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สวนท่ี 2
บริษัทท่ีออกหลักทรัพย

ชือ่บริษัทที่ออกหลักทรัพย : บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการการลงทุนในบริษทัอ่ืนในลักษณะของ Holding

Company ซึง่บริษัทยอยมีการด ําเนินธุรกิจ ไดแก ดํ าเนินธุรกิจทีเ่กี่ยว
ของกับการใหบริการขอมูล ขาวสาร ความบันเทิง และการจัดแสดง
คอนเสิรตและกิจกรรมสงเสริมการตลาด รวมท้ังบริหารลิขสิทธ์ิเพลงและ
การแสดงดนตรีท่ีเปนผลงานของกลุมบริษัท และเปนผูใหบริการขอมูล 
(Content Provider) ในรูปแบบของเสียง ภาพ และขอความ ผานระบบ
โทรศัพทและอินเตอรเน็ต นอกจากน้ียังดํ าเนินธุรกิจเปนเจาของระบบ
เครือขาย (Network Provider) การใหบริการขอมูลดวยเสียงทาง
โทรศพัท (Audiotex)

ทีต่ัง้สํ านักงานใหญ เลขท่ี 2922/201-202 ชัน้ 11 อาคาร ชาญอิสระทาวเวอร 2 ถนนเพชรบุรี
ตดัใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320   

เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 673
โฮมเพจ   http:\\www.traffic-corner.com
โทรศัพท 0-2718-1999, 0-2718-1250-4  
โทรสาร  0-2718-1444

วตัถุประสงคการใชเงิน
บริษทัมวีตัถุประสงคที่จะน ําเงินจากเสนอขายหุนสามัญครัง้นี้จํ านวน 135 ลานบาท  ไปลงทุนดังน้ี

วตัถปุระสงคการใชเงิน จ ํานวนเงิน ระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ
1. เพ่ือเป นเงินทุนในการขยายธุรกิจในกลุ ม
บริษัทใหครบวงจร

70 ลานบาท ภายในป 2545

2. เพ่ือจัดหาอุปกรณและพัฒนาระบบออดิโอ
เท็กซ (Audiotex)

30 ลานบาท ภายในป 2545

3. เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวยีน 35 ลานบาท
ท้ังน้ีหากบริษทัไมสามารถดํ าเนินการตามโครงการในวัตถุประสงคดังกลาวขางตน บริษัทจะสํ ารองเงินจาก

การเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้เพื่อใชในโครงการอื่นๆ ที่มีความตอเนื่องกับธุรกิจของบริษัทโดยจะไมนํ าเงินไปลงทุน
ในธรุกิจที่ไมมีความถนัดและไมมีประสบการณ

อน่ึงการนํ าเงินลงทุนดังกลาวไปลงทุนในโครงการใดๆ จะตองนํ าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการทํ ารายการ
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1. ปจจัยความเสี่ยง
1.1 ความเส่ียงจากกฎหมายเกีย่วกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และ

หนวยงานท่ีกํ ากับดูแล
เน่ืองจากกลุมบริษัทดํ าเนินธุรกิจโดยใชส่ือโทรทัศนและวิทยุ ซึ่งการประกอบกิจการเกี่ยวกับส่ือท้ัง 2 

ประเภทดังกลาว อาจไดรับผลกระทบจากกฎหมายที่เกี่ยวของ ที่ไดก ําหนดใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนแหงชาต ิ (กสช.) ทํ าหนาท่ีจัดสรรคลื่นความถี่และก ํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจาย
เสียง วทิย ุโทรทัศน รวมถึงควบคุมดูแลใหเกิดการแขงขันโดยเสรีและเปนธรรม

การท่ี กสช. มอี ํานาจในการพิจารณาอนุญาตและก ํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทร
ทัศน บริษทัจึงมีความเสี่ยงที่หากมีการเปลี่ยนแปลงเจาของหรือผูบริหารสถานี อาจท ําใหกลุมบริษัทไมไดรับการตอ
อายสัุญญาเชาจากสถานีวิทยุและโทรทัศน  นอกจากน้ี การท่ี กสช. เขามามีบทบาทในการจัดใหเกิดการแขงขันโดย
เสรี อาจทํ าใหเกดิการแขงขันสูงขึ้นจากการที่มีผูประกอบการรายใหมๆเขามาแขงขันในธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะ ผู
ประกอบการท่ีมกีารใหบริการอยางครบวงจร ซึ่งมีความพรอมดานการบริหารและการเงินจะมีความไดเปรียบสูง

