คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
การดำ�เนินงานและฐานะการเงินของบริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ผลการดำ�เนินงาน
  ผลประกอบการของบริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน)และบริษัทย่อย สำ�หรับปี 2556 ปรากฏว่ามียอดรายได้จากการขายและการ
ให้บริการรวมทั้งรายได้จากการบริการจัดงาน จำ�นวน 1,538.45 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 159.94 ล้านบาท คิดเป็น
1.16%  และมียอดต้นทุนขายและการให้บริการรวม จำ�นวน 982.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127.74 ล้านบาท คิดเป็น 14.94 %  ซึ่งจะสังเกต
เห็นได้ว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนขายและการให้บริการ
ทำ�ให้ตลอดทั้งปี 2556 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 109.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 25.76 ล้านบาท คิดเป็น
30.87%
สาเหตุที่รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้พยายามเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้มากขึ้น อาทิเช่น การรับจ้างผลิต
สื่อทีวี รายได้จากการบริการจัดงาน เป็นต้น บวกกับมาตรการของรัฐบาลที่ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 23 เหลือร้อยละ 20  
ในปี 2556 จึงทำ�ให้บริษัทฯ มีกำ�ไรเพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 2,249.26 ล้านบาท ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,286.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.19 ของสินทรัพย์รวม  นอกจากนั้นส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ถาวร  ได้แก่ ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิ (หลักหักค่าเสื่อมราคาสะสม) เท่ากับ 804.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.79 ของสินทรัพย์รวม
เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันเดียวกันปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 2,134.80 ล้านบาท เพิ่ม
ขึน้ 114.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.36 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ ขึน้ ในบัญชีเงินลงทุนระยะยาว เนือ่ งจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสภาพ
คล่อง จึงนำ�ไปลงทุนในเงินฝากประจำ�มีอายุระหว่าง 15 เดือน อัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 3.25 ต่อปี
ด้านหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 515.57  ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปีก่อน มีหนี้สินรวม 445.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.74  และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนสภาพ
คล่องระหว่างสินทรัพย์รวมต่อหนีส้ นิ รวม บริษทั ฯ ยังคงอยูใ่ นอัตรา 6.29 เท่า ซึง่ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน  และการทีบ่ ริษทั ฯ
สามารถทำ�กำ�ไรต่อเนื่องมาโดยตลอด มีผลให้ราคาหุ้นตามบัญชีของบริษัท (Book Value) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน กล่าวคือ 9.12 บาทต่อหุ้นใน
ปี 2555 เป็น 9.35 บาทต่อหุ้นในปี 2556

อัตราส่วนทางการเงิน
ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ในปี 2556 อัตราส่วนก�ำไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin) ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 7.10 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 คิดเป็น
ร้อยละ 17.35 สาเหตุที่ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ มีก�ำไรเพิ่มเนื่องจากระหว่างปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะการรับจ้างผลิตสื่อทีวี รายได้จากการบริการจัดงาน เป็นต้น
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Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
The performance and financial status of Matichon Pcl. and subsidiaries

Operation Results
Turnover of Matichon Public Company Limited (Thailand) and its subsidiaries for the year 2013 appears to achieve
revenue from sales and services to the amount of 1,538.45 million THB in total. This also includes revenue from event organizing. The annual revenue has increased by 159.94 million THB from the previous year, which is the equivalent to a 1.16%
increase in income. The total cost of sales and services sum up to the amount of 982.95 million THB which represents an
increase of 127.74 million THB from the previous year, representing 14.94% increase in the total cost of sales and services.
Statistical data shows that company's revenue from sales and services is increasing at a faster the rate comparing
to its costs. In terms of performance, the company made a net profit of 109.21 million THB throughout 2013, which represents
increased total revenue of 25.76 million THB. This is equivalent to a 30.87% increase.
The rise in company’s figure is attributed to company’s income diversification policy. The policy focuses on gaining
as many source of income as possible, such as the production of Television contents and organizing promotional events.
Furthermore Thailand’s government has reduced corporate tax rate from 23% to 20% which left our company with higher
profit.

