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- สรุปข้อสนเทศ – 

บริษัท ทวีี ธันเดอร์ จาํกัด (มหาชน) (TVT) 
ที"ตั $งสาํนักงานใหญ่                  : 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลบัพลา เขตวงั

ทองหลาง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10310 
 โทรศพัท์: 0-2559-0022 
 โทรสาร: 0-2559-3609  
 Website: http://www.tvthunder.co.th 
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          :  วนัทีB 8 พฤษภาคม 2558   (เริBมซื HอขายวนัทีB 8 พฤษภาคม 2558)   
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน   :  หุ้นสามญั 800 ล้านหุ้น มลูคา่ทีBตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 200 ล้านบาท 
 (บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชน จํานวน 200 ล้านหุ้น) 
ทุนของบริษัท                              :  ณ วนัทีB 8 พฤษภาคม 2558 (วนัทีBเริBมซื Hอขาย) 
 ทนุจดทะเบียน หุ้นสามญั 200 ล้านบาท (800 ล้านหุ้น) 
 ทนุชําระแล้ว หุ้นสามญั 200 ล้านบาท (800 ล้านหุ้น) 
ตลาดรอง                                    :  ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ราคาเสนอขาย                            :  2 บาทตอ่หุ้น (หุ้น IPO จํานวน 200 ล้านหุ้น) 
วันที"เสนอขาย                             :  27 – 29 เมษายน 2558 
วัตถุประสงค์การใช้เงนิเพิ"มทุน  : 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน จํานวนเงิน ระยะเวลาทีBใช้เงิน โดยประมาณ 
1. ขยายการผลติรายการโทรทศัน์ ประมาณ 100 ล้านบาท ภายในปี 2558 
2. ลงทนุในระบบการถ่ายทํา ประมาณ 30 ล้านบาท ภายในปี 2558 
3. เงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ ประมาณ 250.84 ล้านบาท ภายในปี 2558 

การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน :     - ไมม่ี – 
ประเภทกิจการและลักษณะการดาํเนินงาน : 

บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์และรายการบนัเทิง โดยแบง่ลกัษณะ
ธุรกิจเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจโฆษณา ซึBงเกิดจากการผลติรายการโทรทศัน์  2) ธุรกิจให้บริการ ซึBงเกิดจากการรับจ้าง
ผลติรายการและการจดักิจกรรม 3) ธุรกิจบริหารศิลปิน และ 4) ผลติและจําหนา่ยหนงัสอืพ็อคเก็ตบุ๊ค ขายสืBอโฆษณา 
ลักษณะผลิตภณัฑ์และบริการ :  

จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปลกัษณะผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท
ออกเป็น 4 ประเภทแยกตามโครงสร้างรายได้ ได้แก่ 1) รายได้ค่าโฆษณา 2) รายได้จากการให้บริการ 3) รายได้จากการ
บริหารศิลปิน และ 4) รายได้ทีBเกิดจากการผลติและจําหนา่ยหนงัสอืพ็อคเก็ตบุ๊ค ซึBงสามารถอธิบายลกัษณะผลติภณัฑ์และ
บริการแตล่ะประเภทได้ ดงันี H  

1. รายได้คา่โฆษณา 
รายได้คา่โฆษณาเป็นรายได้ทีBเกิดขึ Hนในนามของบริษัทและ บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากดั (CMED) โดยบริษัท
และ CMED จะเช่าช่วงเวลาจากทางสถานีหรือช่องโทรทศัน์ตา่งๆ เพืBอออกอากาศรายการทีBผลิต  ซึBงรายการ
ทีBบริษัทผลิตจะเป็นรายการทีBมีลิขสิทธิdเป็นของบริษัทเอง ในขณะทีBรายการทีB CMED ผลิต จะเป็นรายการทีB 
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CMED ซื Hอลิขสิทธิdมาจากต่างประเทศ ซึBงรูปแบบการผลิตจะไม่สามารถเปลีBยนแปลงได้ ยกเว้นได้รับการ
อนมุตัิจากเจ้าของลขิสทิธิd โดยช่วงเวลาทีBบริษัท และ CMED ซื HอจากสถานีเพืBอออกอากาศ จะมีเวลาช่วงหนึBง
ทีBถกูนํามาสร้างรายได้ โดยการขายเวลาออกอากาศให้กบัลกูค้าทีBต้องการโฆษณาโปรโมทสินค้าและบริการ  
โดยรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สถานีจะมีความแตกต่างไปตามเงืBอนไขทีBสถานีกําหนด อาทิ จ่ายค่า
เช่าช่วงเวลาออกอากาศ จ่ายค่าตอบแทนโดยให้สว่นแบ่งรายได้จากค่าโฆษณา (Revenue Sharing) หรือ
จ่ายค่าตอบแทนโดยแบ่งช่วงเวลาในการขายโฆษณาให้สถานีนําไปขายเอง (Time Sharing) เป็นต้น  ซึBง
บริษัทจะมีรายได้ก็ตอ่เมืBอรายการทีBบริษัทผลิตได้ออกอากาศทางสถานีเท่านั Hน ซึBงลกูค้าจะทําการตรวจสอบ
การออกอากาศของรายการทีBซื Hอเวลาลงโฆษณา ร่วมกับเอกสารข้อมูลทีBบริษัทจัดส่งให้เป็นหลกัฐานการ
ออกอากาศ อาทิ เทปหรือซีดีบนัทึกรายการ เป็นต้น ทั Hงนี H ปัจจุบนับริษัทและ CMED มีรายการทีBผลิตและ
ออกอากาศจํานวน 5 รายการ โดยแบง่รายการเป็น 5 ประเภท ได้แก่ เกมโชว์, คอนเทสโชว์, เดตติ Hงเกม , วา
ไรตี Hโชว์ และ ละครซิทคอม 

ตารางแสดงรายละเอียดรายการที�ออกอากาศของบริษัทและ CMED ณ ปัจจุบนั 

รายการ 
ประเภทและรายละเอียดรายการ 

สถานี
ออกอากาศ 

การจ่าย
คา่ตอบแทน 

วนั / เวลาออกอากาศ ประเภท
รายการ 

รูปแบบรายการ 

ในนามบริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
1. มาสเตอร์คีย์ 

เวทีแจ้งเกิด  
(Master Key) 

 

คอนเทสโชว์ การแข่งขันทีBมุ่ ง เ น้น
ค ว า ม บั น เ ทิ ง ใ น
รูปแบบการประกวด
ร้องเพลง 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

การแบง่เวลา
โฆษณากบัทาง
สถานี (Time 
Sharing) 

ทกุวนัจนัทร์ถงึศกุร์ 
เวลา 10.10 – 10.35 น. 

2. หลวงตามหาชน* 
 

 
 
 

ละครซทิคอม ละครสร้างสรรค์สงัคม 
ให้ข้อคดิในการดําเนิน
ชีวิต โดยสอดแทรก
ห ลั ก คํ า ส อ น ท า ง
ศาสนา 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 
และทีวีดจิิตอล
ช่อง 3 Family 

การแบง่เวลา
โฆษณากบัทาง
สถานี (Time 
Sharing) 

� ช่อง 3 : ทกุวนัเสาร์ 
เวลา 08.45 – 
09.15 น. 

� ช่อง 3 Family (33 
SD) : ทกุวนัจนัทร์
ถงึศกุร์ เวลา 
19.30 – 20.00 น. 

3. แฟมิลีB ไฟท์ติ Hง 
เกมซา่ท้ายก
บ้าน** 

 เกมโชว์ ท้ า ป ร ะ ล อ ง
ความสามารถในการ
เล่นเกมต่างๆ ระหว่าง
ค ร อ บ ค รั ว ท า ย
นกัแสดงและผู้ชมทาง
บ้าน เพืBอชิงเงินรางวลั 

สถานีวทิยุ
โทรทศัน์
กองทพับก 
ช่อง 5 

จ่ายค่าเช่า
สถานี 

� ทกุวนัองัคาร เวลา 
20.20 – 20.50 น.  

ในนามบริษัท ครีเอทสิ มีเดีย จํากดั (CMED) 
1. เทค มี เอาท์ (ไทย

แลนด์) (Take Me 
Out Thailand) 

 
 

เดตติ Hงเกม รายการ International 
Format ทีBซื Hอลิขสิทธิd
จากต่างประเทศ กับ
รู ป แ บ บ ร า ย ก า ร
สําหรับคนโสดครั Hงแรก
ของเมืองไทย เพืBอหา
ค นทีB ใ ช่ สํ าห รั บ เ ค้ า
และเธอ 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

การแบง่รายได้
คา่โฆษณากบั
ทางสถานี 
(Revenue 
Sharing) 

ทกุวนัเสาร์ เวลา 
14.00 – 14.45 น. 

หมายเหต ุ: * รายการหลวงตามหาชนทีBออกอากาศผ่านชอ่ง 3 Family (33 SD) เป็นการนําเทปบนัทกึรายการมาออกอากาศซํ Hา (Re-Run) ซึBง
บริษัทมีรายได้จากการขายโฆษณาในชว่งการออกอากาศ  
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 ** รายการแฟมิลีB ไฟท์ติ Hง ออกอากาศซํ Hาทางสถานีวิทยโุทรทศัน์กองทพับกชอ่ง 5  
- บริษัทและ CMED ไม่มีการลงนามสญัญาการใช้เวลากับทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เนืBองจากเป็นแนวทางปฏิบตัิของ

ทางสถานี ทั Hงนี H บริษัทและ CMED จะจดัสง่ตารางแผนการออกอากาศโฆษณาในตอนนั Hนๆ ของรายการให้ทางสถานี เพืBอเป็น
การยืนยนัแผนการออก Spot โฆษณาของลกูค้า โดยมียอดรวมของเวลาโฆษณาตามทีBตกลงกนั ทั Hงนี H ตลอดระยะเวลาทีBผ่านมา 
บริษัทและ CMED ไมเ่คยถกูยกเลิกการผลิตรายการหรือยกเลิกการออกอากาศจากสถานีดงักลา่ว  

2. รายได้จากการให้บริการ 
 รายได้จากการให้บริการ เกิดจากการดาํเนินงานจาก 2 สว่น ได้แก่ 1) การรับจ้างผลติรายการโทรทศัน์ ซึBง
เกิดในนามบริษัท และ CMED และ 2) การรับจ้างจดักิจกรรม (Event) ซึBงเกิดในนามของบริษัท  
 

• รายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ 
 บริษัทและ CMED มีรายได้จากการรับจ้างผลติรายการโทรทศัน์ ซึBงลขิสทิธิdรายการทีBรับจ้างผลิตจะเป็น
ของผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทรับจ้างผลิตรายการให้กับผู้ ว่าจ้างทัBวไป อาทิ สถานีโทรทศัน์ บริษัทผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ และ
หนว่ยงานราชการทีBต้องการว่าจ้างผลิตรายการ โดยบริษัทและ CMED ได้รับรายได้ในรูปค่าจ้างจากค่าออกแบบรายการ
และค่าจ้างผลิตเป็นรายตอน (ไม่เกีBยวกบัการออกอากาศ) ทั Hงนี H รูปแบบของรายได้จากการรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์
แบง่เป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) รับจ้างออกแบบและผลติรายการ และ 2) รับจ้างผลติรายการ  
 

- รบัจ้างออกแบบและผลิตรายการ  
 การรับจ้างออกแบบ และ ผลิตรายการ บริษัทมีหน้าทีBออกแบบรูปแบบรายการตามคอนเซ็ป 
(Concept) ทีBได้รับจากลกูค้า รวมถึงผลติรายการตามรูปแบบทีBนําเสนอและได้รับการอนมุตัิจากลกูค้าเป็นทีBเรียบร้อยแล้ว 
โดยบริษัทจะตกลงกบัลกูค้าเพืBอกําหนดจํานวนตอนทีBผลติ เพืBอกําหนดคา่จ้างผลติทีBชดัเจน โดยปัจจบุนั บริษัทและ CMED 
มีรายการทีBรับจ้างออกแบบและผลติรายการจํานวนทั Hงสิ Hน 2 รายการ ดงันี H 

รายการ ผู้วา่จ้าง 
ประเภทและรายละเอียดรายการ 

สถานีออกอากาศ 
วนั/เวลา 

ออกอากาศ ประเภท 
รายการ 

รูปแบบรายการ 

ในนามบริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
1. แตง๋ 

เจีtยบ ดี H 
วาไรตี H 3 
ฝ่าย  

บริษัท มีเดีย 
แอนด์ บรอด
คาสติ Hง จํากดั 

วาไรตี Hทอล์ค
โชว์ 

สนทนาไปกับ 3 พิธีกร 
แต๋ง เจีtยบ ดีv 3 ศิลปิน
ของวงการดนตรีไทย 
ทีBมารวมตวัครั Hงแรกบน
หน้าจอทีวี 

PPTV  
ดจิิตอลทีวี ช่อง 
36 
ดาวเทียม ช่อง 46 

ทกุวนัอาทติย์ 
เวลา 22.10 – 
23.10 น.  

