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รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557
ของ
บริษทั มติชน จํากัด (มหาชน)
------------------------------------------------------ประชุ มเมือวันที 25 เมษายน 2557 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุ มชั%น 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 วมชี%แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อทีประชุม
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 จัน ฝังเพชร
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 มครั%งนี% 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 อเห็นด้วยตามมติทีนาํ เสนอ และหากมีผถู ้ ือหุ ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยง ให้ใช้บตั รลงคะแนนทีบริ ษทั ฯจัดให้ โดยการกรอกชื อและจํานวนหุ ้นทีถือและการออก
เสี ยง หลังจากนั%นให้ยกมือขึ%น เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯจะเข้าไปรับบัตรลงคะแนน การรวบรวมผลคะแนน
บริ ษทั ฯจะนําคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงหักออกจากคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วย
2.ผูถ้ ื อหุ ้นทีทาํ หนังสื อมอบฉันทะให้ผูอ้ ืนเข้าร่ วมประชุ มและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นนั%น บริ ษทั ฯได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น บันทึกรวมไว้ในเครื องคอมพิวเตอร์ เพือการลงมติตามวาระไว้แล้ว ผูท้ ี รับ มอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุ มไม่ ต้องออกเสี ยงลงคะแนนอี ก
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3.ในการซักถามหรื อต้องการให้บริ ษทั ฯชี%แจงเพิมเติมในประเด็นใด ขอให้ซกั ถามเมือนําเสนอ
จบในแต่ละวาระ หรื อเมือพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
ในการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั%งที 1/2557 นั%น บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อย
เสนอวาระสําหรับการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการล่วงหน้าระหว่างวันที 2 - 31 มกราคม 2557 ซึ งไม่มีผถู ้ ื อ
หุ น้ เสนอวาระการประชุม
หลังจากนั%น ประธานฯได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี%
วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556
ประธานฯ เสนอขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั%งที
1/2556 ซึ งประชุมเมือวันที 26 กรกฎาคม 2556 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทุก
รายพร้อมหนังสื อเชิญประชุ มล่วงหน้าแล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็ นว่า รายงานการประชุ มดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่าง
ถู กต้องและสมควรเสนอให้ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นรั บรอง ทั%งนี% ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความคิ ดเห็ น
ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุ มเป็ นอย่างอื น ประธานฯ จึ งเสนอให้ที
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั%งที 1/2556
มติทปี ระชุ ม ทีประชุ มมี มติรับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั%งที 1/2556 เมื อวันที 26
กรกฎาคม 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทั%งหมดของผูถ้ ื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 จากเมือตอนเริมประชุ มจํานวน 144,330 หุ้น
วาระที 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 และรายงานวิสัยทัศน์ และ
แผนงานในอนาคต
ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุ มรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการเปลียน
แปลงที สําคัญซึ งเกิ ดขึ% นในรอบปี ที ผ่านมาปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ที ส่ งให้ก ับผูถ้ ื อหุ ้ นพร้ อม
หนังสื อเชิญประชุมแล้ว ซึ งประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในแต่ละด้าน
ในส่ ว นของการรายงานวิ สั ย ทัศ น์ แ ละผลงานในอนาคต ประธานฯ เชิ ญ นายฐากู ร
บุนปาน บรรณาธิ การอํานวยการ รายงานให้ทีประชุมได้ทราบดังนี%
นายฐากูร บุ นปาน ได้รายงานโดยสรุ ป ว่า ตั%ง แต่ไ ตรมาส 3 ปี 2556 เป็ นครั% งแรกที

บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) ได้จดั การทําแผนธุ รกิจล่วงหน้า 3 ปี โดยสรุ ปของแผนคือ ตั%งเป้ าจะเพิม
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รายได้ใ นปี 2557-2559 จาก 1,600 ล้า นบาท เป็ น 1,800 ล้านบาท และ 2,000 ล้า นบาท โดยกํา หนด
อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ ต่อรายได้ร้อยละ 8 ร้อยละ 9 และร้อยละ 10 ในจํานวนนี% ต% งั เป้ าให้เป็ นรายได้จากสื อ
ดิจิตอลซึ งเป็ นธุ รกิ จใหม่ทีสดใสของบริ ษทั ฯ จากเดิมทีอยูร่ ้ อยละ 7 ให้เพิมขึ%นเป็ นร้ อยละ 10 ร้ อยละ 15
และร้อยละ 20 ตามลําดับ โดยยังคงยึดถือแนวทางว่าจะเป็ นผูผ้ ลิตเนื% อหาหรื อ content provider เป็ นหลัก
ยังไม่เข้าไปเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูล้ งทุนในสถานี โทรทัศน์ใหม่ๆ ทีเกิดขึ%น เหตุผลเพราะว่า ทิศทางของการ
ประกอบธุ รกิจโทรทัศน์ดิจิตอลในประเทศไทยยังไม่ชดั เจน การแข่งขันจะเข้มข้นและรุ นแรงมาก เมือมี
การเพิมจํานวนช่องของฟรี ทีวจี าก 6 ช่อง เป็ น 24 เป็ น 36 และสุ ดท้ายเป็ น 48 ช่อง เพราะว่าอัตราการเพิม
ของงบประมาณการใช้จ่ายของโฆษณา ซึ งเป็ นรายได้หลักของธุ รกิ จโทรทัศน์ไม่ได้เพิมตามจํานวนช่อง
ไปด้วย
แผนทั%งหมดนี%ได้เขียนขึ%นเมือไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี 2556 ซึ งขณะนั%นการประมาณการ
ภาวะเศรษฐกิ จของประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง และมีการชุ มนุ มทางการเมืองผ่านไปแล้ว 1 เดื อน
ประมาณสิ% นเดื อนพฤศจิ กายน การประมาณการอัตราการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และธนาคารแห่ งประเทศไทยยังอยูท่ ีร้อยละ
4 ถึ ง ร้ อยละ 4.5 แต่ ม าถึ ง วันนี% ส ถานการณ์ เปลี ย นแปลงไปมาก อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศที มีการแถลงล่ าสุ ดโดยกระทรวงการคลังและสถาบันแรงงาน คณะรั ฐมนตรี ล่าสุ ดน่ าจะอยู่ที
ระดับร้ อยละ 2 หรื ออาจไม่ถึงร้ อยละ 2 ซึ งหมายความว่าลดลงไปครึ งหนึ งจากเป้ าที ต% งั ไว้เมือปลายปี ที
แล้ว การลดลงของอัตราการขยายตัวอย่างฮวบฮาบส่ งผลทันทีต่อธุ รกิ จโฆษณา ขออนุ ญาตไม่ตอบชื อ
เพราะว่าเป็ นเรื องกิ จการอืน เป็ นกิจการจดทะเบียนเหมือนกัน แต่มีเรื องทีไปพบมาด้วยตัวเองคือบริ ษทั
โฆษณาอันดับหนึงของประเทศไทย หมายเลขหนึงมี account สู งสุ ด ได้รับการเชิ ญจากเครื อบริ ษทั ทีใหญ่
เป็ นอันดับถ้าไม่ 1 ก็ 2 ในประเทศทีเป็ นลูกค้าหลักเข้าไปพบ เมือประมาณปลายเดือนมกราคม เพือจะแจ้ง
ว่าไม่มีงบโฆษณาในไตรมาส1 ขอให้ใช้เงินจากไตรมาส4 เมือปี ทีแล้วทียงั เหลืออยูไ่ ปก่อน ส่ วนไตรมาส2
จะขอดูอีกครั%งหนึง ก็ทาํ ให้ขณะนี%ทางฝ่ ายบริ หารมีการพูดคุยปรับปรุ งแผนเป้ าหมายธุ รกิจใหม่ หลักการก็
คือว่า อะไรก็ตามทียงั ไม่สามารถผลักดันให้เดินหน้าหรื อมีความจําเป็ นต้องเดินหน้าก็จะรักษาเป้ าหมายที
กําหนดไว้ แต่ท% งั หมดนี% ตอ้ งขึ%นอยูก่ บั สภาพความเป็ นจริ งด้วย ประมาณสิ% นไตรมาส 2 จะมีการสรุ ปแผน
ธุ รกิ จและเปรี ย บเที ยบกับ ผลประกอบการจริ ง ของบริ ษทั ฯที เกิ ดขึ% น พร้ อมทั%งคาดการณ์ แนวโน้ม ใน
ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ต่อไป
ถ้าผูถ้ ือหุ น้ มีความสนใจ สามารถสอบถามความคืบหน้าได้จากฝ่ ายบริ หารทุกระยะ
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ประธานฯ เสนอทีประชุมรับทราบ
มติทปี ระชุ ม ทีประชุ มรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯในรอบปี 2556 และรับทราบวิสัยทัศน์
และแผนงานในอนาคต
วาระที 3
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนซึงผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจําปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ น ซึ งประกอบด้วยงบดุ ล
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น งบกระแสเงิ นสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สิ% นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทั%งรายงานของผูส้ อบบัญชี ได้จดั ทําขึ%นตาม
หลักการบัญชี ทีรับรองทัว ไปซึ งผูส้ อบบัญชี ไ ด้ตรวจสอบและรั บรองและได้ผ่า นการเห็ นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯแล้ว
งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2556
ตั%งแต่หน้าที 174 ถึ ง 267 ซึ งได้ส่งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบล่ วงหน้าพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั%งนี% แล้ว
สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั 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