Net Financial Position
On December 31st, 2013, Matichon Public Company Limited and its subsidiaries have a total net asset of 2,249.26
million THB. The company’s current asset value is 1286.27 million THB or 57.19% of the total assets. Most fixed assets include
property, plant and equipment with a net worth of 804.99 million THB (taken into account of depreciation), respectively this
is 35.79% of the company’s total asset.
Comparing to 2012, the net total asset was worth 2,134.80 million THB. Therefore the total asset value has increase
by 114.46 million THB, respectively this is 5.36%. Most of the value comes from the increase in long-term investment account.
Company and its subsidiaries have high liquidity; current asset is therefore invested in a fixed deposit over the terms of 15
months with interest rate of approximately 3.25 percent per year.
In terms of liabilities, on 31st of December 2013, Matichon Public Company Limited and its subsidiaries had total liabilities of 515.57 million compared to previous year the total liability was valued at 445.45 million THB, respectively increased
by 70.12 million THB or 15.74%. Comparing the ratio of total assets to total liabilities, the company still sits at the ratio of 6.29
to 1. This is a result of effective management.
Since the company has been making profits continuously, result is that the price per share (Book Value) increase
from the previous year from 9.12 THB per share to 9.35 per share (value increased from year 2012 to 2013).

Financial Ratio
Profitability
In 2013, the company’s net profit margin equals to 7.10%, which has increased from 2012 by 17.35%. The successful net profit margin was driven by the increased value of sales and services, especially income from providing television
contents and event organizing.
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อัตราส่วนสภาพคล่องและนโยบายทางการเงิน
จากการด�ำเนินงานบริษทั มติชน จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย มีกระแสเงินสดคงเหลือมาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้อตั ราส่วนสภาพ
คล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 6.29 เท่า และ 8.14 เท่าในปี 2556 และ 2555 ตามล�ำดับ ซึ่งรายได้จากการขายและการให้บริการในปี
2556 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน และประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน กล่าวคือ ระยะเวลาในการ
เรียกเก็บหนี้ของปี 2556 เฉลี่ยอยู่ที่ 80 วัน ในขณะที่ปี 2555 เฉลี่ยอยู่ที่ 66 วัน เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการบริการจัดงานช่วงปลายปี
ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ด้านนโยบายทางการเงิน จากภาวะการณ์ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีสภาพคล่องสูง บริษัทฯ จึงเน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต�่ำ อัตรา
ผลตอบแทนอยูใ่ นเกณฑ์ทเี่ หมาะสม เช่นการน�ำเงินไปฝากธนาคารประจ�ำ ระยะเวลาปานกลาง (ไม่เกิน 2 ปี) ซึง่ จะสังเกตได้จากงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งบริษัทฯ มีบัญชีเงินลงทุนชั่วคราว จ�ำนวนเงิน 625.46 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาว จ�ำนวน 69.10 ล้าน
บาท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
-  ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำ นวนเงินรวม  1,075,000 บาท
-  สำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำ�นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด ในรอบปีที่ผ่านมามีจ�ำ นวนเงินรวม   0   บาท
ในปี 2556 บริษทั ว่าจ้างบริษทั สำ�นักงาน เอ.เอ็ม.ซี. จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ตามมติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�
ปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย เป็นดังนี้
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษัท มติชน จำ�กัด (มหาชน)
625,000
บาท
บริษัท ข่าวสด จำ�กัด
250,000
บาท
บริษัท งานดี จำ�กัด
200,000
บาท
                                        รวม
1,075,000
บาท
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ
ไม่มี
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Liquidity ratio and financial policies
Matichon Public Company Limited and its subsidiaries have managed to maintain positive cash flows continuously.
Current ratio equals to 6.29:1 (year 2013) and 8.14:1 (year 2012). Revenues from sales and services in 2013 will increase
slightly from the previous year. However, the company has become slightly less efficient in terms of dept collecting when
comparing results from two years.
In 2013 the average collecting duration is 80 days whereas in 2012 it was 66 days. Some transactions are put through
as deferred income. Financial policies have been adapted for the current market environment and the company's liquidity is
high.
Therefore the company emphasizes on low risk investments such as medium term bank deposits, over the period
no longer than 2 years in duration. On December 31, 2013, the company has investments amounting to 625.46 million THB
temporary and long-term investment of 69.10 million THB.
Audit Fees
The Company and its subsidiaries auditing expenses
-  Auditors of the Company; amounted to 1,075,000 baht.
-  The audit firm, the auditors of the person or entity related to the auditor and audit firm; amounted to THB 0.
2013.

In 2013, the client company A.M.C. limited was the auditor as appointed in the board meeting held on April 25th,
1. Payment Details
Matichon Public Company Limited
Khao-Sod Company Limited
Ngandee Company Limited
Total
2. Other service fees
None

625,000
250,000
200,000
1,075,000

THB
THB
THB
THB
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