2. ทางผ่าน
กามเทพ* 

 

บริษัท 
บางกอก เอ็น
เตอร์เทนเม้นต์ 
จํากดั 
 
 
 

ละคร ละครโรแมนตกิดราม่า สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

ยงัไม่มี
กําหนดการ
ออกอากาศ 

หมายเหตุ: *ได้เริBมดําเนินการถ่ายทาํละคร โดยกําหนดการออกอากาศขึ Hนอยูก่บัทางสถานีเนืBองจากเป็นรายการทีBบริษัทรับจ้างผลิต 

- รบัจ้างผลิตรายการ 
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 การรับจ้างผลติรายการ บริษัทและ CMED จะเป็นผู้ผลติรายการตามรูปแบบและคอนเซ็ปรายการ
ทีBได้รับจากลกูค้า ทั Hงนี H รายการทีBบริษัทรับจ้างผลติจะเป็นรายการทีBมีรูปแบบหลากหลาย ทั Hงละคร เกมโชว์ วาไรตี Hทอล์คโชว์  
ฯลฯ ในขณะทีB CMED เน้นรับจ้างผลิตรายการทีBมีรูปแบบเป็น International Format หรือรายการทีBผู้ ว่าจ้างเป็นผู้ซื Hอ
ลขิสทิธิdรายการจากต่างประเทศ ซึBงรายการในลกัษณะ International Format จะมีรูปแบบและคอนเซ็ปทีBแน่นอน ชดัเจน 
และไมส่ามารถเปลีBยนแปลงได้หากไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากผู้วา่จ้าง ซึBงบริษัทได้รับคา่ตอบแทนตามจํานวนตอนผลติทีBตกลง
กัน ทั Hงนี H ปัจจุบนับริษัทและ CMED มีรายได้จากการให้บริการในรูปแบบรับจ้างผลิตให้กับบุคคลภายนอก จํานวน 2 
รายการ ดงันี H 
 

รายการ ผู้วา่จ้าง 
ประเภทและรายละเอียดรายการ 

สถานีออกอากาศ วนั/เวลา 
ออกอากาศ ประเภท 

รายการ รูปแบบรายการ 

ในนามบริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
1. Who’s asking 

 

บริษัท ทริป
เปิล วี บรอด
คาสท์ จํากดั 

เกมโชว์ เ ก ม ต อ บ คํ า ถ า ม
เพืBอชิงเงินรางวลั 

ดิจิตอลไทยรัฐ ออกอากาศทกุ
วนัอาทิตย์ เวลา
16.00 – 17.00 
น. 

2. HIDDEN 
SINGER 
THAILAND 
เสยีงลบั จบั
ไมค์* 

 

บริษัท บีอีซี 
เวิลด์ จํากดั 
(มหาชน) 

เกมโชว์ รายการเกมส์โชว์
ร้อง เพลง รูปแบบ
ใหม ่ 

สถานีโทรทศัน์
ไทยทีวีสชี่อง 3 

ออกอากาศทกุ
วนัเสาร์ เวลา 
19.00 – 20.00 
น. 

หมายเหตุ: *ได้เริBมดําเนินการถ่ายทําละคร 

 
•••• การรับจ้างจัดกิจกรรม (Event) 
 ในสว่นของการรับจ้างจดักิจกรรม (Event) เกิดขึ Hนในนามบริษัท ซึBงบริษัทเสนอบริการรับจ้างจดัอีเวนท์

หรือกิจกรรมกับหน่วยงานทั Hงภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทมีหน้าทีBในการประสานงานการจัดกิจกรรม วางแผน และ
ควบคมุการดําเนินงานภายใต้รูปแบบและคอนเซ็ปทีBลกูค้ากําหนด ซึBงรายได้จากการรับจ้างจัดกิจกรรมปัจจุบนัถือเป็น
รายได้เสริมของบริษัท โดยผลงานในช่วงปี 2555 ถึงปัจจบุนัมีดงันี H 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
- งานบริหารสืBอ ม. ธญับรีุ 
- งานเทศการกินรอบกรุง ปี 3 
- คอนเสร์ิต Do for Dad 
- งานจบัชิ Hนสว่นคนอร์  
- กิจกรรม PEPERMINT  

ปัBนจกัรยาน 

- งานบริหารสืBอ ม. ธญับรีุ 
- รายการพิเศษคอนเสร์ิตมาสเตอร์คีย์ 
- รายการพิเศษภารกิจพิชิตฝัน 
- งาน แตง่เพลงไปรษณีย์ 

- งานบริหารสืBอ ม. ธญับรีุ 
- งานบริหารสืBอ HAFFALE 
- งาน OTOP 
- งานบริหารสืBอสาํนกัพฒันาเศรษฐกิจจาก

รากฐานชีวภา 
- งานบริหารสืBอ สํานักงานพฒันาธุรกรรม

ทาง 
 

 
 

3. รายได้จากการบริหารศิลปิน  
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 รายได้จากการบริหารศิลปิน เกิดขึ Hนในนามบริษัทและ บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากดั (EM) โดย
บริษัทและ EM จะมีรายได้จากสว่นแบง่รายได้จากการรับงานของศิลปินในสงักดั ซึBงบริษัทและ EM มีหน้าทีBดแูล และ
จดัหางานให้กบัศิลปิน ผา่นทีมงานทีBมีความรู้ความชํานาญ โดยเน้นการดแูลเอาใจใสเ่พืBอให้เกิดความผกูพนัและแรงจงูใจ
ทีBจะอยูทํ่างานภายใต้สงักดัของบริษัทและ EM ทั Hงนี H บริษัทมทีีมงานซึBงทําหน้าทีBสรรหาศิลปิน โดยช่องทางการสรรหา
ศิลปิน มีอยู ่4 ช่องทางหลกั ได้แก่ 

• พันธมิตรโมเดลลิ"ง  
• การหาศิลปินจากช่องทางอินเตอร์เน็ต 
• การออกภาคสนาม 
• ศิลปินจากรายการของบริษัท 

ทั Hงนี H ปัจจบุนับริษัทและ EM มีศลิปินทีBอยูภ่ายใต้สงักดัของบริษัทและ EM จํานวน 19 คน และ 9 คน โดยศิลปิน
ทกุคนล้วนมคีวามสามารถหลากหลาย ซึBงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้วา่จ้างได้เป็นอยา่งดี ทั Hงนี H ศิลปินในสงักดั
บริษัทและ EM จะหมดอายสุญัญาการเป็นศิลปินในสงักดัในปี 2558 จํานวน 6 คน ปี 2559 จํานวน 1 คน และตั Hงแตปี่ 
2560 ถึงปี 2563 จํานวน 21 คน 

 
4. รายได้จากการขายหนงัสอื 

 รายได้จากการขายหนงัสอื คือรายได้ทีBเกิดจากการผลติและจําหนา่ยหนงัสอืพ็อคเก็ตบุ๊ค โดยเกิดขึ Hนในนาม
บริษัทผา่นสิBงพิมพ์ภายใต้ชืBอ “Thunder Publishing” ซึBงในช่วงเริBมแรกงานสิBงพิมพ์ถกูจดัตั Hงขึ HนเพืBอตอ่ยอดรายการ “สะบดั
ช่อ” ซึBงเป็นรายการโทรทศัน์ของบริษัท โดยหนงัสือทีBตีพิมพ์ออกมา เป็นหนงัสือประเภทชวนชิมร้านอร่อยรอบกรุงเทพฯ 
ทั Hงนี H ปัจจบุนัมีหนงัสอืทีBตีพิมพ์ออกจําหนา่ยทั Hงหมด 5 เลม่ ได้แก่ 

(1) กินรอบกรุง “อร่อยง่ายจ่ายไมแ่พง” 
(2) กินรอบกรุง “อร่อยง่ายจ่ายไมแ่พง 2” 
(3) กินรอบกรุง “อร่อยง่ายจ่ายไมแ่พง 3” 
(4) ก๋วยเตีvยวรอบกรุง 
(5) ซีฟู้ ดรอบกรุง  

 นอกจากหนงัสอืทั Hง 5 เลม่ทีBสบืเนืBองจากรายการโทรทศัน์ของบริษัทแล้ว บริษัทยงัได้มีหนงัสืออีก 3 เลม่ ทีBมี
ลกัษณะการนําเสนอเกีBยวกบัข้อคิดในการใช้ชีวิต และการแชร์เรืBองราวการใช้ชีวิต ซึBงตีพิมพ์จําหนา่ยในปัจจบุนั ได้แก่ 

(1)  หนงัสอืหลากประสบการณ์ หลากความคดิ กบัชีวิตข้าพเจ้า 
(2) หลากเรืBองราว หลากความคิด กบัชีวิตคน 
(3) ชีวิต สจัจะ ปรัชญา  
(4) เข็มไมล์ ชีวติ 

โดยในอนาคต หนงัสอืทีBประพนัธ์โดยคณุสมพษ์ วรรณภิญโญ (ประธานทีBปรึกษาบริษัท) จะถกูจดัเป็นหนึBงใน
กิจกรรมเพืBอประโยชน์ตอ่สงัคมและสิBงแวดล้อม (CSR) ของบริษัท 
 
 
โครงสร้างรายได้ : 
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บริษัทมีโครงสร้างได้แยกตามประเภทธุรกิจ ดงันี H 

รายได้แยกประเภท งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) 
 จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

  สิ $นสุด 31 ธ.ค. 55 สิ $นสุด 31 ธ.ค. 56 สิ $นสุด 31 ธ.ค. 57 
รายได้คา่โฆษณา 327.82 78.05% 375.51 79.10% 321.93 74.11% 

รายได้จากการให้บริการ 86.08 20.49% 87.86 18.51% 107.65 24.78% 

รายได้จากการบริหารศิลปิน - 0.00% 4.59 0.97% 3.14 0.72% 

รายได้จากการขายหนงัสือ 0.41 0.10% 0.25 0.05% 0.12 0.03% 

รวมรายได้ 414.31 98.64% 468.20 98.62% 432.84 99.64% 

รายได้อืBน 5.70 1.36% 6.54 1.38% 1.58 0.36% 

รายได้รวม 420.01 100.00% 474.74 100.00% 434.43 100.00% 

หมายเหต ุ : - รายได้คา่โฆษณา และรายได้จากการให้บริการ เกิดจากการผลิตรายการโทรทศัน์ และการรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์และการ
รับจ้างจัดงานอีเว้นท์ (Event) หรือกิจกรรม โดยรายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากการให้บริการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ 
เกิดขึ Hนในนามของบริษัทและ CMED โดยบริษัทรับงานผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ทกุประเภท ในขณะทีB CMED เน้น
รับงานผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ทีBซื Hอลิขสิทธิdจากตา่งประเทศ (International Format). 

  - รายได้จากการบริหารศิลปิน เป็นรายได้ทีBเกิดในนาม EM เป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการ
บริหารศิลปินเท่ากับ 4.59 ล้านบาท และ 3.14 ล้านบาท ซึBงเกิดจากศิลปินภายใต้สงักัดบริษัท และ EM ไปรับงาน ซึBงศิลปิน
บางสว่นภายใต้สงักดั EM รับงานผ่านทางบริษัท  

  - รายได้จากการขายหนงัสือ หมายถึง รายได้ทีBเกิดจากการผลิตและจําหน่ายหนงัสือพ็อคเก็ตบุ๊ค อาทิ หนังสือกินรอบกรุง หนังสือ
ก๋วยเตีvยวรอบกรุง และหนงัสือซีฟู้ ดรอบกรุง เป็นต้น โดยรายได้ดงักลา่วเกิดขึ Hนในนามบริษัท 

  - รายได้อืBน ประกอบด้วย รายได้คา่เชา่และคา่บริการพื HนทีBในห้างสรรพสินค้า รายได้จากการจําหน่ายคา่เชา่จา่ยลว่งหน้า ดอกเบี Hย
รับ รายได้จากการจําหน่ายอปุกรณ์ประกอบฉากและอปุกรณ์สํานกังาน และรายได้จากเงินปันผลรับจากเงินลงทนุระยะยาว ทั Hงนี H 
ในปี 2555 ถึงปี 2556 บริษัทมีรายได้คา่เชา่และคา่บริการพื HนทีBในห้างสรรพสินค้าแหง่หนึBงเท่ากับ 3.17 ล้านบาท และ 2.66 ล้าน
บาท ตามลําดบั ซึBงเกิดจากการได้รับสิทธิการเช่าพื HนทีBของห้างสรรพสินค้า และนํามาปล่อยเช่าให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร
รายหนึBง ซึBงไมไ่ด้เป็นบคุคลเกีBยวโยงกบัผู้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ทั Hงนี H บริษัทได้ขายสิทธิการเช่าดงักล่าวให้กับ
ผู้ประกอบการร้านค้าดงักล่าวในช่วงปลายไตรมาสทีB 3 ปี 2556 ซึBงทําให้เกิดกําไรจากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจํานวน 
1.15 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
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บริษัทจําแนกกลุม่ลกูค้าแยกตามประเภทของธุรกิจ ดงันี H 
•••• ธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์  
รายได้คา่โฆษณา เกิดจากธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์ ซึBงกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทแบง่เป็น 2 กลุม่  
1) กลุ่มผู้ประกอบการที"เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์และบริการ (Direct Customer) 
 ลูกค้ากลุ่มนี H คือ ลูกค้าทีBเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง ได้แก่ บริษัทเอกชนทัBวไป หรือ เจ้าของ

