
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 

หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

บริษัท เวฟ เอน็เตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 
 

 
 
 

การเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2559 และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วนัที่ 3 มีนาคม 2559 

ในอัตราส่วน 3.333333 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (ผู้ถอืหุ้นสามารถจองซือ้เกนิสทิธิได้) 

 

ระยะเวลาจองซือ้ 

21 - 25 มีนาคม 2559 

 



 

ค าชีแ้จงส าคัญที่ควรทราบ 

 โดยการรบัหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ฉบบันี้ (“หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ”) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกบัค าชี้แจงและเงื่อนไขต่างๆตามรายละเอียดที่ระบุ

ดา้นล่างนี ้

 การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นในครั้งนีเ้ป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ ใน

ประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) บริษัทฯ มิไดจ้ดทะเบียนและจะไม่ด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานก ากบัดูแล

หลกัทรพัย์ในประเทศอืน่ใด หรือภายใตข้องกฎหมายประเทศอืน่ใด 

 หา้มมิใหผู้ถื้อหุน้เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนงัสือแจ้งการจดัสรรฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยหนงัสือแจ้ง

การจัดสรรฯ ฉบบันี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซ้ือหรือซ้ือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในประเทศอื่นใด บริษัทฯ 

ขอใหผู้ถื้อหุน้ทีไ่ดร้บัหนงัสือการจดัสรรฯ ตรวจสอบข้อจ ากดัเกี่ยวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์และการเสนอขายหลกัทรัพย์

ในประเทศซ่ึงผูถื้อหุน้มีภูมิล าเนาหรือถือสญัชาติด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บคุคลใดๆ ฝ่าฝืนข้อจ ากดั

ดงักล่าว 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ  บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

สถานท่ีตัง้  อาคารมาลนีนท์ทาวเวอร์ ชัน้ 15 เลขที่ 3199  ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม. 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ มีมติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
22/2558 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2558 และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2559  

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติในการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 
2559 มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป จ านวนไม่เกิน 97,200,000 บาท 
แบ่งเป็น 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นใน
อตัรา 3.333333 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  3.1  หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

ประเภทของหุ้นเพิ่มทนุ : หุ้นสามญัที่ออกใหม ่

ทนุจดทะเบียนช าระแล้วเดิม 
(ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558) 

: 324,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 324,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

เพิ่มทนุจดทะเบียน : จ านวน 97,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
324,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 421,200,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 97,200,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนช า ระแล้วหลังจาก      
เพิ่มทนุในครัง้นี ้

: 421,200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 421,200,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

(ในกรณีที่มีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครบทัง้จ านวนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่
(Right Offering)) 
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จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม : ไมเ่กิน 97,200,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : 3.50 บาท 

อตัราสว่นจองซือ้ : 3.333333 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่

ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น
เดิม โดยมีอตัราส่วนการจองซือ้ตามที่ระบขุ้างต้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้สทิธิจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนได้ 

วิธีการจดัสรร : 1 .  บ ริ ษัทจะจัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุนของบ ริ ษัทจ านวน 
97,200,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซือ้เท่ากับ 
3.333333 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.50 
บาท หากมีเศษของหุ้ นเหลือจากการค านวณตามการจัดสรร
ดงักลา่ว ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้  

      2.  ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราที่
ก าหนดไว้นี ้แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการ
จดัสรรหุ้นให้ส าหรับจ านวนที่มีการใช้สทิธิเกินนี ้ก็ตอ่เมื่อมีหุ้นเหลอื
จากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วน
ทัง้หมดแล้วเทา่นัน้ 

      3.  ในกรณีที่หุ้ นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจ านวนน้อยกว่า
จ านวนที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่
เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิแต่ละรายตามสดัสว่นการถือ
หุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที่ได้จองซือ้หุ้นเกินกวา่สิทธิของตนแต่ละ
ราย โดยการจดัสรรหุ้นดงักลา่วให้ด าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้น
เหลือจากการจัดสรร และผู้ ถือหุ้นจะต้องท าการจองซือ้และช าระ
สว่นที่เกินนีพ้ร้อมกบัการจองซือ้ และช าระเงินค่าจองซือ้ของหุ้นที่
ตนมีสทิธิจองซือ้ตามสว่น 

      4.  ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ และให้น าเศษของหุ้นดงักลา่ว
ไปรวมกบัหุ้นท่ีเหลอืจากการจองซือ้ที่ผู้ ถือหุ้นบางรายสละสิทธิหรือ
ไมไ่ด้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้ช าระเงินค่า
จองหรือด้วยเหตผุลอื่นใด (รวมกนัเรียกว่า”หุ้นสว่นที่เหลือ”) เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น 
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4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิจองซือ้ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัที่ 2 มีนาคม 2559 
และให้รวบรวมช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 

5. ก าหนดการจองซือ้หุ้นและรับช าระเงนิ 

5.1   ก าหนดวันจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

              วนัท่ี 21 - 25 มีนาคม 2559 (5 วนัท าการ) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.  

5.2  สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระค่าจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ที่ตวัแทนรับจองซือ้ (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

540  อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 405 514 และ 526   

โทรสาร 02-254-7308 , 02-658-5799 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือหุ้นมีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และมีหุ้นสามญัของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสาร และยื่น
เร่ืองให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ 
สถานท่ีรับจองซือ้ตามที่แสดงข้างต้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร 

5.3  วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อม
ทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยผู้จองซือ้หรือผู้ รับมอบอ านาจยื่นเอกสารประกอบ 
การจองซือ้และช าระเงินค่าหุ้นเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ณ สถานที่รับจองหุ้น โดยในการช าระเงินค่าหุ้น ให้
ช าระด้วยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

5.3.1 กรณีช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  

  ติดตอ่สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุ โดยช าระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 
ที่ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย  “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)”       
ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วนัท าการเทา่นัน้ โดยเช็คจะต้องลง
วนัท่ีไมเ่กิน 23 มีนาคม 2559 
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 จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จ านวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือเกิน
กวา่สทิธิ 

 กรุณาระบ ุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น) ช่ือ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

 ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

วนัท่ี 21 - 23 มีนาคม 2559 ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

5.3.2  กรณีช าระด้วยเงินโอนเข้าบญัชี  

 ฝาก/โอนเงิน เข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทฯ 

 ช่ือบญัชี     “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)” 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา อาคารมาลีนนท์ 

ประเภทบัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 014-3-00582-5 

 ฝาก/โอนเงินเพียงครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิหรือเกินกวา่สทิธิ 

 กรุณาระบ ุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น) ช่ือ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ ไว้ในหลกัฐานใบน าฝาก/โอนเงิน ที่ได้ช าระเงินคา่จองซือ้ 

 ก าหนดการรับจองซือ้กรณีช าระด้วยเงินโอน 

โอนด้วยเงนิสด วนัที่ 21 - 25 มีนาคม 2559 ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

โอนด้วยเช็ค   วนัท่ี 21 - 23 มีนาคม 2559 ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

กรณีที่ใช้เช็คในการโอนเงิน เช็คดงักลา่วต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน 1 วนัท าการ หรือใช้
ระยะเวลาเช่นเดียวกนักับกรณีการช าระเงินด้วยเช็คที่ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกั
บญัชีกรุงเทพฯ เทา่นัน้ 

บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ) จะไม่รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เป็นเงนิสด  

ทัง้นี ้จ านวนเงินที่ผู้ จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน จะต้องสทุธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ คา่ภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุจะถือว่ายอดสทุธิดงักลา่ว
เป็นจ านวนสทุธิที่ผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ  

5.4  เอกสารประกอบการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้ 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงันี ้
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1) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซือ้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และ
ชดัเจน ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ 1 ฉบบัเทา่นัน้ 

2) ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาด้วย 5) ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ 

3) เอกสารประกอบการแสดงตน 

 บคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บตัร
ประชาชน พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้ เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) โดยลายมือช่ือ
นัน้ จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื อ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนทกุฉบบั ใน
กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือสกุลไม่ตรงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2559 หรือในใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แนบส าเนาเอกสาร
ที่ออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือสกุล เป็นต้น พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  

ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึง่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล(ถ้า
มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ และหนงัสอืรับรองของบริษัทที่มีอายไุมเ่กิน 
6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือ
ช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท า หรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 
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ในกรณีผู้จองซือ้เลือกฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 
600 จะต้องกรอกเอกสารแนบท้ายใบจองเพิ่มเติม (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA ( Foreign 
Account Tax Compliance Act ) 

4) เอกสารการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ พร้อมแนบเอกสารการช าระเงิน ดงันี ้

 กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

ผู้ ถือหุ้นแนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีใน
กรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ และเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ดงักลา่ว ต้องลงไม่เกิน
วนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ทัง้นี ้ให้เขียนช่ือ – นามสกลุของผู้จองซือ้ พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้
ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ด้วย 

 กรณีช าระด้วยการโอนเงินเข้าบญัชี 

ฝาก/โอนเงินเข้าบญัชี 

“บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน)” 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา อาคารมาลีนนท์ 

ประเภทบัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 014-3-00582-5  

และแนบใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร มาพร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้ 
ทัง้นี ้ให้เขียนช่ือ – นามสกุลของผู้จองซือ้ พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงัใบน าฝาก
ช าระเงิน (pay-in slip) ด้วย 

5) หนงัสอืมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มอบอ านาจ และผู้ รับมอบ
อ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

5.5  การน าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ยืนยนัการจองซือ้และการช าระเงิน โดยสง่เอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้น เอกสารประกอบการแสดงตน และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ มายงัสถานที่รับจองซือ้หุ้น
(แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 405 514 และ 526  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ) จะไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทางไปรษณีย์และทางโทรสาร หากผู้ ถือหุ้นรายใดไมจ่ดัสง่เอกสารมาที่ตวัแทนของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด หรือไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนัน้สละสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

5.6  เงื่อนไขการจองซือ้ 

1) ผลแหง่การจองซือ้หุ้นสามญัจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค 
หรือ ดร๊าฟท์ เพื่อช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อย 

2) ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นแล้ว จะไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

3) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือบริษัทฯ ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไมว่า่กรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามที่
บริษัทฯ ก าหนดไว้ หรือผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมูลในใบจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่
ชดัเจน  หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ใน   การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะถือว่า
ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

4) ผู้ ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ
การจองซือ้หุ้นครัง้นี ้

5.7  วิธีคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้าม)ี 

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นหรือผู้ ถือหุ้นจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิแต่ได้รับการจดัสรรไม่ครบตามความประสงค์ บริษัทฯ จะคืนเงินตามจ านวนหุ้นที่
ไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยไมม่ีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายช่ือผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจดัสง่เช็คดงักลา่ว
ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น (ซึง่ตรงกบั
วนัท่ี 5 เมษายน 2559) ตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 3 มีนาคม 2559  
ทัง้นีไ้มว่า่ในกรณีใดๆ  หากได้มีการสง่เช็คคา่จองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ 
หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป และผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็ค
ธนาคาร 

5.8  วิธีการส่งมอบหุ้น 

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

5.8.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
(“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น  
ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ซึง่ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับการ
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จดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซือ้
อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
แล้ว  

5.8.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์  บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับ
จดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีของ บริษัท 
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ 
ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น เมื่อผู้จองซือ้ต้องการขายหุ้น ผู้จองซือ้จะต้องถอนหุ้น
ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ๆ ก าหนด ในกรณีนี  ้ผู้จองซือ้จะ
สามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของ
บริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้จองซือ้ได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 
ดงักลา่วแล้ว 

