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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1 ธุรกิจการผลิตภาพยนตรโฆษณา

3.1.1 ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ
1) ภาพยนตรโฆษณา มีลักษณะเปนภาพยนตรที่มีระยะเวลาในการเสนอในโทรทัศนภายในระยะเวลา

15, 30, 45, 60 วินาที เพื่อใชในการโฆษณาสินคาหรือเพื่อส่ือสารส่ิงที่ลูกคาตองการนํ าเสนอ โดยภาพยนตร
โฆษณาแตละเรื่องจะมีลักษณะในการนํ าเสนอแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความคิดริเริ่มสรางสรรคของบริษัทตัว
แทนโฆษณา และความสามารถของผูผลิตภาพยนตรโฆษณาในการสื่อแนวความคิดดังกลาวออกมา ซึ่งผูผลิต
ภาพยนตรโฆษณาแตละรายก็จะมีรูปแบบการนํ าเสนอที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับทักษะ ความชํ านาญ และแนว
คิดของผูผลิตรายนั้น ๆ รวมทั้งความพรอมของผูผลิตแตละรายทั้งในเรื่องนักแสดง ทีมงาน เส้ือผา อุปกรณ และ
การจัดหาสถานที่

2) การใหบริการปรับเปล่ียนงานโฆษณาที่เคยผลิตมาแลวเพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการใหมของลูกคา รวมถึงการจํ าหนายงานโฆษณาของบริษัทฯที่เคยผลิตมาแลวใหแกลูกคา อันเปนผลมา
จากความตองการของลูกคาในการจัดเก็บ หรือเผยแพรงานโฆษณาของตนเพิ่มเติม

ทั้งนี้ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาของกลุมแม็ทชิ่งดํ าเนินงานผานบริษัทฯ และบริษัทยอยคือ บริษัท
แฟทแมน แอนด ลิตเติ้ลบอย จํ ากัด โดยธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาสามารถสรางรายไดใหแกกลุมแม็ทชิ่งในป
2545 เปนจํ านวน 402.69 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 58 ของรายไดทั้งหมดของกลุมแม็ทชิ่ง

นโยบายราคาและการกํ าหนดราคา
การกํ าหนดราคาภาพยนตรโฆษณาแตละเรื่อง จะกํ าหนดตามระดับคุณภาพของงาน การผลิตฉาก

ประกอบ การจัดหานักแสดง สถานที่ถายทํ า และระยะเวลาที่ใชในการผลิต โดยนํ าตนทุนจากการประมาณการ
บวกกํ าไรเปนฐานในการกํ าหนดราคา

ลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาของกลุมแม็ทชิ่งในธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ ตาม

ลักษณะการติดตอ คือ
1) กลุมบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) คือบริษัทโฆษณาที่ใหคํ าแนะนํ าปรึกษาแกลูกคาซึ่งเปนเจา

ของสินคาที่ตองการนํ าเสนอภาพยนตรโฆษณา เนื่องจากโดยทั่วไปเจาของผลิตภัณฑหรือบริการจะวาจางบริษัท
ตัวแทนโฆษณาเพื่อทํ าหนาที่ดูแลดานการโฆษณาและประชาสัมพันธทั้งหมดใหแกเจาของผลิตภัณฑหรือบริการ
ดังกลาว โดยหากเปนการโฆษณาประชาสัมพันธทางโทรทัศน บริษัทตัวแทนโฆษณาจะทํ าหนาที่ในการคิดรูป
แบบการนํ าเสนอ (Storyboard) ผลิตภัณฑหรือบริการ และจะทํ าการวาจางผูผลิตภาพยนตรโฆษณาเพื่อผลิต
ภาพยนตรโฆษณาดังกลาวตอไป ทํ าใหบริษัทตัวแทนโฆษณาเปนกลุมลูกคาหลักที่สรางรายไดมากกวา 90%
ของรายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาทั้งหมดของกลุมแม็ทชิ่ง ซึ่งลูกคาของบริษัทฯ มีทั้งลูกคาที่เปนบริษัท
ตัวแทนโฆษณาที่ตั้งอยูในประเทศไทย และบริษัทตัวแทนโฆษณาในตางประเทศ เชน ญี่ปุน จีน อินโดนีเซีย มาเล
เซีย และสิงคโปร เปนตน
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2) กลุมบริษัทผูเปนเจาของผลิตภัณฑหรือบริการโดยตรง (Non-Agency) คือ บริษัท หางรานเอกชน
รวมถึงองคกรของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจทั่วไป ที่สามารถกํ าหนดแนวทางโฆษณาและประชาสัมพันธไดเอง จึง
สามารถลดขั้นตอนผานบริษัทตัวแทนโฆษณาได

ทั้งนี้ในชวงป 2544-2545 กลุมแม็ทชิ่งมีรายไดจากลูกคาดังกลาว ซึ่งสามารถแบงสัดสวนไดดังนี้
แบงตามประเภทลูกคา 

รายได 1 ต.ค. 43- 30 ก.ย. 44 1 ต.ค. 44- 30 ก.ย. 45
รายได

(ลานบาท)
จํ านวน
(ราย)

รายได
(ลานบาท)

จํ านวน
(ราย)

บริษัทฯ
บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) 271.43 27 328.57 36
บริษัทเจาของผลิตภัณฑ/บริการ 14.30 3 24.83 6
บริษัทที่เกี่ยวของ* 3.58 1 11.73 1
รวม 289.32 31 365.13 43
แฟทแมน แอนด ลิตเติ้ลบอย
บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) 19.03 12 52.12 11
บริษัทที่เกี่ยวของ** - - 3.21 2
รวม 19.03 12 55.33 13
หมายเหตุ * บริษัทที่เกี่ยวของ คือ ME โดยการใหบริการของ ME จะรวมการผลิตภาพยนตรโฆษณาใหแกลูกคาไปในตัว และ ME
จะให MS ผลิตภาพยนตรโฆษณาดังกลาวให

** บริษัทที่เกี่ยวของคือ ME และ MS โดย ME และ MS จะจางให FT ผลิตภาพยนตรโฆษณาใหแกลูกคาของตน

แบงตามแหลงที่มาของรายได
1 ต.ค. 43- 30 ก.ย. 44 1 ต.ค. 44- 30 ต.ค. 45
รายได

(ลานบาท)
จํ านวน
(ราย)

รายได
(ลานบาท)

จํ านวน
(ราย)

ในประเทศ-จากบริษัทฯ 251.51 26 303.68 39
ในประเทศ-จากแฟทแมนฯ 19.03 12 55.33 12
ตางประเทศ-จากบริษัทฯ 37.81 5 61.45 5
รวม 308.35 43 420.46 56

ในสวนของลูกคาในประเทศของบริษัทฯ หากพิจารณาถึงภาพยนตรโฆษณาที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อทํ าการ
โฆษณาประชาสัมพันธสินคาหรือบริการตาง ๆ แลว สามารถแบงออกเปนผลิตภัณฑหรือบริการไดดังนี้
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1 ต.ค. 2543-30 ก.ย. 2544 1 ต.ค. 2544-30 ก.ย. 2545
ประเภทผลิตภัณฑหรือบริการ

(ลานบาท) (ลานบาท)
เครื่องดื่มบํ ารุงกํ าลังและสุรา 14.75 6.85
นํ้ าอัดลมและเครื่องดื่ม 30.57 35.02

สินคาอุปโภคบริโภค 29.68 32.25

ผลิตภัณฑบํ ารุงผิวและทํ าความสะอาด 60.94 41.17

อาหาร ขนมขบเคี้ยว 32.61 37.12

องคกร 17.70 45.86

ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 21.85 33.84

ยานพาหนะ 19.50 37.93

อสังหาริมทรัพย 4.47 -

รวม* 232.09 270.05

หมายเหตุ: * เปนรายไดเฉพาะในสวนของการผลิตภาพยนตรโฆษณาของบริษัทฯ ซ่ึงไมรวมรายไดในการถายทํ าเพิ่มเติม หรือปรับ
ปรุง

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
ขั้นตอนการผลิตภาพยนตรโฆษณา สามารถแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นตอนการเตรียมงานกอนการถายทํ า (Pre-Production)
ขั้นตอนที่กํ าหนดกระบวนการดํ าเนินงานและระยะเวลา เพื่อใหเปนไปตามความตองการของบริษัทตัว

แทนโฆษณาและลูกคาซึ่งเปนเจาของผลิตภัณฑ โดยกระบวนการในขั้นตอนการเตรียมงานกอนการถายทํ าที่
สํ าคัญมีดังตอไปนี้

1.1 การประชุมเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติ (Internal Meeting) เปนขั้นตอนการตกลงและทํ า
ความเขาใจระหวางผูกํ ากับและบริษัทตัวแทนโฆษณา หรือลูกคา ถึงบทภาพยนตรโฆษณา เมื่อมีการตกลงถึงรูป
แบบหรือแนวทางของภาพยนตรโฆษณาแลว ผูกํ ากับจะใหฝายตาง ๆ ดํ าเนินการจัดเตรียมหาสถานที่ นักแสดง
เส้ือผา อุปกรณและฉาก

1.2 การจัดหาสถานที่ในการถายทํ า ทั้งนี้มี 2 ลักษณะคือ สถานที่ที่ใชถายทํ าภายนอก และสถาน
ที่ที่ถายทํ าในสตูดิโอ ซึ่งการจัดหาสถานที่จะตองมีการคํ านึงถึง ความสะดวกสบายในการถายทํ า ความเหมาะ
สมของสถานที่กับลักษณะของสินคาที่จะนํ าเสนอ งบประมาณที่จะตองใชในการเชาสถานที่ และเปนสถานที่ที่
ตรงตามแนวคิด (Concept) ในการทํ าโฆษณาดังที่ไดมีการตกลงกันไว