1.2 การตออายุของสัญญาเชาเวลาจากสถานี
ในการประกอบธุรกิจส่ือบันเทิงทางโทรทัศนและวิทยุของกลุมบริษัท สัญญาเชาเวลาท่ีบริษัทมีกับสถานี

สวนใหญจะเปนระยะสั้น 1 ป ถึง 2 ป ดังนั้นบริษัทจงึมคีวามเสี่ยงที่อาจไมสามารถตออายุสัญญาเชาเวลาจากสถานี
ไดอีก  ซึง่จะมีผลทํ าใหบริษัทมีสถานีในการทํ ารายการนอยลง หรือถงึแมจะไดรับการตอสัญญา  กลุมบริษัทก็มีความ
เส่ียงท่ีจะไดรับผลกระทบจากการปรับคาเชาเวลาจากสถานีในการตอสัญญาแตละคร้ัง เน่ืองจากตองแขงขันกับผู
ประกอบการรายอื่นๆ

อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปสถานีจะพิจารณาตออายุสัญญาเชาเวลาใหกบัผูดํ าเนินการเดิม  โดยเฉพาะผูท่ียัง
มีความพรอมในดานการด ําเนินงาน การเงิน และความนิยมในรายการของผูดํ าเนินการน้ันเปนหลัก  ซึ่งกลุมบริษัทมี
ความพรอมในดานดังกลาวเปนอยางดี

1.3 ความเสี่ยงในดานการผลิต
1.3.1 ความเส่ียงจากการประมูลรายการกฬีา
รายไดหลักของกลุมบริษัทสวนหน่ึงมาจากรายการถายทอดสดและเทปบันทึกภาพแขงขันกีฬาจากตาง

ประเทศ โดยในป 2544 อยูท่ีประมาณรอยละ 25 ของรายไดรวมของกลุมบริษัทและคาดวารายไดนี้ยังคงจะเปนราย
ไดหลักประเภทหน่ึงของกลุมบริษัทในอนาคต โดยเฉพาะรายการฟุตบอลจากตางประเทศที่กลุมบริษัทไดสิทธิ์ถาย
ทอดการแขงขันทั้งฤดูกาล (Season) ซ่ึงสัญญาในปจจุบันจะส้ินสุดในเดือนมิถุนายน ป 2547 ดงันั้นกลุมบริษัทมี
ความเสี่ยงทีอ่าจไมไดสิทธิ์ถายทอดรายการฟตุบอลรายการนี้อีก

อยางไรก็ตาม การท่ีกลุมบริษัทไดดํ าเนินการถายทอดสดการแขงขันกีฬาจากตางประเทศเปนเวลานาน 
และมีผลงานท่ีมีคุณภาพเสมอมา ทํ าใหมีความสัมพันธที่ดีกับเจาของสิทธิ์มาตลอด และไดสิทธ์ิในการเจรจากอน
รายอื่นๆ (first right to refusal) สํ าหรับการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอล ดงักลาวขางตน

