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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
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บริษัท ลูกทุง เอฟ. เอ็ม. จํ ากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ไดรับสิทธิ์ในการผลิตรายการวิทย ุ เพลงไทยลูกทุง ออกอากาศทางคล่ืน
วทิย ุ95.0 MHz ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

จดทะเบียนจัดตั้ง : วนัที ่12 มีนาคม 2540 โดยคุณ วิทยา ศุภพรโอภาส
ทนุจดทะเบียน และเรียกช ําระแลว : 10 ลานบาท
ผูถือหุนรายใหญ :

ชื่อ
1. นายบรรพจน           ศุภพรโอภาส
2. นางสาวอภิญญา     แซล้ี
3. นายวรวิทย             ศิริวัฒนวิมล
(กรรมการ บมจ. ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส )
4. นางสาวพิณทิพย     ศิริจรรยากุล
(ตระกูลศิริจรรยากุล เปนผูถือหุนรายใหญใน 
บมจ. ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส )

รอยละการถือหุน
43.58
35.00
10.72

10.31

ความสัมพันธ : -กรรมการและผูถือหุนหุนรายใหญของบมจ. ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส
บางคน เปนผูถือหุนรายใหญ ใน บจ. ลูกทุง เอ็ฟ เอ็ม
-บมจ. ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส รับจางบริหารการตลาดและส่ือ
โฆษณาใหกับ บจ. ลูกทุง เอ็ฟ เอ็ม

สัญญา : สัญญารวมผลิตรายการกับ อ.ส.ม.ท. ปตอป

รายการ “ลูกทุง เอฟ.เอ็ม.” ของบริษทั ลูกทุง เอฟ. เอ็ม. จํ ากัด เปนรายการที่ไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 
นับตัง้แตป 2541 เปนตนมา โดยมีผูฟงเปนกลุมเปนประชากรสวนใหญของประเทศ และมกีระแสความนิยมเกิดขึ้น
ทุกระดับชั้น (รายละเอียดภาวะธุรกิจส่ือบันเทิงวิทยุ โปรดดูรายละเอียดเรื่องการตลาดและการแขงขันของสื่อบันเทิง
ทางวิทย)ุ

บริษัท มายา แชนแนล จํ ากัด

ลักษณะธุรกิจ : ทํ าธุรกิจหนังสือพิมพบันเทิงออกจํ าหนาย สัปดาหละ 2 ฉบับ 
หนังสือพิมพมีเนือ้หาดานขาวสารทางดานบนัเทิงเกี่ยวกับ โทรทัศน 
ภาพยนตร ดนตรี ทีมผูผลิตและบรรณาธกิารบริหารมีประสบการณ
มากกวา 20 ป ปจจุบันมียอดขายประมาณ 70,000 ฉบับ ราคา
จ ําหนายปลีกฉบับละ 10 บาท

จดทะเบียนจัดตั้ง : วันท่ี 5 กนัยายน 2544 โดยคุณเกรียงศักดิ ์ สกุลชัย (ซึง่เปนผูกอตั้ง 
“หนังสือทีวีพูล”)

ทนุจดทะเบียน และเรียกช ําระแลว : 2 ลานบาท
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ผูถือหุนรายใหญ
ชื่อ

1. นายเกรียงศักดิ ์  สกุลชัย
2. นายอรรถสิทธ์ิ     ดํ ารงรัตน
3. นางสาวพิณทิพย     ศิริจรรยากุล
(ตระกลูศิริจรรยากลุ เปนผูถือหุนรายใหญ
ใน บมจ. ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส )
4. นางสาวสุปราณี    ชิดชมศรีจันทรา
5. บจก.พีวีเอ โฮลด้ิง ไทย(1999)
(ถอืหุนใหญโดย นายวชัระ พรรณเชษฐ)

รอยละการถือหุน
25.00
25.00
25.00

12.50
10.00

ความสัมพันธ : -ผูถอืหุนหุนรายใหญ ของบมจ. ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส คือ 
นางสาวพิณทิพย ศิริจรรยากุล  เปนผูถือหุนรายใหญ ใน บจ. มายา 
แชนแนล

ภาวะธรุกิจหนังสือพิมพพิมพบันเทิง
ในอดีตหนังสือพิมพในประเทศไทยจะเปนลักษณะหนังสือพิมพท่ีมีหลากหลายสาระ เชน ขาวการเมือง 

เศรษฐกจิ สังคม กีฬา บันเทิง ฯลฯ นํ าเสนออยูในฉบับเดียว  หนังสือพิมพเหลาน้ี ไดแก หนังสือพิมพไทยรัฐ เดลินิวส 
เปนตน

แตตอมามีผูประกอบการหลายรายท่ีหันมาผลิตหนังสือพิมพเพ่ือนํ าเสนอเฉพาะเร่ืองซึ่งเนนเน้ือหาแตละ
แนว เพ่ือตอบสนองผูอานที่มีความสนใจเริ่มหันมาบริโภคขาวสารมากขึ้น  เชน

