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12 ฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงาน

12.1 งบการเงิน
รายงานของผูสอบบัญชีสํ าหรับงบการเงินของบริษัทฯ ป 2543 ถึงป 2545 และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ

บริษัทยอยในป 2545 ตรวจสอบโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 2982 จากสํ านักงาน
สอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงินที่ไดจัดทํ าขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสํ าคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สํ าหรับงบการเงินรวมเปรียบเสมือน เปนการจัดทํ าขึ้นโดยบริษัทฯ เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลการดํ าเนินงานหาก
บริษัทฯ มีการเขาถือบริษัทยอยในตนงวดบัญชี 2545 ซึ่งตั้งแต 1 ตุลาคม 2544 ถึง 30 กันยายน 2545
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(1) สรุปงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ งบการเงินรวม และงบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสราง

หนวย: พันบาท

2543 2544 2545

ฐานะทางการเงิน
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 59,012         52,949         61,116         109,607          109,607                             n/a 114,526                     
สินทรัพยหมุนเวียน 88,192         70,980         109,106       185,559          185,559                             n/a 353,496                     
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดสวนเสีย -              -              119,765       46,977            46,977                               n/a -                            
คาความนิยมติดลบ-สุทธิ* (11,694)       (11,694)           (1,064)                                n/a (11,078)                     
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 20,968         34,134         35,830         127,369          127,369                             n/a 164,838                     
สินทรัพยรวม 121,770     151,562     267,918     367,916        378,547                        n/a 528,505                 
เงินกูยืมระยะสั้น 35,284         46,353         51,685         73,074            73,074                               n/a 1,710                         
หนี้สินหมุนเวียน 97,229         114,846       105,210       181,071          181,071                             n/a 125,069                     
หนี้สินรวม 97,229         118,800       145,971       244,395          244,395                             n/a 136,892                     
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 7,000           7,000           90,000         90,000            90,000                               n/a 120,000                     
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 9,141           17,362         23,547         23,547            34,173                               n/a 96,810                       
สวนของผูถือหุน 24,541         32,762         121,947       123,521          134,151                             n/a 391,613                 
ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการใหบริการ 226,552       289,318       365,127       649,677          649,677                             174,983                         730,558                     
รายไดรวม 242,333       321,721       411,098       694,273          692,840                             198,776                         734,010                     
ตนทุนขายและบริการ 199,373       241,633       302,480       517,116          517,116                             149,829                         495,934                     
กําไรเบื้องตน 42,960         80,088         108,618       177,157          175,724                             48,946                           238,076                     
คาใชจายในการขายและบริหาร 21,834         59,719         70,352         103,125          103,125                             33,714                           129,306                     
ดอกเบี้ยจาย 5,305           4,788           6,952           12,879            12,879                               4,742                             8,044                         
กําไรสุทธิ 15,821         8,221           23,335         23,335            40,761                               7,042 69,530                       
กําไรตอหุน** 226.01         117.44         212.77         212.77            45.29                                 0.39                               2.90                           
จํานวนหุน*** 70,000         70,000         900,000       900,000          900,000                             18,000,000                    24,000,000                
กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (2,820)         38,127         (26,070)       (8,981)             n/a n/a 126,640                     
กระแสเงินสดจากการลงทุน (4,432)         (34,052)       (45,314)       (52,328)           n/a n/a (69,227)                     
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 6,396           (4,522)         71,384         60,437            n/a n/a 53,612                       
กระแสเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง) (856)            (447)            (1)                (872)                n/a n/a 111,025                     

งบการเงินรวมภายใน   
(ต.ค. - ธ.ค. 2545)

 งบการเงินรวม     
ประมาณการ      

(ม.ค.- ธ.ค. 2546) 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ งบการเงินรวม 
2545

งบการเงินรวม         
เปรียบเสมือนปรับโครง

สรางป 2545

หมายเหตุ
* การแสดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดสวนเสีย และคาความนิยมติดลบ (สุทธิ) เปนการใหรายละเอียดเพิ่มเติม จากงบการเงินที่จัดทํ าโดยผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่
รวมงนิลงทนุตามวิธีสวนไดสวนเสียและคาความนิยมติดลบ (สุทธิ) ไวดวยกัน
** ก ําไรตอหุนในป 2545 คํ านวณจากจํ านวนหุนถัวเฉลี่ยจํ านวน 109,671 หุน
*** มูลคาหุนทีต่ราไวในงบการเงินป 2543-2545 เทากับ 100 บาทตอหุน และมูลคาหุนที่ตราไวในงบการเงินชวงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2545 และงบการเงินประมาณการใน
ป 2546 เทากับ 5 บาทตอหุน
ทัง้นีเ้พือ่ใหการประมาณการทางการเงินในชวง ม.ค.-ธ.ค. 2546 แสดงฐานะทางการเงินที่ใกลเคียงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดจัดทํ างบการเงินภายในใน

ชวงเดอืน ต.ค. –ธ.ค. 2545 เพื่อนํ าผลการดํ าเนินงานในชวงดังกลาวนํ ามาประกอบการแสดงฐานะทางการเงิน ณ สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2545
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(2) ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงิน

2543 2544 2545

อตัราสวนสภาพคลอง 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.91              0.62              1.04              1.02                   1.02                                       2.83                            
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.62              0.46              0.58              0.63                   0.63                                       2.18                            
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) (0.03)             0.36              (0.24)             (0.05)                  n/a 0.76                            
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 4.66              5.58              6.82              7.38                   7.36                                       7.38                            
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 77                 64                 53                 49                      49                                          49                               
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 6.68              7.19              10.42            13.31                 13.31                                     9.25                            
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 54                 50                 35                 27                      27                                          39                               
Cash Cycle (วัน) 23                 14                 18                 22                      22                                          10                               
อตัราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรข้ันตน (%) 17.7% 24.9% 26.4% 25.5% 25.4% 32.4%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.7% 6.3% 9.3% 10.7% 10.5% 14.8%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) -13.3% 187.2% -68.1% -12.1% n/a 116.4%
อัตรากําไรสุทธื (%) 6.5% 2.6% 5.7% 3.4% 5.9% 9.5%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 95.1% 28.7% 30.2% 22.1% 36.7% 26.6%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 14.2% 6.0% 11.1% 7.2% 12.4% 15.4%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 90.7% 48.4% 85.3% 46.9% 62.5% 72.3%
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.18              2.35              1.96              2.14                   2.10                                       1.63                            
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.96              3.63              1.20              2.00                   1.84                                       0.35                            
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)* 3.98              4.25              5.50              5.75                   5.64                                       13.52                          
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)** 0.47              10.50            (1.60)             1.71                   N/A 20.62                          
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)       
(Cash Basis) (0.25)             0.64              (0.32)             (0.07)                  N/A 0.64                            
อัตราการจายเงินปนผล (%)*** 0.0% 0.0% 73.5% 55.7% 59% 0.0%

 งบการเงินรวม     
ประมาณการ      

(ม.ค.- ธ.ค. 2546) 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ งบการเงินรวม  
2545

งบการเงินรวม          
เปรียบเสมือนปรับโครงสราง

ป 2545

หมายเหตุ
*อตัราสวนความสามารถชํ าระดอกเบี้ย = ก ําไรจากการดํ าเนินงานกอนหักภาษีและดอกเบี้ยจาย

ดอกเบ้ียจาย
** อตัราสวนความสามารถชํ าระดอกเบี้ยจาย = กระแสเงนิสดจากการดํ าเนินงาน+ดอกเบ้ียจาย+ภาษี

