสื# อ สิ# ง พิ ม พ์ป ระเภทหนัง สื อ พิ ม พ์ก็ คื อ มี รู ป แบบและเนื' อ หา
หลากหลายครอบคลุมกลุ่มผูอ้ ่านเป้ าหมายค่อนข้างกว้าง ดังจะเห็นได้จากการจัดแบ่งพื'นที#สําหรับ
เนื' อหาต่างๆ เช่น ข่าวทัว# ไปในประเทศ, ข่าวการเมือง, ข่าวเศรษฐกิจ, ข่าวสังคม, ข่าวเกษตร, ข่าว
กีฬา , ข่าวบันเทิง, ข่าวต่างประเทศ , ข่าวการศึกษา , ข่าวสารคดี และวิทยาการ ฯลฯ เหล่านี' เป็ น
ลักษณะเด่นที#จะทําให้เข้าของผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ สามารถเลือกพื'นที#เพื#อลงโฆษณาสิ นค้า
ได้ตรงตามกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
- ภาวะการแข่ งขัน
หนังสื อพิมพ์
อุตสาหกรรมสิ# งพิมพ์ประเภทหนังสื อพิมพ์ในประเทศไทย สามารถแบ่งเป็ นประเภท ได้
กว้าง ๆ 3 ประเภท
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1. หนังสื อพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย
2. หนังสื อพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษ และ
3. หนังสื อพิมพ์ธุรกิจ
หนังสื อพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย มีมูลค่าตลาดรวมสู งมาก มีอตั ราการเจริ ญเติบโตแม้
ในภาวะที#เศรษฐกิ จซบเซาหรื อชะลอตัว จึงเป็ นธุ รกิ จที#มีผูป้ ระกอบการเป็ นจํานวนมาก เช่ น
หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ สยามรัฐ สยามกีฬา กรุ งเทพธุ รกิจ
ผูจ้ ดั การและอื#นๆ แต่ดว้ ยเหตุที#เป็ นธุ รกิจซึ# งต้องลงทุนสู งทั'งในด้านเครื# องจักร เครื# องมืออุปกรณ์
และบุคลากร จึงทําให้การเข้าสู่ ธุรกิจนี' ค่อนข้างมีอุปสรรค หนังสื อพิมพ์เก่าแก่ที#มีความพร้อม
ทางด้านกําลังทรัพยากรและประสบการณ์มากกว่าจึงสามารถปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท' งั
รู ปแบบและเนื'อหา ตลอดจนประสิ ทธิ ภาพในการควบคุมการผลิตและการจัดจําหน่ายให้สามารถ
อยูใ่ นจุดที#ได้เปรี ยบ จึงสามารถยึดครองส่ วนแบ่งตลาดส่ วนใหญ่เอาไว้ได้ อาทิ หนังสื อพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน คมชัดลึก ไทยโพสต์ และ สยามกีฬา ดังนั'น แม้ในภาวะ
เศรษฐกิ จชะลอตัว ผูน้ าํ ตลาดรายใหญ่ดงั กล่าวจึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบทั'งจากรายได้จากการ
โฆษณาและการจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ กรณี ดงั กล่าวยิง# ทําให้ความสามารถในการแข่งขันของผูผ้ ลิต
รายเดิมยังคงเข้มแข็ง
สําหรับหนังสื อพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษเป็ นตลาดที#ค่อนข้างจํากัดเฉพาะกลุ่มผูอ้ ่าน
ภาษาอังกฤษ ยอดจําหน่ายส่ วนใหญ่ร้อยละ 90 อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จึงมีการเติบโตจํากัด ซึ# ง
ผูม้ ีบทบาทสําคัญในตลาดส่ วนนี' ได้แก่ หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ และ เดอะเนชัน# การแข่งขัน
จึงมีระหว่าง 2 รายนี'เท่านั'น
ทางด้านหนังสื อพิมพ์ธุรกิจ ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ธุรกิจราย 3 วัน คือประชาชาติธุรกิจ และ
ฐานเศรษฐกิจ ส่ วนหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายสัปดาห์ เช่น สยามธุ รกิจ และหนังสื อพิมพ์ธุรกิจรายวัน
เช่น กรุ งเทพธุ รกิจ , ผูจ้ ดั การรายวัน 360 องศา , โพสต์ทูเดย์, ข่าวหุ ้นธุ รกิจ ตลาดหนังสื อพิมพ์
กลุ่มนี' เริ# มมีบทบาทมากขึ'นตามการพัฒนาของธุ รกิจ แต่เป้ าหมายการจําหน่ ายยังคงเป็ นเขตเมือง
ใหญ่ทว#ั ประเทศ แนวโน้มการเติบโตสู ง เพราะเป็ นที#สนใจของกลุ่มนักธุ รกิ จผูป้ ระกอบการ
พนักงานบริ ษทั นายธนาคาร นิ สิต นักศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ที#สนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร
เพื#อประกอบการเรี ยนการสอน
การแข่งขันของหนังสื อพิมพ์ประเภทนี'รุนแรงกว่าหนังสื อพิมพ์รายวัน เพราะรายได้จาก
การโฆษณาสิ นค้าจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขัน โดยทัว# ไปรายได้หลักจึงมาจากการ
ขายเนื'อที#โฆษณา
นิตยสาร
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นิ ตยสารที#วางจําหน่ายตามท้องตลาดมีจาํ นวนมากกว่า 300 ฉบับ โดยมีนิตยสารผูห้ ญิง
เป็ นนิตยสารประเภทที#มีจาํ นวนสู งสุ ด การแข่งขันในกลุ่มนิ ตยสารไม่จดั อยูใ่ นขั'นรุ นแรงเนื# องจากมี
การแบ่งกลุ่มของสิ# งตีพิมพ์ทาํ ให้การแข่งขันไม่เกิดขึ'นโดยตรง ลูกค้าทั'งทางด้านผูอ้ ่านและเจ้าของ
สิ นค้าหรื อบริ การที#ตอ้ งการโฆษณาในนิ ตยสารแต่ละประเภทโดยมากจะแตกต่างกันออกไป ดังนั'น
การแข่งขันจึงเกิดขึ'นภายในกลุ่มสิ# งตีพิมพ์แต่ละกลุ่มซึ# งเน้นไปยังกลุ่มเป้ าหมายเดียวกัน
สําหรั บนิ ตยสารมติ ชนสุ ดสัปดาห์ จดั เป็ นนิ ตยสารรายสัปดาห์ ที#มียอดจําหน่ ายอันดับ
หนึ# ง เมื#อเปรี ยบเทียบกับนิ ตยสารในแนวเดียวกัน เช่น สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์, เนชัน# สุ ดสัปดาห์
ด้วยหน้าปกที# โดดเด่ นมีเอกลักษณ์ และเนื' อหาเข้มข้น นอกจากนี' การแข่งขันในกลุ่ มนิ ตยสาร
ประเภทเฉพาะเรื# อง เช่น ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน หรื อเส้นทางเศรษฐีน' นั อาจกล่าวได้
ว่าไม่มีคู่แข่ง อย่างไรก็ตามตลาดผูอ้ ่านหนังสื อประเภทนี'ก็มีอยูอ่ ย่างจํากัดเช่นกัน
รายชื อคู่แข่ งทีส ํ าคัญและส่ วนแบ่ งตลาดโดยประมาณ
ชือ
หนังสือพิมพ์ รายวันภาษาไทย
1. ไทยรัฐ
2. เดลินิวส์
3. ข่าวสด
4. มติชน
5. คมชัดลึก
6. อื#นๆ
รวม
ชือ
หนังสือพิมพ์ ธุรกิจ รายวัน
1. ผูจ้ ดั การ
2. กรุ งเทพธุรกิจ
3. Post Today
รวม
หนังสือพิมพ์ ธุรกิจ ราย 3 วัน
1. ประชาชาติธุรกิจ
2. ฐานเศรษฐกิจ
รวม
แหล่งที#มา เอเยนต์จดั จําหน่ายหนังสื อพิมพ์ทว#ั ประเทศ

