รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2558
ของ
บริษทั มติชน จํากัด (มหาชน)
------------------------------------------------------ประชุ มเมือวันที 28 เมษายน 2558 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 โดยมีนายฐากูร บุนปาน กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั มติชน จํากัด (มหาชน)ทํา
หน้าทีเป็ นประธานของทีประชุ ม (“ประธานฯ”) มีกรรมการ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมดังนี!
กรรมการบริษัทฯทีเ ข้ าร่ วมประชุ ม
จํานวน 11 คน
1. นายขรรค์ชยั บุนปาน
ประธานกรรมการ
2. นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์
รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์
รองประธานกรรมการ
4. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิF
รองประธานกรรมการ
5. นายฐากูร บุนปาน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
6. น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงิน
7. น.ส.ปานบัว บุนปาน
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด
8. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการอิสระ
9. นายไพฑูรย์ เนติโพธิF
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10.นายไทย สุ พานิชวรภาชน์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11.นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการลาประชุ ม
1. นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ
ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายไพโรจน์ ปรี ชา
2. นายณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ
3. นายวรศักดิF ประยูรศุข
4. นายนฤตย์ เสกธี ระ

กรรมการ

รองประธานบริ ษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานสนับสนุน และ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิต
บรรณาธิ การ หนังสื อพิมพ์มติชน
บรรณาธิ การบริ หาร หนังสื อพิมพ์มติชน
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5. นายสุ วพงศ์ จันฝังเพ็ชร
6. นายสุ ชาติ ศรี สุวรรณ
7. นายปราปต์ บุนปาน
8. นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร
9. นายโอภาส เพ็งเจริ ญ
10. นายประยงค์
11. น.ส.ณิ ชกมล
12. นายชลิต
13. นายศิษฏ์

คงเมือง
จิรภาไพศาล
กิติญาณทรัพย์
สุ นนั ท์สถาพร

บรรณาธิ การนิตยสารมติชนสุ ดสัปดาห์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มสื ออิเล็กทรอนิกส์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื ออิเล็กทรอนิกส์
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายสื อดิจิตลั -มติชนทีวี
บรรณาธิ การทีปรึ กษานิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน/
เส้นทางเศรษฐี / สถาบันฝึ กอบรมอาชีพมติชน
ผูจ้ ดั การโรงพิมพ์ปากเกร็ ด
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั งานดี จํากัด
ทีปรึ กษาฝ่ ายกฎหมาย

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สํ านักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ทีเ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายอําพล จํานงค์วฒั น์
ผูส้ อบบัญชี
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทีได้มาเข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั!งที 1/2558 ของ
บริ ษทั ฯ และแจ้งให้ทีประชุ มทราบว่ามีผถู ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มรวม 55 ราย นับ
จํานวนหุ ้นได้ 140,117,240 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 75.60 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ท! งั หมดจํานวน
185,349,200 หุ ้น โดยมีผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ อบฉันทะมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ ง
หนึ งของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั!งหมดและมี จาํ นวนหุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1ใน 3ของจํานวนหุ ้นที
จําหน่ายได้ท! งั หมด ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
ประธานฯ จึงเปิ ดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั!งที 1/2558
หลังจากทีประธานฯได้กล่าวเปิ ดประชุ มเรี ยบร้ อยแล้ว ในระหว่างการประชุ มได้มีผูถ้ ือหุ ้นมา
เข้าร่ วมประชุมเพิมเติมอีก 1 ราย ถือหุ น้ จํานวน 9,000 หุ น้
ก่อนดําเนินการประชุ มตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ทีประชุ มทราบถึงวิธีปฏิบตั ิใน
การออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมครั!งนี!โดยให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 36 คือ ให้นบั 1 หุ น้ เป็ น 1 เสี ยง และปฏิบตั ิดงั นี!
1.การออกเสี ยงลงคะแนนในแต่วาระของการประชุม ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ คัดค้านไม่เห็นด้วยหรื องด
ออกเสี ยง ให้ถือว่าผูถ้ ือหุ ้นเห็นชอบหรื อเห็นด้วยตามมติทีนําเสนอ และหากมีผถู ้ ือหุ ้นคัดค้าน ไม่เห็น
ด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ใช้บตั รลงคะแนนทีบริ ษทั ฯจัดให้ โดยการกรอกชื อและจํานวนหุ ้นทีถือและ
การออกเสี ยง หลังจากนั!นให้ยกมือขึ!น เจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯจะเข้าไปรับบัตรลงคะแนน การรวบรวมผล
คะแนน บริ ษทั ฯจะนําคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงหักออกจากคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วย
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2.ผูถ้ ือหุ น้ ทีทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ นั!น 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
3.ในการซัก ถามหรื อ ต้องการให้บริ ษทั ฯชี! แจงเพิมเติ มในประเด็นใด ขอให้ซัก ถามเมื อ
นําเสนอจบในแต่ละวาระ หรื อเมือพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั!งที 1/2558 นั!น บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
เสนอวาระสําหรับการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการล่วงหน้าระหว่างวันที 2 - 16 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ งไม่มีผู ้
ถือหุ น้ เสนอวาระการประชุม
ต่อจากนั!น ประธานฯได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี!
วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557
ประธานฯ เสนอขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั!งที 1/2557 ซึ งประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2557 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
ทุกรายพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมล่วงหน้าแล้ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุ มดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่าง
ถูกต้องและสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นรั บรอง ทั!งนี! ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงความคิ ดเห็ น
ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นทักท้วงหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุ มเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั!งที 1/2557
มติทปี ระชุ ม ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั!งที 1/2557 เมือวันที 25
เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทั!งหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน ดังนี!
เห็นด้วย
140,0126,240 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 1 รายถือ
หุ้น จํานวน 9,000 หุ้น
วาระที 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ที ประชุ มรับ ทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการ
เปลี ยนแปลงที สําคัญซึ งเกิ ดขึ! นในรอบปี ที ผ่านมาปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ที ส่ งให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น
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พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ซึ งประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในแต่ละด้าน
และเนืองจากวาระนี!เป็ นวาระเพือทราบผูถ้ ือหุ น้ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
มติทปี ระชุ ม ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี 2557
วาระที 3

พิจ ารณาอนุ มั ติ ง บดุ ล และงบกํ า ไรขาดทุ น ซึ ง ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี
ประจําปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ น ซึ งประกอบด้วยงบดุ ล
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น งบกระแสเงิ นสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สิ! นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั!งรายงานของผูส้ อบบัญชี ได้จดั ทําขึ!นตาม
หลักการบัญชี ทีรั บรองทัวไปซึ งผูส้ อบบัญชี ไ ด้ตรวจสอบและรั บรองและได้ผ่า นการเห็ นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ฯแล้ว
งบดุ ลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2557 ตั!งแต่หน้าที 198 ถึง 297 ซึ งได้ส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม
ในครั!งนี!แล้ว สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี!
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
สิ นทรัพย์รวม 2,045.05
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 204.21 ล้านบาท
หนี!สินรวม

460.35

ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 55.21 ล้านบาท

ต้นทุนการขายและบริ การ 816.12 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 166.82 ล้านบาท
รายได้อืนๆ

64.80

ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 5.64 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 455.69 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 10.89 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน 0.18

ล้านบาท เพิมขึ!นจากปี ก่อน 0.06 ล้านบาท

ภาษีเงินได้

(5.21)

ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 55.24 ล้านบาท

รายได้รวม

1,226.35

ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 382.53 ล้านบาท

(50.85)

ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 160.06 ล้านบาท

กําไรสําหรับปี

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ (0.27)

