รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2559
ของ
บริษทั มติชน จํากัด (มหาชน)
------------------------------------------------------ประชุ มเมือวันที 28 เมษายน 2559 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. พล.ต.อ.วสิ ษฐ เดชกุญชร
2. นายณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ
3. นายสุ วพงศ์ จันฝังเพ็ชร
4. นายสุ ชาติ ศรี สุวรรณ

กรรมการ

รองประธานทีปรึ กษา
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานสนับสนุน และ
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิต
บรรณาธิ การนิตยสารมติชนสุ ดสัปดาห์
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มสื ออิเล็กทรอนิกส์
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5. นายปราปต์
6. นายประยงค์
7. น.ส.ณิ ชกมล
8. นายศิษฏ์

บุนปาน
คงเมือง
จิรภาไพศาล
สุ นนั ท์สถาพร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายสื ออิเล็กทรอนิกส์
ผูจ้ ดั การโรงพิมพ์ปากเกร็ ด
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา
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 1/2559 ของ
บริ ษทั ฯ และแจ้งให้ทีประชุ มทราบว่ามีผถู ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มรวม 58 ราย นับ
จํานวนหุ ้นได้ 139,407,951 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 75.21 ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ ายได้ท! 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 1/2559
ก่อนดําเนิ นการประชุ 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
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

3

ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั!งที 1/2559 นั!น บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
เสนอวาระสําหรับการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการล่วงหน้าระหว่างวันที 2 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ งไม่มีผู ้
ถือหุ น้ เสนอวาระการประชุม
ต่อจากนั!น ประธานฯได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี!
วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2558
ประธานฯ เสนอขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั!งที 1/2558 ซึ งประชุมเมือวันที 28 เมษายน 2558 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 1/2558
มติทปี ระชุ ม ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั!งที 1/2558 เมือวันที 28
เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทั!งหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน ดังนี!
เห็นด้วย
139,407,951 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ วาระที 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที ประชุ มรับ ทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และการ
เปลี ยนแปลงที สําคัญซึ งเกิ ดขึ! นในรอบปี ที ผ่านมาปรากฏในรายงานประจําปี 2558 ที ส่ งให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว ซึ งประกอบด้วยรายละเอียดผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในแต่ละด้าน
และเนืองจากวาระนี!เป็ นวาระเพือทราบผูถ้ ือหุ น้ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
มติทปี ระชุ ม ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในรอบปี 2558
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 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ น ซึ งประกอบด้วยงบดุ ล
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งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น งบกระแสเงิ นสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สิ! นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558 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 2558 ตั!งแต่หน้าที 194 ถึง 297 ซึ งได้ส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม
ในครั!งนี!แล้ว สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี!
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
สิ นทรัพย์รวม 1,030.34
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 157.82 ล้านบาท
หนี!สินรวม

402.14

ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 58.21 ล้านบาท

ต้นทุนการขายและบริ การ 764.75 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 51.37 ล้านบาท
รายได้อืนๆ

47.85

ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 8.69 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 410.61 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 45.08 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน 0.09

ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 0.09 ล้านบาท

ภาษีเงินได้

4.38

ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน

รายได้รวม

1,076.48

0.84 ล้านบาท

ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 149.87 ล้านบาท

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (103.34) ล้านบาท เพิมขึ!นจากปี ก่อน 52.49 ล้านบาท
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้

(0.56) บาท/หุ น้ เพิมขึ!นจากปี ก่อน (0.29) บาท/หุ น้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์รวม 1,511.52
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 186.60 ล้านบาท
หนี!สินรวม

281.23

ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 52.63 ล้านบาท

ต้นทุนการขายและบริ การ 639.25 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 51.95 ล้านบาท
รายได้อืนๆ

29.23

ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 11.37 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 234.96 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 11.38 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน 0.02

ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 0.10 ล้านบาท

ภาษีเงินได้

2.57

ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน

รายได้รวม

789.03

3.52 ล้านบาท

ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 175.63 ล้านบาท
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กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (87.76) ล้านบาท เพิมขึ!นจากปี ก่อน 66.84 ล้านบาท
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้

(0.47) บาท/หุ น้ เพิมขึ!นจากปี ก่อน (0.36) บาท/หุ น้

คณะกรรมการมี ความเห็ นสมควรอนุ มตั ิและรั บรองงบดุ ลและงบกําไรขาดทุนประจําปี
2558 ซึ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และผ่า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้อง และคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เห็นชอบด้วยแล้ว
ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ! นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2558
ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนน
มติทปี ระชุ ม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําปี สิ! นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทั!งหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี!
เห็นด้วย
139,407,951 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2558
ประธานฯ เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558 ด้วย

ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 42 การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้ เงิน
ปั นผลนั!นให้แบ่งตามจํานวนหุ น้ หุ น้ ละเท่าๆกัน ข้อ 43 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ ง
ไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสํารองนี!จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั!ง นี! บ ริ ษ ทั ฯ ไม่ต อ้ งจัดสรรกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี เป็ นทุ นสํา รองตามกฎหมายเพิ มเติ ม
เนื องจากทุ นสํา รองนี! มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ย นของบริ ษทั ฯแล้ว
นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ กําหนดว่าจะจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณางดจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี
2558 เพราะบริ ษทั ฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนในปี 2558
เสนอทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558
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มติทปี ระชุ ม

ทีประชุ มมีมติอนุ มตั ิการงดจ่ายเงิ นปั นผลประจําปี 2558 ด้วยเสี ยงข้างมากของจํานวน

หุ น้ ทั!งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ทีเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี!
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 5

139,407,951
-

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

พิจารณาแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการต้อง

ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ในอัตราหนึงในสามของจํานวน
กรรมการทีมีอยูท่ 1 งั หมด ซึ งในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี ครั1งนี1 มีกรรมการทีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 8 คน คือ
1. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์

รองประธานกรรมการ

2. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิF รองประธานกรรมการ
3. นายฐากูร บุนปาน

กรรมการผูจ้ ดั การ

4. น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน
5. นายไพฑูรย์ เนติโพธิF

