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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)



บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) หนา 7

มนีาคม 2545 บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) เพ่ิมทุนโดยเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม
จ ํานวน 55 ลานบาท เพื่อ

•  ลงทุนในบริษทั ไลฟโปรเจ็ค จํ ากัด ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2544 มูลคาการลงทุน
ประมาณ 1 ลานบาท   ประกอบธุรกิจ จัดการแสดงคอนเสิรตของศิลปนทั้งในและตาง
ประเทศ และรับจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด  โดยการซื้อหุนจากผูถือหุนเดิม  ซึ่งคือผู
ถือหุนรายใหญของบริษัท (ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส) ในราคาตามมูลคาที่ตราไว  
(Par Value) *

•  ลงทุนในบริษทั 108 1900 ออดิโอเท็กซ จํ ากัด ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2544  
มูลคาการลงทุนประมาณ 29 ลานบาท ดํ าเนินธุรกิจเปนเจาของระบบเครือขาย 
(Network Provider) เพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร สาระและความบันเทิงดวยเสียง 
(Audiotex) ผานระบบโทรศัพทพ้ืนฐานและระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยบริษัท
ไดรับสัมปทานจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนระยะเวลา 15 ป  บริษัทซ้ือหุน
จากผูถือหุนเดิม  ซึ่งคือผูถือหุนรายใหญของบริษัท (ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส) ใน
ราคาตามมูลคาที่ตราไว  (Par Value) *

•  บริษทัซือ้อาคารชุดสํ านักงานมูลคา 9 ลานบาท ซึ่งเปนที่ตั้งของบริษัทในปจจุบัน*
•  ใชเปนเงินทุนในการซ้ือลิขสิทธ์ิตางๆ

หมายเหต:ุ   *  โปรดดูรายละเอียดในขอ 11 รายการระหวางกัน

ด ําเนินการขอเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนท่ัวไป จํ านวน 30 ลานหุน หลังจากที่ไดรับการ
อนุญาตจากส ํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แลว

2.2 การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
กอนการจดัตัง้บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) บริษัทยอยของกลุมบริษัทด ําเนินธุรกิจ

หลายประเภทท่ีซํ ้าซอนกัน เชน ผลิต จางผลิต บริหารการตลาดและส่ือโฆษณา ใหกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมท้ังเจาของผลิตภัณฑตางๆ ผานส่ือ โทรทัศน วิทย ุ และส่ือประเภทอ่ืน รวมทั้งจัดการแสดงคอนเสิรตของศิลปน
ตางๆ และจํ าหนายลิขสิทธ์ิเพลงและการแสดงคอนเสิรตท่ีกลุมบริษัทเปนผูผลิต เปนตน ซึง่เกิดจากการที่ลูกคาตดิตอ
กบับริษทัยอยใด บริษัทยอยนั้นก็จะเปนผูใหบริการทุกๆ ส่ือท่ีกลุมบริษัทดํ าเนินการอยู ตามความตองการของลูกคา
แตละราย

นโยบายการแบงการดํ าเนินธุรกิจ
ผูบริหารบริษัทเห็นวาการใหบริการของบริษัทยอยทีม่ลัีกษณะแยกตามลูกคา (Customer Oriented) กอให

เกิดการท ํางานที่ซํ ้าซอน ดงัน้ัน หลังการจัดตั้งบริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) จงึไดแบงการ
ด ําเนินงานตามลักษณะการประกอบธุรกจิของแตละบริษัทยอย (Services Oriented) ซึ่งแบงการดํ าเนินงานตามสื่อ
การประกอบธุรกิจออกเปน 4 สายธรุกิจ ดังนี้
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โครงสรางบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที ่31 มนีาคม 2545

1. สายธรุกิจรายการสื่อบันเทิงทางโทรทัศน   ด ําเนินการโดย
บริษัท ทีว ีฟอรัม จํ ากัด
การประกอบธุรกิจ : ดํ าเนินธุรกิจการผลิต จางผลิต การบริหารการตลาดและส่ือโฆษณา1 
ผานส่ือโทรทัศน ทาง รายการขาว รายการกีฬา รายการสาระและบันเทิง

2. สายธรุกิจรายการสื่อบันเทิงทางวิทยุ  ด ําเนินการโดย
บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ จํ ากัด
การประกอบธุรกิจ : ด ําเนนิธรุกิจการผลิตรายการวิทยุ “คล่ืนคนดนตร”ี และบริหารการตลาด
และส่ือโฆษณา ใหกับรายการวิทยุ 2 รายการคือ “รายการลูกทุง เอฟ.เอ็ม.” และรายการ 
“SOFT 107 FM”