ส่ วนแบ่ งตลาดโดยประมาณ %
(ยอดจําหน่ าย)
45 %
25 %
15 %
10 %
4%
1%
100 %
ส่ วนแบ่ งตลาดโดยประมาณ%
30 %
42%
28%
100 %
65%
35%
100 %
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การตลาดและการแข่ งขันของสื อสิ งพิมพ์
การนําเสนอข่ าวทีรวดเร็วและแม่ นยํา
สภาวะปั จจุ บนั ที# ธุรกิ จต้องแข่งขันกับเวลา, คู่แข่งขัน, เทคโนโลยี, และกับตัวเองที# ตอ้ ง
ปรับตัวให้ทนั กับความเปลี#ยนแปลงที#รุกคืบตลอดเวลา
หนังสื อพิมพ์รายวันที#เคยนําเสนอข่าวด้วยความรวดเร็ วฉับไว มีอายุของสิ นค้าไม่ถึง 12
ชัว# โมง ก็หมดอายุตอ้ งรี บเก็บจากแผง ซึ# งก็นบั ว่ายังมีเวลาวางจําหน่ าย หากในวันนี' หนังสื อพิมพ์
ต้องแข่งขันกับสื# อทีวี, วิทยุ ที#นาํ ข่าวจากหนังสื อพิมพ์มารายงานและวิเคราะห์ ให้ผูช้ มผูฟ้ ั งได้รับ
ข่าวสารโดยที#ไม่ตอ้ งอ่านจากหนังสื อพิมพ์ผูเ้ ป็ นเจ้าของข่าว ผูต้ อ้ งลงทุนทั'งทรัพยากรมนุ ษย์และ
อุปกรณ์เพื#อรายงานข่าว
นอกจากแข่ ง กับ สื# อ ที วี , วิ ท ยุ แ ล้ว ยัง ต้อ งแข่ ง ความรวดเร็ ว ในการรายงานข่ า วกับ สื# อ
อิเล็กทรอนิ กส์ /ออนไลน์ท' งั หลาย ทั'งเว็บไซต์ข่าวต่างๆ, Facebook, Twitter, Instagram ซึ# งอ่านได้
บนสมาร์ ตโฟน ตั'งแต่ตื#นนอนจนเข้านอน ทุกที#ทุกเวลา แค่ไม่กี#ชวั# โมงข่าวที#ตามอ่านอาจกลายเป็ น
ข่าวเก่าไปแล้ว
สื# อสิ# งพิมพ์หรื อสํานักข่าวจึงต้องเพิ#มการทําข่าวในทุกๆแพลตฟอร์ ม เพื#อครอบครองพื'นที#ข่าว
หรื อคงสถานะความเป็ นสื# อเอาไว้ไห้ได้ อีกทั'งการเสนอข่าวยังคงความรวดเร็ ว ถูกต้องเที#ยงตรงและ
แม่นยํา
สภาวการณ์ แข่ งขันของโฆษณาในอุตสาหกรรมสื อสิ งพิมพ์
มูลค่าเม็ดเงินมหาศาลในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ# งส่ วนใหญ่จะเพิ#มขึ'นทุกปี ตามมูลค่าของ
อุตสาหกรรมที#เพิ#มขึ'น หากงบประมาณโฆษณาประมาณกว่า 50% จะเป็ นงบของสื# อทีวี ส่ วนที#
เหลือจะกระจายไปยังสื# อสิ# งพิมพ์ต่างๆ ทั'งหนังสื อพิมพ์, นิตยสารที#ออกประจําวางขาย กับส่ วนหนึ# ง
ที#ปิดตัวแล้วเปลี#ยนเป็ นแจกฟรี ,กับอีกสื# อที#เรี ยกว่าสื# อนอกบ้าน(Out of Home) ซึ# งมียอดเพิ#มขึ'นโดย
ตลอด เช่น
- สื# อในโรงภาพยนตร์ ต่างๆ
- สื# อป้ ายรถเมล์หรื อบนตัวรถเมล์
- บนรถไฟฟ้ า, รถไฟใต้ดิน ซึ# งใช้โฆษณาคลุมทั'งสายรถ และโฆษณาในทีวบี นรถไฟฟ้ า
- ป้ ายโฆษณาต่างๆตามถนน,
- ป้ ายในห้างสรรพสิ นค้า และโฆษณา ณ จุดขายบนชั'นวางซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
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-กิจกรรมส่ งเสริ มการขายตามต่างจังหวัด โดยใช้นกั ร้อง ดารา ช่วยดึงผูบ้ ริ โภคมาร่ วมกิจกรรม
และสื# อที#มาแรง ได้งบโฆษณาเพิ#มขึ'นอย่างรวดเร็ วคือสื# อออนไลน์ เมื#อข่าวสารอยู่บนมือ
ถือสมาร์ ตโฟน โฆษณาก็ตามมา ในทุกๆรู ปแบบ ทั'งเป็ นหนังโฆษณา, หรื อแอบแฝงสร้างข่าวดารา
บันเทิง รวมทั'งการสร้างเรื# องราวขึ'นมา เพื#อให้เข้าถึงคนในสังคมออนไลน์ได้มากที#สุด
สิ นค้าที#ใช้งบโฆษณาจํานวนมาก ยังคงเป็ นสิ นค้าพวกอุปโภคบริ โภค(Consumer Product)
รายเดิมๆ เช่น ยูนิลีเวอร์ , ไบเออร์ สด๊อรฟ, ซี พี, เครื# องดื#มต่างๆ ที#ไม่มีแอลกอฮอล์จะใช้สื#อปกติ แต่
พวกแอลกอฮอล์จะใช้การสื# อแอบแฝงในรู ปแบบอื#นๆ ลงโฆษณาในฟรี ก๊อปปี' ที#ไม่ถูกหน่ วยงาน
ของรัฐตรวจสอบ หรื อทําการตรวจสอบทําได้ยาก เพราะไม่ทราบจํานวนพิมพ์ที#แน่ นอนและจุดที#
แจกจ่าย
สิ นค้าที#ใช้งบโฆษณาสู งยังมี ค่ายมือถื อทั'งการโฆษณาระบบและตัวสิ นค้าอุ ปกรณ์ , ค่าย
รถยนต์ต่างๆ, อสังหาริ มทรัพย์, อาหารเสริ ม, สถานเสริ มความงาม และหน่วยงานราชการซึ# งเปลี#ยน
รู ปแบบเป็ นการให้ขอ้ มูลเชิงข่าวสารความรู ้
การปรับตัวและแนวโน้ มสื อสิ งพิมพ์
ในสภาวการณ์ ที#ทุกธุ รกิ จต่างต้องปรับตัวให้ทนั กับการเปลี# ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
การบริ โภคของผูบ้ ริ โภคที#มีรูปแบบเปลี# ยนไปตามกระแสของการสื# อสาร กับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิ จที# มีปัจจัยเสี# ย งหลายอย่าง อันเกิ ดจากการเมื องในประเทศ เศรษฐกิ จของประเทศและ
เศรษฐกิจโลก ทําให้ธุรกิจส่ วนใหญ่มีแนวโน้มถดถอย
บมจ.มติ ชนและสื# อในเครื อ ในฐานะที# เป็ นสื# อชั'นนําของประเทศ ซึ# งมี นัก คิ ด นักเขี ย น
นักวิชาการผูเ้ ป็ นผูน้ าํ ทางด้านความคิดของประเทศ ยังคงยืนหยัดนําเสนอข่าวอย่างมืออาชี พใน
ฐานะสื# อคุ ณภาพของประเทศไว้อย่า งมัน# คง แม้ว่า จะได้รับ ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและการเมือง
หนังสื อพิมพ์มติชนและเว็บข่าวมติชนเป็ นสื# อที#ผอู ้ ่านให้ความเชื# อมัน# เชื# อถือมากที#สุด ข่าว
การเมืองและเศรษฐกิจการเมืองที#ลึกกว่า พิเศษกว่าเพียงฉบับเดียว(Exclusive News) มีการปรับการ
นําเสนอข่าวด้วยการใช้ภาพอินโฟกราฟฟิ คที#ทนั สมัย เพื#อให้อ่านง่าย
ความเป็ นมติชนซึ# งมีสื#อคุ ณภาพที#หลากหลาย ทําให้ “เว็บไซต์ข่าวสด” เป็ นเว็บไซต์ที#มีผู ้
เข้าอ่านและแชร์ มากที#สุด โดยมีคนกด “Like” ใน Facebook จํานวนมากถึงเกือบ 8,000,000 Like
ต่อวัน ถื อเป็ นเว็บไซต์ข่าวอันดับ 1 ของประเทศที#มีผูอ้ ่านและแชร์ มากที# สุด ทั'งยังเพิ#มช่ องทาง
ออนไลน์ใหม่ๆทั'ง อินสตราแกรม และเพจ เพื#อให้ผอู ้ ่านเข้าถึงได้ทุกช่องทาง
เว็บไซต์ข่าวประชาชาติธุรกิจ เป็ นอีกหนึ# งแพลตฟอร์ มของเครื อมติชน ที#มีนกั ธุ รกิจ, นัก
ลงทุน, นักการเงิน, เจ้าของธุ รกิจ, คนรุ่ นใหม่ หรื อสตาร์ ทอัพ เอสเอ็มอี(Startup SME) เข้าอ่านเป็ น
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อันดับต้นๆของสื# อธุ รกิ จ ได้รับรู ้ ข่าวสารตั'งแต่ตื#นนอนก่อนเข้าที# ทาํ งาน เตรี ยมพร้ อมรั บมื อกับ
ความท้าทายวันต่อวัน
หากต้องการความลึ กและรายละเอียดของข่าว หนังสื อพิมพ์ประชาชาติ ธุรกิ จคือคําตอบ
นําเสนอข่าวธุ รกิ จที# ลึกกว่า รวดเร็ วกว่าหนังสื อพิมพ์ธุรกิ จรายวัน ให้ขอ้ มูลที# แม่นยําสําหรับนัก
ลงทุน
นิตยสารและเฟสบุค๊ มติชนสุ ดสัปดาห์ ต่างสอดรับกันเพื#อให้ผอู ้ ่านได้รับข้อมูลข่าวสารราย
สัปดาห์ที#ลึกกว่า มีขอ้ มูลครบถ้วนกว่า นิ ตยสารมติชนสุ ดสัปดาห์นิตยสารที#มียอดผูอ้ ่านและยอด
จําหน่ายอันดับ 1 ของประเทศ เหมาะกับสภาพสังคมที#ผคู ้ นเดินทางกันไปมาอย่างง่ายๆรวดเร็ วด้วย
สายการบินราคาประหยัด นิ ตยสารมติชนสุ ดสัปดาห์จึงตอบโจทย์และถูกจริ ตอย่างยิ#งสําหรับนัก
เดิ นทาง ในเล่ ม อัดแน่ นเต็ม อิ# ม ไปกับคอลัมน์ ที# หลากหลาย ทั'ง นักเขี ย นชั'นนํา อุ ดมปั ญญา และ
นักเขียนรุ่ นใหม่ที#มีความคิดเป็ นตัวของตัวเอง ครบครันทุกหมวดหมู่ความรู ้ และความบันเทิง อ่าน
ได้ท' งั ครอบครัว
มติชนสุ ดสัปดาห์ ยังมีกิจกรรมสนับสนุ นการเขียนการอ่านภาษาไทย ด้วยการจัดประกวด
เรื# องสั' นและกวีนิพ นธ์ รางวัล “มติ ช นอวอร์ ด” ติ ดต่ อกับ เป็ นปี ที# 5 (ตั'ง แต่ ปี 2556) ซึ# ง เป็ นเวที
เกียรติยศอันทรงคุณค่า สร้างนักเขียนรุ่ นใหม่ได้แจ้งเกิดบนเวทีน' ี
มติชน คือ สื# อสิ# งพิมพ์ที#มีความมุ่งมัน# ในการผลิ ตสื# อคุณภาพเพื#อคุ ณภาพของประเทศ เรา
จึงมีนิตยสารดีๆเฉพาะกลุ่ม(Niche Market) คือ นิตยสารรายเดือนศิลปวัฒนธรรม ที#ให้ขอ้ มูลความรู ้
ของศิ ล ปวัฒนธรรมร่ วมสมัย ซึ# ง หาอ่ านจากที# ไ หนไม่ไ ด้ เป็ นนิ ตยสารฉบับ เดี ย วที# ห้องสมุ ดทุ ก
มหาวิทยาลัยในโลกรับเป็ นสมาชิก เพื#อศึกษาศิลปวัฒนธรรมของเอเชียอาคเนย์
นิ ตยสารรายปั กษ์เทคโนโลยีชาวบ้าน ให้ความรู ้ เกษตรแบบชาวบ้า นที# นาํ ไปทําได้จริ ง ,
นิตยสารเส้นทางเศรษฐี สอนให้มีอาชีพทํากินเป็ นเจ้าของธุ รกิจเล็กๆ
หนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารทั'งหมดในเครื อมติชน กําลังก้าวสู่ สื#อออนไลน์อย่างมีคุณภาพ
รักษาคุณภาพของการนําเสนอข่าวอย่างมัน# คงน่าเชื#อถือ และมีแพกเก็จการขายโฆษณาที#ครอบคลุม
คุม้ ค่ากับเม็ดเงินงบประมาณโฆษณา เพื#อให้ได้สื#อที#หลากหลาย กระจายตรงถึงกลุ่มเป้ าหมายของ
ลูกค้าทุกระดับ
กลุ่มลูกค้าทั'งเอกชนและหน่วยงานราชการยังคงให้ความไว้วางใจใช้สื#อในเครื อมติชน ใช้
สื# อออนไลน์ เพื#อให้รับ รู ้ อย่างรวดเร็ ว บวกกับ สื# อสิ# ง พิม พ์ที# ใ ห้รายละเอี ย ดและยืนยันจับต้องได้
เข้าถึงคุณสมบัติของสิ นค้า
3. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
- ลักษณะลูกค้ า
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ลักษณะของลูกค้าหนังสื อพิมพ์ในเครื อ เป็ นผูม้ ีการศึกษา พนักงานบริ ษทั ข้าราชการ กระทรวง
ทบวงกรมต่ า งๆ ซึ# ง มี สํา นัก งานตัวแทนอยู่ใ นต่ า งจัง หวัด ตลอดจนบุ ค คลทัว# ไปที# ส นใจข้อมู ล
ข่าวสารที#เที#ยงตรง เชื#อถือได้
ตารางแสดงกลุ่มผู้อ่านจําแนกตามประเภทสิ งตีพมิ พ์
ประเภทสิงตีพมิ พ์
หนังสื อพิมพ์มติชน

ลักษณะกลุ่มผู้อ่าน
อายุ

ระดับการศึกษา

เพศ

รายได้ต่อเดือน

20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 ปี ขึ'นไป
ตํ#ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี ข' นึ ไป
ชาย
หญิง
ตํ#ากว่า 20,000 บาท
20,000 - 39,999 บาท
มากกว่า 40,000 บาท

15.5 %
18.2 %
25.8 %
42.5%
25.8%
46.3 %
27.9 %
60.1 %
39.9 %
37.1%
36.3%
26.6%
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ประเภทสิงตีพมิ พ์
หนังสื อพิมพ์ข่าวสด