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

กรรมการอิสระ

7. น.ส.ปานบัว บุนปาน

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด

8. นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ

กรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี ค วามเห็ นว่าการสรรหากรรมการบริ ษ ทั ฯ สําหรั บกิ จการสื อ
สิ งพิมพ์เป็ นเรื องสําคัญ บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าทีพิจารณา
กลันกรองการสรรหากรรมการเอง ซึ งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึง
ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิ บตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริ ษทั ในช่ วงทีผ่านมาแล้ว เห็ นว่าควรเสนอให้แต่งตั!ง นายสมหมาย ปาริ จฉั ตต์ นาย ปิ ยะชาติ มงคลไชย
สิ ทธิC นายฐากู ร บุ นปาน น.ส.สุ จรรยา วุ ฒิ พงศ์ ชั ยกิ จ นายไพฑู รย์ เนติ โพธิC ดร.วีรพงษ์ รามางกู ร
น.ส.ปานบัว บุนปาน นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ กรรมการทีต้องออกตามวาระในการประชุ มครั!งนี! กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง
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รายละเอียดประวัติโดยย่อและข้อมูลทีเกี ยวข้องของผูท้ ีได้รับการเสนอชื อเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั ปรากฏในสิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3 ทั1งนี1 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 ง สุ ด ของบริ ษ ทั ฯ เห็ น สมควรให้ที ประชุ ม ใหญ่ส ามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้น แต่ง ตั!ง กรรมการทั!ง 8 ท่ า น เป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ เสนอทีประชุมเพือพิจารณา
มติทปี ระชุ ม ทีประชุ มมี มติ แต่งตั!งกรรมการเป็ นรายบุ คคล เป็ นกรรมการบริ ษทั ต่ออี กวาระหนึ ง
โดยมีรายละเอียดดังนี!
1. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์

รองประธานกรรมการ

โดยทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมาก ดังนี!
เห็นด้วย

139,407,951

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

งดออกเสี ยง

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

2. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิF

รองประธานกรรมการ

โดยทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมาก ดังนี!
เห็นด้วย

139,407,951

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

งดออกเสี ยง

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

3. นายฐากูร บุนปาน

กรรมการผูจ้ ดั การ

โดยทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมาก ดังนี!
เห็นด้วย

139,407,951

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

งดออกเสี ยง

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

4. น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงิน

โดยทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมาก ดังนี!
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เห็นด้วย

139,407,951

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

งดออกเสี ยง

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

5. นายไพฑูรย์ เนติโพธิF

กรรมการอิสระ

โดยทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมาก ดังนี!
เห็นด้วย

139,407,941

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
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เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

-

6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

กรรมการอิสระ

โดยทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมาก ดังนี!
เห็นด้วย

139,407,951

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

งดออกเสี ยง

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

7. น.ส.ปานบัว บุนปาน

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด

โดยทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมาก ดังนี!
เห็นด้วย

139,407,951

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

งดออกเสี ยง

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

8. นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ

กรรมการ

โดยทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติอนุมตั ิดว้ ยเสี ยงข้างมาก ดังนี!
เห็นด้วย

139,407,951

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

งดออกเสี ยง

-

เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

-

ภายหลังการพิจารณาในวาระนี! คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะมีจาํ นวน 12 คนดังนี!
1. นายขรรค์ชยั บุนปาน
ประธานกรรมการ
2. นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์
รองประธานกรรมการ
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4. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิF
5. นายฐากูร บุนปาน
6. น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ
7. น.ส.ปานบัว บุนปาน
8. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
9. นายไพฑูรย์ เนติโพธิF
10.นายไทย สุ พานิชวรภาชน์
11.นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์
12.นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ
วาระที 6

รองประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายการเงิน
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2559
ประธาน ฯ เพื อให้เ ป็ นไปตามพระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด ซึ งกํา หนดให้ ที

ประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั
เห็ นสมควรกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย เท่ากับค่าตอบแทนในปี
2558 ซึ งไม่รวมถึ งค่าตอบแทนหรื อสวัสดิ การทีกรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
โดยมีรายละเอียดดังนี!
โครงสร้ างผลตอบแทนกรรมการประจําปี 2559
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 าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
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ประธานกรรมการตรวจสอบ

65,000 บาท / เดือน

กรรมการตรวจสอบ(ซึ งมีความรู ้ดา้ น 55,000 บาท / เดือน
การเงินและบัญชี)
กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท / เดือน

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่าการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สําหรับกิจการ
สื อสิ งพิมพ์เป็ นเรื องสําคัญ บริ ษทั ฯ มี นโยบายกําหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ าํ หน้าที
พิจารณากลันกรองการกํา หนดค่าตอบแทนกรรมการเอง ซึ งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการโดยมี เ กณฑ์ ก ารพิ จ ารณากลันกรองอย่ า งละเอี ย ดถึ ง ความเหมาะสมประการต่ า งๆ โดย
เปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน รวมทั!งพิจารณาจากขนาดธุ รกิ จ การขยายตัวทาง
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ประกอบการพิจารณา
ประธานฯ เสนอให้ ที ประชุ ม พิ จ ารณากํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท ฯและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2559
มติทปี ระชุ ม ที ประชุ ม มี ม ติ ก ํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท ฯและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประจําปี 2559 ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทั!งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ทีเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
139,407,951 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ วาระที 7

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2559
ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่าเพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัดซึ งกําหนดให้ทีประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี แต่งตั!งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั ฯทุกปี ในปี 2559 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
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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 275,000 บาท
บริ ษทั งานดี จํากัด
เป็ นเงิน 240,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในปี 2559 เท่ากับปี 2558
ประธานฯ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั!งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2559
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 2559 และกําหนดค่าสอบบัญชี เป็ นเงินทั!งสิ! นไม่เกิ น 1,200,000 บาท
โดยมีคะแนนเสี ยง ดังนี!
เห็นด้วย
139,407,951 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
นายนที นาคธนสุ ก าญจน์ ผูร้ ั บมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุ นไทย ทํา
หน้าที อาสาพิทกั ษ์สิทธิF ของผูถ้ ื อหุ ้น ได้สอบถามว่า บริ ษทั ฯมี นโยบายในการเข้าร่ วมและประกาศ