บาท/หุ น้ ลดลงจากปี ก่อน 0.86 บาท/หุ น้

คณะกรรมการมี ความเห็ นสมควรอนุ มตั ิและรั บรองงบดุ ลและงบกําไรขาดทุนประจําปี
2557 ซึ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้อง และคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เห็นชอบด้วยแล้ว
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ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ! นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2557
นายชู ธนา ติยภู มิ ผูร้ ั บมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทย ทําหน้าที อาสา
พิทกั ษ์สิทธิF ของผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามต่อทีประชุมเรื องแผนการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯดังนี!
1. เกี ยวกับธุ รกิ จด้านการทําข่าวของสื อดิ จิตอลที วีมีแผนดําเนิ นการอย่างไร และจะ
ร่ วมกับพันธมิตรในงานใหม่ๆ ทีจะเข้าไปทํามีอะไรบ้าง
2. ธุ รกิ จ E-magazine ทีทําร่ วมกับ Ookbee ขอทราบว่าบริ ษทั ฯได้ประโยชน์ส่วนนี!
อย่างไร มีรายได้ผา่ นอะไร และ มีผลกระทบต่อสมาชิกในเครื อมติชนบ้างหรื อไม่
3. แผนการดําเนิ นงานธุ รกิ จในปี 2558 มี ส่วนที สามารถลดผลขาดทุ นจากการขาย
หนังสื ออย่างไรบ้าง
ประธานฯ ได้ช! ี แจงโดยสรุ ปว่า แผนธุ รกิ จโดยรวมของปี 2558 และปี ต่อๆ ไปใน
อนาคตอันใกล้ก็คือ บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเปลี ยนแปลงจุดเน้น และจุดขาย จากสื อทีเป็ นกระดาษ
ไปสู่ สือทีเป็ นดิจิตอลมากขึ!น ทั!งทีวี ออนไลน์ อืนๆ ทั!งหมดนี! เป็ นไปตามการเปลียนแปลงทีเกิดขึ!นกับ
โลกทั!งในประเทศและต่างประเทศ ซึ งเกิดขึ!นกับสื ออืนๆ มาแล้วทัวโลก แต่จากประสบการณ์ จะพบว่า
ค่อนข้างกิ นเวลา ดิ จิตอลไม่สามารถทํารายได้ชดเชยรายได้ทีลดลงจากสื อสิ งพิมพ์ได้ในระยะอันสั!น
อาจจะดีจริ งในระยะยาว และตลาดบางตลาด แต่ในช่วง 3-5 ปี แรก เป็ นช่วงเปลียนผ่าน ซึ งมีผลกระทบ
ต่อการทํา กํา ไรของบริ ษ ทั ฯ แน่ นอน แต่ เชื อแน่ ว่าในระยะยาวหลังจากการปรั บตัวครั! งใหญ่ ธุ รกิ จ
ดิ จิต อลน่ า เป็ นตัว ทํา รายได้เป็ นหลัก ของบริ ษ ทั ฯ เพราะฉะนั!นนโยบายในระยะสั!น หนึ งต้องตรึ ง
ยอดขาย และแบรนด์ในฐานะสิ งพิมพ์เอาไว้ให้ได้
ประสบการณ์ ทีเกิดการเปลี ยนแปลงทัวโลก เพราะเมือความเปลี ยนแปลงสื อดิ จิตอล
เข้า มาก็ คื อ สื อสิ งพิ ม พ์ข นาดเล็ ก หรื อ ธุ ร กิ จ สิ งพิ ม พ์ที ไม่ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตัว จะได้รั บ
ผลกระทบก่ อน แต่สือสิ งพิม พ์ขนาดใหญ่ยงั สามารถประคองสถานะหรื อกิ จการอยู่ไ ด้ ไม่ว่าจะใน
สหรั ฐ อเมริ ก า ยุ โ รป หรื อ ญี ปุ่ น อาจจะเหนื อยขึ! น ลํา บากขึ! น ทํา งานหนัก มากขึ! น แต่ ว่า ถ้า เป็ น
หนังสื อพิมพ์ขนาดใหญ่ 3 อันดับแรก 5 อันดับแรก แล้วก็มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับโลก
ดิจิตอล
ผลการประกอบการในระยะหลังของกิ จการสื อ ซึ งเคยทําหนังสื อพิมพ์อย่างเดี ยวมา
ก่อนเหล่านี! มีผูอ้ ่านลดลงอย่างมีนยั สําคัญ เริ มปรับตัวดี ข! ึน ไม่ว่าจะเป็ นในสหรัฐอเมริ กา ยุโรป หรื อ
ญีปุ่ น แต่ก็ตอ้ งใช้เวลา 5 ปี เป็ นอย่างตํากว่าทีจะทําให้ตลาดยอมรับว่า ปริ มาณผูอ้ ่านในโลกดิจิตอลเป็ น
ของจริ ง และสามารถนํา มาขึ! น ราคาอัต ราค่ า โฆษณาที ลดลงหรื อหายไปของธุ ร กิ จ สิ งพิ ม พ์ ไ ด้
เพราะฉะนั!นใน 3-5 ปี ภารกิ จบริ ษทั ฯคือต้องตรึ งยอดขาย และชื อเสี ยงของสิ งพิมพ์เอาไว้ รักษาตัว
ประคองตัวให้อยูใ่ นฐานะหนังสื อพิมพ์ทีติดอันดับ 3 และ 5 อันดับแรกของประเทศให้ได้ ทั!งในแง่
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รายได้โดยตรงจากการขายหนัง สื อ และรายได้ทางอ้อมจากการขายโฆษณาที จะมาเลี! ย งตัวในช่ วง
เปลียนผ่านไปสู่ ดิจิตอล ขณะเดียวกันก็ตอ้ งเร่ งงานด้านดิจิตอลมากขึ!น แผนงานด้านดิจิตอลทีวีทีจะต้อง
ขยายธุ รกิจในช่วง 2-3 ปี นี! นอกจากทีวแี ล้วสิ งทีจะขยายมากคือ ออนไลน์
ขณะนี! เว็บข่ าวของข่ าวสดที เป็ นหนัง สื อพิม พ์ใ นเครื อเป็ นเว็บ ข่า วอันดับหนึ งของ
ประเทศ ในรอบปี ทีผ่านมาจํานวนผูอ้ ่านเฉลี ยต่อวันมากกว่าอันดับ 2 คื อไทยรั ฐ ประมาณ 1 เท่า
Unique IP ของผูเ้ ข้าอ่านในแต่ละวันจะอยูท่ ีหลักล้าน โดยเฉลียจะอยูท่ ี 1 ล้านคนต่อวัน page view 4 -5
ล้าน page view ต่อวัน เทียบกับไทยรัฐซึ งค่าเฉลียจะอยูท่ ีประมาณ 5-7 แสนกว่าถึงล้าน page view ต่อ
วัน จะมากกว่ากัน 1 เท่าตัว จึงได้เร่ งการพัฒนาและขยายบทบาทของ เว็บไซต์ และธุ รกิจดิจิตอลให้มาก
ขึ!น รวมทั!งพยายามพัฒนา เว็บไซต์ในเครื อทั!งหมด ไม่ว่าจะเป็ นมติชน ประชาชาติธุรกิ จ เทคโนโลยี
ชาวบ้าน และเส้นทางเศรษฐีอยูใ่ นแผนทีกําลังจะทํา
ต้อ งขอเรี ย นว่า ประเทศไทยไม่ ใ ช่ ม ติ ช นเพี ย งฉบับ เดี ย วที ประสบปั ญ หาเดี ย วกับ
ต่างประเทศ คือ อัตรารายได้จากโฆษณาในธุ รกิจดิจิตอลเพิมจากเดิมเกือบ 100% ขึ!นมาจาก 100% ทุก
ปี ขึ! นมาจากฐานที ตํามาก จนมาถึ งปั จจุ บ นั ราคาโฆษณาในสื อดิ จิตอลก็ย งั ตํามาก เมื อเที ย บกับ สื อ
โฆษณาในสิ งพิมพ์ ต้องอาศัยเวลาอีก 2-3 ปี กว่าทีตลาดและบริ ษทั เอเยนซี จึงจะยอมรับจริ งว่าตัวเลข
ผูอ้ ่านในเว็บไซต์เป็ นของจริ ง เหมื อนกับตัวเลขการขายหนังสื อพิมพ์ แล้วทําให้อตั ราค่า โฆษณาใน
เว็บไซต์ปรับราคาขึ!นมาต้องใช้เวลาแต่ปรับขึ!นมาทุกปี เมือเทียบกับปี นี! โฆษณาในเว็บไซต์ เพิมขึ!นมา
25% ส่ วนโฆษณาสื อสิ งพิมพ์ไม่เพิมซึ งเป็ นไปตามสภาวะตลาด สะท้อนสภาวะตลาดโดยตรง ถ้าอัตรา
การขยายตัวของจํานวนผูอ้ ่านในเว็บไซต์ยงั อยู่ในลําดับเดียวกันกับทีเกิดขึ!นใน 2-3 ปี ทีผ่านมา ปี หน้า
และปี ต่อๆ ไปราคาค่าโฆษณาใน เว็บไซต์จะเพิมขึ!นอีก ซึ งต้องใช้เวลา 3-5 ปี ถึงจะมาทดแทนส่ วนที
หายไปจากสิ งพิมพ์ได้
ทั!งนี! ข! ึนอยู่กบั อัตราการขยายตัวของจํานวนผูอ้ ่านในเว็บไซต์และอัตราค่าโฆษณาที
ตลาดยอมรับในการลงโฆษณาในธุ รกิจดิจิตอล
ในส่ วนของทีวีนโยบายชัดเจนคือ บริ ษทั ฯจะเป็ น content provider เป็ นผูผ้ ลิตรายการ
รายได้จะมาจากการรับจ้างผลิ ต หรื อผลิ ตรายการแล้วหาโฆษณาเท่านั!น จะไม่เข้าร่ วมการประมูลที วี
ดิ จิตอล ยัง ไม่ มีนโยบายที จะเข้าไปถื อหุ ้นหรื อเป็ นเจ้าของสถานี โทรทัศน์ดิจิตอล ซึ งคิ ดว่า คงจะมี
ปั ญหาไปอย่างน้อยอีกไม่ตากว่
ํ า 5 หรื อ 10 ปี เพราะว่าในขณะทีต้องใช้การลงทุนอย่างมหาศาล ที วี
ดิ จิตอล 1 ช่ อง ไม่นับเงิ นลงทุนซึ งแต่ละที ไม่เท่ากันแล้ว แต่จะลงทุนมาก ลงทุนน้อย เฉพาะต้นทุ น
