
18 
 

สารสนเทศการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557  ไดมีมติอนุมัติให บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ 
โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MATCH”) หรือบริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท จํากัด(“บริษัทยอย” หรือ 
“MB”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ MATCH ถือหุนรอยละ 99.99 เขาทํารายการซื้อที่ดินมูลคา 473 ลานบาทและอนุมัติเงิน
ลงทุนคากอสรางโครงการเมืองถายหนังครบวงจร (“โครงการ New Home”) มูลคาประมาณ 296 ลานบาท รวม
มูลคาเงินลงทุนทั้งโครงการ 769 ลานบาท  

อนึ่งฝายบริหารไดมีการทบทวนความเหมาะสมในการวางผังท่ีต้ังโครงการเพ่ือใชประโยชนจากท่ีดินใหเกิดมูลคา
สูงสุด และพิจารณาเปล่ียนคุณภาพวัสดุกอสรางเพื่อใหสตูดิโอมีมาตรฐานสูงขึ้น สามารถรองรับการใชงานจากกลุม
ลูกคาตางประเทศรวมถึงลูกคาในประเทศได สงผลใหมูลคาการกอสรางเพิ่มข้ึน 418 ลานบาท เปนมูลคาเงินลงทุน
ทั้งโครงการรวมท้ังส้ิน 1,187 ลานบาท โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญของรายการดังตอไปนี้ 

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

บริษัทยอยจะเขาลงนามในสัญญาวาจางกอสรางกับบริษัท กรีไทย คอนสตรัคชั่น จํากัด (“กรีไทย”หรือ 
“ผูรับจาง”) ภายในวันที่ 31ตุลาคม 2558 ทั้งน้ีภายใตเงื่อนไขท่ีสัญญาจะมีผลโดยสมบูรณก็ตอเม่ือไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ท่ีจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 โครงการดังกลาวจะ
ใชระยะเวลาในการกอสรางโครงการประมาณ 1 ป คาดวาจะเริ่มเปดใหเชาสตูดิโอบางสวนไดภายในป 2559 

2. คูสัญญาท่ีเกี่ยวของ และความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน   

บริษัทยอยไดเขาซื้อที่ดินจากบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  (“บสก.”) แลวเม่ือเดือนตุลาคม 
2557 ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2557  

สําหรับขั้นตอนการกอสราง บริษัทยอยไดเปดประมูลคัดเลือกผูรับเหมากอสรางโดยมีผูสนใจเขารวมท้ังหมด 
5 ราย คณะกรรมการบริษัทไดเปรียบเทียบคุณสมบัติและความเหมาะสมดานราคาแลวมีมติคัดเลือกกรีไทย
เปนผูรับเหมากอสรางสตูดิโอ อาคารโรงสรางฉากและเก็บฉาก อาคารยานยนตและอุปกรณ ทั้งน้ีบริษัทและ
บริษัทยอย ไมมีความสัมพันธใดๆกับผูรับจาง สวนการกอสรางอาคารสํานักงานและอาคารจัดเก็บอุปกรณ
ของบริษัท เกียรเฮด จํากัด (“เกียรเฮด”) บริษัทจะคัดเลือกผูรับเหมากอสรางในภายหลัง แตท้ังนี้งบประมาณ
การลงทุนทั้งโครงการจะไมเกิน 1,187 ลานบาท  

ในการน้ีบริษัทยอยจะชําระคาตอบแทนการกอสรางตามงวดงานที่ระบุในสัญญา โดยจะทยอยชําระเปนเงิน
สดทั้งจํานวน  

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 9/2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 มีมติใหบริษัทยอยยายผังที่ต้ังโครงการ
New Home และเปล่ียนคุณภาพวัสดุกอสรางเพื่อใหไดมาตรฐานในระดับสากลสงผลใหตนทุนโครงการ
เพิ่มข้ึน 418 ลานบาท จากเดิม 769 ลานบาท เปน 1,187 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 54.33 ของมูลคา
โครงการเดิม  

          ส่ิงท่ีสงมาดวย 2 
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รายละเอียดการเปล่ียนแปลงตนทุนโครงการ 

หนวย: ลานบาท โครงการเดิม/1 โครงการใหม 
คาที่ดิน/2 473  473 
คากอสราง 296 714 
คากอสรางสตูดิโอ อาคารโรงสรางฉากและเก็บฉาก 144 417/3 
คากอสรางสตูดิโอใตน้ํา 14 -- 
คากอสรางอาคารสํานักงานและอาคารจัดเก็บอุปกรณอาคารยานยนต–เกียรเฮด 90 110 
คาปรับสภาพที่ดิน -- 31 
คาเตรียมงานและคาสาธารณูปโภค 27 91 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 21 65 

ตนทุนโครงการรวม  769 1,187  
หมายเหตุ: 
/1โครงการเดิมหมายถึงโครงการที่ไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 
/2 รวมคาใชจายที่เก่ียวของกับการซื้อท่ีดิน 
/3คากอสรางที่สูงขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการปรับการกอสรางสตูดิโอเพ่ือใหไดมาตรฐาน Sound Stage NC 25 เชนการเปล่ียนแปลงฝา
ประตู ผนัง ระบบแอร และเพิ่มหองรับรองนักแสดง 

ทั้งน้ีเนื่องจากเงินลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงมีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรนําเสนอใหท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัทพิจารณาอนุมัติการทํารายการตามแผนการลงทุนใหม เม่ือคํานวณขนาดรายการ
ตามมูลคาการลงทุนทั้งโครงการรวม 1,187 ลานบาท พบวามีขนาดรายการเทากับรอยละ  80.72 ตามเกณฑ
มูลคาส่ิงตอบแทนเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัท ตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
และจัดเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี  1  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา 
“เกณฑไดมาจําหนายไป”) ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองขออนุมัติการทํารายการดังกลาวจากท่ีประชุมผูถือหุน 
พรอมทั้งจัดใหมีรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

4. รายละเอียดของการเปล่ียนแปลง 

โครงการ New Home คงต้ังอยูบนที่ดินแปลงเดิมที่บริษัทยอยเขาทํารายการซ้ือจากบสก. ตามมติท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 อยางไรก็ตามฝายบริหารไดพิจารณาถึงความเหมาะสม การพัฒนาและใช
ประโยชนจากที่ดินสูงสุด จึงมีมติใหยายผังท่ีต้ังโครงการจากเดิมใชท่ีดินแปลงดานหนาซึ่งอยูติดถนนใหญ ไป
ยังที่ดินแปลงดานหลังซึ่งหางจากถนนใหญประมาณ 1-2 กิโลเมตรเพื่อลดเสียงรบกวนในชวงเวลาการถายทํา 
ตลอดจนสภาพแวดลอมโดยรอบของท่ีดินดานหลังสามารถนําไปใชเปนฉากหรือสถานท่ีถายทําได อยางไรก็
ตามที่ดินดานหลังมีระดับดินที่ตํ่ากวาถนนประมาณ 1.5 เมตร ใหบริษัทยอยมีตนทุนในการปรับสภาพที่ดิน
เพิ่มข้ึน สวนที่ดินดานหนาบริษัทยอยสามารถนําไปพัฒนาพ้ืนท่ีในเชิงพาณิชยในอนาคตเพ่ือใหเกิด
ผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุน 
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รูปจําลองตําแหนงที่ต้ังโครงการกอนการเปล่ียนแปลง 

 

รูปจําลองตําแหนงท่ีต้ังโครงการภายหลังการเปล่ียนแปลง 

 
เพื่อใหโครงการ New Home สรางอัตราผลตอบแทนในระดับที่นาพอใจสูงสุด คณะกรรมการบริษัทมีมติให
ยกเลิกแผนการกอสรางสตูดิโอใตน้ํา 1 หลัง คงเหลือแตสตูดิโอในรมจํานวน 5 หลัง อาคารโรงสรางฉากและ
เก็บฉาก อาคารยานยนต  อาคารสํานักงานและอาคารจัดเก็บอุปกรณของเกียรเฮด และมีมติใหที่ปรึกษาดาน
ออกแบบโครงการปรับปรุงวัสดุกอสรางสตูดิโอใหมีคุณภาพสูงข้ึน เพื่อรองรับกลุมลูกคาจากตางประเทศท่ี
คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นตามมาตรการสงเสริมธุรกิจการถายทําภาพยนตรของภาครัฐสงผลใหตนทุนคากอสราง
ของโครงการเพิ่มสูงข้ึน 

5. มูลคารวมของส่ิงตอบแทนและเกณฑท่ีใชกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทน 

โครงการ New Home มีมูลคากอสรางโครงการหลังปรับปรุงรวม 714 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 จํานวน 418 ลานบาท มูลคาการกอสรางอางอิงจากประมาณการ
ตนทุนคากอสรางท่ีจัดทําโดยที่ปรึกษาดานออกแบบโครงการ ซึ่งสอดคลองกับเอกสารสรุปราคากอสรางจาก
ผูรับจางทั้งน้ีกรีไทยไดตอบรับหนังสือแสดงเจตจํานงในการจางงาน ซึ่งระบุมูลคากอสรางสตูดิโอ อาคารโรง
สรางฉากและเก็บฉาก อาคารยานยนตและอุปกรณรวม 537 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75.32 ของมูลคาการ
กอสรางท้ังโครงการ สําหรับคากอสรางสวนท่ีเหลือจํานวน 177 ลานบาท ประกอบดวย คาปรับสภาพที่ดิน 
คากอสรางอาคารสํานักงานและอาคารจัดเก็บอุปกรณของเกียรเฮด คาที่ปรึกษาโครงการ โดยบริษัทอยู
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ระหวางการคัดเลือกผูรับเหมา ซึ่งคาดวาผูรับเหมาจะเปนผูที่ไมมีความสัมพันธใดๆกับบริษัทและบริษัทยอย 
อยางไรก็ดีหากผูรับเหมาท่ีไดรับคัดเลือกมีความสัมพันธใดๆ และ/หรือเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทหรือ
บริษัทยอย บริษัทจะทําการเปดเผยขอมูลและจะปฏิบัติตามเกณฑท่ีเก่ียวของกับการทํารายการกับบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันตอไป สําหรับมูลคาที่ดินมีมูลคา 473 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดชําระคาที่ดินใหแก บสก. แลวเม่ือ
เดือนตุลาคม 2557 