ดอกเบ้ียจาย
***อตัราการจายเงินปนผล =                  เงินปนผล                          

    ก ําไรสทุธิกอนหักสวนผูถือหุนสวนนอย
****อตัราสวนทางการเงนิของงบประมาณการคํ านวณจากฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงานของป 2546 เทียบกับฐานะทางการเงิน ณ สิ้นสุดเดือนธันวาคม
2545 ทีไ่ดรวมผลการด ําเนนิงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2545 ซึ่งจัดทํ าขึ้นโดยบริษัทฯ และฐานะทางการเงินจากสมมติฐานทางการเงิน

12.2 คํ าอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดํ าเนินงาน
บริษัทฯ ดํ าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณามาตั้งแตป 2535 ในป 2545 บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางทาง

ธุรกิจโดยการนํ าบริษัทยอยซึ่งเปนของผูถือหุนกลุมเดียวกันกับกลุมผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เขามาอยูภายใตโครงสราง
การบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและความโปรงใสในการบริหารงาน โดยบริษัทยอยดังกลาวไดแก
บริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนและจัดกิจกรรมการแสดง บริษัท เกียร
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เฮด จํ ากัด ประกอบธุรกิจใหเชาอุปกรณในการถายทํ าและบริการ และบริษัท แฟทแมนท แอนด ลิตเติ้ลบอย จํ ากัด
ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาใหแกลูกคาในงบประมาณตํ่ ากวาของบริษัทฯ และภายหลังการปรับโครงสรางดัง
กลาว ซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ไดสะทอนผลการปรับโครงสรางในคาความนิยมติดลบ
จํ านวน 14.91 ลานบาท และคาความนิยมจากการลงทุนในบริษัท โอเรียลทัล โพสต จํ ากัด จํ านวน 3.14 ลานบาท ซึ่ง
ตัดจายเปนรายไดและคาใชจายในระยะเวลา 5 ป ตามลํ าดับ อยางไรก็ตามจากการที่บริษัทฯ ไมรวมลงทุนตอในบริษัท
โอเรียลทัล โพสต จํ ากัด ในเดือนพฤศจิกายน 2545 ทํ าใหคาความนิยมในชวงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2545 จากการ
รวมทุนในบริษัท โอเรียลทัล โพสต จํ ากัด มีการตัดจายเฉพาะตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2545 จนถึงวันที่สัญญาสิ้นสุดในชวง
เดือนพฤศจิกายน 2545 และคาความนิยมที่เหลือไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่บริษัทฯ ไดมี
สัญญาไมรวมลงทุนในบริษัทดังกลาวตอไป

สํ าหรับผลการดํ าเนินงานของบริษัทยอยอีก 2 บริษัท คือ บริษัท แม็ทชิ่ง บอรดคาสท จํ ากัด และบริษัท แม็ทชิ่ง
โมชั่น พิคเจอร จํ ากัด นั้นไมไดแสดงในงบการเงินของป 2545 เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
2545

ผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ
ที่ผานมาอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตรโฆษณามีการเติบโตอยางตอเนื่องตามคาใชจายโฆษณาผานสื่อโทรทัศน

โดยคาใชจายโฆษณาผานสื่อโทรทัศนมีการเติบโตอยูที่ 17.75% และ 8.98% ในป 2543 และ 2544ตามลํ าดับ และคาด
วาในป 2545 คาใชจายโฆษณาผานสื่อโทรทัศนมีการเติบโตอยูที่ 9.00% สงผลใหอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตรโฆษณามี
การเติบโตตามไปดวย ซึ่งปจจัยที่สงเสริมใหอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตรโฆษณามีการเติบโตไดแก การใชส่ือโทรทัศน
เพื่อดํ าเนินกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบธุรกิจตาง ๆ เพื่อดํ ารงความสามารถในการแขงขัน ซึ่งในชวงป 2545
ธุรกิจที่มีการใชจายผานสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้นจากป 2544 ไดแก ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เครื่องดื่มบํ ารุงกํ าลัง และสิน
คาอุปโภคบริโภค เปนตน นอกจากนี้การที่ภาครัฐหันมาใหความสนใจในการโฆษณาประชาสัมพันธ อาทิ เชน การทอง
เที่ยวแหงประเทศไทย การรณรงครักษาสิ่งแวดลอม สงผลอุตสาหกรรมผลิตภาพยนตรโฆษณามีการเติบโตอยางตอ
เนื่อง

สํ าหรับในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา มีรายไดจากการผลิตภาพยนตร
โฆษณาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีรายไดดังกลาวเปนจํ านวน 226 ลานบาท, 289 ลานบาท และ 365 ลานบาท ในป
2543, 2544 และ 2545 ตามลํ าดับ

รายไดจากการผลิตภาพยนตร 2543 2544 2545

จากลูกคาในประเทศ                       189.21                     251.51                 303.68

อัตราการเติบโต 32.9% 20.7%

จากลูกคาในตางประเทศ                         37.34                       37.81                   61.45

อัตราการเติบโต 1.2% 62.5%

รายไดรวม                 226.55               289.32             365.13

อัตราการเติบโต 27.7% 26.2%
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จากการผลิตภาพยนตรโฆษณาที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของเจาของผลิตภัณฑหรือบริการ รวมถึงประชาชน
ทั่วไปทํ าใหบริษัทฯ สามารถสรางรายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาในประเทศเติบโตไดมากกวาอุตสาหกรรมโดย
รวม สงผลใหสวนแบงทางการตลาดในประเทศของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 6.2% ในป 2543 เปน 7.6% และ 8.2%17 ในป
2544 และ 2545 ตามลํ าดับ

ตนทุนการใหบริการและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนคาบริการผลิตภาพยนตรโฆษณาของบริษัทฯ มีจํ านวน 199 ลานบาท 214 ลานบาท และ 276 ลาน

บาทตามลํ าดับ หากเปรียบเทียบตนทุนดังกลาวกับรายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณา จะพบวาตนทุนการใหบริการ
ตอยอดขายมีอัตราสวนที่ลดลงจาก 82.3% ในป 2543 เปน 73.1% ในป 2544 ทั้งนี้เนื่องจากคาใชจายเงินเดือน
พนักงานซึ่งบันทึกเปนตนทุนการใหบริการในป 2543 ถูกบันทึกเปนคาใชจายในการขายและบริหารในป 2544 ในสวน
ของการบริหารตนทุนขายในชวง 2 ปที่ผานจะพบวาบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนขายใหอยูในระดับประมาณ 73%-
74% อันเปนผลมาจากการควบคุมตนทุนของฝายผลิตใหเปนไปตามงบประมาณคาใชจายในการผลิตที่กํ าหนดไว เปน
สะทอนใหเห็นถึงการบริหารตนทุนอยางเปนระบบของบริษัทฯ สงผลใหกํ าไรขั้นตนจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาเพิ่ม
ขึ้นจาก 79 ลานบาทในป 2544 เปน 97 ลานบาทในป 2545 หรือเติบโต22.78%

สํ าหรับคาใชจายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจาก 21.83 ลานบาท ในป 2543 มาอยูที่ 59.72 ลานบาทในป
2544 เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิธีบันทึกเงินเดือนพนักงานที่เปนคาใชจายคงที่ดังที่กลาวไวขางตน และบริษัทฯ ไดขยาย
กํ าลังการผลิตโดยจางพนักงานฝายผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีคาใชจายที่มิใชการจากการดํ าเนินงานปกติเกิดขึ้น คือ
บริษัทฯ ไดมีการตั้งสํ ารองหนี้สูญจากลูกคารายหนึ่งประมาณ 3 ลานบาท และมีคาใชจายบวกกลับจากภาษีหัก ณ ที่
จายอีกประมาณ 5.9 ลานบาท ในป 2545 คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 70.35 ลานบาท จาก 51.68
ลานบาท อันเปนผลมาจากกการขยายกํ าลังการผลิตโดยการจางพนักงานเพิ่มขึ้น รวมถึงคาใชจายสํ านักงานที่เพิ่มขึ้น
จากการขยายตัวของธุรกิจ อยางไรก็ตามคาใชจายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายไดจากการผลิตภาพยนตร
โฆษณาในป 2545 มีสัดสวนที่ลดลงจากป 2544 คือจาก 20.39% มาเปน 18.85% ตามลํ าดับ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดวาใน
อนาคตคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯ จะมีการเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจ

กํ าไรสุทธิ
เนื่องจากในป 2544 บริษัทฯ มีการคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นดังที่กลาวไวขางตน ประกอบกับใน

ป 2544 บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนจํ านวน 7.36 ลานบาท ทํ าใหบริษัทฯ มีกํ าไรสุทธิในป 2544 เปน
จํ านวน 8.22 ลานบาท ลดลงจากป 2543 ที่มีจํ านวน 15.82 ลานบาท อยางไรก็ตามในป 2545 กํ าไรสุทธิของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นมาเปน 23.33 ลานบาทหรือคิดเปนอัตรากํ าไรสุทธิเทากับ 5.7% หากหักรายไดจากสวนแบงกํ าไรจากบริษัทยอย
และบริษัทรวมจํ านวน 6.67 ลานบาทแลว กํ าไรจากการดํ าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาจะเทากับ 16.66 ลานบาท
หรือคิดเปนอัตราสวนกํ าไรสุทธิตอรายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาเทากับ 4.46% ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาอัตราสวน
กํ าไรสุทธิดังกลาวอยูในระดับที่เหมาะสมเนื่องจากบริษัทฯ สามารถสรางกํ าไรและมีอัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุนอยู
ที่ระดับ 30.2% ได แมบริษัทฯ จะเผชิญกับภาระดอกเบี้ยจายที่อยูในระดับสูง จากการขาดสภาพคลองอันเปนผลมาจาก

                                                          
17 AC Neilsen และการประมาณการจากบริษัทฯ ที่คาใชจายในอตุสาหกรรมผลติภาพยนตรโฆษณา เทากับ 10% ของคาใชจายโฆษณาผานสื่อโทรทัศน
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การขยายตัวทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ คาดวาหลังจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถ
ลดตนทุนในการผลิตบางสวน รวมถึงลดภาระดอกเบี้ยจายได ซึ่งจะสงผลใหอัตราสวนกํ าไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ลูกหนี้การคา

การที่บริษัทฯ ดํ าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาซึ่งลูกคาสวนใหญกวารอยละ 90 เปนบริษัทตัวแทนโฆษณา
(Agency) โดยในป 2545 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคา 61.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2544 ที่เทากับ 52.95 ลานบาท อัน
เปนผลจากการขยายตัวของธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาของบริษัท อยางไรก็ตามระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ของ
บริษัทฯ มีการปรับตัวดีขึ้นจาก 64 วันในป 2544 เปน 53 วันในป 2545 ทั้งนี้ลูกหนี้กวารอยละ 80 เปนลูกหนี้ที่มีอายุ
นอยกวา 3 เดือน

สภาพคลอง
ในชวง 3 ปที่ผานมาอัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ อยูในระดับตํ่ าคือประมาณ 0.62-1.04 อันเปนผลมา

จากการขยายตัวอยางมากของธุรกิจและลักษณะธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาที่มีระยะเวลาเก็บหนี้มากกวาระยะเวลา
ชํ าระหนี้ซึ่งคาใชจายในการผลิตสวนใหญมีลักษณะจายชํ าระเปนเงินสด ยกเวนเจาหนี้การคาบางรายที่บริษัทฯ มี
อํ านาจตอรองในระยะเวลาชํ าระหนี้ ทํ าใหบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานติดลบ 26.07 ลานบาทในป 2545
ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ แกไขปญหาดังกลาวโดยการกูยืมจากกรรมการและการทํ าธุรกรรมขายลูกหนี้การคา (แฟคตอริ่ง)
สงผลใหบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจายประมาณ 5-7 ลานบาท

อยางไรก็ตามบริษัทฯ เชื่อวาการที่บริษัทฯ สามารถระดมทุนประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ รวมถึงการมีอํ านาจตอ
รองกับคูคาของบริษัทฯ ไดเพิ่มมากขึ้น จะทํ าใหบริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคลองไดดีขึ้น ทั้งในดานกระแสเงินสดและ
คาใชจายในรูปดอกเบี้ยจาย

แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สินหมุนเวียน
ที่ผานมาบริษัทฯ มีการพึ่งพิงเงินทุนจากหนี้สินหมุนเวียนโดยเฉพาะเงินกูยืมระยะสั้นในรูปแฟคตอริ่งซึ่งหาก

พิจารณาเงินกูยืมระยะสั้นดังกลาวจะพบวามีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคือจาก 35.28 ลานบาทในป 2543 เปน 46.35
ลานบาท และ 51.68 ลานบาท  ในป 2544 และ 2545 ตามลํ าดับ อันเปนผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจบริษัท

นอกจากนี้ในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2545 บริษัทฯ ไดมีออกตั๋วสัญญาใชเงินจํ านวน 30 ลานบาทเพื่อรอง
รับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนํ าเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้มา
ชํ าระหนี้ดังกลาว รวมถึงการชํ าระหนี้จากแฟคตอริ่งและเงินกูยืมจากกรรมการ

สวนของผูถือหุน
ในป 2545 บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มทุนจาก 7.0 ลานบาท เปน 90.0 ลานบาท เพื่อรองรับการปรับโครงสรางของ

กลุมบริษัท และจากผลการดํ าเนินงานที่มีกํ าไรอยางตอเนื่อง สงผลใหสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ มีการเติบโตจาก
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24.54 ลานบาทในป 2543 เปน 32.76 ลานบาท และ 121.95 ลานบาทในป 2544 และ 2545 ตามลํ าดับ ทั้งนี้บริษัทฯ
ไดมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในป 2545 เปนจํ านวน 17.15 ลานบาท

โครงสรางเงินทุน
ที่ผานมาบริษัทฯ พึ่งพิงเงินทุนจากการกูยืมระยะสั้นเปนสวนใหญทํ าใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ อยู

ที่ 3.96 เทา และ 3.63 เทา ในป 2543 และ 2544 ตามลํ าดับ อยางไรก็ตามในป 2545 อัตราสวนดังกลาวปรับตัวลดลง
มาอยูที่ 1.20 เทา อันเปนผลมาจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ที่มีกํ าไรอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้บริษัทฯ คาดวาอัตราสวนดังกลาวจะลดลงตํ่ ากวา 1.0 เทา ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้

ผลการดํ าเนินงานของกลุมบริษัทแม็ทชิ่งภายหลังการปรับโครงสรางฯ
ในวันที่ 17 กันยายน 2545 บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยเขาไปลงทุนในบริษัท

ยอยจํ านวน 3 บริษัท และบริษัทรวมอีก 1 บริษัท ซึ่งผลการดํ าเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมดังกลาวในชวง
ระยะเวลาดังกลาวจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2545 ไดรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย

จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่จัดทํ าขึ้นโดยผูสอบบัญชี รายไดของกลุมบริษัทฯ มีมูลคาเทา
กับ 694.27 ลานบาท ซึ่งสามารถจํ าแนกออกมาเปนแหลงที่มาของรายไดดังนี้

1. รายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณา จํ านวน  402.69 ลานบาท หรือเปนสัดสวนรอยละ 58.0%
2. รายไดจากการผลิตรายการโทรทัศน จํ านวน    76.74 ลานบาท หรือเปนสัดสวนรอยละ 11.1%
3. รายไดจากการจัดกิจกรรมการแสดง จํ านวน  136.00 ลานบาท หรือเปนสัดสวนรอยละ 20.0%
4. รายไดจากการใหเชาอุปกรณและบริการ จํ านวน     31.37 ลานบาท หรือเปนสัดสวนรอยละ  4.5%
5. รายไดจากการขายสินคา จํ านวน     30.66 ลานบาท หรือเปนสัดสวนรอยละ  4.4%
6. รายไดอื่น ๆ จํ านวน   13.81 ลานบาท หรือเปนสัดสวนรอยละ  2.0%
โดยรายไดรวมของกลุมแม็ทชิ่งในป 2545 เพิ่มขึ้นจากรายไดรวมของป 2544 ที่มีจํ านวน 450.05 ลานบาท

หรือคิดเปนอัตราเติบโตรอยละ 54
ตนทุนการใหบริการ ซึ่งประกอบดวยตนทุนการใหผลิตภาพยนตรโฆษณา ตนทุนการผลิตรายการโทรทัศน ตน

ทุนการจัดกิจกรรมการแสดง และตนทุนการใหเชาอุปกรณและบริการ ในป 2545 เทากับ 490.87 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตราสวนรอยละ 76 ของรายไดจากการดํ าเนินงาน 649.80 ลานบาท ทั้งนี้การที่กลุมแม็ทชิ่งมีโครงสรางทางธุรกิจที่
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เชน บริษัท เกียรเฮด จํ ากัด มีอุปกรณสํ าหรับการถายทํ าและจัดการแสดง ชวยใหธุรกิจของกลุม
แม็ทชิ่งมีความคลองตัว ประหยัดเวลาในการสรรหาอุปกรณ และมีทีมงานที่ชํ านาญในการใชอุปกรณ เปนตน

คาใชจายในการขายและบริหารของกลุมแม็ทชิ่งในป 2545 เทากับ 103.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2544 ที่
เทากับ 54.39 ลานบาท อันเปนผลมาจากการขยายตัวของทุกธุรกิจในกลุมแม็ทชิ่ง ทํ าใหมีการเพิ่มจํ านวนบุคลากร และ
คาใชจายอื่น ๆ

ในป 2545 บริษัทฯและบริษัทยอย มีกํ าไรสุทธิเปนจํ านวน 23.33 ลานบาท ทั้งนี้หากพิจารณากํ าไรสุทธิกอน
หักสวนของผูถือหุนสวนนอยในงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่เทากับ 43.00 ลานบาท สามารถจํ าแนก
กํ าไรสุทธิดังกลาวตามประเภทของธุรกิจไดดังนี้

1.ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา จํ านวน 20.16 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 46.87
2.ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน     จํ านวน   2.32 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ    5.39
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3. ธุรกิจจัดกิจกรรมการแสดง จํ านวน 4.20 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ    9.77
4. ธุรกิจใหเชาอุปกรณและบริการ จํ านวน  12.57 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 29.23
5. อื่น ๆ จํ านวน    3.76 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ   8.74

สํ าหรับความสามารถในการทํ ากํ าไรในแตละธุรกิจเมื่อเทียบกับรายไดแลว จะพบวาธุรกิจผลิตภาพยนตร
โฆษณาถือเปนธุรกิจหลักในการทํ ารายไดและกํ าไรใหแกกลุมแม็ทชิ่ง ขณะที่ธุรกิจใหเชาอุปกรณและบริการที่แมจะมี
รายไดใหแกกลุมแม็ทชิ่งไดเพียง 31.37 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.5 ของรายไดทั้งหมด แตสามารถสราง
กํ าไรเปนจํ านวน 12.57 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 29.23 ของกํ าไรสุทธิกอนหักสวนของผูถือหุนนอย ทั้งนี้
เนื่องจากธุรกิจใหเชาอุปกรณและบริการมีตนทุนสวนใหญเปนคาเสื่อมราคาของอุปกรณตาง ๆ  ซึ่งคอนขางคงที่ การที่
ธุรกิจใหเชาอุปกรณสามารถสรางรายไดจากลูกคานอกกลุมแม็ทชิ่งไดมากจะสงใหกํ าไรสุทธิจากธุรกิจดังกลาวเพิ่มขึ้น
ขณะที่ธุรกิจจัดกิจกรรมการแสดงที่สัดสวนรายไดอยูที่รอยละ 20 ของรายไดรวม แตกํ าไรจากธุรกิจดังกลาวมีสัดสวน
รอยละ 9.77 ของกํ าไรทั้งกลุมกอนหักสวนผูถือหุนนอย เนื่องจากรายไดและตนทุนในการจัดกิจกรรมมีการผันแปรตาม
กัน ในสวนของธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนที่กลุมแม็ทชิ่งมีการผลิตรายการโทรทัศนจํ านวน 2 รายการ ซึ่งรายการจาน
เด็ดเจ็ดยานนํ้ าเปนรายการใหมที่เริ่มผลิตในป 2545 ทํ าใหกลุมแม็ทชิ่งมีตนทุนในการผลิตเมื่อเทียบกับรายไดจากธุรกิจ
ดังกลาวอยูในสัดสวนรอยละ 87 สงผลใหธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนมีกํ าไรสุทธิในชวงปที่ผานมาเทากับ 2.32 ลานบาท
หรือ 5.39% ของรายไดรวม อยางไรก็ตามกลุมแม็ทชิ่งคาดวาจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนในอนาคตจะสามารถสราง
กํ าไรในสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้นจากการสามารถผลิตรายการทั้ง 2 รายการใหเปนที่นิยมและยอมรับจากผูชมและผู
สนับสนุนรายการ

หากเปรียบเทียบกํ าไรสุทธิกอนหักผูถือหุนสวนนอยของงบการเงินรวมป 2544 และ 2545 กํ าไรสุทธิกอนหักผู
ถือหุนสวนนอยในป 2545 มีอัตราการเติบโตจากป 2544 ที่อยูที่ 12.40 ลานบาท หรือมีอัตราการเติบโตรอยละ 246.77

สํ าหรับผลการดํ าเนินงานของกลุมแม็ทชิ่งในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2545 ที่ผานมา รายไดของกลุมแม็ท
ชิ่งเทากับ 198.77 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากธุรกิจตาง ๆ ดังนี้

1. ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา จํ านวน 114.55 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 57.63
2. ธุรกิจผลิตรายผลิตรายการโทรทัศน จํ านวน   31.17 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 15.68
3. ธุรกิจจัดกิจกรรมการแสดง จํ านวน    5.29 ลานบาท  หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ   2.66
4. ธุรกิจใหเชาอุปกรณและบริการ จํ านวน   23.97 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.06
5. รายไดจากการขายสินคา จํ านวน   17.87 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ   8.99
6. อื่น ๆ จํ านวน     5.92  ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ  2.98

ตนทุนคาบริการในชวงดังกลาวเทากับ 117.15 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 76 ของรายไดจากการดํ าเนิน
งาน 174.98 ลานบาท และมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 33.71 ลานบาท อยางไรก็ตามเนื่องจากในชวงดัง
กลาวบริษัทฯ มีคาใชจายโบนัสใหกับพนักงาน คาใชจายในการจางพนักงานเพิ่มขึ้น และบริษัทยอยคือ บริษัท แม็ทชิ่ง
เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด มีผลการดํ าเนินงานขาดทุนอันเปนผลมาจากการจัดคอนเสิรต “ดอก สตาร” ทํ าใหกํ าไรสุทธิ
ของกลุมแม็ทชิ่งในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2545 อยูที่ 7.04 ลานบาท
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
ลูกหนี้การคา

จากงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย กลุมแม็ทชิ่ง มีลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับทั้งส้ิน 109.61 ลานบาท
ซึ่งลูกหนี้สวนใหญของกลุมบริษัทฯ จะเปนบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ใชบริการผลิตภาพยนตรโฆษณา และผูผลิตรายการ
โทรทัศน ผลิตภาพยนตรโฆษณา และกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชบริการเชาอุปกรณจากบริษัทยอย ทั้งนี้ระยะเวลาในการเรียก
เก็บหนี้เฉล่ียของกลุมบริษัทเทากับ 49 วัน โดยลูกหนี้การคาในธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาของกลุมบริษัทสวนใหญจะ
จํ าหนายใหกับบริษัทแฟคตอริ่งเพื่อใหสามารถบริหารสภาพคลองภายในกลุมบริษัทได ทั้งนี้ลูกหนี้การคาของกลุมแม็ท
ชิ่งกวารอยละ 80 สามารถเรียกเก็บไดภายใน 3 เดือน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 กลุมบริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณมีมูลคาเทากับ 127.37 ลานบาท โดยสิน

ทรัพยสวนใหญจะเปนอุปกรณสํ าหรับถายทํ าภาพยนตรโฆษณา และภาพยนตรเรื่องที่มีอยูที่บริษัทยอย คือ บริษัท เกียร
เฮด จํ ากัด ซึ่งอุปกรณดังกลาวสามารถสรางรายไดใหแกบริษัทยอย และสนับสนุนธุรกิจภายในกลุมบริษัท ทั้งนี้อัตราผล
ตอบแทนจากสินทรัพยถาวรในป 2545 เทากับ 50%

สินทรัพยรวม
ทั้งนี้ภายหลังการปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมแม็ทชิ่งในเดือนกันยายน 2545 ทํ าใหสินทรัพยรวมของบริษัทฯ

และบริษัทยอยมีมูลคา 367.92 ลานบาท ขณะที่สินทรัพยรวมของบริษัทฯ อยูที่ 267.92 ลานบาท

สภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลองของกลุมแม็ทชิ่งในป 2545 เทากับ 1.02 เทา ขณะที่กระแสเงินสดของกลุมแม็ทชิ่งในป

2545 ติดลบ 8.98 ลานบาท อันเปนผลมาจากการขยายตัวทางธุรกิจอยางมากของกลุมแม็ทชิ่งในชวงป 2545 สงผลให
ที่ผานมากลุมแม็ทชิ่งมีการพึ่งพาเงินกูยืมระยะสั้นในรูปแบบการทํ าแฟคตอริ่งเพื่อบริหารสภาพคลอง และทํ าใหกลุม
บริษัทเผชิญกับดอกเบี้ยจายในอยูในระดับสูง ทั้งนี้หากบริษัทฯ สามารถระดมทุนจากการจํ าหนายหุนสามัญในครั้งนี้จะ
ทํ าใหกลุมบริษัทสามารถบริหารสภาพคลองไดดีขึ้น รวมถึงการมีตนทุนจากการจัดหาเงินทุนในระดับที่ตํ่ า

แหลงที่มาของเงินทุน
หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียนของกลุมบริษัท ณ ส้ินเดือนกันยายน 2545 เทากับ 181.07 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนเงินกู
ระยะสั้นแฟคตอริ่งเพื่อบริหารสภาพคลองของกลุมบริษัท โดย ณ ส้ินเดือนกันยายน 2545 กลุมแม็ทชิ่งมีเงินกูยืมระยะ
ส้ันเปนจํ านวน 73.07 ลานบาท

หนี้สินรวม
หนี้สินรวมของกลุมแม็ทชิ่งในป 2545 เทากับ 244.39 ลานบาท ขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ เทากับ 145.97

ลานบาท ซึ่งสวนใหญประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นเพื่อบริหารสภาพคลองของกลุมบริษัทฯ และหนี้สินที่เปนสัญญาเชา
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ทางการเงิน และสัญญาเชาซื้ออุปกรณในการถายทํ า และอุปกรณตาง ๆ ในการประกอบธุรกิจของกลุมแม็ทชิ่ง ซึ่งมีมูล
คาประมาณ 46.06 ลานบาท ณ ส้ินเดือนกันยายน 2545

สวนของผูถือหุน
การปรับโครงสรางของกลุมบริษัทแม็ทชิ่งในป 2545 ทํ าใหกลุมบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชํ าระแลว 90 ลาน

บาท และมีกํ าไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํ านวน 23.55 ลานบาท ทั้งนี้ ณ ส้ินงวดบัญชีป 2545 กลุมบริษัท ฯ มีสวนของผู
ถือหุนทั้งส้ิน 123.52 ลานบาท ขณะที่สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ เทากับ 121.95 ลานบาท

โครงสรางทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอทุนของกลุมแม็ทชิ่ง ณ ส้ินเดือนกันยายน 2545 เทากับ 2.00 เทา ซึ่งอยูในระดับคอนขาง

สูงเนื่องจากที่ผานมากลุมบริษัทฯ มีการจัดหาเงินทุนจากการกูยืมเปนสวนใหญ อยางไรก็ตามหากบริษัทฯ สามารถขาย
หุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ไดจะทํ าใหสัดสวนดังกลาวลดลงตํ่ ากวา 1.00 เทาได

ผลการดํ าเนินงานจากงบการเงินเปรียบเสมือนปรับโครงสรางฯ
เพื่อแสดงการเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานที่ชัดเจนของกลุมแม็ทชิ่งในชวงป 2545 จากการปรับโครงสราง

ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยลงทุนในบริษัทยอย 3 บริษัท และบริษัทรวม 1 บริษัท บริษัทฯ และเนื่องจากบริษัทยอยดัง
กลาวเปนของกลุมผูถือหุนเดียวกันกับผูถือหุนใหญของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดจัดทํ างบการเงินเปรียบเสมือนปรับโครง
สรางฯ นับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 เปนผลใหรายไดจากงบการเงินรวมที่จัดทํ าโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แตกตาง
จากรายไดรวมของงบการเงินเปรียบเสมือนปรับโครงสรางฯ ในรายการคาความนิยมติดลบ และสวนของผูถือหุนสวน
นอยที่มีตอกํ าไรสุทธิ เนื่องจากระยะเวลาในการเขาลงทุนที่นํ ามาใชในการคํ านวณแตกตางกัน (งบการเงินเปรียบเสมือน
ปรับโครงสรางฯ ใชสมมติฐานเขาถือหุนบริษัทยอยตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 2544 ในขณะที่งบการเงินที่จัดทํ าโดยผูสอบบัญชี
บริษัทฯ เขาถือหุนบริษัทยอยอันเปนผลจากการปรับโครงสรางทางในวันที่ 17 ก.ย. 2545) โดยรายไดรวมและกํ าไรสุทธิ
ของกลุมแม็ทชิ่งจากงบการเงินเปรียบเสมือนในป 2545 เทากับ 692.84 ลานบาท และ 40.76 ลานบาท ตามลํ าดับ

สมมติฐานในการจัดทํ างบประมาณการทางการเงิน
งบประมาณการทางการเงินในป 2546 จัดทํ าโดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรม รวมกับการวิเคราะหผล

การดํ าเนินงานทั้งในอดีตและปจจุบันของบริษัทและกลุมบริษัทในเครือในดานความสามารถในการสรางรายได การ
บริหารตนทุนและคาใชจายในการดํ าเนินงาน และความสามารถในการทํ ากํ าไร ซึ่งมีสมมติฐานในการประมาณการดังนี้

ประมาณการรายได
1. รายไดจากธุรกิจการผลิตภาพยนตรโฆษณา
กลุมแม็ทชิ่งฯมีรายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาจากทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยตั้งแตปลายป 2545

กลุมแม็ทชิ่งมีการขยายกํ าลังการผลิตโดยการเพิ่มจํ านวนบุคลากรในดานตางๆของสายงานการผลิตเพื่อรองรับงานได
มากขึ้น เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯมีปริมาณงานที่ลูกคานํ ามาเสนอใหมากกวากํ าลังการผลิตของบริษัทฯ รวมถึงการที่
ผลงานของบริษัท แฟทแมน แอนด ลิตเติ้ลบอย จํ ากัด เปนที่ยอมรับจากลูกคามากขึ้น ทํ าใหบริษัท แฟทแมนฯ มีการจาง
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พนักงานอิสระซ่ึงรวมถึงผูกํ ากับและทีมงานเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหคาดวาในป 2546
กลุมแม็ทชิ่งจะมีรายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณา 539.64 ลานบาท โดยแบงเปน

- รายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาในประเทศมูลคา 455.84 ลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดจากธุรกิจผลิต
ภาพยนตรโฆษณารอยละ 10.60 18  ซึ่งประมาณการใหสวนแบงการตลาดของกลุมแม็ทชิ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจากป
2545 ที่กลุมแม็ทชิ่งมีรายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาในประเทศ 344.04 ลานบาท ซึ่งคิดเปนสวนแบงการตลาด
รอยละ 9.34 เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มจํ านวนผูกํ ากับ  (จาก 10 คน ณ ส้ินสุดเดือนกันยายน 2545 เปนจํ านวน 13
คนในชวงป 2546) และทีมงาน ทํ าใหสามารถรับงานไดมากขึ้น ณ ระดับความสามารถในการผลิตงานเทากับที่ผานมา
และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท แฟทแมนฯ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาดังที่กลาวไวขางตน
หากเปรียบเทียบกับรายไดในการผลิตภาพยนตรโฆษณาในประเทศในป 2543 มูลคา 189.21 ลานบาท และในป

2544 มูลคา 267.24 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาในประเทศในป 2544,
ป 2545 และ ป 2546 ในอัตรารอยละ 41.24, รอยละ 28.74 และรอยละ 32.50 ตามลํ าดับ
- รายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาจากตางประเทศมูลคา 83.79 ลานบาท โดยประมาณการเพิ่มขึ้นจากป 2544
และป 2545 ที่บริษัทฯมีรายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาจากตางประเทศ 37.81 ลานบาท และ 61.45 ลานบาท
ตามลํ าดับ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตของรายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาจากตางประเทศในป 2545 และป
2546 รอยละ 62.52 และ 36.36 ตามลํ าดับ ซึ่งเติบโตอยางตอเนื่อง จากการเพิ่มสายงานตางประเทศเพื่อติดตอกับลูก
คาโดยตรง
2. รายไดจากธุรกิจการใหเชาอุปกรณการถายทํ าภาพยนตรและภาพยนตรโฆษณา

ประมาณการรายไดคาเชาอุปกรณจากธุรกิจภายนอกกลุมแม็ทชิ่งฯในป 2546 มูลคา 41.25 ลานบาท จากป 2545
ที่บริษัทฯมีรายไดคาเชาอุปกรณจากธุรกิจภายนอกกลุม 32.74 ลานบาท โดยประมาณการจากอัตราการเติบโตของอุต
สาหกรรมการผลิตภาพยนตรโฆษณาในป 2546 ที่คาดวาจะเติบโตประมาณ 17%19 รวมถึงการผลิตภาพยนตรไทย และ
ภาพยนตรตางประเทศที่ถายทํ าในประเทศไทย ทํ าใหมีความตองการในการใชอุปกรณดังกลาวเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุมแม็ทชิ่ง
ไดมีการลงทุนในอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถรองรับปริมาณความตองการดังกลาวได และทํ าใหกลุมแม็ทชิ่งสามารถ
เพิ่มรายไดจากธุรกิจใหเชาอุปกรณและบริการไดอยางตอเนื่องตามเปาหมายในการดํ าเนินธุรกิจของกลุม
3. รายไดจากธุรกิจการจัดรายการโทรทัศน

ประมาณการรายไดจากธุรกิจการจัดรายการโทรทัศนในป 2546 มูลคา 85.18 ลานบาท ซึ่งประมาณการรายไดที่
คาดวาบริษัทฯจะไดรับจากรายการโทรทัศนที่บริษัทเปนเจาของรายการในปจจุบัน 2 รายการ คือ รายการปลดหนี้ และ
รายการจานเด็ด โดยประมาณการใหมีรายไดตอเดือนเทากับรายไดเฉล่ียตอเดือนที่บริษัทไดรับในป 2545 โดยใชสมมติ
ฐานวาบริษัทฯไมมีการปรับขึ้นราคาคาเชาเวลาในการโฆษณา เปรียบเทียบกับรายไดที่บริษัทฯไดรับในรอบบัญชี 2545
มูลคา 76.74 ลานบาท จากรายการปลดหนี้ซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2544 คิดเปนระยะเวลาออก

                                                          
18 ขอมูลประมาณการอตุสาหกรรมจาก AC Neilsen ซึง่ประมาณการใชจายผานสื่อโฆษณาในประเทศไทยในป 2545 ที่ 60,000 ลานบาท และประมาณการใชจายผาน
สือ่โฆษณาทางโทรทัศนในสัดสวนรอยละ 61.42 และจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ประมาณการอตุสาหกรรมในป 2546 ที่ 70,000 ลานบาท หากประมาณการใชจาย
ผานสือ่โฆษณาทางโทรทศันในสัดสวนรอยละ 61.42 คิดเปนมูลคาตลาด 42,994 ลานบาท ซึ่งในจํ านวนนี้เปนเม็ดเงินที่ใชในการผลิตภาพยนตรโฆษณา (Production)
ขัน้ตํ ่าประมาณรอยละ 10 หรือคิดเปนมูลคาตลาดของการผลิตภาพยนตรโฆษณาประมาณ 4,299.40 ลานบาท
19 เปนการขยายตวัจากการประมาณการที่คาดวาคาใชจายผานสื่อโฆษณาในป 2546 จะอยูที่ 70,000 ลานบาท จากที่คาดวาอยูที่ 60,000 ลานบาทในป 2545 ใน
หมายเหตุที่ 18
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อากาศ 12 เดือนในรอบบัญชีป 2545 และรายการจานเด็ดซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแตเดือนมกราคม 2545 คิดเปนระยะ
เวลาออกอากาศ 9 เดือนในรอบบัญชีป 2545
4. รายไดจากธุรกิจการจัดการแสดง (Event Show)

เนื่องจากธุรกิจการจัดการแสดงเปนไปตามชวงเวลาและโอกาส โดย ณ ปจจุบันบริษัทฯมีโครงการจัดคอนเสิรตคา
ราบาว เพียงรายการเดียวที่จะจัดขึ้นอยางแนนอนในป 2546 และการรับจางจัดกิจกรรมการแสดง เชน การจัดงาน Miss
Thailand ทางชอง 7 ทั้งนี้เพื่อใหการประมาณการเปนไปตามประมาณการขั้นตํ่ า จึงไมนับรวมกํ าไรจากธุรกิจการจัดการ
แสดงในกํ าไรสุทธิของกลุม
5. รายไดจากธุรกิจการการสรางภาพยนตร

ในป 2546 บริษัทฯมีโครงการสรางภาพยนตรเพียงเรื่องเดียว คือเรื่อง “ซีอุย” โดยคาดวาการถายทํ าจะแลว
เสร็จและนํ าออกฉายไดในปลายป 2546 ทั้งนี้ เพื่อใหการประมาณการเปนไปตามประมาณการขั้นตํ่ า จึงไมนับรวมกํ าไร
จากธุรกิจการสรางภาพยนตรในกํ าไรสุทธิของกลุม