ลักษณะกลุ่มผู้อ่าน
อายุ

ระดับการศึกษา

เพศ
รายได้ต่อเดือน

ประเภทสิงตีพมิ พ์
หนังสื อพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ

20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 ปี ขึ'นไป
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี ข' นึ ไป
ชาย
หญิง
ตํ#ากว่า 20,000 บาท
20,000 - 39,999 บาท
มากกว่า 40,000 บาท

19 %
28 %
28 %
25%
10%
8%
39%
43%
47%
53%
17%
42%
41%

ลักษณะกลุ่มผู้อ่าน
อายุ

ระดับการศึกษา
เพศ
รายได้ต่อเดือน

20 - 29 ปี

10 %

30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 ปี ขึ'นไป
ตํ#ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี ข' นึ ไป

33 %
33 %
24%
33%
67%
55%

ชาย
หญิง
ตํ#ากว่า 20,000 บาท
20,000 - 39,999 บาท
มากกว่า 40,000 บาท

45%
5%
10%
85%
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ประเภทสิงตีพมิ พ์
นิตยสาร
มติชนสุดสัปดาห์

ลักษณะกลุ่มผู้อ่าน
อายุ

ระดับการศึกษา

เพศ
รายได้ต่อเดือน

ประเภทสิงตีพมิ พ์
นิตยสาร
ศิลปวัฒนธรรม

12 - 19 ปี

7%

20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 ปี ขึ'นไป
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี และสูงกว่า

10%
33 %
30%
20%
4%
3%
18%
75%
55%

ชาย
หญิง
ตํ#ากว่า 20,000 บาท
20,000 - 39,999 บาท
มากกว่า 40,000 บาท

45%
5%
21%
74%

ลักษณะกลุ่มผู้อ่าน
อายุ

ระดับการศึกษา

เพศ
รายได้ต่อเดือน

12 - 19 ปี

15 %

20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 ปี ขึ'นไป
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี และสูงกว่า

20%
32 %
18%
15%
3%
10%
87%
60%

ชาย
หญิง
ตํ#ากว่า 20,000 บาท
20,000 - 39,999 บาท
มากกว่า 40,000 บาท

40%
30%
40%
30%
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ประเภทสิงตีพมิ พ์
นิตยสาร
เทคโนโลยีชาวบ้าน

ลักษณะกลุ่มผู้อ่าน
อายุ

ระดับการศึกษา

เพศ
รายได้ต่อเดือน

ประเภทสิงตีพมิ พ์
นิตยสารเส้นทางเศรษฐี

12 - 19 ปี

5%

20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 ปี ขึ'นไป
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี และสูงกว่า

10%
50%
17%
18%
6%
16%
70%
8%
70%

ชาย
หญิง
ตํ#ากว่า 20,000 บาท
20,000 - 39,999 บาท
มากกว่า 40,000 บาท

30%
63%
24%
13%

ลักษณะกลุ่มผู้อ่าน
อายุ

ระดับการศึกษา

เพศ
รายได้ต่อเดือน

12 - 19 ปี
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 ปี ขึ'นไป
มัธยมศึกษา
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี และสูงกว่า
ชาย
หญิง
ตํ#ากว่า 20,000 บาท
20,000 - 39,999 บาท
มากกว่า 40,000 บาท

16%
10%
54%
10%
10%
20%
10%
70%
40%
60%
5%
15%
80%

แหล่งที#มา MEDIA INDEX : NIELSEN MEDIA RESEARCH
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ตารางสรุ ปสิ งตีพมิ พ์ ภายใต้ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

ชื#อ

ประเภท

- มติชนรายวัน
- ข่าวสด
- ประชาชาติธุรกิจ
- มติชนสุ ดสัปดาห์
- เทคโนโลยีชาวบ้าน
- เส้นทางเศรษฐี
- ศิลปวัฒนธรรม

หนังสื อพิมพ์รายวัน
หนังสื อพิมพ์รายวัน
หนังสื อพิมพ์ราย 3วัน
นิตยสารรายสัปดาห์
นิตยสารรายปั กษ์
นิตยสารรายปั กษ์
นิตยสารรายเดือน

ปี พ.ศ.ที#เริ# ม ราคา ยอดจําหน่ายก่อนหักรับคืน
พิมพ์
(บาท)
(Claimed( Circulation)
2521
2534
2520
2523
2531
2538
2523

10
10
25
50
50
40
120

500,000
500,000
120,000
250,000
120,000
120,000
50,000

สภาวะตลาดสื อสิ งพิมพ์ และแนวโน้ ม
ในสภาพที#การโฆษณากําลังก้าวสู่ ยุคการเปลี#ยนผ่านจากสื# อกระดาษเป็ นสื# อดิ จิตอล ด้วย
ความเป็ นมืออาชี พในฐานะสื# อคุ ณภาพของประเทศ มติ ชนและสื# อในเครื อยังคงรักษาสถานภาพ
ความเชื# อมัน# และคุ ณภาพของข่าวไว้อย่างมัน# คง จะเห็ นได้จากการแชร์ ข่าวจากเว็บไซต์ข่าวของ
มติ ชน ข่ าวสด หรื อประชาชาติ ธุรกิ จ ซึ# งมี ผูอ้ ่ านเข้ามาเยี#ย มเว็บ ไซต์และส่ ง ต่อข่า วกันในสั งคม
ออนไลน์จาํ นวนมาก
เว็บไซต์ข่าวสด มีผอู ้ ่านเข้าเยีย# มและกด like ใน Facebook จํานวนมากถึง 7,000,000 กว่า
like ต่อวัน ทําให้เป็ นเว็บไซต์ข่าวอันดับ 1 ของประเทศที#ได้รับความเชื#อถือ และเว็บไซต์สื#อไทยเจ้า
แรกที#มีข่าวภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ เพื#อรายงานข่าวให้ท' งั คนไทยในต่างประเทศและคนต่างชาติที#
ต้องการรับรู ้ข่าวสารของประเทศไทยซึ# งชัดเจน ตรงประเด็น เชื#อถือได้
สําหรับการขายโฆษณาสิ# งพิมพ์ ต้องเป็ นการสร้างเนื'อเรื# อง (Story/ Content)ใช้ความเป็ น
ข่าวมาสร้างเนื' อหา (News + Media) ให้เหมาะกับกลุ่มสิ นค้าและกลุ่มลูกค้า ในรู ปแบบกิ จกรรม
เสวนาหรื อการสัมมนา โดยให้สิทธิ ประโยชน์เป็ นพื'นที#ในหน้าหนังสื อพิมพ์
ลูกค้ายังคงใช้สื#อหนังสื อพิมพ์เครื อมติชน เนื# องจากเป็ นสื# อที#สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ใน
ทุกระดับชั'นและกระจายเข้าถึงได้ในทุกท้องที# อีกทั'งสามารถให้รายละเอียดคุณสมบัติของสิ นค้าได้
ดีกว่าสื# ออื#นๆ
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2.3 การผลิต หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ เพือ จําหน่ าย
ทีต 5 ังของโรงงาน อยู่ที เลขที 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร 10900
(1) กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต

ตารางกําลังการผลิตและปริ มาณการผลิต
กําลังการผลิตและปริ มาณการผลิต
หนังสื อพิมพ์รายวันและราย 3 วัน
- กําลังการผลิตเต็มที
มติชนรายวัน/และข่าวสด
มติชนสุดสัปดาห์

2554

2555

2556

หน่วย : 000 ฉบับ/วัน
2557
2558

600
150

600
150

600
150

600
150

<--**พิมพ์ ทโี รงพิมพ์ มติชน ปากเกร็ด**-->

ประชาชาติธุรกิจ
- ปริ มาณการผลิตจริ ง / วัน
มติชนรายวัน/และข่าวสด
มติชนสุดสัปดาห์
ประชาชาติธุรกิจ

600
150

193.22
91.19

183.86
86.62

180.21
76.07

159.757
63.97

128.073
48.82

<--**พิมพ์ที#โรงพิมพ์มติชน ปากเกร็ ด**-->
- มูลค่ าการผลิต (บาท/ฉบับ)
มติชนรายวัน

4.15

4.11

3.95

3.90

3.53
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ข่าวสด
มติชนสุดสัปดาห์
- การใช้กาํ ลังการผลิต (%)

3.95
7.53

4.01
7.64

3.81
7.38

3.71
7.95

3.40
7.38

61

58

55

50

45

** ปั จจุบนั บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) มีผลผลิตทางด้านสื# อสิ# งพิมพ์หลากหลายเพื#อสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค (ผูอ้ ่าน) ภายในประเทศ อันดับหนึ#งเป็ นหนังสื อพิมพ์รายวันมติชนและข่าวสดซึ#งต้องวางตลาดทุกวัน วัน
ละสองรอบ (เช้า-บ่าย) จํานวนพิมพ์ที#มาก บริ ษทั จึงใช้แท่นเว็บออฟเซ็ทระบบพิมพ์ต่อเนื#อง (กระดาษม้วน)
ปริ มาณการผลิตนิตยสาร
มติชนสุดสัปดาห์ / สัปดาห์
เทคโนโลยีชาวบ้าน / ปั กษ์
เส้นทางเศรษฐี / เดือน

2554
91.19
22.52
11.79

ศิลปวัฒนธรรม
พ็อกเก็ตบุ๊ค

2555
86.62
22.67
11.33

2556
76.07
29.96
12.27

หน่วย : 000 ฉบับ
2557
2558
63.97
48.82
29.19
27.06
10.58
9.52

<--** พิมพ์ที#โรงพิมพ์มติชน ปากเกร็ ด**--->
<--** พิมพ์ที#โรงพิมพ์มติชน ปากเกร็ ด**--->

