บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ทีวี ธันเดอร์ฯ”) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเท่ากับ 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทถูกก่อตั้งขึ้นโดยนายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ผู้มีประสบการณ์อยู่ในสายธุรกิจบันเทิงมาอย่าง
ยาวนาน ซึ่งในอดีตนายสมพงษ์ฯ เป็นหนึ่งในผู้บริหารบริษัท เจ เอส แอล จากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ เอส
แอล โกลบอล มีเดีย จากัด) ที่ประกอบกิจการผลิตทางโทรทัศน์ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงเป็นหนึ่งใน
ผู้บริหารบริษัท คีตา เรคคอร์ดส จากัด ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท คีตาเอ็นเทอร์เทนเม้นท์ หนึ่งในสี่ค่ายเพลงใหญ่ของ
ประเทศไทยในขณะนั้น และยังเป็นหนึ่งในผูร้ ่วมก่อตั้งบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อผลิตและให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ รับจัดงานอีเว้นท์ และผลิต
และจาหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ขายสื่อโฆษณา โดยบริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้คอนเท้นท์ทางสื่อโทรทัศน์และสื่อที่
เกี่ยวข้องของในระดับแนวหน้าของเมืองไทยด้วยมาตรฐานระดับสากล ในด้านของพันธกิจ รวมถึงมีความตั้งใจที่จะผลิต
รายการโทรทัศน์ (Contents) ให้ได้รับความนิยมภายใต้มาตรฐานระดับสากล โดยมุ่งหวังที่จะสร้า งสรรค์ผลงานที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามคาขวัญของบริษัท คือ “กรีน เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (Green Entertainment) สังคม
ดี อารมณ์ดี” ทั้งนี้ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 800,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีทุนเรียกชาระแล้วเท่ากับ 150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจานวน 600,000,000
หุ้น มู ลค่า ที่ ตราไว้ หุ้ นละ 0.25 บาท ทั้ ง นี้ บริ ษั ทจะเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ม ทุ นต่ อ ประชาชนเป็น ครั้ง แรกเท่า กั บ
200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
บริษัทมีความเป็นมาที่สาคัญ และความสาเร็จที่ผ่าน ดังนี้
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ปี 2537

 ที่ประชุมวิสามัญครัง้ ที่ 1/2537 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2537 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 1,000,000
5,000,000
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 40,000 หุ้น มูล
ค่าที่
100
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อนามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ

ปี 2538

 ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทส่วนใหญ่ขายหุ้นที่ถืออยู่สว่ นหนึ่งให้แก่บริษทั มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จากัด ซึ่ง
ทาให้บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จากัด เข้าถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทในขณะนั้น ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท
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 บริษัทลงทุนก่อสร้างอาคารสานักงานและสตูดิโอถ่ายทารายการเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และ
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
 บริษัทได้รับรางวัลเมขลา ประเภทละครสั้นชุดดีเด่น จากละครเรื่อง “เขย่าขวัญวันพุธ”
 บริษัทได้รับรางวัลเมขลา ประเภทวาไรตี้ดเี ด่น จากรายการ “รวมญาติวันหยุด”
ปี 2539

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539 มีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 5,000,000 บาท เป็น 30,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้น เดิมเพื่อนามาใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 ผู้ถือหุ้นเดิมรายหนึ่ง ได้ขายหุ้นสามัญที่มีให้กับ บริษัท ธันเดอร์ ช็อป จากัด ซึ่งถือหุ้นหลักโดยกลุ่ม
วรรณภิญโญ ทาให้บริษัท ธันเดอร์ ช็อป จากัด ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 1.00 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัทในขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวดาเนินธุรกิจจาหน่ายสินค้าผ่านสื่อโทรทัศน์
 บริษัทได้รับรางวัลเมขลา ประเภทรายการเกมโชว์ สาระดีเด่นจากรายการ “กินกับเกม”