6. การชําระมูลคารวมของส่ิงตอบแทน 

บริษัทยอยคาดวาจะลงนามในสัญญาวาจางเหมางานกอสราง ภายในเดือนตุลาคม 2558 และมีภาระตอง
จายชําระเงินคาMobilization งานกอสราง  (คางวดกอสรางคร้ังที่ 1) จํานวน10 ลานบาท ภายใน 15 วัน นับ
จากวันที่ลงนามในสัญญากอสราง สําหรับคากอสรางสวนที่เหลือบริษัทยอยจะทยอยชําระตามงวดงานท่ีสง
มอบตามสัญญากอสรางดวยเงินสดท้ังจํานวน 

7. แหลงเงินทุนที่ใชและเงื่อนไขการชําระเงิน 

แหลงเงินทุนในการชําระคากอสรางโครงการ ประกอบดวย เงินสดท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ในป 2556 สวนที่เหลือจากการชําระคาท่ีดิน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงินซึ่งเพียงพอในการดําเนินโครงการ  

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการเขาทํารายการ 

การเขาทํารายการเพ่ือพัฒนาโครงการ New Home ซึ่งประกอบดวยสตูดิโอใหเชาและอาคารจัดเก็บอุปกรณ 
เพื่อรองรับการถายทําภาพยนตรทั้งในรม และกลางแจง โดยโครงการดังกลาวเปนการขยายธุรกิจให
สอดคลองกับอุตสาหกรรมส่ือภาพยนตรและโทรทัศนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงจากการเขามาของทีวีดิจิตอล
และนโยบายของภาครัฐที่มีแผนในการสงเสริมธุรกิจการถายทําภาพยนตรเพื่อจูงใจกองถายทําภาพยนตร
จากตางประเทศ และยังสอดคลองกับนโยบายของทางบริษัทที่มีเปาหมายครองสวนแบงตลาดเปนอันดับ1 
ของธุรกิจใหเชาอุปกรณและสถานที่ถายทําภาพยนตร และเปนผูใหบริการที่ครอบคลุมการผลิตภาพยนตร
ภายใน 3 ป ขางหนา 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเขาทํารายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการเขาทํารายการดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอบริษัท 
สอดคลองกับแผนธุรกิจในระยะยาวของบริษัท เม่ือพิจารณามูลคาการลงทุนพบวามีความสมเหตุสมผลเทียบ
กับผลประโยชนท่ีจะไดรับในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาโครงการ New Home จึงเปนโอกาสในการสรางรายได
และผลตอบแทนท่ีดีข้ึนแกบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน
และเห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามขอ 9 ขางตน 
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คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2558 ไดพิจารณาความเห็นของบริษัท ท่ี
ปรึกษา เอเซียพลัส จํากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ในประเด็นความสมเหตุสมผลและประโยชน
ของรายการ  ความเปนธรรมและเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการทํารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
มีความเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนกับบริษัท สําหรับการลงทุนโครงการ 
New Home ซึ่งเปนไปตามแผนธุรกิจของกลุมบริษัท โดยบริษัทสามารถใชประโยชนจากท่ีดินดานหลังในการ
ถายทําและสามารถพัฒนาที่ดินแปลงดานหนาเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยไดมากขึ้น และกอใหเกิดการสงเสริม
ทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทอันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อยางไรก็ดีเม่ือพิจารณาอัตรา
ผลตอบแทนภายในจากการลงทุนในโครงการ (IRR) พบวาโครงการ New Home ใหผลตอบแทนที่สูงกวา
ตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (WACC) ของโครงการ ซึ่งถือวาอยูในระดับที่นาพอใจ และหาก
พิจารณาความเปนธรรมของเงื่อนไขในการทํารายการซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เงื่อนไข
สําคัญที่ระบุในรางสัญญาจางเหมาเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป ไมทําใหคูสัญญาฝายใดเสียผลประโยชน 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวมีความเหมาะสมและเปน
ประโยชนตอบริษัทในอนาคต จึงมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํา
รายการ 

11. ขอมูลบริษัท 

พจิารณาตามส่ิงที่สงมาดวย 2.1 

12. เงื่อนไขอื่น 

การทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยในคร้ังนี้ เปนไปตามเกณฑไดมาจําหนายไปของบริษัทจดทะเบียน บริษัทมี
หนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขออนุมัติตอ
ที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ซึ่งบริษัทตองจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมกับความเห็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุน เปนระยะเวลาลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งน้ี
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมีติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดขึ้นใน
วันท่ี 29 ตุลาคม 2558 เพื่อพิจารณาการอนุมัติเขาทํารายการตอไป 

 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

   
   

นายภูมิชาย วัชรพงศ  นายสมบุญ ชีวสุทธานนท 
กรรมการ  กรรมการ 
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ขอมูลบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) 

1. ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด(มหาชน)(เดิมชื่อ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน)) (“บริษัทฯ” 
หรือ “MATCH”)กอต้ังขึ้นในป 2535 ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 1 ลานบาทโดยนายสมชาย ชีวสุทธา
นนท และนายฐนิสสพงศ ศศินมานพ  เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการรับจางผลิตภาพยนตรโฆษณา กอนจะขยายสู
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน ธุรกิจใหเชาอุปกรณและสถานท่ีถายทํา ธุรกิจจัดกิจกรรม และธุรกิจสิ่งพิมพ ในเวลา
ตอมา 

ในป 2546 บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 120 ลานบาท 
และในปตอมา ไดออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส จํากัด (“บีบีทีวี โปรดัค
ชันส“) เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจสูธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของ
กลุม และเพิ่มศักยภาพในการครองสวนแบงตลาด อีกทั้งไดยายการจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพยจากตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในหมวดบริการ/ส่ือและส่ิงพิมพ 

ในป 2552-2553บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญ โดยผูถือหุนรายใหญ 3 รายไดตกลงขายหุนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 2 (“MATCH-W2”) ใหแกบีบีทีวี โปรดัคชันส สงผลใหภายหลังการ
ทําคําเสนอซ้ือทั้งหมดและใชสิทธิแปลงสภาพ MATCH-W2 บีบีทีวี โปรดัคชันสกลายเปนผูถือหุนใหญโดยมี
สัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 68.48 จากที่ถือเดิมรอยละ 27.73  

ในป 2556 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 535 ลานบาท โดยเพ่ิมทุนจํานวน 217 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ1 บาท โดยแบงเปนเพิ่มทุนจํานวน 210 ลานหุน เพื่อจัดสรรและเสนอขายใหแกประชาชน โดยไดเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนในป 2556 ราคาเสนอขายหุนละ 3.50 บาท  และเพิ่มทุนจํานวน 7 ลานหุน เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของ MATCH-W2 

ในป 2557 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (MATCH-W2) ใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มเติมทําใหบริษัทฯ มีหุนสามัญจด
ทะเบียนเรียกชําระแลวเต็มจํานวน ทั้งส้ิน 531.63 ลานหุน  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีบริษัทยอยท่ีดําเนินการอยู 6 บริษัท (รวมเรียกวา “กลุมบริษัทฯ”) โดยมี
โครงสรางกลุมบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2.1 

ธุรกิจใหบริการและ 
ใหเชาอุปกรณ 

ถายทํา

บจก. แม็ทชิ่ง 
บรอดคาสท 

(“MB”)

บจก. แม็ทชิ่ง  
สตูดิโอ พลัส 

(“MP”)

บจก. เกียรเฮด 
(“GH” หรือ  
“เกียรเฮด”)

บจก. แม็ทช่ิง 
เอ็นเตอรเทนเมนท(“ME”)

บจก. คนทําหนังสือ 
(“BM”) 

ธุรกิจผลิต 
ภาพยนตรโฆษณา 

ธุรกิจตัดตอเทคนิคทาง
ภาพและเสียง  

ธุรกิจสิ่งพิมพ 

ผลิตรายการโทรทัศนและใหบริการอื่นๆ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจใหเชาสตูดิโอ 

บจก. ไทมแลปส
(“TL”) 

100% 100% 100%100% 100% 93.5%

ธุรกิจจัดกิจกรรม 
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ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ มีการดําเนินการใน  6 ธุรกิจหลัก ประกอบดวย ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน ธุรกิจผลิต
ภาพยนตรโฆษณา ธุรกิจส่ิงพิมพ ธุรกิจจัดกิจกรรม ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณถายทํา และธุรกิจบริการ
ผลิต รับจาง ตัดตอ  

