รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557
ของ
บริษทั มติชน จํากัด (มหาชน)
------------------------------------------------------ประชุ มเมือวันที 25 เมษายน 2557 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุ มชัน 9 บริ ษทั มติชน จํากัด
(มหาชน) เลขที 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บา้ นประชานิ เวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900 โดยมีนายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิ< กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั มติ ชน จํากัด
(มหาชน) เป็ นประธานทีประชุม (“ประธานฯ”)
นายนพดล แดงแตง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ได้นาํ เสนอข้อมูลวีดิทศั น์เกียวกับการส่ งเสริ ม
บรรษัทภิบาลทีเกียวข้องกับการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยและสมาคมบริ ษทั จดทะเบี ยนไทยได้ขอความร่ วมมือจากบริ ษทั จดทะเบี ยนในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ดังกล่าวต่อผูถ้ ือหุ น้
ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่ามีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมรวม 48 คน นับ
จํานวนหุ ้นได้ 127,928,430 หุ น้ จากจํานวนหุ ้น 185,349,200 หุ น้ คิดเป็ น 69.02 % ครบเป็ นองค์ประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุ ม และแนะนํากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯทีเข้า
ร่ วมประชุมเพือร่ วมชีแจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อทีประชุม
กรรมการบริษัทฯทีเ ข้ าร่ วมประชุ ม
จํานวน 10 คน
1. นายขรรค์ชยั บุนปาน
ประธานกรรมการ
2. นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์
รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์
รองประธานกรรมการ
4. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิ<
กรรมการผูจ้ ดั การ
5. นายฐากูร บุนปาน
บรรณาธิ การอํานวยการ
6. น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงิน
7. น.ส.ปานบัว บุนปาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด
8.นายไพฑูรย์ เนติโพธิ<
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการอิสระ
กรรมการลาประชุ ม
1. ม.ร.ว.กําลูนเทพ เทวกุล
2. นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
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ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สํ านักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ทีเ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายอําพล จํานงค์วฒั น์
ผูส้ อบบัญชี
ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุ ม
1. พล.ต.อ.วสิ ษฐ เดชกุญชร
2. นายไพโรจน์ ปรี ชา
3. นายณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ
4. นายนฤตย์ เสกธี ระ
5. นายสุ วพงศ์ จันฝังเพชร
6. นายสุ ชาติ ศรี สุวรรณ
7. นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร
8. นายโอภาส เพ็งเจริ ญ
9. นายประยงค์
10.น.ส.ณิ ชกมล
11.นายประสิ ทธิ<
12.นายศิษฏ์

คงเมือง
จิรภาไพศาล
ตันธนาภินนั ท์
สุ นนั ท์สถาพร

รองประธานทีปรึ กษา
รองประธานบริ ษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานสนับสนุน และ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิต
บรรณาธิ การบริ หาร หนังสื อพิมพ์มติชน
บรรณาธิ การนิตยสารมติชนสุ ดสัปดาห์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มสื ออิเล็กทรอนิกส์
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื อดิจิตลั -มติชนทีวี
บรรณาธิ การทีปรึ กษานิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน/
เส้นทางเศรษฐี / สถาบันฝึ กอบรมอาชีพมติชน
ผูจ้ ดั การโรงพิมพ์ปากเกร็ ด
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา
ทีปรึ กษาฝ่ ายกฎหมาย