0.12

ล้านบาท

ภาษีเงินได้

50.03

ล้านบาท

กําไรสุ ทธิ

109.21

ล้านบาท

0.59

บาท/หุ น้

ต้นทุนการขายและบริ การ
รายได้อื)นๆ

ต้นทุนทางการเงิน

กําไรต่อหุ น้

งบดุลและงบกําไรขาดทุนของ บมจ.มติชน 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

ต้นทุนทางการเงิน

0.06

ล้านบาท

ภาษีเงินได้

39.07

ล้านบาท

รายได้รวม

1,286.01

ล้านบาท

กําไรสุ ทธิ

115.48

ล้านบาท

0.62

บาท/หุ น้

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

กําไรต่อหุ น้

คณะกรรมการมี ค วามเห็ น สมควรอนุ ม ัติ แ ละรั บ รองงบดุ ล และงบกํา ไรขาดทุ น
ประจํา ปี 2556 ซึ งผ่ า นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชี แ ละผ่า นการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เห็นชอบด้วยแล้ว
ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ% นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2556
มติทปี ระชุ ม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําปี สิ% นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทั%งหมดของผูถ้ ื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 ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุ มเพิม ขึน จากการพิจารณาในวาระที 1 จํานวน 12,200 หุ้น
วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556
ประธานฯ เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรเงิ นกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2556
และการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นดังนี% ในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ 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 นผลทีกาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในวันที 22 พฤษภาคม 2557
ประธานฯ เสนอทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงาน
ประจําปี 2556
มติทปี ระชุ ม ทีประชุ มมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2556 ตามที
คณะกรรมการเสนอในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท ด้วยเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทั%งหมดของผูถ้ ื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
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ในอัตราหนึงในสามของ
จํานวนกรรมการทีมีอยูท่ % งั หมด ซึ งในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั%งนี% มีกรรมการทีตอ้ ง
ออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ
1. นายขรรค์ชยั บุนปาน
ประธานกรรมการ
2. นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตามกระบวนการคัด เลื อ กผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง กรรมการของบริ ษ ัท ฯ นั%น ไม่ ไ ด้ผ่า น
คณะกรรมการสรรหา เนื องจากปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่มีการแต่งตั%งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็
ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้ร่วมกันพิจารณาคุ ณสมบัติ โดยพิจารณาถึ งความเหมาะสมด้านคุ ณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ฯในช่วงทีผา่ นมา
เห็ น ว่า ควรเสนอให้แ ต่ ง ตั%ง นายขรรค์ชัย บุ นปาน นายเรื องชัย ทรั พ ย์นิรั นดร์ และ นายสมชาติ
ดลยานุเคราะห์ กรรมการทีตอ้ งออกตามวาระในการประชุ มครั%งนี% กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนึง
ประธานฯ เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตั%งกรรมการแทนกรรมการที ออก
ตามวาระ
มติทปี ระชุ ม ทีประชุ มมีมติแต่งตั%ง นายขรรค์ชยั บุนปาน นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์ และ นาย
สมชาติ ดลยานุ เคราะห์ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯต่ออีกวาระหนึ ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวน
หุ น้ ทั%งหมดของผูถ้ ื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 ฯจะ
มีจาํ นวน 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. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ<
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
8. ม.ร.ว.กําลูนเทพ เทวกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการอิสระ
11. น.ส.ปานบัว บุนปาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด
12. นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ
กรรมการ
วาระที 6

