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สวนท่ี 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)

บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดัตั้งขึ้นเมื่อวันที ่5 พฤศจิกายน 2544 โดย
มวีตัถปุระสงคของการจัดตั้งเพื่อลงทุนในบริษัทอื่นในลักษณะของ Holding Company ซ่ึงปจจุบันบริษัทมีการลงทุน
ในบริษัทยอยรวม 6 บริษัท ดังนี้

1) บริษัท ทีว ีฟอรัม จํ ากัด 2) บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ จํ ากัด
3) บริษัท บลิส เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด 4) บริษัท ดรีม มีเดีย จํ ากัด
5) บริษัท ไลฟ โปรเจ็ค จํ ากัด 6) บริษทั 108 1900 ออดิโอเท็กซ จํ ากัด

โดยบรษิทัเขาลงทุนในบริษัทลํ าดบัท่ี 1 ถึง 4 ในเดือนธันวาคม 2544 ตอมาในเดอืนมีนาคม 2545 บริษัทได
ลงทุนเพิ่มอีก 2 บริษัท คือ ลํ าดบัท่ี 5 และ 6 โดยเขาถือหุนท้ัง 6 บริษัทในสัดสวนมากกวารอยละ 95 ซึง่กลุมบริษัท
ด ําเนินธุรกิจทีเ่กีย่วของกับการใหบริการขอมูล ขาวสาร ความบันเทิง รวมถงึการจัดแสดงคอนเสิรต และกิจกรรมสง
เสริมการตลาด โดยผานส่ือโทรทัศน วิทย ุ โทรศพัท อินเตอรเน็ต หรือโดยจัดในสถานที่ตางๆ ซึ่งมรีายไดจากการ
บริหารการตลาดและส่ือโฆษณา หรือจากการขายบัตรเขาชมการแสดง

เน่ืองจากบริษัทยอยมีการด ําเนินธุรกิจที่ซํ ้าซอนกันในบางสวน ดังนั้นเพ่ือลดปญหาดังกลาวรวมทั้งเพื่อรอง
รับธุรกิจท่ีกลุมบริษัทจะด ําเนินงานตอไปในอนาคต บริษัทจงึมนีโยบายแบงการด ําเนินธุรกิจในกลุมบริษัทใหชดัเจน 
โดยไดแบงการด ําเนินงานตามส่ือการประกอบธุรกิจออกเปน 4 สายงาน ดังนี้

1. สายงานธุรกิจส่ือบันเทิงทางโทรทัศน ดํ าเนินการโดยบริษัท ทีว ี ฟอรัม จํ ากัด ด ําเนินธุรกิจเปนผูผลิต
รายการ ถายทอดสดและเทปบันทึกภาพรายการตางๆ ทางสถานีโทรทัศน เชน การแขงขันฟุตบอลพรี
เมียรลีกและบุนเดสลีกา และจางบริษัทอ่ืนผลิตรายการโทรทัศนและนํ ารายการไปแพรภาพออก
อากาศ ไดแก รายการ “Thailand Today” นอกจากน้ันยังรับการบริหารการตลาดและส่ือโฆษณาให
กบัรายการโทรทัศนตางๆ เชน รายการขาว 9 เศรษฐกิจ กรองสถานการณ และ รายการ Newsline
เปนตน

2. สายงานธุรกจิส่ือบันเทิงทางวิทยุ ดํ าเนินการโดยบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ จํ ากัด ด ําเนินธุรกิจ
เปนผูผลิตรายการวิทย ุ “คล่ืนคนดนตรี” และรับบริหารการตลาดและส่ือโฆษณาใหกับรายการวิทย ุ
“ลูกทุง เอฟ.เอ็ม.95” และ “SOFT 107 FM” รวมถงึการสรางมูลคาเพิ่ม เชน การจัดกิจกรรมตางๆ ให
กบัสถานีวิทยุที่บริษัทด ําเนินการอยู

3. สายงานธุรกิจกิจกรรมสงเสริมการตลาดและบริหารลิขสิทธิ ์ ธุรกิจกิจกรรมสงเสริมการตลาดดํ าเนิน
การโดยบริษัท ไลฟ โปรเจ็ค จํ ากัด ด ําเนนิธรุกิจการจัดแสดงคอนเสิรตของศิลปนไทยและตางชาติ 
รวมท้ังรับจัดกิจกรรมพิเศษท่ีเกี่ยวกับดนตรีและกีฬารวมกับเจาของผลิตภัณฑหรือองคกรตางๆ  
ธุรกจิการบริหารลิขสิทธ์ิดํ าเนินการโดยบริษัท ดรีม มีเดีย จํ ากัด ด ําเนินการบริหารลิขสิทธ์ิ เพลงและ
การแสดงคอนเสิรตตางๆ ที่เปนของกลุมบริษัท