ก่อนดําเนิ นการประชุ มตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ทีประชุ มทราบถึงวิธีปฏิบตั ิใน
การออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงในการประชุ มครังนี โดยให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 36 คือ ให้นบั 1 หุ น้ เป็ น 1 เสี ยง และปฏิบตั ิดงั นี
1. การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่วาระของการประชุ ม ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นคัดค้านไม่เห็นด้วยหรื องด
ออกเสี ยง ให้ถือว่าผูถ้ ือหุ น้ เห็นชอบหรื อเห็นด้วยตามมติทีนําเสนอ และหากมีผถู ้ ือหุ ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยง ให้ใช้บตั รลงคะแนนทีบริ ษทั ฯจัดให้ โดยการกรอกชื อและจํานวนหุ ้นทีถือและการออก
เสี ยง หลังจากนันให้ยกมือขึน เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯจะเข้าไปรับบัตรลงคะแนน การรวบรวมผลคะแนน
บริ ษทั ฯจะนําคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงหักออกจากคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วย
2. ผูถ้ ือหุ ้นทีทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุ มและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นนัน บริ ษทั ฯได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น บันทึกรวมไว้ในเครื องคอมพิวเตอร์ เพือการลงมติตามวาระไว้แล้ว ผูท้ ี รั บ มอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุ มไม่ ต้องออกเสี ยงลงคะแนนอี ก
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3. ในการซักถามหรื อต้องการให้บริ ษทั ฯชีแจงเพิมเติมในประเด็นใด ขอให้ซกั ถามเมือนําเสนอ
จบในแต่ละวาระ หรื อเมือพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
ในการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 1/2557 นัน บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อย
เสนอวาระสําหรับการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการล่วงหน้าระหว่างวันที 2 - 31 มกราคม 2557 ซึ งไม่มีผถู ้ ื อ
หุ น้ เสนอวาระการประชุม
หลังจากนัน ประธานฯได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556
ประธานฯ เสนอขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 1/2556
ซึ งประชุมเมือวันที 26 กรกฎาคม 2556 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายพร้อม
หนังสื อเชิ ญประชุมล่วงหน้าแล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและ
สมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรับรอง ทังนี ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นแสดงความคิดเห็ นปรากฏว่าไม่มีผู ้
ถื อหุ ้นทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุ มเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึ งเสนอให้ทีประชุ มพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครังที 1/2556
มติทีประชุ ม ทีประชุ มมี มติ รับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั งที 1/2556 เมื อวันที 26
กรกฎาคม 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
128,072,760 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ หมายเหตุ ในวาระนีม ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุ มเพิม ขึน จากเมือเริมประชุ มจํานวน 144,330 หุ้น
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี 2556 และรายงานวิสัยทัศน์ และแผนงานในอนาคต
ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุ มรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการเปลี ยนแปลงที
สําคัญซึ งเกิ ดขึนในรอบปี ที ผ่านมาปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ที ส่ งให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุมแล้ว ซึ งประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในแต่ละด้าน
ในส่ วนของการรายงานวิ สั ย ทัศ น์ และผลงานในอนาคต ประธานฯ เชิ ญนายฐากูร บุ นปาน
บรรณาธิ การอํานวยการ รายงานให้ทีประชุมได้ทราบดังนี
นายฐากูร บุนปาน ได้รายงานโดยสรุ ปว่า ตังแต่ไตรมาส 3 ปี 2556 เป็ นครังแรกทีบริ ษทั มติชน
จํากัด (มหาชน) ได้จดั การทําแผนธุ รกิ จล่ วงหน้า 3 ปี โดยสรุ ปของแผนคื อ ตังเป้ าจะเพิมรายได้ในปี
2557-2559 จาก 1,600 ล้านบาท เป็ น 1,800 ล้านบาท และ 2,000 ล้านบาท โดยกําหนดอัตราส่ วนกําไร