เจตนารมณ์ ใ นโครงการแนวร่ ว มปฏิ บ ัติข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จริ ต ของสมาคม
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ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยหรื อ IOD อย่างไรและจะประกาศเมือใด
ประธานฯ ได้ช! ี แจงว่าทางบริ ษทั ฯ มีความยินดี ทีจะเข้าร่ วมและประกาศเจตนารมณ์
แนวร่ ว มปฏิ บ ัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต โครงการพิ เ ศษของสมาคมส่ ง เสริ ม
กรรมการบริ ษทั ไทย และพร้อมทีจะดําเนินการทันที
นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณพิสุทธิC ผูร้ ับมอบฉันทะได้สอบถามดังนี!
1. จากผลประกอบการของบริ ษทั ทีขาดทุน บริ ษทั มีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร
2. ขอทราบรายละเอียดโครงการ Matichon Moving Forward
3. ขอทราบสถานการณ์ของ E-Book เป็ นอย่างไร
ประธานฯ ได้ช! ี แจงว่า สถานการณ์ ธุรกิ จสื อขณะนี! อยูใ่ นช่วงเปลียนแปลงไม่ใช่ แค่
มติชน หรื อหนังสื อพิมพ์ไทยแต่เกิดขึ!นทัวโลก มีการเคลือนตัวเข้าสู่ ดิจิตอลอย่างรวดเร็ วโดยไม่ทนั ตั!ง
ตัวมาก่ อน มี ผลสํารวจและรายงานวิจยั ออกมา เป็ นการเข้าสู่ ดิจิตอล ซึ งอาจต้องใช้เวลาการปรั บตัว
ประมาณ 3-5 ปี กว่าทีรายได้จากดิจิตอลจะมาครอบคลุมรายได้จาก Print ทีหายไป เพราะฉะนั!น เมือ
เห็นตัวอย่างจากต่างประเทศมาแล้ว เรื องทีต้องทํามีสองประเด็นหลัก ทีได้พยายามทํามาตลอดในสองปี
ทีผ่านมา อย่ างแรกคือ 1) การลดรายจ่าย ในส่ วนทีไม่จาํ เป็ นและไม่ใช่กิจการหลักของบริ ษทั มาตรการ
นี!จะมีความเข้มข้นขึ!นยิงๆ ขึ!นไป ตั!งแต่เมือปี 2557 , 2558 และ 2559 ถึงจะมีการอนุ มตั ิผลตอบแทนให้
คณะกรรมการ ในข้อเท็จจริ ง แล้วทางคณะกรรมทุ ก ท่ า นยินยอมสละไม่ รับ ค่ า ตอบแทนสํา หรั บ
กรรมการที เป็ นพนักงานประจํา กรรมการภายนอกไม่เกี ยวข้อง และในปี นี! มีพนักงานระดับบริ หาร
หลายท่านสมัครใจทีจะลดผลตอบแทนของตัวเองลง เพือเป็ นการรับผิดชอบต่อผลการดําเนิ นงานทีผ่าน
มา 2) เพือเป็ นการลดต้นทุนจะต้องดําเนิ นการมาตรการในเรื อง การปรับหรื อลดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั
ลงอี กก็จะคล้ายกับสื ออืนทีเห็ น ในมาตรการลดค่าใช้จ่ายจะมี เรื อง คน เครื องจักร และวัสดุ อุปกรณ์
ส่ วนทีสองคือ จะต้องเพิมรายได้ในส่ วนอืน ทีไม่ใช่ Print ให้เร็ วทีสุ ด มติชนได้แถลง
แนวทางไปแล้วเมือต้นปี หลังจากทีเว็บไซต์หนังสื อพิมพ์ข่าวสดขึ!นมาเป็ นอันดับหนึ งของเว็บไซต์ข่าว
ของประเทศไทย นอกจากจะขึ!นมาเป็ นอันดับหนึ งเว็บไซต์ข่าวแล้ว มติชนพยายามจะเข้าไปปั กหลัก
หรื อยึด กลุ่มความเป็ นอันดับหนึ ง หรื ออันดับต้นๆ ใน Platform Digital อืน อย่างเช่น Platform ทัวไป
เป็ นของ Google, YouTube ตอนนี! ข่าวสดก็เป็ นเบอร์ หนึ งใน Facebook ซึ งเป็ น Platform ทีใหญ่ทีสุ ด
ไม่แพ้กบั Google ในเมืองไทย หลักการคือว่า ต้องเพิมรายได้ส่วนอืนให้ทนั กับ Print ทีตกลงไป โดย
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หวังว่าการปรับกระบวนการทํางาน ปรับโครงสร้างการบริ หารและการทํางาน จะสามารถเร่ งให้รายได้
จากดิจิตอลเพิมขึ!นชดเชยรายได้ทีหายไป อันนี!รวมถึงรายได้ในส่ วนอืนด้วย ทีบริ ษทั กําลังดําเนิ นการอยู่
ไม่วา่ จะเป็ นงานฝึ กอบรมของมติชนอคาเดมี งานรับจ้างพิมพ์ หรื อการจัด Event ซึ งปี ทีแล้วส่ วนหนึ งที