ในส่ วนการเตรียมงานพิมพ์ และนิตยสารรายสั ปดาห์ ,รายปั กษ์
ดําเนิ นการปรั บระบบการตรวจสอบไฟล์งานก่ อนเริ# มเข้า สู่ กระบวนการผลิ ตทั'งในด้า น
ความถูกต้องของสี และรายละเอียดของเนื'อหาอย่างต่อเนื#องจากที#ได้ดาํ เนินการในปี 2557 ทั'งในส่ วน
ของงานภายในและไฟล์ ง านที# รั บ จากภายนอก โดยใช้ ร ะบบการบริ หารจัด การสี (Color
Management System : CMS) จัดทํารู ปแบบการชดเชยค่าสี เพื#อให้สีของงานสามารถตรวจสอบ
เปรี ยบเทียบได้ท' งั จากจอภาพ (Color Monitor) เครื# องพิมพ์งานปรู๊ ฟระบบดิ จิตอล ( Digital Proof
Inkjet Printer)และแท่นพิมพ์ระบบป้ อนม้วน (Newspaper Web offset Press)
ในขั'นตอนการทําแม่พิมพ์ได้ดาํ เนิ นการนําแม่พิมพ์ที#ผา่ นการใช้งานพิมพ์แล้วกลับมาใช้ซ' าํ
ในส่ วนของหน้าพิมพ์ที#ไม่มีภาพและไม่มีผลกระทบต่อคุ ณภาพของงานพิมพ์ ทําให้สามารถลด
ปริ ม าณการสั#ง ซื' อแม่ พิ ม พ์และลดผลกระทบต่ อสิ# ง แวดล้อมได้อีก ทางหนึ# ง ด้วย ในด้า นการนํา
แม่พิมพ์ที#ไม่ใช้น' าํ ยาเคมีในกระบวนการทําแม่พิมพ์มาใช้น' นั ได้มีการทดสอบอย่างต่อเนื# องจากปี
2557 เมื#อสามารถหาชนิ ดของแม่พิมพ์ที#เหมาะสมกับกระบวนการผลิ ตของบริ ษทั ฯและสามารถ
รักษาต้นทุนการผลิตในส่ วนของการเตรี ยมงานพิมพ์ไม่ให้เปลี#ยนแปลงเพิ#มขึ'นเมื#อเปรี ยบเทียบกับ
แม่พิมพ์ที#ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ได้ จึงนําเข้าสู่ กระบวนการผลิตจริ ง ทําให้ในปั จจุบนั แม่พิมพ์ที#ผลิตโดย
บริ ษทั ฯไม่มีข' นั ตอนที#ตอ้ งใช้สารเคมี
ในส่ วนการผลิตหนังสื อพิมพ์ รายวัน
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ดําเนิ นการปรับรู ปเล่มของหนังสื อพิมพ์รายวันให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด โดยการปรับ
จํานวนหน้าพิมพ์และแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั'งนี' เพื#อลดค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
ต้นทุนการผลิ ตโดยเฉพาะในส่ วนของค่ากระดาษพิมพ์ซ# ึ งเป็ นค่าใช้จ่ายหลักของการผลิต อีกทั'งยัง
ได้นาํ เครื# องสอดหนังสื อที# มีอยู่มาใช้ในการผลิ ต ในการเพิ#มไส้(Section)ของเนื' อหาและโฆษณา
พิเศษ ทําให้ระยะเวลาที#ใช้ในการพิมพ์ส' นั ลงสามารถจัดส่ งหนังสื อไปยังผูอ้ ่านได้รวดเร็ วขึ'น
ดําเนินการปรับรู ปเล่มของนิตยสารรายปั กษ์ มติชนเทคโนโลยีชาวบ้าน จากเดิมที#มีการผลิต
แบบเข้าเล่มโดยการเย็บลวดเป็ นการเข้าเล่มโดยการไสกาว เพื#อทําให้รูปเล่มสวยงามและทนทาน
มากขึ' น ทั'งยังสามารถแทรกเนื' อหา,หน้าโฆษณาได้หลากหลาย เป็ นการเพิ#มคุ ณภาพของหนังสื อ
และเพิ#มช่องทางในการหารายได้จากค่าโฆษณา
ในส่ วนการผลิตหนังสื อเล่ ม
ดําเนิ นการควบคุมมาตรฐานของวัสดุในการผลิ ตสําหรับการผลิตสิ# งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
ด้วยเครื# องพิมพ์ออฟเซ็ ทประเภทป้ อนแผ่น สอดคล้องกับการปรับปรุ งสภาพของแท่นพิมพ์ที#มีอยู่
อย่างต่อเนื# องจากปี 2557 เป็ นผลให้คุณภาพงานพิมพ์ที#ผลิตออกมามีคุณภาพสู งเป็ นที#ตอ้ งการของ
ตลาด
ในส่ วนการพัฒนาบุคลากร
จัด ให้ มี ก ารทบทวนการจัด ทํา คู่ มื อ ปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานในส่ ว นงานต่ า งๆของ
สายการผลิต สอดคล้องกับหน้าที#และความรับผิดชอบที#ปรับเปลี#ยนไป เพื#อให้เกิดความกระชับและ
คล่องตัวในการปฏิบตั ิหน้าที#ตามโครงสร้างใหม่
บริ ษทั ฯยังคงให้ความสําคัญในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรม
การพิมพ์แห่ งชาติ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี#ปุ่น ในการ
อบรม พัฒนา แลกเปลี# ยนความรู ้ และเทคโนโลยีในการผลิ ตสิ# งพิมพ์อย่างต่อเนื# อง ทั'งยังได้จดั ส่ ง
ตัวแทนของบริ ษทั ฯเข้าร่ วมเป็ น คณะอนุ กรรมการกําหนดมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่ งชาติ สาขา
อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซ็ท ประเภทป้ อนแผ่น สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝี มือ กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน กระทรวงแรงงาน และยังเข้าร่ วมเป็ น คณะอนุ กรรมการจัดทําร่ างมาตรฐานอาชี พและ
คุณวุฒิวิชาชี พ สาขาอาชี พการพิมพ์ ประเภทมาตรฐานอาชี พ ช่ างพิมพ์ออฟเซ็ ทป้ อนม้วนและช่ าง
พิ ม พ์ อ อฟเซ็ ท ป้ อนแผ่ น ซึ# งจั ด ทํา โดย สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ ก ารมหาชน)ร่ วมกั บ
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี แ ละ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
รวมทั'ง ยังรั บ นักศึ ก ษาจากสถาบันการศึ กษาทางด้านการพิมพ์ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะสื# อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี เพื#อเปิ ด
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โอกาสให้นกั ศึกษาได้เข้ามาเรี ยนรู ้เก็บเกี#ยวประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ
เตรี ยมความพร้อมในการประกอบอาชีพเมื#อจบการศึกษา
ในส่ วนความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯยังคงยึดมัน# ในนโยบายรักษาสิ# งแวดล้อม ในการปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตที#เป็ น
มิตรต่อสิ# งแวดล้อมตลอดมา ตั'งแต่การคัดเลือกวัสดุ ในการผลิตที#เป็ นมิตรต่อสิ# งแวดล้อม ปรับลด
ขั'น ตอนในการผลิ ต เพื# อ ลดของเสี ย จากการผลิ ต รวมทั'ง การกํา จัด กากของเสี ย ที# เ กิ ด ขึ' นใน
กระบวนการผลิต โดยเก็บรวบรวมและจัดส่ งไปกําจัดยังหน่วยงานที#มีหน้าที#รับผิดชอบโดยตรงและ
ได้รับใบอนุ ญาตจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั'งยังจัดให้พนักงานบริ ษทั ฯมี ส่วน
ร่ วมในการจัดงานสัปดาห์อนุ รักษ์พลังงานและความปลอดภัยติดต่อกันเป็ นปี ที# 9 ทั'งนี' บริ ษทั ฯได้
อยูใ่ นระหว่างเตรี ยมการยื#นขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวให้กบั หนังสื อพิมพ์รายวันมติชนและ
ข่าวสด รวมทั'งยังเตรี ยมแผนงานยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงพิมพ์ปากเกร็ ดให้สอดคล้องกับ
การผลิตที#เป็ นมิตรต่อสิ# งแวดล้อมอีกด้วย

(2) วัตถุดิบและผู้จําหน่ ายวัตถุดิบ(Suppliers)
-ข้อมูลกี#ยวกับวัตถุดิบ
1.กระดาษนิวส์ พรินท์
จากการปรับตัวลดลงของธุ รกิ จสิ# งพิมพ์อย่างต่อเนื# องทั'งต่างประเทศและภายในประเทศ
เป็ นผลให้ปริ มาณความต้องการกระดาษนิ วส์ พริ นท์ในการผลิ ตลดลง จึ งส่ งผลต่อเนื# องกับราคา
กระดาษในปี 2558 มีราคาเฉลี#ยตํ#าลงกว่าปี 2557 บริ ษทั ฯปรับลดปริ มาณกระดาษสํารองในการผลิต
ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้อ งการภายในประเทศ ปรั บ รู ป แบบการสั# ง ซื' อ กระดาษจากผู ้ผ ลิ ต
ภายในประเทศที#มีลกั ษณะเฉพาะในการผลิตให้เป็ นแบบ JIT (Just in Time) เพื#อลดค่าใช้จ่ายในการ
สํารองกระดาษอีกทางหนึ#งด้วย ในปี 2558 บริ ษทั ฯได้ลดสัดส่ วนการสั#งซื' อกระดาษภายในประเทศ
ลงเป็ นร้อยละ 47 ส่ วนกระดาษที#ส#งั ซื' อจากต่างประเทศอยูท่ ี#ร้อยละ 53

รายการ
2555
ปริ มาณการซื'อกระดาษ (ตัน)
10,118
ปริ มาณการใช้กระดาษ (ตัน)
10,917
ราคาถัวเฉลี#ยที#ซ'ื อกระดาษ (USA.)/ ตัน 594.90