1.3 การคัดเลือกผูแสดง (Casting) ผูแสดงถือเปนองคประกอบสํ าคัญในการผลิตภาพยนตร
โฆษณาวาจะประสบความสํ าเร็จหรือไม ดังนั้นการคัดเลือกผูแสดงจึงถือเปนขั้นตอนที่สํ าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ทั้ง
นี้จะสรรหาหรือคัดเลือกผูแสดงจาก i)ฐานขอมูลของกลุมแม็ทชิ่งซึ่งมีหนวยงานที่ทํ าการคัดเลือกผูแสดงไวโดยมี
การเก็บขอมูลของผูที่มาคัดเลือกไวแยกเปนกลุม ๆ เพื่องายตอการคัดเลือก ii) บริษัทผูจัดหาผูแสดง (Modeling)
และ iii) นักแสดงหรือบุคคลที่เปนที่รูจักหรือนักแสดงที่ลูกคากํ าหนดมา

1.4 การเตรียมอุปกรณประกอบฉากและเครื่องแตงกาย กลุมแม็ทชิ่งจะมีฝายจัดเตรียมอุปกรณ
ประกอบฉาก และฝายเครื่องแตงกาย เพื่อรับผิดชอบงานในดานดังกลาว
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1.5 การทํ าบทโฆษณาสํ าหรับการถายทํ า ซึ่งคลอบคลุมรายละเอียดในการถายทํ าทุกอยาง ตั้งแต
ฉาก มุมกลอง ขนาดภาพ ความยากในแตละฉาก ตลอดจนเรื่องการแสดงของผูแสดงในแตละฉาก

เมื่อมีการเตรียมการดังกลาวขางตนแลว ทางทีมงานผูรับผิดชอบจะมีการประชุมถึงความคืบหนา และ
ทํ าความเขาใจในการปฏิบัติงาน หากมีการแกไขปรับปรุงในสวนใดก็จะมีการรับรูกันในขั้นนี้

2) ขั้นตอนการถายทํ า (Production)
ถือเปนขั้นตอนที่สํ าคัญที่สุดของกระบวนการผลิตภาพยนตรโฆษณา เนื่องจากเปนขั้นตอนที่นํ าความ

คิดจากฝายสรางสรรค (Creative) มาทํ าการถายทํ า ซึ่งองคประกอบที่สํ าคัญของขั้นตอนนี้คือ ผูกํ ากับภาพยนตร
โฆษณา (Director) เนื่องจากเปนผูทํ าความเขาใจบทภาพยนตร (Storyboard) และแปลบทดังกลาวออกมาเปน
ภาพยนตร รวมทั้งยังเปนผูควบคุมแนวทางการดํ าเนินงาน และกํ าหนดบทบาทและหนาที่ของผูรวมงาน นอกจาก
ผูกํ ากับภาพยนตรแลว องคประกอบอื่น ๆ ที่มีสวนสนับสนุนในการผลิตภาพยนตรโฆษณา ไดแก

2.1 ทีมผูผลิตงาน ซึ่งนอกจากจะมีผูกํ ากับแลว ยังประกอบดวย ผูชวยผูกํ ากับภาพยนตรโฆษณา
(Assistant Director) ผูอํ านวยการผลิต (Producer) ผูชวยการผลิต (Producer Assistant)

2.2 ทีม Productive Service คือทีมงานที่ชวยใหการผลิตของทีมผูผลิตงานนั้นมีความรวดเร็วมาก
ขึ้น โดยจะทํ างานตามความตองการของฝายผลิต ซึ่งประกอบดวย ฝายสรางสรรคบอรด (Pre-Pro.Man) ฝาย
ชางภาพ (Camera) ฝายจัดหาผูแสดง (Casting) ฝายศิลปกรรม (Art)

3) ขั้นตอนหลังการถายทํ า (Post-Production)
หลังจากไดทํ าการบันทึกภาพลงแผนฟลมภาพยนตรหรือวีดีโอ (Pre-Mastering) เรียบรอยแลว ขั้นตอน

ตอมาเปนขั้นตอนตัดตอ ตกแตงเสียงเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถเรียงลํ าดับภาพ รวมไปถึงการทํ า special effect
ตางๆ เพื่อใหประกอบเปนเรื่องราวที่สามารถสื่อสารใหผูชมเกิดความเขาใจได ขั้นตอนนี้ตองอาศัยองคประกอบ
สํ าคัญคือฝายตัดตอหลังการถายทํ า (Post) ประกอบดวยบุคลากรที่มีเทคนิคและความชํ านาญในการตัดตอ
นอกจากนี้ยังตองอาศัยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทํ าใหภาพยนตรโฆษณาที่ผลิตออกมาสื่อสารขอมูล
ตามที่ลูกคาและผูกํ ากับตองการได

ซึ่งองคประกอบที่สํ าคัญในการผลิตภาพยนตรโฆษณาทั้ง 3 ขั้นตอนดังกลาว ไดแก บุคลากรซึ่งเปนทีม
งานฝายผลิต และอุปกรณในการถายทํ า สํ าหรับอุปกรณในการถายทํ า กลุมแม็ทชิ่งไดมีการเชาอุปกรณดังกลาว
จากบริษัท เกียรเฮด จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน ในสวนของบุคลากร ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2545
บุคลากรในฝายการผลิตภาพยนตรโฆษณาที่อยูในสังกัดบริษัทฯ มีจํ านวนทั้งส้ิน 91 คน โดยเปนผูกํ ากับที่อยูใน
สังกัดจํ านวน 7 คน และ ผูกํ ากับนอกสังกัด อีกจํ านวน 3 คน ซึ่งสามารถผลิตภาพยนตรใหแกบริษัทฯ ไดทั้งส้ิน
124 เรื่องในป 2545 โดยกํ าลังการผลิตดังกลาวยังไมสามารถรองรับงานที่มานํ าเสนอใหบริษัทฯ ผลิต อันเปนผล
มาจากกํ าลังการผลิตที่มีอยูอยางจํ ากัด
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ตารางกํ าลังการผลิตภาพยนตรโฆษณาในป 2544 และ 2545
1 ต.ค. 2543 – 30 ก.ย. 2544 1 ต.ค. 2544 – 30 ก.ย. 2545

ภาพยนตรโฆษณาในประเทศ
-MS 95 102
-FT 17 34
ภาพยนตรโฆษณาตางประเทศ
-MS 19 22
รวม 131 158

ปจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรที่ทํ าหนาที่ผลิตภาพยนตรโฆษณาจํ านวนทั้งส้ิน 93 คน โดยมีผูกํ ากับที่อยูใน
สังกัดจํ านวน 10 คน และ ผูกํ ากับอิสระ (Freelance) ที่รับเฉพาะงานของบริษัทฯ อีกจํ านวน 3 คน

การตลาดและภาวะการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตภาพยนตรโฆษณาเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากอุตสาหกรรมโฆษณาโดยเฉพาะ

การใชโฆษณาผานสื่อโทรทัศน ซึ่งในชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทย อุตสาหกรรม
โฆษณาไดรับผลกระทบจากวิกฤตดังกลาว เนื่องจากธุรกิจหลายแหงมีการปดกิจการ ขณะที่ธุรกิจที่ยังดํ าเนินงาน
ตอมีการควบคุมตนทุนเพื่อใหสามารถดํ ารงกิจการใหอยูรอดได สงผลใหยอดใชจายโฆษณาลดลงซึ่งรวมถึงงบ
ประมาณในสวนการผลิตภาพยนตรโฆษณามีการจํ ากัดตามไปดวย ซึ่งการอยูรอดของผูประกอบธุรกิจผลิตภาพ
ยนตรโฆษณานอกจากจะตองควบคุมตนทุนแลว ยังตองควบคุมการผลิตผลงานใหมีคุณภาพ เพื่อสรางความ
สามารถในการแขงขันในภาวะที่ความตองการมีอยูอยางจํ ากัด

อยางไรก็ตามในชวง 2-3 ปที่ผานมา เศรษฐกิจภายในประเทศและภูมิภาคเริ่มมีการฟนตัว ดังจะเห็นได
จาก GDP ซึ่งเปนตัวเลขบงชี้การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยคาดวาในป 2545
GDP จะอยูที่ระดับ 4.0-4.5%1 สงผลใหธุรกิจหลายประเภทมีการฟนตัว อยางไรก็ตามการฟนตัวของธุรกิจดัง
กลาวยังอยูในระยะเริ่มตน ซึ่งผูประกอบการของธุรกิจแตละประเภทตองเผชิญกับภาวะการแขงขันเพื่อใหไดสวน
แบงทางการตลาดของธุรกิจที่ตนเองดํ าเนินอยูใหมากที่สุด โดยเฉพาะในสภาวะความตองการของลูกคาที่มีอยู
อยางจํ ากัดในบางผลิตภัณฑหรือบริการ ซึ่งกลยุทธอยางหนึ่งที่ธุรกิจดังกลาวนํ ามาใชในการแขงขันคือ การใชกล
ยุทธทางการตลาดโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ สงผลใหมีการใชจายในดานโฆษณาเพิ่มมากขึ้น และเปน
ปจจัยหลักที่ทํ าใหธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณามีการเติบโตตามไปดวย

โดยในชวงป 2543-2545 อุตสาหกรรมโฆษณามีการเติบโตอยางตอเนื่องถึงแมในป 2544 จะมีการเติบ
โตเพียงเล็กนอยคือเติบโตประมาณ 3.78% จากป 2543 แตในป 2545 คาดวาจะมีการเติบโตในอัตราที่เพิ่มมาก
ขึ้น ทั้งนี้ในชวงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2545 อุตสาหกรรมโฆษณามีการเติบโตประมาณ 13.43% เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน และคาดวาใน 2545 จะมีการเติบโตประมาณ 12-13% หรือคาดวาจะมีการใชงบโฆษณา
รวมทั้งปประมาณ 60,000 ลานบาท2

                                                          
1 แหลงที่มา: National Economic and Social Development Board (NESDB), September 16, 2002
2 Ac Neilsen
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ตารางแสดงคาใชจายผานสื่อโฆษณาในป 2543-2545 หนวย: ลานบาท
2543 2544 ม.ค.-พ.ย. 2545