ปี 2540

 “ธันเดอร์ สตูดิโอ” ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานช่วงกลางปี 2540
 บริษัทเพิ่มช่องทางทางธุรกิจ โดยการจาหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ผ่าน
ทางโทรทัศน์ ในนาม “ธันเดอร์ ช็อป”

ปี 2541

 บริษัทได้รับรางวัล ข ประเภทรายการเด็กดีเด่น จากรายการ “อัศวินน้อย”

ปี 2542

 บริษัท ธันเดอร์ ช็อป จากัด ดาเนินการ

ปี 2544

 บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จากัด (มหาชน) ขายหุ้นของบริษัททั้งหมดที่มี ณ ขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
บางราย ณ ขณะนั้น

2547

 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ “สื่อมวลชนดีเด่นส่งเสริมสถาบันครอบครัว” จากสภาสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จากรายการ “รักล้นจอ”

2552

 บริษัทได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Thailand Energy Awards
2009 ประเภทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จากกระทรวงพลังงาน

กิจการ

2542

 บริษัทได้รับรางวัลผู้ผลิตสื่อส่งเสริมองค์ความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจากละคร “ลูกสาวกานัน”
2553

 บริษัทได้รับรางวัลด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประเภทละคร
โทรทัศน์ จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และละครยอด
เยี่ยมจาก คม ชัด ลึก อวอร์ด ครัง้ ที่ 8 ประจาปี 2553 จากละคร “เขยบ้านนอก”
 บริษัทได้รับรางวัลผู้ผลิตสื่อส่งเสริมองค์ความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2554

 บริษัทได้รับรางวัลมณีเมขลา ประเภทละครส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านดีเด่นยอดนิยม ประจาปี
2554 จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย จากละคร “สะใภ้ซ่าส์แม่ย่าเฮี้ยน”

2555

 บริษัทได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคา ครั้งที่ 26 ประจาปี 2554 ประเภทรางวัลละครเด็กและเยาวชน
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ดีเด่น จากละคร “หลวงตามหาชน”
ปี 2556

 บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นจากหอการค้าไทย ประจาปี 2556
 บริษัทได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคา ครั้งที่ 27 ประจาปี 2555 ประเภท รางวัลละครเด็กและเยาวชน
ดีเด่น

2557

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจาก 30,000,000 บาท เป็น 33,364,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจานวน
33,647 มู
100
สาหรับนามาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ครีเอทีส
มีเดีย จากัด (CMED) และบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด (EM) เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่ม
บริษัท สาหรับการเตรี ยมความพร้อมในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ ง
ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ทาให้บริษัทเข้าถือหุ้นใน CMED และ EM คิดเป็นร้อยละ 99.99 และ
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน CMED และ EM ตามลาดับ
 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจาก 33,364,700 บาท เป็น 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
1,166,353 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติที่สาคัญ ดังนี้
1) อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด
(มหาชน)”
2) อนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ส่งผลทาให้
บริษัทมีจานวนหุ้นสามัญเป็น 600,000,000 หุ้น
3) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชน ทาให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึ้นเป็น 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ปี 2558