5.8.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ จองซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ 
บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั  “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นที่       
ผู้จองซือ้ฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้
หุ้ น ซึ่งในกรณีนีผู้้ จองซือ้จะสามารถขายหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ได้ทันทีที่        
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ในกรณีข้อ 6.8.3 นีช่ื้อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์
จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการส่ง
มอบหุ้นดงักลา่ว โดยออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” 
และน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ ออก
หลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

ผู้ ถือหุ้นที่ใช้สทิธิในการจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตามที่ระบไุว้ด้านหลงัใบจอง)ที่ผู้ ถือหุ้น
มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร
เข้าบญัชีดงักลา่วให้ถกูต้อง หากระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง 
จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหาย
ของหุ้นหรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้นคืน 

ในกรณีที่กรอกรายละเอียดดงักลา่วไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสง่มอบหุ้นดงักลา่ว โดย
ออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุเข้าฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ   โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 
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600 ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ที่
ได้รับจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

ทัง้นี ้ หากผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิที่จะน าหุ้นสามญันัน้เข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ 

5.9  การสละสิทธ์ิการจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธ์ิจองหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ หรือไมไ่ด้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่ก าหนด หรือกรอกข้อมูลหรือน าส่งเอกสารไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่ประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ี
เสนอขายในครัง้นี ้

5.10 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1) ในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินค่าหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ) จะลงลายมือช่ือผู้ รับจองเพื่อออกหลกัฐานการรับจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทนุ 
(สว่นท้ายของใบจองซือ้) เพื่อเป็นหลกัฐานให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยผลแห่งการจอง
ซือ้จะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ได้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นเพิ่มทนุท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

2) ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่จองซือ้แล้วจะไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

3) ช่ือผู้จองซือ้ และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกัน หากเป็นเลขบัญชีที่ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบคุคลอื่น จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าบญัชีได้ ในกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวโดยการออกหุ้นไว้ในช่ือ  “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ  
โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึง่อาจท าให้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถซือ้ขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้ได้ทนัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4) โปรดระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ตามที่ระบไุว้ด้านหลงัใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้จอง
ซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการ
จดัสรรเข้าบญัชีดงักลา่วให้ถกูต้อง หากไม่ถกูต้อง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้ นสามญัเพิ่มทนุเข้าบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึง่ทางบริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ
ต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้ นสามัญเพิ่มทุนคืนหรืออาจสูญหาย และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นกรอก
รายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการสง่มอบหุ้นดงักลา่ว โดยการออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าฝากไว้กบั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ   โดยน าเข้าบญัชี
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ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์  สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุท่ีจองซือ้ได้ทนัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5) หากผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมส่ามารถช าระค่าจองซือ้หุ้นดงักลา่วภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ
ก าหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่มิใช่ความผิดของ
บริษัทฯ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นตามที่ก าหนด  หรือ
ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบถ้วนหรือไม่ชดัเจน หรือน าสง่เอกสารที่
ใช้ประกอบการจองซือ้ไมค่รบถ้วน บริษัทฯ มีสทิธิที่จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว 

6) หากการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบของผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย จะท าให้สดัส่วน
การถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวเกินกวา่จ านวนร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่างด้าว
ดงักลา่ว โดยผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวดงักลา่วอาจไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพียง
บางสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวที่เหลอือยู ่อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืจากกรณีการจดัสรรดงักลา่วตอ่ไป 

7) หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระ
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั 

8) หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทฯ 
เห็นสมควร 

9) บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ) ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการ
ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน  

6.1 เพื่อช าระหนีท้ีถ่ึงก าหนดช าระบางสว่น 
6.2 ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.1 เสริมสร้างโครงสร้างเงินทนุ ชว่ยให้บริษัทฯ สามารถระดมทนุได้เพิม่มากขึน้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการขยายการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มเงินทนุหมนุเวียน 

7.2 ลดภาระคา่ใช้จ่ายทางการเงิน สง่ผลตอ่ก าไรสทุธิของบริษัทฯ ที่ดขีึน้ 
7.3 เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพียงพอตอ่การรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจบุนัและที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 
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8. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 นโยบายเงินปันผล 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม หลงัหกัเงิน
ส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่าง ๆ 
ตอ่ไปนีม้าพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

8.2 หุ้นสามญัที่ออกใหม่จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หากผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วมีรายช่ือปรากฎอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 

9. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลของแตล่ะปี  

สิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นสว่นที่เพิ่มทนุ รวมถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียงและจองซือ้หุ้นจะเทียบเท่ากบัสิทธิ
ของหุ้นสามญัเดิมทกุประการ 
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ส่วนที่ 2. ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทฯ 

ช่ือบริษัทฯ:  บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) 

ช่ือยอ่:   WAVE 

เลขทะเบียนบริษัทฯ: 0107536000978 

สถานท่ีตัง้:             อาคารมาลนีนท์ทาวเวอร์ ชัน้ 15 เลขที่ 3199  ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กทม. 

โทรศพัท์:  0-2665-6705 

โทรสาร:  0-2665-6750 

เว็ปไซต์:  www.wave-groups.com 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ 

2.1 การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

2.1.1 สรุปภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทเมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน 2536 ปัจจุบนั
มีทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว 324,000,000 บาท (สามร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) และได้เปลี่ยนช่ือจาก 
บริษัท ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2552 โดยมีวตัถุประสงค์เร่ิมแรก
จดัตัง้ คือ การผลิตตลบัวีดีโอเทปทัง้ชนิดไม่บรรจุ Magnetic Tape หรือ V-O และ ชนิดบรรจุ Magnetic 
Tape หรือ V-Cassette ปัจจุบนั กลุ่มบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากธุรกิจบนัเทิงสู่ธุรกิจ
บนัเทิงสูไ่ลฟ์สไตล์และบนัเทิง โดยมีการประกอบธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยรายการโทรทศัน์ 

2. ให้บริการจดัแสดงคอนเสร์ิต และการจดักิจกรรมตา่งๆ 

3. เป็นผู้ ถือลขิสทิธ์ิและจดัจ าหนา่ยละครไทยของสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสชี่อง 3 

4. ให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาองักฤษโรงเรียนเอกชน ภายใต้ช่ือสถาบนัสอนภาษา  
Wall Street English (“WSE”) 

5. ให้บริการจ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม ภายใต้ช่ือ “Jeffer Steak” 
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การเปลีย่นแปลงที่ส าคญั 

ปี 2545 : บริษัทได้หยดุด าเนินการผลิตตลบัวีดีโอสินค้าหลกั 

ปี 2550 : บริษัทได้ยกเลิกส่วนงานธุรกิจจดัหาและจดัจ าหน่ายภาพยนตร์พร้อมลิขสิทธ์ิ 

ปี 2553 : บริษัทได้ขยายธุรกิจด้านบนัเทงิ โดยการเป็นผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายรายการโทรทศัน์ 

ปี 2554 

 

: 1. ท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2554 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทลงทนุเพิ่มในบริษัท ไทย โซล่าร์ 
เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (TSE) ซึง่ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ เพ่ือจ าหน่าย
ให้ภาครัฐและเอกชนจาก 10% เป็นไม่เกิน 35% ของทนุจดทะเบียน TSE 

: 2. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ TSE มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนใน TSE คิดเป็นสัดส่วน 25% ของทุนจด
ทะเบียน TSE 

: 3. บริษัทช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุใน TSE เพิ่ม 117.5 ล้านบาท รวมเป็น 149.5 ล้านบาท คิดเป็นเงิน
ลงทนุใน TSE 10.9% ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้วใน TSE 

ปี 2555 : บริษัทได้ขยายธุรกิจด้านบนัเทงิ โดยการเป็นผู้ให้บริการจดัแสดงคอนเสิร์ตและกิจกรรมตา่งๆ 

ปี 2556 : 1. บริษัทได้ขยายธุรกิจด้านบนัเทงิ โดยการเป็นผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ 

: 2. เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2556 นายประชา มาลีนนท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตัง้นายแมทธิว กิจโอธาน ให้ด ารงต าแหน่งแทน เม่ือวนัท่ี 7 
ตลุาคม 2556 

: 3. บริษัทช าระค่าหุ้นเพิ่มทนุใน TSE เพิ่มอีก 104.7 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทนุ 341.2 ล้านบาท 
ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นครบ 25% ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้วใน TSE 

ปี 2557 : 1. เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2557 บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจ Lifestyle สถาบนัสอนภาษาองักฤษ
ภายใต้ช่ือ “Wall Street English” โดยการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซ
สจ ากดั (EES) ซึง่เป็นไปตามมตท่ีิประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 21/2557 ประจ าปี 2557 ในวนัท่ี 
25 เมษายน 2557 

: 2. บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นท่ีเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป (IPO) ของ TSE จ านวนหุ้น 22 ล้านหุ้น ท่ีราคา
3.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 85.80 ล้านบาท คิดเป็นเงินลงทนุใน TSE 20% ของทนุจดทะเบียนท่ี
เรียกช าระแล้วใน TSE 

: 3. เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ขยายธุรกิจ Lifestyle เพิ่มเติมในธุรกิจร้านอาหาร สเต็ก
ภายใต้ช่ือ “Jeffer Steak” โดยการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท เจฟเฟอร์เรสโตรองต์  จ ากดั ผ่าน
บริษัท เวฟฟู้ ดกรุ๊ป จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 
7/2557 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 

ปี 2558 : เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจบนัเทงิ โดยการเข้าซือ้หุ้นจ านวน 86 ล้านหุ้น คิด
เป็น 50% ของทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้านการส่ือสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร ภายใต้ช่ือ “Index” ตามมตท่ีิประชมุกรรมการครัง้ที่ 3/2558 เม่ือวนัท่ี 24 
มิถนุายน 2558 
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2.1.2 โครงสร้างกลุ่มธุรกจิ  

บริษัทมีนโยบายแบ่งการด าเนินงานในลักษณะกลุ่มธุรกิจโดยมีโครงสร้างก ารถือหุ้ นของบริษัท               
เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ 1/ หยดุด าเนินงานชัว่คราว 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

บมจ. ไทย โซล่าร์ เอน็เนอร์ย่ี         20% 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บจ. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป                     100% 

บจ. เวฟ ทีวี                       100% 

บจ. เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์          100% 

บจ. เวฟ พคิเจอร์ส 1           100% 

บจ. เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส  100% 

บมจ. อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ วลิเลจ     50% 

บจ. อีเว้นท์ โซลูช่ันส์                   100% 

บจ. เทรเบียง                       100% 

บจ. ไอ ซี วี เอก็ซ์                        89% 

บจ. ซึวดึี ออแกไนเซอร์ 1               100% 

บจ. อนิเดก็ซ์ ครีเอทีฟ ออนไลน์ 70% 

บจ. อนิสปาย อมิเมจ              60% 

บจ. มีเดีย วช่ัิน (1994)             51% 

บจ. เอน็ไวโรเซล (ประเทศไทย) 50% 

บจ. บลูมีเดีย คอมมวินิเคช่ันส์       60% 

บจ. บิก๊ อีเว้นท์                        50% 

บจ. อนิเดก็ซ์ แอนด์ วี             50% 

บจ. อนิเดก็ซ์ แอนด์ เอม็             50% 

บจ. แมก็ซ์ ครีเอทีฟ            50% 

บจ. แฮปปิโอ้             33% 

บจ. ทาวน์ แบรนด์ดิง้           20% 

บริษัทร่วม 

กิจการร่วมค้า 

กิจการร่วมค้า ไอ ดี ท ู              67% 

กิจการร่วมค้า อนิเดก็ซ์ ดี103 มาโก้   70% 

กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี63   63% 

กิจการร่วมค้า อนิเดก็ซ์ ซิตีนี้ออน     50% 

 