โทรทัศน 30,472.3 32,878.9            33,947.94
วิทยุ 5,059.6 5,090.6              5,549.43
หนังสือพิมพ 10,888.6 9,557.9            10,037.67
นิตยสาร 2,709.1 3,106.4              3,253.16
โรงภาพยนตร 325.2 367.8                 510.27
สื่อกลางแจง 1,255.2 1,442.4              1,558.16
สื่อเคลื่อนที่ 355.2             554.2                 575.53
รวม    51,065.20       52,998.20          55,432.15
แหลงที่มา: Ac Neilsen

ตารางเปรียบเทียบคาใชจายผานสื่อโฆษณาในชวงเดือนมกราคม-พฤศจิกายนของป 2544 และ 2545  หนวย: ลานบาท
ม.ค. - พ.ย. 2544 ม.ค. – พ.ย. 2545 อัตราการเติบโต

โทรทัศน               30,131.05 62.22%            33,947.94 61.24% 12.67%
วิทยุ                   4,664.60 9.63%              5,549.43 10.01% 18.97%
หนังสือพิมพ                   8,644.89 17.85%            10,037.67 18.11% 16.11%
นิตยสาร                   2,828.91 5.84%              3,253.16 5.87% 15.00%
ภาพยนตร                      330.44 0.68%                 510.27 0.92% 54.42%
สื่อกลางแจง                   1,312.29 2.71%              1,558.16 2.81% 18.74%
Transit                      515.42 1.06%                 575.53 1.04% 11.66%
รวม              48,427.60 100.00%          55,432.15 100.00% 14.46%
แหลงที่มา: Ac Neilsen

การเติบโตของคาใชจายผานสื่อโฆษณาดังกลาวเปนผลมาจากการใชจายโฆษณาในชวงมหกรรม
ฟุตบอลโลก การใชจายงบโฆษณาของธุรกิจในกลุมธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีการใชจายงบโฆษณาในชวงเดือน
มกราคม-พฤศจิกายน 2545 เพิ่มขึ้น 80% จากชวงเดียวกันในป 2544 นอกจากนี้ยังมีกลุมธุรกิจจัดนิทรรศการ
แสดงสินคา กลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย การใชจายของภาครัฐ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย การโฆษณา
ประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล และการแขงขันของธุรกิจเครื่องดื่มบํ ารุงกํ าลัง



บริษัท แม็ทช่ิง สตดูโิอ จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 หนาที่ 17

ตารางเปรียบเทียบคาใชจายโฆษณาผานสื่อแบงตามประเภทสินคา หนวย: ลานบาท

ประเภทผลิตภัณฑหรือบริการ ม.ค. - พ.ย. 2544 ม.ค. - พ.ย. 2545 การเติบโต (%)

ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 1,368.94 2,463.69 80.0%
องคกรรัฐ 1,328.41 1,454.46 9.5%
สุรา และเบียร 1,268.56 1,203.58 -5.1%
ผลิตภัณฑบํ ารุงผิวหนา 1,015.26 1,118.78 10.2%
โครงการที่อยูอาศัย 782.81 1,028.43 31.4%
นิทรรศการแสดงสินคา 734.31 953.76 29.9%
ภาพยนตร 703.05 868.76 23.6%
ยานพาหนะ 789.28 810.33 2.7%
องคกรการสื่อสาร 1,252.62 783.68 -37.4%
เครื่องดื่มบํ ารุงกํ าลัง 483.33 734.45 52.0%
แหลงที่มา: Ac Neilsen

สํ าหรับธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาซึ่งเกี่ยวเนื่องจากอุตสาหกรรมโฆษณาที่ผานสื่อทางโทรทัศน ยังคง
มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งในป 2544 งบใชจายโฆษณาผานโทรทัศนมีอัตราการ
เติบโตประมาณ 8% เมื่อเทียบกับป 2543 และคาดวางบใชจายโฆษณาผานโทรทัศนในป 2545 จะมีอัตราการ
เติบโตประมาณ 9%3 สํ าหรับภาวะอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตรโฆษณาในป 2546 มีโอกาสเติบโตสูงอยางตอ
เนื่องจากปที่ผานมาเนื่องจาก

• สภาวะเศรษฐกิจที่คาดวาจะมีการเติบโตประมาณ 4.0%4 ในป 2546   อันเปนผลมาจากมาตรการสง
เสริมเศรษฐกิจจากภาครัฐบาล รวมทั้งการฟนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจบันเทิงโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับ
ภาพยนตร เปนตน

• การแขงขันอยางรุนแรงของธุรกิจบางประเภท เชน ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ ธุรกิจจํ าหนายรถยนตร รวม
ทั้งธุรกิจจํ าหนายสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป ทํ าใหธุรกิจดังกลาวมีการใชงบโฆษณาเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการทํ ากลยุทธทางการตลาด ทั้งนี้คาดวาในป 2546 คาใชจายในการโฆษณาจะเพิ่มขึ้นเปน 70,000 ลานบาท5

ซึ่งจะสงผลใหอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตรโฆษณามีการเติบโตตามไปดวย
• ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาพยนตรโฆษณาที่จะส่ือขอความหรือส่ิงที่เจาของผลิต

ภัณฑหรือบริการไปยังผูบริโภคหรือลูกคาไดตามที่ตองการ ซึ่งประสิทธิผลของภาพยนตรโฆษณาขึ้นอยูกับความ
คิดริเริ่มสรางสรรค การวางแผนในการนํ าเสนอ และการนํ าแนวคิดนั้นมาผลิตเปนภาพยนตรโฆษณาที่มีเนื้อหา
รูปแบบใหมๆ และมีคุณภาพ  ถึงแมปจจุบันการโฆษณาสามารถผานสื่อไดหลายรูปแบบ แตการโฆษณาผานสื่อ
โทรทัศนยังถือเปนส่ือที่สามารถเขาถึงผูชมหรือผูบริโภคไดมากที่สุด ดังจะเห็นไดจากงบโฆษณาผานสื่อโทรทัศน
ที่ยังคงดํ ารงสัดสวนสูงสุดเมื่อเทียบกับส่ือโฆษณารูปแบบอื่น ๆ คืออยูในระดับประมาณ 60% และมีแนวโนมที่
จะเติบโตอยางตอเนื่อง

                                                          
3 AC Neilsen
4 ที่มา: ซิตี้กรุป
5 “อตุฯบันเทิงป 46 รอนแรงคาดโต 20%”, เศรษฐกิจการเงิน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 มกราคม 2546 หนา 15
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• การที่บริษัทตัวแทนโฆษณาในตางประเทศหันมานิยมใชบริษัทผลิตภาพยนตรโฆษณาในประเทศไทย
ผลิตภาพยนตรโฆษณา เนื่องจากคุณภาพในการผลิตภาพยนตรโฆษณาเปนที่ยอมรับ และเมื่อเทียบกับคูแขงใน
ตางประเทศแลวมีราคาที่ถูกกวา  ซึ่งหากพิจารณาการขยายตัวของอุตสาหกรรมโฆษณาของประเทศในภูมิภาค
เอเชียแลว จะพบวากลุมประเทศดังกลาวมีการใชงบโฆษณาในป 2545 เพิ่มขึ้นจากป 2544 อยางชัดเจน โดย
เฉพาะประเทศจีน และอินเดียที่มีอัตราการเติบโตคาใชจายในการโฆษณาในไตรมาส 2 ป 2545 เพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันในป 2544 ถึง 33%

ตวัเลขการใชจายในการโฆษณาแยกตามประเทศในภูมิภาคเอเชีย (เมษายน-มิถุนายน) หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ
ประเทศ ไตรมาส 2 ป 2544 ไตรมาส 2 ป 2545 การเปลี่ยนแปลง

จีน 2,885 3,841 33%
เกาหลีใต 1,138 1,374 21%
อินเดีย 827 1,099 33%
ฮองกง 933 1,052 13%
ฟลิปนส 360 384 7%
ไทย 312 356 15%
อินโดนีเซีย 218 310 42%
มาเลเซีย 203 238 17%
สิงคโปร 227 216 -5%
ที่มา: Neilsen Media Research

ตารางแสดงคาใชจายผานสื่อโฆษณาของประเทศญี่ปุน หนวย: พนัลานบาท
(ณ อัตราแลกเปลี่ยน 35.60 บาทตอ 100 เยน)

2542 2543 2544

ผานสื่อโฆษณาหลัก   1,313.00   1,413.57   1,384.34

โทรทัศน       680.71       740.23       736.24

คาใชจายผานสื่อโฆษณาทั้งหมด   2,029.06   2,175.23   2,156.65

คาใชจายผานสื่อโทรทัศน/คาใชจายสื่อโฆษณาทั้งหมด 34% 34% 34%

แหลงที่มา: Dentsu Inc.6

ในสวนของบริษัทฯ ที่ผานมามีลูกคาจากตางประเทศประมาณ 17% ของรายไดจากการผลิตภาพยนตร
โฆษณาในป 2545 ซึ่งรายไดดังกลาวประมาณ 80-90% เปนรายไดจากลูกคาประเทศญี่ปุน การที่ประเทศญี่ปุน
มีการใชจายผานสื่อโฆษณามากเปนอันดับ 2 ของโลก   โดยมีมูลคาการใชจายผานสื่อโฆษณาที่มีมูลคามากกวา
สองลานลานบาท และเปนการใชจายผานสื่อโทรทัศนประมาณ 34% ของคาใชจายผานสื่อโฆษณาดังกลาว การ
ที่บริษัทฯ สามารถผลิตภาพยนตรโฆษณาที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของบริษัทตัวแทนโฆษณาและเจาของสินคา
รวมถึงราคาในการผลิตถูกกวาหากเปรียบเทียบกับบริษัทผลิตภาพยนตรโฆษณาในญี่ปุน ทํ าใหที่ผานมาบริษัท
ตัวแทนโฆษณาในญี่ปุนหันมาจางบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ มุงหวังที่จะเพิ่มรายไดจากลูกคาในตาง
                                                          