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สุ ทธิ ต่อรายได้ร้อยละ 8 ร้ อยละ 9 และร้ อยละ 10 ในจํานวนนี ตังเป้ าให้เป็ นรายได้จากสื อดิ จิตอลซึ งเป็ น
ธุ รกิจใหม่ทีสดใสของบริ ษทั ฯ จากเดิมทีอยูร่ ้อยละ 7 ให้เพิมขึนเป็ นร้อยละ 10 ร้อยละ 15 และร้อยละ 20
ตามลําดับ โดยยังคงยึดถือแนวทางว่าจะเป็ นผูผ้ ลิตเนือหาหรื อ content provider เป็ นหลัก ยังไม่เข้าไปเป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูล้ งทุนในสถานี โทรทัศน์ทีเกิดขึนใหม่ เหตุผลคือทิศทางของการประกอบธุ รกิจโทรทัศน์
ดิจิตอลในประเทศไทยยังไม่ชดั เจน การแข่งขันจะเข้มข้นและรุ นแรงมาก เมือมีการเพิมจํานวนช่ องของ
ฟรี ทีวีจาก 6 ช่ อง เป็ น 24 เป็ น 36 และสุ ดท้ายเป็ น 48 ช่ อง ขณะทีอัตราการเพิมของงบประมาณการใช้
จ่ายของโฆษณา ซึ งเป็ นรายได้หลักของธุ รกิจโทรทัศน์ไม่ได้เพิมตามจํานวนช่องไปด้วย
แผนทังหมดนีได้เขียนขึนเมือไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2556 ซึ งขณะนันการประมาณการ
ภาวะเศรษฐกิ จของประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง และมีการชุ มนุ มทางการเมืองผ่านไปแล้ว 1 เดื อน
เมื อปลายเดื อ นพฤศจิ ก ายน การประมาณการอัต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของประเทศโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และธนาคารแห่ งประเทศไทยยังอยูท่ ีร้อยละ
4 ถึ ง ร้ อยละ 4.5 แต่ม าถึ ง วันนี สถานการณ์ เปลี ยนแปลงไปมาก อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศที มี การแถลงล่ าสุ ดโดยกระทรวงการคลังและสถาบันแรงงาน คณะรั ฐมนตรี ล่าสุ ดน่ าจะอยู่ที
ระดับร้ อยละ 2 หรื ออาจไม่ถึงร้ อยละ 2 ซึ งหมายความว่าลดลงไปครึ งหนึ งจากเป้ าที ตังไว้เมือปลายปี ที
แล้ว การลดลงของอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ วส่ งผลทันทีต่อธุ รกิ จโฆษณา ขออนุ ญาตไม่แจ้งว่าเป็ น
เรื องกิ จการอะไร เป็ นกิ จการจดทะเบียนเหมือนกัน ทีไปพบมาด้วยตัวเองคือบริ ษทั โฆษณาอันดับหนึ ง
ของประเทศไทย หมายเลขหนึ งมี account สู งสุ ด ได้รับการเชิ ญจากเครื อบริ ษทั ทีใหญ่เป็ นอันดับถ้าไม่ 1
ก็ 2 ในประเทศทีเป็ นลูกค้าหลักเข้าไปพบ เมือปลายเดื อนมกราคม เพือจะแจ้งว่าไม่มีงบโฆษณาในไตร
มาส1 ขอให้ใช้เงิ นจากไตรมาส4 เมื อปี ที แล้วทียังเหลื ออยู่ไปก่ อน ส่ วนไตรมาส2 จะขอดู อีกครังหนึ ง
ทําให้ขณะนี ฝ่ ายบริ หารมี การพูดคุ ยปรั บปรุ งแผนเป้ าหมายธุ รกิ จใหม่ หลัก การคื ออะไรก็ตามที ยังไม่
สามารถผลักดันให้เดิ นหน้าหรื อมีความจําเป็ นต้องเดิ นหน้าจะรักษาเป้ าหมายทีกําหนดไว้ แต่ทงหมดนี
ั
ต้องขึนอยูก่ บั สภาพความเป็ นจริ งด้วย ใกล้สินไตรมาส 2 จะมีการสรุ ปแผนธุ รกิ จและเปรี ยบเทียบกับผล
ประกอบการจริ งของบริ ษทั ฯทีเกิดขึน พร้อมทังคาดการณ์แนวโน้มในไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ต่อไป
หากผูถ้ ือหุ น้ มีความสนใจ สามารถสอบถามความคืบหน้าได้จากฝ่ ายบริ หารทุกระยะ
ประธานฯ เสนอทีประชุมรับทราบ
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มติทปี ระชุ ม ทีประชุ มรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯในรอบปี 2556 และรับทราบวิสัยทัศน์
และแผนงานในอนาคต
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึ งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจําปี
สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิน ซึ งประกอบด้วยงบดุล งบกําไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น งบกระแสเงิ นสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทังรายงานของผูส้ อบบัญชี ได้จดั ทําขึนตามหลักการบัญชี ทีรับรอง
ทัวไปซึ งผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองและได้ผ่านการเห็ นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯแล้ว
งบดุ ลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ตังแต่
หน้าที 174 ถึ ง 267 ซึ งได้ส่งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบล่ วงหน้าพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั งนี แล้ว สรุ ป
สาระสําคัญได้ดงั นี
งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั มติชน จํากัด(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี
สิ นทรัพย์รวม
2,249.26
ล้านบาท
หนีสินรวม