2556
9,518
10,685
574

2557
8,532
8,820.98
545.83

2558
5,655
6,876.68
486.35
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2. หมึกพิมพ์
จากราคานํ'ามัน ซึ# งมีการปรั บตัวอยู่ตลอดทั'งปี เป็ นผลให้ราคาหมึกพิมพ์ซ# ึ งใช้น' าํ มันเป็ น
ส่ วนประกอบหลักในการผลิตมีการปรับราคาตาม แต่เนื# องจากบริ ษทั ฯได้มีการสั#งซื' อเฉลี#ยสัดส่ วน
กันระหว่างผูผ้ ลิตภายในประเทศกับผูผ้ ลิ ตต่างประเทศทําให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื# องจาก
อัตราการแลกเปลี#ยนระหว่างสกุลเงินบาทต่อเหรี ยญสหรัฐฯมีมูลค่าตํ#า
3. วัสดุพมิ พ์ ประเภทอืน ๆ
วัสดุ พิมพ์ส่วนใหญ่มีการปรับราคาสู งขึ'นตามสภาวะเศรษฐกิ จ แต่เนื# องจากบริ ษทั ฯได้มี
การควบคุมมาตรฐานคุณภาพของวัสดุ ที#ใช้ในการผลิ ตอย่างเข้มงวด ทั'งยังได้ประสานงานกับทาง
ผูผ้ ลิ ตในการปรับลดต้นทุนในการผลิ ตวัสดุ ให้ต# าํ ลง โดยไม่มีผลกระทบต่อการผลิ ตสิ# งพิมพ์ของ
บริ ษ ัท ฯ การบริ ห ารจัด การระบบการสั# ง ซื' อ และสํ า รองวัส ดุ พิ ม พ์ จึ ง ทํา ให้ บ ริ ษ ัท ฯไม่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบมากนัก
( 3) ขั5นตอนและเทคโนโลยีการผลิต
บริ ษทั ฯ จะเป็ นผูด้ าํ เนินการผลิตหนังสื อพิมพ์มติชนรายวันและ ข่าวสด ซึ# งมีกระบวนการ
ผลิตสิ# งพิมพ์มีข' นั ตอนดังต่อไปนี'
1. กองบรรณาธิ การแต่ละกองจะแบ่งนักข่าวตามสายข่าวที#กาํ หนดขึ'นแต่ละสายมีหวั หน้ารับผิดชอบ
ในการสั#งประเด็นแก่นกั ข่าว ทุก ๆ วันจะมีการประชุมเพื#อคัดเลือกข่าวลงตีพิมพ์
2. เมื#อคัดเลื อกข่าวประจําวันได้แล้วหัวหน้าข่าวแต่ละสายมีหน้าที#ส่งเนื' อหาของตนแก่บรรณาธิ กร
ข่าวเพื#อจัดเข้าหน้า การส่ งเนื' อหานี' จะกระทําโดยการป้ อนข้อมูลที#เกี#ยวข้องทั'งหมดเข้าไปในเครื# อง
คอมพิวเตอร์ ในรู ปของไฟล์ขอ้ มูล
3. บรรณาธิ ก รข่ า ว ทํา หน้า ที# รั บ ข้อมู ล ข่ า วจากโต๊ะ ข่ า ว แล้วนํา มาออกแบบจัดหน้า ในเครื# อ ง
คอมพิวเตอร์ รวมทั'งการกําหนดข้อความพาดหัวข่าว , กําหนดตําแหน่ งภาพ ขนาดและแบบ
ตัวอักษร
4.ภาพที#ตอ้ งใช้ประกอบในแต่ละหน้า ได้มีการนํากล้องถ่ายรู ปดิ จิตอลเข้ามาใช้ในงานข่าวทําให้
สามารถลด ขั'นตอนและเวลาได้กว่าเดิม โดยอยูใ่ นรู ปของไฟล์ภาพ (Image File) สะดวกต่อการ
นํามาใช้ในการประกอบ จัดหน้าด้วยเครื# องคอมพิวเตอร์ ต่อไป
5. ในการออกแบบจัดหน้า แต่ ล ะครั' งของบรรณาธิ ก ร จะต้องประสานงานกับ ฝ่ ายโฆษณาเพื# อ
ตรวจสอบขนาด และตําแหน่งของโฆษณาในหน้านั'น ๆ
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6. เมื#อบรรณาธิ กรข่าวจัดข้อมูล ภาพทุกอย่างลงหน้าหนังสื อเรี ยบร้อยแล้ว จะส่ งสัญญาณข้อมูลหน้า
หนังสื อนั'นๆไปยังส่ วนงานกองพิมพ์สีเพื#อทําการประกอบกับข้อมูลที# ได้จากงานโฆษณาสําหรั บ
หน้า ที# มี โฆษณาระบุ อยู่ รวมทั'ง องค์ป ระกอบต่ า งๆที# เกี# ย วข้อง เช่ น วันที# เลขหน้า ฉบับ ที# ราคา
จากนั'นจะส่ งสัญญาณข้อมูลทั'งหมด ไปยังเครื# องทําแม่พิมพ์ระบบดิจิตอล(Computer to Plate) เพื#อ
แปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ลงบนแม่พิมพ์(Plate) จัดเตรี ยมส่ งไปยังแท่นพิมพ์ต่อไป
7.แท่นพิมพ์ จะพิมพ์งานตามลําดับงานที# ได้รับมอบหมายจากแผนการผลิ ต ตามแต่ละชนิ ดของ
หนังสื อ ซึ# งจะ กําหนดรู ปแบบของการผลิตที#แตกต่างกันออกไป รวมถึงจํานวนยอดพิมพ์
8.หนัง สื อ ที# ไ ด้รั บ การผลิ ต จนเสร็ จ สิ' นขบวนการทุ ก ขั'น ตอน จนเป็ นหนัง สื อ พิ ม พ์ร ายวัน หรื อ
นิ ตยสารสมบู รณ์ แล้ว จะถู ก ส่ ง ต่ อไปยัง บริ ษ ทั งานดี จํา กัด เพื# อส่ ง ออกไปจํา หน่ า ยตามสายที#
กําหนด
สําหรับหน่วยงานที#เกี#ยวข้องในขั'นตอนการผลิตมีดงั ต่อไปนี'
1. กองบรรณาธิ การ ประกอบด้วย
- บรรณาธิ การบริ หาร บรรณาธิ กรข่าว หัวหน้าข่าวแต่ละสายและนักข่าว
- บรรณาธิ กรข่าว ศิลปกรรม และพิสูจน์อกั ษร
2. ฝ่ ายโฆษณา ประกอบด้วย
- พนักงานขายโฆษณา แทรฟฟิ กโฆษณา
3. กองงานเตรี ยมพิมพ์ ประกอบด้วย
- พนักงานควบคุมระบบเตรี ยมพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
- พนักงานควบคุมเครื# องทําแม่พิมพ์ระบบดิจิตอล (Computer to Plate)
4. แผนกพิมพ์ ประกอบด้วย
- ช่างพิมพ์และแท่นพิมพ์ 4/2
- ช่างพิมพ์และแท่นพิมพ์ 2/2
- ช่างพิมพ์และแท่นพิมพ์ Uniset
- แผนกซ่อมบํารุ งไฟฟ้ า , เครื# องกล สังกัด กองโรงงาน และ กองคลังกระดาษจะ
ประสานงานร่ วมกับแผนกนี'
5. แผนกสอด - เย็บเล่ม ประกอบด้วย
- ช่างควบคุมเครื# องและเครื# องสอด Muller Martini
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- ช่างควบคุมเครื# องและเครื# องสอด Schur
6. บริ ษทั งานดี จํากัดทําหน้าที#จดั ส่ งหนังสื อออกจําหน่ายทัว# ประเทศ
เน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานที#เกี#ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ ายโฆษณา และฝ่ ายผลิต เป็ น
ผลให้การรับงานโฆษณาในรู ปแบบต่างๆสามารถตอบสนองตรงกับความต้องการของลูกค้า ในด้าน
การประสานงานระหว่า งกองบรรณาธิ ก าร, ฝ่ ายผลิ ต และ การจัด จํา หน่ า ย เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ผล ทําให้เวลาที#ใช้ในการ ผลิต / จัดจําหน่ายโดยรวมสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดทั'งใน ก.ท.ม. และ ต่ างจัง หวัด การนํา เสนอข่า วเป็ นไปอย่างถู ก ต้องรวดเร็ วทันต่ อ
เหตุการณ์
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
ช่องทางจําหน่ ายหลักยังคงเหมือนเดิมคือ จําหน่ ายผ่านตัวแทนจําหน่ ายที#มีอยูท่ ว#ั ประเทศ
โดยขนส่ ง สิ น ค้า ทางรถยนต์ เน้นเรื# องการนํา ส่ ง สิ น ค้า แก่ ผูแ้ ทนจํา หน่ า ย รวดเร็ ว ทัน เวลา ซึ# ง
สามารถรักษาเวลาการขนส่ งได้ดี ส่ งผลต่อการกระจายสิ นค้าในต่างอําเภอของแต่ละจังหวัดได้ดี
1.ช่ องทางการจําหน่ ายและการจัดส่ ง
การจําหน่ ายสื# อสิ# งพิมพ์ของบริ ษทั เป็ นการจําหน่ ายผ่านตัวแทนจําหน่ ายทั'งหมดมี บริ ษทั
งานดี จํากัด ซึ# งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยที#บริ ษทั งานดี จํากัด คิดรายได้
ค่าจัดการ ร่ อยละ 40 จากรายได้การขายทั'งหมด บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) → บริ ษทั งานดี
จํากัด → เอเย่นต์ → ซับเอเย่นต์ →ผูซ้ 'ื อ (ร้านค้า)
การจัดส่ งหนังสื อพิมพ์และนิ ตยสารให้กบั ตัวแทนจําหน่ายต่างๆ ทัว# ประเทศนั'น ใช้วิธีการ
ขนส่ งทางรถยนต์เป็ นหลัก ปั จจุบนั บริ ษทั ได้พฒั นาระบบการขนส่ งให้มีประสิ ทธิ ภาพขึ'น สามารถ
จัดส่ งได้ครอบคลุ มทัว# ประเทศ ไปถึงทุกพื'นที# ได้ทนั คู่แข่งขัน โดยใช้รถขนส่ งเป็ น รถ 6 ล้อ รถตู ้
และรถกระบะ วิง# ส่ งหนังสื อทุกจังหวัด
นอกจากนี' ยังได้พฒั นาช่องทางการขายทางอินเตอร์ เน็ตซึ# งเป็ นช่องทางที#มียอดขายเติบโต
เป็ นอย่างมากในปี ที#ผา่ นมา และเป็ นช่องทางที#มีศกั ยภาพมากขึ'นเรื# อยๆ
2. ลักษณะของลูกค้ า
-ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
1.ผู้อ่าน
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ลูกค้าที#ซ'ื อหนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสารของบริ ษทั จากแผงและร้านหนังสื อทัว# ไป ถือเป็ น
ลูกค้าหลักที#ทาํ รายได้ให้แก่บริ ษทั นอกจากนี'ยงั มีผอู ้ ่านที#บอกรับเป็ นสมาชิกจากการสั#งซื' อทาง
ไปรษณี ย ์ ทางอินเตอร์ เน็ต และซื'อสดจากการออกร้านจําหน่าย ตลอดทั'งปี ของฝ่ ายขายพิเศษ
จากการสํารวจลักษณะของผูอ้ ่านสื# อสิ# งพิมพ์ในเครื อ พบว่ากลุ่มผูอ้ ่านครอบคลุมทุกวัย และ
ทุกอาชีพ ส่ วนใหญ่มีตาํ แหน่งหน้าที#การงานมัน# คง มีกาํ ลังซื' อ เนื#องจากผลิตภัณฑ์ส#ิ งพิมพ์ในเครื อมี
หลากหลายแนว และมีการกระจายสิ นค้าอย่างทัว# ถึง จึงทําให้กลุ่มผูอ้ ่านสิ# งพิมพ์ต่างๆ ของบริ ษทั
ครอบคลุมทัว# ประเทศ
2. ลูกค้ าจําหน่ ายหนังสื อพิมพ์ และสิ งพิมพ์
ตัวแทนจําหน่ ายทั'งในเขตกรุ งเทพฯมหานคร และต่างจังหวัดที#รับสื# อสิ# งพิมพ์จากบริ ษทั
งานดี จํากัด ไปจัดจําหน่าย มีประมาณ 600 ราย แบ่งเป็ นตัวแทนจําหน่ายรายใหญ่ประมาณ 80 ราย
ในจํานวนตัวแทนรายใหญ่ท' งั 80 ราย ในจํานวนนี' กว่าครึ# ง เป็ นลูกค้าที#จาํ หน่ายหนังสื อพิมพ์ และ
สิ# งพิมพ์ของบริ ษทั มานานตั'งแต่ปีแรกที#มีการออกสิ นค้าทั'งยังเป็ นลูกค้าที#มีฐานะการเงินมัน# คง และ
มีความสัมพันธ์อนั ดียง#ิ กับบริ ษทั
3. ลูกค้ าโฆษณา
- รายชื#อลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั มูลค่าการจําหน่าย และสัดส่ วนของมูลค่าการจําหน่าย
บริ ษ ทั ฯ มี ลูก ค้า รายใหญ่ ซ# ึ ง เป็ นผูจ้ ดั จํา หน่ า ยหนัง สื อทุ ก ฉบับ ในเครื อของมติ ช น คื อ
บริ ษทั งานดี จํากัด เพียงบริ ษทั เดียว
บริ ษทั ไม่มีลูกค้ารายใดที#มียอดซื' อโฆษณาสู งเกิ นร้ อยละ 10 ของยอดโฆษณาทั'งหมด
ลูกค้าโฆษณาที#ให้การสนับสนุ นรายใหญ่ ส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั โฆษณา ได้แก่ Media Intelligence ,
Media Palette (Dentsu) MindShare , Starcom , Carat , Brand Connections , Optimum Media
Direction , IPG Media Brands , Kith & Kin , Dai-Ichi , ทศภาค สัดส่ วนประมาณ 50 % ของ
รายได้โฆษณา

2.4 งานทีย ังไม่ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปัจจัยเสี ยง
3.1 ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย5
ความเสี# ยงด้านอัตราดอกเบี'ย เกิดจากการเปลี#ยนแปลงของอัตราดอกเบี'ยในอนาคต
ซึ# งจะมีผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั โดยมีสินทรัพย์ที#มีความ
เสี# ยงจากอัตราดอกเบี'ย ดังนี'
(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี'ยคงที#
ภายใน
1 ปี

ภายใน
1 ถึง 5 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี'ย
มากกว่า
ปรับขึ'นลง
5 ปี
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี'ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี'ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว# คราว
ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื#น
เงินลงทุนระยะยาว

82,328.56
529,011,690.26
529,094,018.82

30,000,000.00
10,000,000.00
40,000,000.00

-

64,519,306.97 142,101,791.28
- 166,417,505.26
64,519,306.97 308,519,296.54

206,703,426.81
559,011,690.26
166,417,505.26
10,000,000.00
942,132,622.33

0.00-0.50
1.00-3.00
3.70
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หนี'สินทางการเงิน
เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื#น

-

-

-

-

84,809,798.54
84,809,798.54

84,809,798.54
84,809,798.54

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี'ย

อัตราดอกเบี'ยคงที#
ภายใน
1 ปี

ภายใน
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
ปรับขึ'นลง
5 ปี
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี'ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี'ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว# คราว
ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื#น
เงินลงทุนระยะยาว