6 www.dentsu.co.jp
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ประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุนใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทไดมีการจัดตั้งทีมงานฝายการผลิตภาพยนตร
โฆษณาตางประเทศเพื่อรองรับการขยายตลาดในตางประเทศดังกลาว

ภาวะการแขงขันและกลยุทธทางการตลาด
ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาเปนธุรกิจที่มีผูแขงขันมากราย แตหากพิจารณาถึงผูผลิตภาพยนตร

โฆษณาที่จัดตั้งในรูปองคกรธุรกิจที่มีการดํ าเนินงานที่เปนระบบ มีสถานะที่ม่ันคง และเปนที่ไวใจของลูกคาที่มีงบ
ประมาณในระดับสูงแลว จะพบวามีผูผลิตที่มีการจัดตั้งเปนบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงกวา 5 ลานบาทเพียง 7
ราย7 ซึ่งการที่ผูผลิตภาพยนตรโฆษณาแตละรายจะไดรับงานจากบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือจากลูกคาเจาของ
ผลิตภัณฑหรือบริการนั้น ขึ้นอยูกับความพรอมและความมั่นคงของบริษัทในการรองรับงาน และที่สํ าคัญคือ
ความสามารถในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ โดยสามารถเห็นไดจากผลงานในอดีตรวมถึงรางวัลที่ผูผลิตดัง
กลาวไดรับ ซึ่งปจจัยที่จะทํ าใหผลงานดังกลาวมีคุณภาพไดนั้น ขึ้นอยูกับบุคลากรโดยเฉพาะผูกํ ากับและทีมงาน
ฝายผลิตที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความชํ านาญและประสบการณ การมีฝายสนับสนุนการทํ างานที่มีความ
พรอม และความสามารถของผูผลิตแตละรายที่จะสามารถจัดสรรองคประกอบทุกอยางใหสามารถผลิตผลงาน
ตามที่ลูกคาตองการไดภายในเวลาและงบประมาณที่กํ าหนด

สํ าหรับบริษัทฯ ซึ่งดํ าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณามากวา 10 ป มีการผลิตภาพยนตรโฆษณาที่มี
คุณภาพและเปนที่ยอมรับทั้งในลูกคาและประชาชนทั่วไป เชน “ไอฤทธิ์กินแบล็ค” “ก็อตซิลลา ปตท.” “มีสทีน”
“คาราบาวแดง” “ลูกทุง-เครื่องดื่มบํ ารุงกํ าลัง” และ “ไฮโดรไลท” เปนตน ทํ าใหบริษัทฯ มีรายไดจากการผลิตภาพ
ยนตรโฆษณาเติบโตอยางตอเนื่องแมในชวงวิกฤตเศรษฐกิจที่ GDP และคาใชจายผานโฆษณามีอัตราการเติบโต
ติดลบก็ตาม สงผลใหบริษัทฯ มีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และทํ าใหบริษัทฯ มีสวนแบงทาง
การตลาดมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงรายอื่น โดยในป 2545 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดเทากับ 8.2%

รปูภาพแสดงรายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาตั้งแตป 2536-2545 เปรียบเทียบกับการเติบโตของ GDP และคาใช
จายโฆษณาผานสื่อโทรทัศน

หมายเหตุ ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย, AC Neilsen และบริษัทฯ

                                                          
7 ขอมูลจากงบบัญชีของแตละบริษัทในป 2544
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หมายเหตุ: ขอมูลจาก AC Neilsen และจากการประมาณการของบริษัทฯ

และเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงได กลุมแม็ทชิ่งมุงที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของลูก
คาและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใชความไดเปรียบในการแขงขันคือ

• ผลงานในอดีตที่เปนที่ยอมรับของลูกคา โดยในชวงที่ผานมากลุมแม็ทชิ่งสามารถผลิตภาพยนตร
โฆษณาไดปละประมาณ 131-158 เรื่อง และภาพยนตรโฆษณาของกลุมไดรับการเสนอใหเขาชิงรางวัลจากองค
กรที่เปนที่ยอมรับในวงการผลิตภาพยนตรโฆษณา เชน รางวัลเหรียญทองแดงและเหรียญเงินจากสถาบัน
International Advertising Festival Lions ในการผลิตภาพยนตรโฆษณาแบล็คแคทวิสกี้และมิสทีนในป 2540
และ 2542 ตามลํ าดับ รางวัลเหรียญทองจาก TACT Award ในป 2542 รางวัล Best in Category
(Cosmetic/Toiletries/Personal Products/Sports) จาก BAD Award ในป 2543 และรางวัลเหรียญทองจาก
TACT Award ในป 2545 ประเภทหมวดผลิตภัณฑของขบเคี้ยว ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑเครื่องสํ าอาง
และของใชสวนตัว ผลิตภัณฑอุปกรณเครื่องใชไฟฟา และธุรกิจบริการ เปนตน

• การมีบุคลากรที่มีประสบการณและความชํ านาญ โดยเฉพาะผูกํ ากับ ซึ่งปจจุบันกลุมแม็ทชิ่งมีผู
กํ ากับที่อยูในสังกัดจํ านวน 13 ทาน ซึ่งแตละทานมีฝมือเปนที่ยอมรับของลูกคา และคนในวงการ  ในสวนของทีม
งานและฝายสนับสนุน กลุมแม็ทชิ่งมีทีมงานที่มีความพรอม โดยบุคลากรแตละคนมีทักษะ ความชํ านาญ และ
ประสบการณในการมีสวนสนับสนุนการผลิตภาพยนตรโฆษณา ปจจุบันในสวนของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีทีม
งานที่สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ ทีมงานผลิตตางประเทศ และทีมงานผลิตภายในประเทศ

• การมีอุปกรณในการผลิตภาพยนตรโฆษณาที่ทันสมัยและครบถวน เนื่องจากกลุมแม็ทชิ่งมีบริษัท
เกียรเฮด จํ ากัด ซึ่งทํ าหนาที่จัดหาอุปกรณในการผลิตใหแกบริษัทในกลุม ทํ าใหกระบวนการผลิตภาพยนตร
โฆษณาของกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

• การมีการจัดการที่เปนระบบ และทันสมัยในการจัดการ ซึ่งรวมถึงฐานขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ในการ
ผลิตภาพยนตรโฆษณา นักแสดง การมีฝายจัดฉากที่มีฝมือเปนที่ยอมรับ เปนตน ซึ่งการจัดการดังกลาวยังชวย

2543

6.2%

93.8%

2545

8.2%

91.8%

* ประมาณ 10% ของคาใชจายโฆษณาผานส่ือโทรทัศน

**รายไดจากลูกคาในประเทศ

ขนาดอุตสาหกรรม          =   3,288   
รายไดของบริษัทฯ           =  251.51 

ขนาดอุตสาหกรรม         =   3,685 
รายไดของบริษัทฯ          =  303.68  

ขนาดอุตสาหกรรม*          =   3,229
รายไดของบริษัทฯ**        =   189.12

2544

7.6%

92.4%

รปูภาพแสดงสวนแบงทางการตลาดของรปูภาพแสดงสวนแบงทางการตลาดของแมท็แมท็ชิง่ชิง่  สตูสตูดิดโิอโอ

หนวย: ลานบาท
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ลดตนทุนในการผลิตบางสวนไดอีกดวย เนื่องจากสามารถนํ าขอมูล หรืออุปกรณฉากทั้งหมดหรือบางสวนกลับ
มาใชไดอีก

• การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะทํ าใหกลุมแม็ทชิ่งเปนที่รูจัก และยอมรับจากลูกคาทั้ง
ในและตางประเทศ ในฐานะที่เปนองคกรที่มีระบบการดํ าเนินงานที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้การที่บริษัทฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยยังเปนการสรางความไดเปรียบในแงการเพิ่มชองทางในการระดมทุนจากตลาดทุน
ซึ่งจะทํ าใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มกํ าลังการผลิต หรือขยายธุรกิจจากแหลงเงินทุนที่มีตนทุนตํ่ ากวา

งานที่ยังไมไดสงมอบ
ปจจุบันในสวนของบริษัทฯ มีงานการผลิตภาพยนตรโฆษณาที่ยังอยูในระหวางการสงมอบและคาดวาจะ

ผลิตเสร็จภายในชวงเดือนมกราคม-มีนาคม 2545 เปนมูลคา 111.84 ลานบาท

3.2 ธุรกิจใหเชาอุปกรณและบริการ
3.2.1 ลักษณะการใหบริการ
การใหเชาอุปกรณในการถายทํ าภาพยนตร, ละคร, ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนใหกับบริษัทผูผลิต

ดังกลาว โดยอุปกรณที่ใหเชาหลัก ๆ มี 4 ประเภทคือ
- อุปกรณกลอง เชน Evolution Camera KIT PL Mount, Production KIT PL Mount, High Speed

Production KIT PL, Lenses และ Filters เปนตน
- อุปกรณไฟ เชน Tungsten, Daylight และ Florescent เปนตน
- อุปกรณเสียง เชน เครื่องอัดเสียง เครื่องประกอบเสียง และไมโครโฟน เปนตน
- อุปกรณกริ๊ป เชน เครน และดอลลี่ สํ าหรับติดตั้งกลองถาย
- อุปกรณริก เปนอุปกรณที่จัดทํ าขึ้นมาเปนพิเศษเพื่อใชในการถายทํ าใหไดภาพยนตรโฆษณาตาม

ตองการของลูกคาโดยเฉพาะ เชน สลิง อุปกรณติดตั้งในรถยนตเพื่อใหสามารถทํ าการถายทํ าขณะรถวิ่งได
เปนตน