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2557
ประธาน ฯ ได้แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษ ทั
มหาชนจํากัด ซึ งกําหนดให้ทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี ในปี
2557 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด
ย่อย เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2556 ซึ งไม่รวมถึ งค่าตอบแทนหรื อสวัสดิ การทีกรรมการได้รับในฐานะ
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 / ครั%ง

กรรมการผูจ้ ดั การ

12,000 บาท / ครั%ง

กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร

10,000 บาท / ครั%ง

3. ค่ าเบีย ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

65,000 บาท / ครั%ง

กรรมการตรวจสอบ(ซึงมีความรู้ดา้ นการเงินและ

55,000 บาท / ครั%ง

บัญชี)

กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท / ครั%ง

ประธานฯ เสนอให้ที ป ระชุ มพิ จารณากํา หนดค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษ ทั ฯและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2557
มติทปี ระชุ ม ที ป ระชุ ม มี ม ติ ก ํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท ฯและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประจําปี 2557 ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทั%งหมดของผูถ้ ื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 มทราบว่าเพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัดซึ งกําหนดให้ทีประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี แต่งตั%งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั ฯทุกปี ในปี 2557 นี% คณะกรรมการบริ ษทั ฯเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้แต่งตั%ง
1. นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที 4663 หรื อ
2. น.ส.ประภาศรี ลีลาสุ ภา
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที 4664 หรื อ
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3. น.ส.ยุพิน ชุ่มใจ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที 8622
จากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ทั%งนี% ผสู ้ อบบัญชี ตาม
รายชื อทีเสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อ ผู ้ที เ กี ย วข้อ งกับ บุ ค คลดัง กล่ า วแต่ อ ย่า งใด ผู ส้ อบบัญ ชี ข องสํ า นัก งานเอ เอ็ม ซี มี ค วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ ร วมทั%ง เข้า ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษ ทั ฯเป็ นอย่า งดี สามารถแนะนํา ให้
ข้อเสนอแนะที เป็ นประโยชน์ แก่ บ ริ ษ ทั ฯได้ ค่ า ตอบแทนที เ สนอมาเป็ นอัต ราที เ หมาะสม มี ค วาม
เป็ นอิ ส ระในก ารตรวจส อบแล ะแส ดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษ ทั ฯโดย เส นอ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็ นเงินทั%งสิ% นไม่เกิน 1,200,000 บาท
โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดงั นี%
บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน) เป็ นเงิน 655,000 บาท เพิมขึ%น 30,000 บาท
บริ ษทั ข่าวสด จํากัด
เป็ นเงิน 260,000 บาท เพิมขึ%น 10,000 บาท
บริ ษทั งานดี จํากัด
เป็ นเงิน 215,000 บาท เพิมขึ%น 15,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในปี 2557 เพิมขึ%น 55,000 บาท คิดเป็ น
เพิมขึ%น 5.12 %
ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั%งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2557
มติทปี ระชุ ม ที ป ระชุ ม มี ม ติ ด้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของจํา นวนเสี ย งทั%ง หมดของผูถ้ ื อหุ ้นที ม า
ประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิการแต่งตั%ง 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 และ
บริ ษทั ย่อย ประจําปี 2557 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงินทั%งสิ% นไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยมีคะแนน
เสี 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 ตามมติทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั%งที 1/2556
เมือวันที 26 กรกฎาคม 2556 ได้แต่งกรรมการใหม่เพิม 2 ท่าน เพือการกํากับดูแลให้คาํ แนะนําแก่ฝ่าย
จัดการให้สามารถดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย รักษาผลประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุ ้น จึงมีความจําเป็ นต้องจ่าย
ค่าตอบแทนรวมเกินกว่าทีเคยขออนุมตั ิประจําปี 2556 เพิมขึ%นเป็ นจํานวนเงิน 0.48 ล้านบาท
ประธานฯเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการใหม่ประจําปี
2556 เป็ นจํานวน 0.48 ล้านบาท ตามทีได้จ่ายจริ ง
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มติทปี ระชุ ม ที ป ระชุ ม มี ม ติ ด้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของจํา นวนเสี ย งทั%ง หมดของผูถ้ ื อหุ ้นที ม า
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหม่ประจําปี 2556 จํานวนเงิน
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