12,877,969.11
517,059,710.05
529,937,679.16

10,000,000.00
10,000,000.00

-

-

-

-

หนี'สินทางการเงิน
เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื#น

54,267,456.86 149,353,997.98 216,499,423.95
- 517,059,710.05
- 323,825,809.77 323,825,809.77
- 10,000,000.00
54,267,456.86 473,179,807.75 1,067,384,943.77
- 110,761,221.80
- 110,761,221.80

110,761,221.80
110,761,221.80

0.00-1.25
1.50-4.95
3.70

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี'ย

อัตราดอกเบี'ยคงที#
ภายใน
1 ปี

ภายใน
1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
ปรับขึ'นลง
5 ปี
ตามราคาตลาด

ไม่มี
ดอกเบี'ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี'ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว# คราว
ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื#น
หนี'สินทางการเงิน
เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื#น

82,328.56
384,384,153.09
384,466,481.65

-

-

-

-

-

27,323,150.48 83,236,038.04
- 203,805,301.29
27,323,150.48 287,041,339.33
-

53,101,699.78
53,101,699.78

110,641,517.08
384,384,153.09
203,805,301.29
698,830,971.46

0.00-0.88
1.50-2.70
-

53,101,699.78
53,101,699.78

(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี'ยคงที#

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี'ย
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ภายใน
1 ปี

มากกว่า
ปรับขึ'นลง
5 ปี
ตามราคาตลาด

ภายใน
1 ถึง 5 ปี

ไม่มี
ดอกเบี'ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี'ย
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว# คราว
ลูกหนี'การค้าและลูกหนี'อื#น
หนี'สินทางการเงิน
เจ้าหนี'การค้าและเจ้าหนี'อื#น

12,877,969.11
283,991,317.12
296,869,286.23

-

-

-

-

-

25,605,326.18 128,195,926.53
- 353,250,136.04
25,605,326.18 481,446,062.57
-

73,123,924.45
73,123,924.45

166,679,221.82
283,991,317.12
353,250,136.04
803,920,674.98

0.00-1.25
1.50-3.55
-

73,123,924.45
73,123,924.45

-

3.2 ความเสี ยงทางด้ านอัตราแลกเปลีย น
ถึ งแม้ว่าการซื' อวัตถุ ดิบบางส่ วนเป็ นการนําเข้าจากต่างประเทศ ทําให้กลุ่มบริ ษทั มี
ความเสี# ยงเกี#ยวกับการเปลี#ยนแปลงในอัตราแลกเปลี#ยน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ จะพิจารณาการ
ใช้อนุ พนั ธ์ทางการเงินที#เหมาะสมเพื#อป้ องกันความเสี# ยงดังกล่าว เมื#อสภาวการณ์อตั ราแลกเปลี#ยนมี
แนวโน้มที#ไม่มีเสถียรสภาพ

3.3 ความเสี ยงทางด้ านสิ นเชื อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี# ยงด้านการให้สินเชื# อที#เกี#ยวเนื# องกับลูกหนี' การค้า อย่างไร
ก็ตามในปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนโนบายในการให้สินเชื# อที#ระมัดระวัง โดยมีการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินของลูกค้าก่อนให้สินเชื#อ รวมทั'งลูกค้าใหม่บางรายมีการจัดเก็บเงินมัดจําล่วงหน้าและลูกค้า
ส่ วนใหญ่เป็ นลู กค้าที# ทาํ การติ ดต่อกันมานาน และมี ก ารตั'งค่าเผื#อหนี' สงสัยจะสู ญสําหรั บลู กหนี'
การค้า และประมาณการลดหนี'จากการรับคืนสิ นค้า ซึ# งฝ่ ายบริ หารเชื#อว่าเพียงพอแล้ว
3.4 ความเสี ยงจากราคากระดาษหนังสื อพิมพ์ (Newsprint)
วัตถุดิบหลักของการผลิตหนังสื อพิมพ์คือ กระดาษหนังสื อพิมพ์ ซึ# งเป็ นต้นทุน
การผลิตที#มากกว่าครึ# งของต้นทุนทั'งหมด แต่เดิมผูผ้ ลิตหนังสื อพิมพ์มีความเสี# ยงจากการขาดแคลน
กระดาษ และการปรับตัวของราคากระดาษหนังสื อพิมพ์ ปั จจุบนั ความนิ ยมอ่านหนังสื อพิมพ์ทว#ั
โลกลดลงเนื# องจากมีสื#ออื#นๆเกิดขึ'นมาก ภาวะการขาดแคลนกระดาษจึงหมดไป ไม่จาํ เป็ นต้องมี
การเก็บสต็อกมาก บริ ษทั มติชน จึงปรับวิธีบริ หารสต็อกสิ นค้าให้ลดลงตํ#าสุ ด และวางแผนการ
จัดส่ งกระดาษแบบ Just in time กับผูผ้ ลิตกระดาษในประเทศเป็ นหลัก ขณะเดียวกันการวางแผน
จัดซื' อกระดาษจากต่างประเทศบางส่ วนก็เพื#อป้ องกันความเสี# ยง จากปั ญหาของผูผ้ ลิตในประเทศซึ# ง
มีเพียงรายเดียว ให้มีสัดส่ วนที#เหมาะสมทั'งด้านราคาและปริ มาณ
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อนึ# งการจัดซื' อ สิ นค้าจากผูผ้ ลิตในประเทศ ยังเป็ นการลดความเสี# ยงจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี#ยนด้วย

4. ทรัพย์ สินทีใ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทีด ิน อาคาร และ เครืองจักร บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
ทรัพย์สินของบริ ษทั ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี'

ประเภท

ลักษณะกรรมสิ ทธิ

มูลค่าตามบัญชี (บาท)

ภาระผูกพัน

ที#ดินและส่วนปรับปรุ งที#ดิน

เจ้าของ

ที#ดินและอาคารส่วนที#ตีราคาเพิม#
อาคาร และส่วนปรับปรุ งอาคาร

เจ้าของ
เจ้าของ

เครื# องมือเครื# องใช้สาํ นักงาน
สิ นทรัพย์ถาวรอื#น/ ลิฟท์ /อุปกรณ์ทาํ อาหาร

เจ้าของ
เจ้าของ

345,662,607.38 ติดจํานองมูลค่า 201.33
ล้านบาท
301,699,091.40 ติดจํานองมูลค่า 21.09
ล้านบาท
78,822,028.45 ไม่มีภาระผูกพัน
23,742,962.77 ไม่มีภาระผูกพัน

งานระหว่างก่อสร้าง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ยานพาหนะ
เครื# องจักร

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

1,842,533.40
117,831,151.64
46,580,303.90
658,175,613.23

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ติดจํานองมูลค่า 357.58
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ล้านบาท

รวม
หัก ค่าเสื# อมราคาสะสม
ที#ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

1,574,356,292.17
(1,116,109,953.47)
458,246,338.70

บริษัท ข่ าวสด จํากัด
ทรัพย์สินของบริ ษทั ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี'

ที#ดิน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ
เจ้าของ

อาคาร

เจ้าของ

ปรับปรุ งอาคาร

เจ้าของ

เครื# องใช้สาํ นักงาน

เจ้าของ

9,666,379.15 ไม่มีภาระผูกพัน

เครื# องตกแต่ง
อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์

เจ้าของ
เจ้าของ

9,799,590.00 ไม่มีภาระผูกพัน
7,411,064.45 ไม่มีภาระผูกพัน

ยานพาหนะ
ลิฟท์โดยสาร

เจ้าของ
เจ้าของ

1,555,559.88 ไม่มีภาระผูกพัน
2,444,644.96 ไม่มีภาระผูกพัน

สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

เจ้าของ

-

ประเภท

รวม

มูลค่าตามบัญชี (บาท)
ภาระผูกพัน
159,970,135.79 ติดจํานองมูลค่า 159.97
ล้านบาท
158,522,272.69 ติดจํานองมูลค่า 85.72
ล้านบาท
2,818,142.57 ไม่มีภาระผูกพัน

-

352,187,789.45
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หัก ค่าเสื# อมราคาสะสม
สุ ทธิ

119,979,429.13
232,208,360.36

บริษัท งานดี จํากัด
ทรัพย์สินของบริ ษทั ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มี รายละเอียดดังต่อไปนี'

ประเภท
เครื# องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
เครื# องตกแต่งสํานักงาน
รวม
หัก ค่าเสื# อมราคาสะสม
สุ ทธิ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