1.1 ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 

ดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน โดยซื้อเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศนและขาย
โฆษณาใหแกบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเจาของสินคาโดยตรงและดําเนินการรับจางผลิตรายการ
โทรทัศนใหแกทางสถานีอีกดวย  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีการผลิตรายการโทรทัศนจํานวน 3 รายการ ไดแก รายการ “ปลด
หน้ี” รายการ  “คบเด็ก...สรางบาน” รายการ “อิ่มหมี พีมัน” 

1.2. ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา 

ดําเนินธุรกิจใหบริการผลิตภาพยนตรโฆษณา (Production House) เพื่อใชในการโฆษณาสินคา หรือ
เพื่อส่ือสารส่ิงที่ลูกคาตองการนําเสนอ รวมทั้งใหบริการประสานงานและอํานวยความสะดวกแกผูถาย
ทําจากตางประเทศ ที่มาถายทําภาพยนตรโฆษณาหรือมาผลิตภาพยนตรในประเทศไทยตัวอยาง
ผลงานในชวงครึ่งปแรกของป 2558 ไดแกงาน CIGNA Love Sick และงาน KFC Blackmagic Burger
เปนตน 

1.3. ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทํา 

ดําเนินธุรกิจใหเชาอุปกรณในการถายทําภาพยนตร ละคร และภาพยนตรโฆษณา รวมถึงการใหบริการ
จัดหาบุคลากรท่ีมีทักษะความชํานาญและความรูในการใชอุปกรณดังกลาว และจัดสงอุปกรณใหเชาถึง
สถานที่ถายทําตัวอยางผลงานในชวงครึ่งปแรกของป 2558 ไดแกงานภาพยนตรโดยจีเอ็มเอ็ม ไท หับ 
และงานภาพยนตรตางประเทศ เชน อเมริกา เยอรมัน ฝร่ังเศส 

1.4. ธุรกิจจัดกิจกรรม 

ดําเนินธุรกิจจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด (Event Organizer) วางแผนส่ือประชาสัมพันธและบริหารจัด
งานแกภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศอยางครบวงจร เพื่อตอบสนองความตองการและ
จุดมุงหมายของลูกคาตัวอยางผลงานในชวงคร่ึงปแรกของป 2558 ไดแกงาน CBU Back to School 
2015  งาน Honda LPGA 2015 Charity Night และงาน 7สังสรรคคนกันเอง เปนตน 

1.5. ธุรกิจส่ิงพิมพ 

ดําเนินการผลิตส่ือส่ิงพิมพ นิตยสาร  เพื่อวางจําหนายแกผูอาน เปนรายเดือน หรือรายสะดวก (เลม
พิเศษ) โดยเนนกลุมวัยรุน หรือผูที่ทํางานในวงการแฟชั่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กลุมบริษัทฯ มี
นิตยสารรายเดือนจํานวน 2 เลม ไดแก นิตยสาร Cheeze และ นิตยสาร Looker   
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1.6. ธุรกิจบริการ ผลิต รับจาง ตัดตอ 

ดําเนินการผลิตและรับจาง ตัดตอ ทําเทคนิคพิเศษทางภาพ บันทึกเสียง ภาพยนตรประเภทตางๆ และ
ส่ือทุกประเภทและทําธุรกิจท่ีเกี่ยวของ โดยเริ่มดําเนินการและรับรูรายไดในไตรมาสแรกป 2558  
ตัวอยางผลงานในชวงครึ่งปแรกของป 2558 ไดแกงานภาพยนตรโฆษณาของ Boss  งาน CAT 009
งาน Banner และงานภาพยนตรของประเทศมาเลเซีย 

 อนึ่งบริษัทมีการรวมลงทุนในธุรกิจผลิตภาพยนตร โดยดําเนินการรวมทุนในการผลิตและจัดสรางภาพยนตร
ไทยและนําภาพยนตรออกฉายในโรงภาพยนตรและจัดจําหนายในชองทางตางๆ เชนภาพยนตรเรื่อง Single 
Lady  และภาพยนตรเรื่องฉลุยแตะขอบฟา 

 

2. ผูถือหุน  

รายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด วันที่ 4 กันยายน 2558 

รายชื่อผูถือหุนใหญ จํานวนหุนทีถ่ือ รอยละของทุนชาํระแลว 
1. บริษัทบีบีทีวีโปรดัคชันสจํากัด/1 237,353,229 44.65 
2. กลุมคลองประกิจ 34,192,600 6.43 

2.1. นายวินยั คลองประกิจ 16,989,200 3.20 
2.2. นางสาวรริศา คลองประกิจ 7,230,600 1.36 
2.3. นางสาวริศรา คลองประกิจ 5,973,600 1.12 
2.4. นางวิภา คลองประกิจ 3,260,600 0.61 
2.5. นายวิรัตน คลองประกิจ 466,200 0.09 
2.6. นางสาวรัตนา คลองประกิจ 203,400 0.04 
2.7. นางพรรณี คลองประกิจ 69,000 0.01 

3. กลุมมงคลทรัพยา 13,087,296 2.46 
3.1. นายภาณมุาศ มงคลทรัพยา 13,020,628 2.45 
3.2. นายกริชชัย มงคลทรัพยา 65,468 0.01 
3.3. นายภิญโญ มงคลทรัพยา 1,200 0.00 

4. นายชัชวาล ปยะประพันธพงษ 10,324,137 1.94 
5. กลุมศศินมานพ 9,903,462 1.86 

5.1. นายฐนสิสพงศศศินมานพ 9,197,623 1.73 
5.2. นางศิริเพ็ญศศินมานพ 705,839 0.13 

6. นายวีระ ศุภราทิตย 9,790,000 1.84 
7. กลุมชีวสุทธานนท 7,865,751 1.48 

7.1. นายสมชายชีวสทุธานนท  7,000,083 1.32 
7.2. นางปญฑารีย ชีวสุทธานนท 400,030 0.08 
7.3. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท 359,783 0.07 
7.4. นางสาวสุภาพรรณ ชีวสุทธานนท 105,855 0.02 
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รายชื่อผูถือหุนใหญ จํานวนหุนทีถ่ือ รอยละของทุนชาํระแลว 
8. กลุมคาระวะวัฒนา 7,548,000 1.42 

8.1. นายชญานวัต  คาระวะวัฒนา 3,835,800 0.72 
8.2. นางอารีวรรณคาระวะวัฒนา 1,814,100 0.34 
8.3. นายชัยพงศ คาระวะวัฒนา 1,145,000 0.22 
8.4. นายชัยภัฏคาระวะวัฒนา 753,100 0.14 

9. กลุมตันติเมธ 7,197,700 1.35 
9.1. นายธวัช ตันติเมธ 6,847,700 1.29 
9.2. นายธนิตเล็ก ตันติเมธ 350,000 0.07 

10. กลุมฉนัทพิชัย 5,260,240 0.99 
10.1. นายวิโรจน ฉนัทพิชัย 3,343,740 0.63 
10.2. นายคณิน ฉันทพิชัย 1,113,500 0.21 
10.3. นางสาวณัฐฐนัณ ฉันทพิชัย 803,000 0.15 

รวม 342,522,415 64.43 
 
หมายเหตุ 
/1บริษัทบีบีทีวีโปรดัคชันสจํากัดเปนบริษัทในกลุมสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 มีผูถือหุนประกอบดวย 

                   รายชื่อผูถือหุนใหญ              รอยละ 
1.บริษัทกรงุเทพโทรทัศนและวิทยุจํากัด  30 
2.บริษัทบีบีทีวีแอสเซตแมเนจเมนทจํากัด.  25 
3.บริษัทบีบีทีวีแซทเทลวิชั่นจํากัด   25 
4.บริษัทสตรองโฮลดแอสเซทสจํากัด  20 
 

3. กรรมการบริษัทและผูบริหาร 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทานประกอบดวย 

รายช่ือ ตําแหนง 
1.นายสมฤทธิ์  ศรีทองดี  ประธานกรรมการ  
2.นายภูมิชาย วัชรพงศ/1  กรรมการ 
3.นายสมบุญ ชีวสุทธานนท กรรมการ 
4.นายพัฒนพงค หนูพันธ/1 กรรมการ 
5.นายสรรสฤษด์ิ เย็นบํารุง/1 กรรมการ  
6.นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน/1 กรรมการ  
7.นายอัครรัตน ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8.นายณัฐวุฒิ  เภาโบรมย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9.นายกมล   รัตนไชย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ
/1 กรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษัทบบีีทวีี โปรดคัชันส จํากัด (ซึ่งสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เปนผูถือหุนหลัก) 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผูบริหารมีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายภูมิชาย 
2. นายสมบุญ  

วัชรพงศ 
ชีวสุทธานนท 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการผูจดการ 

3. นายฐนิสสพงศ  ศศินมานพ รองกรรมการผูจัดการ 
สายธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทําภาพยนตร 
และโฆษณา 

4. นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง รองกรรมการผูจัดการ 
สายงานจัดการองคกรและสนับสนุนธุรกิจ 

5. นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
สายธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทําภาพยนตร   
และโฆษณา 

6. นางลดาวัลย  คุมทรัพย ผูอํานวยการอาวุโส 
ฝายบัญชีและงบประมาณ  

7. นายณัฐพัสกร  จั่นคต ผูอํานวยการอาวุโส 
ฝายบริหารสํานักงานกลาง และฝายทรัพยากรบุคคล 

8. นางสาวอุษา วรรณโมลี 
 

ผูอํานวยการฝายอาวโุส 
ฝายบริหารการเงิน ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฝายกฎหมาย และฝายวิเคราะหและบริหารลูกหน้ี 
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4. รายการระหวางกัน 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสมัพันธ 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป 2557 6 เดือนแรก