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯได้แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่าเพือความโปร่ งใสในการประชุมและเป็ นการให้
สิ ทธิ กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯจึงไม่ควรมีการเพิมวาระอืนนอกเหนือจากทีระบุไว้
ในหนังสื อนัดประชุม เนืองจากจะทําให้ผถู ้ ือหุ น้ ทีไม่ได้เข้าร่ วมประชุม ไม่สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้
หลังจากนั%น ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถาม
น.ส.ศิริพร สงบธรรม ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ทําหน้าทีอาสา
พิทกั ษ์สิทธิ< ของผูถ้ ื อหุ ้น ได้สอบถามต่อทีประชุ มในเรื องของโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคีเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ว่าบริ ษทั ฯมีนโยบายในเรื องนี%อย่างไร
ประธานฯ ได้ช% ี แจงโดยสรุ ปว่า บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน)ได้ปฏิ บตั ิในเรื องนี% กนั
อย่างเต็มทีมาตลอด นับตั%งแต่ก่อตั%งบริ ษทั มา ยึดถื อเป็ นหัวใจสําคัญในเรื องความสุ จริ ต ความซื อสัตย์
ทีผา่ นมา นายประมนต์ สุ ธีวงศ์ ซึ งท่านดูแลเกี ยวกับเรื องนี% ก็ได้มีหนังสื อขอความร่ วมมือ ทางมติชนก็
ได้ตอบกลับไปว่าพร้อมจะให้ความร่ วมมือกันอย่างเต็มทีเพราะว่าจริ งๆ บริ ษทั ฯเห็นด้วยและปฏิบตั ิกนั
อยู่แล้ว หากมีอะไรทีเราจะทําเพิมเติมอย่างไรก็พร้ อมปฏิ บตั ิกนั อย่างเต็มที เนื องจากปั ญหาการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน ทุกคนในประเทศนี% ยอมรับกันอยูแ่ ล้วว่ามันเป็ นรากเหง้าทีทาํ ให้เกิ ดปั ญหาอืนๆ ตามมาอีก
มากมายเป็ นเรื องที ทุกคนทุ กหน่ วยงานต้องช่ วยกันแก้ไข มติ ชนเป็ นองค์กรหนึ ง ที อยู่ในสังคมนี% ไ ด้
พยายามปฏิบตั ิในเรื องนี%กนั อย่างเต็มที ขอยืนยัน
นายฐากูร บุ นปาน บรรณาธิ การอํานวยการ ได้ช% ี แจงเพิม เติ มให้ทีประชุ มทราบว่า
ตามที กรรมการผูจ้ ดั การอธิ บายไปนั%น ขอยกตัวอย่างเป็ นรู ปธรรมว่า ตั%งแต่มีการนําเสนอการประกวด
ข่ า วที เ รี ย กว่ า รางวัล อิ ศ รา อมัน ตกุ ล หนัง สื อ พิ ม พ์ม ติ ช น ข่ า วสด และประชาชาติ ธุ ร กิ จ ซึ งเป็ น
หนังสื อพิมพ์ 3 ฉบับ ได้รับรางวัลรวมกันแล้วน่าจะมากทีสุดกว่าเครื ออืนๆ และข่าวทีได้รับรางวัลส่ วน
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ใหญ่ ของบริ ษ ทั ฯ ก็ คือ ข่ าวเรื องการเปิ ดโปง หรื อการต่ อต้านการทุ จริ ตในหลายๆ รู ป แบบ ซึ ง เป็ น
หนังสื อพิมพ์เดียวซึ งลงข่าวต่อต้านการทุจริ ตและถูกฟ้ องร้องเป็ นคดีกว่า 200 คดี แต่เป็ นทีน่าเสี ยดายก็
คือคดี ทีได้ไปทํา ทางสํานักงานป.ป.ช. (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต
แห่งชาติ) ปล่อยให้หลุด ปล่อยให้เรื องขาดอายุความ