ประสบผลขาดทุ นจํานวนมากก็ เพราะว่างาน Event ของบริ ษทั ทั!ง หมดหายไป ในปี นี! บริ ษทั ปรั บ
กระบวนการทํางานและปรับบุคลากรใหม่ เพิมรายได้จากดิจิตอลและรายได้อืน ให้เร็ วทีสุ ดเท่าทีจะทํา
ได้
จากนั!น ประธานฯ ได้เชิ ญ น.ส.ปานบัว บุนปาน รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด
ชี!แจงต่อผูถ้ ือหุ น้ ในคําถามข้อที 2 และ ข้อที 3
น.ส.ปานบัว บุนปาน ได้ช! ี แจงว่า ทิ ศทางหรื อการประกาศตัว Matichon Moving
Forward เริ มตั!งแต่ปีทีผ่านมาจะเห็นสถิติของการเข้าชมเว็บไซต์ข่าวสดขึ!นแซงสํานักข่าวอืน โดยสถิติ
เป็ นที หนึ งทิ!งห่ า งแบบชัดเจน ถื อว่าเป็ นปรากฏการณ์ ท! งั เครื อครั! งแรก หลังจากที เกาะกันอยู่ในสิ บ
อันดับ แต่ไม่เคยขึ!นอันดับหนึ ง นี เป็ นปี แรกคือปี 2558 ทีประมวลผลออกมาเว็บไซต์ข่าวสดอยูอ่ นั ดับ
หนึ ง เว็บไซต์มติชนอยู่อนั ดับสี เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจอยูอ่ นั ดับเจ็ดหรื อแปด อันนี! มาจากเว็บไซต์
ข่า วทั!งหมดจากสื อสิ งพิ มพ์หรื อหนัง สื อพิ ม พ์ ซึ งหมายความว่า ทั!ง สามฉบับ ติ ดอยู่หนึ งในสิ บ ของ
เว็บไซต์ข่าวของประเทศ มติชนเลยประกาศตัวออกไปเพือให้เอเยนซี หรื อว่าผูอ้ ่านทัวไปได้ทราบ และ
จะได้มีผลทางโฆษณากลับมา นอกเหนื อจากตัวสถิ ติทางเว็บไซต์ ทางเครื อมติชนก็เป็ นอันดับหนึ งใน
Facebook เช่นกัน ข่าวสดเพิงมียอดคลิกติดตาม 8,000,000 Like ซึ งถือว่าสู งมาก เป็ น 8,000,000 Like
ทีมาจากคนอ่านจริ ง ไม่เคยซื! อสปอนเซอร์ ไม่เคยซื! อโฆษณา เพราะข่าวสดมีการตืนตัวทํา Facebook
ก่อนเจ้าอืน เมือจับประเด็นได้ก่อนเจ้าอืนเลยทําให้เกิ ดกระแสการติดตามข่าวสารทาง Facebook จาก
เดิมการติดตามข่าวสารจะติดตามผ่านทางเว็บไซต์ แต่ว่าข่าวสดได้เป็ นคนเริ มหรื อเป็ นคนบุก มีทีมทํา
ข่าวให้กบั Facebook โดยเฉพาะ ผูอ้ ่านเลยเปลียนทิศทางการอ่านข่าวจากเว็บไซต์ มาอ่านบนมือถือแทน
และประกอบกับการพัฒนาการเปลียนแปลงการขยายตัวของมือถือเช่น ไอโฟนซึ งขนาดใหญ่ข! ึน ดูถนัด
ขึ!น ในขณะเดียวกันก็เป็ นการเข้ามาของสัญญาณ 4 G ความเร็ วความสะดวกนี!ทาํ ให้การเสพข่าวค่อนไป
ทางโซเชี ยลทั!งหมด ทั!งหมดนี! เลยกลายเป็ น Moving forward ยอดรวมผูต้ ิดตามทั!งหมดใน Facebook
ของเครื อมติชนจะอยู่ทีเก้าล้าน ซึ งถื อว่าเป็ นฐานใหญ่ทีสุ ด อันดับหนึ งใน Facebook ต้องเป็ นเครื อมติ
ชน อันดับหนึงทางเว็บไซต์ก็ตอ้ งเป็ นเครื อมติชน
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นอกจากนี! แล้วอย่างทีประกาศไปเรื อง Matichon Moving Forward ทางมติชนก็ไม่ได้
เดินเดียว เพราะทราบว่าในสถานการณ์แบบนี!จะต้องมีพนั ธมิตรในการแลกเปลียนทั!ง Platform และตัว
ข่าวสาร พันธมิตรทีจับมือไปแล้ว อาทิ Sanook จับมือกับมติชนเผยแพร่ ข่าว ส่ วนกับทาง Facebook ก็
ไม่ใช่แค่ช่องทางในการนําเสนอเท่านั!น แต่มติชนกับ Facebook เป็ นพันธมิตรกรณี พิเศษ ถ้าใครติดตาม
Facebook ในช่ วงหลังจะเห็ นว่าทางมติ ชนออนไลน์ กับข่าวสดออนไลน์ นําเสนอข่าวโดยใช้วิธี Live
streaming ซึ ง Facebook ต้องจ่ายเงินให้มติชนเป็ นคนทํา คิดว่าน่าจะเป็ นเจ้าเดียว โดยการให้เบอร์ หนึ ง
ของแต่ ล ะประเทศเป็ นตัวทดสอบ Live streaming ก็ จะเห็ นการเปลี ยนแปลงเยอะ ปี ที แล้วมี ก าร
เปลียนแปลง แต่ปีนี!มีการเปลียนแปลงหนักเข้าไปอีก เพราะว่าทุกคนถ่ายทอดสดตัวเองได้ ทุกคนเริ มมี
รายการที วี เ ป็ นของตัว เอง เมื อก่ อ นมี Status เป็ นของตัว เอง ตอนนี! มี Channel

