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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเปนมาและการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญ
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2535 โดยนายสมชาย ชีวสุทธานนท และ

นายฐนิสสพงษ ศศินมานพ เพื่อประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา (Production House) และใหคํ าปรึกษาในการ
สรางสรรคงานโฆษณา ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.0 ลานบาท และมีพนักงานในชวงเริ่มแรกจํ านวน 16 คน จากผล
งานที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและตองการของลูกคา บริษัทฯ ไดขยายธุรกิจโดยการเพิ่มทุน และจํ านวนบุคลากรโดย
เฉพาะผูกํ ากับที่มีฝมือที่เปนที่ยอมรับจากคนในวงการและองคกรอิสระอยางตอเนื่อง ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
เรียกชํ าระแลว 90.0 ลานบาท มีพนักงานจํ านวนทั้งส้ิน 126 คน และมีผูกํ ากับภาพยนตรในสังกัดจํ านวน 13 คน โดยมี
สํ านักงานตั้งอยูที่ 305/10 ซอยสุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ในเดือนกันยายน 2545 บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัท โดยการนํ าบริษัทยอย 3 บริษัทคือ
บริษัท เกียรเฮด จํ ากัด บริษัท แม็ทชิ่ง เอนเตอรเทนเมนท จํ ากัด และบริษัท แฟทแมน แอนด ลิตเติ้ลบอย จํ ากัด ซึ่งเปน
ของผูถือหุนกลุมเดียวกันกับผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เขามาอยูภายใตโครงสรางการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนและความโปรงใสในการบริหารงาน และในเดือนพฤศจิกายน 2545 บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอยอีก 2
บริษัท ไดแก บริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท จํ ากัด และบริษัท แม็ชชิ่ง โมชั่น พิคเจอร จํ ากัด ทํ าใหธุรกิจของกลุมแม็ทชิ่งมี
ลักษณะเปนธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาแบบครบวงจรทั้งในดานอุปกรณการถายทํ า ทีมงานการผลิต รวมถึงการขยาย
ธุรกิจของกลุมใหมีการบริการทางสื่อบันเทิงและสันทนาการเพิ่มมากขึ้น ไดแก การจัดรายการทางโทรทัศน การจัดกิจ
กรรมการแสดง และการผลิตภาพยนตรเรื่อง

สํ าหรับบริษัทรวม คือ บริษัท โอเรียลทัล โพสต จํ ากัด ซึ่งดํ าเนินธุรกิจรับจางตัดตอภาพยนตรโฆษณา (Post
Production) ที่บริษัทฯ ไดมีการลงทุนในชวงเดือนกันยายน 2545 นั้น เนื่องจากตอมาบริษัทฯ ไมสามารถตกลงขั้นสุด
ทายเกี่ยวกับขอตกลงทางธุรกิจได ทํ าใหบริษัทฯ ตัดสินใจไมรวมลงทุนในบริษัทดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดขายหุนใหแก
กลุมผูถือหุนเดิมของบริษัท โอเรียลทัล โพสต จํ ากัด ซึ่งไมมีความเกี่ยวของหรือขัดแยงกับทางบริษัทฯ อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังคงใชบริการตัดตอภาพยนตรโฆษณากับบริษัท โอเรียลทัล โพสต จํ ากัด ตามการคาปกติ

2.2 ลักษณะการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับจางผลิตภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน

(Production House) ที่แพรภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน ญี่ปุน จีน และเวียตนาม เปนตน บริษัทฯ มุงเนน
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และตรงตามความตองการของลูกคา โดยลูกคาของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ
กลุมบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) และกลุมบริษัทผูเปนเจาของสินคา (Non-Agency) ผลงานของบริษัทฯ ที่ผานมา
เชน “กอตซิลลา” ของ ปตท. , มีสทีน, แบล็คแคท, ดีแทค, คาราบาวแดง, เครื่องดื่มบํ ารุงกํ าลังลูกทุง และไฮโดรไลท
เปนตน ซึ่งจากผลงานที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของคนในวงการ ทํ าใหบริษัทฯ ไดรับรางวัลจากองคกรที่เกี่ยวของ
กับการผลิตภาพยนตรโฆษณาทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน London International Advertising Awards, The
New York Festivals, Bangkok Art Directors’ Awards (BAD Awards) และ Top Advertising Contest of Thailand
Awards (TACT Awards) เปนตน และจากผลงานที่เปนที่ยอมรับกวา 10 ป ทํ าใหบริษัทฯ ไดถูกจัดอันดับจาก The
Gunn Report ซึ่งตีพิมพลงในนิตยสาร Creative Review โดยฉบับเดือนมกราคม 2545 ใหเปนบริษัทผลิตภาพยนตร