ผลิตภณัฑ์ทีBมีความสนใจทีBจะประชาสมัพันธ์หรือโปรโมทสินค้าผ่านสืBอโทรทศัน์ โดยการติดต่อประสานงานจะเป็นใน
รูปแบบของการประสานงานโดยตรงกบับริษัทเพืBอขอซื Hอช่วงเวลาโฆษณาในรายการต่างๆ ของบริษัท ทั Hงนี H ณ สิ Hนปี 2557 
บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากกลุม่ลกูค้าบริษัททีBเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์โดยตรง (Direct Customer) คิดเป็นร้อยละ  31.74 
ของรายได้คา่โฆษณา  

2) กลุ่มบริษัทตวัแทนโฆษณา (Agency)  
 กลุม่บริษัทตวัแทนโฆษณา (Agency) ได้แก่ บริษัททีBดําเนินธุรกิจบริหารสืBอโฆษณาโดยได้รับการจ้างจากเจ้าของ
ผลติภณัฑ์ (ลกูค้า) ให้ดแูลจดัการ และหาช่องทางการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพืBอโปรโมทสนิค้าและบริการ โดยกลุม่บริษัท
ตวัแทนโฆษณา จะทําหน้าทีBในการช่วยวางแผน ประสานงาน และหาชว่งเวลาโฆษณาทีBเหมาะสมให้กบัผลติภณัฑ์ ซึBงสว่น
ใหญ่กลุม่บริษัทตวัแทนโฆษณาจะซื Hอเวลาโฆษณาจากบริษัทในรูปแบบ “package” เพืBอโปรโมตสินค้า รูปแบบ package 
คือ เลอืกโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายรายการ โดยอาศยัชว่งเวลาทีBหลากหลายในการ
จดัทําแผนการโฆษณาของตนเอง ซึBงการซื Hอโฆษณาจะอยูใ่นรูปของสญัญาลว่งหน้า ตั Hงแต ่1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, หรือ 
1 ปี โดยทั Hงหมดนี Hขึ Hนอยูก่บัการจดัสรรของตวัแทนโฆษณา และงบประมาณของตวัแทนโฆษณา ทั Hงนี H ณ สิ Hนปี 2557 บริษัท
มีสดัสว่นรายได้จากกลุม่ลกูค้าตวัแทนโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 68.26 ของรายได้คา่โฆษณา 
 
ตารางสรุปสดัส่วนรายไดค่้าโฆษณาแยกตามกลุ่มลูกคา้ในปี 2555 ถึงปี 2557 

กลุ่มลูกค้า 

งบการเงนิรวม (งบตรวจสอบ) 
จากการรวมธุรกิจภายใต้ 

การควบคุมเดียวกัน 
งบการเงินรวม 

2555 2556 2557 
กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที"เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ (Direct Customer) 

37.03% 28.55% 31.74% 

กลุ่มลูกค้าบริษัทตัวแทน 
โฆษณา (Agency) 

62.97% 71.45% 68.26% 

รวมรายได้ค่าโฆษณา  100.00%  100.00%  100.00% 
ทีBมา : ข้อมลูจากบริษัท 

 

• รับจ้างผลติรายการโทรทศัน์  
กลุ่มลูกค้าในส่วนรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ คือ ผู้ ทีBสนใจผลิตรายการโทรทัศน์ ซึBงรวมถึงเจ้าของสถานี เจ้าของ
ผลติภณัฑ์ทีBไมส่ามารถผลติรายการได้เนืBองจากข้อจํากดัภายใน ซึBงการรับจ้างผลิตรายการอาจเป็นการรับจ้างในรูปแบบ
ของการจ้างรายโปรเจ็ค (Project) อาทิ การจ้างผลิตสปอตโฆษณาของนํ Hาพริกแม่ประนอม การจ้างผลิตละครหนึBงเรืBอง 
การจ้างผลิตรายการเป็นรายซีซัBน เป็นต้น นอกจากนี H ในส่วนของการจ้างจดังานอีเว้นท์ หรือกิจกรรม กลุม่ลกูค้า ได้แก่ 
เจ้าของผลติภณัฑ์ บริษัทเอกชน ราชการ และสถานีโทรทศัน์ อาทิ งานบริหารสืBอ OTOP จงัหวดัพะเยา เป็นต้น ซึBงงานใน
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สว่นนี Hเป็นงานทีBลกูค้าสามารถดําเนินการในรูปแบบทีBหลากหลาย ทั Hงนี H เงืBอนไขการเข้ารับงานแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะหลกัๆ 
คือ 1) งานทีBเป็นสว่นของราชการ จะใช้วิธีการประมลูงานแขง่ขนักบัผู้ รับจ้างรายอืBน และ 2) งานสว่นบริษัทเอกชน จะเป็น
การเข้านําเสนอผลงานโดยตรงกบัทางบริษัท หากผลงานเป็นทีBยอมรับ ทางบริษัทก็จะได้รับหน้าทีBดแูลงานนั Hนๆ   
ตารางสรุปสดัส่วนรายไดจ้ากการบริการ แยกตามประเภทบริการในปี 2555 ถึงปี 2557 

กลุ่มลูกค้า 
งบการเงนิรวม (ตรวจสอบ) 

 จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

  สิ $นสุด 31 ธ.ค. 55 สิ $นสุด 31 ธ.ค. 56 สิ $นสุด 31 ธ.ค. 57 

รับจ้างออกแบบและผลติ 58.94 68.47% 29.60 33.69%        78.95  73.34% 

รับจ้างผลิตอยา่งเดียว 0 0.00% 51.91 59.08%           -    0.00% 

 รับจ้างจดั Event           27.14  31.53%            6.35  7.23%          28.70  26.66% 

 รวมรายได้จากการให้บริการ         86.08  100.00%        87.86  100.00%      107.65  100.00% 
ทีBมา : ข้อมลูจากบริษัท 

 
ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

• ธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์ 
สาํหรับธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ บริษัทจะดําเนินการจําหน่ายช่วงเวลาโฆษณาของรายการ โดยทีมขายมีหน้าทีBในการ
จําหน่ายช่วงเวลาโฆษณาให้กับลูกค้าทีBสนใจ เพืBอนําเสนอรูปแบบรายการของบริษัท ช่วงเวลาทีBรายการเผยแพร่
ออกอากาศ และรูปแบบแพ็กเกจโฆษณาทีBทางบริษัทได้มีการจัดทําไว้  โดยสามารถสรุปขั Hนตอนในการจําหน่ายเวลา
โฆษณา ดงันี H  
 1) ติดตอ่กลุม่ลกูค้า 
 กลุม่ลกูค้าหลกัของธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์ ได้แก่กลุม่ผู้ซื HอโฆษณาของทางบริษัทซึBงแบง่เป็น 2 กลุม่ ได้แก่  

• กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที"เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์และบริการ (Direct Customer) 
 ได้แก่ ลกูค้าทีBเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยการติดต่อจะเป็นรูปแบบของการติดต่อโดยตรง
ระหวา่งบริษัทและลกูค้า เพืBอทําการตกลงซื Hอขายเวลาโฆษณา  

• กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency)  
 กลุม่บริษัทตวัแทนโฆษณา (Agency) ได้แก่ บริษัททีBดําเนินธุรกิจบริหารสืBอโฆษณาโดยได้รับ
การวา่จ้างจากเจ้าของผลติภณัฑ์ (ลกูค้า) โดยกลุม่เอเจนซีBจะทําหน้าทีBวางแผน ประสานงาน และจดัหาช่วงเวลาโฆษณาทีB
เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ตา่งๆ  
 ทั Hงนี H รูปแบบ แพ็กเกจโฆษณา คือ การเลือกโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายรายการของบริษัท ซึBงการซื Hอโฆษณาจะอยูใ่นรูปของสญัญาลว่งหน้าตั Hงแต ่1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, หรือ 1 ปี 
โดยทั Hงหมดนี Hขึ Hนอยูก่บัการจดัสรรของตวัแทนโฆษณา และงบประมาณของตวัแทนโฆษณาในแตล่ะผลติภณัฑ์ 

2) นําเสนอรูปแบบรายการ และแพ็กเกจการโฆษณา 
 บริษัทจะนําเสนอรูปแบบรายการต่อลูกค้ากลุ่มโฆษณาผ่านการเข้าพบเพืBอนําเสนอและการ
ติดตอ่ผา่นทีมตลาดของบริษัท ซึBงบริษัทมีรูปแบบการโฆษณา 2 แบบ คือ 

1) การโฆษณาสนิค้าและบริการ เฉพาะรูปแบบ Spot โฆษณา ในช่วงโฆษณาของรายการ  
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2) การโฆษณาสนิค้าและบริการแบบแพคเกจ (Package) ซึBงรวมการโฆษณาสนิค้าและบริการ
ทั Hงแบบ Spot โฆษณาในช่วงโฆษณารายการ และการโฆษณาระหวา่งชว่งรายการ (Media 
Tool)  

 โดยปกติทีมการตลาดบริษัทจะทําแผนการขายโฆษณา (Year Plan) เสนอต่อลกูค้าโฆษณา
ในช่วงปลายปี เพืBอเสนอขายโฆษณาในรายการตา่งๆ ของบริษัทสาํหรับปีถดัไป 

3) ลกูค้าตกลงสัBงซื Hอเวลา 
 หลงัจากทีBลกูค้าตดัสินใจซื Hอโฆษณากับทางบริษัท ลกูค้าจะต้องสัBงซื Hอเวลาผ่านใบสัBงซื HอทีBระบุ
รายการและวนัทีBจะโฆษณาอยา่งชดัเจน โดยหากมีการเปลีBยนแปลงวนัทีBจะโฆษณา ทางบริษัทและลกูค้าจะหารือร่วมกนั
ถึงเวลาทีBเหมาะสมก่อนทีBจะดําเนินการออกอากาศ ทั Hงนี Hก่อนทีBรายการจะออกอากาศ ทางบริษัทจะส่งใบลําดับการ
โฆษณาไปให้ทางสถานีเป็นรายเทป สําหรับการออกอากาศในแต่ละตอน เพืBอเป็นการยืนยนัและแจ้งให้ทราบถึงการ
โฆษณาในเทปรายการนั Hนๆ 
 
การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ :  

• ธุรกิจผลติรายการโทรทศัน์ 

 ขั Hนตอนในการผลิตรายการโทรทศัน์ เพืBอสร้างรายได้จากการจําหน่ายช่วงเวลาส่วนหนึBงให้กับลูกค้าทีBสนใจ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์สนิค้า บริษัทจะต้องติดต่อไปยงัสถานีเพืBอนําเสนอรายการทีBน่าสนใจ โดยสถานีจะเป็นผู้ พิจารณา
ความเหมาะสมของรายการ ก่อนจะอนมุตัิและจดัหาเวลาทีBเหมาะสมกบัรายการดงักลา่ว หลงัจากทีBทางบริษัทได้รับอนมุตัิ
เวลาออกอากาศจากทางสถานีโทรทศัน์ บริษัทจะเตรียมการผลิต วางแผนงบประมาณการผลิตรายการ และเริBมต้นผลิต
รายการ นอกจากการดําเนินการผลติแล้ว บริษัทจะดําเนินการจําหนา่ยช่วงเวลาโฆษณาของรายการควบคูก่นัไป ธุรกิจ 
 

• ให้บริการผลติรายการโทรทศัน์ 
ธุรกิจให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัท หมายถึง การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ และการรับจัดอีเวนท์หรือ
กิจกรรม ซึBงสามารถแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รับจ้างออกแบบและผลิตรายการโทรทศัน์ และรับจ้าง
ผลติรายการโทรทศัน์ โดยมีขั Hนตอนในการดําเนินการ ดงันี H  

     1) รับจ้างออกแบบรูปแบบรายการและผลติรายการ 
 ลกัษณะการบริการในรูปแบบนี H มีการดาํเนินงานคล้ายคลงึกบัการผลติรายการโทรทศัน์ของบริษัท 
โดยตา่งกนัทีBลขิสทิธิdของรายการทีBผลติจะตกเป็นของผู้วา่จ้าง ซึBงมีรูปแบบการดาํเนินงาน ดนันี H 

1.1) ขั5นตอนการเตรียมงาน และนําเสนอผลงานต่อลูกคา้ 
 ผู้ว่าจ้างอาจกําหนดประเภทของรายการทีBต้องการผลิตมาให้ทางบริษัท อาทิ รายการทอลค์
โชว์ บริษัทมีหน้าทีBในการออกแบบรายการประเภททอลค์โชว์มานําเสนอตอ่ลกูค้า โดยหลงัจากทีBลกูค้าตกลงในรูปแบบของ
รายการทีBบริษัทได้นําเสนอไป ขั Hนตอนตอ่ไปคือการผลติรายการ 