การประกวดข่ า วรางวัล อิ ศ รา อมัน ตกุ ล ปี นี% มติ ช นได้รั บ รางวัล ชมเชย จากข่ า ว
“ผ่าขบวนการทุจริ ตครู ผชู ้ ่วยอัปยศครั%งใหญ่วงการศึกษาไทย”
ประธานฯ ขอเชิญผูถ้ ือหุ น้ ซักถาม
น.ส.ศิ ริพร สงบธรรม สอบถามถึ ง เรื องโลกดิ จิตอล ขอให้ท่านผูบ้ ริ หารเล่ าขยาย
ความ เพราะตอนนี%มีหลายช่อง และก็เป็ นเรื องใหม่ ในฐานะผูบ้ ริ โภคและรวมถึงในฐานะผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
นายฐากูร บุนปาน ได้ช% ี แจงโดยสรุ ปว่า ธุ รกิจโทรทัศน์ เดิมในประเทศไทยทีรับรู ้กนั
เป็ นฟรี ทีวกี ็จะมีอยู่ 6 ช่อง คือ 3,5,7,9,11 และไทยพีบีเอส แต่หลังจากการประมูลครั%งล่าสุ ดของ กสทช.
(คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ) ได้เปิ ดประมูล
ทีวีดิจิตอลเป็ นฟรี ทีวีใหม่ และประเมินไว้ว่า ทีวีอนาล็อกเดิ มจะเลิ กภายใน 6 ปี ต่อจากนี% นอกจาก 24
ช่องทีเพิมขึ%นมาแล้ว ทางกสทช.เตรี ยมให้สัมปทานทีวีสาธารณะ ซึ งเกณฑ์ยงั ไม่ออกมา แต่ทีได้ทราบ
มาคือทีวสี าธารณะเนืองจากไม่มีเงินสนับสนุนเหมือนกัน ไทยพีบีเอสก็อาจจะเปิ ดโอกาสให้หาโฆษณา
ได้เพราะไม่อย่างนั%นทําไม่ได้ ทีวสี าธารณะทีเกิดมาอีก 12 ช่องพิเศษ ซึ งทางกสทช.เตรี ยมจะประมูลใน
โอกาสต่อไป ยังไม่กาํ หนดแนวทางชัดเจน เพราะฉะนั%นอีกประมาณ 10 ปี ข้างหน้าเฉพาะฟรี ทีวีจะมีอยู่
48 ช่ อ ง ในขณะที ง บประมาณในการใช้จ่า ยเรื อ งโฆษณาทางโทรทัศ น์ คิ ด เป็ นตัวเลขกลมๆ มี อ ยู่
ประมาณ 1 แสนล้านบาท แล้วปี นี% ไม่เพิม ซึ งเข้าใจว่าปี นี% จะลด ในประมาณ 1 แสนล้านบาทเป็ นงบ
โฆษณาทีช่อง 3 และช่อง 7 ได้รับไปประมาณ 70 เปอร์ เซ็นต์ของตลาด หรื อ 72,000 -73,000 ล้านบาท
ในขณะทีคนแย่งเค้กจํานวนมากขึ%น แต่เค้กก้อนเท่าเดิ มหรื อเค้กก้อนเล็กลง แล้วก็ขา
ใหญ่ในวงการกินเค้กก้อนเดิมเขาไม่ได้ถอยไปไหน ช่อง 3 ตอนนี% มีออกอากาศทั%งหมด 4 ช่อง ในระบบ
ใหม่หรื อ platform ใหม่ ช่อง 3 มีอยู่ 4 ช่อง ช่อง 7 มีอยูอ่ ย่างน้อย 2 ช่อง และทียงั ไม่ได้นบั เลยคือเคเบิ%ล
ทีวี และทีวีดาวเทียมเดิม ซึ งมีอยู่ประมาณ 200 กว่าช่อง (ไม่แน่ใจว่าตัวเลขจริ งนะครับ) ไม่ได้ลม้ หาย
ตายจากไปไหน ป้ าเช็ ง ก็ ยงั อยู่ ที วีไดเร็ ค ก็ย งั ขายของตลอด 24 ชัวโมงทุ ก วัน ยัง นึ ก ไม่ออกว่าการ
แข่งขันทีมนั รุ นแรงขึ%น ในขณะทีผลประโยชน์น้อยลง จะพาไปตรงไหน เพราะฉะนั%นนโยบายหลักก็
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คือว่า ใน 3-4 ปี แรกๆ มติชนยังจะเป็ นผูผ้ ลิตเนื% อหา คือถ้าเพือนๆ ทั%ง 24 ช่อง สามารถอยู่ได้ ตั%งตัวได้
ทุ กคนประสบความสําเร็ จหมด ก็ยินดี เป็ นอย่า งยิง เพราะแปลว่าความต้องการรายการโทรทัศน์จะ
เพิมขึ%นอย่างมหาศาล โอกาสของผูผ้ ลิตรายการก็มากขึ%นไปด้วย อาจจะไม่กาํ ไรเท่ากับตัวเจ้าของช่องแต่