ป 2558 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด(“บีบีทีวี”) 

ลักษณะธุรกิจ 
บริหารสถานโีทรทัศนกองทัพบก ชอง 7 

ความสัมพันธกับบริษัท 
-  เปนผูถือหุนใหญทางออมของบริษัท 
 (ผูถือหุนรอยละ 30 ของบีบีทีวี โปรดัคชั่นสซึ่งเปนผู

ถือหุนใหญของบริษัทฯ)  
- กรรมการของบริษัท คือ นายพัฒนพงค หนูพันธ 

ดํารงตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 

รับจางผลิตรายการ 
บริษัทฯ รับจางสรางสรรค ทําบทโทรทัศนตลอดจน
ผลิตรายการ“ตลบหลังตลาด”ใหแกบีบีทีวีเพื่อแพร
ภาพออกอากาศทางชอง 7 
- รายไดจากการใหบริการ 
- ลูกหนี้การคา 
 

 
 
 
 

21.01 
- 

 
 
 
 

- 
- 

บริษัทฯ ใหบริการรับจางผลิตรายการแกบีบีทีวีซึ่งเปน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดยอัตราคาบริการคิดจาก
ตนทุนบวกกําไรและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราที่
เปนปกติธุรกิจ 
 

จัดแสดงงาน 
ME (บริษัทยอย) ใหบริการจัดแสดงงานแกบีบีทีวี 
เชนงาน CBU ธ.กรุงเทพ,งาน Young Model 2015, 
งาน 7 สีสังสรรค 2015, และจัดบูธชอง 7(NET 
2015) ในงานกสทช. เปนตน 
- รายไดจากการใหบริการ 
- ตนทนุการใหบริการ 
- ลูกหนี้การคา 
 

 
 

 
 
 

3.77 
0.50 

- 

 
 

 
 
 

3.90 
- 

1.50 

ME ใหบริการจัดแสดงงานแกบีบีทีวี ซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ  โดยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการคิด
จ า ก ต น ทุ น บ ว ก กํ า ไ ร เ ช น เ ดี ย ว กั บ ที่ คิ ด กั บ
บุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราที่
เปนปกติธุรกิจ 
 

เชาเวลาออกอากาศ 
บริษัทฯ เชาเวลาออกอากาศจากบีบีทีวีเพื่อแพรภาพ
ออกอากาศรายการทางชอง 7 เชน รายการปลดหนี้, 
รายการคบเด็กสรางบาน, และรายการอิ่มหมีพีมัน 
- ตนทนุการใหบริการ 

 

 
 
 
 

14.93 

 
 
 
 

15.50 

บริษัทฯ เชาเวลา เพื่อแพรภาพออกอากาศรายการทาง
ชอง 7 ซึ่งเปนรายการธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ  โดย
การ คิดค าบ ริการ ดั งกล าว  ขึ้ นอยู กับช ว ง เ วลา
ออกอากาศและการตกลงกัน โดยการดําเนินการ
ดังกลาว เปนการดําเนินการตามปกติการคาทั่วไป  
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสมัพันธ 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป 2557 6 เดือนแรก

ป 2558 
บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท จํากัด
(“BBTVAM”) 

ลักษณะธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจโฆษณา 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
เปนผูถือหุนใหญทางออมของบริษัทฯ  (ผูถือหุนรอยละ 
25 ของบีบทีีวี โปรดัคชั่นสซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ
บริษัทฯ) 
 

เชาเวลาออกอากาศ 
บริษัทฯ เชาเวลาออกอากาศจาก BBTVAM เพื่อแพร
ภาพออกอากาศรายการ“ปลดหนี้”และรายการ 
“ปลดหนี้วันหยุดพิเศษ”ทางชอง 7 
- ตนทนุการใหบริการ 
 

 
 
 
 

12.37 

 
 
 
 

- 

บริษัทฯ เชาเวลา เพื่อแพรภาพออกอากาศรายการทาง
ชอง 7 โดยการคิดคาบริการดังกลาว ขึ้นอยูกับ
ชวงเวลาออกอากาศและการตกลงกัน  โดยการ
ดําเนินการดังกลาว เปนการดําเนินการตามปกติ
การคาทั่วไป  

บริษัท บีบีทีวี นวิ มีเดีย จํากัด(“BBTVNM”) 

ลักษณะธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจใหบริการสงขอมูล 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
- กรรมการของบริษัทฯ  คือ นายพัฒนพงค หนูพันธ 
ดํารงตําแหนงกรรมการใน BBTVNM 

- บีบีทีวี ผูถือหุนใหญทางออมของบริษัทฯ เปนผูถือ
หุนทางออมทั้งหมดของBBTVNM 

 

รับจางผลิตรายการ 
BM (บ ริษั ทย อย )  ร าย ได จ า กกา ร ให บ ริ ก า ร 
Download นิตยสารผาน Application 
- รายไดจากการใหบริการ 
- รายไดอื่น 

 

 
 
 

0.001 
0.08 

 

 
 
 

0.001 
- 

BM (บริษัทยอย) ไดรับสวนแบงรายไดจากการดาวน
โหลดนิตยสาร ผานApplication จาก BBTVNM ซึ่ง
เปนรับจางพัฒนา Application ให BM โดยคิดอัตรา
คาบริการตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 
 

คาพัฒนาโปรแกรม 
BM (บริษัทยอย) ให BBTVNMจัดทําพัฒนาและ
บํารุงรักษาเวปไซดของ BM ซึ่งมี 3 Website ไดแก 
Cheese Plaza, Cheese Mag และ Looker Mag 
- ระบบคอมพิวเตอร (Website) 
- เงนิมัดจํา (คาจัดทํา Website เพิ่ม) 
- คาใชจายในการบริหาร(Maintenance Website) 

 
 

 
 

0.17 
0.14 

0.001 

 
 

 
 

0.03 
0.14 

- 

BBTVNM พัฒนาและบํารุงรักษาเวปไซด โดยอัตรา
คาบริการและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราปกติ
ธุ รกิ จ  รายการ ดังกล าว จึ งมี ความจํ า เป นและ
สมเหตุสมผล 
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสมัพันธ 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป 2557 6 เดือนแรก

ป 2558 
คาทาํ Website  
MMS ใหบริษัทฯ พัฒนาและปรับปรุงเวปไซด 
- คาใชจายจายลวงหนา 
- คาใชจายในการบริหาร  

 
 

0.02 
0.09 

 
 

- 
0.02 

 

BBTVNM พัฒนาและบํารุงรักษาเวปไซด โดยอัตรา
คาบริการและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราปกติ
ธุรกิจ 
 
 

บริษัท เอชอารโปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้งแอนด 
เซอรวสิ จํากัด (“HRP”) 

ลักษณะธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจใหบริการดานทรัพยากรบุคคล 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
กรรมการของบริษัทฯ คือ นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กับ นาย
ภมูิชาย วัชรพงศ ดํารงตําแหนงกรรมการใน HRP และ 
นายสรรสฤษดิ์ เยน็บํารุง กับ นายณัฐวิทยบุณยะวัฒน  
ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาใน HRP 

คาบรกิารพนักงานรักษาความปลอดภยั 
MMS รับบริการจาก HRP ในการจัดหาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยใหแกบริษัทฯ  
- คาใชจายในการบริหาร 
- คาใชจายคางจาย (คาบริการรักษาความ

ปลอดภัย) 

 
 

 
2.43 
0.16 

 
 

 
0.84 
0.17 

HRP ใหบริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ใหแกบริษัทฯ โดยอัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระ
ราคาเปนอัตราตลาดที่เปนปกติธุรกิจ รายการดังกลาว
จึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล 
 
 

คาบรกิารรถเชา 
ME รับบริการจาก HRP ในการจัดหารถเชาใหแก
บริษัทฯ  
- คาใชจายในการบริหาร 
- คาใชจายคางจาย (คาบริการรถเชา) 

 
 
 

0.05 
0.02 

 
 
 

0.02 
- 

HRP ใหบริการจัดหารถเชาใหแกบริษัทฯ โดยอัตรา
คาบริการและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราตลาดที่
เปนปกติธุรกิจ รายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล 

คาบรกิารพนักงานรักษาความปลอดภยั 
Matching Broadcast (MB) (บริษัทยอย) รับบริการ
จาก  HRP ในการจัดหาพนักงาน รักษาความ
ปลอดภัยใหแกบริษัทฯ  
- คาใชจายในการบริหาร 
- คาใชจายคางจาย (คาบริการรักษาความ

ปลอดภัย) 

 
 
 
 

0.09 
0.09 

 
 
 
 

0.37 
0.07 

HRP ใหบริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ใหแกบริษัทฯ โดยอัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระ
ราคาเปนอัตราตลาดที่เปนปกติธุรกิจ รายการดังกลาว
จึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล 
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสมัพันธ 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป 2557 6 เดือนแรก

ป 2558 
คาพนักงานรักษาความสะอาด 
Time Lapse (TL) (บริษัทยอย) รับบริการจาก   
HRP ในการจัดหาพนักงานรักษาความสะอาด  
- คาใชจายในการบริหาร 
- คาใชจายคางจาย (คาบริการรักษาความสะอาด) 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