ประมาณการตนทุนขายและบริการ
       จากการปรับโครงสรางทางธุรกิจใหมีความชัดเจนในการประกอบธุรกิจแตละสายธุรกิจ ทํ าใหบริษัทฯ สามารถควบ
คุมตนทุนขายและบริการใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถติดตามตนทุนการผลิตในแตละกิจกรรมธุรกิจทั้งในดานคา
ใชจายในการผลิตและคาแรง การประหยัดตอขนาดในการนํ าอุปกรณหรือเครื่องมือกลับมาใชไดอีก ทํ าใหตนทุนขาย
และบริการของธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาและธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับผลการ
ดํ าเนินงานที่ผานมา  และการที่กลุมแม็ทชิ่งมีการปรับนโยบายในการดํ าเนินธุรกิจจัดกิจกรรมการแสดง (Event Show)
โดยเนนจัดกิจกรรมที่จะสามารถสรางระดับกํ าไรขั้นตนไดมากกวาที่ผานมา เพราะในอดีตธุรกิจจัดกิจกรรมการแสดงมี
สัดสวนตนทุนขายและบริการตอรายไดจากการจัดกิจกรรมการแสดงอยูในสัดสวนที่สูงกวาธุรกิจอื่น ๆ โดยการประมาณ
การรายไดจากธุรกิจจัดกิจกรรมการแสดงในป 2546 ที่มีการจัดกิจกรรมการแสดงเพียง 1 รายการ ภายใตสมมติฐานวา
ไมมีการจัดกิจกรรมการแสดงที่มีขนาดใหญเกิดขึ้น ทํ าใหสัดสวนตนทุนบริการจากกิจกรรมการแสดงเมื่อเทียบกับตนทุน
ขายและบริการทั้งหมดในป 2546 ลดลงเมื่อเทียบกับสัดสวนดังกลาวในป 2545 ซึ่งผลดังกลาวทํ าใหประมาณการตน
ทุนขายและบริการของกลุมแม็ทชิ่งในป 2546 เทากับ 495.93 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 67.56 ของรายได
รวม (ในป 2545 อัตราตนทุนขายและบริการตอรายไดรวมของกลุมแม็ทชิ่งเทากับรอยละ 74.48) ทั้งนี้หากมีการจัดกิจ
กรรมการแสดงเพิ่มขึ้น จะทํ าใหตนทุนขายและบริการของกลุมแม็ทชิ่งเพิ่มขึ้น แตการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการแสดงใน
อนาคตดังกลาวก็ทํ าใหรายไดของกลุมแม็ทชิ่งเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งกลุมแม็ทชิ่งเชื่อวาจะยังสามารถรักษาระดับกํ าไรสุทธิตาม
การประมาณการได

ประมาณการคาใชจายในการขายและการบริหาร
ประมาณการคาใชจายในการขายและการบริหารของทั้งกลุมบริษัทแม็ทชิ่งฯ ในป 2546 เทากับ 129.21 ลานบาท

ซึ่งประกอบดวยคาใชจายหลัก ดังนี้
1. คาใชจายพนักงาน

ประมาณการคาใชจายพนักงานในป 2546 จํ านวน 72.48 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2545 ที่มีคาใชจายพนักงาน
จํ านวน 54.01 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯมีการเพิ่มจํ านวนบุคลากรเพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น  โดยประมาณการ
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คาใชจายพนักงานจากผลตอบแทนที่คาดวาพนักงานจะไดรับตอเดือน ซึ่งประกอบดวย เงินเดือนประจํ า โบนัส และคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับพนักงาน
2. คาเสื่อมราคาและสิทธิการเชาตัดจาย

ประมาณการคาเสื่อมราคาและสิทธิการเชาตัดจายในป 2546 เทากับ 41.02 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2544 และป
2545 ที่มีคาเสื่อมราคาและสิทธิการเชาตัดจายจํ านวน 20.74 ลานบาท และ 29.09 ลานบาท ตามลํ าดับ เนื่องมาจาก
บริษัทฯมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น
3. คาใชจายดอกเบี้ยจาย

ประมาณการคาใชจายดอกเบี้ยจายในป 2546 เทากับ 8.04 ลานบาท เปรียบเทียบกับคาใชจายดอกเบี้ยจายในป
2545 จํ านวน 12.88 ลานบาท จากสมมติฐานใหบริษัทลดการกูยืมเงินโดยการโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้ลง และนํ าเงิน
ทุนที่ไดจากการระดมทุนและกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานมาชํ าระคืนหนี้ระยะสั้น ดังนั้นดอกเบี้ยจายที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจึงเปนดอกเบี้ยจายที่เกิดในชวงกอนที่บริษัทฯจะไดรับเงินจากการระดมทุน และดอกเบี้ยที่บริษัทฯมีภาระผูกพัน
ตองชํ าระตามสัญญาเชาซื้อ และสัญญาเชาทางการเงิน
4. คาตอบแทนกรรมการ ประมาณการจากคาเบี้ยประชุมที่คาดวาจะเกิดขึ้น
5. คาใชจายอื่น ประมาณการจากคาใชจายอื่นๆที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต

สมมติฐานในการประกอบงบดุลและงบกระแสเงินสด
สินทรัพย

ประมาณการลูกหนี้การคาจากนโยบายการคาและขอมูลระยะเวลาเรียกเก็บเฉลี่ยของแตละบริษัทในกลุมแม็ทชิ่ง
โดยระยะเวลาเรียกเก็บหนี้เฉล่ียของกลุมแม็ทชิ่งในป 2546 เทากับ 49 วัน ซึ่งสะทอนมูลคาลูกหนี้ในแตละบริษัทยอย
ตามสัดสวนรายไดของแตละบริษัทเมื่อเทียบกับรายไดรวมของกลุมแม็ทชิ่ง โดยระยะเวลาเฉลี่ยดังกลาวเมื่อเทียบกับ
รายไดรวมแลวจะทํ าใหลูกหนี้การคาของกลุมแม็ทชิ่ง ณ ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2546 เทากับ 114.53 ลานบาท

ประมาณการเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2546 ที่เทากับ 158.14 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของเงินสด
ดังกลาวเกิดจากการที่กลุมแม็ทชิ่งสามารถบริหารใหมีกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานในป 2546 ไดเทากับ 126.64
ลานบาท และจากการขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ไดประมาณ 191.55 ลานบาท เมื่อหักการใชจายทั้งในดานกิจกรรมการลง
ทุนและการชํ าระหนี้คืนทํ าใหเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 111.02 ลานบาทจาก ณ ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2545

ประมาณการสินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ ของกลุมแม็ทชิ่งซึ่งสวนใหญประกอบไปดวย คาใชจายจายลวงหนา รายได
คางรับ เงินทดรองรอตัดจาย และภาษีรอตัดจาย เปนตน  เปนการประมาณการผันแปรตามการเติบโตของรายไดรวม ซึ่ง
อยูในสัดสวนเฉลี่ยรอยละประมาณ 7.1  ของรายไดรวม หรือเทากับ 52.19 ลานบาท และลูกหนี้เงินทดรองซึ่งอยูที่ระดับ
28.63 ลานบาท ปรับลดลงเล็กนอยจากในชวงที่ผานมาอันเปนผลจากการบริหารงานระบบการจายเงินภายในกลุมแม็ท
ชิ่งมีการจัดการเปนระบบมากยิ่งขึ้น

ซึ่งจากรายการหลัก ๆ ดังกลาวขางตน ทํ าใหสินทรัพยหมุนเวียนของกลุมแม็ทชิ่ง ณ ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2546 เทา
กับ 353.49 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2545 ซึ่งเทากับ 229.01 ลานบาท (ฐานะทางการเงินส้ินสุด
ณ เดือนธันวาคม 2545 ซึ่งสะทอนผลการดํ าเนินงานจากงบกํ าไรขาดทุนภายในของบริษัทฯ ปรับดวยสมมติฐานในการ
ประกอบงบดุลที่กลาวไวขางตน)



บริษัท แม็ทช่ิง สตดูโิอ จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 หนาที่ 70