 

 

บริษัทยอ่ย 

บริษัทร่วม 

กิจการร่วมค้า 

บจ. ไอธิง้แอด็             40% 
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2.1.3 โครงสร้างรายได้ ปี 2556-2558 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ด าเนินการโดย 

%การถือหุ้น
ของ WAVE
หรือบริษัท

ย่อย 

ปี2556 ปี2557 ปี2558 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายได้ 

1. ร้านอาหาร  JEFFER 100 - - 57 9 723 33 

2. สถาบนัสอนภาษา  EES 100 - - 464 70 716 33 

3. กิจกรรมทางการตลาด 1/ Index Group 50 - - - - 546 25 

4. ผลิตและจดัจ าหน่ายรายการ
ทางโทรทศัน์ 

WAVE TV 100 179 62 65 10 98 4 

5. ให้บริการจดัแสดงคอนเสิร์ต 
ธุรกิจเพลง และบริหารศลิปิน 

WAVE  57 20 42 6 84 4 

6. ผลิต และจดัจ าหนา่ย
ภาพยนตร์ 

WAVE Pictures 100 40 14 - - - - 

7. รายได้อ่ืน ทกุบริษัท  13 4 38 6 16 1 

รวมรายได้ 289 100 666 100 2,183 100 

หมายเหตุ: 1/ บริษัทฯ ได้เข้าซีอ้หุ้นจ านวน 86 ล้านหุ้น คดิเป็น 50% ของทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แล้ว ของบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 
จ ากัด (มหาชน) (Index) เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 และเน่ืองจากบริษัทฯ มีอ านาจควบคุมใน Index ส่งผลใหบริษัทฯ ต้องรับรู้รายได้ 
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนจากธุรกิจกิจกรรมทางการตลาด ในขณะท่ีรับรู้ส่วนแบ่งก าไรตามสดัส่วนของการลงทนุเพียง 50% ตัง้แต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา    

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

2.2.1 ธุรกิจผลิต รับจ้างผลิต และจดัจ าหน่ายรายการทางโทรทัศน์ 

  (ด าเนินงานภายใต้ บจ. เวฟ ทีวี (“บริษัทฯ”)) 

ก. ธุรกิจผลิต และจัดจ าหน่ายรายการทางโทรทัศน์ 

1) ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ด าเนินธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายรายการโทรทศัน์ โดยการแบ่งเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศ
รายการ โทรทศัน์ และขายโฆษณา โดยมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา รายได้จากการโปรโมท
สินค้าและบริการในรายการ โทรทัศน์ ปัจจุบัน รายการโทรทัศน์ของกลุ่มบริษัทที่แพร่ภาพทาง
สถานีโทรทศัน์ มีจ านวน 1 รายการคือรายการ จดุนดัภพ ออกอากาศ ทกุวนัเสาร์ เวลา 23.30 – 24.15 น.
ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 โดยเร่ิมออกอากาศเร่ิมออกอากาศกลางเดือนมีนาคม 2555 ถึง
เดือนตลุาคม 2558 มีผู้ชมเป้าหมายคือครอบครัวทัว่ไป ทกุเพศทกุวยั 
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2) การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท คือ ด าเนินธุรกิจการบนัเทิง เพื่อผลิตรายการที่มีคณุภาพ
ให้กบัสถานี โทรทศัน์ช่องตา่งๆ อยา่งไรก็ตามกลุม่ลกูค้าของบริษัทก็คือผู้ชมรายการ ดงันัน้บริษัท
จะต้องแขง่ขนัด้านคณุภาพของ รายการกบัสถานีอื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกนั 

เนื่องจากรายได้ของธุรกิจนี ้มาจากรายได้จากการขายเวลาโฆษณา จึงต้องแข่งขนัเพื่อแย่งชิงสว่น
แบง่ตลาด ในช่วงเวลาดงักลา่วทัง้จากผู้ประกอบการรายเดิม และผู้ประกอบรายใหม่ที่จะเข้ามาใน
อนาคต บริษัทจะใช้กลยุทธ์ในการ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และควบคุมคุณภาพของ
รายการ มีรายการหลากหลายประเภท นอกจากนีจ้ะพยายาม  คดัสรรผู้ผลิตรายการให้เหมาะสม
กบัประเภทรายการ หรือเร่ืองที่จะท าการผลิต เนื่องจากผู้ผลิตรายการแต่ละรายจะมีความ ถนดั
แตกต่างกันออกไป รวมทัง้ก าหนดนโยบายในการสร้างสรรค์  และพัฒนารายการโทรทัศน์ของ 
บริษัทฯ อยูเ่สมอ อีกทัง้ ยงัมีการพฒันารายการเดิมอยา่งตอ่เนื่องทัง้ในด้านรูปแบบรายการ เนือ้หา
สาระ และความบนัเทิง เพื่อให้รายการของบริษัทฯ ได้รับความนิยมจากประชาชนโดยตลอด 

นโยบายและการก าหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดราคาอตัราค่าโฆษณา และอตัราค่าโปรโมทให้มีความเป็นธรรม 
และคุ้มคา่ตอ่ลกูค้าเพื่อรักษาความสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาว ซึง่การก าหนดราคาจะพิจารณาจาก
ความนิยมของแต่ละรายการ สถานี และช่วงเวลาที่ออกอากาศ ซึ่งเป็นอตัราที่สามารถแข่งขนัได้
กบัคูแ่ขง่ในอตุสาหกรรม นอกจากนีก้ลยทุธ์การจ าหนา่ยแบบ แพ็กเกจมีสว่นช่วยให้การก าหนดรา
คามีความยืดหยุ่น และสนองความต้องการของลูกค้าโฆษณาได้มากยิ่งขึน้ กล่าวคือ ลูกค้า
สามารถเลือกลงโฆษณาและประชาสมัพันธ์กับบริษัทฯ ได้หลายรูปแบบในหลายรายการ โดย
ลกูค้าสามารถเลือกซือ้เวลาโฆษณาและเป็นผู้สนบัสนนุรายการเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการใน
รายการเดียว หรือการเลือกซือ้เวลาโฆษณาและ เป็นผู้สนบัสนุนรายการเพื่อโปรโมทสินค้าและ
บริการในหลายรายการ 

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าที่ซือ้เวลาโฆษณาและโปรโมทกบับริษัทฯ สามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ คือ 

1. กลุม่บริษัทตวัแทนโฆษณา (Agency) คือ บริษัทที่ให้บริการวางแผนการโฆษณา และจดัสรร
เวลาโฆษณา ให้กบัลกูค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ หรือบริการต่างๆ โดยลกูค้ากลุม่นีจ้ะซือ้เวลา
โฆษณา  และ  โปรโมทกับบริษัทฯ เป็นแพ็กเกจ (Package) คือ การเลือกโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์กับบริษัทฯได้หลายรูปแบบในหลายรายการ โดยเป็นการซือ้ล่วงหน้า และมี
ระยะเวลาการซือ้นาน โดยมีระยะเวลาซือ้ตัง้แต ่    1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อจดัสรร
ให้แก่การโฆษณาสินค้าและบริการแต่ละรายตามแผนโฆษณาที่วางให้กบัลกูค้า ซึ่งได้แก่ บริษัท
ขนาดใหญ่ องค์กรของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ที่มีการวางแผนการตลาดและก าหนดงบประมาณ
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การตลาดอย่างชัดเจนและมีการโฆษณาประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้บริษัทตัวแทน
โฆษณาเป็นผู้วางแผนโฆษณาให้ 

2. กลุม่บริษัทท่ีเป็นเจ้าของผลติภณัฑ์หรือลกูค้าโดยตรง (Direct Customer) ได้แก่ บริษัทห้างร้าน
เอกชนทั่วไปที่สามารถก าหนดแนวทางโฆษณา และประชาสมัพันธ์ได้เองโดยติดต่อซือ้เวลา
โฆษณากบับริษัทฯ โดยตรง ซึ่งส่วนมากลกูค้ากลุ่มนีจ้ะมีขนาดเล็กกว่ากลุ่มที่ติดต่อผ่านบริษัท
ตวัแทนโฆษณาและมีงบประมาณในการโฆษณาน้อยกวา่ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีลกูค้าที่เป็นกลุม่บริษัทตวัแทนโฆษณาจ านวนมาก รวมถึงการมีลกูค้ากลุม่เจ้าของ
ผลติภณัฑ์ที่ อยู่ในธุรกิจที่หลากหลาย และไม่มีลกูค้าบคุคลภายนอกรายใดซือ้เวลาโฆษณาจาก
กลุ่มบริษัทในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเกินกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบจากรายได้รวม กลุ่มผู้ ชม
รายการเป้าหมาย 

บริษัทฯ มุง่เน้นการผลติรายการท่ีให้ผู้คนทกุกลุม่ทกุสาขาอาชีพสามารถชมได้ และได้รับสาระและ
ความบนัเทิง โดยกลุม่ผู้ชมหลกัของรายการจะเป็นตามลกัษณะเฉพาะของรายการโทรทศัน์โดย
รายการจดุนดัพบเป็นรายการท่ีเหมาะกบั กลุม่ผู้ชมทกุเพศทกุวยั 

 การจ าหน่าย และช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดท าหน้าที่ในการจ าหนา่ยเวลาโฆษณาและการโปรโมท
ของ บริษัทฯ เอง โดยปกติในการจ าหน่าย จะมีเจ้าหน้าที่ของผู้ รับจ้างเข้าไปติดต่อกับลูกค้า
โดยตรง เพื่อเสนอรูปแบบ และแพ็กเกจการโฆษณา และโปรโมทรายการโทรทศัน์ตา่งๆ ของบริษัท
ฯ รูปแบบการจ าหน่ายมีทัง้การจ าหน่ายนาทีโฆษณา การเป็น ผู้สนบัสนุนรายการโดยโปรโมท
สินค้าหรือบริการ การขายแบบเป็นแพ็กเกจในรายการเดียว หรือการขายแบบเป็นแพ็กเกจใน
หลายรายการ โดยมีลกัษณะการจ าหนา่ยดงันี ้

1. การขายเวลาโฆษณา (Air Time) เกิดจากข้อตกลงกบัทางสถานีในรูปแบบ Time Sharingซึ่ง
จ านวนนาที โฆษณาตอ่เวลาออกอากาศถกูก าหนดโดยกรมประชาสมัพนัธ์ โดยการออกอากาศ 1 
ชัว่โมงสามารถขายเวลาโฆษณาได้สงูสดุ    10 – 12 นาที 

2. การโปรโมทสินค้า และบริการในรายการ ได้แก่ การโฆษณาในรูปแบบแผ่นป้ายรางวลั , ป้าย
โฆษณา ณ แท่น (Podium) ของพิธีกร หรือผู้ ร่วมรายการ หรือฉากรายการ เป็นต้น รูปแบบ
รายการโทรทัศน์ที่มีรายได้ประเภทนี  ้ได้แก่รายการประเภทเกมโชว์ โดยการท าสัญญากับ
ผู้สนบัสนนุรายการจะมีระยะเวลาสญัญาเป็นรายเดือนหรือรายปี ซึ่งรายได้ในสว่นนีท้ัง้หมดเป็น
ของบริษัทฯ โดยไมต้่องแบง่ให้กบัทางสถานี 