0.20 
0.04 

HRP ใหบริการจัดหาพนักงานรักษาความสะอาดใหแก
บริษัทฯ โดยอัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระราคา
เปนอัตราตลาดที่เปนปกติธุรกิจ รายการดังกลาวจึงมี
ความจําเปนและสมเหตุสมผล 
 

นายสมชาย ชีวสุทธานนท 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
เปนพี่ชายของคุณสมบุญ  ชีวสุทธานนทซึ่ ง ดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  
 

เชาที่ดินและอาคาร 
บริษัทฯ เชาที่ดินและอาคารเลขที่ 305/5 ซอยสุโขทัย 
6 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาเชาคราวละ 3 ป 
- คาใชจายในการบริหาร 
 

 
 

 
 

0.84 

 
 

 
 

- 

บริษัทฯ เชาอาคารจากนายสมชาย ชีวสุทธานนท เพื่อ
ใชเปนสถานที่ประกอบการ โดยอัตราคาเชาเปนราคา
ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคาเชาที่ใกลเคียง 
เ งื่ อน ไขการชํ า ระ ราคา เป น ไปตามปก ติ ธุ รกิ จ
เชนเดียวกับบุคคลภายนอกรายการดังกลาวจึงมีความ
จําเปนและสมเหตุสมผล 

นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

เชาอาคาร 
GH(บริษัทยอย)เชาอาคารทาวนเฮาส 3 ชั้น เลขที่ 
173/13-14 ซอยพหลโยธิน 44 เพื่อใชเปนสถานที่
ประกอบธุรกิจโดยมีระยะเวลาเชาคราวละ 1 ป 
- คาใชจายในการบริหาร (คาเชาอาคาร) 
 

 
 
 
 

0.72 

 
 
 

 
0.36 

GH เชาอาคารจากนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ เพื่อใชเปน
สถานที่ประกอบการเปนสํานักงาน โดยอัตราคาเชา
เปนราคาที่ เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคาเชาที่
ใกลเคียง เงื่อนไขการชําระราคาเปนไปตามปกติธุรกิจ
เชนเดียวกับบุคคลภายนอก รายการดังกลาวจึงมีความ
จําเปนและสมเหตุสมผล 

นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

เชาที่ดิน 
GH(บริษัทยอย)เชาที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 39485 
และ 39488 เพื่อใชเปนที่จอดรถและที่เก็บอุปกรณ
ในการถายทําภาพยนตรสําหรับพื้นที่เชารวม 405 
ตารางวา โดยมีระยะเวลาเชา 1 ป 
- คาใชจายในการบริหาร (คาเชาทีด่ิน) 

 
 
 
 
 

0.40 

 
 
 
 
 

0.20 

GH เชาที่ดินจากนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ เพื่อใชเปนที่
จอดรถและที่เก็บอุปกรณในการถายทําภาพยนตร โดย
อัตราคาเชาเปนราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
คาเชาที่ ใกล เ คียง  เงื่อนไขการชําระราคาเปนไป
ตามปกติธุรกิจเชนเดียวกับบุคคลภายนอก รายการ
ดังกลาวจึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล 
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5. ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ฐานะการเงิน 
 31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557 30 มิถนุายน 2558 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย 

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 137.7 23.6 105.3 7.8 316.8 21.2 265.5 18.1 
เงนิลงทนุชั่วคราว 1.0 0.2 713.2 52.7 100.5 6.7 50.4 3.4 
เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเปนหลักประกัน
สวนทีถ่ึงกําหนดในหนึ่งป 

- - 0.2 0.0 1.1 0.1 - - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 141.3 24.3 159.6 11.8 167.5 11.2 170.3 11.6 
สินคาคงเหลือ 9.2 1.6 9.6 0.7 7.4 0.5 15.9 1.1 
ภาษีมูลคาเพ่ิมรอขอคืน 0.8 0.1 0.2 0.0 1.5 0.1 2.6 0.2 
ภาษีเงนิไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ทีจ่าย 11.8 2.0 3.0 0.2 6.3 0.4 9.0 0.6 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1.3 0.2 1.4 0.1 3.2 0.2 0.7 0.1 

รวมสนิทรัพยหมนุเวียน 303.1 52.0 992.5 73.3 604.3 40.4 514.4 35.1 

เงนิลงทนุในกิจการรวมคา – สุทธิ - - - - 5.7 0.4 10.9 0.7 
เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเปนหลักประกัน
สวนที่เกนิหนึ่งป 

2.6 0.5 2.6 0.2 2.6 0.2 3.0 0.2 

อสังหารมิทรัพยเพ่ือการลงทนุ 10.3 1.8 10.3 0.8 10.3 0.7 10.3 0.7 
อาคารและอุปกรณสทุธิ 87.9 15.1 92.7 6.9 577.3 38.6 591.4 40.2 
สินทรัพยทีม่ีไวเพ่ือใหเชาสทุธ ิ 173.1 29.7 250.6 18.5 290.8 19.4 335.2 22.8 
สินทรัพยไมมีตัวตนสทุธิ 2.1 0.4 1.3 0.1 0.8 0.0 0.6 0.0 
สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี 1.4 0.2 0.2 0.0 1.8 0.1 2.1 0.1 
สินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน 1.8 0.3 2.7 0.2 3.1 0.2 2.4 0.2 

รวมสนิทรัพยไมหมนุเวียน 279.2 48.0 360.4 26.7 892.4 59.6 955.9 64.9 
รวมสินทรัพย 582.3 100.0 1,352.9 100.0 1,496.7 100.0 1,470.3 100.0 

หน้ีสิน   
เงนิเบิกเกินบัญชธีนาคาร - - 4.5 0.3 - - 8.7 0.6 
เจาหนีก้ารคาและเจาหนี้อ่ืน 63.1 10.8 60.1 4.4 54.1 3.6 58.2 4.0 
เงนิกูยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
สวนครบกําหนดในหนึ่งป 

5.0 0.8 0.4 0.0 18.1 1.2 19.1 1.3 

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินสวน
ที่ครบกําหนดในหนึ่งป 

0.5 0.1 0.5 0.0 0.5 0.0 2.1 0.1 

ภาษีเงนิไดคางจาย 4.1 0.7 0.9 0.1 3.1 0.2 1.3 0.1 
หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 12.1 2.1 13.5 1.0 17.7 1.2 17.5 1.2 

รวมหนี้สนิหมนุเวียน 84.8 14.5 79.9 5.8 93.5 6.2 106.9 7.3 

เงนิกูยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 0.4 0.1 - - 66.2 4.4 61.0 4.1 
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 0.5 0.1 2.4 0.2 1.8 0.1 8.9 0.6 
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ฐานะการเงิน 
 31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557 30 มิถนุายน 2558 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

หนี้สินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี 1.5 0.3 2.9 0.2 0.8 0.1 0.5 0.0 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 13.0 2.2 15.5 1.2 18.9 1.3 20.0 1.4 
รวมหนี้สนิไมหมนุเวยีน 15.4 2.7 20.8 1.6 87.7 5.9 90.4 6.1 
รวมหนีส้ิน 100.2 17.2 100.7 7.4 181.2 12.1 197.3 13.4 
สวนของผูถอืหุน                 
ทนุจดทะเบียน 535.0   535.0   535.0   535.0   
ทนุชําระแลว 259.1 44.5 469.2 34.7 531.6 35.5 531.6 36.2 

สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ 141.5 24.3 640 47.3 658.3 44.0 658.3 44.8 
กําไรสะสม                 

จัดสรรแลว: 4.3 0.8 5.0 0.4 8.3 0.6 10.7 0.7 
ยังไมจัดสรร 77.0 13.2 137.0 10.1 116.0 7.8 71.6 4.9 

รวมสวนของบริษทัใหญ 481.9 82.8 1,251.3 92.5 1,314.3 87.8 1,272.2 86.5 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 0.2 0.0 0.9 0.1 1.2 0.1 0.8 0.1 

รวมสวนของผูถอืหุน 482.1 82.8 1,252.2 92.6 1,315.5 87.9 1,273.0 86.6 
รวมหนีส้ินและสวนของผูถอืหุน 582.3 100.0 1,352.9 100.0 1,496.7 100.0 1,470.3 100.0 

 

ผลการดําเนินงาน 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 6 เดือนป 2557 6 เดือนป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได 
516.8 83.8 612.7 88.7 635.9 90.4 310.5 89.3 302.9 93.1 

รายไดจากการใหบริการ 
รายไดจากการขายสนิคา 87.7 14.2 59.7 8.6 48.1 6.8 25.6 7.4 18.0 5.5 
รายไดอ่ืน 12.3 2.0 18.4 2.7 19.6 2.8 11.5 3.3 4.5 1.4 
รวมรายได 616.8 100.0 690.8 100.0 703.6 100.0 347.6 100.0 325.4 100.0 

ตนทนุการใหบริการ 306.7 49.7 377.9 54.7 410.3 58.3 193.9 55.8 202.4 62.2 
ตนทนุขาย 61.2 9.9 39.9 5.8 36.6 5.2 19.6 5.6 16.0 4.9 
คาใชจายในการขายบริหาร 170.7 27.7 171.8 24.9 207.0 29.4 102.1 29.4 103.3 31.7 
คาใชจายอ่ืน - - 0.9 0.1 7.2 1.0 - - 7.3 2.2 
รวมคาใชจาย 538.6 87.3 590.5 85.5 661.1 93.9 315.6 90.8 329.0 101.0 

กําไรกอนตนทนุทางการเงิน
และภาษีเงนิได 

78.2 12.7 100.3 14.5 42.5 6.1 32.0 9.2 (3.6) (1.0) 