เป็ นของตัว เอง

เพราะฉะนั!นการเปลี ยนแปลงตัวนี! จะเห็ นว่าทั!งมติชนและข่าวสดได้บุก Live Streaming เป็ นอันดับ
แรกๆในไทย เราจะเห็ นพฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคเปลี ยนแปลงอยู่เสมอ และตัวข่า วสดจะเป็ นตัวจับ
กระแสก่อน จากการอ่าน Facebook ตอนนี!ไม่อ่านแล้วจะดูสดเลย พันธมิตรรายต่อไปคือ Spring News
ได้ทาํ รายการวิทยุเสาร์ อาทิตย์ชือทัวร์ ศิลปวัฒนธรรม ส่ วนAIS จะมีการเริ มทํา Mobile Channel สถานี
ข่าวบนเครื อข่ายของ AIS ในไตรมาสทีสี อันนี!เป็ นแผนการทีต้องวางแผนและต้องใช้ระยะเวลาอีกสัก
ระยะหนึ ง นอกจากนี! ยงั จับมือกับกลุ่มคนรุ่ นใหม่ เช่ นเครื อของ SpokeDark หรื อยักไหล่ของจอห์ น
วิญู และพ่อหมอ เนื องจากเครื อมติ ชนเองก็รู้ว่ามี Target เป็ นคนกลุ่ มทํางาน คนระดับกลาง กลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการ ถึงแม้มติชนจะเก่งเรื อง Social แต่ก็ยงั ไม่สามารถเข้าถึงคนรุ่ น ใหม่เสี ยทีเดียว การจับมือ
กับ SpokeDark หรื อการจับมือกับเว็บไซต์ยกั ไหล่ หรื อแม้กระทัง Starvingtime ซึ งเป็ น IG อันดับหนึ ง
ทางด้านอาหาร คือการสร้าง connection และ Platform ให้เข้าถึงทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัย ทีผ่านมาก็ได้มี
การประสานและทําสัญญาร่ วมกันกับพันธมิตรเหล่านี! เพือทําให้เห็ นศักยภาพของมติชนว่าครอบคลุ ม
ทุกเครื อข่าย ในทุก Platform อย่างครบถ้วนมากที สุ ด และนอกจากนี! ยงั มีการส่ งข่าวให้กบั ทาง MSN
Microsoft โดยเป็ นข่าวของทางมติชนและประชาชาติธุรกิจ จะเห็นได้ว่าลักษณะของพันธมิตรทางมติ
ชนเองเป็ นลักษณะ Open ก็คือเปิ ดกว้างเพือผนึกกําลังกับพันธมิตรอย่างสมําเสมอ
ในขณะเดียวกันในเรื องของ Platform ต่างๆ ก็มีการพัฒนาโดยกลุ่มของเครื อมติชนเอง
ด้วย ตั!งแต่เดือนพฤษภาคมในไตรมาสสอง จะเปิ ดตัว 4 เว็บไซต์ใหม่ ก็คือ เว็บไซต์มติชนสุ ดสัปดาห์ ที
ผ่านมามติชนสุ ดสัปดาห์จะไปแปะอยูท่ ีมติชนออนไลน์ หรื ออาจจะถูกแชร์ ไปในข่าวสดบ้าง บทความ
ของมติ ชนสุ ดสัปดาห์ จะมี Impact มหาศาลกับผูอ้ ่านหรื อสังคม การเกิ ดขึ! นของเว็บไซต์มติ ชนสุ ด
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สัปดาห์ ก็จะเป็ นอี กจุ ดหนึ ง ซึ งสร้ าง Community ใหม่เพือจับ กลุ่ มคนอ่านมติ ช นสุ ดสั ปดาห์ ทีเล่ น
Internet และกลุ่มทีเล่น Social ก็จะเป็ นการย้ายมติชนสุ ดสัปดาห์จากสื อสิ งพิมพ์ในรู ปแบบนิ ตยสารเข้า
สู่ สมรภูมิของดิจิตอล นอกเหนื อจากมติชนสุ ดสัปดาห์แล้ว ก็จะเป็ นศิลปวัฒนธรรม ถือว่าเป็ นหนังสื อ
หลักอีกเล่มหนึ ง ต้นตอของปั ญญาชน การต่อสู ้ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ก็จะเปิ ดเว็บ
พร้ อมกันกับมติชนสุ ดสัปดาห์ อย่างช้าทีสุ ดเป็ นเดื อนมิถุนายน ส่ วนอีกสองเล่มทีเปิ ดแน่ นอนในโฉม
ใหม่ก็คือเส้นทางเศรษฐี และเทคโนโลยีชาวบ้าน สองเล่มนี! มีความน่ าสนใจ ตัวเส้นทางเศรษฐี เองคน
อ่านมากขึ!นทางออนไลน์ดีข! ึนมาก จนมีการแชร์ เนื! อหาไปอย่างกว้างขวาง ในส่ วนของเส้นทางเศรษฐี
จะเห็นเรื องการประกอบอาชี พ ทิศทางการตลาดและผูบ้ ริ โภคผูป้ ระกอบการรุ่ นใหม่เกิดขึ!นได้อย่างไร
แนวทางของเส้ นทางเศรษฐี ท! งั หมดเลยกลายมาเป็ นส่ วนที โตอย่างรวดเร็ วเกิ นความคาดหมายของ
บริ ษทั ทั!งใน Facebook และใน Website ด้วย ดังนั!นจะปรับรู ปแบบWebsite เพือรองรับคนเข้ามาอ่านที
มากขึ!น ทั!งนี!จะพัฒนาควบคู่กบั เทคโนโลยีชาวบ้าน ดังนั!น 4 เล่มนี! จะเป็ น Website ใหม่ทีจะเปิ ดในไตร
มาสสอง หลังจากเปิ ดตัว Website 4 เล่มนี! แล้วก็ยงั จะมีการพัฒนาต่อเนื องให้4 เล่มนี! ลงในApplication
บนมือถือเพือการเข้าถึ งรวดเร็ วยิงขึ!น นอกจากนี! ยงั รอการเจรจากับพันธมิตรอืนเพิมเติม ไม่ว่าจะเป็ น
ทาง MThai และ Line เป็ นต้น ตอนนี! ทางมติชนก็กาํ ลังพยายามเจรจาอยู่ บางรายลงตัวแล้ว บางรายก็
ยังไม่ลงตัว แต่ก็มีความพยายามทีจะเชื อมโยงกับทุกสื อทีมีความสําคัญต่อการรับรู ้ของคนไทยทั!งหมด
ขอย้อนกลับมาพูดถึง Facebook อีกครั!ง เพราะเป็ นsocial ทีมีคนติดตามสู งสุ ดในการ
อ่า นข่ า ว และเป็ นตัวเปลี ยนพฤติ ก รรมในการอ่ า นข่ า ว นอกจาก Live streaming แล้วยัง มี Instant
Articles ซึ งมี ล ัก ษณะของเส้ นสายฟ้ าพาดอยู่ นี คื อ การทํา ข่ า วของ Facebook เอง จากเดิ ม เราจะใช้
Facebook เป็ นทางผ่านเข้าไปอ่าน Web ได้ แต่การเกิดขึ!นของ Instant Articles เป็ นการเกิดขึ!นมาหักล้าง
ตัวนี!โดยตรงคือ ไม่อยากให้คนออกจาก Facebook เลย เพราะฉะนั!น ข่าวกับรู ปภาพและเนื! อหาทั!งหมด
จะถูก copy ไว้ที Facebook อ่านที Facebook แล้วสิ งที Facebook ทําก็คือว่า ใช้เวลาพริ บตาเดี ยวก็จะ