ในสวนของการลงทุนในสินทรัพยถาวรในป 2546 กลุมแม็ทชิ่งมีการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณเปนจํ านวน
65 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนในสตูดิโอแหงใหมจํ านวน 20 ลานบาท และอุปกรณถายทํ าอีก 40 ลานบาท และที่เหลือ
เปนการลงทุนในอุปกรณสํ านักงานและคาซอมบํ ารุง

โดยจากการประมาณรายการตาง ๆ ดังกลาวขางตน ทํ าใหสินทรัพยรวมของกลุมแม็ทชิ่ง ณ ส้ินสุดเดือนธันวาคม
2546 เทากับ 528.51 ลานบาท

หนี้สิน
ประมาณการเจาหนี้การคาจากนโยบายทางการคาและระยะเวลาในการชํ าระหนี้เฉล่ียในอดีตของแตละบริษัทใน

กลุมแม็ทชิ่ง ซึ่งระยะเวลาการชํ าระหนี้เฉล่ียของกลุมแม็ทชิ่งประมาณ 39 วัน ซึ่งสะทอนเจาหนี้การคาของแตละบริษัท
ตามสัดสวนตนทุนขายและบริการในแตละธุรกิจตอตนทุนขายและบริการรวม ทั้งนี้ระยะเวลาการชํ าระหนี้เฉล่ียดังกลาว
เพิ่มขึ้นจากในชวงป 2545 เนื่องจากความสามารถในการเจรจาตอรองกับเจาหนี้การคาในแตละบริษัทมีการปรับตัวดีขึ้น
อันเปนผลมาจากการจัดโครงสรางทางธุรกิจใหมีลักษณะเปนกลุมธุรกิจ สงผลใหมีอํ านาจตอรองกับเจาหนี้การคามาก
กวาการแยกเปนบริษัทแตะละบริษัท นอกจากนี้ความชัดเจนในการจัดโครงสรางทางธุรกิจ ทํ าใหมีการจัดการกับระยะ
เวลาชํ าระหนี้ไดดีขึ้นภายในกลุมแม็ทชิ่ง ทั้งนี้เจาหนี้การคาของกลุมแม็ทชิ่ง ณ ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2546 เทากับ
67.23 ลานบาท

การจัดทํ างบประมาณการในครั้งนี้มีสมมติฐานวากลุมแม็ทชิ่งจะนํ าเงินที่ไดจากการระดมทุนในครั้งนี้ไปชํ าระหนี้
สินระยะสั้น (แฟคตอริ่ง) เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการที่เกิดขึ้นกอนการระดมทุน ทํ าให ณ เดือน
ธันวาคม 2546 กลุมแม็ทชิ่งมีเงินกูยืมจากแหลงดังกลาวเพียง 1.70 ลานบาท ซึ่งเปนเงินกูยืมระยะสั้นของบริษัทยอย
บริษัทหนึ่งในกลุมแม็ทชิ่ง ขณะที่หนี้ที่ถึงกํ าหนดชํ าระภายในหนึ่งปจากสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินเปนไป
ตามสัญญาที่กลุมแม็ทชิ่งมีภาระผูกพันที่จะตองชํ าระในป 2547 ใหกับเจาหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งเทากับ 19.64 ลานบาท

สํ าหรับคาใชจายคางจาย ซึ่งผันแปรตามตนทุนขายและบริการ คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละประมาณ 5.5 ของตน
ทุนขายและบริการของกลุมแม็ทชิ่ง และประมาณการหนี้สินอื่น ๆ อีกประมาณ 9.2 ลานบาท ทํ าให ณ ส้ินสุดเดือน
ธันวาคม 2546 หนี้สินหมุนเวียนของกลุมแม็ทชิ่งเทากับ 125.07 ลานบาท

ประมาณการเจาหนี้สัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินในป 2546 ใหเปนไปตามสัญญาที่กลุมแม็ทชิ่งมีภาระ
ผูกพันจากในอดีต ประกอบกับการที่กลุมแม็ทชิ่งยกเลิกการรวมทุนในบริษัท โอเรียลทัล โพสต จํ ากัด ในเดือน
พฤศจิกายน 2545 ทํ าใหฐานะทางการเงินในป 2546 ไมมีการแสดงเจาหนี้คาหุนอีกตอไป

ซึ่งจากประมาณการรายการตาง ๆ ในหนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินระยะยาว ทํ าให ณ ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2546
กลุมแม็ทชิ่งมีหนี้สินรวมเทากับ 136.89 ลานบาท

งบกระแสเงินสด
ประมาณการกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงาน ซึ่งเปนผลสะทอนผลการดํ าเนินงานในงบกํ าไรขาดทุนที่กํ าไร

สุทธิเทากับ 69.53 ลานบาท บวกกลับคาเสื่อมราคาและรายการอื่นๆ ซึ่งเปนรายการที่ไมใชเงินสด และการเปลี่ยนแปลง
ของทุนหมุนเวียนจากการประมาณการที่กลาวไวในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนซึ่งทํ าใหทุนหมุน
เวียนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2545 เทากับ 19.07 ลานบาท ทํ าใหกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานเทา
กับ 126.68 ลานบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากที่ผานมาอันเปนมาจากความสามารถในการทํ ากํ าไรของกลุมแม็ทชิ่งมีเพิ่ม
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ขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจกลุมแม็ทชิ่ง และการปรับโครงสรางทางธุรกิจ ทํ าใหการบริหารการจัดการกับตนทุนและ
คาใชจายตาง ๆ ดีขึ้น รวมถึงการมีอํ านาจตอรองจากการเปนกลุมธุรกิจทํ าใหสามารถเพิ่มระยะเวลาในการชํ าระหนี้ให
แกเจาหนี้ได

ประมาณการกระแสเงินสดจากการลงทุน ซึ่งสะทอนการลงทุนในสินทรัพยถาวรและอื่น ๆ ของกลุมแม็ทชิ่ง
จากการลงทุนในอุปกรณ 40 ลานบาท การกอสรางสตูดิโอ 20 ลานบาท อุปกรณและคาซอมบํ ารุง 5 ลานบาท และสิน
ทรัพยอื่นๆ อีกประมาณ 4 ลานบาท ทํ าใหกระแสเงินสดจากการลงทุนในป 2546 ติดลบ 69.23 ลานบาท

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน สะทอนผลของการประมาณการฐานะทางการเงินที่แสดงในงบดุล ซึ่งกลุม
แม็ทชิ่งมีการชํ าระหนี้สินระยะสั้น (แฟคตอริ่ง) เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากกรรมการ รวมถึงการชํ าระหนี้ตาม
สัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินตามที่กลุมแม็ทชิ่งมีภาระผูกพันกับเจาหนี้ดังกลาว ซึ่งการชํ าระหนี้ทั้งหมดดัง
กลาวประมาณรอยละ 68 เปนการชํ าระหนี้สินระยะสั้น (แฟคตอริ่ง) อยางไรก็ตามจากการขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้ง
นี้จะทํ าใหกลุมแม็ทชิ่งมีเงินทุนและสวนเกินมูลคาหุนสุทธิจากคาใชจายในการระดมทุนซึ่งประมาณการอยูที่ประมาณ
6.5 ลานบาท ทํ าใหกลุมแม็ทชิ่งมีเงินจากการระดมทุนสุทธิจากคาใชจายเทากับ 191.5 ลานบาท ทํ าใหกระแสเงินสด
จากการจัดหาเงินทุนของกลุมแม็ทชิ่งเทากับ 53.61 ลานบาท

จากประมาณการในงบกระแสเงินสดของทั้ง 3 กิจกรรมดังกลาวทํ าให ณ ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2546 กลุมแม็ท
ชิ่งมีเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิเทากับ 111.02 ลานบาท ซึ่งเมื่อบวกกับเงินสดและเงินฝากธนาคารตนงวดแลว ทํ าใหเงินสดและ
เงินฝากธนาคาร ณ ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2546 เทากับ 158.14 ลานบาท
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