สิ งทีส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556
ของ
บริษทั มติชน จํากัด (มหาชน)
------------------------------------------------------ประชุ มเมือวันที 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.50 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 มติชน จํากัด
(มหาชน) เป็ นประธานทีประชุม (“ประธานฯ”)
นายนพดล แดงแตง หัวหน้าแผนกประชาสั มพันธ์ ได้นํา เสนอข้อมูล วีดีท ศั น์เกี ยวกับการ
ส่ งเสริ มบรรษัทภิบาลทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทยได้ขอความร่ วมมือจากบริ ษทั จดทะเบียนในการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวต่อผูถ้ ือหุ น้
ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุ มทราบว่ามีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มรวม 55 คน
นับจํานวนหุ ้นได้ 122,129,300 หุ ้น จากจํานวนหุ ้น 185,349,200 หุ ้น คิดเป็ น 65.89 % ครบเป็ นองค์
ประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุม และแนะนํากรรมการ ผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั ฯทีเข้าร่ วมประชุ ม
เพือร่ วมชี'แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อทีประชุม
กรรมการบริษัทฯทีเ ข้ าร่ วมประชุ ม
จํานวน 8 คน
1. นายขรรค์ชยั บุนปาน
ประธานกรรมการ
2. นายเรื องชัย ทรัพย์นิรันดร์
รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ปาริ จฉัตต์
รองประธานกรรมการ
4. นายปิ ยะชาติ มงคลไชยสิ ทธิ<
กรรมการผูจ้ ดั การ
5. น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี /เลขานุ การคณะกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ<
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ม.ร.ว.กําลูนเทพ เทวกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีล าประชุ ม
1. นายฐากูร บุนปาน

ผูจ้ ดั การทัว ไป
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ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุ ม
1. พล.ต.อ.วสิ ษฐ เดชกุญชร
2. นายไพโรจน์ ปรี ชา
3. น.ส.ปานบัว บุนปาน
4. นายวรศักดิ< ประยูรศุข
5. นายนฤตย์ เสกธี ระ
6. นางสกุณา ประยูรศุข
7. นายสุ วพงศ์ จัน ฝังเพชร
8. นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร
9. นายณัฏฐพงศ์ ลิมจิตติ
10. นายสุ ชาติ ศรี สุวรรณ
11. นายประยงค์ คงเมือง
12. นายโอภาส เพ็งเจริ ญ
13. นายชลิต กิติญาณทรัพย์

รองประธานทีปรึ กษา
รองประธานบริ ษทั
ทีปรึ กษาฝ่ ายโฆษณาและทีปรึ กษากองจัดซื' อและพัสดุ

บรรณาธิ การ หนังสื อพิมพ์มติชน
บรรณาธิ การบริ หาร หนังสื อพิมพ์มติชน
บรรณาธิ การ หนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
บรรณาธิ การนิตยสารมติชนสุ ดสัปดาห์
บรรณาธิ การนิตยสารเส้นทางเศรษฐี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายผลิต
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มสื ออิเล็กทรอนิกส์
ผูจ้ ดั การโรงพิมพ์ปากเกร็ ด
ทีปรึ กษานิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน, เส้นทางเศรษฐี,
ศูนย์อาชีพและธุ รกิจมติชน
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา

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 ยงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ถ้าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ คัดค้านไม่เห็นด้วยหรื อ
งดออกเสี ยง ให้ถือว่าผูถ้ ือหุ น้ เห็นชอบหรื อเห็นด้วยตามมติทีนาํ เสนอ 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 ทีทาํ หนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมและเป็ 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
3.ในการซัก ถามหรื อ ต้องการให้บริ ษทั ฯชี' แจงเพิมเติ มในประเด็นใด ขอให้ซัก ถามเมื อ
นําเสนอจบในแต่ละวาระ หรื อเมือพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
หลังจากนั'น ประธานฯได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี'
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วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2556
ประธานฯ เสนอขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั'งที 1/2556 ซึ งประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2556 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 1/2556
มติทปี ระชุ ม ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั'งที 1/2556 เมือวันที 25
เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนหุ ้นทั'งหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนน ดังนี'
เห็นด้วย
122,129,300 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ วาระที 2

พิจารณาและอนุมัติแต่ งตังกรรมการใหม่ เพิม
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุ มให้ทราบว่าเพือประโยชน์ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯจึงมีมติแต่งตั'งกรรมการเพิมจํานวน 3 คนดังนี'
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
กรรมการอิสระ
2. น.ส.ปานบัว บุนปาน
กรรมการ
3. นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ กรรมการ
เนื องจากเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ทีจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯก้าวหน้าและประสบความสําเร็ จ
ตามประวัติโดยสังเขปทีส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มเมือวันที 12 กรกฎาคม 2556
เสนอทีประชุมพิจารณาแต่งตั'งกรรมการใหม่ของบริ ษทั ฯ 3 คนคือ
1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
2. น.ส.ปานบัว บุนปาน
3. นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ
มติทปี ระชุ ม ทีประชุมมีมติแต่งตั'งกรรมการใหม่จาํ นวน 3 คน ดังต่อไปนี' ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ของจํานวนหุ น้ ทั'งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ทีเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี'
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1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
เห็นด้วย
122,129,300
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
-