ตนทนุทางการเงิน 0.6 0.1 0.3 0.1 2.4 0.3 0.4 0.1 3.0 0.9 
คาใชจายภาษีเงนิได 19.1 3.1 21.5 3.1 10.7 1.5 10.5 3.0 6.6 2.0 
กําไร(ขาดทุน)สทุธิ 58.5 9.5 78.5 11.3 29.4 4.3 21.1 6.1 (13.2) (3.9) 
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งบกระแสเงินสด 
(หนวย:ลานบาท) 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 
6 เดือน 
ป 2557 

6 เดือน 
ป 2558 

กระแสเงินสดสทุธิไดมา(ใชไป) ในกิจกรรมดําเนนิงาน 101.5 118.5 67.9 37.9 22.0 
กระแสเงินสดสทุธิไดมา(ใชไป) ในกิจกรรมลงทนุ (19.7) (841.7) 31.1 (77.8) (47.4) 
กระแสเงินสดสทุธิไดมา(ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงนิ (16.2) 690.8 112.4 78.4 (25.9) 

เงินสดและรายไดเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) –สุทธิ 65.7 (32.4) 211.4 38.4 (51.3) 

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 72.1 137.7 105.4 105.4 316.8 

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดส้ินงวด 137.7 105.4 316.8 143.8 265.5 

5.1 ภาพรวมผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

ปจจุบันบริษัทฯ มุงเนนดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรภายใตธุรกิจหลัก 6 กลุมไดแก 1) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 2) 
ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา 3) ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทํา 4) ธุรกิจส่ิงพิมพ 5) ธุรกิจจัด
กิจกรรม และ 6) ธุรกิจบริการ ผลิต รับจาง ตัดตอ 

ในภาพรวมผลการดําเนินงานท่ีผานมาต้ังแตป 2555-2557 พบวารายไดหลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจใหบริการ
และใหเชาอุปกรณ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา และธุรกิจส่ิงพิมพ มีสัดสวนรวมกัน
คิดเปนรอยละ 97-99 ของรายไดรวม หรือคิดเปนจํานวนเงิน 604-684 ลานบาท โดยในป 2557 บริษัทฯ มีรายได
จากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 11.6 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2556 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 1.7 ซึ่งหากวิเคราะหราย
ธุรกิจจะพบวารายไดหลักที่สําคัญคือ รายไดจากธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณมีการเติบโตสูงเพิ่มข้ึนคิดเปน
รอยละ 11.4 สําหรับรายไดในงวด 6 เดือนของป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดหลัก 320.9 ลานบาท ปรับตัวลดลง 
15.2 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 

โครงสรางรายไดแยกตามการดําเนินธุรกิจ     

งบการเงนิรวม 

ตรวจสอบ สอบทาน 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 6 เดือนแรกป 2557 6 เดือนแรกป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ผลิตรายการโทรทัศน 186.8 30.3 181.9 26.3 153.6 21.8 78.4 22.6 62.6 19.2 
ผลิตภาพยนตรโฆษณา 44.2 7.2 44.5 6.4 44.4 6.3 19.6 5.7 2.6 0.8 
ใหบริการและใหเชา
อุปกรณ 

257.4 41.7 348.4 50.4 388.0 55.1 204.3 58.8 214.7 66.0 

จัดกิจกรรม 28.4 4.6 37.8 5.5 49.9 7.1 8.2 2.3 20.4 6.3 
สิ่งพิมพ 65.2 10.6 52.2 7.6 40.6 5.8 21.7 6.2 14.5 4.4 
บริการตัดตอ - - - - - - - - 2.6 0.8 
ขายสินคา 22.6 3.6 7.6 1.1 7.5 1.1 3.9 1.1 3.5 1.1 

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก 604.6 98.0 672.4 97.3 684.0 97.2 336.1 96.7 320.9 98.6 
รายไดอ่ืนๆ  12.2 2.0 18.4 2.7 19.6 2.8 11.4 3.3 4.5 1.4 
รายไดรวม 616.8 100.0 690.8 100.0 703.6 100.0 347.5 100.0 325.4 100.0 
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รายไดแยกตามการดําเนินธุรกิจ   

1) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 

รายไดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนปรับตัวลดลงจาก 186.8 ลานบาท ในป 2555 จํานวน 4.9 ลานบาท 
เหลือ 181.9 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 2.6 เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน เน่ืองจากการถูกงด
ออกอากาศในบางชวงที่ทางสถานีตองการใชเวลาสําหรับรายการพิเศษหรือการรายงานสถานการณพิเศษ 
และในป 2557 รายไดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนปรับตัวลดลง 28.3 ลานบาท หรือรอยละ 15.6 เหลือ 
153.6 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน รายไดที่ลดลงมีสาเหตุมาจาก  1) การขายเวลาโฆษณาลดลง เปนผลมา
จากอัตราราคาขายส่ือตอนาทีท่ีลดลง และ  2) รายการ “ตลบหลังตลาด” เปนการรับจางผลิตรายการ
โทรทัศน ไดส้ินสุดการรับจางผลิตในเดือนกันยายน 2557 
สําหรับในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 62.6 ลานบาท 
ลดลงจาก 78.4 ลานบาท ในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 เนื่องจาก 1) ในชวงคร่ึงปแรกของป 2558 รายได
โฆษณาที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการปรับลดอัตราคาโฆษณาเพื่อรักษาเวลาออกอากาศ 
และ 2) บริษัทฯ ไมมีรายไดจากการรับจางผลิตรายการท่ีส้ินสุดในเดือนกันยายน 2557   

2) ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา 

รายไดจากธุรกิจรับจางผลิตภาพยนตรโฆษณาในชวงป 2555-2557 สามารถรักษาระดับรายไดระหวางชวงป 
2555 ถึง 2557 โดยมีรายได 44.2 ลานบาท 44.5 ลานบาท และ 44.4 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งน้ีกลุมบริษัทฯ 
มีนโยบายท่ีชะลอธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาตั้งแตในชวงป 2554 โดยการปรับเปล่ียนกลยุทธรูปแบบการ
ดําเนินงานจาก Production House ขนาดใหญ มาเปนตัวกลางในการรับผลิตงานแบบครบวงจร ทําให
รายไดจากธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาในรอบ 3 ปที่ผานมาไมมีการเติบโต  

สําหรับในชวง 6 เดือนแรก ป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา 2.6 ลานบาท 
ลดลงจาก 19.6 ลานบาท ในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 เน่ืองจากการสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทําให
ลูกคาลดการใชจายดานงบประมาณในการสงเสริมการขาย และการชะลอตัวของผูผลิตภาพยนตร
ตางประเทศที่เขามาถายทําในประเทศไทย 

3) ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทํา 

รายไดหลักจากธุรกิจนี้มาจากการใหเชาอุปกรณพรอมการใหบริการโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
อุปกรณดังกลาว ท้ังน้ีจากนโยบายของกลุมบริษัทฯ ท่ีใหความสําคัญกับธุรกิจบริการและใหเชาอุปกรณ และ
การรักษาความมีประสิทธิภาพอยางเปนมาตรฐานในการใหบริการแกลูกคา ตลอดจนการมีอุปกรณท่ีมีความ
ทันสมัยตอความตองการของลูกคาท้ังในประเทศและตางประเทศ สงผลใหรายไดของธุรกิจน้ีไดเติบโตอยาง
ตอเน่ืองจากจํานวน 257.4 ลานบาท ในป 2555 เปน 348.4 ลานบาท และ 388 ลานบาท ในป 2556 และป 
2557 ตามลําดับ โดยเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 35.4 และรอยละ 11.4 ตามลําดับ  
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สําหรับในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณ 214.7 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 66 ของรายไดหลักทั้งหมด คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 5.1 จากงวดเดียวกันของ
ปกอน โดยเปนผลมาจากนโยบายของกลุมบริษัทฯ ที่เนนปรับปรุงการใหบริการและลงทุนในอุปกรณอยาง
ตอเนื่อง 

4) ธุรกิจส่ิงพิมพ 

กลุมบริษัทฯ มีรายไดธุรกิจส่ิงพิมพลดลงอยางตอเนื่อง โดยป 2555-2557 มีรายไดจํานวน 65.2 ลานบาท 
52.2 ลานบาท และ 40.6 ลานบาท ลดลง 13 ลานบาท และ 11.6 ลานบาท ตามลําดับ หรือลดลงเปนอัตรา
รอยละ 19.9 และ 22.2 ตามลําดับจากป 2555 โดยมีปจจัยมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพใน
ปจจุบัน ในป 2557 ยอดจําหนายส่ิงพิมพและการขายโฆษณาในนิตยสารของท้ังอุตสาหกรรมลดลง 
เนื่องจากการถูกส่ืออื่นเชน ส่ือออนไลน โซเชียลเน็ตเวิรก ตลอดจนชองรายการ เคเบิ้ลทีวี มาทดแทนสวนแบง
ตลาด 
ในชวง 6 เดือนแรกป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจส่ิงพิมพ 14.5 ลานบาท ลดลง 7.2 ลานบาท เม่ือ
เทียบกับงวดเดียวกันของป 2557 อันเนื่องมาจากสาเหตุดังที่กลาวในวรรคกอน 