เงินทุนหมุนเวียนทีต้องใช้ในแต่ละปี ไม่ตากว่
ํ า 1,500 - 2,000 ล้านบาท โดยเฉพาะทีวีดิจิตอลซึ งต้องไป
จ่ า ยค่ า สั ม ปทานให้ก ับ สํา นัก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จการโทรทัศ น์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) ในขณะทีรายได้จากการโฆษณายังมองไม่เห็นโอกาส แต่เดิมมีช่องฟรี
ทีวอี ยู่ 4 ช่อง ปี 2557 ช่องฟรี ทีวเี พิมเป็ น 24 ช่อง และตามแผนของ กสทช. ในอีก 2 ปี ข้างหน้าจะมีช่อง
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ฟรี ทีวี 36 ช่อง และอีก 5 ปี จะมีฟรี ทีวีรวมทั!งสิ! น 48 ช่อง ซึ งรายได้จากการโฆษณาจะเพิมขึ!น 6 เท่า 9
เท่า หรื อ12 เท่า ตามจํานวนช่องไปได้อย่างไร แล้วเรตติ!งของสถานี โทรทัศน์ล่าสุ ดก็ช! ี ให้เห็นว่าคนก็ดู
โทรทัศน์อยูไ่ ม่เกิน 4 - 6 ช่อง
โทรทัศน์ทีมีคนดูมากทีสุ ดไปไกลกว่าคนอืนๆ ในขณะนี!มีอยู่ 4 ช่องเท่านั!น คือช่อง 7
ช่อง 3 ช่องเวิร์คพอยท์ และช่อง 9 อสมท. เวิร์คพอยท์เป็ นดิจิตอลทีวีหน้าใหม่รายเดียวทีแทรกขึ!นมาอยู่
ใน 4 อันดับแรก ของฟรี ทีวี การแทรกขึ!นมาเรตติ!งของเวิร์คพอยท์ก็ยงั ตํากว่าช่อง 7 ช่อง 3 เป็ นแค่เพียง
1 ใน 8 หรื อ 1 ใน 9 ของ ช่อง 7 ช่ อง 3 เท่านั!นเอง เพราะฉะนั!นโอกาสทีสถานี ทีวีดิจิตอลอืนๆ จะ
สามารถทํากําไรได้ใ นระยะเวลาอันสั!น หรื อ 5-10 ปี เป็ นไปได้ยากมาก เว้นแต่ จะมี ป าฏิ หาริ ย ์ ว่า
เศรษฐกิจไทยจะโตขึ!นหลายเท่าตัวใน 2-3 ปี ข้างหน้านี! และธุ รกิจโฆษณารุ่ งเรื องเฟื องฟู หรื อว่า AEC
ทําให้โฆษณาจากทีอืนไหลเข้ามาสู่ ประเทศไทยทีเดียว ซึ งก็เป็ นไปได้ยากทั!งสองกรณี
ฉะนั!นในฐานะผูเ้ ชี ยวชาญด้านผูผ้ ลิ ตเนื! อหาข่าวคิ ดว่ามติ ชนเติ บโตมาในทางที ถนัด
ทีสุ ดจะดีกว่า และคิดว่าพันธมิตรทีจับมือร่ วมทําธุ รกิจกันมาตั!งแต่ตน้ อย่างเวิร์คพอยท์ ก็มีความสามารถ
มากทีเดียวทีจะผลักดันหรื อจัดการให้สถานีข! ึนมาอยูใ่ นลําดับทีเป็ นทียอมรับ มีเรตติ!ง ซึ งสามารถนําไป
หารายได้จากการโฆษณา
น.ส.ปานบั ว บุ น ปาน รองกรรมการผูจ้ ัดการสายการตลาด ได้ช! ี แ จงคํา ถามเรื อง
E-Magazine กับ Ookbee ดังนี! ในเรื องผลกระทบนั!นน้อยมาก รายรับทีมาจากการขายเป็ น E-Book ไม่
ว่าจะเป็ นกับ Ookbee หรื อพันธมิตรอืนๆ น้อยมากไม่ถึง 2-5 % ต่อปี ผลกระทบต่อสมาชิ กน้อย แต่ว่า
รายได้จากส่ วนนี!จะมากขึ!น ขึ!นอยูก่ บั โปรโมชันของเครื อข่ายมากกว่า ในปี ทีแล้วก็จะมีแต่ Ookbee และ
AIS ทียังโตอยูใ่ นเรื องของ E-Book ส่ วน Dtac Readever ได้ปิดตัวลง ทางเครื อมติชนร่ วมมือกับทุก
พันธมิตร ไม่วา่ จะเป็ นนายอินทร์ หรื อว่า Med, Ookbee, Dtac แต่เมือได้ประเมินตัวเลขดู ทีแข็งแรงทีสุ ด
ในขณะนี!จะเป็ น Ookbee
สําหรับแผนความร่ วมมือแม้รายได้จะไม่โตมาก แต่ในปี นี! การผลักดันของมติชนทีจะ
ออก E-Book ได้วางแผนผลิ ตมากขึ!นกว่าเดิ ม โดยเป็ นการผลักดันหนังสื อเล่มเพราะบริ ษทั ฯ ไม่ได้มี
Magazine หลากหลาย มี เพีย งมติ ช นสุ ดสั ป ดาห์ เท่ านั!นที เข้า ไปเป็ นหลัก นอกนั!นก็ จะเป็ นนิ ตยสาร
เส้นทางเศรษฐี หรื อเทคโนโลยีชาวบ้าน ทั!งนี!มติชนจะมีฐานคนอ่านประจํา หรื อเป็ นคนไทยทีไปอาศัย
อยู่ในต่า งประเทศ จะได้ผลตรงนั!นเยอะ แต่ ถ้า ถามว่า ในประเทศมี ผลหรื อไม่ มี ผลน้อย ปี นี! จึง จะ
ผลักดันหนังสื อเล่ มมากกว่าไม่ใช่ หนังสื อลิ ขสิ ทธิF หนังสื อแปล แต่เป็ นหนังสื อวรรณกรรมไทย หรื อ
วรรณกรรมที ลิ ข สิ ท ธิF เป็ นของคนไทยหรื อ ของบริ ษ ัท ฯ จะผลัก ดัน ให้ อ อกไปเยอะขึ! น เพราะว่ า
โปรโมชันของ Ookbee ที เรี ยกว่า Buffet ตัวนี! จะทํารายได้มากกว่าการขายหนังสื อเป็ นเล่ มๆ เมื อ
แคมเปญนี! ออกไปเมื อปี ที แล้วรายได้เพิมสู งขึ! น ถึ งได้บอกว่าขึ! นอยู่กบั โปรโมชันของเครื อข่าย ของ
เจ้าของก็คือ Ookbee และ AIS มากกว่า
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ประธานฯ ได้ ช! ี แจงเพิ มเติ ม ต่ อ จาก น.ส.ปานบั ว บุ น ปาน ดั ง นี! ในส่ ว นของ
E-Magazine จะเหมื อนกับ ธุ รกิ จดิ จิ ตอลหลายๆ ตัวในเมื องไทยที เหมื อ นจะโตเอาเข้า จริ ง ไม่ โต มี
เว็บไซต์การขายสิ นค้าหลาย เว็บไซต์ ซึ งคึกคัก แล้วสามารถสร้างรายได้ให้กบั ผูซ้ !ื อและผูข้ าย แต่ปรากฏ
ว่าไม่ใช่ ธุรกิ จหนังสื อ มี รายงานจากสหรั ฐอเมริ กากล่ าวถึ งธุ รกิ จ E-Magazine ซึ งเคยทําให้กบั ร้ าน
หนังสื อใหญ่ๆ ได้ปิดกิจการหรื อลดขนาดกิจการลง ในปี 2557 เป็ นปี แรกทียอดขาย E-Magazine และ
E-Book ในสหรัฐอเมริ กาลดลง เติบโตในอัตราทีลดลง หลังจากโตเป็ นเลขสองหลักมาหลายปี เริ มถอย
กลับมาสู่ เลขหลักเดี ยวต้นๆ ต้องรอดู ปีนี! อีกปี ว่าเกิ ดอะไรขึ! น เป็ นปั ญหาเฉพาะปี ของเขา หรื อเป็ น
เพราะว่าเป็ นแนวโน้มทั!งโลก แต่ทีเห็นคือ E-Magazineในเมืองไทยยังไม่โต และในโลกมาถึงจุดอิมตัว
ระดับหนึงไม่ทราบว่าจะปรับตัวไปทางไหน
นายไกรฤกษ์ อภิญาณพิสุทธิH ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามดังนี!
1. ในเรื องของความจํากัดความในงบการเงิ น ขอทราบว่ารายได้ของ E-Book กับ
Online บันทึกอยูใ่ นรายได้อืนๆ ใช่หรื อไม่ และขอทราบว่ารายได้จากการขายหนังสื อและขายโฆษณา
คิดเป็ นสัดส่ วนเท่าไร
2. สื บเนื องจากเรื อง E-Book และโปรโมชัน buffet ของทาง AIS และ Ookbee ขอ
ทราบโปรโมชัน buffet สามารถอ่านหนังสื อได้เป็ นจํานวนกีเล่มต่อเดือน และทาง AIS จ่ายเงินให้กบั
มติชนแบบไหน ทาง AIS จะยอมขาดทุนเพือให้เกิ ด Economy of scale หรื อว่า AIS ผลักภาระมาให้
มติชนแทน ซึ งก็ตอ้ งจ่ายช่วยๆ AIS ไป ซึ งไม่ทราบว่านโยบาย AIS เป็ นอย่างไร
3. ขอทราบว่ามติชนมี Key Competitive Business อย่างไร ทีสามารถชนะคู่แข่งใน
การทําเว็บไซต์ข่าวด้วยกัน รวมทั!งมีมุมมองอย่างไรทีจะทําให้เว็บไซต์ข่าวสดขึ!นเป็ นทีหนึ งอย่างถาวร
นอกจากนี!มติชนยังมีช่องทางการหารายได้อืนๆในเว็บไซต์อีกหรื อไม่ และการบันทึกรายได้ส่วนนี! อยู่
ในหมวดรายได้อืนๆ ใช่หรื อไม่
น.ส.ปานบัว บุนปาน ได้ตอบประเด็นคําถาม เรื องโปรโมชัน Buffet ดังนี! รายได้มา
จากการดาวน์โหลดนิ ตยสารทีบริ ษทั ฯให้ร่วมโปรโมชันตามที ตกลงไว้ ดังนั!นรายได้ของบริ ษทั ฯจึ ง
สู งขึ!นตามยอดคนทีดาวน์โหลด แต่ส่วนรายได้ของ Ookbee นั!น บริ ษทั ฯไม่ทราบ
น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ ชัยกิจ รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงิ น ได้กล่ าวเสริ มเรื อง
รายได้ของ Ookbee รวมอยู่ในรายได้อืนๆ ด้านรายได้จากการขายและบริ การ แบ่งสัดส่ วนการขาย