1.2) ขั5นตอนการผลิต 
 ขั Hนตอนการผลิตรายการ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1) ขั Hนตอนการเตรียมงาน (Pre-
Production) 2) ขั Hนตอนการผลติรายการ (Production) และ 3) ขั Hนตอนหลงัการผลติรายการ (Post-Production)   

1.3) การสง่มอบงาน 
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 การสง่มอบผลงานให้ลกูค้า โดยบริษัทจะสง่ผลงานให้ลกูค้าตรงตามกรอบเวลาทีBได้ตกลงไว้  
 

 2) การรับจ้างผลติตามรูปแบบ  
 การให้บริการในส่วนนี H ลกูค้าจะเป็นผู้จดัเตรียมรูปแบบรายการไว้เป็นทีBเรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบ
การจ้างงานลกัษณะนี Hจะเป็นรูปแบบรายการทีBทางลกูค้าได้ทําการซื Hอลิขสิทธิdรายการมาจากต่างประเทศ (International 
Format) ซึBงต้องผลติรายการให้ตรงตามแบบแผนทีBเจ้าของลขิสิทธิdกําหนดไว้เท่านั Hน โดยในรูปแบบนี Hลกูค้าจะเป็นฝ่ายเข้า
มาติดต่อเพืBอให้บริษัทดําเนินการผลิตให้ โดยขั Hนตอนการผลิตจะมีลกัษณะเดียวกันกับขั HนตอนการผลิตรายการทีBเป็น
รายการของบริษัท รวมถึงขั Hนตอนการผลติในกรณีการรับจ้างออกแบบและผลติ  
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันโดยสรุป : 

• ภาวะอตุสาหกรรม 
ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงปี 2557 ปรับตวัลงจากปีก่อนหน้า เนืBองจากความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ 

สง่ผลกดดนัให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตวัลง ซึBงธุรกิจโฆษณาก็เป็นอีกธุรกิจหนึBงทีBได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ เห็นได้จากรายงานตวัเลขการใช้งบในการโฆษณา ซึBงรวบรวมโดย บริษัท 
เดอะนีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด ระบวุ่างบโฆษณาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 ในส่วนของภาครวมอุตสาหกรรม
โฆษณาลดลงร้อยละ 10.4 โดยสืBอโทรทศัน์ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7 เมืBอเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้า และในไตร
มาสทีB 2 ปี 2557 ภาพรวมตลาดโฆษณาในไตรมาสทีB 2 ของปี 2557 ยงัไม่ขยายตวัมากนกั เนืBองจากเป็นช่วงทีBเริBมมีการ
แพร่ภาพทีวีระบบดิจิตอลอยา่งเป็นทางการในบางพื HนทีB แต่การลงทนุโฆษณาในระบบทีวีดิจิตอลยงัไม่เป็นทีBน่าสนใจมาก
นกั เพราะระบบทีวีดิจิตอลยงัคงใหมอ่ยูม่าก และ ผู้ประกอบการยงัคงระมดัระวงัการใช้งบประมาณในการโฆษณาสินค้า
ของตนอยู ่สาํหรับไตรมาสทีB 3 ปี 2557 อตุสาหกรรมโฆษณายงัคงปรับตวัลงทีBร้อยละ 9.7 จาก แต่อย่างไรก็ตาม โฆษณา
ทางโทรทศัน์ยงัคงมีมลูคา่สงูสดุรวมทั Hงสิ Hน 53,574 ล้านบาท และยงัเป็นสืBอทีBได้รับความนิยมสงูสดุ โดยสดัสว่นคิดเป็นร้อย
ละ 63 ของมลูคา่อตุสาหกรรมโฆษณาโดยรวม 

• การแขง่ขนั 
การแข่งขนัในสายธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ เป็นตลาดทีBไม่สามารถระบุคู่แข่งทางตรงได้อย่างชัดเจน เนืBองจาก

ความสาํเร็จขึ Hนอยูก่บัการทํางานของทีมงานบริษัท และคณุภาพของผลงานทีBบริษัทนําเสนอออกสูส่าธารณะชน นอกจาก
บริษัท ยงัประกอบไปด้วยผู้ผลติทีBเป็นทีBรู้จกัอีกมากมาย อาทิ บริษัท กนัตนา กรุ๊ป จํากดั (มหาชน), บริษัท เจ เอส แอล โก
ลบอล มีเดีย จํากดั, บริษัท ซีเนริโอ จํากดั ฯลฯ ซึBงแต่ละผู้ผลิตจะมีความชํานาญในรูปแบบรายการทีBแตกต่างกนัออกไป 
ตามแตที่มงานครีเอทีฟของแตล่ะบริษัท ทีBพยายามคิดค้นออกแบบรูปแบบรายการให้มีความหลากหลายและนา่สนใจ เพืBอ
สร้างความแตกตา่งโดยมุง่หวงัดงึดดูฐานผู้ชมรายการนั Hนๆ  
 
 
 
 
 
 
ผลกระทบต่อสิ"งแวดล้อม : 
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 บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจผลิตคอนเทนต์ประเภทสร้างสรรค์สงัคม และ สิBงแวดล้อม ซึBงสะท้อนและ
สอดแทรกในผลงานทีBทางบริษัทได้ผลิตและออกอากาศ อาทิ ละครซิทคอมหลวงตามหาชน ทีBเน้นปลกูฝังสิBงดีๆ ให้แก่
สงัคม และ กิจกรรมอนรัุกษ์สิBงแวดล้อม “ดาราไทยหวัใจรียสู” ทีBมุง่หวงัให้คนไทยหนัมาใสใ่จสิBงแวดล้อมด้วยการลดการใช้
ทรัพยากรทีBสิ Hนเปลอืง ทั Hงหมดนี Hเป็นสว่นหนึBงของความใสใ่จ และมุง่มัBนทีBจะเสริมสร้าง ปลกูฝัง และนําพาสิBงดีๆ ให้แก่ผู้ชม
ในทกุเพศทกุวยั ตามสโลแกนของบริษัท “กรีน เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (Green Entertainment) สงัคมดี อารมณ์ดี” โดยบริษัท
ไมเ่คยถกูร้องเรียนใดๆ และการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไมไ่ด้สง่ผลกระทบใดๆ ตอ่สิBงแวดล้อม   
สรุปสาระสาํคัญของสัญญา : 

• สญัญาการผลติรายการและการให้โฆษณา 
 

ชื"อรายการ : แฟมิลี" ไฟท์ติ $ง เกมซ่าท้ายกบ้าน 
คูส่ญัญา : สถานีโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 (ททบ.) : ในฐานะผู้ให้เช่าเวลา 

บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) : ในฐานะผู้ เช่าเวลา 
ความสมัพนัธ์ : -ไมม่ี- 
รูปแบบรายการ  : รายการบนัเทิง  
ระยะเวลาสญัญา : ตั Hงแตว่นัทีB 1 มกราคม 2558 ถึงวนัทีB 31 ธนัวาคม 2558 
ช่วงเวลาแพร่ภาพ : ตั Hงแตว่นัทีB 5 มกราคม 2558 ถงึวนัทีB 29 ธนัวาคม 2558 
ช่วงเวลาออกอากาศ  ออกอากาศทกุวนัพฤหสับดี เวลา 20.20 น.– 20.50 น. 
ลขิสทิธิdรายการ : บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) 
ลกัษณะสญัญา  
 

: บริษัทตกลงเช่าช่วงเวลาในการออกอากาศในอตัราและเงืBอนไขตามทีBตก
ลงกนั โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตรายการตามจํานวนตอนทีBกําหนด รวมทั Hงเป็น
ผู้ขายโฆษณาในช่วงเวลาของรายการ โดยททบ. มีหน้าทีBควบคุมและ
ตรวจสอบคณุภาพรายการก่อนออกอากาศ 

เงืBอนไขการชําระคา่เชา่เวลา : ชําระคา่เช่าเวลาภายหลงัเสร็จสิ Hนการออกอากาศ ในอตัราคงทีBตอ่ตอน  
การสง่มอบ : บริษัทมีกําหนดสง่มอบเทปบนัทกึรายการให้กบัสถานีก่อนวนัออกอากาศ

ตามทีBตกลงกนั 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญา : • ในกรณีบริษัทในฐานะผู้ ร่วมผลิตผิดนดั ททบ.มีสิทธิเรียกให้ผู้ ร่วมผลิต

ชําระค่าปรับในอตัราทีBกําหนดในสญัญา พร้อมทั Hงค่าเสียหายอืBนๆ(ถ้า
มี) และมีสิทธิยกเลิกสญัญาได้ทนัที พร้อมนํารายการอืBนออกอากาศ
ทดแทนในช่วงเวลาตามสญัญา 

• ผู้ ร่วมผลติไมส่ามารถโอนสทิธิตามสญัญา รวมทั Hงผู้ ร่วมผลติไม่สามารถ
นํารายการไปให้ผู้ อืBนเช่าช่วง หรือให้ผู้ อืBนดําเนินการ จัดรายการหรือ
ร่วมผลิตรายการแทนไม่ว่าทั Hงหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก ททบ.ก่อน 

 

• สญัญาการรับจ้างผลติรายการ 
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ชื"อรายการ : แต๋ง เจี]ยบ ดี $ วาไรตี $ 3 ฝ่าย 
คูส่ญัญา : บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ Hง จํากดั : ในฐานะผู้วา่จ้าง

ผลติรายการ 
บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) : ในฐานะผู้ รับจ้างผลติรายการ 

ความสมัพนัธ์ : -ไมม่ี- 
รูปแบบรายการ  : วาไรตี Hทอล์คโชว์ 
ระยะเวลาสญัญา : ตั Hงแตเ่ดือนมกราคม 2558 ถึงเดอืนมิถนุายน 2558 
ช่วงเวลาออกอากาศ : ออกอากาศทกุวนัพธุ เวลา 19.00 – 20.00 น. 
ลขิสทิธิdรายการ : บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ Hง จํากดั 
รูปแบบการให้บริการ : บริษัททําหน้าทีBออกแบบรูปแบบรายการและผลติรายการตามรูปแบบ

รายการทีBผู้วา่จ้างกําหนด โดยจะต้องได้รับการอนมุตัิรูปแบบจากผู้
วา่จ้างก่อนการผลติ รวมถงึอนมุตัิเค้าโครงรายการก่อนเริBมผลติทกุครั Hง 

ลกัษณะสญัญา : บริษัทเป็นผู้ผลติรายการตามจํานวนตอนทีBตกลงกนั  
เงืBอนไขการรับชําระ : โดยผู้วา่จ้างจะชําระคา่จ้างเป็นรายเดือนตามจํานวนตอน/เทปทีB

ออกอากาศ  
การสง่มอบ : บริษัทมีกําหนดสง่มอบเทปบนัทกึรายการภายในระยะเวลาทีBกําหนด 
สรุปสาระสาํคญัของสญัญา : ในกรณีทีBผู้ รับจ้างไม่สามารถสง่มอบรายการโทรทศัน์ทีBสมบรูณ์ภายใน

กําหนดเวลา ผู้ รับจ้างยินยอมให้ผู้ ว่าจ้างปรับในอัตราทีBกําหนดใน
สญัญาจนกวา่ผู้วา่จ้างจะได้รับรายการ โดยผู้วา่จ้างคงไว้ซึBงสทิธิในการ
บอกเลกิสญัญาได้ในทนัที 

 

• สญัญาลขิสทิธิdรายการ 
ลิขสิทธิ_รายการ : รายการเทค มี เอาท์ ไทยแลนด์ (Take Me Out Thailand) 
คูส่ญัญา : Fremantlemedia limited  
ลกัษณะสญัญา : ซื Hอลิขสิทธิdการทํารายการจากคูส่ญัญาซึBงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิdรายการ โดย

บริษัทต้องผลิตรายการภายใต้เงืBอนไขและรูปแบบรายการทีBกําหนดโดย

เจ้าของลขิสทิธิdอยา่งเคร่งครัด 
ระยะเวลาสญัญา : ตั Hงแตว่นัทีB 1 เมษายน 57 – วนัทีB 15 ตลุาคม 57/1 
รายการ : เทค มี เอาท์ (ไทยแลนด์) ซีซัBน 6 
จํานวนตอน : 13 ตอนๆ ละ 45 นาที 
คา่ตอบแทน : บริษัทต้องชําระค่าลิขสิทธิd ค่าทีBปรึกษา และค่าตอบแทนเพิBมเติม โดย

กําหนดคา่ลิขสิทธิdรายการเป็นจํานวนคงทีBต่อตอน ค่าทีBปรึกษารายการ
เป็นจํานวนคงทีB  

เวลาออกอากาศ : ออกอากาศทกุวนัเสาร์ 14.00 น. – 14.45 น. 
เงืBอนไขอืBน : การดําเนินการถ่ายทํารายการ จะต้องได้รับการควบคมุโดยตวัแทนของ
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ลิขสิทธิ_รายการ : รายการเทค มี เอาท์ ไทยแลนด์ (Take Me Out Thailand) 
เจ้าของลิขสิทธิd เพืBอให้มีรูปแบบเป็นไปตามกําหนด และหากต้องการ
เปลีBยนแปลงรูปแบบรายการ จะต้องเสนอตอ่เจ้าของลขิสทิธิdรายการเพืBอ
อนุมัติก่อนดําเนินการ ทั Hงนี H หากบริษัททําผิดข้อกําหนดเกีBยวกับ
องค์ประกอบของรายการอย่างใดอย่างหนึBงห รือไม่จ่ ายชําระ
ค่าตอบแทน หรือผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึBง รวมถึงไม่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามเงืBอนไขภายในระยะเวลาทีBกําหนดได้ ผู้ ให้ลิขสิทธิdมีสิทธิ
ยกเลกิการให้ใช้ลขิสทิธิdในรายการได้ 