อ่านข่าวได้เลย ไม่ชา้ เหมือนการเข้าไปอ่านทีเว็บแบบเดิมๆ ตอนนี!ทาง Facebook ก็ใช้ตวั นี! อยูก่ ็เป็ นการ
สร้ า งฐานข่ า วของตัวเองขึ! น ใน Facebook ซึ งตอนนี! ท างข่ า วสด กับ มติ ช นออนไลน์ ก็ ไ ด้ท ดลองทํา
Instant Articles แล้ว รายได้ดีมาก เพราะเวลา Facebook ปล่อยข่าวเองในfeed ทุกคนจะเห็นหมด ถือว่า
เป็ น Product ของ Facebook ทีมีรายได้จะสู งมาก แต่มติชนยังไม่บุก Instant Articles จริ งจังเพราะว่า
เมือไม่โยนกลับมาทาง Website เลย สถิติจะตก เรายังจําเป็ นต้องรักษาเบอร์ หนึ งทางทรู ฮิตส์ ไว้เพราะว่า
มีผลเยอะในการทําโฆษณา หรื อว่าการทําโครงการต่างๆ แต่ในขณะเดี ยวกัน Instant Articles ก็เป็ น
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รายได้อีกตัวหนึ งทีเกิดขึ!นใหม่ เพราะฉะนั!นตอนนี! จึงต้องทดสอบ ทําข่าวทั!งสองระบบ คือทําเพือป้ อน
Website แบบเดิม และเป็ นข่าวทีต้อง Edit ใหม่ดว้ ย เพือสร้าง Instant Articles การเปลียนแปลงในรอบ
เดือนไตรมาสทีหนึ งหรื อไตรมาสสอง จะมีการเปลี ยนแปลงเยอะมาก แต่วา่ รายได้ยงั ไม่เห็นผลชัดเจน
แต่วา่ การพัฒนาหรื อการเปลียนแปลงของแต่ละ Social Media เปลียนแปลงอย่างชัดเจน แล้วก็แข่งขันที
รุ นแรงมาก ในครึ งปี แรกจะเห็ นการเปลี ยนแปลงที ไม่มีใ ครยอมใคร เช่ น Line เปิ ด Line TV ,
Facebook เปิ ด Live streaming , Google เปิ ดตัว 360 เราต้องพยายามให้คนทําข่าวหรื อสื ออย่างเรา
พัฒนาตลอดเวลา
สุ ดท้ายในส่ วนของ Matichon Moving Forward คือ Moving ไปหาเงิน สิ งทีทําอยูจ่ บั
มือกับพันธมิตรไปแล้ว สร้าง Platform ไปแล้ว ทําเครื อข่ายไปแล้ว ตอนนี! ถึงเวลาหาเงินจริ งจัง ก็คือว่า
ตอนนี! ใครทีใช้ข่าวของมติชนก็จะเริ มมีการเจรจาเรื องส่ วนแบ่งรายได้ โดยมี Model ให้เลือกสี แบบคือ
1) ให้แปะลิงค์กลับมาทีเว็บไซต์เครื อมติชน 2) ขอขายโฆษณาติดไปในเนื!อข่าว 3) แต่ละเว็บไซต์ทีดึง
ข่าวไปจะต้องให้พ!ืนทีโฆษณา 4) ซื! อข่าวโดยการชําระเงิน ตอนนี!ก็เริ มดําเนิ นการแล้วกับพันธมิตร
และเพือนๆ พร้ อมทีจะทําตรงนี! ก่อนให้เป็ นรู ปธรรม การขับเคลือนก่อนก็ยอ่ มจะได้เปรี ยบ เป็ นการ
เจรจาล่าสุ ดกับทางเพือน ทีนําข่าวไปใช้ แต่จะไม่ใช้กบั กลุ่มเว็บไซต์น้องๆ หรื อว่าเว็บไซต์เด็กๆ อันนี!
จะทํากับพวก Top ten ทีใช้ข่าวร่ วมกัน ทําสัญญากันแบบเมืองนอก ทีเมืองนอก พวกทีอยูใ่ น Top ten ก็
จะเป็ นการเจรจาซื! อข่ าว จะ sharing หรื อจะได้พ!ื นที โฆษณา สามารถตกลงกันได้หมด ที กล่ า วมา
ทั!งหมดคือ Moving Forward ทิศทางเป็ นแบบนี!
ในส่ ว นของ E-Book มี ก ารโตขึ! น แต่ ก ารเติ บ โตระดั บ ตํา น้ อ ยมากถ้ า เที ย บกั บ
เปอร์ เซ็นต์ทางออนไลน์ น่าจะอยูท่ ีหนึ งเปอร์ เซ็นต์ ไม่เกินห้าเปอร์ เซ็นต์ ในขณะทีการเติบโตของกลุ่ม
ออนไลน์ Moving Forward โตกว่าสองเท่าถึ งสามเท่า การเติบโตของ E-book กลับตํามาก ทีผ่านมา
อาจจะต้องเล่นกับโปรโมชันหรื อแคมเปญเยอะ ก็คือว่าอาจจะต้องขายโปรโมชันกับ Ookbee นําไปเล่น
แจกใน Line ให้ลูกค้า หรื อว่าขายให้กบั TK Park และทีเพิมขึ!นมาใหม่คือ Audio book ซึ งทั!งหมดที
เกิ ด ขึ! นนี! เติ บ โตในระดับ ที ช้า และมี ก ารปรั บ ตัวบ้า ง เช่ น Ookbee ก็ นํา contentsในบล็ อ กมาทํา เป็ น
หนังสื อโดยพิจารณาจากยอดติดตามของผูอ้ ่าน และพิมพ์หนังสื อไปจําหน่ายในงานสัปดาห์หนังสื อด้วย
แสดงให้เห็ นว่าตลาด E-book โตแบบค่อยเป็ นค่อยไป กลุ่มผูอ้ ่านก็จะมีสองกลุ่ม คืออ่านหนังสื อจริ ง
อ่า นตั!ง แต่ หนัง สื อและกลับ ไปอ่า น E-book อี ก รอบ กับ อี ก ส่ วนหนึ งคื อเด็ ก รุ่ นใหม่ เลย พวกที อ่ า น
การ์ ตูน จะมีแนวการ์ ตูนใหม่ๆ หรื อแนวนิ ยายแฟนตาซี ซึ งเป็ นปรากฎการณ์ทีเกิดขึ!นใน Social อยูแ่ ล้ว
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เหมือนการอ่านใน block มาก่อนแล้วตามไปอ่านใน E-book จากทีกล่าวไปสถานการณ์ E-book เรา
พยายามจะจับมือกับหลายเครื อเพิมขึ!นเพือผลักดันการขาย E-book เช่น ล่าสุ ดได้เซ็นสัญญากับ Se-ed
นําเอา E-book ไปลงจําหน่าย นอกจากนี!เรายังผลักดันให้ E-book เข้าไปอยูใ่ นe-libraryให้มากทีสุ ด เช่น
ระบบบริ การห้องสมุดดิจิตอลแบบ Openserve อย่างไรก็ตามถ้าเทียบการขาย ของ E-book แล้วจะโตช้า
กว่าการขาย แบบ E-commerce คือการขายทาง Internet และทางไปรษณี ย ์ กลับมีการเติบโตทีเร็ วกว่า
เป็ นปรากฏการณ์ข! ึนมาแทนทีร้านหนังสื อ จะเห็นได้วา่ มีการปิ ดตัวร้านหนังสื อเพิมมากขึ!น ร้านหนังสื อ
ลดลง หรื อแม้กระทังงานสัปดาห์หนังสื อเองก็ไม่ได้คึกคักเหมือนก่อน รายได้จะไปโตทีร้ านหนังสื อ