รวมถึงการใหบริการจัดบุคลากรที่มีทักษะ ความชํ านาญ และความรูในการใชอุปกรณไปพรอมกับ
อุปกรณดังกลาวดวย เพื่อเปนการใหบริการลูกคาและรักษาอุปกรณไปพรอมกัน โดยมีการจัดสงอุปกรณถึงสถาน
ที่ถายทํ า นอกจากนี้เกียรเฮดยังมีการลงทุนในรถยนตร รถบรรทุก 6 ลอ และรถบัสเพื่ออํ านวยความสะดวกใน
เรื่องขนสงอุปกรณและการถายทํ า

โดยในป 2545 ธุรกิจใหเชาอุปกรณและบริการสามารถสรางรายไดใหแกกลุมแม็ทชิ่ง 31.37 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.5 ของรายของกลุมแม็ทชิ่ง

นโยบายราคาและการกํ าหนดราคา
บริษัทมีนโยบายในการกํ าหนดราคาใหเปนมาตรฐาน และสามารถแขงขันกับคูแขงได โดยระดับราคา

กํ าหนดจากตนทุนของอุปกรณและคาใชจายในการบํ ารุงรักษาบวกกํ าไรหรือผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม
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ลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1) บริษัทในกลุมแม็ทชิ่ง เนื่องจากบริษัทในกลุมแม็ทชิ่งมีการดํ าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา และ

รายการทางโทรทัศน ซึ่งมีการใชอุปกรณของเกียรเฮดอยูตลอดเวลา โดยในชวง 2 ปที่ผานมารายไดจากการให
เชาอุปกรณประมาณ 65% มาจากการใหบริษัทในกลุมแม็ทชิ่ง

2) บริษัทนอกกลุมแม็ทชิ่ง ไดแก
- บริษัทที่ดํ าเนินธุรกิจใหเชาอุปกรณ ซึ่งบางครั้งขาดอุปกรณที่ลูกคาตองการ บริษัทดังกลาวจะ

ทํ าการเชาอุปกรณตอจากบริษัท
- บริษัทผลิตภาพยนตรโฆษณา
- บริษัทผลิตรายการโทรทัศน และละคร
- บริษัทผลิตภาพยนตรเรื่องทั้งของในประเทศและตางประเทศ

การจัดหาอุปกรณและบริการ
1) อุปกรณ บริษัทมีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและตรงตามความตองการของลูกคา

ในราคาที่เหมาะสมเปนหลัก  ซึ่งสวนใหญเปนอุปกรณที่นํ าเขาจากตางประเทศ เนื่องจากเปนสินคาที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน อยางไรก็ตามหากสามารถจัดซื้อจากแหลงภายในประเทศ ณ ราคาที่เหมาะสม บริษัทก็เลือกที่
จะจัดซื้อจากแหลงภายในประเทศ

2) บุคลากร เนื่องจากบุคลากรเปนสวนสํ าคัญอยางหนึ่งในการประกอบธุรกิจใหเชาอุปกรณ บริษัทจึง
มีนโยบายในการฝกอบรมใหพนักงานมีทักษะและความชํ านาญในการใชอุปกรณเครื่องมือ และเก็บรักษา
อุปกรณดังกลาว

การตลาดและภาวะการแขงขัน
กลยุทธทางการตลาด
1) การมีอุปกรณทุกประเภทตามที่ลูกคาตองการ โดยอุปกรณยังอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ
2) การมีบุคลากรที่มีความรู และทักษะในการใชอุปกรณ เพื่อใหบริการแกลูกคา
3) ราคาเชาที่เปนมาตรฐาน และสรางผลตอบแทนที่เหมาะสม
ภาวะอุตสาหกรรม
ธุรกิจใหเชาอุปกรณเปนธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรโฆษณา ละคร รายการ

ทางโทรทัศน การจัดกิจกรรมรายการแสดง และภาพยนตร ซึ่งแนวโนมอุตสาหกรรมธุรกิจใหเชาอุปกรณมีโอกาส
เติบโตเนื่องจาก

• ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา มีการเติบโตอยางตอเนื่องตามสภาวะอุตสาหกรรมโฆษณาผานสื่อโทร
ทัศน โดยเฉพาะในชวงที่ผานมาที่ภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวทํ าใหธุรกิจตาง ๆ หันมาใชงบโฆษณาผานสื่อโทร
ทัศนเพื่อทํ าการตลาดเพิ่มมากขึ้น 

• ธุรกิจผลิตละครโทรทัศน รายการทางโทรทัศน และ การจัดกิจกรรมการแสดง ที่มีการผลิตอยูอยางตอ
เนื่อง เพราะเปนธุรกิจที่มีความตองการ และเปนที่นิยมจากผูชมอยูอยางสมํ่ าเสมอ

• ธุรกิจผลิตภาพยนต ในชวงที่ผานมาถือเปนธุรกิจที่มีความตองการใชอุปกรณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
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- ภาพยนตรไทยเปนที่นิยมของผูชมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทํ าใหมีการผลิตภาพยนตรเพิ่มมากขึ้น โดยในป
2545 มีผลงานภาพยนตรไทยที่ออกมาสูตลาดประมาณ 248 เรื่อง และคาดวาในป 2546 จะมีการผลิตภาพยนตร
ไทยอีกประมาณ 509 เรื่อง สงผลใหมีการเชาอุปกรณเพื่อถายทํ าภาพยนตรดังกลาวมากขึ้นตามไปดวย

- การที่ประเทศไทยมีสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม เปนที่ยอมรับจากตางชาติ รวมถึงการที่รัฐบาลไทย
มีการสนับสนุนใหผูผลิตภาพยนตรตางประเทศเขามาดํ าเนินการถายทํ าภาพยนตรได สงผลใหมีผูผลิตภาพยนตร
จากตางประเทศเขามาผลิตภาพยนตรในประเทศไทยอยางตอเนื่อง ซึ่งการผลิตภาพยนตรตางประเทศแตละเรื่อง
สวนใหญจะมีงบในการใชอุปกรณเพื่อการถายทํ าอยูในระดับสูง และการเชาอุปกรณในประเทศไทยมีราคาถูก
กวา ไมตองเสียเวลาในการขนเครื่องมืออุปกรณเขามาในประเทศซึ่งจะตองมีขั้นตอนในการนํ าของเขามาใน
ประเทศที่ยุงยาก ทํ าใหผูผลิตภาพยนตรตางประเทศสวนใหญหันมาเชาอุปกรณจากแหลงในประเทศ

ภาวะการแขงขัน
หากพิจารณาธุรกิจใหเชาอุปกรณในประเทศไทยแลวจะพบวาผูประกอบธุรกิจใหเชาอุปกรณมีอยู

จํ านวนมาก แตเมื่อคํ านึงถึงความตองการในการใชอุปกรณดังกลาวแลว ธุรกิจใหเชาอุปกรณในประเทศไทยยัง
ไมสามารถตอบสนองความตองการไดเพียงพอ เนื่องจากปริมาณอุปกรณที่มีความทันสมัย และสามารถใชงาน
ตามที่ลูกคาตองการมีอยูอยางจํ ากัด ผูประกอบการบางรายมีอุปกรณเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
ตน ขณะที่ผูประกอบการบางรายถึงแมจะมีอุปกรณเปนจํ านวนมาก แตอุปกรณดังกลาวลาสมัย และไมเปนที่
ตองการของลูกคา ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะผูประกอบธุรกิจที่ใหเชาอุปกรณที่มีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับของลูก
คาและคนในวงการแลว จะพบวาการแขงขันระหวางผูประกอบธุรกิจใหเชาอุปกรณยังอยูในระดับตํ่ า

                                                          
8 “วิจารณบันเทิง”, เสารสวัสดี ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2545 หนา 10
9 ขอมูลจากการสอบถามบริษัทผูสรางภาพยนตร
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เมื่อเปรียบเทียบธุรกิจใหเชาอุปกรณของบริษัท เกียรเฮด จํ ากัด กับคูแขงในอุตสาหกรรม บริษัทเปน
บริษัทใหเชาอุปกรณถายทํ าที่มีขนาดใหญเมื่อเทียบกับคูแขง โดย ณ ส้ินป 2544 บริษัท เกียรเฮด จํ ากัด มีสิน
ทรัพยรวมทั้งส้ิน 88.62 ลานบาท และมีทุนจดทะเบียนชํ าระแลว 40.00 ลานบาท

และเพื่อดํ ารงความสามารถในการแขงขัน บริษัทไดตระหนักถึงความสํ าคัญในการดํ ารงใหมีอุปกรณที่
มีความทันสมัย ตรงตามความตองการของลูกคาและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยบริษัทมีการจัดหา
อุปกรณใหม ๆ ตามความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง และมีหนวยงานรักษาอุปกรณใหดํ ารงอยูในสภาพที่
พรอมจะใชงานไดตลอดเวลา รวมทั้งการจัดใหมีบุคลากรที่มีความรูและทักษะในการใชอุปกรณใหแกลูกคา ซึ่ง
การใชนโยบายดังกลาวทํ าใหบริษัทเชื่อวาจะสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันได

งานที่ยังไมไดสงมอบ
-ไมมี-

3.3 ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน
ลักษณะการใหบริการ
1) การเชาชองสัญญาณสถานีโทรทัศน เพื่อมาบริหารและนํ ารายการโทรทัศนที่ผลิตมาแพรภาพออก

อากาศทางสถานีโทรทัศนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ผานการดํ าเนินงานของบริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท
จํ ากัด โดยรายไดของการบริการดังกลาวมาจากการใหบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเจาของสินคาซื้อเวลาเพื่อทํ า
การโฆษณา ซึ่งหากบริษัทสามารถผลิตรายการใหเปนที่นิยม จะทํ าใหรายไดจากการโฆษณาเพิ่มมากขึ้น
ปจจุบันบริษัทมีการใหบริการดังกลาวดังนี้

• รายการ ปลดหนี้ ออกอากาศทุกวันเสารเวลา 15.00-15.30 น.
• รายการ จานเด็ด เจ็ดยานนํ้ า ออกอากาศทุกวันเสาร เวลา 17.00-17.30 น.
โดยทั้ง 2 รายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7