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

2. น.ส.ปานบัว บุนปาน
เห็นด้วย
122,129,300
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
-

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

3. นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ
เห็นด้วย
122,129,300
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
-

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<
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
5. นายฐากูร บุนปาน
กรรมการและผูจ้ ดั การทัว ไป
6. น.ส.สุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ
กรรมการและผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
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
กรรมการ
12. นายธนาธร จึงรุ่ งเรื องกิจ
กรรมการ
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วาระที 3

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.กมลทิพย์ สุ ทธิ พินิจธรรม ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยได้สอบถามดังนี'
เห็นด้วยกับการแต่งตั'งกรรมการใหม่ เพียงแต่สงสัยว่าผูท้ ีเสนอแต่งตั'งนั'น ได้สอบถาม
หรื อยังว่ามีเวลาพอหรื อไม่เพราะเห็นว่าเป็ นกรรมการทีปรึ กษาหลายแห่งและเป็ นบุคคลทีมีชือเสี ยงของ
ประเทศไทยอาทิ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ ้นว่า ดร.วีรพงษ์ รามางกูร มีความสัมพันธ์กบั
เครื อมติชนมาตั'งแต่เริ มก่อตั'ง ได้เขียนหนังสื อให้กบั เครื อมติชนมาอย่างต่อเนื อง จะครบวาระการเป็ น
ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทยสิ' นเดือนกรกฎาคมนี' มีเวลา ทางมติชนจึงได้เรี ยนเชิ ญและ
ได้รับคําเชิญทันที ดร.วีรพงษ์ มีเวลาให้กบั ทางมติชนอย่างแน่นอน
นายธนโชติ ธรรมานุสาร ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยได้สอบถามดังนี'
เนืองจากผลกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ มีแนวโน้มทรงตัวหรื อลดตําลง ไม่ทราบว่าบริ ษทั ฯ
มีนโยบายหรื อแนวทางทีจะทําให้ผลกําไรเพิมขึ'นหรื อรักษาระดับเกียวกับเรื องนี' อย่างไร
ประธานฯ ตอบข้อซักถาม เรื องนี' วา่ ธุ รกิจบริ ษทั ฯตั'งแต่ทีผา่ นมาทําหนังสื อเป็ นหลัก
ประกอบด้วย หนังสื อพิมพ์รายวัน 2 ฉบับ คือ มติชนและข่าวสด หนังสื อพิมพ์ประชาชาติธุรกิจราย 3
วัน มติชนสุ ดสัปดาห์ราย 7 วัน นิ ตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านและเส้นทางเศรษฐี ราย 15 วัน นิ ตยสาร
ศิลปวัฒนธรรม รายเดื อน แต่ว่าขณะนี' มีสือใหม่พวก new media เข้ามา ความนิ ยมของคนที อ่าน
หนังสื อของทั'งโลกเริ มเปลียนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่ นใหม่จะหันไปรับรู ้ข่าวสารทางสื อใหม่
สําหรับเครื อมติชนได้มีการพยายามปรับตัวเพือจะรองรับสื อใหม่ทีเข้ามาด้วยการเริ ม
จากการทํา E-book โดยทําในส่ วนของมติชนสุ ดสัปดาห์ หนังสื อเล่ม และทําเว็บไซต์ออนไลน์ของ
มติชน ซึ งเป็ นตัวทีทาํ รายได้ได้ดีพอสมควรจากโฆษณาทีเข้ามา หลังสุ ดจัดทําโทรทัศน์ ด้วยการรับจ้าง
ทําข่าวให้กบั ช่องของเวิร์คพอยท์ ซึ งถือว่าเป็ นตัวทีทาํ กําไรแน่นอนอยูแ่ ล้ว เนื องจากเป็ นการรับจ้างทํา