โฆษณาอยูท่ ี 60 % และขายหนังสื ออยูท่ ี 40 %
ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถาม เรื อง เว็บไซต์ข่าวสดว่าขณะนี!ได้ปักหลักเป็ นทีหนึ งอยู่
อย่างถาวรไม่มีทีหนึงทีสองแล้ว ส่ วนจะเป็ นทีหนึงทีสองคือ เว็บไซต์รวมของประเทศ ซึ งไม่มีโอกาสที
จะไปแซง Sanook ได้เพราะยาก มีขอ้ จํากัดบางอย่าง เว็บไซต์ของหนังสื อพิมพ์ไม่สามารถหกคะเมนตี
ลังกา เช่น ขออภัยไม่เอ่ยนามบาง เว็บไซต์ซึงเข้าใจว่าถูกบล็อกไปเมือวานนี!เอง บาง เว็บไซต์ ฝากรู ปโป๊
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อย่างเดียว จาก website noname ทีไหนไม่ทราบขึ!นมาเป็ นเว็บไซต์อนั ดับหนึ งอยูไ่ ด้ประมาณเกือบเดือน
หนึ ง กว่าจะถูกรายงานไปทีกระทรวง ICT แล้วก็ปิด ไม่ได้หมายความว่ามติชนจะทําแบบนั!น อยาก
เรี ยนให้ทราบว่า เว็บไซต์หนังสื อพิมพ์ขอ้ จํากัดมีเรื องของกรอบจรรยาบรรณของวิชาชี พ และของที
ขายเป็ นหลักก็คือข่าว
ข่าวเป็ นสิ นค้าซึ งสามารถมาตกแต่ง มาขัดเกลาให้ดูดี มีคุณภาพได้ แต่โดยตัวเนื! อข่าว
นั!น ไม่ ส ามารถไปบัง คับ ได้ว่ า วัน นี! จะมี ข่ า วหรื อ ไม่ มี ข่ า วอะไร บอกไม่ ไ ด้ว่ า วัน นี! ต้อ งเกิ ด เหตุ
แผ่นดิ นไหวในเนปาล วันนี! คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)จะปฏิ วตั ิ แต่ บ อกได้ว่า เมื อเกิ ด
แผ่นดิ นไหวแล้วจะรายงานข่าวอย่างไรให้ครบถ้วนและรอบด้าน สามารถรายงานข่าวรัฐประหารให้
เห็นถึงผลต่อเนื องทีจะเกิดตามมาให้เห็นถึงอนาคต ให้เห็นถึงปั ญหา อย่างนี! ทาํ ได้ ต้องบอกว่าบางเรื อง
ทําได้ และบางเรื องทําไม่ได้ แต่จะสามารถทําในแง่เชิ งธุ รกิจ มีการหารื อกันอยูว่ า่ จะเพิมช่องทางในการ
ทําธุ รกิ จมากขึ!น ยกตัวอย่างเช่ น รายได้จากการขายโฆษณาขณะนี! เว็บไซต์ท! งั หมดในเครื อทั!งข่าวสด
มติชน ประชาชาติธุรกิ จ ไม่ได้หาโฆษณาจากภายในประเทศอย่างเดี ยว มีบริ ษทั เอเยนซี หรื อเว็บไซต์
ใหญ่ซึงมีเครื อข่ายในการหาโฆษณาทัวโลกเข้ามาร่ วมแบ่งปั นผลประโยชน์ดว้ ย อาทิ ขณะนี!ข่าวสดขาย
โฆษณาบางส่ วนผ่าน Google รายได้ทีรับจาก Google จากเดิมเป็ นหลักหมืนเมือสองปี ทีแล้ว ขณะนี!เป็ น
หลัก ล้า นต่อเดื อน และยัง มี อตั ราเพิมขึ! น มี เอเยนซี โฆษณาจากต่ า งประเทศอย่า งน้อยสองแห่ ง จาก
เนเธอร์ แลนด์และสิ งค์โปร์ เข้ามาเป็ นนายหน้าโฆษณาให้กบั มติชน ให้กบั สิ นค้าต่างๆ บริ ษทั จะขยาย
บทบาทต่อไปก็คือ เว็บไซต์ภาษาอังกฤษหรื อ Khaosod English ตอนนี! จาํ นวนผูเ้ ข้ามาอ่านจะอยู่ที
ประมาณ 10% ประมาณวันละ 1 แสนราย ทั!งนี!จะขยายเนื! อหา ขยายช่องทางและบทบาทของ Khaosod
English ให้มากขึ!นในปี นี! เพือรองรับ AEC เพราะเชื อว่าต่อไปโฆษณาจะไม่มีพรมแดน ยกตัวอย่างเช่น
TCC ของคุณเจริ ญ สิ ริวฒั นภักดี คงไม่ได้โฆษณาแต่ในเมืองไทยต่อไปแล้วหลังจากคุณเจริ ญไปซื! อ
F&N แล้วมีเครื อข่ายไปทัวทั!งอาเซี ยน โดยจะทําอย่างไรให้ดึงดูดคุ ณเจริ ญ เอาสิ นค้าและบริ การของ
F&N มาลงในสื อของเครื อมติชน หรื อสื อทีเป็ นพันธมิตรของเราในอาเซี ยน เพือขยายตลาดตรงนี! ให้
มากขึ!นอันนี!อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเช่นกัน
น.ส.ปานบัว บุ นปาน ได้ก ล่ า วเสริ มว่า จุ ดแข็ง ของข่ าวสดที สามารถขึ!นมาได้เป็ น
เพราะ Facebook ในขณะทีคนส่ วนใหญ่เน้นพัฒนา เว็บไซต์และพัฒนา app ต่างๆ ข่าวสดใช้ช่องทาง
Facebook ก้า วกระโดดขึ!นมาเป็ นอันดับหนึ งของเว็บ ข่า ว ถื อเป็ นปรากฏการณ์ Facebook เป็ นหลัก
Facebook เป็ นตัวดึงคนเข้า link ข่าวจึงเป็ นทีมาว่าทําไมตอนนี!สํานักข่าวอืนๆ ต้องหันมาเล่น Facebook
จริ งจังโดยมีกอง Facebook เพือรายงานข่าวโดยเฉพาะ มีการรายงานข่าว update ข่าวตลอด Facebook
เป็ นช่องทางสําคัญทีทําให้ทุกคนเข้าถึ งข่าวผ่านเครื องมือทีสําคัญคือ”โทรศัพท์มือถือ” และทุกคนเล่น
Facebook เป็ นหลักอยู่แล้วในประเทศไทย การทําข่าวผ่าน Facebook จึงกลายเป็ นจุดแข็งสําคัญ ส่ วน
รายได้แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ Direct sales ของกองโฆษณาทีตั!งขึ!นมารองรับการเติบโตในส่ วนนี! คือ กอง
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New Media ดูแลพื!นทีขายโฆษณาให้กบั ทางบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก อีกส่ วนหนึงเป็ นการขายผ่านเอเยนซี ราย
ใหญ่ อาทิ Google ซึ งในปี ทีผ่านมามีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะยอดคนอ่านของข่าวสดสู งมาก
รายได้ก็จะสู งตาม จากเดิ มโฆษณาของNew Mediaไม่ได้มีการกําหนดราคาทีแน่ นอนเพราะทุกอย่าง
ใหม่ แต่ทีมติชนจะมีการสร้างมาตรฐานราคาทีค่อนข้างชัดเจน กําหนดพื!นทีโฆษณาชัดเจน updateบ่อย
เปลี ยนโปรโมชันและการบริ การได้รวดเร็ วตามความต้องการของลู กค้า เพราะการทํา งานร่ วมกับ
Google จะทําให้เห็นการทํางานและการขายพื!นที ในตลาดสากลด้วย การขายพื!นทีโฆษณามีการเปลียน
รู ปแบบทีเร็ วมากทุก 3 เดือนต้องเปลียนครั!งหนึ ง ในช่วงหลังสมมติวา่ มีรายได้ 5 ล้าน จะมาจากเอเยนซี
ประมาณ 2 ล้าน อีก 3 ล้านเป็ นการขายพื!นที Direct ของทางบริ ษทั ฯ การขายในส่ วน New Mediaโตขึ!น
เรื อยๆ ตามยอดview ทีมีทาง Facebook เป็ นจุดแข็งหลังจากการขยายตัวผ่าน Facebook มา 2 ปี ตอนนี!
กําลังขยับทํา โครงการรู ปแบบใหม่ร่วมกับ พันธมิ ตรอื นๆซึ งน่ า จะเปิ ดให้มี การเสพข่า วสารได้สนุ ก
กว่าเดิม ตอนนี!กาํ ลังคุยกับพันธมิตรอยู่ ถ้าชัดเจนขึ!นน่ าจะเป็ นอีกก้าวหนึ งของการตรึ งให้ข่าวสดเป็ น
ตัวนําอย่างถาวร รวมถึงดึงมติชนซึ งอยูเ่ ป็ นอันดับ 5 ประชาชาติธุรกิจอยูอ่ นั ดับ 9 ขึ!นมาอีกด้วย ใน 10
อันดับของ เว็บข่าวในประเทศไทย ของเราติดอยูถ่ ึง 3 อันดับ เพราะฉะนั!นข่าวก็จะวนเวียนอยูใ่ นกลุ่ม
มติชน ข่าวสด ประชาชาติ ทั!งในเว็บไซต์และ Facebook ซึ งหลังจากนี! จะเน้นการพัฒนาProjectของ
เว็บไซต์มากขึ!นเพือรองรับการอิมตัวของ Facebook
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถาม
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี ระชุ ม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําปี สิ! นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทั!งหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี!
เห็นด้วย
140,127,240 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 1ราย
จํานวน 1,000 หุ้น
วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2557
ประธานฯ เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นตาม

นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯกําหนดให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ
ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ ม ใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณา
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อนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาทจากจํานวนหุ ้น 185,349,200 หุ ้น การจ่ายเงิ น
ปั นผลดังกล่าวจะจ่ายจากกําไรสะสมซึ งบริ ษทั เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 คิดเป็ นเงินรวม
46,337,300 บาท หรื อคิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 221 ของกําไรจากการดํา เนิ นงาน
ทั?งนี? ผถู ้ ื อหุ ้นซึ งเป็ นบุคคลธรรมดามีสิทธิ ขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวได้
ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
บริ ษ ทั ฯได้ก ํา หนดรายชื อผูม้ ี สิ ท ธิ รับ เงิ นปั นผล ในวันที 11 พฤษภาคม 2558 และให้
รวบรวมราชื อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที 12 พฤษภาคม 2558 และจ่ายเงินปั นผลในวันที 25 พฤษภาคม 2558
เสนอทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557
มติทปี ระชุ ม ทีประชุ มมีมติอนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลประจําปี 2557 ตามทีคณะกรรมการเสนอใน
อัตราหุ ้นละ 0.25 บาท ด้วยเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทั!งหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน ดังนี!
เห็นด้วย
140,127,240 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ วาระที 5

พิจารณาแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการต้อง

ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ในอัตราหนึงในสามของจํานวน
กรรมการทีมีอยูท่ ? งั หมด ซึ งในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั?งนี? มีกรรมการทีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 คน คือ
นายไทย สุ พานิชวรภาชน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ตามกระบวนการคั ด เลื อ กผู ้ ด ํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท นั? น ไม่ ไ ด้ ผ่ า น
คณะกรรมการสรรหา เนื องจากปั จจุ บนั บริ ษทั ฯ ยังไม่มีการแต่งตั?งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯได้ร่วมกันพิจารณาคุ ณสมบัติใ นด้านต่ างๆ โดยดู ถึง ความเหมาะสมด้า นคุ ณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ฯในช่วงทีผ่านมาแล้ว
เห็นว่าควรเสนอให้แต่งตั?ง นายไทย สุ พานิชวรภาชน์ กรรมการทีต้องออกตามวาระในการประชุ มครั?งนี?
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กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง
รายละเอียดประวัติโดยย่อและข้อมูลทีเกี ยวข้องของผูท้ ีได้รับการเสนอชื อเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั ปรากฏในสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3 ทั?งนี? ผูไ้ ด้รับการเสนอชื อเป็ นกรรมการอิ สระมีคุณสมบัติ
ความเป็ นอิสระตามนิยามของบริ ษทั ทีได้กาํ หนดไว้โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ปรากฏในสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 4 ของหนังสื อเชิญประชุม
คณะกรรมการได้พิ จารณารายชื อบุ ค คล รวมถึ ง คุ ณสมบัติทีเหมาะสมและประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เห็ นสมควรให้ทีประชุ มใหญ่ส ามัญผูถ้ ื อหุ ้นแต่ง ตั!ง นายไทย สุ พานิชวรภาชน์ เป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา
มติทปี ระชุ ม ที ประชุ มมี มติ แต่งตั!ง นายนายไทย สุ พานิ ชวรภาชน์ เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯต่ออี ก
วาระหนึ ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทั!งหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี!
เห็นด้วย
141,132,240 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 4 จํานวน 2 ราย
จํานวน 1,005,000 หุ้น
ภายหลังการพิจารณาในวาระนี! คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะมีจาํ นวน 12 คนดังนี!
1. นายขรรค์ชยั บุนปาน
ประธานกรรมการ
2. นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์
รองประธานกรรมการ
4. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิF รองประธานกรรมการ
5. นายฐากูร บุนปาน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
6. น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงิน
7. น.ส.ปานบัว บุนปาน
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด
8. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการอิสระ
9. นายไพฑูรย์ เนติโพธิF
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10.นายไทย สุ พานิชวรภาชน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11.นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12.นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ
กรรมการ
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วาระที 6

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2558
ประธาน ฯ เพื อให้เ ป็ นไปตามพระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด ซึ งกํา หนดให้ ที

ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั
เห็ นสมควรกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย เท่ากับค่าตอบแทนในปี
2557 ซึ งไม่รวมถึ งค่าตอบแทนหรื อสวัสดิ การทีกรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดดังนี!
โครงสร้ างผลตอบแทนกรรมการประจําปี 2558
ค่ าตอบแทนประจํา ซึงจะจ่ ายเป็ นจํานวนคงทีท ุกเดือนสํ าหรับ
กรรมการอิสระ (ผูท้ รงคุณวุฒิ)