 สภาพการแข่งขัน 

ในปีที่ผา่นมาเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวั และมีการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอลมากขึน้ สง่ผลให้
อตุสาหกรรมโฆษณาได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม แต่อย่างไรก็ตามจาก
ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา พบว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดเสมอมา 
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เนื่องจากเป็นสือ่ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้จ านวนมากและน าเสนอได้ทัง้ภาพและเสยีงพร้อมกนั 
ประกอบกบัการเข้ามาของช่องทีวีดิจิตอลท่ีมีแนวโน้มของสว่นแบง่การตลาดไปในทิศทางที่ดีขึน้ 

ในส่วนของสภาพการแข่งขันด้านการผลิตรายการทางโทรทัศน์ โดยเฉพาะละครโทรทัศน์ใน
ปัจจบุนัมีการแขง่ขนักนัมากขึน้ ทัง้ผู้จดัละครโทรทศัน์และรายการโทรทศัน์ที่มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ 
เนื่องจากกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้ประกอบการ
โทรทศัน์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงรายการอยู่อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้การปรับเปลี่ยน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของสถานีโทรทศัน์เองด้วย โดยที่ผา่นมาสถานีโทรทศัน์แต่ละ
แห่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอ และมีการเพิ่มรายการโทรทศัน์ใหม่หลายรายการเพื่อ
เพิ่มกระแสความนิยมของผู้ชมโทรทศัน์ 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ลกัษณะของรายการโทรทศัน์ในปัจจุบนั เป็นรายการโทรทศัน์ที่บริษัทฯ บริหารการผลิตเอง และเป็น
รายการท่ีสร้างสรรค์ ผลติ และด าเนินการบริหารการจ าหนา่ยเวลาโฆษณาเอง โดยบคุลากรของบริษัท
ฯ ในสดัส่วนเวลาโฆษณาที่เป็นไปตามข้อตกลงกันกับทางสถานี (Time Sharing) ซึ่งลิขสิทธ์ิของ
รายการเหลา่นีจ้ะเป็นของบริษัทฯ 

ในการผลิตรายการโทรทศัน์มีต้นทนุหลกัในการผลิต ได้แก่ ค่าจ้างผลิต , ค่าใช้จ่ายในการผลิต, เงิน
รางวัล, ค่าบทประพันธ์ และค่าพิธีกรหรือผู้ ด าเนินรายการ เป็นต้น โดยมีขัน้ตอนในการจัดหา
ผลติภณัฑ์และบริการดงันี ้

3.1) จดัหาสถานีโทรทศัน์ และช่วงเวลาออกอากาศ 

 วิธีการจดัหาสถานีโทรทศัน์ และช่วงเวลาออกอากาศ 

บริษัทฯ จะต้องยื่นเสนอรูปแบบรายการตอ่สถานีโทรทศัน์ เพื่อให้สถานีพิจารณาอนมุตัิ โดยมี
ขัน้ตอนการ อนมุตัิ ดงันี ้

บริษัทฯ เสนอรูปแบบรายการ                      สถานีพิจารณา                        ขัน้ตอนการลติ 

                                                                                                                   (จ้างผลติ) 

 การเสนอรูปแบบรายการต่อสถานี 

ผู้ รับจ้างโดยทีมงานครีเอทีฟ (Creative) จะระดมความคิดสร้างสรรค์มาเป็นคอนเซ็ปต์ (Concept) 
รายการ และวางเป็นรูปแบบรายการและรูปแบบการน าเสนอโดยในระหว่างกระบวนการดงักลา่ว
นัน้อาจมีการปรึกษาหารือกบัทางสถานีโทรทศัน์หรือลกูค้าโฆษณาลว่งหน้า เพื่อวางแนวทางการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ หลังจากนัน้จึงเร่ิมด าเนินการเลือกสถานีและช่วงเวลาออกอากาศที่
เหมาะสมกบัรายการ และจดัท าเป็นข้อเสนอ (Proposal) เพื่อเสนอให้ทางสถานีพิจารณา 

 การพิจารณาอนมุติัของสถานี 

การพิจารณาของแต่ละสถานีจะมีหลกัเกณฑ์แตกต่างกนัไป โดยมีหลกัใหญ่ๆในการพิจารณา 
คือ รูปแบบรายการ และความสามารถในการช าระคา่เช่าเวลา ซึง่การพิจารณารูปแบบรายการ
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นัน้ ทางสถานีจะพิจารณาจากความเหมาะสมของลักษณะรายการกับเวลาออกอากาศ 
ประสบการณ์ของผู้ จัดรายการ และส าหรับรายการเดิมที่มีการออกอากาศมาแล้ว สถานีจะ
พิจารณาถึงความนิยมของรายการ และ กระแสตอบรับของประชาชนและสือ่มวลชนเป็นหลกั 

 ลกัษณะการท าข้อตกลงกบัสถานีโทรทศัน์ 

สถานีจะเป็นผู้ก าหนดข้อตกลงของเวลาออกอากาศกบัทางสถานี โดยในปัจจุบนั บริษัทฯ มีการ
แบง่เวลาโฆษณากบัทางสถานี (Time Sharing) ส าหรับกรณี Time Sharing บริษัทฯ ไมต้่องช าระ
ค่าเช่าเวลากบัสถานีท าให้ไม่มีต้นทุนค่าเช่าเวลา แต่บริษัทฯ ต้องแบ่งเวลาในการขายโฆษณา
ส่วนหนึ่งตามสดัส่วนท่ีตกลงกันให้กับทางสถานีไปจัดจ าหน่ายเอง ทัง้นีบ้ริษัทฯ และสถานีจะ
ร่วมกนัก าหนดอตัราคา่โฆษณาและสว่นลดที่จะให้กบัผู้ซือ้เวลาโฆษณาให้เป็นอตัราเดียวกนั 

3.2) ขัน้ตอนการผลติรายการโทรทศัน์และบนัทกึเทป (กรณีบริษัทฯ ว่าจ้างให้ผู้ผลิตรายการอิสระอื่น
ผลติรายการให้จะไมม่ีขัน้ตอนนี)้ 

ในปัจจบุนัรายการท่ีบริษัทฯ ผลติเองจะเป็นรายการละครซิทคอม “จดุนดัภพ” 

3.2.1)  ขัน้ตอนเตรียมการผลติ (Pre-production) 

ขัน้ตอนการผลิตเพื่อออกอากาศในแต่ละเทป เ ร่ิมต้นจากฝ่ายผลิต วางแผนงานและ
แนวความคิดในการผลิตส าหรับแต่ละเทปที่จะออกอากาศ โดยการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้
สมาชิกระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิด (Concept) และข้อสรุปเนือ้หา สาระ 
บนัเทิง ในบทละครที่ต้องการน าเสนอ และสรุปแผนงานเพื่อสง่ให้ทีมผลิตรายการวางแผนการ
ด าเนินงาน ก าหนดวนับนัทกึเทป นดัหมายดารา นกัแสดง และกระจายงานไปยังสว่นงานต่างๆ
เพื่อเตรียมงานก่อนการถ่ายท า 

นอกเหนือจากการผลิตในแต่ละเทปแล้ว ทีมงานเตรียมการผลิตของแต่ละรายการมีหน้าที่
เตรียมงานและวางแผนลว่งหน้าทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวเพื่อก าหนดรูปแบบหรือทิศทางการ
ด าเนินรายการโทรทศัน์ ทัง้นี ้เพื่อรักษาความนิยมของรายการและสรรหาแนวทางน าเสนอใหม่ๆ
และตรงกับความต้องการของผู้ ชมรายการ กระบวนการต่างๆ ได้แก่ การค้นคว้าหาข้อมูล
ขา่วสารเพื่อใช้พฒันารายการ การสรรหาดารานกัแสดง เป็นต้น 

3.2.2) ขัน้ตอนการถ่ายท ารายการ / บนัทกึเทป (Production) 

การถ่ายท ารายการโทรทศัน์ของบริษัทฯ จะถ่ายท ารายการลว่งหน้าประมาณ 2 - 4 สปัดาห์ ทัง้นี ้
เพื่อให้ฝ่ายผลิตมีเวลาที่พอเพียงและสามารถควบคุมคณุภาพของรายการก่อนออกอากาศได้ 
เมื่อเสร็จสิน้ขัน้ตอนเตรียมการผลติฝ่ายผลติจึงนดัถ่ายท ารายการท่ีสถานที่ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ใน
แผนการผลติ ซึง่สว่นใหญ่เป็นการถ่ายท านอกสถานท่ี 

3.2.3) ขัน้ตอนภายหลงัการถ่ายท ารายการ (Post- production) 

กระบวนการภายหลงัการถ่ายท ารายการ (Post-Production) เป็นกระบวนการตดัต่อเทปที่ได้
บนัทกึการถ่ายท า รวมถึงการคดัเลอืกภาพ การเพิ่มเสียง หรือเทคนิคพิเศษต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะ
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มีทีมงานในการตรวจสอบคณุภาพอีกครัง้ก่อนสง่เทปรายการให้ทางสถานีเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมก่อนการออกอากาศลว่งหน้าประมาณ 2-3 วนั หากทางสถานีมีความเห็นว่าเนือ้หา
รายการมีส่วนที่ไม่เหมาะสมต่อการออกอากาศ ทางสถานีสามารถส่งกลบัให้ทางบริษัทฯ 
ด าเนินการแก้ไขได้ทันเวลา ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่พบปัญหาดังกล่าวเนื่องจากบริษัทฯ มี
นโยบายไมผ่ลติรายการท่ีเข้าขา่ยต้องห้าม และเมื่อเสร็จสิน้ขัน้ตอนการผลิตทัง้หมดและได้เทป
รายการท่ีสมบรูณ์ที่พร้อมให้ทางสถานีน าออกอากาศทางโทรทศัน์ตอ่ไป 

ข. ธุรกิจรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ 

1) ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจรับจ้างผลิตละครโทรทศัน์บริษัทฯ บริษัทฯ รับจ้างผลิตละครโทรทศัน์และออกอากาศในปี 2558 
อยู่ 1 เร่ือง คือ เร่ือง “แก้วตาหวานใจ” ออกอากาศ ทกุวนัศกุร์ – อาทิตย์เวลา 20.15 - 22 .30 น. ทาง
สถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เร่ิมออกอากาศ กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย ครอบครัว
ทัว่ไป ทกุเพศทกุวยั  