5) ธุรกิจรับจัดกิจกรรม 

รายไดจากธุรกิจรับจัดกิจกรรมในป 2557 มีจํานวน 49.9 ลานบาท เพิ่มข้ึน 12.1 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 
32 เม่ือเทียบกับป 2556 ซึ่งมีจํานวน 37.8 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจากงานจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด 
วางแผนส่ือประชาสัมพันธ เผยแพรภาพลักษณขององคกร และบริหารจัดงานแกภาครัฐและเอกชน ที่เพิ่ม
มากข้ึน 
ในชวง 6 เดือนแรกป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจรับจัดกิจกรรม 20.4 ลานบาท เพิ่มข้ึน 12.2 ลาน
บาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป 2557 จากการจัดงาน CBU Back to School 2015  งาน Honda 
LPGA 2015 Charity Night  และงาน 7 สังสรรคคนกันเอง เปนตน 

6) ธุรกิจอ่ืน 

นอกจากรายไดจาก 5 ธุรกิจหลักท่ีกลาวขางตนแลว กลุมบริษัทฯ ยังมีรายไดจากธุรกิจบริการ ผลิต รับจาง 
ตัดตอ และรายไดจากการขายสินคารวมประมาณ 4-22 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1-3 ของรายไดรวมจาก
ธุรกิจหลัก สําหรับในชวง 6 เดือนแรก ป 2558 รายไดจากธุรกิจอื่น 6.1 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก 3.9 ลานบาทใน
งวดเดียวกันของปกอน โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจตัดตอท่ีเริ่มรับรูรายไดในชวงไตรมาสแรกป 2558 

7) รายไดอ่ืนๆ 

โดยในชวงป 2555-2557 กลุมบริษัทฯ มีรายไดอื่นประมาณ 12-19 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2 ของ
รายไดรวม รายไดอื่นๆ ในป 2557 จํานวน 19.6 ลานบาท ไดแก กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพยเพื่อคา 14.4 ลานบาท และดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก สําหรับงวด 6 เดือนแรกของ
ป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดอื่น 4.5 ลานบาท 
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สรุปภาพรวมตนทุนขายและคาใชจายในการขายและการบริหาร 

ภาพรวมตนทุนขายและใหบริการของกลุมบริษัทฯ ประกอบดวย เงินเดือน คาแรง ผลประโยชนอื่นของพนักงาน 
คาเชาเวลาสําหรับธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน คาเส่ือมราคาสําหรับธุรกิจบริการและใหเชาอุปกรณ ตนทุน 
Production สําหรับธุรกิจรับจางผลิตภาพยนตรโฆษณา ตนทุนการพิมพสําหรับธุรกิจส่ิงพิมพและคาใชจายอื่น ๆ 
ตนทุนขายและใหบริการรวมของกลุมบริษัทฯ คิดเปนประมาณรอยละ 60-65 ของรายไดจากธุรกิจหลัก สงผลให
อัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษัทฯ อยูที่ระดับรอยละ 34-39 ของรายไดจากธุรกิจหลัก  

ในชวงป 2555-2557 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารประมาณปละ 170-207 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 24-29 ของรายไดรวม คาใชจายในการขายและบริหารในป 2556 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก 170.7 ลาน
บาท ในป 2555 เปน 171.8 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.9 ของรายไดรวม เนื่องจากประสิทธิภาพในการ
บริหารคาใชจายบุคลากร สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีคาใชจายขายและบริหารเปนจํานวน 207 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
35.2 ลานบาท จากป 2556 เนื่องจากคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการปรับโครงสรางการ
บริหารงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ การจัดต้ังเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพในป 2557 และการตั้งคาสํารอง
หน้ีสงสัยจะสูญ ในขณะที่รายไดรวมเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 1.9 สงผลใหสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวม
เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 29.4 

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนขายและใหบริการ 218.4 ลานบาท เพิ่มข้ึน 4.9 ลานบาท 
จากงวดเดียวกันของปกอน ในขณะที่รายไดหลักหดตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจ สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนลดลง
จากรอยละ 36.5 ในงวดเดียวกันของปกอน เหลือท่ีประมาณรอยละ 31.9 สําหรับคาใชจายในการขายและบริหาร
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 มีจํานวน 103.3 ลานบาท ใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอน 

กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิ 

เม่ือพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ โดยไมรวมรายไดอื่น พบวากลุมบริษัทฯ มีกําไรจากการ
ดําเนินงานเติบโตอยางตอเนื่อง จากป 2555-2557 กลุมบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงาน 65.9 ลานบาท 81.9 
ลานบาท และ 22.9 ลานบาท ตามลําดับ และมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 10.9 รอยละ 12.2 
และรอยละ 3.3 ตามลําดับ โดยกําไรจากการดําเนินงานในป 2557 ปรับตัวลดลง 59 ลานบาท หรือลดลงคิดเปน
รอยละ 72 เนื่องจากคาใชจายบริหารที่เพิ่มสูงข้ึน กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2555-2557 เปนจํานวน 58.5 ลาน
บาท 78.5 ลานบาท และ 29.4 ลานบาทตามลําดับ และมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 9.5 รอยละ 11.4 และรอยละ 4.2 
ตามลําดับ โดยกําไรสุทธิปรับตัวลดลงเปนผลมาจาก 1) ยอดขายและอัตรากําไรข้ันตนที่ลดลงตามสภาวะของ
อุตสาหกรรม และ 2) คาใชจายบริหารท่ีเพิ่มข้ึนจากการปรับโครงสรางการบริหาร การจัดต้ังเงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ และการต้ังคาสํารองหนี้สงสัยจะสูญ 

ในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 กลุมบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 13.2 ลานบาท ลดลงจากผลกําไรสุทธิ 21.1 ลาน
บาท ในงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากการหดตัวของรายไดและอัตรากําไรข้ันตนตามท่ีไดกลาวมาขางตน 
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5.2 การวิเคราะหฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

ณ ส้ินป 2555-ส้ินไตรมาส 2 ป 2558 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 582.3 ลานบาท 1,352.9 ลานบาท 1,496.7 
ลานบาท และ 1,470.3 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนคิดเปนสัดสวนรอยละ 35-73 ของ
สินทรัพยรวม สินทรัพยหลักของกลุมบริษัทฯ ประกอบดวย อาคารและอุปกรณสุทธิ คิดเปนรอยละ 6-40 ของ
สินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจากการลงทุนซื้อที่ดินสําหรับโครงการเมืองถายหนังครบวงจร และรองลงมาไดแกสินทรัพยที่
มีไวเพื่อใหเชา คิดเปนรอยละ 18-22 ของสินทรัพยรวม ท้ังน้ีสินคาคงเหลือท่ีเพิ่มข้ึนระหวางงวดสิ้นป 2557 และส้ิน
ไตรมาส 2 ป 2558 จาก 7.4 ลานบาท เปน 15.9 ลานบาท เกิดจากการยายมูลคาวัสดุส้ินเปลืองจากหมวด
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ไปยังหมวดสินคาคงเหลือ 

หน้ีสิน 

หนี้สินรวมของกลุมบริษัทฯ ณ ส้ินป 2555-ส้ินไตรมาส 2 ป 2558 อยูที่ 100.2 ลานบาท 100.7 ลานบาท 181.2 
ลานบาท และ 197.3 ลานบาท โดยหน้ีสินจํานวน 80.1 ลานบาท หรือกวารอยละ 40 ของหนี้สินรวมเปนผลมาจาก
เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) ที่กูยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการ
ลงทุนซื้ออุปกรณในการถายทําภาพยนตรของบริษัทเกียรเฮด 

สวนของผูถือหุน 

ในป 2557 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนจํานวน 1,315.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 63.3 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 
5.1 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ ส้ินป 2556 เน่ืองจากในระหวางป 2557 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (MATCH-W2) ได
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 57,657,032 หนวย ในอัตราการใชสิทธิ 1 หนวย ตอ 1.082 หุนสามัญในราคาใชสิทธิ
หุนละ 1.293 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 80.7 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีหุนสามัญจดทะเบียนเรียกชําระแลวเต็ม
จํานวน 531,629,851 หุน  

ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2558 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนจํานวน 1,273 ลานบาท ลดลง 42.5 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 3.2 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ ส้ินป 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในชวง 6 เดือนแรกของป จํานวน 
13.2 ลานบาท และการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2557 จํานวน 29.2 ลานบาท และมีมูลคาตาม
บัญชีตอหุน (Book Value Per Share) ณ 30 มิถุนายน 2558 เทากับ 2.38 บาทตอหุน 

6. ภาระหน้ีสิน 

1) ยอดรวมตราสารหน้ี 

-ไมมี- 
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2) หนี้สิน ณ ปจจุบัน 

ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 181.2 ลานบาทและ 197.3ลานบาท คิด

เปนรอยละ 12.1 และรอยละ 13.4 ของสินทรัพยรวม 

3) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินระยะยาวเพื่อใชเปนสถานท่ีประกอบการจํานวนท้ังส้ิน 

20 สัญญา โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 1-30 ป 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชา มีรายละเอียดดังนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

 ขอมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557 
ไมเกิน 1 ป 15.01 7.11 
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 18.84 9.05 
เกินกวา 5 ป 12.47 12.47 
 45.91 28.63 

4) หน้ีสินอื่น  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กลุมบริษัทฯ มีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อใชเปน
หลักประกันสําหรับสัญญาเชาเวลาแพรภาพออกอากาศทางโทรทัศน เพื่อคํ้าประกันผลงาน และการใชไฟฟา
ของบริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งรวมทั้งส้ิน 3.24 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 3.81ลานบาท) กลุมบริษัทฯ ใช
เงินฝากประจําและออมทรัพยกับธนาคารจํานวน 3.04 ลานบาท เปนหลักประกันสําหรับหนังสือคํ้าประกัน
ดังกลาว 