หมายเหต ุ: /1 รายการเทค มี เอาท์ (ไทยแลนด์) ทีBอยู่ระหว่างออกอากาศในปัจจบุนัเป็นซีซัBนทีB 7 โดย CMED ได้ตกลงทําสญัญากับ
เจ้าของลิขสิทธิdสําหรับการออกอากาศซีซัBนดงักลา่วเป็นทีBเรียบร้อยแล้ว  

 
ลิขสิทธิ_รายการ : รายการ Who’s asking 
คูส่ญัญา : Armoza international Media Ltd.  
ลกัษณะสญัญา : ซื Hอลิขสิทธิdการทํารายการจากคูส่ญัญาซึBงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิdรายการ โดย

บริษัทต้องผลิตรายการภายใต้เงืBอนไขและรูปแบบรายการทีBกําหนดโดย

เจ้าของลขิสทิธิdอยา่งเคร่งครัด 
ระยะเวลาสญัญา : ตั Hงแตว่นัทีB 15 ธนัวาคม 2557 – วนัทีB 15 ตลุาคม 2559 
รายการ : รายการ Who’s asking 
จํานวนตอน : 48 ตอนๆ ละ 60 นาที (สามารถตอ่เพิBมได้ 4 ตอน) 
คา่ตอบแทน : บริษัทต้องชําระค่าลิขสิทธิd ค่าทีBปรึกษา และค่าตอบแทนเพิBมเติม โดย

กําหนดคา่ลิขสิทธิdรายการเป็นจํานวนคงทีBต่อตอน ค่าทีBปรึกษารายการ
เป็นจํานวนคงทีB  

เงืBอนไขอืBน : การดําเนินการถ่ายทํารายการ ให้เป็นไปตามรูปแบบทีBกําหนดไว้ และ
หากต้องการเปลีBยนแปลงรูปแบบรายการ จะต้องเสนอต่อเจ้าของ
ลิขสิทธิdรายการเพืBออนุมัติก่อนดําเนินการ โดยก่อนออกอากาศทาง
บริษัทต้องนําส่งเทปบันทึกรายการให้แก่เจ้าของลิขสิทธิdตรวจสอบ
จํานวนอย่างตํBา 3 เทป  ทั Hงนี H หากบริษัททําผิดข้อกําหนดเกีBยวกับ
องค์ประกอบของรายการอย่างใดอย่างหนึBงห รือไม่จ่ ายชําระ
ค่าตอบแทน หรือผิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึBง รวมถึงไม่สามารถแก้ไขให้
เป็นไปตามเงืBอนไขภายในระยะเวลาทีBกําหนดได้ ผู้ ให้ลิขสิทธิdมีสิทธิ
ยกเลกิการให้ใช้ลขิสทิธิdในรายการได้ 

หมายเหตุ: รายการ Who’s asking เป็นรายการรับจ้างผลิต ซึBงเริBมออกอากาศเมืBอวนัทีB 1 มีนาคม 2558 โดย ปัจจบุนัอยู่ระหว่าง
การลงนามสญัญารับจ้างผลิตกบัผู้วา่จ้าง คือ บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จํากดั 

 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ : - ไมม่ี – 
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจัดการ : - ไมม่ี- 
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โครงการดาํเนินงานในอนาคต : 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีโครงการในอนาคต เพืBอพฒันาและเพิBมมลูคา่ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี H 

• โครงการก่อสร้างสตดูิโอ  
 บริษัทมีโครงการทีBจะก่อสร้างสตูดิโอสําหรับถ่ายทํารายการแห่งใหม่จํานวน 3 สตูดิโอ เนื HอทีBรวม

ประมาณ 8 ไร่ โดยคาดวา่จะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ตบแตง่สถานทีBทั Hงสิ Hนประมาณ 200,000,000 บาท เพืBอรองรับ
ความต้องการการใช้สตูดิโอของผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ รวมถึงเพืBอรองรับการขยายตวัของธุรกิจการผลิตสืBอโทรทศัน์ ซึBง
การมีสตดูิโอเพิBมขึ Hนจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการให้เช่าสตดูิโอ และยงัทําให้บริษัทสามารถรับงานได้มาก
ขึ Hน กอปรกบัเป็นการช่วยลดต้นทนุคา่เช่าสตดูิโออีกทางหนึBงด้วย  

• ขยายการผลติรายการโทรทศัน์ 

 บริษัทมีแผนทีBจะขยายการผลติรายการโทรทศัน์เพืBอเพิBมการผลิตและรูปแบบรายการ โดยเงินจากการ
ระดมทนุเพิBมเติมทีBได้เข้ามานั Hนจะสามารถช่วยให้บริษัทผลติรายการออกมาได้ในหลากหลายรูปแบบมากขึ Hนกวา่เดิมซึBงจะ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค หรือผู้ รับชมได้อย่างครอบคลมุ ทั Hงนี H บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเพืBอขยายธุรกิจ
ดงักลา่วประมาณ 100,000,000 บาท  

• ลงทนุในระบบการถ่ายทํา 

 บริษัทมีแผนทีBจะลงทุนในระบบการถ่ายทําสําหรับใช้ในการผลิตรายการ ซึBงจะสามารถช่วยลด
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทนุในการว่าจ้างผู้ เชีBยวชาญภายนอกหรือการเช่าอปุกรณ์การถ่ายทําต่างๆ ได้ถึงประมาณร้อยละ 10 – 
20 ของต้นทนุการผลติปัจจบุนั   นอกจากนี H บริษัทยงัสามารถสร้างรายได้เพิBมเติมจากการให้บริการเช่าระบบหรือจดัการ
ระบบให้แก่ผู้ผลติรายอืBนได้อีกด้วย ทั Hงนี H บริษัทคาดวา่จะใช้เงินลงทนุดงักลา่วประมาณ 30,000,000 บาท  

 
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: 
 บริษัท ทีวี ธนัเดอร์ จํากดั (มหาชน) มีบริษัทยอ่ย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากดั (CMED) โดยบริษัท
เข้าถือหุ้นใน CMED เท่ากบั 99,995 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน CMED และบริษัท อีเอ็ม 
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากดั (EM) โดยบริษัทเข้าถือหุ้นใน EM เท่ากบั 99,997 หุ้น หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.99 ของทนุ
จดทะเบียน EM โดยบริษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการเพืBอควบคุม
ทิศทางและกําหนดนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั Hงนี H บริษัทได้กําหนดแนวทางการ
พิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยให้ความสําคัญกับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจทีBสนับสนุนและเอื Hอ
ประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นหลกั ควบคู่ไปกบัการพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทนุ ความเสีBยงและ
สภาพคลอ่งทางการเงินของบริษัทอยา่งรอบคอบ ซึBงการลงทนุดงักลา่วจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 
และทีBประชุมผู้ ถือหุ้นตามระบุในขอบเขตอํานาจอนุมตัิ และต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนดและประกาศของ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายตา่งๆ ทีBเกีBยวข้อง   
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รายการระหว่างกัน : 

 บคุคลทีBอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึBงมีรายการระหวา่งกนักบับริษัทสาํหรับงวดบญัชีปี 2556 และปี 2557 มีดงันี H 
บุคคลที"มี 

รายการระหว่างกนั 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

1) นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ - • ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 25.00 ของทนุจดทะเบียนบริษัท 
• มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นางภัทรภร วรรณภิญโญ ในฐานะสามี และ

นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ในฐานะบิดาของบคุคลดงักลา่ว  
• เป็นกรรมการ และประธานทีBปรึกษา 

2) นางภทัรภร วรรณภิญโญ - • ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 31.59 ของทนุจดทะเบียนบริษัท 
• มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ในฐานะภรรยา และ

นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ในฐานะมารดาของบคุคลดงักลา่ว นอกจากนี H 
ยงัเป็นพีBน้องกบัผู้ ถือหุ้นทีBเหลอื 2 ทา่นคือ นางประภาวลัย์ สนธิพนัธ์ และนายสพุจน์ พงศ์พิจิตร 

• เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีB
บริหาร 

3) นายภษูิต ไล้ทอง - • ผู้บริหารบริษัท โดยปัจจบุนัดํารงตําแหนง่กรรมการ กรรมการบริหารและ รองประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร 
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งวดบญัชีปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลทีBอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ดงันี H  
 

บุคคลที"อาจมี 
ความขดัแย้ง 

รายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

1) นางภทัรภร  
วรรณ
ภิญโญ 

เงินให้กู้ยืมระยะสั Hนแก่
กรรมการ : บริษัทให้
กู้ยืมเงินระยะสั Hนแก่นาง
ภทัรภรฯ  

ยอดต้นงวด 0.00 

เพิBมขึ Hนระหวา่งงวด 23.10 

ลดลงระหวา่งงวด (4.84) 

ยอดปลายปี 18.26 

ยอดต้นงวด 18.26 

เพิBมขึ Hนระหวา่งงวด 4.00 

ลดลงระหวา่งงวด (22.26) 

ยอดปลายปี 0.00 

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทให้เงินกู้ ยืมระยะสั Hนแก่นางภัทรภรฯ โดยคิด
ดอกเบี Hยในอตัราร้อยละ 2.25 ต่อปี (อ้างอิงจากอตัราดอกเบี Hยเงินฝากออมทรัพย์
จากสถาบนัการเงินแห่งหนึBงบวกเพิBมอีก 1 เท่าของอตัราดงักลา่ว) ซึBงในปี 2556 
บริษัทมีรายการดอกเบี Hยรับ และดอกเบี Hยค้างรับเทา่กบั 0.17 ล้านบาท และ 0.23 
ล้านบาท ตามลาํดบั ทั Hงนี H เงินกู้ยืมดงักลา่วไมม่ีหลกัประกนัแตอ่ยา่งใด โดยบริษัท
ได้รับชําระคืนเงินให้กู้ยืมดงักลา่วแล้วทั Hงจํานวนในเดือนพฤษภาคม 2557 ทีBผ่าน
มา และปัจจุบนับริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการทีBเกิดขึ Hนระหว่างบริษัทกับ
บคุคลทีBเกีBยวข้องดงักลา่ว และมีความเห็นถึงความเหมาะสมของรายการ รวมถึง
เงืBอนไขในการทํารายการ ความสมเหตสุมผลของราคาว่ามีความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ในช่วงเวลานั Hน เพืBอสร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางานและรักษา
บคุลากรทีBทําประโยชน์ให้กบับริษัท 

ดอกเบี Hยรับ : บริษัทมี
รายการดอกเบี Hยรับจาก
การให้กู้ยืมเงินระยะสั Hน
แก่นางภทัรภรฯ 

0.17 - 

ดอกเบี Hยค้างรับ : บริษัท
มีรายการดอกเบี Hยค้าง
รับจากการให้กู้ยืมเงิน
ระยะสั Hนแก่นางภทัรภรฯ 

0.23 - 
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บุคคลที"อาจมี 
ความขดัแย้ง 

รายการระหว่างกนั 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ / ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 

2) นายสมพงษ์ 
วรรณ
ภิญโญ และ
นางภทัรภร 
วรรณ
ภิญโญ 

ซื HอทีBดิน : บริษัทมี
รายการซื HอทีBดินจาก
นายสมพงษ์ฯ และนาง
ภทัรภรฯ เพืBอเป็นทีBตั Hง
สตดูิโอแหง่ใหม ่

- 57.54 บริษัทซื HอทีBดินรวม 8 ไร่ 1 งาน 76.30 ตารางวา เพืBอใช้เป็นทีBตั Hงสตูดิโอแห่งใหม่สําหรับรองรับการ
ขยายตวัของธุรกิจ โดยทีBดินบางสว่นบริษัทซื Hอจากนายสมพงษ์ฯ และนางภทัรภรฯ เนื HอทีBรวม 4 ไร่ 2 
งาน 41.95 ตารางวา โดยบริษัทซื HอในราคาตํBากวา่ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ได้แก่ บริษัท 
บรูค เรียลเอสเตท จํากัด เมืBอวันทีB 17 กุมภาพันธ์ 2557 ประเมินโดยนายปรีชา ยศวิปาน สมาชิก
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทยเลขทีB สม.049 
โดยบริษัทซื HอทีBดินดงักลา่วจากนายสมพงษ์ฯ และนางภทัรภรฯ รวมเป็นเงินทั Hงสิ Hน 57.54 ล้านบาท ทั Hงนี H 
ปัจจบุนัทีBดินดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างงานฐานราก 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมรายการทีBเกิดขึ Hนระหว่างบริษัทกบั
บคุคลทีBเกีBยวข้องดงักล่าว และมีความเห็นว่าเงืBอนไขการทํารายการดงักลา่ว มีความเหมาะสมและ
เป็นไปเพืBอประโยชน์ของบริษัท 