 บริษัทได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคา ครั้งที่ 29 ประจาปี 2557 ประเภท รางวัลละครเด็กและเยาวชน
ดีเด่น จากรายการหลวงตามหาชน
 บริษัทได้รับประกาศนียบัตร ด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 2008 (Certificate of
Quality Management System – ISO 9001: 2008 จาก The British Standards Institution
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1.2 โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัทย่อย
บริษัท ครีเอทีส มีเดีย จำกัด (“CMED”)
วันที่ก่อตัง้
: 21 มีนาคม 2554
ที่ตั้งสานักงาน
: 1213/309 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ โดยเน้นผลิตรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์
จากต่างประเทศ (International Format)
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว : 10,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
: 100 บาทต่อหุ้น
กรรมการบริษัท
: นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ นางภัทรภร วรรณภิญโญ นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ และนายพิรัฐ เย็นสุดใจ โดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ได้แก่ นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ หรือนายพิรัฐ เย็นสุดใจ ลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสาคัญบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท
: CMED เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นจานวน 99,995 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน CMED และมีกรรมการบริษัทร่วมกันกับบริ ษัท
ได้แก่ (1) นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ (2) นางภัทรภร วรรณภิญโญ (3) นายณฐกฤต
วรรณภิญโญ และ (4) นายพิรัฐ เย็นสุดใจ
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บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (“EM”)
วันที่ก่อตัง้
: 17 พฤษภาคม 2556
ที่ตั้งสานักงาน
: 1213/309 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบริหารศิลปิน
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว : 10,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
: 100 บาทต่อหุ้น
กรรมการบริษัท
: นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ และนายณฐกฤต วรรณภิญโญ โดยกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามได้แก่ นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ หรือนายณฐกฤต วรรณภิญโญ ลงลายมือ
ชื่อ และประทับตราสาคัญบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท
: EM เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นจานวน 99,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน EM และมีกรรมการบริษัทร่วมกันกับบริษัท ได้แก่
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท แอ็บโซลูท ดรำม่ำ จำกัด (ASLD)
วันที่ก่อตัง้
: 29 พฤศจิกายน 2556
ที่ตั้งสานักงาน
: 527/12 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบันเทิง ผลิตรายการโทรทัศน์
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว : 1,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น
: 100 บาทต่อหุ้น
กรรมการบริษัท
: นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ นายพิรัฐ เย็นสุดใจ และนายณฐกฤต วรรณภิญโญ โดย
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม ได้แก่ นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ หรือนายพิรัฐ เย็น
สุดใจ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสาคัญบริษัท
ความสัมพันธ์กับบริษัท
: มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ นายพิรัฐ เย็นสุดใจ
และ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ
หมายเหตุ:

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท แอ็บโซลูท ดราม่า จากัด ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 มีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้เลิกบริษัทฯ เนื่องจากได้ให้บริการผลิตละครแสนดีแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นหนังสือ
แจ้งเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557
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นโยบายการแบ่งการดาเนินการของบริษัท และบริษัทย่อย
บริษัทมี
ข
1. บริษัทมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์โดยเน้นผลิตรายการขึ้นมาใหม่ โดยทีมงานครีเอทีฟ
ของบริษัท และยังมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทย่อย อาทิ รับจ้าง CMED ผลิตรายการ
และว่าจ้างศิลปินภายใต้การดูแลของ EM แสดงในรายการของบริษัท
2. CMED มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจเพื่อผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ โดย
ว่าจ้างบริษัทผลิตในบางรายการ
3. EM มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจบริหารศิลปิน เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของบริษัทและ CMED
1.3 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
บริษั ทมี เป้ าหมายและวิ สัย ทัศ น์ (Vision)ที่จ ะสร้างบริ ษัท ให้ เป็ น องค์ก ารผู้ผลิต คอนเทนท์ ชั้น นา โดยผลิ ต
รายการที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งบริษัทได้กาหนด พันธกิจ (Mission) หลัก สาหรับเป็นแนวทางใน
การดาเนินธุรกิจ ดังนี้
ผลิตคอนเทนท์
: ผลิตคอนเทนท์ที่ได้รับความนิยมและมีมาตรฐานระดับสากล
สังคม และ สิ่งแวดล้อม
: สร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล
: ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
พันธมิตรทางธุรกิจ
: สรัางแนวร่วม และ พันธมิตรทางธุรกิจ อย่างยัง่ ยืน
มืออาชีพ
: พัฒนาบุคลากรให้มศี ักยภาพสรัางสรรค์ผลงานระดับมืออาชีพ
ระบบการบริหาร
: มีระบบการบริหารจัดการงานที่มปี ระสิทธิภาพ
นวัตกรรม
นานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ
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