มูลค่าตามบัญชี
ไม่ 7,181,548.69
35,640,555.20
2,496,549.34

ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

45,318,653.23
(32,581,311.29)
12,737,341.94

ทีด ิน อาคาร
ทีด ินทีบ ริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ถือสิ ทธิ มีดังต่ อไปนี5
1. ที#ดินเนื' อที# 4 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา ตั'งอยูท่ ี#ตาํ บลลาดยาว อําเภอจตุจกั ร จังหวัดกรุ งเทพฯ มี
มูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 12,306,705 บาท วัตถุประสงค์ เป็ นที#ต' งั สํานักงานของบริ ษทั
มติชน จํากัด (มหาชน) , อาคารผลิต และ สํานักงานบริ ษทั งานดี จํากัด
2. ที#ดินเนื'อที# 24 ไร่ 54.70 ตารางวา ตั'งอยูท่ ี#ตาํ บลบางพูด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี มี
มูลค่าตามบัญชี เท่ากับ 189,020,510.00 บาท (เพิ#มขึ'นเนื#องจากปรับปรุ งเปลี#ยนนโยบายบัญชี)
วัต ถุ ป ระสงค์
เป็ นที# ต' ัง โกดัง เก็ บ กระดาษและเป็ นสถานที# ต' ัง โรงพิ ม พ์แ ท่ น ชี ต
3. ที#ดินเนื'อที# 1 งาน 6 ตารางวา ตั'งอยูท่ ี#ตาํ บลลาดยาว อําเภอจตุจกั ร จังหวัดกรุ งเทพฯ มีมูลค่าตาม
บัญชีเท่ากับ 4,838,157.50 บาท วัตถุประสงค์ เป็ นโกดังเก็บหนังสื อ
4. ที#ดินเนื'อที# 253 ตารางวา ตั'งอยูท่ ี#ตาํ บลลาดยาว อําเภอจตุจกั ร จังหวัดกรุ งเทพฯ มีมูลค่าตาม
บัญชีเท่ากับ 26,394,724 บาท วัตถุประสงค์ สําหรับการขยายกําลังการผลิต
5. ที#ดินเนื'อที# 99 ตารางวา ตั'งอยูท่ ี#ตาํ บลลาดยาว อําเภอจตุจกั ร จังหวัดกรุ งเทพฯ มีมูลค่าตาม
บัญชีเท่ากับ 9,620,723 บาท วัตถุประสงค์ เป็ นที#จอดรถสําหรับผูม้ าติดต่อ
6. ที#ดินเนื'อที# 334 ตารางวา ตั'งอยูท่ ี#ตาํ บลลาดยาว อําเภอจตุจกั ร จังหวัดกรุ งเทพฯ มีมูลค่าตาม
บัญชีเท่ากับ 35,792,370 บาท วัตถุประสงค์ เป็ นที#จอดรถบรรทุกใหญ่ เพื#อขนส่ งหนังสื อไป
จําหน่ายต่างจังหวัด
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7. ที#ดินเนื' อที# 2 ไร่ 53 ตารางวา ตั'งอยูท่ ี#ตาํ บลลาดยาว อําเภอจตุจกั ร จังหวัดกรุ งเทพฯ มีมูลค่าตาม
บัญชีเท่ากับ 56,257,910 บาท วัตถุประสงค์ เป็ นที#ต' งั สถาบันฝึ กอบรมมติชนอคาเดมี
ทีด ินทีบ ริษัท ข่ าวสด จํากัด ถือสิ ทธิ มีดังต่ อไปนี5
1. ที#ดินเนื' อที# 99 ตารางวา ตั'งอยูท่ ี#ตาํ บลบางซื# อ อําเภอดุสิต จังหวัดกรุ งเทพฯ มีมูลค่าทางบัญชี
เท่ากับ 7,000,000 บาท วัตถุประสงค์ สําหรับเป็ นที#จอดรถบรรทุกเล็กขนส่ งหนังสื อ
จําหน่ายในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ที#ดินเนื' อที# 95 ตารางวา ตั'งอยูท่ ี#ตาํ บลบางซื# อ อําเภอดุสิต จังหวัดกรุ งเทพฯ มีมูลค่าทางบัญชี
เท่ากับ 6,500,000 บาท วัตถุประสงค์ สําหรับเป็ นโกดังเก็บหนังสื อ
3. ที#ดินเนื' อที# 170 ตารางวา ตั'งอยูท่ ี#ตาํ บลบางซื# อ อําเภอดุสิต จังหวัดกรุ งเทพฯ มีมูลค่าทางบัญชี
เท่ากับ 12,000,000 บาท วัตถุประสงค์ ใช้เป็ นศูนย์ซ่อมบํารุ งยานยนต์
4. ที#ดินเนื' อที# 80 ตารางวา ตั'งอยูท่ ี#ตาํ บลบางซื# อ อําเภอดุสิต จังหวัดกรุ งเทพฯ มีมูลค่าทางบัญชี
เท่ากับ 9,500,000 บาท วัตถุประสงค์ สําหรับเป็ นที#จอดรถ
5. ที#ดินเนื' อที# 3 ไร่ ตั'งอยูท่ ี#ตาํ บลบางซื# อ อําเภอดุสิต จังหวัดกรุ งเทพฯ มีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ
124,970,135.79 บาท วัตถุประสงค์ สําหรับเป็ นที#ต' งั อาคารสํานักงานของบริ ษทั ข่าวสด
จํากัด
ทีด ิน อาคาร และอุปกรณ์
ที#ดิน ณ วันเริ# มรายการบันทึกบัญชี ตามราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันเริ# มรายการบันทึกบัญชี ตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื# อมราคาสะสม และผล
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า สะสม (ถ้า มี ) ค่ า เสื# อ มราคาคํา นวณตามวิ ธี เส้ น ตรงตามอายุก ารใช้ง าน
โดยประมาณ ดังนี'
- อาคารและสิ# งปลูกสร้าง
20
ปี
- เครื# องจักร
5–7
ปี
- ลิฟต์โดยสาร
10 ปี
- อื#น ๆ
5
ปี
บริ ษ ทั ฯ ไม่ คิ ด ค่ า เสื# อมราคาสํา หรั บ ที# ดิน และสิ นทรั พ ย์ที# อยู่ร ะหว่า งก่ อสร้ า ง กํา ไรหรื อ
ขาดทุ นจากการจําหน่ ายที# ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ คํานวณจากผลต่างระหว่างเงิ นสดรั บสุ ทธิ กบั
มูลค่าตามบัญชีและรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนของงวดนั'น
ภาระผูกพันตามสัญญา
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บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย มี ภ าระผู ก พัน ตามสั ญ ญาเช่ า เครื# อ งคอมพิ ว เตอร์ เพื# อ ใช้ใ นการ
ดําเนินงาน ระยะเวลา 3 ปี โดยมีมูลค่าที#ตอ้ งจ่ายชําระจนครบกําหนดสัญญา ดังนี'

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
6.22
0.57
9.13
15.35
0.57

งบการเงินรวม
ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
7.82
0.68
11.17
18.99
0.68

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการเช่าเครื# องถ่ายเอกสาร
เพื#อใช้ในการดําเนินงาน โดยมีมูลค่าที#ตอ้ งจ่ายชําระจนครบกําหนดสัญญา ดังนี'

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
0.26
0.77
0.26
0.26
1.03

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันตามสัญญา
เช่ารถยนต์ เพื#อใช้ในการดําเนินงาน โดยมีมูลค่าที#ตอ้ งจ่ายชําระจนครบกําหนดสัญญา ดังนี'
งบการเงินรวม
ณ วันที# 31 ธันวาคม
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2558
3.05
4.16
7.21

2557
2.68
5.54
8.22

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
0.32
0.32
0.30
0.62
0.62
0.94
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- ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเช่าพื'นที# 1
แห่ ง กําหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั'งแต่วนั ที# 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที# 30 พฤศจิกายน 2560 กับบริ ษทั
แห่ งหนึ# ง ในอัตราร้ อยละ 6.00 ของรายได้ท' งั หมดจากการขายหนังสื อในแต่ละเดื อน และชําระ
ค่าบริ การส่ วนกลางในอัตราร้อยละ 4.40 ของรายได้ท' งั หมดจากการขายหนังสื อในแต่ละเดือน
ภาระผูกพันและหนี'สินที#อาจเกิดขึ'น
นอกจากหนี'สินที#ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริ ษทั
ยังมีภาระผูกพันและหนี'สินอื#นที#อาจเกิดขึ'น ดังนี'
ภาระผูกพันและหนี'สินที#อาจเกิดขึ'นกับสถาบันการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

หนังสื อคํ'าประกัน
วงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร

หนังสื อคํ'าประกัน
วงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร

งบการเงินรวม
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั'งสิ' น
ใช้ไป
คงเหลือ ทั'งสิ' น
ใช้ไป
คงเหลือ
25.82
5.25
20.57
26.11
6.34
19.77
620.00
620.00
620.00
3.16
616.84
50.50
50.50
50.50
50.50
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ทั'งสิ' น
ใช้ไป
คงเหลือ ทั'งสิ' น
ใช้ไป
คงเหลือ
22.72
4.54
18.18
22.72
5.58
17.14
620.00
620.00
620.00
3.16
616.84
33.50
33.50
33.50
33.50

สิ นเชื อและการคํา5 ประกัน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับสิ นเชื# อจากสถาบันการเงินหลาย
แห่ งในรู ปวงเงินเบิกเกินบัญชี จาํ นวน 50.50 ล้านบาท เท่ากันทั'งสองปี และวงเงินทรัสต์รีซีทจํานวน
แบบ 56-1 บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน) สิ นสุ ดวันที 31 ธ.ค.2558

46

620.00 ล้านบาท เท่ากันทั'งสองปี และวงเงินคํ'าประกันจํานวน 25.82 ล้านบาท และ 26.11 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยมีที#ดินพร้อมสิ# งปลูกสร้าง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที# 11 เป็ นหลักทรัพย์
คํ'าประกัน
เงินลงทุนของบริษัท
รายชื#อบริ ษทั

บริ ษทั ย่อย
1. บริ ษทั งานดี
จํากัด
2. บริ ษทั ข่าวสด
จํากัด

ประเภทกิจการและ
ลักษณะธุรกิจ

ทุนที#เรี ยกชําระ
แล้ว

สัดส่วน เงิน มูลค่าเงินลงทุน
ลงทุน
ตามราคาทุน
(ร้อยละ)

จัดจําหน่ายหนังสื อพิมพ์
และสิ# งพิมพ์อื#น ๆ
ออกหนังสื อพิมพ์รายวัน
เพื#อเผยแพร่ ข่าวสาร

15,000,000

99.96

14,994,000

125,000,000

99.99

250,000,000

มูลค่ าสิ นทรัพย์ สุทธิ
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ย่ อย
หน่วย : ล้านบาท
งบเฉพาะบริ ษทั

งบรวม
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หัก หนี'สินรวม
รวมมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
(ไม่รวมภาระผูกพันนอกงบดุล)
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
(บาท)

2558
2557
2556
2558
2557
2556
1,835.61 2,045.05 2,249.26 1,511.52 1,698.11 1,834.70
402.14 460.35 515.56 281.23 333.86
400.02
1,433.47 1,584.70 1,733.70 1,230.29 1,364.25 1,434.68
7.73

8.55

9.35

6.64

7.36

7.74

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทโปรแกรมสําเร็ จรู ป แสดงในราคาทุน ณ วันเริ# มรายการหัก
ค่า ตัดจํา หน่ า ยสะสมและผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า สะสม (ถ้า มี ) ค่ า ตัดจํา หน่ า ยคํา นวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนประเภทหัวหนังสื อพิมพ์ แสดงในราคาทุน ณ วันเริ# มรายการหักผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
หมายเหตุ
รายการนอกงบดุล-ภาระผูกพันทั'งสิ' น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
งบเฉพาะบริ ษทั

งบรวม
Letter of
Credit
Letter of
Guarantee
Bank over
Total

2558
620.00

2557
616.84

2556
600.32

2558
620.00

2557
616.84

2556
600.32

20.57

19.77

17.58

18.18

17.14

16.19

50.50
691.07

50.50
687.11

50.50
668.40

33.50
671.68

33.50
667.48

33.50
650.01

หน่วย : ล้านบาท
งบเฉพาะบริ ษทั

งบรวม
รายการ
สิ นทรัพย์รวม

2558
1,835.61

2557
2,045.05

2556
2,249.26

2558
1,511.52

2557
1,698.11

2556
1,834.70

หัก หนี'สินรวม

402.14

460.35

515.56

281.23

333.86

400.02

รวมมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
บวก ภาระผูกพันนอกงบ
ดุล
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ รวม
ภาระผูกพัน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อ
หน่วย (บาท)

1,433.47
691.07

1,584.70
687.11

1,733.70
668.40

1,230.29
671.68

1,364.25
667.48

1,434.48
650.01

2,124.54

2,271.81

2,402.10 1,901.97

11.46

12.26

12.96

10.26

2,031.73

2,084.49

10.96

11.25

แบบ 56-1 บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน) สิ นสุ ดวันที 31 ธ.ค.2558

48

เครืองหมายการค้ าของบริษัทฯ
เครืองหมายการค้ า

เครืองหมายการค้ า

ประเภทสิ นค้ า/บริการ

เลขทะเบียน

เครืองครัวทําจากโลหะมีค่า

ค352188

ระยะเวลา
คุ้มครอง
20/03/2564

สิ นค้ า ป้าย ฉลาก ป้ายพลาสติกใช้ โฆษณาข้ อความส่ งเสริ มการขาย กระดาษนามบัตร แผ่ นพับโฆษณา ซอง
จดหมาย กระดาษใช้ สําหรั บงานพิมพ์ กล่ องใส่ เครื องเขียน เครื องมื อวาดเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้
บรรทัดใช้ วาดเขียน สติlกเกอร์ ทีเย็บกระดาษ ทีคันหนังสื อ ปฏิทิน ปฏิทินชนิดฉี ก แฟ้มเก็บเอกสาร หนังสื อ
คู่มือ สมุดฉีก สมุดบันทึกเอนกประสงค์ สมุดวาดเขียน นิตยสารวารสาร ซอง ถุงพลาสติก ใบประกาศเกียรติ
คุณ
กระเป๋ าสะพาย ร่ ม

ค352187

20/03/2564

ค347042

20/03/2564

ประเภทสิ นค้ า / บริการ

เลขทะเบียน

ระยะเวลา
คุ้มครอง
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ภาชนะใส่ นํ5าแข็งทําด้ วยพลาสติกและเมลามีน แก้ วนํ5า ชุ ดกาแฟทีไม่ ได้ ทําจากโลหะมีค่า ถุ งมือจับของร้ อน
ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ชุ ดภาชนะบนโต๊ ะอาหาร