บริษัท แม็ทช่ิง สตดูโิอ จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 หนา 8

โฆษณาที่ไดรับรางวัลมากที่สุดในป 2544 เปนอันดับ 5 ของโลก สํ าหรับการจัดอันดับซ่ึงตีพิมพเมื่อเดือนมกราคม 2546
ที่ผานมาบริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหเปนบริษัทผลิตภาพยนตรโฆษณาที่ไดรับรางวัลมากที่สุดในป 2545 เปนอันดับ
10 ของโลกและเปนบริษัทผลิตภาพยนตรโฆษณาในเอเชียแหงเดียวที่ไดรับการจัดอันดับใหติด 1 ใน 10 ของโลก

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวนทั้งในดานการผลิตภาพยนตรโฆษณา การใหบริการ
เชาอุปกรณเพื่อการผลิตภาพยนตร ละคร และภาพยนตรเรื่อง รวมถึงการจัดทํ ารายการโทรทัศน การจัดกิจกรรมบันเทิง
ตาง ๆ และผลิตภาพยนตรเรื่อง บริษัทฯได มีการลงทุนในบริษัทยอย 5 บริษัท โดยโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ใน
บริษัทยอยดังกลาว มีดังนี้

1. บริษัท เกียรเฮด จํ ากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนเรียกชํ าระแลว 40.0 ลานบาท
ดํ าเนินธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทํ าภาพยนตร, ละคร และภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน โดยมี
บุคลากรที่มีทักษะและความชํ านาญในการใชเครื่องมือใหบริการไปพรอมกับเครื่องมือ

2. บริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2542 ปจจุบันมีทุนจดะทะเบียนเรียกชํ าระ
แลว 5.0 ลานบาท ที่ผานมาบริษัทดํ าเนินธุรกิจรับจางผลิตรายการโทรทัศน และการจัดกิจกรรมการแสดง (Event
Show) ตาง ๆ เชน รายการปลดหนี้ทางชอง 7 การจัดงาน Miss Thailand ทางชอง 7 คอนเสิรต Kenny G และมหกรรม
เซี่ยงไฮโชว เปนตน รวมถึงการดํ าเนินธุรกิจเพื่อสรางสรรคส่ือโฆษณาในรูปแบบใหม ๆ เพื่อเสนอทางเลือกใหมใหแกลูก
คา อาทิเชน การจัดการถายทอดสดฟุตบอลโลกในยิมเนเซี่ยมสนามกีฬาแหงชาติอยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความชัดเจน
ในการดํ าเนินธุรกิจของกลุมแม็ทชิ่ง บริษัทจะดํ าเนินธุรกิจรับจางจัดกิจกรรมการแสดงเพียงอยางเดียว โดยจะโอนธุรกิจ
ผลิตและบริหารเวลารายการโทรทัศน ไปใหบริษัท แม็ทชิ่ง บอรดคาสท จํ ากัด ดํ าเนินการตั้งแตป 2546 เปนตนไป

3. บริษัท แฟทแมน แอนด ลิตเติ้ลบอย จํ ากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2544 ดวยทุนจดทะเบียนเรียกชํ าระแลว
7.0 ลานบาท ดํ าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาใหแกลูกคาที่มีระดับงบประมาณซึ่งตํ่ ากวาของบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ
จํ ากัด (มหาชน)

บริษทั เกียรเฮด จาํกัด            
(ธรุกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณ)

บริษทั แฟทแมน แอนด ลิตเติล้บอย จาํกัด 
(ธรุกิจผลิตภาพยตรโฆษณา)

บริษทั แมท็ชิง่ บรอดคาสท จาํกัด 
(ธรุกิจผลิตรายการโทรทศัน)

บริษทั แมท็ชิง่ โมชัน่ พิคเจอร จาํกัด
(ธรุกิจผลิตภาพยนตร)

บริษัท แมท็ชิง่ สตูดิโอ จาํกัด (มหาชน)                         
(ธรุกิจผลติภาพยนตรโฆษณา)

บริษทั แมท็ชิง่ เอ็นเตอรเทนเมนท จาํกัด
(ธรุกิจจดักิจกรรมการแสดง)