515.57

ล้านบาท

รายได้รวม

1,608.89

ล้านบาท

982.95

ล้านบาท

70.44

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขาย

165.86

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

300.72

ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

0.12

ล้านบาท

ภาษีเงินได้

50.03

ล้านบาท

กําไรสุ ทธิ

109.21

ล้านบาท

0.59

บาท/หุ น้

ต้นทุนการขายและบริ การ
รายได้อื)นๆ

กําไรต่อหุ น้

งบดุลและงบกําไรขาดทุนของ บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) มีดงั นี
สิ นทรัพย์รวม

1,834.70

ล้านบาท

หนีสินรวม

400.02

ล้านบาท

ต้นทุนการขายและบริ การ

868.43

ล้านบาท
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รายได้อื)นๆ

47.39

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขาย

47.13

ล้านบาท

215.84

ล้านบาท

0.06

ล้านบาท

ภาษีเงินได้

39.07

ล้านบาท

รายได้รวม

1,286.01

ล้านบาท

กําไรสุ ทธิ

115.48

ล้านบาท

0.62

บาท/หุ น้

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

กําไรต่อหุ น้

คณะกรรมการมีความเห็ นสมควรอนุ มตั ิและรับรองงบดุ ลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2556
ซึ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง
และคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เห็นชอบด้วยแล้ว
ประธานฯ เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ งบดุ ลและงบกําไรขาดทุ นประจําปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2556
มติทปี ระชุ ม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี
เห็นด้วย
128,084,960 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ หมายเหตุ ในวาระนีม ีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุ มเพิม ขึน จากการพิจารณาในวาระที 1 จํานวน 12,200 หุ้น
วาระที 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556
ประธานฯ เสนอให้ที ประชุ ม พิจารณาอนุ ม ตั ิ ก ารจัดสรรเงิ นกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี 2556 และ
การจ่ ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นดังนี ในปี 2556 บริ ษทั ฯ มี ผลกําไรสุ ทธิ หลังหัก ภาษี เงิ นได้
115,476,113.22 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ กําหนดให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลไม่
ตํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้วเห็ นสมควรให้ทีประชุ ม
ใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2556 ในอัตรา
หุ ้นละ 0.40 บาท โดยให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นตามรายชื อทีปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียน ณ วันที 8
พฤษภาคม 2557 จากจํานวนหุ ้น 185,349,200 หุ ้น เป็ นเงิน 74,139,680 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ64.20
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ของกําไรสุ ทธิ ซึ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีกําหนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในวันที 22 พฤษภาคม 2557
ประธานฯ เสนอที ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงิ นปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจํา
ปี 2556
มติทปี ระชุ ม ทีประชุ มมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2556 ตามที
คณะกรรมการเสนอในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท ด้วยเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นที
เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
128,084,960 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ วาระที 5 พิจารณาแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แถลงต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการ ต้องออก
จากตําแหน่ งตามวาระในการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ในอัตราหนึ งในสามของจํานวน
กรรมการทีมีอยูท่ งหมด
ั
ซึ งในการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครังนี มีกรรมการทีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ
1. นายขรรค์ชยั บุนปาน
ประธานกรรมการ
2. นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตามกระบวนการคัดเลื อกผูด้ าํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ นัน ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ
สรรหา เนื องจากปั จ จุ บ ัน บริ ษัท ฯ ยัง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตังคณะกรรมการสรรหา อย่ า งไรก็ ต าม
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯได้ร่ว มกัน พิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมด้า นคุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ และความเชี ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ฯในช่วงทีผ่านมา
เห็ น ว่า ควรเสนอให้แ ต่ ง ตัง นายขรรค์ชัย บุ นปาน นายเรื องชัย ทรั พ ย์นิรั นดร์ และ นายสมชาติ
ดลยานุเคราะห์ กรรมการทีต้องออกตามวาระในการประชุ มครังนีกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนึง
ประธานฯ เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
มติทปี ระชุ ม ทีประชุ มมีมติแต่งตัง นายขรรค์ชยั บุนปาน นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์ และ นาย
สมชาติ ดลยานุ เคราะห์ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯต่ออีกวาระหนึ ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวน
หุ น้ ทังหมดของผูถ้ ือหุ น้ ทีเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

128,084,960
-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ -

ประธานฯ ได้รายงานให้ทราบว่าหลังการพิจารณาในวาระนี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะมี
จํานวน 12 คนดังนี
1. นายขรรค์ชยั บุนปาน
ประธานกรรมการ
2. นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์
รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์
รองประธานกรรมการ
4. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิ<
กรรมการผูจ้ ดั การ
5. นายฐากูร บุนปาน
บรรณาธิ การอํานวยการ
6. น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงิน
7. น.ส.ปานบัว บุนปาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด
8. นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ
กรรมการ
9. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ<
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
10. ม.ร.ว.กําลูนเทพ เทวกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการอิสระ
วาระที 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2557
ประธาน ฯ ได้แจ้งให้ที ประชุ ม ทราบว่า เพื อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชน
จํากัด ซึ งกําหนดให้ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี ในปี 2557
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นสมควรกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย
เท่ ากับค่ าตอบแทนในปี 2556 ซึ งไม่ รวมถึ งค่ า ตอบแทนหรื อสวัส ดิ ก ารที กรรมการได้รับ ในฐานะ
พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี
โครงสร้ างผลตอบแทนกรรมการประจําปี 2557
1. ค่ าตอบแทนประจํา ซึงจะจ่ ายเป็ นจํานวนคงทีท ุกเดือนสํ าหรับ
กรรมการอิสระ (ผูท้ รงคุณวุฒิ)