ค357014

20/03/2564

เสื5อยืดคอกลม เสื5อยืดโปโล เสื5อแจ๊ คเก็ต หมวก ผ้ ากันเปื5 อนแบบเอียl ม

ค347043

20/03/2564

พวงกุญแจของชําร่ วย

ค362520

20/03/2564

นํา5 ดืม

ค352330

20/03/2564

สิ นค้ า กบเหลาดินสอ กระดาษพิมพ์ หนังสื อ กระดาษถ่ ายสํ าเนา กระดาษสํ าเนา กล่ องใส่ เครื องเขียน เครื องมือ
วาดเขียน สติlกเกอร์ ซองจดหมาย ดินสอดํา ดินสอ ทีคนั หนังสือ ทีเย็บกระดาษ ปฏิทิน ปฏิทินชนิดฉี ก ปากกา
แผ่ นภาพ รู ปภาพ แฟ้มทีใช้ ในสํ านักงาน แฟ้มเอกสาร ยางลบ หนังสื อคู่มือ สมุดฉี ก สมุดบันทึก สมุดทีใช้ ใน
การเขียนหรือวาดภาพ หนังสื อรายสั ปดาห์ หนังสื อเล่ มเล็ก หนังสื อพิมพ์ หนังสื อแมกกาซี น หนังสื อและสมุด
อัลบั5ม

ค229039

19 /12/2567
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน)
ถูกฟ้ องร้ องคดีอาญาและคดี แพ่งจํานวน 15 คดี ใน
ข้อหาหรื อหมิ#นประมาท ร่ วมกับพวก และข้อหาฐานละเมิดร่ วมกับพวก โดยโจทก์เรี ยกค่าเสี ยหาย
ร่ วมกันหรื อแทนกันกับพวกให้ชดใช้ค่าเสี ยหายแก่ โจทก์ ปั จจุ บนั คดี ดงั กล่ าวอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลชั'นต้น 11 คดี ศาลอุทธรณ์ 3 คดี และศาลฎีกา 1 คดี
บริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องคดีอาญา และคดีแพ่ง 8 คดีในข้อหาหรื อฐานหมิ#นประมาทร่ วมกับ
พวกและข้อหาฐานละเมิดร่ วมกับพวก โดยโจทก์เรี ยกค่าเสี ยหายร่ วมกันหรื อแทนกันกับพวก ให้
ชดใช้ค่าเสี ยหายให้โจทก์ปัจจุบนั คดี ดงั กล่าวอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลชั'นต้น 3 คดี ศาล
อุทธรณ์ 2 คดี ศาลฎีกา 3 คดี
หนี'สินที#อาจเกิดขึ'นจากคดีความฟ้ องร้อง
บริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องร้องคดีแพ่งและคดีอาญา โดยสรุ ปจํานวนคดีท' งั หมด ดังนี'

ศาลชั'นต้น (คดีอาญา)
ศาลชั'นต้น (คดีแพ่ง)
ศาลอุทธรณ์ (คดีอาญา)
ศาลอุทธรณ์ (คดีแพ่ง)
ศาลฎีกา (คดีแพ่ง)
รวม

จํานวนคดี
ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
4
6
7
5
2
1
1
1
1
3
15
16

คดีแพ่งดังกล่าวข้างต้นสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี'
แบบ 56-1 บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน) สิ นสุ ดวันที 31 ธ.ค.2558

51
ลําดับที#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คดี
หมายเลขดําที#
4422/2544
5943/2551
4213/2551
5075/2551
660/2553
3514/2553
661/2557
1386/2557
76/2557

วันที#
06 ก.ย. 2544
02 ก.ค. 2551
13 พ.ค.2551
09 มิ.ย. 2551
11 ส.ค. 2553
11 ต.ค. 2553
20 ก.พ. 2557
09 เม.ย. 2557
03 มิ.ย. 2557

บริ ษทั ฯ ตก ในข้อหาหรื อ
เป็ นจําเลยที# ฐานความผิด
2
ละเมิด
2
ละเมิด
6
ละเมิด
6
ละเมิด
7
ละเมิด
1
ละเมิด
2
ละเมิด
2
ละเมิด
1
ละเมิด

โจทก์เรี ยกค่า
เสี ยหาย
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
ร่ วมกันหรื อแทนกัน
แต่เพียงผูเ้ ดียว

คําพิพากษา
จําหน่ายคดีชว#ั คราวเพื#อรอผลคดีอาญา
ศาลอุทธรณ์ยกฟ้ อง โจทก์ยนื# ฎีกา
ศาลอุทธรณ์ยกฟ้ อง โจทก์ยนื# ฎีกา
ศาลอุทธรณ์ยกฟ้ อง โจทก์ยนื# ฎีกา
นัดสื บพยานจําเลย
ศาลพิพากษายกฟ้ อง โจทก์ยนื# อุทธรณ์
จําหน่ายคดีชว#ั คราวเพื#อรอผลคดีอาญา
ศาลพิพากษายกฟ้ อง
นัดพิจารณาเพื#อแก้ขอ้ หาและสื บพยาน

บริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องคดีแพ่งและคดีอาญา โดยสรุ ปจํานวนคดีท' งั หมด ดังนี'
จํานวนคดี
ณ วันที# 31 ธันวาคม
2558
2557
3
3
2
1
1
1
1
2
2
6
8
14

ศาลชั'นต้น (คดีอาญา)
ศาลชั'นต้น (คดีแพ่ง)
ศาลอุทธรณ์ (คดีอาญา)
ศาลอุทธรณ์ (คดีแพ่ง)
ศาลฎีกา (คดีอาญา)
ศาลฎีกา (คดีแพ่ง)
รวม

คดีแพ่งดังกล่าวข้างต้นสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี'
ลําดับ
ที#

คดี

คดี

หมายเลข หมายเลข
ดําที#
แดงที#
1 3800/2546 5106/2548

2 3882/2549 4629/2550

3 4213/2551 7602/2551

วันที#

บริ ษทั ย่อย ในข้อหา โจทก์เรี ยก
คําพิพากษา
ตก
หรื อ
ค่า
เป็ นจําเลย ฐาน เสี ยหาย
ที#
ความผิด
9 ก.ย.
1
ละเมิด ร่ วมกัน - ศาลพิพากษาให้ยกฟ้ องจําเลยที# 1 นอกจากที#แก้ให้
2546
หรื อ เป็ นไปตามศาลอุทธรณ์
แทนกัน
6 ก.ย.
1
ละเมิด ร่ วมกัน - ศาลชั'นต้นพิพากษายกฟ้ อง จําเลยอุทธรณ์ในประเด็น
2549
หรื อ อายุความโจทก์ยนื# อุทธรณ์
แทนกัน
13 พ.ค.
4
ละเมิด ร่ วมกัน - นัดสื บพยานโจทก์ 19-22 เม.ย.59
2551
หรื อ
แทนกัน
- นัดสื บพยานจําเลย 26-27 เม.ย.59
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ลําดับ
ที#

คดี

คดี

วันที#

บริ ษทั ย่อย ในข้อหา โจทก์เรี ยก
คําพิพากษา
ตก
หรื อ
ค่า
หมายเลข หมายเลข
เป็ นจําเลย ฐาน เสี ยหาย
ดําที#
แดงที#
ที#
ความผิด
4 5943/2551 8318/2551 2 ก.ค.
5
ละเมิด ร่ วมกัน - ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้ องโจทก์
2551
หรื อ
แทนกัน
5 660/2553
11 ส.ค.
6
ละเมิด ร่ วมกัน - ศาลพิพากษาให้จาํ เลยที# 1 ที# 3 ถึงที# 7 ยกฟ้ อง
2553
หรื อ
แทนกัน
- โจทก์ขอขยายอุทธรณ์
6 661/2557
20 ก.พ.
4
ละเมิด ร่ วมกัน - ศาลจําหน่ายคดีชว#ั คราว เพื#อรอผลคดีอาญา
2557
หรื อ
แทนกัน
- ทนายโจทก์ยนื# คําร้องถอนฟ้ องคดี

ปั จจุบนั คดีของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวคาดว่าจะสามารถประนี ประนอมและ
อาจไม่ตอ้ งจ่ายค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ ในขณะที#คดี ดงั กล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ# ง
ยังไม่ อาจทราบข้อยุติของคดี ดังนั'น บริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจึ งยังไม่ได้บ นั ทึ กค่ าเสี ยหายที# อาจ
เกิดขึ'นจากคดีดงั กล่าวไว้ในบัญชี
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ชื อบริษัททีอ อกหลักทรัพย์
ชื#อบริ ษทั
:
ชื#อย่อ
:
ประเภทของธุ รกิจหลัก :

ที#ต' งั สํานักงาน

:

โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรี ยกชําระแล้ว
เลขทะเบียนบริ ษทั
เว็บไซต์
อีเมล

:
:
:
:
:
:
:

บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน)
MATI
- ผลิตและจําหน่ายหนังสื อพิมพ์ส#ิ งพิมพ์ และ รับจ้างโฆษณา
- ธุ รกิจอบรมวิชาชีพ และรับจ้างพิมพ์
- ธุ รกิจผลิตสื# อโทรทัศน์
- ธุ รกิจรับจ้างจัดงาน
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บา้ นประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
0-2589-0020
0-2589-7049
225,349,200 บาท (หุ น้ สามัญ 225,349,200 หุ น้ ) มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
185,349,200 บาท (หุ น้ สามัญ 185,349,200 หุ น้ ) มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
0107536001451
www.matichon.co.th
เลขานุการบริ ษทั secretary_b@matichon.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์ matichon.pr@gmail.com
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ชื#อบริ ษทั
:
ประเภทของธุ รกิจหลัก :
ที#ต' งั สํานักงาน
:
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน

:
:

ชื#อบริ ษทั
:
ประเภทของธุ รกิจหลัก :
ที#ต' งั สํานักงาน
:
โทรศัพท์
ทุนจดทะเบียน

:
:

ประเภทหลักทรัพย์
:
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :

เว็บไซต์
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
ผูส้ อบบัญชี

:
:
:

บริ ษทั ข่าวสด จํากัด
ผลิตหนังสื อพิมพ์ และรับจ้างโฆษณา
40/10 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ หมู่บา้ นประชานิ เวศน์ 1
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
0-2589-2222 โทรสาร 0-2954-3992
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว 125,000,000 บาท (12,500,000 หุ น้ )
มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท สัดส่ วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 99.99

บริ ษทั งานดี จํากัด
ให้บริ การจัดจําหน่ายสื# อสิ# งพิมพ์
12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บา้ นประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
0-2589-0020 โทรสาร 0-2589-7183
ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว 15,000,000 บาท (1,500,000 หุ น้ )
มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท สัดส่ วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 99.96

หุน้ สามัญ
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2009-9000 โทรสาร 0- 2009-9991
SET Contact center 0- 2009-9999
www.set.or.th/tsd , อีเมล : SET ContanctCenter@set.or.th
ไม่มีหุน้ กู้
นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 4663 หรื อ
น.ส.ประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 4664 หรื อ
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นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที# 5369
บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
ชั'น 19 ยูนิต 4 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขต
บางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2231-3980-7 โทรสาร 0-2231-3988
อีเมล : amc@amc-mri.com เว็บไซต์ www.amc-mri.com
ที#ปรึ กษากฎหมาย
:
นายศิษฎ์ สุ นนั ท์สถาพร
318 ซอยลาดพร้าว 47 ( สะพาน 2 )
แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2589-2222
ที#ปรึ กษาทางการเงิน
:
ไม่มี
ที#ปรึ กษาหรื อผูจ้ ดั การภายใต้สญ
ั ญาการจัดการ : ไม่มี
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