ในปี 2558 บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการผลิตละครโทรทศัน์ที่รับจ้างผลิต 2 เร่ือง คือ เร่ือง “บ่วงอธิฏฐาน” เป็น
เร่ืองราวศิลาจารึกซึง่ตกทอดมาจากนครที่สาปสญู คือที่มาของความรักและความอาฆาตแค้นท่ีถกูกลบ
ฝังมาเนิ่นนาน (แนวลึกลับ ย้อนภพชาติ ) ออกอากาศในช่วงเวลา  20.15 -  22 .30 น. ทาง
สถานีโทรทศัน์ ไทยทีวีสี ช่อง 3 และ เร่ือง “บลัลงัก์ดอกไม้” ซึ่งเป็นเร่ืองราวของพินยักรรมประหลาด ที่
ได้ร้อยรัดผกูพนัผู้หญิงกระโดกกระเดก และผู้ชายยโสเอาแต่ใจ เข้าด้วยกันอย่างไม่มีทางเลือก แม้จะ
เร่ิมต้นด้วยความขดัแย้ง ทว่าความรักบงัเกิดขึน้กลางใจ พายรุ้ายจึงกลายเป็นสายลมอบอุ่นที่โอบอุ้ม
ดอกไม้ให้เบง่บานงดงามออกอากาศในช่วงเวลา 20.15 -  22 .30 น. ทางสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีส ีช่อง 3 
โดยทัง้สองเร่ืองคาดวา่จะออกอากาศในปี 2559 นี ้
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2) การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ ด าเนินธุรกิจการบนัเทิง เพื่อผลิตละครโทรทศัน์ที่มี  
คุณภาพ ให้กับสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ อย่างไรก็ตามกลุ่มลกูค้าของบริษัทฯ ก็คือ ผู้ชมรายการ        
ดงันัน้บริษัทฯ จะต้องแขง่ขนัด้านคณุภาพของรายการกบัผู้จดัรายอื่นๆ 

 กลุ่มผู้ชมรายการเป้าหมาย 

บริษัทฯ มุง่เน้นการผลติละครโทรทศัน์ที่ให้ผู้คนทกุกลุม่ทกุสาขาอาชีพสามารถชมได้ และได้รับสาระ
และความบนัเทิง โดยกลุ่มผู้ชมหลกัจะเป็นตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเภทละครโทรทศัน์ 
กลา่วคือ “แก้วตาหวานใจ” กลุม่ผู้ชมเป้าหมายส าหรับครอบครัว ทกุเพศ ทกุวยั 

 สภาพการแข่งขัน 

ในปีที่ผา่นมาเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวั สง่ผลให้อตุสาหกรรมโฆษณาได้รับผลกระทบโดยตรง
จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อยา่งไรก็ตามจากข้อมลูในอดีตที่ผ่านมา พบว่าสื่อโทรทศัน์เป็นสื่อที่มี
สว่นแบง่ทางการตลาดสงูสดุเสมอมา เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้จ านวนมากและ
น าเสนอได้ทัง้ภาพและเสยีงพร้อมกนั 

ในสว่นของสภาพการแขง่ขนัด้านการผลติรายการทางโทรทศัน์ โดยเฉพาะละครโทรทศัน์ในปัจจุบนั
มีการแขง่ขนักนัมากขึน้ ทัง้ผู้จดัละครโทรทศัน์และรายการโทรทศัน์ที่มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ เนื่องจาก
กระแสความนิยมของ ผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้ประกอบการโทรทศัน์มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้การปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขง่ขนัของสถานีโทรทศัน์เองด้วย โดยที่ผา่นมาสถานีโทรทศัน์แต่ละแห่งมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอ และมีการเพิ่มรายการโทรทศัน์ใหม่หลายรายการเพื่อเพิ่มกระแส
ความนิยมของผู้ชมโทรทศัน์ 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ธุรกิจรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ ด าเนินงานโดย บจ.เวฟ ทีวี บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตละคร
โทรทศัน์ที่มีคุณภาพ โดยจะเป็นละครแนวใดขึน้อยู่กับสภาวะตลาด บทภาพยนตร์และการพิจารณา
ของสถานีโทรทศัน์ผู้วา่จ้าง ซึง่จะมีการท าสญัญาวา่จ้างผลติละครโทรทศัน์เป็นรายเร่ือง เมื่อผลิตเสร็จก็
จะสง่มอบทางสถานีเพื่อออกอากาศตอ่ไป 

ขัน้ตอนการผลิตละครโทรทัศน์จะมีความคล้ายคลึงกับการผลิตรายการโทรทัศน์ที่กล่าวข้างต้น                       
โดยสรุป ดงันี ้

1. ขัน้ตอนเตรียมการผลติ (Pre-production) 

2. ขัน้ตอนการถ่ายท ารายการ / บนัทกึเทป (Production) 

3. ขัน้ตอนภายหลงัการถ่ายท ารายการ (Post- production) 
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2.2.2 ธุรกิจให้บริการจดัแสดงคอนเสิร์ตและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

  ด าเนินงานภายใต้ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (หน่วยธุรกิจ i-Wave) 

  

 

 

 

 

 

 

 

1) ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

การจดัคอนเสร์ิต และการจดักิจกรรม  

ได้แก่ การจัดงานกิจกรรมพิเศษ การจดังานแถลงข่าว การจดัแสดงดนตรีสด การแสดงคอนเสิร์ตของ
ศิลปิน โดยเร่ิมตัง้แต่การวางแผนแนวความคิดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย สรรหา คัดสรร ศิลปินไทย 
ศิลปินต่างประเทศ คอนเทนท์งานแสดงต่างๆ  ไปจนถึงการจดัการด้านเตรียมงาน การประชาสมัพนัธ์  
การฝึกซ้อม ออกแบบตกแตง่สถานท่ีการแสดง และการจดัจ าหนา่ยบตัร  

ในปี 2558 กลุม่บริษัทมีการจดัแสดงคอนเสิร์ตทัง้สิน้ 3 คอนเสิร์ต 4 รอบการแสดง ได้แก่ The Palace 
and Friend (Restage) 1 รอบการแสดง Nuvo Love Story 2 รอบการแสดง และ Yesterday Once 
More 1 รอบการแสดง 

2) การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

การแขง่ขนัของธุรกิจมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึน้เร่ือยๆ ดงันัน้ผู้ประกอบการที่มีศกัยภาพในการผลิตงานที่
มีคุณภาพ มีแนวคิดสร้างสรรค์ และมีความคล่องตวัในการปรับกลยุทธ์ได้ทันท่วงทีจะสามารถที่จะ
ครองสว่นแบง่ตลาดได้มัน่คงกวา่ 

เป้าหมายในการด าเนนิธุรกิจของบริษัท คือ ด าเนินธุรกิจการบนัเทิง เพื่อน าเสนอความบนัเทิงให้กบักลุม่
ผู้บริโภคซึง่ในปีที่ผา่นมามีภาวะการแขง่ขนัที่สงู ทัง้ในเร่ืองผู้จดัคอนคอนเสิร์ต การจดัหาศิลปิน การสร้าง
สายสมัพนัธ์ที่ดีกบัศิลปินและการจองพืน้ที่แสดงคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นสว่นส าคญัหลกัในงานแสดงคอนเสิร์ต 
และส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการบริหารและการผลิตอย่างไรก็ตาม  บริษัทได้ตระหนกัถึงภาวะการ
แขง่ขนัดงักลา่ว จึงได้ก าหนดเป้าหมายเพื่อจะครอบครองสว่นแบ่งทางการตลาดในธุรกิจดงักลา่วให้เพิ่ม
มากขึน้ โดยการเพิ่มปริมาณงานแสดงคอนเสร์ิตที่มีคณุภาพให้กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายมากขึน้ 

 กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

- ผลติผลงานท่ีมีคณุภาพและมีความหลากหลายครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย 



บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 

หน้า 2-12 

กลุม่บริษัทฯ เน้นการผลติคอนเสร์ิตที่มีคณุภาพ และครอบคลมุกลุม่เป้าหมายที่เป็นครอบครัว ทกุ
เพศ ทกุวยัหรือกลุม่คนท างานทัง้ชายและหญิงอาย ุ20 ปีขึน้ไป ซึง่มีศกัยภาพในการซือ้สินค้าและ
บริการ และด้วยคณุภาพของทีมงานและศิลปิน ผลงานจึงได้รับการตอบรับและเป็นท่ีต้องการของ
ผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี 

- ผลติผลงานท่ีมีคณุภาพและมีรูปแบบท่ีโดดเดน่ 

เนื่องจากธุรกิจปัจจบุนัมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงูการเลอืกซือ้โฆษณาของลกูค้าจะพจิารณาศลิปินทีไ่ด้รับ
ความนิยมและมีคณุภาพเป็นส าคญั ดงันัน้กลุม่ธุรกิจได้ตระหนกัและให้ความส าคญัในการผลติผลงาน
ที่มีคณุภาพโดยมุง่เน้นการให้ความบนัเทิงที่คณุคา่ คุ้มคา่ และเป็นงานที่นา่ประทบัใจส าหรับผู้ชม 

- ทีมงานและบคุลากรท่ีมีประสทิธิภาพ 

ทีมงานและบุคลากรของบริษัท และทีมผู้ ผลิตเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในวงการอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนานมีผลงานและภาพพจน์ที่ดีเสมอมา ซึ่งเป็นสว่นส าคญัหนึ่ง ในองค์ประกอบ
การท างานท่ีมีคณุภาพและสร้างความส าเร็จในผลงานจนได้รับความไว้วางใจและความมัน่ใจของ
ผู้ชมที่ติดตามงานของบริษัท 

- มีนโยบายด้านการตลาดที่ยดืหยุน่และสร้างสรรค์ 

ด้านราคากลุ่มธุรกิจได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในด้านราคาแบบเหมารวม (Package) โดยมี 
package ในราคาที่คุ้ มค่าให้ลูกค้าเลือกได้ เพื่อให้สอดคล้องตามงบประมาณของลูกค้า 
นอกจากนี ้กลุม่ธุรกิจยงัมีการให้สว่นลดส าหรับลกูค้าที่มีการเซ็นสญัญาในระยะยาวเพื่อความ
ตอ่เนื่องในการบริหารงบประมาณของลกูค้า 

- มีนโยบายการมีหุ้นสว่นการด าเนินการ 

กลุม่ธุรกิจได้เปิดโอกาสในการมีหุ้นสว่นเพื่อร่วมด าเนินการในการจดังาน รวมทัง้มีสว่นร่วมในการ
จดัการด้านรายได้ของการจดังานและการใช้สทิธิประโยชน์ด้านภาพลกัษณ์ของตราสนิค้าอีกด้วย 

 ลักษณะของลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

บริษัทมุง่เน้นการผลติคอนเสร์ิตและการจดักิจกรรม โดยมีกลุม่เป้าหมาย 2 กลุม่ใหญ่ คือ 

- กลุม่ผู้สนบัสนนุ (Sponsor) และ 

- กลุม่ผู้บริโภค ได้แก่ผู้สนบัสนนุ (Sponsor) เช่น บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ และส าหรับ
ครอบครัว ทกุเพศ ทกุวยั หรือกลุม่คนท างานทัง้ชายและหญิงอาย ุ20 ปีขึน้ไป 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

การจดัหาให้ได้มาซึง่ผลติภณัฑ์เพื่อจ าหนา่ย 

องค์ประกอบส าคญัในการผลติคอนเสร์ิต คือ 
 ศิลปินและบคุลากร 
 ต้นทนุการผลติ 

ในสว่นของต้นทนุการผลติของกลุม่บริษัท คา่ใช้จ่ายหลกัคือ คา่เช่าสถานท่ี ค่าจ้าง ค่าตวัศิลปิน ซึ่งทาง
กลุม่บริษัทได้ท าสญัญาอยา่งถกูต้อง ได้แก่ คา่ตวัศิลปิน คา่จ้าง คา่ลขิสทิธ์ิเพลง 
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2.2.3 ธุรกิจให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวชิาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใต้ชื่อสถาบัน
สอนภาษา Wall Street English (“WSE”) 