65,000 บาท / เดือน

กรรมการทีไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร

30,000 บาท / เดือน
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2. ค่ าเบีย ประชุ ม ซึงจ่ ายให้ กับกรรมการทีเ ข้ าร่ วมประชุ มในแต่ ละครัง
ประธานกรรมการ

15,000 บาท / ครัง

กรรมการผูจ้ ดั การ

12,000 บาท / ครัง

กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร

10,000 บาท / ครัง

3. ค่ าเบีย ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

65,000 บาท / ครัง

กรรมการตรวจสอบ (ซึ งมี ค วามรู ้ ด้า น

55,000 บาท / ครัง

การเงินและบัญชี)
กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท / ครัง

ประธานฯ เสนอให้ ที ประชุ ม พิ จ ารณากํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ฯและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2557
มติทปี ระชุ ม ที ประชุ ม มี ม ติ ก ํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท ฯและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประจําปี 2557 ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทังหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ทีเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
128,084,960 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ วาระที 7 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2557
ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่าเพื อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
ซึ งกําหนดให้ทีประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี แต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ของ
บริ ษ ทั ฯทุ ก ปี ในปี 2557 นี คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็ นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้แต่งตัง

10

1. นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4663 หรื อ
2. น.ส.ประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที 4664 หรื อ
3. น.ส.ยุพิน ชุ่มใจ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที 8622
จากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ทังนี ผูส้ อบบัญชี ตาม
รายชื อทีเสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูท้ ีเกี ยวข้องกับบุคคลดังกล่ าวแต่อย่างใด ผู ส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ทั สํา นัก งานเอ เอ็ม ซี จํา กัด
มี ค วามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ร วมทังเข้า ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั ฯเป็ นอย่า งดี สามารถ
แนะนํา ให้ข ้อ เสนอแนะที เป็ นประโยชน์ แ ก่ บ ริ ษ ทั ฯได้ ค่ า ตอบแทนที เสนอมาเป็ นอัต ราที
เหมาะสม มี ค วามเป็ นอิ ส ระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ทั ฯโดย
เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็ นเงินทังสิ นไม่เกิน 1,200,000 บาท
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดงั นี
บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) เป็ นเงิน 655,000 บาท เพิมขึน 30,000 บาท
บริ ษทั ข่าวสด จํากัด
เป็ นเงิน 260,000 บาท เพิมขึน 10,000 บาท
บริ ษทั งานดี จํากัด
เป็ นเงิน 215,000 บาท เพิมขึน 15,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในปี 2557 เพิมขึน 55,000 บาท คิดเป็ นเพิมขึน 5.12 %