65,000 บาท / เดือน

กรรมการทีไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร

30,000 บาท / เดือน

2.ค่ าเบีย ประชุ ม ซึงจ่ ายให้ กบั กรรมการทีเข้ 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(ซึ งมีความรู ้ดา้ น 55,000 บาท / ครั!ง
การเงินและบัญชี)
กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท / ครั!ง

การกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื องจาก
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกําหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ ได้เปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั!งพิจารณาจากขนาดธุ รกิ จ การ
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ขยายตัวทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
ประธานฯ เสนอให้ ที ประชุ ม พิ จ ารณากํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท ฯและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2558
มติทปี ระชุ ม ที ประชุ ม มี ม ติ ก ํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท ฯและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประจําปี 2558 ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทั!งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ทีเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
141,132,240 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ วาระที 7

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2558
ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่าเพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัดซึ งกําหนดให้ทีประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี แต่งตั!งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั ฯทุกปี ในปี 2558 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
3. นายนริ ศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที 5369
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 เกี ยวข้อ 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 ฯ เป็ นอย่า งดี สามารถแนะนํา ให้
ข้อเสนอแนะที เป็ นประโยชน์ แก่ บ ริ ษ ทั ฯได้ ค่ า ตอบแทนที เสนอมาเป็ นอัต ราที เหมาะสม 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
บริ ษทั ข่าวสด จํากัด
เป็ นเงิน 270,000 บาท เพิมขึ!น 15,000 บาท
บริ ษทั งานดี จํากัด
เป็ นเงิน 240,000 บาท เพิมขึ!น 25,000 บาท

15

ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในปี 2558 เพิมขึ!นจากปี 2557 จํานวนเงิน
40,000 บาท คิดเป็ นเพิมขึ!น 3.42 %
ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั!งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2558
มติทปี ระชุ ม ที ประชุ ม มี ม ติ ด้วยคะแนนเสี ย งข้า งมากของจํา นวนเสี ย งทั!ง หมดของผูถ้ ื อหุ ้นที มา
ประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุ มตั ิการแต่งตั!ง นายอําพล จํานงค์วฒั น์ หรื อ น.ส.ประภาศรี
ลีลาสุ ภา หรื อ นายนริ ศ เสาวลักษณ์ สกุล จากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2558 และกําหนดค่าสอบบัญชี เป็ นเงินทั!งสิ! นไม่เกิน 1,200,000 บาท
โดยมีคะแนนเสี ยง ดังนี!
เห็นด้วย
141,132,240 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ วาระที 8