ด าเนินงานภายใต้ บจ. เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส (“บริษัทฯ”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัทฯ เป็นบริษัทผู้ด าเนินกิจการและให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษส าหรับผู้ ใหญ่  (Adult 
Learner) อายุตัง้แต่ 17 ปี ขึน้ไป โดยเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตัง้โรงเรียนตาม
พระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2547 ภายใต้ช่ือว่า สถาบนัวอลล์สตรีทอิงลิช (Wall Street English) 
ซึ่งผลิตภณัฑ์และรูปแบบการให้บริการดงักล่าวเป็นการด าเนินการภายใต้ลิขสิทธ์ิของบริษัท Pearson 
Education Limited ซึ่งเป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการและจดทะเบียนในประเทศองักฤษ และเป็นผู้น าทาง
ธุรกิจด้านการศกึษารายใหญ่ที่สดุของโลก  

ในระดบัของสากล สถาบนัวอลล์สตรีทอิงลิช (Wall Street English) เป็นสถาบนัสอนภาษาองักฤษที่มี
ประสบการณ์มากกว่า 43 ปี และมีสาขามากกว่า 450 แห่ง ในจ านวน 28 ประเทศทัว่โลก มีนกัเรียนไม่ต ่า
กว่า 4 ล้านคน ส าหรับประเทศไทย บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวท่ีได้รับลิขสิทธ์ิจาก บริษัท 
Pearson Education Limited เพื่อให้ประกอบกิจการในอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดด าเนิน
กิจการในประเทศไทยมากว่า 10 ปีเร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 มีนกัเรียนผ่านการเรียนที่ส าเร็จและจบหลกัสตูร
แล้วทัง้สิน้กว่า 45,000 คน และจ านวนนกัเรียนในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 11,000 คน ปัจจุบนับริษัทฯ มี
สาขาเปิดให้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลจ านวน 8 สาขา และอีกจ านวน 1 สาขาในส่วนภูมิภาคที่
จงัหวดัเชียงใหม ่คือ สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั เชียงใหม ่ท าให้บริษัทฯ มีจ านวนสาขารวมทัง้สิน้ 9 สาขา  

นอกจากนี ้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้มีแผนงานการขยายธุรกิจไปสู่ส่วนปริมณฑลเพิ่มอีก
จ านวน 1 สาขา คือ สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต โดยรวมจะท าให้บริษัทฯ มีจ านวนสาขารวมทัง้สิน้ 10 
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สาขาหลกัสตูรของสถาบนัวอลล์สตรีทอิงลชิเป็นหลกัสตูรมาตรฐานที่ใช้เหมือนกนัในทกุประเทศทัว่โลก 
โดยหลกัสตูรดงักลา่วได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนที่ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่สองหรือ
เป็นภาษาต่างชาติ โดยเนือ้หาหลกัสตูรจะแบ่งออกเป็นระดบัต่างๆ มีจ านวนทัง้หมด 20 ระดบั ทัง้นี ้
เพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และพฒันาไปตาม พืน้ฐานความรู้ของผู้ เรียนแต่ละคน ลกัษณะของระบบการ
เรียนการสอนของสถาบันวอลล์สตรีทอิงลิชมีความเป็นเอกลกัษณ์ กล่าวคือ วิธีการเรียนเป็นแบบ
ผสมผสาน (Blended Method) ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ภาษาองักฤษได้อย่างรวดเร็วและเป็น
ธรรมชาติ อีกทัง้ยงัท าให้ผู้ เรียนสามารถพดูภาษาองักฤษได้อยา่งมัน่ใจ  

นอกจากนี ้เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลกูค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษทางบริษัท ฯ จึงจัดให้มีหลกัสตูร
พิเศษ (VIP Course) ส าหรับกลุม่ลกูค้าท่ีต้องการเรียนภาษาองักฤษให้ได้ผลสมัฤทธ์ิโดยเร็วท่ีสดุ โดย
ผ่านกระบวนการเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ทัง้นี เ้พื่อให้การพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษเป็นไปได้อยา่งรวดเร็วตามที่ลกูค้าต้องการ 

2) การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 

การให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง 
เนื่องจากคู่แข่งธุรกิจรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้
วางเป้าหมายในการเป็นผู้น าของธุรกิจโรงเรียนเอกชน ให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชา
ภาษาองักฤษ โดยการจดัหาบคุลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถตรงตามคณุสมบตัิที่ก าหนด 
มีสถานท่ีตัง้ในท าเลที่ดีและเหมาะสม การสร้างทีมขายให้แข็งแกร่งและมีคณุภาพ การจดัแคมเปญ
ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีย้ังท า
การตลาดที่นา่สนใจ เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธ์แบรนด์สนิค้า และเป็นการกระตุ้นยอดขายอีกด้วย 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูค้ากลุม่เป้าหมายของสถาบนัวอลล์สตรีทอิงลชิ มีตัง้แตก่ลุม่นกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
นิสตินกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา และประชาชนทัว่ไปที่มีความสนใจในการพฒันาภาษาองักฤษ 

 การจ าหน่าย และช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้วยช่ือเสียงของสถาบันวอลล์สตรีทอิงลิช ที่สะสมมามากกว่า 10 ปีในประเทศไทย และการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ทางสถาบันวอลล์สตรีทอิงลิชในปัจจุบันมีการเพิ่มช่องทางการ
จ าหนา่ยโดยการขยายสาขาไปสูภ่มูิภาคที่จงัหวดัเชียงใหม ่1 สาขาในปี พ.ศ. 2557 อนึง่ ส าหรับเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลทางสถาบันวอลล์สตรีทอิงลิช มีการเปิดและขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาเพื่อรองรองรับการขยายตวัของเขตเมือง จนท าให้ในเขตดงักลา่วข้างต้นมี
จ านวนสาขารวมกนัทัง้หมดถึง 8 สาขา ตัง้อยู่ในท าเลที่ประชากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อรองรับ
การกระจายตวัของประชากรที่เพิ่มขึน้ในอนาคต 
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 สภาพการแข่งขัน 

ภาพรวมของตลาดสถาบนัสอนภาษาองักฤษในประเทศไทยมีการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีจ าเป็นต้องน าไปใช้ในการติดตอ่สือ่สารและเช่ือมโยงกนัทัว่โลก และ
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อมีการรวมตวักนัเป็นหนึง่เดียวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน
ปี พ.ศ. 2558 ท าให้ตลาดมีการตื่นตวัในการพฒันาภาษาองักฤษอยา่งกว้างขวาง  

สถาบนัวอลล์สตรีทอิงลชิซึง่ได้เปิดด าเนินการมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปีและมีการขยายสาขา
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหลักสูตรของสถาบันวอลส์สตรีทอิงลิช เป็นที่ รู้จักและยอมรับกัน
โดยทัว่ไปวา่มีความแตกตา่งและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ อีกทัง้ยงัเป็นหลกัสตูรที่ผ่านการรับรองของ 
CEFR (Common European Framework of Reference) จากมหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ประเทศ
องักฤษ จึงสง่ผลให้สถาบนัวอลล์สตรีทอิงลชิ มีศกัภาพในการแขง่ขนัได้เป็นอยา่งดี 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

หลกัสูตรการเรียนการสอนและรูปแบบการให้บริการของสถาบันวอลล์สตรีทอิงลิช เป็นการด าเนิน
กิจการภายใต้ลขิสทิธ์ิ ซึง่เป็นหลกัสตูรท่ีได้ถกูพฒันาและก าหนดโดยเจ้าของลขิสทิธ์ิ โดยแตล่ะสาขาท่ีมี
ในปัจจบุนัสามารถรองรับและให้บริการแก่นกัเรียนได้ถึง 1,500 - 2,000 คนต่อสาขา ส าหรับบคุลากรที่
ปฏิบตัิหน้าที่ท่ีเก่ียวกบักระบวนการการเรียนการสอนเป็นบคุลากรที่มีคณุสมบตัิเป็นไปตามข้อก าหนด
ของกระทรวงศกึษาธิการ 

2.2.4 ธุรกิจให้บริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม ภายใต้ชื่อร้านอาหารเสต็ก “Jeffer Steak & Seafood” 

  ด าเนินงานภายใต้ บจ.เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ (“บริษัทฯ”)  
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1) ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท เจฟเฟอร์เรสโตรองต์ จ ากดั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “Jeffer” เป็นร้านสเต็กที่มีความหลากหลาย
ของเมนใูห้เลอืกสรร อาทิเช่น  สเต็กเนือ้ หม ูไก่ ปลา ซีฟู้ ดส์ ซุป และสลดัตา่งๆ เพื่อสร้างความแตกต่างและ
จดุขายให้กบับริษัท ลกูค้าสามารถเลอืกจบัคูเ่มนตูา่งๆ ได้เองทกุรายการขึน้อยูก่บัความชอบ นอกเหนือจาก
นัน้ ร้านเจฟเฟอร์ ยงัมีเคร่ืองเคียงตา่งๆ ให้ลกูค้าได้เลือกทานคู่กบัอาหารจานหลกัอีกด้วย นอกจากอาหาร
จานหลกัแล้ว เจฟเฟอร์ ยงัมีเมนขูองหวาน ไอศกรีม และ เคร่ืองดื่มให้เลอืกอีกหลายหลายชนิด  

เจฟเฟอร์ เป็นร้านอาหารที่เน้นบรรยากาศภายในร้านดสูบายๆ เพื่อให้ลกูค้ารู้สกึได้ถึงความเป็นกนัเอง 
และเหมาะกับทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นการสงัสรรค์ พบปะพดูคุยในกลุ่มเพื่อน หรือ กลุ่มคนท างานที่มี
เวลาน้อย โดยเฉพาะช่วงพกักลางวนั ที่ต้องการเวลาการรับประทานในร้านอย่างรวดเร็ว บริษัทก็พร้อม
ด้วยการบริการท่ีรวดเร็วของทางร้าน  

อาหารทกุเมนทูี่เจฟเฟอร์จะต้องปรุงสดใหมท่กุจาน เพื่อให้ลกูค้าที่เข้ามาใช้บริการได้รับความคุ้มค่าทัง้
จากคณุคา่ของอาหาร รสชาติ และราคาที่สมเหตสุมผล    

ปัจจบุนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัท เจฟเฟอร์เรสโตรองต์ จ ากดั มียอดขายภาพรวมเติบโต 7 % จากปี 
2557 โดยมีจ านวนสาขาทัง้หมด 79 สาขา กระจายอยู่ทัว่ประเทศ โดยแบ่งเป็น เขตกรุงเทพ 38 สาขา และ
ตา่งจงัหวดั 41 สาขา ซึง่กระจายอยู่ตามศนูย์การค้าชัน้น า ทัง้ในกรุงเทพและหวัเมืองหลกัในเขตต่างจงัหวดั 
เน้นตามแหลง่ธุรกิจ โรงเรียน และชมุชน เพื่อให้ลกูค้าได้เข้าถึงร้านอาหารเจฟเฟอร์สเต็กได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 

2) การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 

 กลยุทธ์การแข่งขัน 
- การบริหารตน้ทนุ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการบริหารจัดการต้นทุนวตัถุดิบ สร้างอ านาจการต่อรองกับผู้จัด
จ าหนา่ย ท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุการจดัซือ้และต้นทนุวตัถดุิบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
พร้อมจดัเสร์ิฟลกูค้า 4,000,000 คนตอ่ปี ได้อยา่งตอ่เนื่อง 

