รายงานคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) ขอเสนอรายงานงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้
ผลประกอบการของปี พ.ศ.2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลก�ำไรสุทธิ 109.21 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 0.59 บาท ผลก�ำไร
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.77 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 30.88%
ปี พ.ศ.2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,608,889,695.80 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2555 ซึ่งมีรายได้รวมประมาณ
1,461,813,124.67 บาท เพิ่มขึ้น 147,076,571.13 บาท แยกตามส่วนงานต่างๆ ดังนี้
1. บริษัทมีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนงานโฆษณาและจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ 1,247,438,648.07 บาท เปรียบเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2555 มีรายได้ 1,293,329,779.70 บาท
สาเหตุทรี่ ายได้ในส่วนงานนีล้ ดลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับปีกอ่ นนัน้ เนือ่ งจากช่วงต้นปีแรก กลุม่ ธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะหมวดรถยนต์
ปรับลดการลงโฆษณา ประกอบกับช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมฝนตกชุก น�้ำท่วมกระจายหลายจังหวัด การขายหนังสือประสบปัญหา และ
ช่วงท้ายของปียังมีเหตุการณ์ทางการเมือง จึงท�ำให้ยอดจ�ำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาลดน้อยลง
2. ส่วนงานธุรกิจอบรมวิชาชีพและรับจ้างพิมพ์ปี พ.ศ.2556 มีรายได้ 52,679,251.50 บาท เทียบกับปี พ.ศ.2555 มีรายได้
47,934,624.62 บาท
สาเหตุที่รายได้ในส่วนงานนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัวลง และ
เหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงปลายปี
3. ส่วนงานธุรกิจผลิตสือ่ โทรทัศน์ ปี พ.ศ.2556 มีรายได้ 53,198,500.00 บาท เทียบกับปี พ.ศ.2555 มีรายได้ 10,125,000.00 บาท
สาเหตุทรี่ ายได้จากงานส่วนนีเ้ พิม่ ขึน้ มากเนือ่ งจากในปี พ.ศ.2555 ธุรกิจนีเ้ พิง่ เริม่ ด�ำเนินการในช่วงไตรมาส 4 ของปี พ.ศ.2555
เป็นต้นมา และในปี พ.ศ.2556 บริษัทฯ ได้ขยายงานรับจ้างผลิตรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ มากยิ่งขึ้น
4. ส่วนงานธุรกิจรับจ้างจัดงาน ปี พ.ศ.2556 มีรายได้ 185,129,429.90 บาท เทียบกับปี พ.ศ.2555 ซึง่ มีรายได้ 27,116,598.13 บาท
สาเหตุที่รายได้ในส่วนงานนี้เพิ่มขึ้นมากเนื่องจากบริษัทขยายการรับจัดงานให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรธุรกิจต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงยึดมั่นหลักความมั่นคง ปลอดภัย ขยายงานตามแขนงงานที่มีความถนัด ค�ำนึงถึงผลตอบแทนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ลูกค้า ผู้สนับสนุน และเพื่อนพนักงานด้วยความเที่ยงธรรม ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
จากผลก�ำไรสุทธิเฉพาะบริษทั มติชน จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 115,476,113.22 บาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุน้ 0.62 บาท คณะกรรมการ
บริษัท มติชน จ�ำกัด (มหาชน) ประชุมลงมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 185,349,200 หุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.40 บาท ก�ำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557

								

ขอแสดงความนับถือ

							
(นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์)
								
กรรมการผู้จัดการ
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Committee Report

To shareholders
Matichon Public Company Limited summarizes the 2013 financial report as stated below. Date 31 December 2013.
The company and its subsidiaries generated a net profit of 109.21 million THB or the equivalent of 0.59THB per
share. This figure has increased from the previous year by 25.77 million THB from year 2012. As a percentage, the net profit
has increased by 30.88%
The total revenue for 2013 is 1,608,889,695.80 THB whereas in 2012 the figure was 1,461,813,124.67 THB. Therefore
the revenue has increased by 147,076,571.13 THB. This a result from several factors listed below.
1. Revenue from advertising and publications sales 2013 Revenue 1,247,438,648.07 THB comparing to 2012 the
revenue was 1,293,329,779.70 THB.
There’s a decrease in revenue from this area due to the fall in demand for advertisements by the automobile industry.
The second factor is the floods in several areas combining with Thailand’s political instability that caused sales to drop.
2. Income from career and publishing services Revenue in 2013 was 52,679,251.50 THB comparing to 2012 the
revenue was 47,934,624.62 THB.
This causes revenue to slight increase because of the country's overall economic slowdown and the political instability causes the revenues from career services and publishing services to fall.
3. Income from television content related projects revenue in 2013 was 53,198,500.00 THB comparing to 2012 the
revenue was 10,125,000.00 THB.
The reason is that revenue from this increase. Because in 2012, the company recently began operating this business in quarter 4 onwards. And in the year 2013, the company has expanded the company’s television content providing
services. Also there was a rise in demand by several television channels.
4. Income from event organizing revenue in 2013 was 185,129,429.90 THB comparing to 2012 the revenue was
27,116,598.13 THB
There’s an increase income in event organizing due to the higher number of projects undertook by our company
as well as the higher demand from government sectors and private businesses.
Our company is dedicated to perform operations with high stability and always focus on expanding our services in
order to benefit our shareholders, customers and every individual who may share the company’s interests. We will continue
to serve the public interests with good intentions as well as maintaining transparency.
Net profit in 2013 generated by Matichon Public Company Limited, sums up to the amount of 115,476,113.22 THB
or the equivalent of 0.62 THB per share. The committee had held a meeting on the 14th of March 2014. And have concluded
to pay out dividends to shareholders of 185,349,200 shares at the price of 0.40 THB per share. Payment will be completed
on 22nd of May 2014.
								

Sincerely yours

							
(Mr. Piyachart Mongkolchaisit)
								
Managing Director
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