- หนังสือพิมพธุรกิจ ไดแก หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ ผูจัดการ เปนตน
- หนังสือพิมพกีฬา  ไดแก หนังสือพิมพสยามกีฬา  เปนตน
- หนังสือพิมพบันเทิง ไดแก นิตยสารสยามบันเทิง และหนังสือพิมพมายา แชนแนล
สํ าหรับหนังสือพิมพท่ีนํ าเสนอเนื้อหาดานขาวสารบันเทิงเกี่ยวกับโทรทัศน ภาพยนตร และดนตรี ปจจุบันมี

เพียง 2 ฉบับ คือ นิตยสารสยามบันเทิง ซึ่งออกจ ําหนายรายสัปดาห ในราคาเลมละ 15 บาท และหนังสือพิมพมายา 
แชนแนล ซึง่จดัจ ําหนายรายสัปดาหละ 2 ฉบับ ในราคาเลมละ 10 บาท  และสามารถซื้อ-หา ไดสะดวก ซึ่งปจจุบัน
หนังสือพิมพดังกลาวจํ าหนายผานรานสะดวกซื้อ เชนในราน 7-11   รานคาสะดวกซื้อในปมนํ้ ามัน เปนตน

ดงัน้ันบรษิทัจงึมองเห็นเปนโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปสูหนังสือพิมพบันเทิง ซึ่งเปนสื่ออีกสื่อหนึ่งเพิ่มจากสื่อ
โทรทัศนและวิทยุ ที่บริษัทมีอยู  และการลงทุนในดานน้ียังมีโอกาสเจริญเติบโต เนื่องจาก มีผูประกอบการนอยราย 
ขณะท่ีเน้ือหาสาระทางดานบันเทิงสามารถนํ าไปใชกับธุรกิจอื่นๆที่บริษัทในกลุมใหบริการอยู ซึ่งจะเปนการ Synergy 
ตอกลุมธุรกิจของบริษัท
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6.2. การลงทุนเพื่อพัฒนาธรุกิจออดโิอเท็กซ
บริษัทมีโครงการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการลูกคาในธุรกิจออดิโอเท็กซ ใหไดรับความสะดวกในการใช

บริการและสามารถใหบริการอยางทั่วถึง ทํ าใหตองลงทุนในการจัดซ้ืออุปกรณระบบหลักๆ 2 สวนคือ Hardware 
และ Software ของระบบ Audiotex (IVR) จ ํานวน 360 วงจร และคาใชจายโครงขาย (E1) คดิเปนเงินลงทุน
ประมาณ 30 ลานบาท โดยมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 2 ป

7. ขอพิพาททางกฎหมาย
บริษทัและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางกฎหมาย

8. โครงสรางเงินทุน

8.1 หลกัทรัพยของบริษัท
ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกชํ าระแลวของบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2545 มีดังนี้
ทุนจดทะเบียน จ ํานวน 100,000,000 บาท
ทนุท่ีเรียกชํ าระแลว จํ านวน   70,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํ านวน   70,000,000 หุน
มูลคาท่ีตราไวหุนละ     1 บาท

ภายหลังการเสนอขายหุนคร้ังนี ้บริษทัจะมีทุนชํ าระแลวเพิ่มเปน 100,000,000 บาท

8.2 ผูถือหุน
รายชือ่ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วนัที ่14 มีนาคม 2545 มดีังนี้

  จํ านวนหุน  สดัสวนรอยละ
1. นายสุรพงษ เตรียมชาญชัย*  30,000,000  42.86
2. นายวินิจ เลิศรัตนชัย  7,000,000  10.00
3. นางสาวศรวณีย ศิริจรรยากุล* 7,000,000 10.00
4. นางสาวพิณทิพย ศิริจรรยากุล ** 3,500,000 5.00
5. นางสาวลลนา ศิริจรรยากุล 3,500,000 5.00
6. นายสาคร เตรียมชาญชัย 3,500,000 5.00
7. นายพิเชษฐ ลีลาพากเพียร ** 3,500,000 5.00
8. นางสาวทิพรัตน  สาครสุขศรีฤกษ 3,000,000 4.29
9. นายวีระพล  เลิศรัตนชัย 3,000,000 4.29
10. นายพงศศักดิ ์ แซวอง 3,000,000 4.29

รวม 67,000,000 95.71
*นายสุรพงษ เตรียมชาญชัย.และ นางสาวศรวณีย ศิริจรรยากุล (ภรรยา) ถือหุนของบริษัทรวมกันคิดเปนสัดสวนรอยละ 52.86
** นายพิเชษฐ ลีลาพากเพียร และ นางสาวพิณทิพย ศิริจรรยากุล (ภรรยา) ถือหุนของบริษัทรวมกันคิดเปนสัดสวนรอยละ 10

8.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษทัมนีโยบายจายเงินปนผล ในอัตราประมาณรอยละ 50 ของก ําไรสุทธิหลังหักภาษ ี  เวนแตในกรณีที่

บริษทัมีโครงการจะลงทุนในโครงการอ่ืน