ประธานฯ เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2557
มติทปี ระชุ ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุ ม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิการแต่งตัง นายอําพล จํานงค์วฒั น์ หรื อ น.ส.ประภาศรี ลีลาสุ ภา
หรื อ น.ส.ยุพิน ชุ่มใจ จากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย ประจําปี 2557 และกําหนดค่าสอบบัญชี เป็ นเงินทังสิ นไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยมีคะแนนเสี ยง
ดังนี
เห็นด้วย
128,084,960 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ วาระที 8 พิจารณาให้ สัตยาบันในการอนุมัติจ่ายค่ าตอบแทนกรรมการใหม่ ประจําปี 2556
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่า ตามมติ ทีประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครังที 1/2556 เมื อ
วันที 26 กรกฎาคม 2556 ได้แต่งกรรมการใหม่เพิม 2 คน เพือการกํากับดูแลให้คาํ แนะนําแก่ฝ่ายจัดการ
ให้ ส ามารถดํา เนิ น งานบรรลุ เ ป้ าหมาย รั ก ษาผลประโยชน์ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น จึ ง มี ค วามจํา เป็ นต้อ งจ่ า ย
ค่าตอบแทนรวมเกินกว่าทีเคยขออนุมตั ิประจําปี 2556 เพิมขึนเป็ นจํานวนเงิน 0.48 ล้านบาท
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ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการใหม่ประจําปี 2556 เป็ น
จํานวน 0.48 ล้านบาท ตามทีได้จ่ายจริ ง
มติทปี ระชุ ม ทีประชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุ ม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหม่ประจําปี 2556 จํานวนเงิ น 0.48
ล้านบาท ตามทีให้สัตยาบัน โดยมีคะแนนเสี ยง ดังนี
เห็นด้วย
128,084,960 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ วาระที 9 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯได้แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่าเพือความโปร่ งใสในการประชุมและเป็ นการให้สิทธิ กบั
ผูถ้ ือหุ น้ ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันบริ ษทั ฯจึงไม่ควรมีการเพิมวาระอืนนอกเหนื อจากทีระบุไว้ในหนังสื อ
นัดประชุม เนืองจากจะทําให้ผถู ้ ือหุ น้ ทีไม่ได้เข้าร่ วมประชุ ม ไม่สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้
หลังจากนัน ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถาม
น.ส.ศิริพร สงบธรรม ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ทําหน้าทีอาสาพิทกั ษ์
สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามต่อทีประชุ มในเรื องของโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคีเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริ ต ว่าบริ ษทั ฯมีนโยบายในเรื องนีอย่างไร
ประธานฯ ได้ชีแจงโดยสรุ ปว่า บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน)ได้ปฏิบตั ิในเรื องนีกันอย่างเต็ม
ทีมาตลอด นับตังแต่ก่อตังบริ ษทั มา ยึดถือเป็ นหัวใจสําคัญในเรื องความสุ จริ ต ความซื อสัตย์ ทีผ่านมา
นายประมนต์ สุ ธีวงศ์ ซึ งท่านดูแลเกี ยวกับเรื องนี ก็ได้มีหนังสื อขอความร่ วมมือ ทางมติชนก็ได้ตอบ
กลับไปว่าพร้อมจะให้ความร่ วมมือกันอย่างเต็มทีเพราะว่าจริ งๆ บริ ษทั ฯเห็นด้วยและปฏิบตั ิกนั อยูแ่ ล้ว