ว่าทีแน่ๆ คือไม่ขาดทุน กําไรน้อย แต่วา่ อยูไ่ ด้นานกว่า
หลัง จากสะสมความชํานาญ ประสบการณ์ แล้วก็ บุค ลากร อี ก 2-3 ปี ข้า งหน้า เมื อ
ธุ รกิจทีวเี ริ มเข้าที เริ มเห็นรู ปเห็นร่ างว่าจะมีใครประสบความสําเร็ จหรื อว่าท่านไหนจะล้มเหลว อาจจะ
มาคุยกันอีกทีวา่ แนวทางของบริ ษทั ฯจะเป็ นอย่างไร
น.ส.ปานบั ว บุ น ปาน รองกรรมการผูจ้ ัดการสายการตลาด ได้ช% ี แ จงเพิ ม เติ ม จาก
นายฐากู ร บุ น ปานว่ า ในส่ ว นของที วี ดิ จิ ต อลและทิ ศ ทางของบริ ษ ัท มติ ช น จํา กัด (มหาชน)
นอกเหนือจากทีอธิ บายไปแล้ว ถ้าให้ชดั เจนก็คือว่า ในรอบปี ทีผา่ นมาทางมติชนเป็ นผูผ้ ลิตรายการข่าว
หลักให้กบั ทางเวิร์คพอยท์ ซึ งต้องดูพฒั นาการหรื อทิศทางของเวิร์คพอยท์ควบคู่ไปด้วย ถ้าเขาประมูล
ได้ช่องใหม่แล้วละก็ สถานะของเวิร์คพอยท์ คนดูของเวิร์คพอยท์ มติชนได้รายได้จากส่ วนนี% เป็ นรายได้
ชัดเจนก็เป็ น income ทีต่อเนื อง อันนี% สําคัญมากสําหรับผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนั%นก็คือว่าในรอบปี ทีผา่ นมา
มติชนได้เริ มผลิตรายการให้กบั ฟรี ทีวกี ็คือช่อง 5 ล่าสุ ดได้เริ มทํารายการกับ ทรู วิชนั ส์ (True visions) ก็
เริ มออกทางช่ องของทรู วิชันส์ เป็ นรายการนวัตกรรม หลังจากนี% มีการอยู่ในกระบวนการทํารายการ
เสนอไปทีช่องฟรี ทีวีต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น PP TV, VOICE TV, Thai PBS เพราะฉะนั%นโอกาสของทาง
บริ ษทั ฯอาจจะดู แล้วไม่ ได้เปรี% ยงปร้ า งหรื อหวือหวา แต่มี แนวทางการเติ บ โตที ชัดเจนมาก แล้วก็ มี
รายได้ทีโตอย่างที คาดการณ์ ไว้ในเรื องของออนไลน์แล้วก็ทีวี ในส่ วนการผลิ ตของมติ ชนที เข้ามา
ชดเชยในเรื องของโฆษณาทีอาจจะลดลงในส่ วนของสิ งพิมพ์ แล้วก็ในสื อเดิ มๆ ทีรายได้ยงั คงดีอยู่มา
จากตัวนี% ดว้ ย เพราะฉะนั%นทิศทางตรงนี% และจากความเชื ออีกอย่างหนึ งว่า content เป็ นเนื% อหาและก็
สาระสําคัญทีสุด นอกเหนื อจากนั%น content ก็คือความน่าเชื อถื อ ด้วยจุดนี% เองก็ทาํ ให้มติชน เดินหน้า
เป็ นผูผ้ ลิตรายการทีมีคุณภาพไปได้ โดยทีอยูใ่ นกรอบ วิธีคิด และทักษะการให้องค์ความรู ้ แบบมติชน
แนวทางของมติชน
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เมื อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามเพิ มเติ ม ประธานฯ จึ งกล่ า วขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้นที มาประชุ ม
คณะผูบ้ ริ หาร กรรมการของบริ ษทั ฯ ขอยืนยันว่า จะพยายามทํา หน้าที ในความรั บ ผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความซื อสัตย์สุจริ ตต่อวิชาชีพ เหมือนอย่างเช่นทีเคยปฏิบตั ิกนั มาตลอด
ปิ ดประชุ มเวลา 10.45 น.

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

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