4. สายงานธุรกิจสื่อใหม เปนสายงานที่รองรับธรุกิจที่ด ําเนินการผานส่ือชนิดใหมๆ นอกเหนือจากสื่อเดิม
ท่ีกลุมบริษัทดํ าเนินการอยู ปจจุบันมี 2 บริษัท ไดแก บริษัท บลิส เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด ด ําเนิน
ธุรกิจเปนผูผลิตขอมูล (Content Provider) ในรูปแบบเสียง ภาพ และขอความ ผานส่ือโทรศัพทพ้ืน
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ฐาน โทรศัพทเคล่ือนท่ี และอินเตอรเน็ต กับบรษิทั 108 1900 ออดิโอเท็กซ จํ ากัด ด ําเนินธุรกิจเปนผูให
บริการขอมูลดวยเสียงทางโทรศัพท (Audiotex) ทางหมายเลข 1900-444-200 ถงึ 1900-444–599 
จํ านวน 400 เลขหมาย โดยผานโครงขายโทรศัพทขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ซึ่งไดรับ
สัมปทานจากองคการโทรศัพทฯ เปนระยะเวลา 15 ป

จากงบการเงินรวมทีผ่านการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทและบริษัทยอย
ลํ าดบัท่ี 1 ถึง 4 มีสินทรัพยรวม 106.62 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนรวม 48.18 ลานบาท โดยมีทนุจดทะเบียนที่
เรียกชํ าระแลวจ ํานวน 15 ลานบาท สวนผลการด ําเนินงานในป 2544 (ที่รวมรายไดบริษัทยอยเดือนธันวาคมเพียง
เดอืนเดียว) บริษทัและบริษัทยอยมีรายไดรวม 74.03 ลานบาท และมีก ําไรสุทธิรวม 33.16 ลานบาท ซึง่เกดิจากคา
ความนิยมตดิลบรับรูเปนรายไดจากการท่ีบริษัทไดจายเงินซ้ือหุนในบริษัทยอยลํ าดบัท่ี 1 ถึง 4 ตํ่ ากวามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ีไดรับ

เพ่ือใหเห็นผลการดํ าเนินงานในป 2544 เฉพาะของบริษัทยอยลํ าดบัท่ี 1 ถึง 4 ใหชดัเจนข้ึน ฝายบริหารจึง
ไดนํ างบก ําไรขาดทุนของบริษทัยอยท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีมาจดัทํ างบรวมเฉพาะของ 4 บริษัทยอยขึ้น 
ซึง่จากงบการเงินดงักลาว ป 2544 บริษทัยอยลํ าดบัท่ี 1 ถึง 4 มีรายไดรวม 356.21 ลานบาท และมีก ําไรสุทธ ิ20.97 
ลานบาท

ในเดอืนกมุภาพันธ 2545 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 85 ลานบาท รวมเปนทุนจดทะเบียน 100 ลาน
บาท โดยไดขายหุนเพ่ิมทุนจ ํานวน 55 ลานหุน ใหแกผูถือหุนเดิมในราคาตามมูลคาทีต่ราไว (Par Value) ซ่ึงบริษัทได
ด ําเนินการเรียกช ําระเมื่อเดือนมีนาคม 2545 ทํ าใหปจจุบันบริษทัมีทุนจดทะเบียนท่ีชํ าระแลวจ ํานวน 70 ลานบาท

สวนหุนเพ่ิมทุนท่ีเหลืออีกจํ านวน 30 ลานหุน บริษัทไดจัดสรรไวเพ่ือเสนอขายแกประชาชนท่ัวไปภายหลัง
จากท่ีบริษัทไดรับอนุญาตใหออกและเสนอขายหลักทรัพยจากส ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่หุนเพิ่มทุนจํ านวน
ดงักลาวคดิเปนรอยละ 30 ของจ ํานวนที่เรียกชํ าระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย โดยมีมลูคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท และราคาเสนอขายหุนละ 4.50 บาท

มลูคารวมของหุนที่เสนอขาย 135 ลานบาท บริษัทมวีตัถุประสงคทีจ่ะน ําเงินจากการขายดังกลาว ไปใช
เปนทุนในการขยายธุรกิจ จัดหาอุปกรณและพัฒนาระบบออดิโอเท็กซ และเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทั

 (ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 กอนตัดสินใจจองซ้ือหลักทรัพย)


