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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1  สินทรัพยของบริษัท และบริษัทยอย ณ วนัที ่31 มีนาคม 2545   

1. ท่ีดนิอาคารสํ านักงาน
บริษัท จ ํานวนพ้ืนท่ี

(ตารางเมตร)
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ

มูลคา
 (บาท)

ภาระผูกพนั

 ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส
   1. เอกสารสิทธิ เลขท่ี 5174, 16931
   2. หองชุดอาคารชาญอิสระทาวเวอร 2 ช้ัน 11
เลขท่ี 2922/202

257.79 เปนเจาของ 9,000,000 -

รวม 9,000.000

2. สัญญาเชา
บริษัท จ ํานวนพ้ืนท่ี

(ตารางเมตร)
ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ

มูลคา
 (บาท)

ภาระผูกพนั

 ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส
หองชุดอาคารชาญอิสระทาวเวอร 2 ช้ัน 11
เลขท่ี 2922/201

241.65 เชากับ บริษัท
สินชฎาทอง
จํ ากัด

72,495 -

รวม 72,495

3.สัญญาจางบริหารการตลาดและส่ือโฆษณา

บริษัท
คูสัญญา ประเภทของ

สญัญา
ชวงของสัญญา จ ํานวน

ป
มูลคา (บาท)

ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส
- สวนลุมไนทบารซาร บางกอกมา

เก็ตเพลส
จางบริหารการ
ตลาดและส่ือ

1 เม.ย.45 – 31 มี.ค.48 3 แบงรายไดหลัง
หักคาใชจาย
และภาษี 50:50

ทีว ีฟอรัม
 - รายการ “SOFT 107 FM “F.M.107MHz
วันจันทร-อาทิตย เวลา 7.30-20.00 น.

อ.ส.ม.ท. จางโฆษณา 1 เม.ย.44 – 31 ธ.ค. 45 1 ป
9 เดือน

18,100,000

- รายการ “SOFT 107 FM “F.M.107MHz
 จันทร-ศุกร  เวลา 20.00-7.00 น.

อ.ส.ม.ท. จางโฆษณา 1 ม.ค.45 – 31 ธ.ค. 46 2 3,336,000

- รายการ “ชอง 9 ขาวเศรษฐกิจ”ชอง 9 วัน
จันทร-ศุกร เวลา 9.30น.-10.00 น

นาริอินโฟ จางบริหารการ
ตลาดและส่ือ

-** - รอยละ 0.34
ของรายไดรวม*

- รายการ “กรองสถานการณ”ชอง 11 วัน
จันทร-ศุกร เวลา 20.30น.-21.30 น.

นาริอินโฟ จางบริหารการ
ตลาดและส่ือ

-** - รอยละ 0.51
ของรายไดรวม*

- รายการ “Newsline”ชอง 11 วันจันทร-ศุกร
เวลา 21.30น.-22.00 น

อินไซทอินโฟ จางบริหารการ
ตลาดและส่ือ

-** - รอยละ 0.34
ของรายไดรวม*

- รายการ “เสริมปญญากับ ดร.วิป”ชอง 5
วนัพุธ เวลา 17.30น.- 18.00 น

อินไซทอินโฟ จางบริหารการ
ตลาดและส่ือ

-** - รอยละ 0.17
ของรายไดรวม*

- รายการ “ซีสแควร” ชอง 9 วันอาทิตย เวลา
16.30น.-17.30 น.

วิชั่นพลัส จางบริหารการ
ตลาดและส่ือ

-** - รอยละ 1.68
ของรายไดรวม*
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บริษัท
คูสัญญา ประเภทของ

สญัญา ชวงของสัญญา จ ํานวน
ป

มูลคา (บาท)

  ดรีม มีเดีย
- รายการ “คล่ืนคนดนตรี”F.M. 94 MHz
จันทร-ศุกร เวลา 21.00-24.00 น.

ททบ.5
เรดิโอ

คาบริการโฆษณา 1 ม.ค.45 – 31 ธ.ค. 45 1 3,366,000

 ทราฟฟกคอรนเนอร เรดิโอ
- รายการ “ลูกทุง เอ็ฟ เอ็ม” F.M. 95 MHz.
จันทร-ศุกร 24ชม.ในประเทศ      เสาร-
อาทิตยในตางประเทศ

ลูกทุง เอฟ
เอ็ม

จางโฆษณา -** - รอยละ 6.74
ของรายไดรวม*

บลิสเอ็นเตอรเทนเมนต
- หนังสือพิมพบันเทิงมายาแชนแนล มายาแชน

แนล
จางบริหารการ
ตลาดและส่ือ

1 ม.ีค.45 – 28 ก.พ.46 1 4,800,000

หมายเหตุ   *     รายไดจากงบก ําไรขาดทุนรวม 4 บริษัทยอยท่ีฝายบริหารจัดทํ าขึ้น
* *  การส้ินสุดสัญญา จะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือมีเหตุการณดังน้ี

1. เมือ่ผูรับจางผิดเง่ือนไขในสัญญา
2. เมือ่ผูรับจางไมสามารถดํ าเนินตามเงือ่นไขในสัญญา

4.คาลิขสิทธ์ิ
บริษัท เจาของลิขสิทธิ์ ชวงของสัญญา จ ํานวนป

มูลคา
(บาท)