3) นายภษูิต ไล้
ทอง 

รับจ้างเป็นพิธีกร : เป็น
พิธีกรในรายการทีB
บริษัทรับจ้างผลติ 

- 0.75 ในปี 2557 บริษัทรับจ้างผลติรายการ แตง๋ เจีtยบ ดี H วาไรตี H 3 ฝ่าย จากบริษัท บางกอก มเีดีย แอนด์ 
บรอดคาสติ Hง จํากดั ซึBงมีรูปแบบรายการเป็นรายการทอล์คโชว์ ทีBหยิบยกประเด็นทางสงัคมในชว่งเวลา
ตา่งๆ มาวิเคราะห์และสอดแทรกแง่มมุตา่งๆ เพืBอสร้างความบนัเทิงให้กบัผู้ชมรายการ ซึBงรายการ
ดงักลา่วบริษัทวา่จ้างคณุภษูิต ไล้ทอง (กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าทีBบริหาร) ทําหน้าทีBเป็น
พิธีกรในรายการร่วมกบัพิธีกรอีก 2 ทา่นซึBงเป็นบคุคลภายนอกทีBไมม่ีความเกีBยวโยงใดๆ กบัผู้ ถือหุ้น 
กรรมการ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัท ซึBงรายการดงักลา่ว ออกอากาศตอนแรก
ในเดือนกรกฏาคม2557และปัจจบุนัออกอากาศเป็นซีซัBนทีBสอง 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นถึงความเหมาะสมรายการทีBเกิดขึ Hนระหว่างบริษัทกบั
บคุคลทีBเกีBยวข้องดงักลา่ว และมีความเห็นวา่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ของบริษัท 
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นอกจากนี H ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลทีBอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ อนัเนืBองมาจากการคํ Hาประกนัหนี Hเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินของบริษัท ดงันี H 

ผู้ใช้
วงเงนิ 

ผู้คํ $าประกัน สถาบันการเงนิ 
ประเภท 
วงเงนิ 

วงเงนิกู้ 
(ล้านบาท) 

ภาระหนี $ 
(ล้านบาท) 

การคํ $าประกันหนี $ และหลกัประกัน 

บริษัท นายสมพงษ์ 
วรรณภิญโญ 
และ 
นางภทัรภร 
วรรณภิญโญ 

ธนาคารกรุงเทพ 
จํากดั (มหาชน) 
(BBL) 
 
 

วงเงินกู้ ระยะสั Hน 
วงเงินกู้ ระยะยาว  

37.00  
160.00 

20.00 
55.00 

นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภทัรภร วรรณภิญโญ คํ Hาประกนัการ
ชําระหนี Hของบริษัทภายในวงเงินรวม 63.40 ล้านบาท โดยไมค่ิด
คา่ตอบแทน ทั Hงนี H บริษัทมีทรัพย์สนิทีBติดเป็นหลกัประกนั ร่วมกบัการคํ Hา
ประกนัโดยกรรมการของบริษัท ได้แก ่

- จดจํานองทีBดินพร้อมสิBงปลกูสร้างบนโฉนดทีBดินเลขทีB 16992 และ 
16993 ตั Hงอยูต่าํบลวงัทองหลาง อําเภอบางกะปิ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เนื HอทีBดินรวม 0-1-37.9 ไร่ กรรมสทิธิdในนามบริษัท 
วงเงินจํานองรวม 25.00 ล้านบาท 

- จดจํานองทีBดินพร้อมสิBงปลกูสร้างบนโฉนดทีBดินเลขทีB 33980 และ 
33981 ตั Hงอยูต่าํบลวงัทองหลาง อําเภอบางกะปิ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เนื HอทีBดินรวม 0-2-80 ไร่ กรรมสทิธิdในนามบริษัท 
วงเงินจํานองรวม 9.00 ล้านบาท 

- จดจํานองทีBดินพร้อมสิBงปลกูสร้างบนโฉนดทีBดินเลขทีB 34117, 
34118, 34127 และ 34128 ตั Hงอยูต่ําบลวงัทองหลาง อําเภอบางกะปิ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร เนื HอทีBดนิรวม 0-2-70 ไร่ กรรมสทิธิdในนาม
บริษัท วงเงินจํานองรวม 11.00 ล้านบาท 

- ทีBดินโฉนดเลขทีB 1605, 3758, 3759, 5355, 5356 และ 5359 ตั Hงอยู่
ตําบลสะพานสงู อําเภอสะพานสงู จงัหวดักรุงเทพมหานคร เนื HอทีB
รวม 7-2-4.8 ไร่ กรรมสทิธิdในนามบริษัท วงเงินจํานวนรวม 160.00 
ล้านบาท 
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ภาระผูกพัน : ไมม่ี 
 
ปัจจัยเสี"ยง : 

• ความเสีBยงในการประกอบธุรกิจ 
1. ความเสีBยงจากการไมม่ีสญัญาหรือข้อตกลงการผลติรายการกบัสถานีโทรทศัน์บางสถานี 

 รายการของบริษัททีBออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3) ไม่มีการทําสญัญาหรือข้อตกลงใน
การให้เช่าเวลาออกอากาศอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัผู้ผลิตรายการโทรทศัน์ ยกเว้นการว่าจ้างผลิตรายการโทรทศัน์  
จากสาเหตภุายในของสถานี โดยปัจจบุนับริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการออกอากาศกบัช่อง 3 และช่อง 3 Family (33 SD)   
 

2. ความเสีBยงจากการเปลีBยนแปลงของภาวะอตุสาหกรรมโฆษณา  
 เห็นได้ว่าผลการดําเนินงานของบริษัทจะผันแปรไปตามการตัดสินใจของผู้ ซื Hอเวลาโฆษณา ซึBงจะกําหนด
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาผนัแปรไปตามภาวะเศรษฐกิจและการเมือง กล่าวคือ หากทิศทางภาพรวมของเศรษฐกิจและ
การเมืองมีแนวโน้มดี จะส่งผลให้งบประมาณโฆษณาผ่านสืBอต่างๆ โดยเฉพาะสืBอโฆษณาทางโทรทศัน์มีแนวโน้มทีBจะ
ขยายตวัตามไปด้วย 

 
3. ความเสีBยงจากการพึBงพิงรายการบางรายการ 

 กว่าร้อยละ 50 ของรายได้ค่าโฆษณาในปี 2557 เกิดจากรายการ 3 รายการ ได้แก่ รายการเทค มี เอ้าท์ ไทย
แลนด์ รายการมาสเตอร์คีย์ และรายการแดนซ์ ยวั แฟท ออฟ ซึBงหากรายการดงักลา่วได้รับความนิยมลดลง หรือทําให้ไม่
สามารถขายเวลาโฆษณาได้ตามเป้าหมายทีBตั Hงไว้ บริษัทอาจได้รับความเสีBยงจากการพึBงพิงรายได้จากรายการดงักลา่ว  

 
4. ความเสีBยงจากลขิสทิธิdรายการทีBซื Hอมาจากตา่งประเทศ 

 บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จํากัด (CMED) ในฐานะบริษัทย่อย ซึBงบริษัทถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท ซึBง CMED มีรายได้หลกัจากรายได้คา่โฆษณาทีBเกิดจากการดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ ประเภทซื Hอ
ลขิสทิธิdจากตา่งประเทศทั Hงหมด ดงันั Hน หาก CMED ไมไ่ด้รับการตอ่สญัญาจากเจ้าของลขิสิทธิdเพืBอสร้างซีซัBนต่อไป หรือไม่
สามารถจดัหารายการทีBมีลขิสทิธิdจากตา่งประเทศเพืBอมาผลิตตามนโยบายได้ จะมีผลทําให้ CMED สญูเสียโอกาสในการ
ผลติรายการทีBเป็นทีBนิยม  

 
5. ความเสีBยงด้านการผลติรายการ 

 ในสว่นของการผลติรายการโทรทศัน์ มีองค์ประกอบทีBเป็นสาระสาํคญั ทีBอาจก่อให้เกิดความเสีBยง ดงันี H 

• ความเสี�ยงจากการขาดแคลนบคุลาการดา้นการผลิตที�มีคณุภาพ  

• ความเสี�ยงจากการว่าจ้างทีมจากภายนอก  

• ความเสี�ยงดา้นการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยี 
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6. ความเสีBยงจากการเสืBอมความนิยมหรือกระแสความนิยมของผู้บริโภคในรายการของบริษัท 
 รายได้ของบริษัทจะเกิดจากรายได้คา่โฆษณาและคา่รับจ้างผลติ  ซึBงรายได้คา่โฆษณาจะผนัแปรตามความนิยม
ในการรับชมรายการของผู้ชม โดยการตดัสินใจเลือกลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้าหรือบริการจะพิจารณาจากความ
คุ้มคา่ของเม็ดเงินทีBเสยีไปกบัโอกาสในการรับรู้ของผู้ชมรายการ  

 
7. ความเสีBยงจากการขยายตวัของสืBอโฆษณาประเภทอืBน 

ธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์มีความสมัพันธ์โดยตรงต่อการขยายตวัของอุตสาหกรรมโฆษณา ซึBงปัจจุบนัมีสืBอ
โฆษณาใหม่ๆ เพิBมมากขึ Hน ไม่ว่าจะเป็น สืBออินเตอร์เน็ต สืBอโรงภาพยนตร์ สืBอในห้าง หรือสืBอเคลืBอนทีB เป็นต้น สง่ผลให้
บริษัทตวัแทนโฆษณาและเจ้าของสนิค้าและ/หรือบริการ มีทางเลอืกในการโฆษณาในหลากหลายช่องทางมากขึ Hน ซึBงอาจ
ทําให้งบประมาณการโฆษณาผ่านโทรทศัน์ถกูแบ่งไปลงในสืBอประเภทอืBน ซึBงอาจสง่ผลกระทบต่อยอดรายได้และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทได้  

 

• ความเสีBยงด้านการบริหาร การจดัการ 
1. ความเสีBยงด้านการพึBงพิงผู้บริหารหลกั 

 บริษัทมีผู้บริหารทีBมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการผลิตรายการโทรทศัน์และสืBอบนัเทิงเป็นอย่างดี โดยได้สร้าง
ความนา่เชืBอถือให้กบับริษัท และสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ามาโดยต่อเนืBอง ซึBงหากมีการเปลีBยนแปลงผู้บริหารหลกั
อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทได้  
 

• ความเสีBยงทีBมีผลกระทบตอ่สทิธิหรือการลงทนุของผู้ ถือหลกัทรัพย์ 
1. ความเสีBยงจากการมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทีBมีอํานาจกําหนดนโยบายการบริหาร 

 บริษัทมีกลุม่ครอบครัววรรณภิญโญ เป็นกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 75 ของทุนชําระแล้ว 
(หลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิBมทนุต่อประชาชน) ดงันั Hน บริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อยจึงอาจมีความเสีBยงจากการทีB
กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึBง เนืBองจากการถือหุ้นรวมกนั
เกินกวา่กึBงหนึBง ยกเว้นการกระทําใดก็ตามทีBกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ต้องได้รับอนมุตัิจากทีBประชุมผู้ ถือหุ้น
มากกวา่ 3 ใน 4 ของทนุจดทะเบียนทีBออกชําระแล้ว อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึBงเป็นกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ทา่น จากจํานวนกรรมการทั Hงหมด 8 ทา่น ซึBงกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าทีBในการช่วยเสริมประสทิธิภาพ
และสร้างการตรวจสอบและถ่วงดลุทีBดี รวมถึงสร้างความโปร่งใสในการบริหารจดัการของบริษัท  
 
กรณีพิพาท : - ไมม่ี – 
 
จาํนวนพนักงาน :  
ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีจํานวนพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหาร) จํานวนทั Hงสิ Hน 147 คน 
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ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป : 
 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั Hงขึ Hนโดยนายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ผู้มีประสบการณ์อยู่ใน
สายธุรกิจบนัเทิงมาอย่างยาวนาน เมืBอวนัทีB 30 พฤศจิกายน  2535 โดยบริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการดําเนินธุรกิจเพืBอผลิต
และให้บริการผลติรายการโทรทศัน์ รับจดังานอีเว้นท์ และผลติและจําหนา่ยหนงัสอืพ็อคเก็ตบุ๊ค ขายสืBอโฆษณา โดยบริษัท
มีวิสยัทศัน์ทีBจะเป็นผู้คอนเท้นท์ทางสืBอโทรทศัน์และสืBอทีBเกีBยวข้องของในระดบัแนวหน้าของเมืองไทยด้วยมาตรฐานระดบั
สากล ต่อมาในปี 2538 บริษัทลงทนุก่อสร้างอาคารสํานกังานและสตดูิโอถ่ายทํารายการเพืBอใช้ในการประกอบธุรกิจ และ
เพืBอรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2540 และในปี 2557 มีมติอนมุตัิเพิBมทนุจดทะเบียน
ของบริษัทสาํหรับนํามาลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ครีเอทีส มีเดีย จํากดั (CMED) และบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ 
จํากดั (EM) เพืBอจดัโครงสร้างกลุม่บริษัท สาํหรับการเตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ซึBงภายหลงัการเพิBมทนุดงักลา่ว ทําให้บริษัทเข้าถือหุ้นใน CMED และ EM คิดเป็นร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.99 ของ
ทนุจดทะเบียน CMED และ EM ตามลําดบั ทั Hงนี H ตลอดการดําเนินธุรกิจผลิตรายการตั Hงแต่เริBมต้น จนถึงปัจจุบนั บริษัท
ได้รับรางวลัตา่งๆมากมาย อาทิ รางวลัโทรทศัน์ทองคํา และ รางวลัเมขลา เป็นต้น 
 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม/บริษัทที"เกี"ยวข้อง :  
ณ วนัทีB 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีบริษัทยอ่ย 2 บริษัท ดงันี H 
 