ออนไลน์ (E-commerce) แทน ทีกล่าวมาเป็ นสิ งเกิดขึ!นจริ งของปี 2558
ประธานฯ ขอเชิญผูถ้ ือหุ น้ ซักถาม
นางทิพวรรณ ชั ยกิจอุราใจ ตัวแทนกลุ่มไซเบอร์ เวนเจอร์ มีขอ้ ซักถามเกียวกับมติชน
ทีวีว่าตอนนี! มีความคืบหน้าไปถึ งไหน ทิศทางเป็ นอย่างไร และเงิ นลงทุนทีคาดว่าจะใช้ในไตรมาสนี!
ประมาณเท่าไหร่
ประธานฯ ได้ช! ีแจงว่า บริ ษทั ค่อยขยับจากธุ รกิจสื อสิ งพิมพ์มาเป็ นสื อครบวงจร มติชน
ทีวกี ็เป็ นส่ วนหนึงทีมีการเปลียนแปลง ตอนนี!ทีทําก็คือ ต้องมีของให้ครบก่อน ในขณะนี!มีเว็บไซต์ และ
ธุ รกิจทีวีทีทําอยูก่ บั หลายช่อง มีรายการใน Voice TV อยู่ 2 รายการ และอยูใ่ นระหว่างเจรจากับช่อง 7
อีกหนึ งรายการ เพราะถ้าหาสปอนเซอร์ ได้ก็หาเวลาให้ทนั ที และยังมีในส่ วนอืนอีก ในปลายปี จะทํา
ช่อง ไม่ใช่ทาํ คนเดียวแต่จะมีพนั ธมิตรทีเป็ นผูผ้ ลิตรายการ มติชนเป็ นเพียงผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การช่องทํา
บนบรอดแบรนด์ของ AIS ซึ งตรงนี! จะไม่เสี ยค่าลิ ขสิ ทธิF ไม่เสี ยค่าสัม ปทานไม่ ตอ้ งจ่ายเงิ นให้ก ับ
กสทช. เนื องจากเป็ นการใช้ค ลื นของ กทค.(สํา นัก งานคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคม) ซึ งผู ้
ให้บริ การจ่ายค่าสั มปทานไปแล้ว มติ ชนก็จะเริ มต้นทําในส่ วนของที วี ส่ วนเรื องงบประมาณยังไม่
ชัดเจน เพราะยังไม่ได้คุยกับทาง AIS ว่าส่ วนงานจะใหญ่แค่ไหน แต่คิดว่าในช่วงเริ มต้นคงจะไม่มาก
เพราะไม่ได้ลงทุนอะไร มติชนจะไปทําหน้าทีประสานงานเป็ นผูต้ ิดต่อจัดการ มติชนไม่ถนัดทําบันเทิง
เกมส์ โชว์ก็จะไม่ทาํ แต่จะทําในส่ วนทีถนัดในเรื องของข่าวและรายการทีต่อเนื องจากข่าว ในส่ วนที
เหลื อจะให้เต็ม 24 ชัวโมงกําลังพูดคุ ยกับผูผ้ ลิตรายการทีวีท่านอืนๆ ทั!งมีช่องอยูแ่ ล้วและยังไม่มีช่อง
งบประมาณคงไม่มากเพราะว่าเริ มต้นจากความเป็ นจริ ง เนื องจากที วีมีการลงทุ นอยู่แล้ว อาจจะเพิม
ทางด้านการตัดต่อ
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น.ส.ปานบัว บุนปาน กล่าวเสริ มว่า ในส่ วนของทีวี อยากให้มองว่าการเสพข่าวมันจะ
เปลียน สิ งทีสําคัญคือตัวรายการมากกว่าตัวช่องทางแบบเดิม อย่างเช่นรายการทีวีรายการหนึ งทีปรากฏ
อยูบ่ นทีวแี ล้วไม่ได้จบแค่น! นั แต่จะไปปรากฏอยูท่ ีเว็บไซต์ จากเว็บไซต์จะถูกแปะเข้าไปทาง Facebook
จากนั!นจะถูกเก็บไว้ที Channel บน YouTube หรื อ Channel อืนๆทีจะเกิ ดขึ!นในอนาคต จะเห็ นว่า
วิวฒั นาการการเสพข่าวไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเจ้าของช่ อง ไม่ตอ้ งมีช่อง ขึ!นอยู่กบั ว่าจะจัดการอย่างไรให้
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายให้มากทีสุ ด ตอนนี!บริ ษทั กําลังดําเนินการอยู่
ผู้ถือหุ้น ได้ให้คาํ แนะนํา ในเรื องการจัดรายการทาง Voice TV เพือเพิมรายได้อยากให้
เพิ มช่ องทางเกี ยวกับ วัย รุ่ น แต่ไ ม่ อยากให้ใช้ชื อมติ ชน เพราะจะถู ก มองว่า มติ ช นเป็ นผูส้ ู ง อายุ เปิ ด
ช่องทางเพือหาเด็กรุ่ นใหม่เข้ามาในเว็บเพือหารายได้ และการเสนอข่าวในเว็บไซต์ของมติชนมีข่าวทีซํ!า
และน้อยมาก หาข่าวยากเมื อเทียบกับข่าวสด ซึ งข่าวสดจะมีความน่ าอ่าน น่ าสนใจมากกว่า อยากให้
ปรับปรุ งเรื องนี!
นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณพิสุทธิC ได้แสดงความคิดเห็ นเรื องลดค่าใช้จ่ายในเรื องการ
สมัครใจในการลาออกไป โดยไม่ให้ไปมุ่งเน้นเรื องนี! มาก โดยความเป็ นจริ งบริ ษทั ขาดทุน 100 ล้าน
บาท แต่วา่ ขาดทุนเป็ นเงินสดไม่เยอะ และถ้าเป็ นจริ งเรื องทีมติชนสามารถพัฒนาออนไลน์ภายในสาม
ถึ ง ห้าปี สําเร็ จสามารถทรงตัวอยู่ได้ แต่ ถ้าให้พ นัก งานที มี คุ ณภาพออกไปแล้ว จะไม่ ส ามารถเรี ย ก
กลับมาได้ ส่ วนใหญ่พนักงานของมติชนมีอายุแล้ว ทําให้มีความเสี ยงต่อตัวพนักงานท่านนั!น ส่ วนเรื อง
ข้อเสนอแนะให้ขาย Link บน LAZADA ถ้าขายได้จริ งจะได้ส่วนแบ่งตรงนั!น และเรื องเว็บไซต์อยากให้
เป็ นทีหนึ งเรื องข้อร้ องเรี ยน นอกจากยอดวิวทีได้ยงั จะเป็ นการทํา CSR ไปด้วยในตัว และจากการที
บริ ษทั ต้องดําเนินการพัฒนาหลายโครงการ อยากทราบงบการลงทุนดังกล่าวเป็ นเท่าใด
ประธานฯ ได้ช! ีแจงว่า ในเรื องการของการให้พนักงานออก ไม่ได้อยากทําในเรื องนี!แต่
มีความจําเป็ น ได้คาํ นึ งถึ งเรื องทิ ศทางการทํางานซึ งต้องเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน การทํางานต้องมี
ส่ วนเกินเสมอ แต่ถา้ ไม่ไหวจริ งก็ตอ้ งทํา
ประเด็นเรื องอยากให้ทาํ เว็บไซต์ร้องเรี ยน ขณะนี!ข่าวสดได้ร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงา
เกียวกับเรื องเด็กหาย สามารถตรวจสอบทีเว็บไซต์ของข่าวสดได้ทุกวัน ด้านของข้อมูลการสื อสารทีไม่