หากมี อะไรที บริ ษทั ฯจะทําเพิมเติ มอย่างไรก็พร้ อมให้ความร่ วมมื ออย่างเต็มที เนื องจากปั ญหาการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน ทุกคนในประเทศนี ยอมรับอยู่แล้วว่าเป็ นรากเหง้าทีทําให้เกิ ดปั ญหาอืนๆ ตามมาอีก
มาก เป็ นเรื องทีทุกคนทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแก้ไข มติชนเป็ นองค์กรหนึ งทีอยูใ่ นสังคมนีได้พยายาม
ปฏิบตั ิในเรื องนีกันอย่างเต็มที ขอยืนยัน
นายฐากู ร บุ นปาน บรรณาธิ ก ารอํา นวยการ ได้ชี แจงเพิ มเติ ม ให้ที ประชุ ม ทราบว่า ตามที
กรรมการผูจ้ ดั การอธิ บายไปนัน ขอยกตัวอย่างเป็ นรู ปธรรมว่า ตังแต่มีการนําเสนอการประกวดข่าว
รางวัลอิศรา อมันตกุล ของมูลนิ ธิอิศรา อมันตกุล หนังสื อพิมพ์มติชน ข่าวสด และประชาชาติธุรกิ จ
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ได้รับรางวัลรวมกันแล้วน่าจะมากทีสุ ดกว่าเครื ออืนๆ และข่าวทีได้รับรางวัลส่ วนใหญ่ คือ ข่าวเรื องการ
เปิ ดโปง หรื อการต่อต้านการทุจริ ตในหลาย รู ปแบบ ซึ งเป็ นหนังสื อพิมพ์ทีลงข่าวต่อต้านการทุจริ ตและ
ถูกฟ้ องร้องเป็ นคดีกว่า 200 คดี แต่เป็ นทีน่าเสี ยดายก็คือคดีทีได้ไปทํา ทางสํานักงานป.ป.ช. (สํานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ) ยังดําเนิ นการล่าช้า หลายคดีจึงขาดอายุความ
ซึ งก็ไ ม่ท ราบว่าจะให้ท าํ อะไรได้ม าก บริ ษ ทั ฯ ยินดี และพร้ อมที จะทําทังได้ป ฏิ บ ตั ิ ม าตลอดและจะ
ปฏิบตั ิต่อไป และควรทําพร้อมกันทังสังคม เคยเกณฑ์ให้มติชนทําก่อนตอนทีไปขึนศาล 200 กว่าคดี ไม่
เห็นว่ามีองค์กรไหนหรื อท่านไหนจะยืนมือมาช่วยเหลือหรื อแสดงนําใจ แต่ไม่ได้หมายความว่ามติชน
จะท้อถอย ยังทํา ต่อไปเพี ย งแต่ อยากจะเรี ย นว่า เวลาที จะเรี ย กร้ องใครหรื ออะไรก็ ตาม กรุ ณ าช่ วยดู
ประวัติของเขาด้วยว่าทีผ่านมาเขาทําอะไรบ้าง
การประกวดข่าวรางวัลอิศรา อมันตกุล ปี นี มติชนได้รับรางวัลชมเชย จากข่าว“ผ่าขบวนการ
ทุจริ ตครู ผชู ้ ่วยอัปยศครังใหญ่วงการศึกษาไทย”
ประธานฯ ขอเชิญผูถ้ ือหุ น้ ซักถาม
น.ส.ศิริพร สงบธรรม สอบถามถึงเรื องโลกดิจิตอล ขอให้ผบู ้ ริ หารขยายความ เพราะขณะนี มี
โทรทัศน์หลายช่อง และเป็ นเรื องใหม่ ขอทราบในฐานะผูบ้ ริ โภคและรวมถึงในฐานะผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
นายฐากูร บุนปาน ได้ชีแจงโดยสรุ ปว่า ธุ รกิจโทรทัศน์ เดิมในประเทศไทยทีรับรู ้กนั เป็ นฟรี ทีวี
6 ช่ อง คือ 3,5,7,9,11 และไทยพีบีเอส แต่หลังจากการประมูลครังล่าสุ ดของ กสทช. (คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ) ได้เปิ ดประมูลทีวีดิจิตอลเป็ น
ฟรี ทีวีใหม่ และประเมินไว้ว่า ทีวีอนาล็อกเดิ มจะเลิ กภายใน 6 ปี ต่อจากนี นอกจาก 24 ช่ องทีเพิมขึน
มาแล้ว ทางกสทช.เตรี ย มให้สั ม ปทานที วีส าธารณะ ซึ งเกณฑ์ยงั ไม่ออกมา แต่ ที ได้ท ราบมาคื อที วี
สาธารณะไม่ มี เ งิ น สนับ สนุ น เหมื อ นกัน ไทยพี บี เ อสก็ อ าจจะเปิ ดโอกาสให้ ห าโฆษณาได้เ พราะ
ไม่อย่างนันทําไม่ได้ ทีวีสาธารณะทีเกิ ดมาอีก 12 ช่องพิเศษ ซึ งทางกสทช.เตรี ยมจะประมูลในโอกาส
ต่อไป ยังไม่กาํ หนดแนวทางชัดเจน เพราะฉะนันอีกประมาณ 10 ปี ข้างหน้าเฉพาะฟรี ทีวีจะมี อยู่ 48
ช่อง ในขณะทีงบประมาณในการใช้จ่ายเรื องโฆษณาทางโทรทัศน์ คิดเป็ นตัวเลข มีอยูป่ ระมาณ 1 แสน
ล้านบาท แล้วปี นีไม่เพิม ซึ งเข้าใจว่าปี นีจะลด ในประมาณ 1 แสนล้านบาทเป็ นงบโฆษณาทีช่อง 3 และ
ช่อง 7 ได้รับไปประมาณ 70 เปอร์ เซ็นต์ของตลาด หรื อ 72,000 -73,000 ล้านบาท