หมายเหตุ ขอมูลจากงบการเงินของแตละบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
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2) การรับจางผลิตรายการโทรทัศนใหแกเจาของชองสัญญาณ เปนการใหบริการตั้งแตการคิดริเริ่มรูป
แบบรายการ การจัดหานักแสดงหรือพิธีกร จนถึงการผลิตรายการ เพื่อนํ ารายการดังกลาวแพรภาพออกอากาศ
เปนระยะ ๆ ตามที่ผูวาจางกํ าหนด ที่ผานมาบริษัทมีการรับจางผลิตรายการโทรทัศนดังนี้

• รายการ กาวอยางโกะ ออกอากาศทุกวันอาทิตย เวลา 12.30-13.00 น.
• รายการ 7-CATALOG SHOW ออกอากาศทุกวันเสารที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 12.30-13.00 น.
• รายการ ปากทอง…รองเซเวน (อีเลฟเวน) ออกอากาศทุกวัน
ซึ่งทั้ง 3 รายการ เปนรายการที่ออกอากาศทางเคเบิ้ล ยูบีซี 7
ในป 2545 ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนสามารถทํ ารายไดใหแกกลุมแม็ทชิ่งเปนจํ านวน 76.74 ลานบาท

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.05 ของรายไดรวมกลุมแม็ทชิ่ง และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดํ าเนินธุรกิจของ
กลุมแม็ทชิ่ง บริษัท แม็ทชิ่ง บอรดคาสท จํ ากัด จะเปนผูดํ าเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน ตั้งแตป 2546 เปนตน
ไป

นโยบายราคาและการกํ าหนดราคา
 ราคาของการใหบริการโฆษณาในชวงที่รายการของบริษัทแพรภาพออกอากาศขึ้นอยูกับความนิยม

ของรายการนั้น ๆ วามีผูชมมากนอยเพียงใด รวมทั้งระยะเวลาในการนํ าเสนอโฆษณาเรื่องนั้น ๆ วามีระยะเวลา
มากนอยเพียงใด โดยราคาจะผันแปรไปตามระยะเวลาในการนํ าเสนอโฆษณาดังกลาว

 การกํ าหนดราคาในการรับจางผลิตรายการ พิจารณาจากตนทุนในการผลิตประกอบกับงบ
ประมาณของผูวาจางผลิตรายการนั้น ๆ

ลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
ปจจุบันบริษัทมุงเนนผลิตรายการโทรทัศนเพื่อนํ าเสนอกลุมผูชมรายการ (Audience) ดังนี้

• รายการปลดหนี้ เนนกลุมลูกคาทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะกลุมผูชมในตางจังหวัด
• รายการจานเด็ด เนนกลุมลูกคาที่เปนแมบาน และผูสนใจการทํ าอาหาร
โดยบริษัทเปนผูบริหารเวลาและจํ าหนายชวงเวลาใหแกบริษัทตัวแทนโฆษณาเพื่อนํ าภาพยนตรโฆษณา

ในชวงเวลาที่บริษัทเชา ทั้งนี้ที่ผานมาบริษัทมุงเนนใหบริการบริษัทตัวแทนโฆษณาทุกราย และทํ าสัญญากับ
บริษัทตัวแทนโฆษณาในระยะสั้น

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
1) การจัดหาเวลาเพื่อแพรภาพรายการ โดยการเชาชองสัญญาณจากสถานีโทรทัศน ซึ่งในปจจุบัน

บริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีสัญญาเชาสถานทีโทรทัศนกับสถานีโทรทัศนกอง
ทัพบกชอง 7 ในการนํ ารายการแพรภาพออกอากาศ

2) การผลิตรายการทางโทรทัศน ตั้งแตการคิดรูปแบบการนํ าเสนอ และการผลิตรายการ โดยรายการ
ของบริษัททั้ง 2 รายการคือ รายการปลดหนี้ และรายการจานเด็ดเจ็ดยานนํ้ า เนนการถายทํ านอกสถานที่ เพื่อให
ผูชมรายการมีสวนรวมในกิจกรรมของรายการ
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การตลาดและภาวะการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรม

ในชวงที่ผานมารูปแบบการดํ าเนินชีวิตคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทํ าใหมีรูปแบบส่ือบันเทิงมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อยางไรก็ตาม
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนก็ไดมีการพัฒนารูปแบบการนํ าเสนอรายการเพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เชน รายการที่มีเนื้อหาสาระทันเหตุการณ รายการใหสงเสริมการศึกษาและความรูแกผูชม รายการที่เนนการให
ความบันเทิงและจัดกิจกรรมใหม ๆ ใหผูชมมีสวนรวมในรายการ เปนตน ซึ่งแตละรูปแบบรายการจะมีจุดเดนที่
แตกตางกันไปเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาตามที่ไดกํ าหนดไว นอกจากนี้โทรทัศนยังถือเปนส่ือที่สามารถเขาถึงผูชม
ไดเกือบทั่วประเทศ จึงทํ าใหรายการโทรทัศนยังถือเปนแหลงบันเทิงและสันทนาการที่มีสัดสวนในการเขาถึงผูชม
มากที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบส่ืออื่น ๆ ในปจจุบัน

โดยที่ผานมาสถานีโทรทัศนที่มีผูชมมากที่สุดคือ ชอง 7 ซึ่งในป 2545 มีสวนแบงการตลาดประมาณ 41%
รองลงมาคือ ชอง 3 มีสวนแบงการตลาดประมาณ 28% และ ชอง 5 ที่มีสวนแบงการตลาดประมาณ 10%10

ภาวะการแขงขัน
หากพิจารณาจํ านวนรายการโทรทัศนที่ออกอากาศตามสถานีตาง ๆ แลว ถึงแมจะมีอยูจํ านวนมาก แต

การจํ ากัดของเวลาแพรภาพออกอากาศ ทํ าใหจํ านวนรายการโทรทัศนในปจจุบันไมมีการเปลี่ยนแปลงจากใน
อดีตมากนัก ภาวะการแขงขันของธุรกิจนี้นอกจากจะตองพิจารณาถึงรูปแบบการนํ าเสนอแลว ยังตองคํ านึงถึงวัน
และเวลาที่นํ าเสนอ ซึ่งรูปแบบการนํ าเสนอของแตละรายการ ณ วัน และเวลาที่ตางกัน หมายถึงกลุมผูชมเปา
หมายที่แตกตางดวย จึงทํ าใหปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจผลิตรายการขึ้นอยูกับ
ความสํ าเร็จในการดํ าเนินรายการแตละรายการนั้น ๆ โดยองคประกอบที่สํ าคัญไดแก รูปแบบการนํ าเสนอราย
การ พิธีกรผูดํ าเนินรายการ การจัดกิจกรรมและสงเสริมการตลาด เชน การจัดกิจกรรมใหผูชมมีสวนรวมในราย
การ การใหเงินรางวัล หรือของกํ านัลจากรายการ และการโฆษณาประชาสัมพันธรายการ เปนตน

ในสวนของบริษัทซึ่งปจจุบันเปนผูผลิตและบริหารรายการ 2 รายการทางชอง 7 ไดแก รายการปลดหนี้
และรายการ จานเด็ดเจ็ดยานนํ้ า ซึ่งการที่บริษัทมุงเนนการทํ าจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อใหผูชมมีสวนรวมใน
รายการและเปนการทํ าการโฆษณาประชาสัมพันธรายการ ทํ าใหรายการทั้ง 2 รายการของบริษัทไดรับความนิยม
จากผูชม และไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากบริษัทตัวแทนโฆษณาและผูสนับสนุนรายการ

กลยุทธทางการตลาด
บริษัทมีการกํ าหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหสามารถแขงขันได โดยมุงเนนผลิตรายการเพื่อใหผูชม

มีสวนรวมในรายการ ซึ่งการจัดกิจกรรมการแขงขันและใหรางวัลแกผูเขารวมรายการ เชน รายการ ปลดหนี้ เปน
การทํ ากิจกรรมใหผูชมทางบานสงจดหมายเขามาเพื่อเลนกิจกรรมที่ตนเองถนัดเพื่อชิงเงินรางวัล รายการจาน
เด็ดเจ็ดยานนํ้ า ซึ่งมีชวงเวลาแบงออกเปน 3 ชวง โดยชวงแรกเรียกวา “รอยเอ็ด เจ็ดยานนํ้ า” เปนกิจกรรมที่ใหผู
ชมทางบานสงจดหมายเพื่อเขาแขงขันการทํ าอาหาร สวนชวงที่สองเปนชวง “จานนี้ทีเด็ด” ซึ่งเปนการหาผูชนะ

                                                          
10 Ac Neilsen
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จากการแขงขันในชวงแรกโดยจะมีคณะกรรมการเปนผูตัดสินและใหรางวัลแกผูชนะ และชวงที่สามเรียกวา
“สะใจคุณนายผูวา” และ “30 บาทฟาดทั่วไทย” โดยทั้งสามชวงมุงเนนการทํ ารายการในตางจังหวัดและใหผูชมมี
สวนรวมในกิจกรรมของรายการ ซึ่งเปนการใหความบันเทิงทั้งผูชมที่ชมรายการและผูเขารวมกิจกรรม และเปน
การทํ าโฆษณาและประชาสัมพันธรายการไปในตัว

งานที่ยังไมไดสงมอบ
-ไมมี-

3.4 ธุรกิจจัดกิจกรรมรายการแสดง (Event Show)
ลักษณะการใหบริการ
1) การจัดกิจกรรมรายการแสดง โดยจัดหานักแสดง เวลาและสถานที่ในการแสดง รวมถึงจัดหาผู

สนับสนุนรายการ (Sponsor) และจํ าหนายบัตรใหแกผูเขาชม โดยที่ผานมาบริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท ซึ่ง
เปนบริษัทยอยมีการจัดรายการแสดง เชน คอนเสิรต Kenny G, เซี่ยงไฮโชว 2543 และ 2545,Ultraman
Millennium Live Show in Bangkok เปนตน