7. สรุปสาระของสัญญาท่ีสําคัญ 

7.1 สัญญาเชาเวลาแพรภาพออกอากาศทางโทรทัศน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ เปนผูผลิตรายการโทรทัศนรวมทั้งส้ิน 3 รายการไดแกรายการปลดหน้ี รายการ
คบเด็ก..สรางบาน  และรายการอิ่มหมี พีมัน สําหรับรายการครัวคนสวยไดส้ินสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2558
แลว สําหรับสัญญาเชาเวลาแพรภาพของรายการปลดหนี้ รายการคบเด็ก...สรางบาน และรายการอิ่มหมี  พีมัน 
จะทําสัญญาเปนรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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1) รายการปลดหนี ้

คูสัญญา ผูใหเชาเวลา  
ผูเชาเวลา  

:บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 
: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูชัน่ จํากัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค เพ่ือเชาเวลาแพรภาพออกอากาศรายการประจําทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และ
สถานีเครือขายทุกแหง 

รายละเอียดการออกอากาศ ชื่อรายการ  
การออกอากาศ 
กําหนดเวลาแพรภาพ  
กําหนดวันแพรภาพ 
 
จํานวนรายการ 
เนื้อหารายการไมรวมโฆษณา  
โฆษณาตอรายการ  

: ปลดหนี ้
: เทปโทรทัศน 
: ทกุวันอาทิตย เวลาประมาณ 16.30-17.30 น. 
:ต้ังแตวันอาทิตยที่ 4 มกราคม 2558ถึง วันอาทิตยที2่8 
 มิถนุายน 2558 
: 22 รายการ 
: 43 นาท ี
: 10 นาท ี

อายุสัญญา 3 เดือน และสามารถตออายุใหมไดในทุกๆ ไตรมาส หากมิไดมีการบอกเลิกสัญญา (ในชวงไตร
มาส 3/2558 รายการ “ปลดหนี้” ไดตอสัญญาต้ังแตวันอาทิตยที่ 5 กรกฎาคม 2558-วันอาทิตยที่ 
27 กันยายน 2558) 

 

2) รายการคบเด็ก...สรางบาน 

คูสัญญา ผูใหเชาเวลา 
ผูเชาเวลา 

: บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวทิยุ จํากัด 
: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูชัน่ จํากัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค เพ่ือเชาเวลาแพรภาพออกอากาศรายการประจําทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และสถานี
เครือขายทุกแหง 

รายละเอียดการออกอากาศ ชื่อรายการ  
การออกอากาศ 
กําหนดเวลาแพรภาพ  
กําหนดวันแพรภาพ 
 
จํานวนรายการ 
เนื้อหารายการไมรวมโฆษณา  
โฆษณาตอรายการ 

: คบเด็ก...สรางบาน 
: เทปโทรทัศน 
: ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 15.30-16.00 น. 
: ต้ังแตวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 
  มิถุนายน 2558  
: 38 รายการ 
: 21 นาที 
: 5 นาท ี

อายุสัญญา 3 เดือน และสามารถตออายุใหมไดในทุกๆ ไตรมาส หากมิไดมีการบอกเลิกสัญญา (ในชวงไตร
มาส 3/2558 รายการ “คบเด็ก...สรางบาน” ไดตอสัญญาต้ังแตวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558-วันพุธ
ที่ 30 กันยายน 2558) 
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3) รายการอ่ิมหมี  พีมนั 

คูสัญญา ผูใหเชาเวลา 
ผูเชาเวลา 

: บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวทิยุ จํากัด 
: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูชัน่ จํากัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค เพ่ือเชาเวลาแพรภาพออกอากาศรายการประจําทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และสถานี
เครือขายทุกแหง 

รายละเอียดการออกอากาศ ชื่อรายการ  
การออกอากาศ  
กําหนดเวลาแพรภาพ  
กําหนดวันแพรภาพ 
 
จํานวนรายการ 
เนื้อหารายการไมรวมโฆษณา  
โฆษณาตอรายการ 

: อ่ิมหมี  พีมัน 
: เทปโทรทัศน 
: ทุกวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 09.30-10.15 น. 
: ต้ังแตวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25  
มิถุนายน 2558  
: 13 รายการ 
: 33 นาที 
: 7.30 นาท ี

อายุสัญญา 3 เดือน และสามารถตออายุใหมไดในทุกๆ ไตรมาส หากมิไดมีการบอกเลิกสัญญา (ในชวงไตร
มาส 3/2558 รายการ “อ่ิมหมี พีมัน” ไดตอสัญญาตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558-วัน
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558) 

7.2 สัญญาเชา 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุมบริษัทฯ ทําสัญญาเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบการ มี
รายละเอียดดังน้ี 

 

ลาํดับ คูสัญญา รายละเอียด 
ระยะเวลาตาม
สัญญาเชา 

อัตราคาเชา
ตอเดือน 

1. ผูเชา: MMS 
ผูใหเชา: บริษัท รุจรัชแมนช่ัน จํากัด  

เชาบานเลขที่305/10 เพื่อใชเปนสํานักงาน  3 ป 120,000 

2. ผูเชา: MMS 
ผูใหเชา: คุณสมชาย ชีวสุทธานนท 

เชาบานเลขที่ 305/5 เพ่ือใชเปนสํานักงาน  3 ป 120,000 

3. ผูเชา: MMS 
ผูใหเชา: คุณสํารวย ชื่นคา 

เชาที่ดินและสิง่ปลูกสรางโฉนดที่ดิน 37027-
37028 บานเลขที ่23/3บานART 112 
เพ่ือใชเปนสตูดิโอถายทํา 

3ป 
 

73,684 
 

4. ผูเชา: MMS 
ผูใหเชา: สํานักงานทรัพยสนิสวน

พระมหากษัตริย 
 

เชาที่ดินและอาคารวังวาริชเวสม  
เพ่ือใชเปนเรือนรับรองลูกคา 

10 ป 
 

50,000 
 

5. ผูเชา: MMS 
ผูใหเชา: หุนสวนสามัญแสงอรุณ 

เชาที่ดินเพ่ือเปนที่จอดรถ 6 เดือน 68,421 
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ลาํดับ คูสัญญา รายละเอียด 
ระยะเวลาตาม
สัญญาเชา 

อัตราคาเชา
ตอเดือน 

6. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา: คุณศิริเพ็ญศศินมานพ 

เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39485, 39488  
เพ่ือเปนที่จอดรถ 

1 ป 33,157 

7. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา: คุณศิริเพ็ญศศินมานพ 

เชาทาวเฮาส3 ชั้น โฉนดที่ดินเลขที่ 39483, 
166843เพ่ือใชเปนสํานักงาน 

1 ป 60,375 
 

8. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา: คุณถวินเพ็ชรรัตน 

เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39474 
เพ่ือเปนลานจอดรถ  

1 ป 17,368 

9. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา: คุณถวิน เพ็ชรรัตน 

เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39474 
เพ่ือกอสรางโกดังและลานจอดรถ 

1 ป 17,368 

10. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา: คุณประไพพรรณ นิมากร 

เชาทาวนเฮาส3 ชั้น  
เพ่ือเปนโกดังเก็บอุปกรณ 

3 ป 25,473 

11. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา: คุณมยุรี หลีสกุล 

เชาบานเลขที่ 173/11  
เพ่ือเปนที่พักของพนักงานเกียรเฮด 

1 ป 10,000 

12. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:คุณอนุรุธ สุคนธมาน 

ที่ดิน 2 โฉนด เลขที่ 362258 และ 362259 
เพ่ือเปนที่จอดรถเกียรเฮด 

1 ป 77,000 

13. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:น.ส.อุมาภรณ แสงฉวี 

เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 2442 
เพ่ือเปนโรงอาหาร 

3 ป 9,263 

14. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:พลตรีสนม-น.ส.ศรัณยนาฏ 

ปอมสูง 

เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39501 
เพ่ือกอสรางโกดังและลานจอดรถ 

1 ป 15,000 

15. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:คุณประชุมเกษมสวัสด์ิ 

เชาที่ดินโฉนดเลขที3่9491 
เพ่ือเปนโกดังเกบ็อุปกรณ 

3 ป 15,789 

16. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:คุณนวัช สนองคุณวรกุล 

เชาที่ดินกอสรางอาคาร เลขที่ 39499 
เพ่ือโกดังเก็บอุปกรณ  

3 ป 25,473 

17. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:นายธโนดมอุนสุวรรณ 

เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 36260, 36261 
เพ่ือเปนที่จอดรถบริษัท 

3 ป 45,000 

18. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:นายอนนัต จั่นมณี 

เชาที่ดินโฉนดเลขที ่1686 Handy Gear 
เพ่ือใชเปนสํานกังาน 

3 ป 189,473 

19. ผูเชา: BM 
ผูใหเชา:บริษัท รุจรัชแมนชั่น จํากัด 

เชาสํานกังาน เลขที่ 305/9 พรอมพ้ืนที่
เพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนสํานกังาน 

3 ป 180,000 

20. ผูเชา: TL 
ผูใหเชา:บริษัท ทรัพยสินอารดา จํากัด 

เชาสํานกังาน เลขที่ 1679/8  
เพ่ือใชเปนสํานกังาน 

1ป 
 

180,000 
 

 

 