3. สายธุรกิจกิจกรรมสงเสริมการตลาด ด ําเนินการโดย 2 บริษัท ดงันี้
บริษัท ไลฟโปรเจ็ค จํ ากัด
การประกอบธุรกิจ : เปนผูจัดการแสดงคอนเสิรตของศิลปนไทยและตางประเทศ และยงัเปน
ผูจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด (Event Marketing) ใหกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึง
เจาของสินคาและผลิตภัณฑตางๆ

                                                          
1 การบริหารการตลาดและส่ือโฆษณา หมายถึง การที่บริษัทไดเขารวมวางแผนการตลาดกับเจาของกิจการหรือเจาของผลิตภัณฑ
ตางๆ ในการวางแผนการตลาดและการขายเวลาโฆษณา

บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท บลิส
เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากดั
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท

ธุรกิจสื่อใหมธุรกจิส่ือบันเทิงทางวิทยุ

บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร
เรดิโอ จํ ากดั

ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท

บริษัท ดรีม มีเดีย จํ ากดั
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท

บริษัท ไลฟโปรเจ็ค จํ ากดั
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท

ธุรกิจสื่อบันเทิงทางโทรทัศน

บริษัท ทีวี ฟอรัม จํ ากดั
ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท

99.93%

ธุรกิจกิจกรรมสงเสริม
การตลาด

บริษัท 108 1900
ออดิโอเท็กซ จํ ากดั

ทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท

99.93%

99.93%

99.99%

99.93%

96.67%
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บริษัท ดรีม มีเดีย จํ ากัด
การประกอบธุรกิจ : ด ําเนินธรุกิจบริหารลิขสิทธ์ิเพลงและรายการแสดงคอนเสิรตตางๆ กลุม
บริษทัเปนผูผลิต เชน การจัดกิจกรรมคอนเสิรตของศิลปนทั้งจากในประเทศและตางประเทศ ซึ่งกอให
เกดิลิขสิทธิข์องรายการดังกลาวท่ีสามารถนํ าไปผลิต เทป ซีด ีวีดีโอซีด ีเพื่อจ ําหนายแกประชาชน

4. สายธุรกิจส่ือใหม  ด ําเนินการโดย 2 บริษัท ดงันี้
บริษทั บลิส เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด
การประกอบธุรกิจ : ด ําเนินธรุกิจเปนผูใหบริการขอมูล ขาวสาร สาระและความบันเทิงในรูป
แบบของเสียง ภาพ และขอความ (Voice and Non-Voice) ใหกับเจาของเครือขายการใหบริการขอ
มลูตางๆ (Network Provider) ทางระบบโทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคล่ือนท่ี และ Internet Website

บริษทั 108 1900 ออดิโอเท็กซ จํ ากัด
การประกอบธุรกิจ : การใหบริการขอมูลดวยเสียง (Audiotex) ผานทางระบบโทรศัพท โดยได
รับสัมปทานจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเพ่ือเปนผูใหบริการระบบเครือขาย (Network 
Provider) เปนระยะเวลา 15 ป ดวยบริการหมายเลข  1900-444-200 ถึง 1900-444-599 รวมทั้งหมด 
400 เลขหมาย

2.3 ตารางแสดงโครงสรางรายไดของกลุมทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส ป 2544
เน่ืองจากบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) ไดกอตัง้เมื่อวันที ่5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 

และเริ่มเขาลงทุนในบริษัทยอย 4 บริษัทในเดือนธนัวาคม 2544 งบกํ าไรขาดทุนรวมของบริษัทในป 2544 จึงแสดง
รายไดและคาใชจายของบริษัทยอย 4 บริษัทเพียงเดือนเดียว ดังน้ันเพ่ือใหเห็นผลการดํ าเนินงานโดยรวมของกลุม
บริษัทในป 2544 ชดัเจนขึ้น  ฝายบริหารจึงไดนํ างบก ําไรขาดทุนของบริษัทยอย 4 บริษทัท่ีผานการตรวจสอบโดยผู
สอบบัญชมีาจัดท ํางบรวมเฉพาะของ 4 บริษัทยอยขึ้นมาแสดงเปรียบเทียบดวย ดงันี้

ก. รายไดของกลุมบริษัทแยกตามที่มาของรายได
ป 2544

(มกราคม-ธันวาคม)
(หมายเหต ุ1)

ป 2544
(พฤศจิกายน-ธันวาคม)