2) การรับจางเปนผูจัดกิจกรรมการแสดง (Event Organizer & Production) โดยใหบริการจัดหาและ
ติดตอสถานที่ อุปกรณประกอบฉาก แสง เสียง ไฟ และการผลิตรายการใหแกลูกคา รวมถึงการบริหารการนํ า
เสนอรายการดังกลาว

ทั้งนี้ในป 2545 ธุรกิจจัดกิจกรรมรายการแสดงสามารถสรางรายไดใหแกกลุมแม็ทชิ่งเปนจํ านวน 139
ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของรายไดรวมกลุมแม็ทชิ่ง และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการดํ าเนิน
ธุรกิจและความมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจจัดกิจกรรมรายการแสดง ตั้งแตป 2546 เปนตนไป บริษัท แม็ท
ชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด จะดํ าเนินธุรกิจจัดกิจกรรมรายการแสดง และรับจางเปนผูจัดกิจกรรมการแสดง ที่มี
ขนาดจํ านวนผูชมไมมากนัก สํ าหรับการจัดกิจกรรมรายการแสดงที่มีขนาดใหญ กลุมแม็ทชิ่งจะดํ าเนินการผาน
บริษัทรวมซึ่งกํ าลังอยูในขั้นตอนการจัดตั้งและกํ าหนดแผนการดํ าเนินธุรกิจ (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอที่ 6
เรื่องโครงการในอนาคต หนา 32)

นโยบายราคาและการกํ าหนดราคา
บริษัทมีนโยบายในการกํ าหนดราคาโดยพิจารณาจากตนทุนในการจัดรายการหรือผลิตรายการเปน

ปจจัยพื้นฐานในการกํ าหนดราคาโดยใหมีผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม สํ าหรับคาสนับสนุนการจัดรายการ
ขึ้นอยูรายละเอียดของการจัดกิจกรรมสงเสริมทางการตลาดใหแกผูสนับสนุนแตละราย
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ลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1) กลุมลูกคาที่เปนผูชม โดยกิจกรรมรายการแสดงแตละรายการจะมีกลุมลูกคาที่มีลักษณะแตกตาง

กัน เชน Ultraman Millennium Live Show in Bangkok มุงเนนกลุมลูกคาที่เปนเด็ก และผูปกครอง คอนเสิรต
Kenny G มุงเนนกลุมลูกคาทุกเพศ ทุกวัย เปนตน

2) กลุมลูกคาที่เปนผูสนับสนุนการจัดรายการ คือเจาของผลิตภัณฑหรือบริการที่ตองการทํ าการ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑหรือบริการของตนในกิจกรรมการแสดงของบริษัท

การจัดหาและการผลิตรายการ
1) การกํ าหนดรูปแบบกิจกรรมการแสดง (Theme) ที่นาสนใจ และมีความเปนไปไดในการนํ าเสนอ
2) การจัดหานักแสดง บริษัทมีการติดตอผานตัวแทน (Broker) ของนักแสดงดังกลาวในตางประเทศ

เพื่อเจรจาทั้งในเรื่องคาตัวนักแสดง กํ าหนดการแสดง และเงื่อนไขตาง ๆ สํ าหรับนักแสดงในประเทศไทย บริษัท
ติดตอผานนักแสดงโดยตรงหรือผานตนสังกัดของนักแสดง

3) การผลิตรายการ การคิดรูปแบบการนํ าเสนอ สถานที่ในการจัดกิจกรรมการแสดง การจัดหา
อุปกรณและทีมงานสนับสนุนการแสดง รวมทั้งการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการแสดงนั้น ๆ

การตลาดและภาวะการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เปนไปตามแบบสังคมตะวันตกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการดํ าเนินชีวิต

และวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงการหันมาทํ ากิจกรรมนอกบานเพิ่มมากขึ้น เชน การที่คนไทยหันมานิยมรับประทาน
อาหารนอกบานเพิ่มมากขึ้น การออกไปดูภาพยนตร การดูคอนเสิรต ละคร และทอลคโชว เปนตน รูปแบบการ
ดํ าเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดังกลาวทํ าใหธุรกิจจัดกิจกรรมการแสดงเปนที่ยอมรับและนิยมจากคนไทย
เพิ่มมากขึ้น โดยที่ผานมาคนไทยใหการยอมรับกิจกรรมการแสดงทั้งในรูปแบบคอนเสิรตของศิลปนไทยและตาง
ประเทศ การจัดแสดงโชวตาง ๆ และการจัดกิจกรรมกีฬาตาง ๆ  ขณะที่ผูแสดงจากตางประเทศไดหันมาใหความ
สํ าคัญกับผูชมในแถบเอเชียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงประเทศไทยเนื่องจากเปนที่รูจักจากคนตางประเทศมากขึ้น
รวมถึงการที่ผูจัดและผูสนับสนุนหลัก (Sponsor) สามารถรองรับคาตัวนักแสดงไดมากขึ้น

ทั้งนี้ คาดวาธุรกิจการจัดกิจกรรมการแสดงจะยังคงเปนที่นิยมของคนไทย เนื่องจากรูปแบบการดํ าเนิน
ชีวิตของคนไทยที่ตองการสิ่งบันเทิงและกิจกรรมการแสดงใหม ๆ เพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากสังคมและ
การทํ างาน รวมถึงรูปแบบการนํ าเสนอกิจกรรมการแสดงใหม ๆ ซึ่งชวยสงเสริมใหกิจกรรมประเภทนี้ไดรับความ
นิยมจากผูชมอยางตอเนื่อง

ภาวะการแขงขัน
การจัดกิจกรรมรายการแสดงเปนส่ิงบันเทิงและสันทนาการรูปแบบใหมที่แนวโนมการเติบโตอยูในระดับสูง

เนื่องจากคนไทยเริ่มหันมาใหความสนใจกับกิจกรรมดังกลาวเพิ่มมากขึ้น ทํ าใหมีผูประกอบธุรกิจหลายรายหันมา
ดํ าเนินธุรกิจการจัดกิจกรรมการแสดงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผูประกอบธุรกิจที่สํ าคัญ ๆ ในธุรกิจนี้ไดแก บริษัท บีอีซี-เทโร
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เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด บริษัท ทราฟฟก คอนเนอร โฮลดิ้ง จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทน
เมนท จํ ากัด เปนตน

ซึ่งธุรกิจจัดกิจกรรมการแสดงจะประสบความสํ าเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน
ความนาสนใจของกิจกรรม (นักแสดง, รูปแบบที่แปลกใหม) เงินทุน การสนับสนุนจากสปอนเซอร การประชา
สัมพันธและการตลาด รวมทั้งชวงเวลาที่จัดกิจกรรมการแสดง สํ าหรับบริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด
ซึ่งมุงเนนสรางความแตกตางในการจัดกิจกรรมการแสดงเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงได โดยนอกจากจะมุง
เนนจัดกิจกรรมการแสดงที่เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายในแตละกิจกรรมแลว บริษัทฯ ยังมุงที่จะจัดกิจกรรมดัง
กลาวเพื่อเปนส่ืออีกรูปแบบหนึ่งในการโฆษณาและประชาสัมพันธสินคาใหแกผูสนับสนุน (Sponsor) ดวย

กลยุทธทางการตลาด 
• การจัดกิจกรรมการแสดงรูปแบบใหม ๆ รวมถึงจัดหานักแสดงที่เปนที่นิยมของผูชม โดยการกํ าหนด

รูปแบบกิจกรรมการแสดงใหเหมาะกับชวงเวลาตาง ๆ ใหเขาถึงกลุมผูชมเปาหมายที่มีความสนใจในกิจกรรม
เชน ในชวงปดเทอมเนนจัดกิจกรรมใหเด็ก นักเรียน และผูปกครอง ในชวงปใหมเนนการจัดกิจกรรมสังสรรค
บันเทิง ในชวงเทศกาลฟุตบอลโลกจัดใหมีการชมการถายทอดสดในโรงยิมเนเซี่ยมที่มีขนาดใหญและใหผูชมมี
สวนรวมในกิจกรรม เปนตน

• การประชาสัมพันธและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในดานสื่อส่ิงพิมพ วิทยุ และโทรทัศน
• การมีพันธมิตรชวยสนับสนุนการดํ าเนินงาน ซึ่งจะชวยสนับสนุนทั้งในดานการจัดหานักแสดง การจัด

หาสถานที่ในการจัดกิจกรรม การสนับสนุนในดานแนวคิดและรูปแบบกิจกรรม รวมถึงการสนับสนุนในดานเงิน
ทุน เปนตน

งานที่ยังไมไดสงมอบ
บริษัทอยูระหวางการดํ าเนินการจัดคอนเสิรต “เรื่องราวของกลุมคนดนตรี และเขาควาย” โดยวงคาราบาว

ซึ่งมีกํ าหนดที่จัดการแสดงในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2545

3.5 ธุรกิจผลิตภาพยนตรเรื่อง
ลักษณะผลิตภัณฑ
ภาพยนตรเรื่อง มีลักษณะเปนภาพยนตรที่มีระยะเวลาในการนํ าเสนออยูในชวงระยะเวลาประมาณ

1.30-3.0 ชั่วโมง เพื่อส่ือสารเนื้อเรื่องหรือบทภาพยนตรออกมาเปนเรื่องราว โดยธุรกิจผลิตภาพยนตรเรื่องของ
กลุมแม็ทชิ่งดํ าเนินงานโดยบริษัท แม็ทชิ่ง โมชั่น พิคเจอร จํ ากัด

นโยบายราคาและการกํ าหนดราคา
บริษัทมีนโยบายในการกํ าหนดราคาโดยพิจารณาจากตนทุนในการผลิตเปนฐานบวกผลตอบแทนหรือ