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า เพือความโปร่ งใสในการประชุมและเป็ นการ
ให้สิทธิ กบั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษทั ฯจึงไม่ควรมีการเพิมวาระอืนนอกเหนือจากทีระบุ
ไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม เนื องจากจะทําให้ผถู ้ ือหุ ้นทีไม่ได้เข้าร่ วมประชุ มไม่สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงได้
หลังจากนั!น ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถาม
นายชู ธนา ติยภู มิ ผูร้ ั บมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทย ทําหน้าที อาสา
พิทกั ษ์สิทธิF ของผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามต่อทีประชุ มในเรื อง การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน จากสมาคม
ส่ งเสริ มกรรมการบริ ษทั ไทยหรื อ IOD ฝากคําถามมายังบริ ษทั ฯ ว่าทางบริ ษทั ฯ สนใจทีจะร่ วมแสดง
เจตนารมณ์ ในการเข้าร่ วมการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ซึ งเป็ นปั ญหาร้ ายแรงในสังคมไทยมานาน
หรื อไม่ หรื อหากทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายอยู่แล้ว ได้มีการดําเนิ นการอย่างไรทีจะนําไปสู่ การปฏิ บตั ิ ที
แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ ของท่านจะไม่เข้าไปยุง่ เกียวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันในรู ปแบบต่างๆ
ประธานฯ ได้ช! ี แจงโดยสรุ ปว่า การต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันเป็ นอาชี พ เป็ น
งานหลักของบริ ษทั ฯ อยูแ่ ล้ว จึงไม่สามารถจะแสดงอะไรได้อีกเพราะว่า ปั จจุบนั ทีเป็ นอยูใ่ นขณะนี! คดี
ความส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ เกิ ดขึ! นจากการเปิ ดเผยข้อมูลจากการทุ จริ ตและประพฤติ ไม่ชอบทําให้
บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้ อง ขณะนี! มีคดีความค้างอยู่ที 37 คดี อาจจะลดลงจากปี ทีผ่านมา แต่ยงั มีอยู่ และเป็ น
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เรื องที ทําเป็ นปกติ ด้วยให้การสนับสนุ น แต่บางที บางเรื องก็เห็ นด้วย ส่ วนใหญ่เห็ นด้วย ที ต้องการ
ปฏิ บตั ิจะชัดเจนกว่า และยืนยันว่าจะปฏิ บตั ิต่อไป ปั ญหาทีเกิ ดขึ!นกับมติชนอีกเรื องหนึ งคือเมือเวลาที
สังคมเรี ยกร้องให้มติชนไปต่อสู ้กบั การทุจริ ต มติชนก็ไป แต่เวลาทีเกิดปั ญหาไม่วา่ จะเป็ นเรื องคดีความ
หรื อปั ญหาอืนๆ มติชนสู ้อยูค่ นเดียว ไม่เห็นองค์กร หรื อท่านใด เข้ามาช่วยแก้ไขปั ญหาหรื อทุเลาความ
เดือดร้อนอันเกิดขึ!นจากการทุจริ ต เพราะฉะนั!นบางเรื องทําแต่ไม่ตอ้ งเอาหน้าก็ได้
นายไกรฤกษ์ อภิญาณพิสุทธิH ผูร้ ั บมอบฉันทะ ได้เสนอแนะและซักถามในเรื องดังนี!
1. การขายหนัง สื อ ยอดขายและยอดโฆษณา ตามที ได้แ จ้ง สั ด ส่ ว นเป็ น 60 / 40
เปอร์ เซ็ นต์ แต่บริ ษทั ฯ ทีทําธุ รกิจประเภทเดียวกันมีส่วนแบ่งเป็ น 70/30 หรื อ 75/25 เปอร์ เซ็นต์ ไม่
ทราบว่าทาง มติชนขายโฆษณาถูกไปหรื อว่าทางคู่แข่งขายโฆษณาถูกกว่า
2. ช่องทางจัดจําหน่ ายไม่จาํ เป็ นต้องขายอย่างเดียว อาจจะเป็ นการแจกจ่ายเพือให้ผล
ตอบกลับ ซึ งสถานทีประกอบการหลายแห่งทียังไม่มีหนังสื อวาง เช่น Café Amazon, Mcdonald อาจให้
หนังสื อพิมพ์ฟรี ซึ งมูลค่าไม่มาก แต่จะได้ผลตอบกลับทีดีจากผูอ้ ่านทีเพิมขึ!น น่าจะมีคุณค่ากับทางเครื อ
มติชน
3. การขายโฆษณาออนไลน์กบั ทางแบรนเนอร์ และ Google ผมคิดว่ากําลังเป็ นกระแส
มาแรง และเติบโตในอนาคตคือการค้าขายออนไลน์ ซึ งหลายแบรนด์เช่ น Lazada , Central online,
Homepro มียอดโตขึ!น 200% ซึ งถ้าเครื อมติชนไปเป็ นพันธมิตรหรื อไปเป็ นทีขายลิงค์ให้กบั แบรนด์
ดังกล่าว ซึ งจะได้ส่วนแบ่งรายได้จากการขายกลับเข้ามา เพราะเครื อมติชนพร้ อมอยูแ่ ล้วมีฐานคนดูที
มาก เป็ นโอกาสทีดี ควรจะไปติดต่อแต่เนิ นๆ เพราะขณะนี! ทุกคนกําลังเริ ม ซึ งมีการเติบโตขึ!นเรื อยๆ
4.ในปี ทีผ่านมายอดขายตกไปประมาณ 400 ล้านบาท หรื อ 15% ไม่ทราบว่าเหตุผลที
แท้จริ งเพราะอะไร และคณะกรรมการมองว่าจะสามารถกลับมาได้หรื อไม่ หรื อเป็ นการตกอย่างถาวร
ประธานฯ ได้ช! ี แจงให้ทีประชุ มทราบว่า ในเรื องสัดส่ วนการโฆษณากับการขาย
หนังสื อ จริ ง อย่างที คุ ณไกรฤกษ์ อภิ ญาณพิสุ ทธิF กล่ าว กิ จการทําให้สัดส่ วนจากตรงนี! มากขึ! น หรื อ
อาจจะเป็ นไปได้ว่าความสามารถในการขายเราตํากว่าเพือนทีเป็ นอุตสาหกรรมเดี ยวกัน ขณะนี! มีการ
ปรับปรุ ง และข้อเสนอของคุณไกรฤกษ์ อภิญาณพิสุทธิF ทีจะให้วางหนังสื อในแหล่งทีชุ มชุ นมีคนผ่าน
มาผ่านไปมาก มีการดําเนิ นไปแล้วในปี ทีทีผ่านมา เช่น การวางประชาชาติธุรกิจใน Starbuck และในปี
นี! มีการวางสุ ดสัปดาห์ในร้าน Amazon ทัวประเทศ และก็คงจะขยายต่อไป รวมทั!งนโยบายของบริ ษทั
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งานดี จํากัดในปี นี! มีการเพิมฐานสมาชิ ก หรื อการขายแบบ Out Sales ตามองค์กรทีมีขนาดใหญ่มีสาขา
และมีจาํ นวนพนักงานมาก ให้มากขึ!น ส่ วนหนึ งเพือเพิมรายได้จากการขายหนังสื อ อีกส่ วนหนึ งเพือ
เพิม eyeball ให้มากขึ!นด้วย ส่ วนทีสองเรื องออนไลน์ ทีเตรี ยมจะทําขณะนี! คือพัฒนา เว็บไซต์ของ
นิตยสารอีก 2 เล่ม คือเส้นทางเศรษฐีและเทคโนโลยีชาวบ้าน ให้เป็ นตลาดกลางสิ นค้าของประเทศ จะ
พัฒนา เว็บไซต์เทคโนโลยีชาวบ้านให้เป็ นตลาดกลางสิ นค้าการเกษตร และพัฒนาเว็บไซต์ เส้นทาง
เศรษฐีให้เป็ นศูนย์กลางของธุ รกิจ SME
ส่ วนช่องทางในการสร้างรายได้มาจากเปอร์ เซ็นต์ในการซื! อขายแบบ Lazada หรื อการ
นําเอา Traffic ของผูเ้ ข้ามาใช้บริ การนําไปหาโฆษณาอีกต่อหนึ ง ขณะนี! กาํ ลังพิจารณาอยูถ่ ึงข้อดีขอ้ เสี ย
ทีต่างกันและภาระความรับผิดชอบทีต่างกัน อาจจะเป็ นแบบผสม หรื อเป็ นอย่างใดอย่างหนึ ง แต่กาํ ลัง
ทํา
ข้อสุ ดท้ายเรื องยอดขายของปี 2557 ทีลดลงไปจากปี 2556 มีสองส่ วนหลัก ส่ วนแรก
คือ รายได้จากการรับจ้างจัดงานนิ ทรรศการหรื องาน Event สังเกตได้ว่าหายไปเกื อบทั!งก้อนคื อ 180
ล้านบาท เพราะในปี 2557 เนื องจากสถานการณ์ทางสังคมทีไม่ปกติ ไม่มีธุรกิจหรื อหน่วยงานไหนจัด
Event ซึ งไม่ได้เกิดขึ!นกับมติชนทีเดี ยวแต่เกิดขึ!นกับทั!งหมด อีกส่ วนหนึ งมาจากรายได้จากโฆษณาที
หายไปในระดับทีใกล้เคียงกันคือเกื อบ 200 ล้านบาท ก็คือหนึ งเป็ นไปตามกระแสของหนังสื อพิมพ์
ธุ รกิจสื อสิ งพิมพ์เริ มถอยลง แต่ทีมาซํ!าเติมมากคือความไร้เสถียรภาพทางสังคมปั ญหาความปั นป่ วนใน
สังคมในปี ที ผ่านมา สังเกตได้ว่าถ้าดูเป็ นงบรายไตรมาส ปี ทีแล้วทั!งปี ขาดทุ น 50 ล้านบาท เป็ นผล
ขาดทุนไตรมาสหนึ ง ไตรมาสเดียว ไตรมาสอืนไม่ได้ขาดทุน แต่ว่าเอาคืนไม่ได้ ประคองให้เสมอตัว
ได้ ไตรมาสหนึ งเมือปี ทีแล้วมีการปิ ดถนนกันทั!งเมืองกรุ งเทพฯ เป็ นหัวใจธุ รกิจโฆษณา ปิ ดกรุ งเทพฯ
ก็เหมือนฆ่าโฆษณาไปโดยปริ ยาย เพราะฉะนั!นรายได้จากการขายโฆษณาทีหายไปมากทีสุ ดของปี ที
แล้วอยูใ่ นไตรมาสทีหนึง ถึงจะฟื! นตัวมาได้ในไตรมาสสอง สาม สี แต่ก็ไม่ทนั
แนวโน้มของปี นี! ดีข! ึนเล็กน้อย ภาวะนี! ข! ึนอยูก่ บั ธุ รกิจโดยรวมของประเทศ ซึ งไม่ค่อย
แจ่มใสนัก เข้าใจว่าทุกท่านทีเป็ นนักลงทุนจะทราบตัวเลขทางเศรษฐกิจดีอยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งอธิ บายเพิมเติม
แต่บริ ษทั ฯ ก็พยายามทีจะลดค่าใช้จ่ายในส่ วนทีสามารถลดได้ลงไป ลดต้นทุน ลดสต็อก ทุกอย่างตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการ และกรรมการอิสระลงไปให้ได้มากทีสุ ด ขณะนี!กาํ ลังดําเนิ นการกันอย่าง