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ในขณะทีคนแย่งเค้กจํานวนมากขึน แต่เค้กก้อนเท่าเดิ มหรื อเค้กก้อนเล็กลง แล้วขา
ใหญ่ในวงการกิ นเค้กก้อนเดิ มไม่ได้ถอยไปไหน ช่ อง 3 ขณะนี มีออกอากาศทังหมด 4 ช่ อง ในระบบ
ใหม่หรื อ platform ใหม่ ช่อง 7 มีอย่างน้อย 2 ช่อง และทียังไม่ได้นบั คือเคเบิลทีวี และทีวดี าวเทียมเดิม
ซึ งมีอยูป่ ระมาณ 200 กว่าช่อง (ไม่แน่ใจว่าเป็ นตัวเลขจริ ง) ไม่ได้ลม้ หายตายจากไปไหน ป้ าเช็งก็ยงั อยู่
ที วีไ ดเร็ ค ก็ ย งั ขายของตลอด 24 ชัวโมงทุ ก วัน ยัง นึ ก ไม่ อ อกว่า การแข่ ง ขัน ที รุ น แรงขึ น ในขณะที
ผลประโยชน์นอ้ ยลง จะพาไปตรงไหน เพราะฉะนันนโยบายหลักคือ ใน 3-4 ปี แรกๆ มติชนยังจะเป็ น
ผูผ้ ลิตเนือหา คือถ้าทัง 24 ช่อง สามารถอยูไ่ ด้ ตังตัวได้ ทุกคนประสบความสําเร็ จหมด ก็ยินดีเป็ นอย่าง
ยิง เพราะหมายความว่าความต้องการรายการโทรทัศ น์ จะเพิมขึ นอย่า งมหาศาล โอกาสของผูผ้ ลิ ต
รายการก็มากขึนไปด้วย อาจจะไม่กาํ ไรเท่ากับตัวเจ้าของช่องแต่ไม่ขาดทุน กําไรน้อย แต่อยูไ่ ด้นานกว่า
หลังจากสะสมความชํานาญ ประสบการณ์ และบุคลากร อีก 2-3 ปี ข้างหน้าเมือธุ รกิจทีวีเริ มเข้า
ที เริ มเห็ นรู ป เห็ นร่ างว่าจะมี ใครประสบความสํา เร็ จหรื อว่าใครจะล้มเหลว อาจจะมาคุ ย กันอี กที ว่า
แนวทางของบริ ษทั ฯจะเป็ นอย่างไร
นางสาวปานบั ว บุ น ปาน รองกรรมการผู ้จ ัด การสายการตลาด ได้ ชี แจงเพิ มเติ ม จาก
นายฐากูร บุนปาน ในส่ วนของทีวีดิจิตอลและทิศทางของบริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน)ว่า ปี ทีผ่านมา
มติชนเป็ นผูผ้ ลิ ตรายการข่าวให้กบั เวิร์คพอยท์ ดังนันทิ ศทางการเติ บโตจะเป็ นไปตามเวิร์คพอยท์ซึง
ล่าสุ ดทางเวิร์คพอยท์ประมูลช่ องใหม่ได้ ทําให้ฐานคนดูกว้างกว่าเดิ ม มติ ชนมี รายได้ประจําจากการ
ผลิตข่าวให้กบั ทางเวิร์คพอยท์ซึงถือว่าเป็ นรายได้ทีมันคงต่อเนื อง
นอกจากนี ในรอบปี ทีผ่านมามติชนได้เริ มผลิตรายการให้กบั ฟรี ทีวี ช่อง 5 “รายการเช็คอินถิ น
สยาม” ล่าสุ ดกําลังเสนอรายการใหม่กบั ทรู วิชนส์
ั (True vision) ซึ งเป็ นรายการเกียวกับนวัตกรรม อีก
ทังยังมีรายการทีอยูใ่ นกระบวนการเสนอไปยังช่องฟรี ทีวีต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น PPTV, VOICE, Thai PBS
ดังนันแม้โอกาสของบริ ษทั ฯจะไม่ได้เปรี ยงปร้างหรื อหวือหวาแต่มีแนวทางการเติบโตทีชัดเจน แล้วก็มี
รายได้โฆษณาทีโตตามแผน ซึ งช่วยเข้ามาชดเชยโฆษณาของสิ งพิมพ์ทีลดลง ทิศทางในปั จจุบนั มาจาก
ความเชือว่า Contentsมีความสําคัญทีสุ ด เพราะ Contentsทีดีคือความน่าเชื อถือ ด้วยจุดนี เองทําให้มติชน
เดินหน้าเป็ นผูผ้ ลิตรายการคุณภาพ โดยอยูใ่ นกรอบ วิธีคิด และทักษะการให้องค์ความรู ้แบบมติชน ตาม
แนวทางของมติชน
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เมื อไม่ มี ผูถ้ ื อหุ ้ น สอบถามเพิ มเติ ม ประธานฯ จึ ง กล่ า วขอบคุ ณ ผูถ้ ื อ หุ ้ นที มาประชุ ม คณะ
ผู ้บ ริ ห าร กรรมการของบริ ษัท ฯ ขอยื น ยัน ว่ า จะพยายามทํา หน้ า ที ในความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเต็ ม
ความสามารถด้วยความซื อสัตย์สุจริ ตต่อวิชาชีพ เหมือนอย่างเช่นทีเคยปฏิบตั ิกนั มาตลอด
ปิ ดประชุ มเวลา 10.45 น.

-ลายเซ็น…............................................ ประธานทีประชุม
(นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิ<)
กรรมการผูจ้ ดั การ

-ลายเซ็น……………………………….เลขานุการทีประชุม
(นางทวีพร พิชยั )
เลขานุการบริ ษทั