กํ าไรที่อยูในระดับที่เหมาะสม
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ลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
1) กลุมลูกคาในประเทศ ไดแก
- กลุมลูกคาที่เปนผูชม ขึ้นอยูประเภทของภาพยนตรเปนหลัก แตบริษัทมุงเนนผลิตภาพยนตรที่

สามารถเขาถึงกลุมผูชมทุกเพศ ทุกวัย
- กลุมลูกคาที่เปนโรงภาพยนตร,ผูจัดจํ าหนาย (Distributor) หรือผูผลิตแผนวีซีดี ดีวีดี ทั้งนี้บริษัทไมมี

นโยบายที่จะจํ าหนายใหกับลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ
2) กลุมลูกคาในตางประเทศ ไดแก ผูจัดจํ าหนาย (Distributor) ตัวแทนผูจัดจํ าหนาย (Agent) ในตาง

ประเทศ เชน ฮองกง เกาหลี ญี่ปุน และประเทศในทวีปยุโรป

การจัดหาและการผลิตรายการ
1) เนื้อเรื่องภาพยนตร บริษัทมีนโยบายในการจัดหาทํ าภาพยนตรที่มีคุณภาพ และมีความ

สามารถในการสรางรายได โดยจะเปนภาพยนตรในแนวใดขึ้นอยูกับสภาวะตลาดและบทภาพยนตรที่สรรหามา
ได

2) ผูกํ ากับภาพยนตร เนื่องจากกลุมแม็ทชิ่งมีผูกํ ากับที่มีฝมือและเปนที่ยอมรับจากคนในวงการอยู
หลายทาน บริษัทจึงมุงเนนใชบุคลากรภายในกลุมแม็ทชิ่งเปนหลัก ยกเวนในบางกรณีหากมีความจํ าเปนตองใช
บุคคลภายนอกบริษัทมีนโยบายในการวาจางผูกํ ากับภาพยนตรที่มีความสามารถ เปนที่ยอมรับจากคนในวงการ
และผูชม

3) ทีมงาน บริษัทมีบุคลากรที่มีความพรอมในดานการผลิตภาพยนตรโดยใชทีมงานของกลุม
แม็ทชิ่งที่มีความรูและทักษะในการผลิตภาพยนตรที่มีประสบการณมานาน

4) อุปกรณในการถายทํ า จากบริษัท เกียรเฮด จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมแม็ทชิ่งเปนผูใหเชา
อุปกรณในการถายทํ า ทั้งนี้การมีบริษัทในกลุมเปนผูจัดหาอุปกรณในการถายทํ าทํ าใหบริษัทมีความพรอมและ
การถายทํ าที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากไมตองเสียเวลาในการสรรหาอุปกรณหรือส่ังซื้อ

การตลาดและภาวะการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตรไทยที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน เริ่มตั้งแตการหดตัวของ

อุตสากรรมในป 2540 อันเปนผลจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ า รวมถึงการที่คนไทยหันไปนิยมภาพยนตรจากตาง
ประเทศโดยเฉพาะภาพยนตรจากฮอลลี่วูด เนื่องจากภาพยนตรดังกลาวมีเนื้อหานาสนใจ การผลิตมีคุณภาพ
ดารานักแสดงเปนที่ชื่นชอบของผูชม สงผลใหภาพยนตรไทยในชวงปตอมามีจํ านวนลดลงเนื่องจากไมเปนที่นิยม
ของผูชมภาพยนตร นอกจากนี้การขาดแคลนเงินทุนในการผลิตภาพยนตร ถือเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทํ าใหธุรกิจ
ภาพยนตรไทยมีการหดตัวและซบเซาอยางตอเนื่อง

อยางไรก็ตามในป 2542 ธุรกิจภาพยนตรไทยเริ่มฟนตัวขึ้นมา ดังจะเห็นไดจากความสํ าเร็จของการนํ า
ภาพยนตรไทยเรื่อง “นางนาก” ที่ทํ ารายได 150 ลานบาท และในป 2543 เรื่อง “สตรีเหล็ก” ทํ ารายไดกวา 99
ลานบาท สํ าหรับในป 2544 ที่ผานมามีภาพยนตรไทยเขาฉายในโรงภาพยนตรเพิ่มมากขึ้นและไดรับการตอบรับ
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จากผูชมไดเปนอยางดี โดยเรื่อง “บางระจัน” และ “มือปนโลกพระจันทร” สามารถสรางรายไดเรื่องละ 150 ลาน
บาทและ 120 ลานบาท ตามลํ าดับ ขณะที่เรื่อง “สุริโยทัย” ทํ ารายไดประมาณ 700 ลานบาท สงผลใหธุรกิจภาพ
ยนตรไทยโดยรวมในป 2544 มีมูลคาประมาณ 1,200 ลานบาท ซึ่งเปนสัดสวนรอยละ 40 ของอุตสาหกรรมภาพ
ยนตรของประเทศซึ่งคาดวาอยูที่ระดับ 3,000 ลานบาท11 สํ าหรับในป 2545 ซึ่งคาดวามีการเติบโตจากป 2544
ไมตํ่ ากวา 10%12 เนื่องจากมีภาพยนตรไทยเขาฉายในโรงภาพยนตรประมาณ 40-50 เรื่อง ถึงแมจะไมมีภาพ
ยนตรที่ทํ ารายไดมากเทาสุริโยทัยที่ฉายในป 2544 แตภาพยนตรไทยที่ฉายในป 2545 ไดรับความนิยมเปน
จํ านวนมาก อาทิเชน ขุนแผน The Eye Three มนตรักทรานซิสเตอร 15 คํ่ าเดือน 11 เปนตน

สํ าหรับแนวโนมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในป 2546-2547 คาดวาจะมีการเติบโตอยางตอเนื่องจาก
ป 2545 อันเปนผลมาจากปจจัยสนับสนุนดังตอไปนี้

• การเติบโตของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้คาดวาเศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตในป
2546 ประมาณ 4.0%13 ซึ่งการขยายตัวของเศรษฐกิจดังกลาวจะทํ าใหประชาชนมีกํ าลังซื้อเพิ่มมากขึ้น

• การพัฒนารูปแบบของโรงภาพยนตรใหเปนสถานที่ที่มีส่ิงอํ านวยความสะดวกทั้งในเรื่องสถานที่ และ
รานคาเพื่อดึงดูดผูชมใหเขาชมภาพยนตร

• การพัฒนาระดับคุณภาพของภาพยนตรไทย ทั้งในเรื่องเนื้อหา การผลิต และนักแสดง
• การทํ าการตลาดและสงเสริมการขายในเชิงรุกของผูประกอบธุรกิจภาพยนตรไทย ทํ าใหภาพยนตรไทย

เปนที่สนใจของผูชม
• การไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ และเอกชน ในการสนับสนุนภาพยนตรไทย รวมถึงองคกรตาง ๆ ให

คนไทยหันมาดูภาพยนตรไทย
อยางไรก็ตามทิศทางและแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคของผูชมที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจมีผลกระทบตออุต

สาหกรรมการผลิตภาพยนตรไทย ผูผลิตภาพยนตรไทยจึงตองมุงผลิตภาพยนตรที่มีคุณภาพ และมีความ
สามารถคาดการณไดวาทิศทางและแนวโนมพฤติกรรมของผูชมจะเปลี่ยนแปลงเปนรูปแบบใด

ภาวะการแขงขัน
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยนอกจากจะเผชิญภาวะการแขงขันระหวางภาพยนตรไทยแลว ยังเผชิญกับ

ภาวะการแขงขันกับภาพยนตรตางประเทศโดยเฉพาะภาพยนตรจากฮอลลี่วูด ซึ่งการที่ภาพยนตรไทยจะประสบ
ความสํ าเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสวนประกอบหลัก ๆ คือ เนื้อหาของภาพยนตรมีความนาสนใจ การผลิต
ภาพยนตรที่มีคุณภาพ ความนิยมในตัวนักแสดงและความสามารถของนักแสดง และการทํ าการประชาสัมพันธ
โฆษณา

ในสวนของบริษัทซึ่งกํ าลังผลิตภาพยนตรเรื่อง “ซีอุย” ที่เนนเนื้อหาแตกตางไปจากเนื้อหาที่คนทั่วไปรูจัก
รวมถึงการจางนักแสดงจากตางประเทศ การถายทํ าในสถานที่ที่มีภูมิประเทศใกลเคียงกับสถานที่จริง  และทีม
งานการผลิตที่มีคุณภาพ ทํ าใหบริษัทคาดวาจะสามารถผลิตภาพยนตรที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับจากลูกคา
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศได
                                                          
11 ตัวเลขรายไดภาพยนตรรวบรวมจากศูนยวิจัยกสิกร, อุตสาหกรรมทรรศน, ฉบับที่ 28 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2544
12 จากการสอบถามผูผลิตภาพยนตรไทย
13 “ซิต้ีแบงกสวนกระแส ช้ีลงทุนดันเศรษฐกิจรอบ 10ป” กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 หนา 2
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กลยุทธทางการตลาด
บริษัทเนนการผลิตภาพยนตรที่มีคุณภาพ โดยการสรรหาบทภาพยนตรที่นาสนใจ รวมถึงการผลิตภาพ

ยนตรใหมีคุณภาพ ซึ่งการที่กลุมแม็ทชิ่งมีบุคลากรที่มีทักษะและความชํ านาญในการผลิตภาพยนตร การมีเครื่อง
มือการถายทํ าสนับสนุนจากบริษัท เกียรเฮด จํ ากัด และการมีพันธมิตรทางการคารวมถึงบุคลากรบริษัทที่มีความ
สามารถในการทํ าโฆษณาและประชาสัมพันธ ทํ าใหบริษัทเชื่อวาจะสามารถผลิตภาพยนตรใหเปนที่ยอมรับจาก
ผูชมและบุคคลในวงการได

งานที่ยังไมไดสงมอบ
บริษัทอยูระหวางการผลิตภาพยนตรเรื่อง “ซีอุย” ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในสิ้นป 2546
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