- การสร้างแบรนด์ 

ปัจจุบนัแบรนด์เจฟเฟอร์เป็นที่รู้จกัและนิยมอย่างกว้างขวางทัง้ในกลุม่วยัรุ่น  และวยัท างาน โดย
บริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทัง้ในด้านความเหมาะสมของราคา รสชาติอาหาร ความ
แตกต่างและความหลากหลายของอาหารการตกแต่งร้าน และการให้บริการเป็นต้น ซึ่งเป็นบท
พิสจูน์ถึงความแข็งแกร่งและเป็นที่จดจ าในตราสญัลกัษณ์ “เจฟเฟอร์”ได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ 
ได้วางแผนการตลาดทัง้สื่อโฆษณาและการตลาดผ่านช่องทางอื่น เช่น social media เพื่อให้แบ
รนด์เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวางมากยิ่งขึน้และเป็นการเพิ่มฐานลกูค้าให้กบับริษัทฯ 

- การก าหนดราคา 

บริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดราคาสินค้าโดยค านึงถึงผู้บริโภคเป็นหลกั  เพื่อให้ผู้บริโภคทกุกลุม่ 
ทกุวยั และทกุสาขาอาชีพได้มีโอกาสทานสเต็กที่มีคุณภาพ ในร้านที่สะดวกสบาย ในราคาที่
ยอ่มเยาว์ สมเหตสุมผล 
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- การขยายสาขา 

บริษัทฯ มีนโยบายการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยค านึงถึงเร่ืองการลงทนุและผลตอบแทน
จากการลงทนุในแต่ละสาขา พิจารณาจากท าเลที่ตัง้ที่ดีและเหมาะสม ความหนาแน่นของประชากร 
และกลุม่ลกูค้าเป้าหมายเป็นส าคญั ทัง้นีม้ีเป้าหมายเพื่อครอบครองสว่นแบง่ทางการตลาดให้มากขึน้ 

- การจดัโปรโมชัน่ 

ความคุ้มคา่จะกลายมาเป็นปัจจยัส าคญัที่ลกูค้าให้น า้หนกัในการตดัสนิใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ เลือกน าเสนอเมนอูาหารที่มีความหลากหลาย ในราคาที่คุ้มค่าเหมาะสม เพื่อ
เป็นการขยายฐานลกูค้าใหม ่ๆ ให้กว้างขึน้ และกระตุ้นลกูค้าเก่าให้เข้ามาใช้บริการซือ้ซ า้ควบคูก่นั 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของ เจฟเฟอร์ มีความหลากหลาย โดยจะเน้นกลุม่ลกูค้าที่มีรายได้ระดบักลาง 
ถึง สงู ได้แก่กลุม่วยัรุ่น นกัเรียนนกัศกึษา จนถึงวยัท างาน ที่มีสไตล์เป็นของตวัเอง และช่ืนชอบการ
รับประทานอาหารประเภทสเต็ก ให้ความส าคญักับความหลากหลายของเมนูอาหาร และความ
คุ้มคา่กบัราคาปัจจบุนัแบรนด์เจฟเฟอร์เป็นท่ีรู้จักและนิยมอยา่งกว้างขวางส าหรับกลุม่วยัรุ่นและวยั
ท างานตอนต้น เนื่องจากเมนอูาหารของเจฟเฟอร์ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุม่ลกูค้าได้อย่าง
ตรงจดุ ทัง้รสชาติอาหาร และความคุ้มคา่ที่ได้รับ 

 การจ าหน่าย และช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ปัจจุบัน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีจ านวนสาขาที่มากถึง 79 สาขาทัว่ประเทศ โดย
กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าชัน้น าทัว่กรุงเทพ และหวัเมืองใหญ่ ตามต่างจังหวดั รวมถึงแหล่ง
ธุรกิจ ชมุชน และศนูย์การศกึษาตา่งๆ 

โดยบริษัทฯ ยงัคงด าเนินกลยทุธ์ ในการขยายสาขาเพิ่มทัง้ในเขตกรุงเทพและต่างจงัหวดัอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาดให้มากที่สดุ โดยมีแผนการขยายสาขาเพิ่มอีกอยา่งน้อย 6 สาขาในปี 2559  

 สภาพการแข่งขัน 

อตุสาหกรรมร้านอาหารมีการขยายตวัเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สบืเนื่องมาจากคา่นิยมของผู้บริโภค ซึง่
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคนไทยที่เน้นความสะดวกสบายยิ่งขึน้ นิยมรับประทาน
อาหารนอกบ้านมากขึน้ และมีการขยายตวัของชมุชนเมืองออกไปอยา่งรวดเร็ว ซึ่งมีผลให้ปัจจุบนัมี
ร้านอาหารเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ซึ่งมีทัง้กลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านอาหารจากตา่งประเทศ กลุม่ร้านอาหารที่ด าเนินกิจการในประเทศทัง้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
จึงท าให้ภาวะการแขง่ขนัของธุรกิจอาหารในประเทศไทยคอ่นข้างสงู 

ธุรกิจร้านอาหาร เป็นธุรกิจที่ว่าด้วยเร่ืองของการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เนื่องจากภาวะสงัคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ความเร่งรีบท าให้ไม่มีเวลาในการประกอบอาหารที่บ้าน ความต้องการเปลี่ยน
บรรยากาศเพื่อผอ่นคลายความเครียด การแสวงหาความสขุสนกุสนานในครอบครัวหรือในกลุม่เพือ่นฝงู 
นอกจากนีบ้รรดาผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารต่างก็ต้องเร่งปรับตวัให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
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ผู้บริโภคที่หนัมาใสใ่จในคณุคา่ของอาหารที่รับประทานมากขึน้ และยงัเน้นประหยดัคา่ใช้จ่าย กลา่วคือ
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจะหนัมาเน้นเมนอูาหารที่หลากหลายและราคาประหยดักว่าเมื่อเทียบ
กบัการท าอาหารรับประทานเองที่บ้าน บริษัทเองได้เน้นความหลากหลายของเมน ูความรวดเร็วของการ
ให้บริการ การตัง้ราคาอาหารที่สมเหตสุมผล การขยายสาขาเพิ่มโดยให้ความส าคญักบัท าเลที่ตัง้ ที่ต้อง
เป็นแหลง่ชมุชนหรือศนูย์กลางธุรกิจ และการสร้างการจดจ าแบรนด์ “เจฟเฟอร์” ผา่นสือ่ตา่งๆ 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ผู้บริหารสาขาจะตรวจนบัสนิค้าคงเหลอืทกุวนัเพื่อทราบจ านวนสินค้าที่ต้องการใช้และท าการสัง่สินค้า
ผ่านระบบภายในของบริษัทฯ เข้ามาที่ส่วนกลาง โดยสินค้าทุกชนิดจะถูกจัดส่งโดยรถห้องเย็นที่ได้
มาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าส่งตรงถึงสาขาทัง้กรุงเทพและต่างจัดหวดั โดยบริษัทฯ ค านึงถึง
คณุภาพของสินค้าและการบริหารต้นทนุจากการขนส่งเป็นส าคญั ส าหรับสินค้าที่อายุการใช้งานสัน้ 
เช่น ผกัสด บริษัทฯ จะให้ Supplier สง่ตรงที่สาขา เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสดใหมข่องสนิค้า 

ในการสัง่ซือ้สนิค้า บริษัทฯ มี Supplier 2-3 ราย ส าหรับสนิค้าแตล่ะประเภท เพื่อกระจายความเสีย่งทัง้
ในแง่ของราคา วตัถุดิบที่อาจจะขาดแคลนในบางช่วง สินค้าบางรายการบริษัทฯ ใช้นโยบายการท า
สญัญาจองสินค้าในปริมาณมากเพื่อควบคมุต้นทุนสินค้า และสามารถต่อรองเร่ืองของราคาสินค้าได้ 
โดยเฉพาะสนิค้าน าเข้าบางรายการซึง่มีปัจจยัของคา่เงินเข้ามาเก่ียวข้อง 

บริษัทฯ มีขัน้ตอนการสัง่สนิค้า ตรวจสอบ ควบคมุสินค้าและวตัถดุิบทกุขัน้ตอน โดยมีผู้ รับผิดชอบดแูล
ตามกระบวนการและขัน้ตอนของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าสินค้าทกุชนิดที่บริษัทฯ สัง่เข้ามานัน้ถกูต้อง
ตรงตามความต้องการทัง้ปริมาณและคณุภาพ 

2.2.5 ธุรกิจให้บริการสร้างสรรค์และบริหารงานด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

ด าเนินงานภายใต้ บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ (“บริษัทฯ”) 
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1) ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากดั (มหาชน) คือ กลุม่ธุรกิจทีด่ าเนินงานโดยใช้ศกัยภาพในด้านของ
ความคิดสร้างสรรค์ โดยให้บริการด้านการสือ่สารการตลาดอยา่งครบวงจร ซึง่นบัได้วา่ อินเด็กซ์ ครีเอ
ทีฟ วิลเลจ เป็นบริษัท ครีเอทีฟ อีเว้นท์ อนัดบั 1 ของประเทศไทย และเป็นบริษัทอีเว้นท์ของคนไทย
บริษัทเดียวที่ตดิอนัดบั 7 ของโลก จดัอนัดบัโดยนติยสาร Special Events Magazine ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไมไ่ด้เป็นเพียงแคบ่ริษัทท่ีมคีวามแขง็แกร่งในการจดัอีเว้นท์เพียงอยา่งเดียว 
แตย่งัด าเนินธุรกิจภายใต้ความคดิสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ตลอดระยะเวลากวา่ 25 ปี บริษัทฯ 
สร้างสรรค์ผลงานมากมายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะกบัการสร้างช่ือเสยีงให้กบัประเทศ
ไทย โดยการจดัอาคารศาลาไทย ในงาน The World Exposition 2010 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่ท าให้อาคารศาลาไทยได้รับการจดัอนัดบัว่าเป็นประเทศยอดนยิม ตดิ 1 – 10 จาก
จ านวนกวา่ 230 อาคารจากประเทศทัว่โลก และมี    ผู้ เข้าชมถึง 8 ล้านคน ซึง่สร้างภาพลกัษณ์ที่ดีและ
ช่วยสง่เสริมการทอ่งเที่ยวตอ่ประเทศไทย รวมถึงการสร้างช่ือเสยีงให้กบัประเทศไทย ในงาน 
International Exposition 2012 ณ เมืองยอซู สาธารณรัฐเกาหล ีจนกลายเป็นพาวิลเลีย่นยอดนิยมจาก
ทัว่โลก จนได้รับรางวลัในระดบัโลกมากมาย 

นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัได้เปิดสาขาอยูใ่นประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ด้วยมองเห็นโอกาสและ
ช่องทางในการท าธุรกิจตัง้แตปี่ 2011 ทัง้นีเ้พื่อให้ครอบคลมุความต้องการของลกูค้า ท่ีต้องการขยาย
ธุรกิจไปยงัอาเซียน โดยบริษัทฯ สามารถเช่ือมโยงการบริหารงาน ในเครือขา่ยทัง้ในและตา่งประเทศ 
ด้วยรูปแบบการท างานท่ีผา่นมา จะด าเนินธุรกิจแบบ Co-Creation คือ การน าเอาจดุแข็ง ประสบการณ์ 
Know-How และความเช่ียวชาญที่แตกตา่งระหวา่งบริษัทฯ และคูค้่าทางธุรกิจมาผนวกกนั จงึท าให้เพิ่ม
ศกัยภาพในการสร้างสรรค์งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ในปัจจบุนั บริษัทฯ ตอกย า้การเป็นผู้น าและศนูย์กลางด้านความคิดสร้างสรรค์ ‘Hub of Creativity’ ใน
ภมูิภาคอาเซียน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ในทกุมิติ ด้วยสโลแกนที่วา่ ‘Never 
Stop Creating’ โดยแบง่การด าเนินงานออกเป็น 4 กลุม่ธุรกิจหลกั คือ 