ไม่ได้เป็ นเจ้าของช่อง ต่างจากการเป็ นเจ้าของช่องทีตอ้ งออกอากาศตลอด 24 ชัว โมง มติชนใช้วิธีไปจับ
มือกับทางเวิร์คพอยท์ดว้ ยการรับจ้างผลิต เนื องจากทางเวิร์คพอยท์มีความถนัดทางด้านบันเทิงทางด้าน
เกมโชว์ ขาดตัวข่าวสารทีจะมาสนองผูช้ ม ขณะเดียวกันมติชนก็ตอ้ งการช่ องทีอยากจะออกพอดีจึงมา
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ประสานกัน ซึ งเป็ นตัวที ท าํ รายได้ใ ห้ก ับ ทางบริ ษ ทั ฯทุ ก เดื อน ทํา กันมาโดยมี สั ญญาจ้า งที จะเป็ น
พันธมิตรร่ วมกันปี ต่อปี ในส่ วนของมติชนคงจะไม่เข้าไปประมูลโทรทัศน์ดิจิตอล มติชนจะยืนอยูใ่ น
ส่ วนทีเป็ น content provider คือผูผ้ ลิตรายการทีจะป้ อนให้กบั โทรทัศน์หลากหลายทีจะเกิดขึ'นมาก
เนื องจากเครื อมติชน มี content ทีสะสมไว้เยอะมาก มีห้องสมุดข่าวทีใหญ่ทีสุดและ
ถื อว่า ดี ที สุ ดของประเทศ ตัว content ทั'ง หลายที ส ะสมไว้ ซึ ง มี มู ล ค่ า มติ ช นก็ จะผลิ ตตัว content
ทั'งหลายทีมีอยูเ่ พือจะป้ อนให้กบั ทางโทรทัศน์หลากหลายทีมีอยู่ เนื องจากว่าทีผา่ นมาได้รับการติดต่อ
มามาก อยากจะให้มติชนผลิตรายการตามทีแต่ละช่องต้องการ เพราะเรามี content ทีดี มี good view ทีดี
สะสมกันมายาวนาน มีเครดิตทีคนในวงการให้ความเชือถือ ตอนนี'อยูร่ ะหว่างการผสมผสานกันในส่ วน
นี' โดยเฉพาะ content ในส่ วนของศิลปวัฒนธรรมเป็ นเรื องทีมีคนสนใจมาก รวมไปถึงทางด้านสารคดี
ทางด้า นการเกษตร เนื องจากว่า มติ ชนทําหนัง สื อนิ ตยสารเส้ นทางเศรษฐี และนิ ตยสารเทคโนโลยี
ชาวบ้าน เป็ นการปูพ'ืนฐานมาอยู่แล้ว ทําให้มีตวั ข้อมูลมาก เมือมีคนสนใจจะให้มติชนผลิต เขาจะซื' อ
รายการไปเพือออกในช่ องของเขา มติ ชนคิดว่าการเป็ น content provider ของเราอยู่ในจุดน่ าจะ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาด สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของบริ ษทั ฯ เราจะค่อยๆทําในสิ ง
ทีถนัด ในสิ งทีรู้จริ ง จะไม่ทาํ อะไรทีผลี ผลามหรื อไม่ระมัดระวัง อาจจะช้าไปบ้าง ไม่ทนั ใจหลายคน
บ้าง แต่ยืนยันว่าพวกเราทุกคนได้พิจารณากันอย่างรอบคอบระมัดระวังกันอย่างเต็มที เพือประโยชน์
ของทั'งผูถ้ ือหุ ้นและพนักงาน อย่างไรก็ตามผลตอบแทนทางด้าน new media ทีมติชนเพิงแทรกเข้ามา
ไม่วา่ จะเป็ นเรื องของโทรทัศน์ ออนไลน์ รายรับทีเข้ามาอาจจะยังไม่มากคือเป็ นช่วงเริ มต้น การแข่งขัน
ในตลาดส่ วนนี' ก็ค่อนข้างจะสู ง แต่ว่าทิ ศทางเติ บโตขึ'นอย่างต่อเนื องทุ กปี เป็ นอนาคตที เราคิ ดว่าใน
ระยะยาวน่าจะสามารถพัฒนาขึ'นมาเป็ นตัวทํารายได้หลักให้กบั มติชน
นายธนโชติ ธรรมานุ สาร ได้สอบถามต่ อ ในด้านสื อมัลติ มีเดี ยมติ ช นทําอะไรบ้า ง
นอกจากทํารายการมติชนข่าว
ประธานฯ ตอบข้อซักถามดังนี' ในส่ วนทีเป็ นรายการอืนขณะนี'มติชนกําลังดําเนิ นการ
ไปนําเสนอช่องฟรี ทีวอี ยู่ ยังไม่สามารถทีจะเปิ ดเผยรายละเอียดได้ เป็ นการพัฒนาต่อเนื องจากทีรับจ้าง
ผลิตข่าว
นายธนโชติ ธรรมานุ สาร สอบถามต่อ ในส่ วนการตลาดของ E-book มีสัดส่ วนของ
รายรับเป็ นรู ปธรรมหรื อยัง
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ประธานฯ ตอบให้ทราบว่า เรื องรายรับในส่ วนนี' มีเข้ามาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
ของผูอ้ ่านมติชนสุ ดสัปดาห์ทีอยูใ่ นต่างประเทศ