บริษัท ครีเอทีส มีเดีย จาํกัด (“CMED”) 
วนัทีBก่อตั Hง 21 มีนาคม 2554 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์ โดยเน้นผลิตรายการทีBซื Hอลิขสิทธิd

จากตา่งประเทศ (International Format) 
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 10,000,000 บาท 
มลูคา่ทีBตราไว้ตอ่หุ้น 100 บาทตอ่หุ้น 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท CMED เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นจํานวน 99,995 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น

ร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน CMED และมีกรรมการบริษัทร่วมกนักบับริษัท 
 
 
บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จาํกัด (“EM”) 
วนัทีBก่อตั Hง 17 พฤษภาคม 2556 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจบริหารศิลปิน 
ทนุจดทะเบียนและชําระแล้ว 10,000,000 บาท 
มลูคา่ทีBตราไว้ตอ่หุ้น 100 บาทตอ่หุ้น 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท EM เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นจํานวน 99,997 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อย

ละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน EM และมีกรรมการบริษัทร่วมกนักบับริษัท 
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การเพิ"ม(ลด)ทุนในระยะ 3 ปีที"ผ่านมา : 
 (หน่วย : บาท) 

วัน/เดือน/ปี ทุนที"เพิ"ม/(ลด) หลังเพิ"ม/(ลด)ทุน หมายเหตุ/วตัถุประสงค์การใช้เงนิ 

3 สงิหาคม 2557 3,364,700 33,364,700 เพืBอนํามาลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ครีเอทีส 

มีเดีย จํากดั (CMED) และบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทน

เม้นต์ จํากดั (EM) เพืBอจดัโครงสร้างกลุม่บริษัท 

26 กนัยายน 2557 116,635,300 150,000,000 เพืBอเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม สาํหรับการจดั

โครงสร้างทนุ 

24 พฤศจิกายน 2557 50,000,000 200,000,000 เพืBอเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนในวนัทีB 8 พฤษภาคม 

2558 (ขยายกําลงัการผลติรายการโทรทศัน์ ลงทนุ

ในระบบการถ่ายทํา เงินทนุหมนุเวียนในกิจการ) 

 
รอบระยะเวลาบัญชี :  ตั Hงแตว่นัทีB 1 มกราคม ถึงวนัทีB 31 ธนัวาคม 

ผู้สอบบัญชี :            บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จํากดั 
 โดย  

1) นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีB 4298  
2) นางณฐพร พนัธ์ุอดุม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีB 3430  
3) นายพิสฐิ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีB 4095 
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นายทะเบียนหุ้น :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (TSD) 
ที"ปรึกษาทางการเงนิ :  บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั 
ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายหลัก : บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิทีB
เหลือหลงัจากหกัภาษีและสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีBกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึ Hนกบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เงืBอนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะ
คํานึงถึงความจําเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอืBนๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั Hนจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั ทั Hงนี H มติคณะกรรมการของบริษัททีBอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนําเสนอต่อ
ทีBประชุมผู้ ถือหุ้นเพืBอขออนมุตัิ อนึBง คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็น
ควรวา่มีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท ทั Hงนี H จะต้องรายงานให้ทีBประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวถดัไป 
บัตรส่งเสริมการลงทุน : -ไมม่ี- 
จาํนวนผู้ถอืหุ้น : ณ วนัทีB 30 เมษายน 2558 ปรากฏดงันี H 

        จาํนวนราย       จาํนวนหุ้น   %ของทุนชาํระแล้ว                          
                                        (เฉพาะหุ้นสามัญ)  

1 ผู้ ถือหุ้นสามญัทีBเป็น    
 1.1 กรรมการ ผู้จดัการ และผู้บริหาร รวมถงึผู้ ทีBเกีBยวข้อง 8 600,000,000 75.00 
      และบคุคลทีBมีความสมัพนัธ์    
 1.2 ผู้ ถือหุ้นสามญัทีBถือหุ้น  > 5 % โดยนบัรวมผู้ ทีBเกีBยวข้องด้วย  - - - 
 1.3 ผู้มีอํานาจควบคมุ - - - 
2 ผู้ ถือหุ้นสามญัรายยอ่ยทีBถือไมต่ํBากวา่ 1 หนว่ยการซื Hอขาย 4,819 199,981,700 25.00 
3. ผู้ ถือหุ้นสามญัทีBถือตํBากวา่ 1 หนว่ยการซื Hอขาย - - - 
                รวมผู้ถอืหุ้นสามัญทั $งสิ $น               4,827       800,000,000        100.00 

 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ : ณ วนัทีB 30 เมษายน 2558  

ลาํดบัทีB รายชืBอ 
ก่อน IPO หลงั IPO 

จํานวนหุ้น 
ร้อยละของ

ทนุชําระแล้ว 
จํานวนหุ้น 

ร้อยละของ
ทนุชําระแล้ว 

1 กลุ่มครอบครัววรรณภญิโญ 600,000,000 100.00% 600,000,000 75.00% 

 
นางภทัรภร วรรณภิญโญ 189,538,000 31.59% 189,538,000 23.69% 

 
นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ 150,010,800 25.00% 150,010,800 18.75% 

 
นายณฐกฤต วรรณภิญโญ 100,045,600 16.67% 100,045,600 12.51% 

 นางสาวณภทัร วรรณภิญโญ 91,530,800 15.26% 91,530,800 11.44% 
 นางประภาวลัย์ สนธิพนัธ์ 36,180,000 6.03% 36,180,000 4.52% 
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ลาํดบัทีB รายชืBอ 
ก่อน IPO หลงั IPO 

จํานวนหุ้น 
ร้อยละของ

ทนุชําระแล้ว 
จํานวนหุ้น 

ร้อยละของ
ทนุชําระแล้ว 

 นายสพุจน์ พงศ์พิจิตร 24,180,000 4.03% 24,180,000 3.02% 
 นายพิรัฐ เย็นสดุใจ 8,514,800 1.42% 8,514,800 1.06% 
2 กลุ่มตนัตเิมธ   8,055,000 1.01% 

 นางโสภา ตนัติเมธ   3,000,000 0.38% 

 นางจีรนนัท์ ตนัติเมธ   2,975,000 0.37% 

 นายพาชิต ตนัตเิมธ   2,080,000 0.26% 

3 นางสาวบงกช นิBมสมบรูณ์   3,000,000 0.38% 

4 นางประภา ศตีวรรัตน์   2,640,000 0.33% 

5 นายปฐมภพ ชืBนภาณิชย์กิจ   2,020,000 0.25% 

6 นายจิรชาญ กลุประภา   2,000,000 0.25% 

7 นางสาวประวีณา มีชอบธรรม   2,000,000 0.25% 

8 นางอมุาพร วิรยศิริ   2,000,000 0.25% 

9 นายสวุิตร ชินประหษัฐ์   2,000,000 0.25% 

10 นาย สริุยา เทพาคาํ   1,998,000 0.24% 

  รวมผู้ถอืหุ้น 10 ลาํดับแรก   625,713,000 78.21% 

11 ผู้ถอืหุ้นอื"น   174,287,000 21.79% 

 
รวม 600,000,000 100.00% 800,000,000 100.00% 

 
ผู้ถอืหุ้นต่างด้าว : ณ วนัทีB 30 เมษายน 2558 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นตา่งด้าว 16 ราย ถือหุ้นรวมกนั 424,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
0.05% ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
 หมายเหต ุบริษัทมีข้อจํากดัเกีBยวกบัการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ14 วา่ “หุ้นของบริษัท
ยอ่มโอนกนัได้อยา่งเสรี โดยไมม่ีข้อจํากดั เว้นแต ่การโอนหุ้นเช่นนั Hนเป็นผลทําให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อย
ละสีBสบิเก้า (49) ของจํานวนหุ้นทีBได้ออกจําหนา่ยแล้วทั Hงหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดทีBจะทําให้อตัราสว่นการถือหุ้น
ของคนตา่งด้าวของบริษัทเกินอตัราสว่นข้างต้น บริษัทมีสทิธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั Hนได้ 
 
คณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย : 

ชืBอ-นามสกลุ ตําแหนง่ วนัทีBดํารงตาํแหนง่ 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3 สงิหาคม 2557 

2. นางภทัรภร  วรรณภิญโญ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีB
บริหาร 

1 มกราคม 2536 
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ชืBอ-นามสกลุ ตําแหนง่ วนัทีBดํารงตาํแหนง่ 
3. นายสมพงษ์  วรรณภิญโญ กรรมการ  1 มกราคม 2536 

4. นายภษิูต  ไล้ทอง กรรมการ 1 มิถนุายน 2540 

5. นายพิรัฐ  เย็นสดุใจ กรรมการ 1 กรกฎาคม 2557 

6. นายณฐกฤต  วรรณภิญโญ กรรมการ 16 พฤศจิกายน 2553 

7. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 3 สงิหาคม 2557 

8. รศ.ดร.กลัยานี  ภาคอตั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 3 สงิหาคม 2557 

   โดยมีนายสโิรเวฐณ์ ลมิปิวรรณ เป็นเลขานกุารบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ : 

ชื"อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์* ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. นายสทุธิธรรม  จิราธิวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ  
3. รศ.ดร.กลัยานี  ภาคอตั* กรรมการตรวจสอบ  

*เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานรายงานทางการเงิน 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที"และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพืBอให้มัBนใจว่า มีความถกูต้องและเชืBอถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูอย่าง

เพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารทีBรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทั Hงรายไตรมาส

และประจําปี 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit)  ให้มีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั Hง  โยกย้าย  เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอืBนใดทีB

รับผิดชอบเกีBยวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีBเห็นว่าจําเป็นและ

เป็นสิBงสําคญั พร้อมทั Hงนําข้อเสนอแนะเกีBยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในทีBสําคญัและจําเป็นเสนอ

คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้จดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอืBน ๆ ทีBเกีBยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั HงบุคคลซึBงมีความเป็นอิสระเพืBอทําหน้าทีBเป็นผู้ สอบบญัชี รวมถึง

พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทั Hงเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่

มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั Hง 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานทีBยอมรับโดยทัBวไป  
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6. พิจารณารายการทีBเกีBยวโยงกนั หรือรายการทีBอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในเรืBองดงักลา่วให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

ทั Hงนี HเพืBอให้มัBนใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีBยงทีBเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

8. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครั Hง 

9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท  ซึBงรายงาน

ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี H 

(ก) ความเห็นเกีBยวกบัความถกูต้อง  ครบถ้วน  เป็นทีBเชืBอถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกีBยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกีBยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์  หรือกฎหมายทีBเกีBยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกีBยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกีBยวกบัรายการทีBเกีBยวโยงกนั หรือรายการทีBอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีBคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีBตามกฎบัตร 

(Charter) 

(ซ) รายการอืBนทีBเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัBวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีBและความรับผิดชอบทีBได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั Hง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีBของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 

11. ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าทีB ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจดัการผู้บริหาร หรือ

พนกังานของบริษัททีBเกีBยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุหรือสง่เอกสารทีBเห็นวา่เกีBยวข้องหรือจําเป็น 

12. ให้มีอํานาจวา่จ้างทีBปรึกษา หรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คําปรึกษาใน

กรณีจําเป็น 

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน

พร้อมทั HงปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิงานทีBอาจเป็นเหตใุห้การปฏิบตัิงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ในการจดัตั Hงคณะกรรมการ

ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุปี 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

15. ปฏิบัติงานอืBนตามทีBคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าทีBและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1.ประธานกรรมการตรวจสอบ  คราวละ 3 ปี 

2.กรรมการตรวจสอบ  คราวละ 3 ปี 
 

เงื"อนไขในการรับหลักทรัพย์ : - ไมม่ี- 
 
ระยะเวลาห้ามจาํหน่ายหุ้น :  
 ผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนทีBถือหุ้นจํานวน 440,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของทนุ

ชําระแล้วหลงัเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน ให้คํารับรองตอ่ตลาดหลกัทรัพย์วา่ จะไม่นําหุ้นจํานวนดงักลา่วออกจําหน่ายเป็น

ระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัทีBหลกัทรัพย์ของบริษัทเริBมซื Hอขายในตลาดหลกัทรัพย์ โดยเมืBอครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ ถือ

หุ้นดงักลา่วได้รับการผ่อนผนัให้ทยอยขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์ทีBถกูสัBงห้ามขายได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นหรือ

หลกัทรัพย์ทั HงหมดทีBถกูสัBงห้ามขาย และเมืBอครบกําหนด 1 ปี สามารถขายสว่นทีBเหลอืได้ทั Hงหมด  

การผ่อนผันของตลาดหลักทรัพย์ : - ไมม่ี - 

อื"น ๆ ที"สาํคัญ : - ไมม่ี – 
 
สถติิ : 
 บริษัท ทวีี ธันเดอร์ จาํกัด (มหาชน) (TVT)     
                              -------------------- ล้านบาท ---------------------------- บาท/หุ้น* ------------------   

งวดปี 
รายได้ 

จากการ
ประกอบธุรกิจ 

กาํไร
(ขาดทุน) 

สุทธิ 

กาํไร
(ขาดทุน) 

สุทธิ 
เงนิปันผล 

มูลค่าหุ้น
ตามบัญช ี

เงนิปันผล 
ต่อกาํไร 
(%)/1 

ปี 2555 414.31 44.23 0.37 0 1.58 0 
ปี 2556 468.20 28.65 0.24 1.08 1.81 450.00 
ปี 2557 432.84 20.81 0.03 0 0.42 0 

หมายเหตุ : *ปรับปรุงมลูคา่หุ้นทีBตราไว้ให้เป็นมลูคา่เดียวกนัเพืBอการเปรียบเทียบข้อมลูตอ่หุ้น โดยปรับปรุงมลูคา่หุ้นทีBตราไว้ปี 2555 ถึง ปี 
2557 จาก 100.00 บาท/หุ้น (มลูคา่พาร์เดิม) เป็น 0.25 บาท/หุ้น 
*การจา่ยเงินปันผล เป็นการจา่ยจากผลการดําเนินงานของปีก่อนหน้า 
/1 – คํานวณจากเงินปันผลจา่ย ÷ กําไรสว่นทีBเป็นของบริษัทใหญ่ 
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งบการเงนิ : 
บริษัท ทวีี ธันเดอร์ จาํกัด (มหาชน) 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีงวดปี 2555 – 2557 

สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

สิ $นสุด 31 ธ.ค. 55 สิ $นสุด 31 ธ.ค. 56 สิ $นสุด 31 ธ.ค. 57 
ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท %  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 66.63 21.21% 71.00 18.31% 67.27 17.14% 
ลกูหนี Hการค้าและลกูหนี HอืBน 70.16 22.33% 147.36 38.00% 80.63 20.55% 
เงินให้กู้ ยืมระยะสั Hนแก่กรรมการหรือกิจการทีBเกีBยวข้อง
กนั 

- - 18.26 4.71% - 0.00% 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 19.30 6.14% 15.63 4.03% 13.35 3.40% 
สว่นของคา่เชา่จา่ยลว่งหน้าทีBถึงกําหนดภายในหนึBงปี 0.86 0.27% - - - 0.00% 
เงินลงทนุระยะสั HนอืBน 10.65 3.39% - - - 0.00% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอืBน 1.80 0.57% 3.40 0.88% 13.10 3.34% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 169.40 53.93% 255.64 65.92% 174.35 44.43% 
เงินลงทนุระยะยาวอืBน 2.11 0.67% 4.50 1.16% - 0.00% 
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ Hาประกนักบัสถาบนัการเงิน 9.58 3.05% 5.27 1.36% 1.40 0.36% 
อสงัหาริมทรัพย์เพืBอการลงทนุ     103.93 26.49% 
ทีBดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 123.10 39.19% 116.40 30.02% 105.70 26.94% 
คา่เชา่จา่ยลว่งหน้าระยะยาว 5.24 1.67% - - - 0.00% 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.20 0.38% 0.76 0.20% 0.68 0.17% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3.12 0.99% 4.66 1.20% 5.87 1.49% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืBน 0.37 0.12% 0.57 0.15% 0.47 0.12% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 144.73 46.07% 132.16 34.08% 218.04 55.57% 
รวมสินทรัพย์ 314.12 100.00% 387.80 100.00% 392.40 100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.95 2.53% 6.66 1.72% - 0.00% 
เงินกู้ ยืมระยะสั Hน     20.00 5.10% 
เจ้าหนี Hการค้าและเจ้าหนี HอืBน 47.87 15.24% 83.24 21.46% 41.18 10.50% 
สว่นของหนี Hสินตามสญัญาเชา่ทางการเงินทีBถึงกําหนด
ชําระภายในหนึBงปี 

0.65 0.21% 0.70 0.18% 1.03 0.26% 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 2.88 0.92% 2.91 0.75% - 0.00% 
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย  0.00%  0.00% - 0.00% 
รายได้รับลว่งหน้า  0.00%  0.00% - 0.00% 
หนี HสินหมนุเวียนอืBน 24.91 7.93% 19.04 4.91% 9.66 2.46% 

รวมหนี $สินหมุนเวียน 84.27 26.83% 112.54 29.02% 71.88 18.32% 
เงินมดัจํา 0.47 0.15% - 0.00% - 0.00% 
เงินกู้ ยืมระยะยาว     55.00 14.02% 
หนี Hสินตามสญัญาเชา่ทางการเงิน 1.73 0.55% 1.03 0.27% - 0.00% 
หนี Hสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.30 0.09% 0.22 0.06% 0.16 0.04% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8.65 2.75% 10.01 2.58% 11.33 2.89% 

รวมหนี $สินไม่หมุนเวียน 11.14 3.55% 11.27 2.91% 66.49 16.94% 
รวมหนี $สิน 95.41 30.37% 123.81 31.93% 138.37 35.26% 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
(ต่อ) 

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 
(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ 

สิ $นสุด 31 ธ.ค. 55 สิ $นสุด 31 ธ.ค. 56 สิ $นสุด 31 ธ.ค. 57 
ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท %  

ทนุจดทะเบียน      30.00  9.55% 30.00  7.74% 200.00  50.97% 
ทนุทีBออกและชําระแล้ว      30.00  9.55% 30.00  7.74% 150.00  38.23% 
สว่นเกิน (สว่นลด) จากการตีราคาเงินลงทนุเผืBอขาย        0.61  0.19% (0.41) -0.10%            -   0.00% 
ทนุสํารองตามกฏหมาย        3.00  0.96% 3.00  0.77% 3.34  0.85% 
กําไรสะสมทีBยงัไมไ่ด้จดัสรร    156.10  49.69% 184.75  47.64% 75.64  19.28% 
สว่นเกินทนุจากการปรับโครงสร้างของกลุม่บริษัท         25.05  6.38% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่    189.71  60.39% 217.35  56.05% 254.02  64.74% 
สว่นได้เสยีทีBไมมี่อํานาจควบคมุ      29.01  9.23% 46.65  12.03%            -   0.00% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   218.71  69.63%  264.00  68.08%   254.03  64.74% 
รวมหนี $สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 314.12  100.00% 387.80  100.00%  392.40  100.00% 

 

สรุปรายการงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 
(ตรวจสอบ)  

งบการเงนิรวม 
(ตรวจสอบ) 

งวดบัญชี 31 ธ.ค. 55 งวดบัญชี 31 ธ.ค. 56 งวดบัญชี 31 ธ.ค. 57 

ล้านบาท %  ล้านบาท %  ล้านบาท %  

รายได้คา่โฆษณา 327.82  79.13% 375.51  80.20% 321.93  74.38% 

รายได้จากการให้บริการ 86.08  20.78% 87.86  18.76% 107.65  24.87% 

รายได้จากการบริหารศิลปิน     4.59  0.98%       3.14  0.73% 

รายได้จากการขายหนงัสือ 0.41  0.10% 0.25  0.05%  0.12  0.03% 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 414.31  100.00% 468.20  100.00% 432.84  100.00% 

ต้นทนุการโฆษณา 213.73  51.59% 251.05  53.62% 227.36  52.53% 

ต้นทนุการให้บริการ 53.48  12.91% 74.17  15.84% 74.90  17.30% 

ต้นทนุการบริหารศิลปิน         5.00  1.07%       2.23  0.51% 

ต้นทนุขาย 0.25  0.06% 0.16  0.03% 0.09  0.02% 

รวมต้นทุนขายและบริการ 267.46  64.56% 330.38  70.56% 304.58  70.37% 

กําไรขั Hนต้น 146.84  35.44% 137.83  29.44% 128.27  29.63% 

รายได้อืBน 5.70  1.38%  6.54  1.40%       1.58  0.37% 

กําไรก่อนคา่ใช้จา่ย 152.55  36.82% 144.37  30.83% 129.85  30.00% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 10.92  2.64% 5.37  1.15%       3.84  0.89% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 60.48  14.60% 65.13  13.91%   77.97  18.01% 

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 81.15  19.59% 73.87  15.78% 48.04  11.10% 

ต้นทนุทางการเงิน 0.71  0.17%     0.27  0.06%       3.83  0.89% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 80.45  19.42%  73.60  15.72% 44.20  10.21% 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 18.96  4.58% 17.30  3.69% 10.08  2.33% 

การแบง่กําไร       
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         สว่นทีBเป็นของบริษัทใหญ่ 44.23 10.68% 28.65 6.12% 20.81 4.81% 

         สว่นทีBเป็นของสว่นได้สว่นเสียทีBไมมี่อํานาจควบคมุ 17.26 4.16%  27.64 5.90% 13.31 3.08% 

กาํไรสุทธิสาํหรับปี  61.49  14.84% 56.30  12.03% 34.13  7.88% 
 
หมายเหต:ุ       - รายได้ค่าโฆษณา เป็นรายได้ค่าโฆษณาทีBเกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการโทรทศัน์ของบริษัทและ CMED 

- รายได้จากการให้บริการ เป็นรายได้ทีBเกิดจากการรับจ้างผลิตรายการโทรทศัน์และการรับจ้างจดังานอีเว้นท์ของบริษัทและ CMED 
  - รายได้จากการบริหารศิลปิน เป็นรายได้ของบริษัทและ EM ซึBงเริBมมีรายได้จากการบริหารศิลปินในปี 2556 โดยบริษัทและ EM มีรายได้จากการบริหาร

ศิลปินรวมเท่ากบั 4.59 ล้านบาท และ 3.14 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลําดบั  
  - รายได้จากการขายหนงัสือ หมายถึง รายได้ทีBเกิดจากการผลิตและจําหน่ายหนงัสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ทีBจดัทําขึ Hนจากการนําเนื HอหาทีBได้รับความสนใจในรายการ

โทรทัศน์ทีBผลิตขึ Hน มารวบรวมจัดทําเป็นพ็อคเก็ตบุ๊คจําหน่าย รวมทั Hงหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์มมุมองของผู้บริหารบริษัท ทั Hงนี H ในอนาคตบริษัทมี
นโยบายทีBจะจดัประเภทธุรกิจดงักลา่วเป็นกิจกรรมทําประโยชน์และเป็นสืBอสร้างสรรค์ต่อสงัคม (CSR) เป็นหลกั 

  - รายได้อืBนๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื HนทีBในห้างสรรพสินค้า รายได้จากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ดอกเบี Hยรับ รายได้จากการ
จําหน่ายอปุกรณ์ประกอบฉากและอุปกรณ์สํานักงาน และรายได้จากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว ทั Hงนี H ในปี 2555 ถึงปี 2556 บริษัทมีรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการพื HนทีBในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึBงเท่ากับ 3.17 ล้านบาท และ 2.66 ล้านบาท ตามลําดับ โดยบริษัทได้ขายสิทธิการเช่าดังกล่าวในช่วง
ปลายไตรมาสทีB 3 ปี 2556 และทําให้เกิดกําไรจากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายลว่งหน้าจํานวน 1.15 ล้านบาท 

 

สรุปรายการงบกระแสเงนิสด 

ข้อมูลทางการเงนิรวมเสมือน 

(ตรวจสอบ) 
งบการเงนิรวม 

(ตรวจสอบ) 
สิ $นสุด 31 ธ.ค. 55 สิ $นสุด 31 ธ.ค. 56 สิ $นสุด 31 ธ.ค. 57 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 65.08  24.68  53.85  

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ 13.38  (8.32) (84.08) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (60.20) (10.71) 33.15  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิBมขึ Hน(ลดลง)สทุธิ 18.27  5.65  2.93  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - ยอดต้นปี 40.42  58.68  64.33  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - ยอดสิ Hนปี 58.68  64.33  67.26  

 
จดัทําโดย :  บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จํากดั 
  

 
ขา้พเจา้ขอรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 
(ประทับตราบรษัิท) 

 
 
 
 

 
     
    (นายพรัิฐ เย็นสดุใจ)                    
 กรรมการ 

                                                     
    (นายณฐกฤต วรรณภญิโญ) 

                                  กรรมการ                                  

  