กลุมบริษัทยังไดมีนโยบายลดความเส่ียงโดยการถายทอดกีฬาท่ีหลากหลายและเปนท่ีสนใจของผูชมกลุม
ตางๆ  เพ่ิมเติม โดยเฉพาะประเภทท่ีแขงขันเปนรายการๆ (Tournament)  เพ่ือเสริมการบรกิารของบริษัทรวมทั้งเปน
การยํ ้าใหเห็นถึงความเปนผูน ําในการถายทอดกีฬาของบริษัทอีกดวย
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1.3.2 ความเส่ียงดานรสนิยมผูบริโภค
ความเส่ียงในการผลิตรายการบันเทิงประการสํ าคัญคือ เร่ืองรสนิยมผูบริโภค ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลาตามสถานการณของตลาดและชวงอายุของผูบริโภค และอิทธิพลจากส่ิงแวดลอม เชน กระแสความนิยม
ในกฬีาประเภทใหมๆ  รวมถึงเพลงและศิลปนจากตางชาติ เปนตน ทํ าใหกลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่รายการอาจจะได
รับความนิยมลดลง อยางไรก็ตามการท่ีบริษัทไมมีศิลปน และคายเพลงของตนเอง ทํ าใหบริษัทไมตองยึดติดกับ
ศลิปน หรือบุคลากรคนใดคนหน่ึง รวมทั้งกลุมบริษัทมีความคลองตัวในการสรรหารายการกีฬาที่ไดรับความนิยมใน
ขณะน้ันจากเจาของลิขสิทธิ์ตางๆ รวมถึงการท่ีบริษัทมีการติดตอกับศิลปนทุกคายเพลงท้ังในประเทศและตาง
ประเทศ ทํ าใหครอบคลุมแนวเพลงตาง ๆ สํ าหรับทุกเพศทุกวัย
1.4 ความเสี่ยงดานการบริหาร การจัดการ
1.4.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
เน่ืองจากกลุมบริษัทประกอบธุรกิจที่มลัีกษณะเปนการใหบริการ ซึ่งจ ําเปนตองอาศัยปจจัยส ําคัญประการ

หน่ึง คือ การมีผูบริหารและบุคลากรท่ีมีประสบการณและความรู ความเชีย่วชาญในธรุกิจนัน้เปนอยางดี ซึ่งหาก
บริษทัใดสูญเสียผูบริหารและบุคลากรเหลาน้ีโดยไมสามารถหามาทดแทนไดทันเวลา  บริษทัน้ันยอมประสบปญหา
ในการด ําเนินงานและสงผลถึงก ําไรในท่ีสุด

ในกรณีของบริษทั ผูบริหารสวนใหญเปนผูถือหุนและรวมกอตั้งกลุมบริษัทมาตั้งแตเริ่มตนจึงมีความผูกพัน
กบับริษัท และในสวนของบุคลากรอ่ืนๆ กลุมบริษัทก็มคีวามสามารถในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการ
รกัษาไวซึ่งบุคลากรที่เปนมืออาชีพเหลานั้นเปนอยางดี  ดงัน้ันจงึไมนาจะมีปญหาดังกลาว และถามีก็คาดวาจะไม
รุนแรงหรือเปนปญหาชวงส้ันๆ เทานั้น

1.4.2 ความเส่ียงจากการมีผูถือหุนรายใหญมากกวารอยละ 50
ณ วนัที ่ 14 มนีาคม 2545 กลุมคุณสุรพงษ เตรียมชาญชัย ถือหุนในบริษัทรวมกันรอยละ 52.86 ของ

จ ํานวนหุนท่ีจ ําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท จึงท ําใหคุณสุรพงษ เตรียมชาญชัย สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือ
หุนไดเกือบท้ังหมด ไมวาจะเปนเร่ืองการแตงตั้งกรรมการหรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตองใชเสียงสวนใหญของท่ี
ประชมุผูถอืหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทก ําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถือหุน ดัง
น้ัน ผูถอืหุนรายอื่นจึงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอได

อยางไรกต็าม ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานบาทแลว 
สัดสวนการถือหุนของกลุมคุณสุรพงษจะลดลงเหลือเพียงรอยละ 37 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
1.5 ความเสี่ยงดานการเงิน
ในการด ําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท มีคาใชจายบางสวนอยูในสกุลเงินดอลลารสหรัฐ โดยในป 2544 คาใช

จายนี้มีประมาณรอยละ 15 ของรายจายรวม คาใชจายประเภทน้ี ไดแก การซือ้ลิขสิทธ์ิรายการกีฬา ซึง่มีลักษณะการ
ช ําระเงินเปนงวดๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญา และการจางศลิปนจากตางประเทศ ซึง่อาจมกีารช ําระเงินทั้งจ ํานวนกอน
การแสดง หรือแบงช ําระ 2 ครั้ง กอนและหลังการแสดง ซึ่งทํ าใหบริษทัมคีวามเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนระหวาง
เงินสกุลดอลลารสหรัฐและเงินบาท ในกรณีท่ีคาเงินบาทออนลงจะทํ าใหกลุมบริษัทมีภาระท่ีตองจายเงินบาทเพ่ิม
มากขึ้น