ทีว ีฟอรัม
   - ฟตุบอลพรีเมียรลีก ESPN STAR SPORTS 18 ส.ค. 2544- 30มยิ. 2547 3 76,500,000*
   - ฟุตบอลบุนเดสลีกา ISPR GMBH 18 ส.ค. 2544- 30มยิ. 2547 3 45,000,000*

 - เทปฟุตบอลโลก
 (ป1966-1994)

TOTAL SPORTS ASIA LTD.   1 มีค. 2545- 31 ก.ค.2545 5 เดือน 1,980,000

*ลิขสิทธิก์ารถายทอดสดและเทปบันทึกภาพแตเพียงผูเดียวทางสถานีโทรทัศนโดยทํ าการแบงการช ําระเปนงวดตามสัญญา
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5.สัญญารวมด ําเนินการผลิต

บริษัท
คูสัญญา ประเภทของ

สญัญา
ชวงของสัญญา จ ํานวน

ป
มูลคา (บาท)

ทีว ีฟอรัม
- รายการ”ถายทอดสดฟตุบอลพรีเมียรลีก
และฟตุบอลบุนเดสลีกา ฤดูกาล 2001-
2002”และ รายการ ”Be on a hot kick”

อ.ส.ม.ท. รวมดํ าเนินการ
ผลิตรายการ

18 ส.ค.44 – 25 พ.ค.47 3 แบงรายไดจากคา
โฆษณาในอัตรา
บริษัท : อ.ส.ม.ท.

 70:30

- รายการ” THAILAND TODAY”
จันทร-ศุกร เวลา 6.00-6.30 น.

อ.ส.ม.ท. รวมดํ าเนินการ
ผลิตรายการ

1 ม.ค.45 – 31 ธ.ค. 46 1 3,425,625

108 1900 ออดิโอเท็กซ
- ขอใชโครงขายโทรศัพท* ท.ศ.ท. รวมดํ าเนินการ

ใหบริการขอมูล
ด  วย เ สียงทาง
โทรศัพท

20 มีค.45 – 20 มคี. 60 15 แบงรายได
จากการใชบริการ
ออดิโอเท็กซ
บริษัท : ท.ศ.ท.

60:40

*108 1900 ออดิโอเท็กซ ชํ าระคาขอใชโครงขายโทรศัพทจํ านวน 1,000,000 บาท (หน่ึงลานบาท) ใหแกท.ศ.ท. ในวันทํ าสัญญา และตองชํ าระเงินอีก
จํ านวน 1,000,000 บาทตอป (หน่ึงลานบาท) เปนระยะเวลา 15 ป สํ าหรับเปนคาเช่ือมโยงขายโทรศัพท และ ท.ศ.ท.จะเปนผูดํ าเนินการจัดเก็บราย
ไดและจายสวนแบงรายไดใหกับ 108 1900 ออดิโอเท็กซ   

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
บริษทัมนีโยบายการลงทุนในบริษัทยอยที่มีศักยภาพในการบริหารงาน และทํ าก ําไรในธุรกิจที่ใหบริการขาว

สาร สาระความบันเทิง ผานส่ือโทรทัศน วิทย ุและส่ือใหม โดยสัดสวนการลงทุนมากกวารอยละ 95 ดงัน้ัน อํ านาจ
ในการบริหารงาน และการก ําหนดนโยบายท่ีสํ าคัญตาง ๆ จะก ําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริษัทของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งเปนบุคคลคณะเดียวกัน

6. โครงการในอนาคต
เน่ืองจากบริษัทเปนบริษัท Holding company จึงมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจอื่น เพื่อ

สามารถใหบริการ แกลูกคา แบบหลากหลายและครบวงจรมากย่ิงข้ึน ดังนี้

6.1 การเขาถือหุนในธุรกิจที่เกี่ยวของ
เน่ืองจากบริษัทยอยของบริษัท คือ  ทราฟฟกคอรนเนอรเรดิโอ  และ บลิสเอ็นเตอรเทนเมนท  เปนคูสัญญา

ในการรับจางบริหารการตลาดและส่ือโฆษณา ใหกับบริษัท ลูกทุง เอฟ.เอ็ม จํ ากัด และบริษัท มายาแชนแนล  จํ ากัด 
ซึง่ทัง้สองบริษัทเปนผูประกอบการที่มีแนวโนมธุรกิจที่ด ีโดยบริษัทมีแผนที่จะเขาถือหุน ประมาณมากกวารอยละ 95
ทัง้นีข้ึน้อยูกับการเจรจาตอรองกับผูถือหุน ผลประกอบการและแนวโนมของธุรกิจของท้ังสองบริษัทในเวลาน้ัน

การเขาถือหุนในบริษัทดังกลาว ทํ าใหบริษัทมีรายไดเพ่ิมขึ้นและสามารถมีบทบาทในการกํ าหนดทิศทาง
ของบริษทั ลูกทุง เอฟ.เอ็ม จํ ากัด และหนังสือพิมพมายาแชนแนล เพื่อเอื้อประโยชนแกธุรกิจในภาพรวมของบริษัท
มากขึน้ ซึ่งทั้งสองบริษัทมีรายละเอียดดังนี้คือ