ประธานฯได้ขอให้น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการใหม่ ซึ งเป็ นผูบ้ ริ หารทีรับผิดชอบ
ในส่ วนงานนี'ได้อธิ บายเพิมเติมให้ทีประชุมทราบดังนี' ทางบริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มและพัฒนาเรื อง E-book
ไปประมาณ 2 ปี มีรายได้ดงั ทีท่านกรรมการผูจ้ ดั การได้อธิ บายไป โดยทีผา่ นมาเรามุ่งพัฒนาระบบและ
ทําการขายกับ Ookbee ซึ งเป็ น Platform ที ได้รับการยอมรั บและนับว่าเป็ นรายใหญ่วงการ ล่ าสุ ดเรา
กํา ลัง ขยายตลาดโดยร่ ว มมื อ ทํา โปรโมชั น หลากหลายรู ป แบบ พร้ อ มทั'ง ผลัก ดัน นิ ต ยสารและ
หนังสื อพิมพ์เข้าไปเสริ มในตลาดนี' ดว้ ย จากนี' คงจะเน้นแคมเปญเหล่านี' ให้ชดั ขึ'น แต่ว่าทางมติชนยัง
ไม่ได้ทาํ เว็บขาย E-book เหมือนกับ B2S หรื อว่านายอินทร์ ทีเป็ นออนไลน์บุ๊คสโตร์ เราเน้นขายเนื'อหา
ให้กบั ทุกเครื อ โดยช่ วงต้นนี' เราขายผ่าน Ookbee ซึ งก็คือหุ ้นส่ วนของ AIS ต่อไปก็จะเป็ นการขายให้ที
อืนๆ ซึ งอยูร่ ะหว่างการต่อรองเงือนไขของผลประโยชน์
ขอเสริ มในเรื องรายได้วา่ นอกเหนื อจาก new media แล้วยังมีอีก 2 ด้านทีทาํ รายได้ให้
บริ ษทั ฯ คื อมติ ชนอคาเดมี ซึ งเดิ มทางบริ ษทั ฯได้ริเริ มไว้ในชื อ ศูนย์ฝึกอบรมอาชี พ เน้นการอบรม
อาชี พให้กบั กลุ่ มผูอ้ ่านเส้ นทางเศรษฐี และเทคโนโลยีชาวบ้าน จนพัฒนามาเป็ นมติ ชนอคาเดมี เมื อ
ประมาณ 2 ปี ทีแล้ว ทํารายได้ให้กบั บริ ษทั ฯและมีแนวโน้มการเติบโตทีดีข' ึนเรื อย นอกจากนี' ยงั มีการ
รับจ้างพิมพ์และรับจ้างทําหนังสื อของโรงพิมพ์ปากเกร็ ดและกองพิมพ์สี ซึ งเป็ นหน่วยงานสร้างรายได้
เสริ มไปจากรายได้เดิมคือ การจัดจําหน่ายสิ งพิมพ์ นิตยสาร และหนังสื อพ็อกเก็ตบุค๊ ในเครื อ
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุ มเพิมเติมว่า มติ ชนจัดทัวร์ ด้วย ทัวร์ ศิลปวัฒนธรรม ทัวร์
เกษตร เป็ นทีนิยมกันมากโดยเฉพาะท่านผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทีสูงอายุ จะนิ ยมชมชอบในการไปดูวดั และไหว้
พระ เนื องจากวิทยากรล้วนแต่เป็ นอาจารย์ทีมีความรู ้ เกี ยวกับเรื องด้านนี' ทางด้านการเกษตร ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม คือเปิ ดให้จองก็จองกันเต็มตลอด แต่เนื องจากเป็ นการจัดทัวร์ ผลตอบแทนมีกาํ ไรไม่
มาก ส่ วนหนึ งทีทาํ เพราะใจชอบงานทางด้านนี' เป็ นธุ รกิ จทีทาํ กําไรได้บา้ ง เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มาก
เป็ นอีกส่ วนหนึงทีบริ ษทั ฯพยายามจะหารายได้เสริ มเข้ามา
เมือไม่มีผถู ้ ือหุ น้ สอบถามเพิมเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทีอุตส่ าห์สละเวลา
มาประชุ มในวันนี' และกรรมการทีมีหน้าทีตอ้ งบริ หารงานในส่ วนของบริ ษทั ฯจะพยายามทํางานตาม
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หน้า ที ค วามรั บ ผิดชอบกันอย่า งเต็ม ความสามารถเท่ า ที จะทํา กันได้ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ
เพือให้เกิดประโยชน์กบั ท่านผูถ้ ือหุ น้ และพนักงานของบริ ษทั ฯทุกคน ขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ มเวลา 10.30 น.

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

……………………………….เลขานุการทีประชุม
(นางสาวสุ จรรยา วุฒิพงศ์ชยั กิจ)
เลขานุการคณะกรรมการ