(หมายเหต ุ2)สายผลิตภัณฑ

บาท รอยละ บาท รอยละ
1. รายไดรวมจากการผลิตรายการโทรทัศน 136,897,134 38.43 14,840,022 20.05
2. รายไดรวมจากการผลิตรายการวิทยุ 95,384,497 26.78 7,207,041 9.73
3. รายไดรวมจากการจัดแสดงและกิจกรรม 99,327,002 27.88 13,848,000 18.71
4. รายไดรวมจากคาลิขสิทธิ์ 7,116,532 2.00 - -
5.รายไดรวมประเภทอื่น * 17,484,958 4.91 ** 38,135,596 51.51
รวมรายไดทั้งสิ้น 356,210,123 100.00 74,030,659 100.00
หมายเหต ุ :  * รายไดรวมประเภทอื่น ไดแก รายไดจาก คาโฆษณาอื่น คานายหนา และคาบริการอื่นๆ

** รายไดรวมประเภทอื่น ไดรวมคาความนิยมติดลบรับรูเปนรายไดจํ านวน 36,793,883 บาท
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ข. รายไดของกลุมบริษัทแยกตามบริษัท
ป 2544

(มกราคม-ธันวาคม)
(หมายเหต ุ1)

ป 2544
(พฤศจิกายน-ธันวาคม)

(หมายเหต ุ2)
บริษัท

รอยละ
การถือหุน
ของบริษัท

บาท รอยละ บาท รอยละ
1. บริษัท ทีว ีฟอรัม จํ ากัด 99.93 172,351,881 48.38 24,745,295 33.43
2. บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ จํ ากัด 99.99 67,404,911 18.92 5,462,927 7.38
3. บริษัท ดรีม มีเดยี จํ ากัด 99.93 88,212,937 24.76 3,362,323 4.54
4. บริษัท บลิส เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด 99.93 50,020,939 14.04 4,703,109 6.35
5. บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส จํ ากัด (มหาชน) - 43,921 0.06
รวมรายได 377,990,668 106.11 38,317,575 51.76
หัก   รายการระหวางกัน (21,780,545) (6.11) (1,080,800) (1.46)
บวก คาความนิยมติดลบรับรูเปนรายได - 36,793,884 49.70
รายไดรวม 356,210,123 100.00 74,030,659 100.00
หมายเหต ุ 1) ตัวเลขจากงบกํ าไรขาดทุนรวม 4 บริษัทยอย ทีฝ่ายบริหารจัดท ําโดยน ํางบก ําไรขาดทุนของบริษัทยอยป 2544 ที่ผาน

การตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
2) ตัวเลขจากงบกํ าไรขาดทุนรวม (Consolidated Financial Statement) ของบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส จํ ากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอย สํ าหรับระยะเวลาตั้งแตวันที ่5 พ.ย. 2544 ถึง 31 ธ.ค. 2544 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผู
สอบบัญชีแลว

2.4 เปาหมายการด ําเนินธุรกิจ
ธุรกิจบริการดานบนัเทงิเปนธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมกีารแขงขันในดานรูปแบบการนํ า

เสนอท่ีหลากหลาย โดยมีพฤติกรรมของผูบริโภคและแนวทางการตลาดของลูกคาเปนปจจัยในการก ําหนดทิศทาง 
ดั ง น้ันเป าหมายของบริษัทคือ ตองการเปนผูนํ า ในการนํ าเสนอรูปแบบของรายการท่ีมีความแตกตาง  
(Differentiate) และเปนนวัตกรรมใหมๆ (Innovation) และมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล (Standardization) รวมทั้ง
มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองในทุกๆ กลุมธุรกิจท่ีบริษัทดํ าเนินการอยู โดยบริษัทมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจใหครอบ
คลุมการใหบริการอยางครบวงจรตั้งแต การเปนผูผลิตรายการ การเปนเจาของลิขสิทธิ ์ การบริหารท้ังดานการตลาด
และส่ือโฆษณาในส่ือทุกประเภท โดยเฉพาะสื่อที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายตางๆ 
ไดอยางเหมาะสม

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายงานธุรกิจ

3.1 สายงานธรุกจิสือ่บันเทิงทางโทรทัศน
บริษัท ทีว ีฟอรัม จํ ากัด (“ทีวีฟอรัม”)

ก) ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ทีวฟีอรัม ประกอบธุรกิจการแพรภาพรายการขาว สาระและบันเทิงตางๆ ผานทางสถานีโทรทัศนชอง 3 

ชอง 5 ชอง 9  และ ชอง 11  ซึ่งสามารถจ ําแนกประเภทรายการโทรทัศนท่ีนํ าเสนอเปน 4 กลุม ดังนี้


