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รายงานประจำ�ปี 2554

รายงานคณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน) ขอเสนอรายงานงบการเงินสำ�หรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้
ผลประกอบการของปี พ.ศ.2554 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำ�ไรสุทธิ 88.55 ล้านบาท คิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้น 0.48 บาท ผลกำ�ไร
ลดลงจากปีก่อน 41.51 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 31.92 %
ปี พ.ศ.2554 บริษทั มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 1,417.77 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ.2553 ซึง่ มีรายได้รวม 1,478.98 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายได้จากการบริการลดลงประมาณ 25.80 ล้านบาท รายได้จากการขายหนังสือพิมพ์และนิตยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 16.99 ล้านบาท
รายได้จากการขายพ็อกเก็ตบุ๊ค มติชน ลดลงประมาณ 1.60 ล้านบาท รายได้จากการขายพ็อกเก็ตบุ๊คสำ�นักพิมพ์อื่นเพิ่มขึ้นประมาณ
6.42 ล้านบาท รายได้จากการบริการจัดงาน Event ลดลงประมาณ 38.19 ล้านบาท รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ลดลงประมาณ 13.83 ล้านบาท
รายได้อบรมวิชาชีพลดลง 3.08 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ ลดลงประมาณ 2.12 ล้านบาท
ค่าใช้จา่ ยรวมลดลงประมาณ 16.54 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนขายและการผลิตเพิม่ ขึน้ ประมาณ 17.68 ล้านบาท (เนือ่ งจาก
ราคากระดาษเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 บาท เทียบกับราคาเฉลี่ยเดิมเมื่อปี 2553 ซึ่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 18 บาท) ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน Event ลดลงประมาณ 24.62 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินลดลงประมาณ 0.24 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารลดลง
9.36 ล้านบาท
แม้ในปี 2554 บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศค่อนข้างมาก แต่ด้วยการดำ�เนินงานธุรกิจด้วย
ความระมัดระวัง จึงทำ�ให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงมีก�ำ ไรอยู่
บริษทั ฯ ยังคงยึดมัน่ หลักการความมัน่ คง ปลอดภัย คำ�นึงถึงผลตอบแทนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ลูกค้า ผูส้ นับสนุนและเพือ่ นพนักงาน
ด้วยความเที่ยงธรรม ขณะเดียวกันไม่ละเลยภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
จากผลกำ�ไรสุทธิเฉพาะบริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 64,720,486.39 บาท คิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้น 0.35 บาท คณะกรรมการ
บริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน) ประชุมลงมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2555 ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำ�นวน 185,349,200 หุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.25 บาท กำ�หนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555
อนึ่ง บริษัท เอส เค แอคเคาน์์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด เสนอตัวเข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอีกวาระหนึ่ง

								

ขอแสดงความนับถือ

							
(นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์)
								
กรรมการผู้จัดการ

ANNUAL REPORT 2011

Report of the Board of Directors
Dear Shareholders,

Matichon PCL hereby presents its financial statements for the year ended 31st December 2011 as follows:
In 2011 the company and its subsidiary companies earned net profit 88.55 million baht or 0.48 baht per share;
decreasing from the previous year for 41.51 million baht or 31.92%.
The company’s total revenue in 2011 was equal to 1,417.77 million baht; decreasing from that of 2010 (1,478.98
million baht) as follows: decreasing service revenue approx. 25.80 million baht, increasing revenue from sales of newspapers
and magazines approx. 16.99 million baht, decreasing revenue from sales of Matichon pocketbook approx. 1.60 million baht,
increasing revenue from sales of pocket books from other publishing houses 6.42 million baht, decreasing revenue from
event organization service approx. 38.19 million baht, decreasing revenue from printing service approx. 13.83 million baht,
decreasing revenue from career training 3.08 million baht and decreasing revenue from other activities approx. 2.12 million
baht.
The total expenses decreased for approximately 16.54 million baht consisting of increasing cost of sale and production approx. 17.68 million baht (due to increasing average price of paper to 20 baht/kg. as opposed to the average price of
2010 at 18 baht/kg.), decreasing costs and expenses for event organization approx. 24.62 million baht, decreasing financial
cost about 0.24 million baht and decreasing cost of sales and administration approx. 9.36 million baht.
Although in 2011, the company was considerably affected by major flood, the company could continue to make the
profit by conducting its business with due care.
The company continues to conduct its business by focusing on stability and security, and taking into account the
interest of stakeholders, customers, supporters and fellow staff with fair treatment while social responsibility has never been
neglected.
In respect of the net profit of only Matichon PCL for the amount of 64,720,486.39 baht or earnings per share at 0.35
baht, it was decided by the Board of Directors of Matichon PCL in the meeting held on 23 March 2012, to pay dividend of
0.25 baht per share to the company’s shareholders totaling 185,349,200 shares. Payment will be made on 25 May 2012.
The S.K. Accountant Services Co.,Ltd. offered to be appointed as the company’s auditor for another term.

								

Sincerely,

							
(Mr. Piyachart Mongkolchaisit)
								
Managing Director
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