อยางไรกต็ามคาใชจายท้ัง 2 ประเภทดังกลาว มีระยะเวลาการช ําระเงินที่ใกลเคียงกับระยะเวลาที่บริษัทได
รับรายไดเขามา และในชวงท่ีอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน บริษัทจะมนีโยบายปองกันความเสี่ยงในดานนี้โดยจะ
ทํ าสญัญาซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมตามประเภทรายการ
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1.6 ในเร่ืองตลาดรองสํ าหรับการซื้อขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนใหแกประชาชนในคร้ังน้ี กอนท่ีจะไดรับทราบผลการพิจารณาของ

ตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี ้บริษัทไดย่ืนแบบคํ าขออนุญาตนํ าหลักทรัพยเขาจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯแลวเมื่อวัน
ท่ี 12 เมษายน 2545 ซ่ึงบริษทัหลักทรัพย แอดคินซัน จํ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณ
สมบตัขิองบรษิทัในเบื้องตนแลว เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะสามารถเขาจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย
ใหม (“MAI”) ได อยางไรก็ด ีบริษทัยังมีความไมแนนอนท่ีจะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยใหเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน ดงัน้ันผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทในตลาดรอง และอาจไม
ไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่ส ําคัญของบริษัท
บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กอตัง้เมือ่วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2544 โดยมี

วตัถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทยอยในลักษณะ Holding Company จ ํานวน 6 บริษัท คือ บริษัท 
ทีว ีฟอรัม จํ ากัด บริษัท บลิส เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด บริษัท ดรีมมีเดีย จํ ากัด บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ 
จํ ากัด บริษัท ไลฟโปรเจ็ค จํ ากัด และบรษิทั 108 1900 ออดิโอเท็กซ จํ ากัด ประวตัคิวามเปนมาและพัฒนาการท่ี
สํ าคัญของบริษัท สรุปไดดังน้ี

มนีาคม 2538 จัดตั้ง บริษัท ทีว ีฟอรัม จํ ากัด เพ่ือด ําเนินธุรกิจผลิตรายการ กีฬา ขาวสาร สาระและความบันเทิง 
ทางโทรทัศน และผลิตรายการวิทยุคล่ืนความถี่ในระบบ F.M. ในกรุงเทพฯ รวมถึงจัดการแสดง
และกจิกรรมสงเสริมการตลาดใหแกเจาของสินคาและผลิตภัณฑ

กนัยายน 2538 จัดตั้ง บริษัท บลิส เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด เพ่ือด ําเนินธุรกิจผลิตรายการทางโทรทัศน และผลิต
รายการวทิย ุรวมถึงจัดการแสดงและกิจกรรมสงเสริมการตลาด

เมษายน 2539 จัดตั้ง บริษทั ดรีมมเีดยี จํ ากัด เพื่อด ําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทย ุ จัดการแสดงและกิจกรรมสง
เสริมการตลาด

มนีาคม 2540 จัดตั้ง บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ จํ ากัด เพ่ือด ําเนินธุรกิจผลิตรายการวิทย ุ บริหารการ
ตลาดและส่ือโฆษณา และจดัการแสดงและกิจกรรมสงเสริมการตลาด

พฤศจิกายน 2544 จดัตั้งบริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) ดวยทนุจดทะเบียนเริ่มตนและเรียก
ชํ าระเต็มมูลคาจํ านวน 15 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอืน่ในลักษณะของ 
Holding Company  และไดเขาไปลงทุนในบริษัท ทีว ีฟอรัม จํ ากัด บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร เร
ดิโอ จํ ากัด บริษัท บลิส เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด บริษทั ดรีมมีเดีย จํ ากัด โดยท ําการซื้อหุนจากผู
ถอืหุนเดมิของท้ัง 4 บริษัท ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทในราคามูลคาที่ตราไว (Par Value)
เปนจ ํานวนเงนิรวม 12.99 ลานบาท ซึ่งตํ ่ากวามูลคายุติธรรมของทั้ง 4 บริษัทจ ํานวน 59.15 ลาน
บาท ทํ าใหเกิดคาความนิยมติดลบ 46.16 ลานบาท (โปรดดูรายละเอียดใน ขอ 11 รายการ
ระหวางกัน และขอ 12 ฐานะทางการเงินและผลการด ําเนินงาน)