เข้มข้น ในขณะเดียวกันก็เพิมหรื อเร่ งความสามารถในการหารายได้จากส่ วนทียังขยายตัวอยูโ่ ดยเฉพาะ
ธุ รกิจดิ จิตอลให้มากขึ!น รายได้จากปี นี!เทียบ 2556 กับปี 2557 โตขึ!นเกือบ 200 เปอร์ เซ็นต์ เพราะฐาน
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มาก ปี นี! เทียบกับปี 2557 เพิมขึ!นมาโดยเฉพาะจากส่ วนทีเป็ นโฆษณา 70-80 เปอร์ เซ็นต์ ซึ งยังไม่เป็ นที
พอใจ ภายในไตรมาสสอง จะมีสินค้าใหม่ๆ ในเรื องดิจิตอลเพิมขึ!นมาอีก มีช่องทางการแสวงหารายได้
จากดิจิตอล ซึ งโตเพิมขึ!นมาอีก หวังว่าจะทําให้ชดเชยรายได้ทีหายไปจากสิ งพิมพ์ให้ได้มากทีสุ ด หรื อ
ให้เกินจากนั!น แต่ยืนยันได้วา่ ยอดขายคงไม่ตกไปจากปี ทีแล้ว คงเป็ นปี ที bottom out ไปเรี ยบร้อยแล้ว
ปั จจัยเสี ยงไปจบทีปี 2557 หมดแล้ว
น.ส.ปานบั ว บุ น ปาน ได้ก ล่ า วเสริ มว่ า ปี นี! ได้ รั บ บทเรี ย นจากปี ที แล้ ว มาหนั ก
เพราะฉะนั!นปี นี!การปรับตัวในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ นอกจากจะต้องประคับประคองต้นทุนแล้ว
ซึ งเป็ นนโยบายตั!งแต่ไตรมาสแรกแล้ว การควบคุ มต้นทุนค่าใช้จ่าย มาถึ งเรื องการตรึ งพื!นทีการขาย
อย่างทีท่านเสนอมา ไม่วา่ จะเป็ นการวางตาม True Coffee , Starbuck หรื อว่า Amazon การทีจะต้องดัน
ให้การขายหนังสื อพิมพ์หรื อสิ งพิมพ์เครื อมติชนให้อยูใ่ นอันดับนําอย่างทีตั!งเป้ าเอาไว้คืออยูท่ ีอันดับ 3
ของสิ งพิมพ์ทีวางจําหน่ าย กับอี กส่ วนคื อต้องผลักดันให้เกิ ดการขายใน E-Book มากขึ! น ถึ งแม้ว่า
Magazine จะน้อย แต่ก็จะผลักดันหนังสื อเล่ มให้มากขึ!น อันนี! เป็ นเรื องของการขายทีไม่ใช่ โฆษณา
มาถึงในเรื องโฆษณา ถึ งแม้ว่าสภาวะการโฆษณาธุ รกิ จเศรษฐกิจจะค่อนข้างตึงอยูใ่ นปี นี! การปรับตัว
ของบริ ษทั ฯ จะเห็นได้วา่ ไม่ได้หวือหวาหรื อใหญ่โต แต่เป็ นการปรับตัวในเชิ งการทํากิจกรรมย่อย อาทิ
ประชาชาติธุรกิ จเริ มในเรื องของการสัญจรเสวนา ทีผ่านมามีการจัดงานเสวนาโลจิสติกส์ ทีเชี ยงใหม่
และมีการวางแผนทีจะงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจ ธุ รกิจ หรื อ CSR ทุกไตรมาส โดยทางประชาชาติ
ธุ รกิจจะปรับจากข่าวมาทํารายการเสวนาธุ รกิจเพือเปิ ดเวทีให้เอกชน ธุ รกิจ ตลอดจนผูป้ ระกอบการได้
พูด ได้ช! ี แจงและถื อเป็ นโอกาสในการทําโฆษณา อันนี! เป็ นรู ปแบบโฆษณาทีจะเกิดขึ!นในปี นี! เป็ นการ
ผนึกตัวของสื อสิ งพิมพ์กบั ออนไลน์ บวกกับกําลังเสริ มก็คือกิจกรรมเสวนา นี คือโมเดลของประชาชาติ
ธุ รกิจ ในส่ วนโมเดลของมติชนจะขับเคลือนลําบากนิดหนึง เพราะจะเปิ ดเวทีไม่ค่อยได้ ต้องระมัดระวัง
แต่ในขณะเดียวกันสิ นค้าอืนๆ ในเครื อบริ ษทั ฯก็เคลือนตัวไปในการเปิ ดเวทีเสวนาเช่นกัน เช่น สโมสร
ศิลปวัฒนธรรม ซึ งเปิ ดตัวตั!งแต่เมือปลายปี ทีแล้ว อันนี! คือทิศทางของการเปิ ดเวทีเพือถกเถียงแต่วา่ แฝง
รู ปแบบของการโฆษณาด้วย โดยการนํากิ จกรรมสัมมนาไปต่อยอดโฆษณา แทนทีจะลงสิ งพิมพ์อย่าง
เดียว แต่เป็ นการเปิ ดเวทีให้สปอนเซอร์ ผูส้ นับสนุนเข้ามาโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพราะฉะนั!นกิจกรรม
แนวนี! ก็ เลยต้องขึ! นมาเสริ ม เป็ นกิ จกรรมเล็ ก แต่ ว่า ขยับ ได้ดี และก็ ข ยับ ได้ใ นสภาวะที ตึ ง ๆ แบบนี!
สามารถดําเนิ นการได้โดยไม่สุ่มเสี ยงอันตรายมากเกิ นไป และในส่ วนของข่าวสดเองก็จะเห็นทิศทาง
ของกิจกรรมในปี นี!เช่นกัน จุดแข็งของข่าวสดคือเรื องกีฬา บันเทิง และพระเครื อง ข่าวสดได้จดั งานพระ
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เครื องไปเมือต้นปี ในเรื องความบันเทิงก็กาํ ลังจะจัดคอนเสิ ร์ต สิ งเหล่านี! คือการปรับตัวของสิ งพิมพ์ที
ผนึ กตัวเอาจุดแข็งของเนื! อหาทีเสนอผ่านสื อสิ งพิมพ์มาปรับเป็ นรู ปแบบกิจกรรมต่อยอด ซึ งแต่ละตัวก็
จะเติบโตในส่ วนทีเป็ นจุดแข็งของเขา มติชนโดยมติชนอคาเดมีและศิลปวัฒนธรรมก็จะเป็ นเรื องเสวนา
และทัวร์ ประชาชาติธุรกิจเป็ นเรื องเสวนา สัมมนา ภาพรวมของธุ รกิ จ ส่ วนข่าวสดจะเป็ นการปรับตัว
ในเรื อง บันเทิง อันนี!คือการปรับตัวทีเริ มเห็นผลแล้ว และน่าจะส่ งผลได้ดี ชัดเจน ตั!งแต่ไตรมาสหนึง
ประธานฯ ขอเชิ ญผูถ้ ือหุ น้ ซักถาม
นายไกรฤกษ์ อภิ ญาณพิสุ ทธิH ผูร้ ั บ มอบฉันทะ ได้ส อบถามในเรื องการเสวนาของ
บริ ษทั ฯ ในด้านของนิตยสารเส้นทางเศรษฐีและเทคโนโลยีชาวบ้าน เนื องจากประเทศไทยเป็ นประเทศ
เกษตรกรรม และใหญ่ ม าก ไม่ เ ห็ น ใครหรื อ เจ้า อื นมองตรงนี! มี แ ต่ ค นไปทํา สิ น เชื อ ขายอุ ป กรณ์
การเกษตร เขาได้รับผลตอบรับดี มาก แต่เกี ยวกับการขายความรู ้ ไม่มีคนสนใจไม่มีใครมอง ซึ งตรงนี!
นอกจากจะได้ในเรื องของผลกําไรแล้ว ยังเป็ นการ CSR อีกอย่างหนึ งด้วย ในเมือบริ ษทั ฯ มีความรู ้ตรง
นี!น่าจะมีการจัดสัมมนาให้ความรู ้กบั เกษตรกร เพือเพิมผลผลิตให้กบั ประเทศ
ประเด็นทีสอง การแจก Free copy ให้กบั ห้างร้านเป็ นกลยุทธ์ทีดี แต่ไม่มนใจว่
ั าได้ทาํ
แบบ Executive หรื อไม่ หมายความว่าให้หนังสื อห้างร้านนั!นแล้วจะไม่มีหนังสื อของรายอืนไปวางได้
เพราะถ้าให้ไปแล้วมีรายอืนมาวางได้ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับบริ ษทั ฯ
ประธานฯ ได้กล่าวชี!แจงว่า เรื อง Executive จะรี บเอาไปดําเนิ นการ ทีไหนทําได้จะรี บ
พยายามทําทันที
นายชลิต กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท งานดี จํากัด ได้ ชีแจงเรื อง การวาง
หนังสื อในทีสาธารณะทีมี eyeball สู งของบริ ษทั ฯ ส่ วนหนึ งไม่ได้วางฟรี เป็ นการขาย คือขายในราคา
พิเศษ อย่างกรณี ของ Amazon ก็ขาย และขณะนี! Amazon กําลังจะคิดค่าวางหนังสื อ ขณะนี!อยูร่ ะหว่าง
เจรจา เริ มต้นจากการคิดค่าจัดส่ ง ทีจะต้องนําไปจัดส่ งทีเขา ซึ งจะต้องไปเจรจากับเขาว่าเป็ นไปไม่ได้
เพราะจะทําให้หนังสื อล่าช้า และจะคิดค่าวางส่ วนรายอืนๆ กําลังจะตามมา อย่างกรณี ของ True Coffee
และ Starbuck ให้วางได้ แต่เขาก็ไม่สามารถทีจะให้รายเดียวได้
ประธานฯ ได้ช! ีแจงให้ทีประชุมทราบว่า เรื องขยายบทบาทของเทคโนโลยีชาวบ้าน จะ
พยายามทํา ให้ ม ากขึ! น เพื อที จะพัฒ นา เว็บ ไซต์ ข องเทคโนโลยี ช าวบ้า นให้ เ ป็ นตลาดกลางธุ ร กิ จ
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การเกษตร จะมี 2 ส่ วนด้วยกัน หนึ งคื อเปิ ดช่ องทางให้กบั เกษตรกร มีช่องทางในการขายที ไม่ผ่าน
ตัวกลาง ผูข้ ายพบผูซ้ !ื อโดยตรงมากขึ!น แต่ในขณะเดียวกันในฐานะเจ้าภาพก็คงทําฟรี ไม่ได้ ซึ งกําลังจะ
หาโมเดลทีมันดี ท! งั เกษตรกรและเครื อมติชนซึ งสามารถเดิ นไปด้วยกันได้ แต่จะพยายามทําและขยาย
บทบาทต่อไป
ปี 2557 นิ ตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านเป็ นฉบับเดียวในเครื อฯ ทีเพิมหน้าและเพิมราคา
แล้วยอดขายก็ยงั เพิมขึ!น เพราะฉะนั!นจะเห็นช่องทางว่ามีโอกาสทางธุ รกิจทียังไปได้ ถึงสัดส่ วนจะเล็ก
เมือเทียบกับหนังสื อพิมพ์ใหญ่ แต่มีช่องทางในการติดต่อ
เมื อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามเพิมเติ ม ประธานฯ จึ งกล่ าวขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้นที มาประชุ ม
คณะผูบ้ ริ หาร กรรมการของบริ ษทั ฯ ขอยืนยันว่า จะพยายามทํา หน้าที ในความรั บ ผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความซื อสัตย์สุจริ ตต่อวิชาชีพ เหมือนอย่างเช่นทีเคยปฏิบตั ิกนั มาตลอด
ปิ ดประชุมเวลา 11.15 น.
…............................................ ประธานทีประชุม
(นายฐากูร บุนปาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ

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