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

87.99%
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4. บริษัท แม็ทชิ่ง โมชั่น พิคเจอร จํ ากัด กอตั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียนเรียกชํ าระแลว 1.0 ลาน
บาท ดํ าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตรไทยที่มีคุณภาพ

5. บริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท จํ ากัด กอตั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียนเรียกชํ าระแลว 1.0 ลานบาท
ดํ าเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนและบริหารชวงเวลาของรายการโทรทัศนดังกลาว และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
ดํ าเนินธุรกิจของกลุมแม็ทชิ่ง ธุรกิจการเชาชวงสัญญาณจากสถานีโทรทัศนเพื่อนํ ามาบริหารและแพรภาพรายการที่ผลิต
ไดแก รายการปลดหนี้ และรายการจานเด็ดเจ็ดยานนํ้ า ทางชอง 7 และการรับจางผลิตรายการโทรทัศนใหแกเจาของ
ชองสัญญาณ เชน รายการปากทองรองเซเวน ทางชอง UBC 7 ของบริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด จะถูกโอน
เขามาใหบริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท จํ ากัดดํ าเนินการแทน

2.3 โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทแม็ทชิ่ง
โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทฯ ในป 2545 สามารถจํ าแนกไดดังนี้

1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545
บริษัทผูดํ าเนิน สดัสวนการถือหุน (%)

พันบาท รอยละ

ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาทางทีวี MS และ FT 100.00%          402,688.79 58.0%

ธุรกิจผลิตรายการทีวี ME 87.99%            76,741.76 11.1%

ธุรกิจจัดแสดงโชว ME 87.99%          139,006.19 20.0%

ธุรกิจใหเชาอุปกรณและบริการ GH 100%            31,367.23 4.5%

รายไดจากการขายสินคา* MS  -            30,660.63 4.4%

รายไดอื่น ฯ** MS, ME, FT, GH -            13,717.86 2.0%

สวนแบงกํ าไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม OP 33.33%                   90.37 0.0%

รวม        694,272.82 100.0%

หมายเหตุ MS หมายถึง บริษัทฯ
ME หมายถึง บริษัท แม็ทช่ิง เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด
GH หมายถึง บริษัท เกียรเฮด จํ ากัด
FT  หมายถึง บริษัท แฟทแมน แอนด ลิตเติ้ลบอย จํ ากัด
OP หมายถึง บริษัท โอเรียลทัล โพสต ซ่ึงปจจุบันบริษัทฯ ไมไดรวมทุนในบริษัทดังกลาว

*รายไดจากการขายสินคา เปนรายการขายเครื่องจักรที่ MS นํ าเขามาใหแก GH ผานบริษัทลิซซ่ิง
**รายไดอื่น ๆ ประกอบดวย คาความนิยมติดลบตัดจายสุทธิซ่ึงเกิดจากการปรับโครงสรางทางธุรกิจของบริษัทฯ1 รายไดจากการ

ใหเชาฉากประกอบของ MS รายไดจากการขายสินทรัพยของ GH เปนตน
รายไดของกลุมแม็ทช่ิงที่แสดงในตารางดังกลาวจากงบการเงินรวมป 2545 ที่จัดทํ าโดยผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

2.4 เปาหมายในการดํ าเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเปนผูนํ าในธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาในระดับภูมิภาค อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะยังคง

ดํ ารงสถานะความเปนผูนํ าในธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาในระดับประเทศ ทั้งในดานคุณภาพของงานและรายไดจาก

                                                          
1 โปรดดรูายละเอยีดเพิ่มเติมในหัวขอที่ 12 เร่ืองฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงาน หนา 51



บริษัท แม็ทช่ิง สตดูโิอ จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 หนา 10

การผลิตภาพยนตรโฆษณา ซึ่งจะทํ าใหบริษัทฯ มีสวนแบงทางการตลาดมากที่สุดในธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาใน
ประเทศไทย

ในสวนของบริษัทยอย บริษัทฯ มีนโยบายใหบริษัทยอยดํ าเนินธุรกิจแตละประเภทอยางชัดเจน และสามารถดํ ารง
อยูไดดวยการดํ าเนินงานของแตละบริษัท รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจภายในกลุมแม็ทชิ่งใหมีธุรกิจทางดานสันทนาการ
และบันเทิงเพื่อสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน
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