ค่อยอันตรายมติชนยินดีทาํ คิดว่าทําแล้วเป็ นประโยชน์ต่อทุกคนจริ งๆ หรื อไม่ ในเรื องการตั!งกระทูฟ้ รี
นั!นเป็ นเรื องอันตรายมาก และไม่มีบุคลากรมากพอเพราะมติชนเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญด้านข่าว ถ้าจะทําเรื อง
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กระทูต้ อ้ งมีคนนังเฝ้ าตลอด 24 ชัวโมง (มติชนไม่ตอ้ งมีกระทูก้ ็เป็ นสายล่อฟ้ าอยูแ่ ล้ว) เพราะบทลงโทษ
ของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หนักกว่าบทลงโทษของกฎหมายหมินประมาทมาก และช่องทางในการต่อสู ้ตาํ
กฎหมายเขียนครอบคลุม และพ.ร.บ. ฉบับใหม่น! นั หนักกว่าเดิม ไม่วา่ ธุ รกิจจะเปลียนแปลงไปอย่างไร
รู ปแบบการทํางานจะเปลี ยนไปอย่างไร แต่ทียึดถื ออย่างถึ งที สุ ด ก็คือจุ ดยืนในเรื องการยืนเคี ยงข้าง
ผลประโยชน์ของคนส่ วนใหญ่ กับคุณภาพของเนื!อหาจะต้องคงเดิม หรื อดีกว่าเดิม อย่างน้อยจะต้องเท่า
เดิมหรื อถ้าดีกว่าได้จะยิงดี
ข้อสุ ดท้ายเรื องเงินลงทุนในปี นี!จะไม่มาก ด้วยเหตุผลสองประการ คือ มีพนั ธมิตรช่วย
ลงทุนในเรื องเทคโนโลยี ถ้าเลือกค่าย เลือกพันธมิตรเป็ น การใช้เงิ นจะน้อย ประการทีสองในแง่ความ
จําเป็ นของบริ ษทั เองค่าใช้จ่ายปี นี!จะเข้มงวดมาก น่าจะไม่เกิน 50 ล้านบาท
นายทวีวุฒิ วิทยาขจรศาสตร์ ผูถ้ ือหุ น้ ได้สอบถามดังนี!
1. การเติบโตทางธุ รกิจ E-book ทีไม่ค่อยโตหรื อโตช้าเนืองจากสาเหตุใด
2. อยากทราบผลการดําเนินงานของกิจกรรม การอบรม ทัวร์ เป็ นอย่างไร
3. การจัดเสวนาศิ ลปวัฒนธรรมเป็ นเสมื อนสถาบันให้ความรู ้ มีผูส้ นใจจํา นวนมาก
มติชนสามารถเอาจุดแข็งมาเป็ นจุดขายได้หรื อไม่
ประธานฯ ได้ช! ี แจงว่า กรณี ข อง E-book แนวโน้มของตลาดมี ก ารเปลี ยนแปลงซึ ง
เกิ ด ขึ! น ทัวโลก ตลาดใหญ่ สุ ด คื อ ที อเมริ ก า ในเรื องช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื อสารระหว่ า งผู ้อ่ า นกับ
สํานักพิมพ์ ขอรับไปพิจารณาและดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งต่อไป
น.ส.ปานบัว บุนปาน กล่าวเสริ มเรื อง E-book ว่า จากทีกล่าวมาต้องยอมรับว่าเป็ น
ความจริ งว่ามีหนังสื อน้อยถ้าเทียบกับสิ งพิมพ์ในเครื อทีมีอยู่ หนังสื อบางอย่างก็ไม่ตรงกับความต้องการ
ของผูอ้ ่าน จะพยายามทําให้ตรงกับผูอ้ ่านมากขึ!น ส่ วนเรื องการอบรม และทัวร์ อยู่ในส่ วนรับผิดชอบ
ของมติ ช นอคาเดมี ปี นี! มีก ารเติ บ โตดี ตอนแรกจะมี ปั ญหาในไตรมาสหนึ ง เรื องรายได้จาํ นวนคน
ท่องเทียวและคนเข้าอบรมลดลง โดยเป็ นไปตามสภาพของสภาวะเศรษฐกิจ ตอนนี! เปลียนเป้ าหมายการ
หารายได้เป็ นการขายตรง คือ การขายหลักสู ตรแบบเหมา โดยการจับมือเซ็นสัญญาเป็ นหลักสู ตรระยะ
ยาว จัดการอบรมสัญจรทัวประเทศ การขายตรงกับ การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย อาทิ ทัวร์ วฒั นธรรม
การชิ มอาหาร เพิมทัวร์ ต่างประเทศมากขึ!นในกลุ่ม AEC การเหมาทัวร์ การจ้างจัดทัวร์ เป็ น trip เป็ น
กลุ่ ม อาทิ กลุ่ มรั กสุ ขภาพ เป็ นต้น โดยยอดขายปี นี! จะเพิมขึ! นจากปี 2558 ส่ วนการจัดเสวนาของ
ศิลปวัฒนธรรมได้ต่อยอดเป็ นการจัดรายการวิทยุ ซึ งจะพัฒนาต่อไป
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ประธานฯ สรุ ปเพิมเติม ในเรื องงานขายเนื องจากเศรษฐกิจฝื ดเคือง บริ ษทั จะปรับการ
ขาย เพือตอบสนองตลาด กําลังปรับและทดลองใช้ เพือให้เกิดแนวโน้มทีดี ส่ วนเรื องทีสองในการนําจุด
แข็งมาขายได้หรื อไม่ บริ ษทั พยายามทําอยู่ ซึ งแต่เดิ มทีเคยทําไว้บางอย่างทําฟรี คนไทยชอบของฟรี
แต่ถา้ จะเก็บเงินทุกครั!งก็ไม่ไหว เป็ นเหมือนบริ การสาธารณะส่ วนการหารายได้ จะเอาเนื!อหาทีทําไป
แล้วไปขายให้ครบ Platform ทีมีอยูจ่ ะต้องโยงกันตั!งแต่ สิ งพิมพ์ เว็บไซต์ ทีวี วิทยุ Event แล้วอาจจะ
กลับมาหนังสื อเล่ม ทําอย่างไรจะขายให้ได้ครบวงจร ขณะนี!อยูร่ ะหว่างการพูดคุย และการปรับองค์กร
ภายใน จะช้า หรื อเร็ ว ขึ! นอยู่ก ับ คณะกรรมการทํา งานซึ งจะช่ วยกันไขลานตัวเองให้เร็ วได้แ ค่ ไ หน
เมื อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามเพิ มเติ ม ประธานฯ จึ งกล่ า วขอบคุ ณผูถ้ ื อหุ ้นที มาประชุ ม
คณะผูบ้ ริ หาร กรรมการของบริ ษ ัท ขอยื นยัน ว่า จะพยายามทํา หน้า ที ในความรั บ ผิ ดชอบอย่า งเต็ ม
ความสามารถด้วยความซื อสัตย์สุจริ ตต่อวิชาชีพ เหมือนอย่างเช่นทีเคยปฏิบตั ิกนั มาตลอด
ปิ ดประชุมเวลา 11.40 น.

…............................................ ประธานทีประชุม
(นายฐากูร บุนปาน)
กรรมการผูจ้ ดั การ

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