(1) กลุ่มธุรกิจ Creative Solutions งานบริการด้านการตลาดภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย  

•   งานด้านอีเว้นท์ (Event Creator)  

ให้บริการด้านวางแผน วางกลยทุธ์ การบริหารจดัการงานอเีว้นท์  

•   งานด้านผลติรายการทีวี (TV Production)  

ผลติและสร้างสรรค์รายการทีวด้ีวยไอเดยีที่แปลกใหม ่ไมเ่หมือนใคร  

•   งานด้านดจิิตอล ออนไลน์ (Digital Online)  

ให้ค าปรึกษา และจดัท าแผนการตลาดในโลกออนไลน์ รวมถึงแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์ 

•   งานด้านอินสโตร์ มีเดยี (In-store Media)  

ผลติและสร้างสรรค์สือ่ส าหรับอินสโตร์ ทัง้สือ่ทัว่ไป และสือ่นวตักรรมพิเศษ 
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•   งานด้านการสือ่สาร โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ (Communications)  

การวางแผนกลยทุธ์การสือ่สาร โฆษณาประชาสมัพนัธ์ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

•   งานด้านเอก็ซ์ซิบชิัน่ และนิทรรศการถาวร (Museum & Exhibition)   

การวางกลยทุธ์ และบริหารจดัการงานด้านเอ็กซ์ซิบชิัน่ และนิทรรศการถาวร 

(2) กลุ่มธุรกิจ Marketing Services งานบริการสง่เสริมด้านการตลาด ประกอบด้วย 

•   งานด้านการวิจยั (Research Consulting)   

ที่ปรึกษางานวิจยัในแง่มมุตา่งๆ รวมทัง้งานด้านการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

•   งานด้านการบริการท่ีปรึกษาทางธุรกิจ (Marketing Consulting)  

การศกึษาความเป็นไปได้ในการท าธุรกิจ และการท าตลาด รวมถงึวิเคราะห์และวางแผนกลยทุธ์
ให้กบัองค์กรและงานในโปรเจคพเิศษ 

•   งานด้านธุรกิจให้บริการให้เชา่อปุกรณ์ (Equipment Supply) 

การให้บริการด้านแสง ส ีเสยีง อปุกรณ์เคร่ืองเลน่ การจดัแสดงทัง้ในและตา่งประเทศ ประกอบ
งานด้านกิจกรรมการตลาด 

•   งานด้านการพิมพ์ การออกแบบตกแตง่ (Printing and Decoration) 

การให้บริการด้านงานพิมพ์ทกุประเภท รวมถงึการออกแบบตกแตง่ ห้างสรรพสนิค้า ร้านอาหาร 
ส านกังาน เป็นต้น 

•   งานด้านการจดัเลีย้ง งานสงัสรรค์ ปาร์ตี ้งานแตง่งาน ในรูปแบบท่ีแตกตา่ง 

•   งานด้านการผลติวีดีโอ พรีเซนเทชัน่ คอมพวิเตอร์กราฟฟิค 3Dแอนนิเมชัน่ รวมถึงห้องตดัตอ่ 
ห้องสตดูิโอ 

(3) กลุ่มธุรกิจการด าเนินงานในภมิูภาค (ASEAN Wings)  

งานด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน กับการขยายธุรกิจออกสู่กลุ่มประเทศใน
ภมูิภาคอาเซียน อาทิ ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ประเทศเวียดนาม รวมถึงประเทศใน
แผนยทุธศาสตร์ เช่น ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ด้วย 5 ยทุธศาสตร์ 5 เคร่ืองมือหลกั 
คือ งานด้านอีเว้นท์มาร์เก็ตติง้ (Event Marketing) งานด้านการจดัเฟสทีฟ อีเว้นท์ (Festive Event) 
งานด้านการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านงานวิจยั (Consumer Insight: Research) การสร้าง
ช่องทางในการสื่อสารแบบผสมผสาน (Integrated Media Platform) การจดังานแฟร์ และเอ็กซ์ซิ
บิชัน่ทกุรูปแบบ (Professional Exhibition Organizer) เพื่อรองรับตลาดภาคธุรกิจสูธุ่รกิจในรูปแบบ
การตลาดผสานความคิดสร้างสรรค์แบบครบวงจร (Creative Marketing Solutions)  

(4) กลุ่มธุรกิจด้านงานไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Experience) คือ กลุม่ธุรกิจที่สร้างประสบการณ์ใหม ่
และตอบสนองไลฟสไตล์ของผู้บริโภคทัง้ในด้านบนัเทิง และในชีวติประจ าวนั ประกอบด้วย  
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•   ด้านคอนเสร์ิตทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ (Domestic & International Concert) 

•   ด้านโชว์บิซ (Showbiz) งานด้านละครเวที ผสานเทคนิคทนัสมยั 

•   ด้านไลฟ์ เฟสติวลั (Live Festival) งานแสดงกิจกรรมพเิศษในช่วงเทศกาล 

•   ด้านนิทรรศการในรูปแบบโรดโชว์ (Traveling Exhibition) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

2) การตลาดและภาวะแข่งขนั 

 สภาพการตลาด 

เนื่องด้วยภาพรวมงานด้านการตลาดในปี 2558 อยู่ในภาวะทรงตวั ซึ่งธุรกิจอีเว้นท์ก็เช่นเดียวกนั 
อีเว้นท์เป็นธุรกิจที่มีความผนัผวนมากในสภาวะต่างๆ ทัง้ในเร่ืองของการเมือง เศรษฐกิจ หรือภยั
ธรรมชาติ มลูค่าตลาดของธุรกิจอีเว้นท์โดยรวมอยู่ที่ 1.23 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ในภาวะทรงตวั
จากปี 2557 ด้วยปัจจยัเร่ืองการเปลีย่นแปลงทางการเมืองไทยยงัมีความผนัผวน ทัง้นีเ้ ช่ือว่าในปี
หน้า ทัง้ในเร่ืองของนโยบาย และโครงการของทางภาครัฐต่างๆ จะส่งผลให้ภาพรวมของ
ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ เดินหน้าใช้งบประมาณจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้ น
ยอดขายมากขึน้ แต่จะเป็นการเน้นหนกัในเร่ืองของการลด แลก แจก แถมเป็นหลกั ในสว่นของ
ภาพรวมของธุรกิจอีเว้นท์ปี 2559 เช่ือวา่มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึน้ เนื่องด้วยปัจจยัที่เข้ามาหนนุ
คร่ึงปีหลงัของปี 2558 จากภาครัฐที่มีนโยบาย และโครงการต่างๆ อย่างโครงการด้านรถไฟฟ้าใต้
ดิน รวมถึงโครงการใหญ่ๆ ที่ภาครัฐเร่งประมูลให้แล้วเสร็จภายในสิน้ปี 2558 นี ้จึงเป็นปัจจัยที่
ส าคญัที่กระตุ้นระบบการไหลเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี สง่ผลด้านก าลงัการซือ้ 
(Purchasing Power) ของผู้บริโภคให้มีมากขึน้ ด้านนักการตลาดหลังจากที่ชะลอการใช้
งบประมาณด้านการตลาดมาในช่วงปี 2558 เร่ิมวางแผนใช้งบประมาณในปี 2559 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

จากการที่บริษัทฯ ให้บริการทางธุรกิจสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ท าให้สามารถตอบสนอง และ
ครอบคลุมงานด้านการตลาดในทุกมิติ รวมถึงช่วยเช่ือมโยงลูกค้าทัง้จากประเทศไทยและ
ต่างประเทศเข้าสู่ตลาดอาเซียน ดึงเม็ดเงินกลบัสู่ประเทศไทย ท าให้มีลกูค้าทัง้จากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทัง้ประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงแบรนด์ระดบัโลกอีกด้วย โดยสดัส่วนของ
ลกูค้าจะแบง่เป็นภาครัฐ 20 % และภาคเอกชน 80%   

 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์และท างานด้วยรากฐานของ Creative Business ซึ่งเป็นตัวขบัเคลื่อน
องค์กรหลกัที่ส าคัญ โดยโฟกัสหัวใจหลักของความส าเร็จจากปัจจัยส าคัญ อย่างการคิดค้น
สร้างสรรค์อยา่งตอ่เนื่อง ท าให้เกิดความแตกต่างกบัธุรกิจรายอื่น โดยเฉพาะหวัใจส าคญัในเร่ือง
การใช้งานวิจยัมาช่วยตอบโจทย์งานให้มีความแมน่ย ายิ่งขึน้ เพราะบริษัทฯไมใ่ช่บริษัทครีเอทีฟ ที่
ใช้จินตนาการเป็นตัวตัง้ ไม่ใช่ศิลปินที่มีลายมือเป็นของตัวเอง ทุกอย่างที่เราจินตนาการและ
สร้างสรรค์ขึน้ มาจากความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายของลกูค้าแต่ละราย และน ามา
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แปลงสู่ไอเดียในรูปแบบของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ Content ของลกูค้า ผนวกกับ 
Inside, Creative และ Innovation เมื่อน ามาผสมผสานกนัก็จะเกิดสิ่งที่ใหม่และแตกต่างจากที่
หลายๆ คนเคยท า ผ่านช่องทางหลากหลายทัง้ออฟไลน์และออนไลน์ ตามโจทย์ของลกูค้าและ
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของบริษัทฯ เพื่อที่จะสามารถสง่สาร และสิ่งที่ลกูค้าต้องการได้อย่าง
แม่นย า และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยรักษาฐานลูกค้าในประเทศ และน าไปสู่การเปิดโอกาส
ขยายตลาดใหม่ๆ  ได้มากขึน้อีกด้วย 

 สภาพการแข่งขัน 

จากสภาพการณ์แขง่ขนัในตลาดอีเว้นท์ และกลุม่ตลาด Creative Business ถือว่ามีผู้แข่งขนัเป็น
จ านวนมาก เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ที่เอือ้ต่อการเกิดใหม่ของธุรกิจที่
สามารถเข้าถึง และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบนัได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง 
Know-how ที่สามารถเรียนรู้ และง่ายตอ่การท าความเข้าใจ น าไปปรับใช้กบัองค์กรของตวัเองได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ เห็นถึงผลลพัธ์ที่ออกมาในรูปแบบของผลตอบแทน ที่มีแนวโน้มและทิศทางที่
เป็นบวก กลา่วคือ มีโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตขึน้เร่ือยๆ จึงเป็นปัจจยัส าคญัที่เปิดโอกาสให้มีผู้ เลน่
หลายรายหนัมาจบัธุรกิจ และกระโดดเข้ามาในพืน้ที่ตลาดนีเ้ป็นจ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามผู้
เล่นสว่นใหญ่จะเป็นผู้ เล่นสเกลขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง รวมถึงมีลกัษณะของผลิตภัณฑ์
หรือบริการทางธุรกิจที่โฟกสัอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะทาง ซึ่งไม่ได้ครอบคลมุและครบวงจรจของ
กลุม่ Creative Business อย่างแท้จริง เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ด าเนินการเพื่อรองรับความต้องการ
ของลกูค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อเทียบกับผู้ เล่นที่เป็นลกัษณะองค์กรใหญ่และให้บริการทาง
ธุรกิจที่ครบวงจรนัน้ ถือว่ามีจ านวนน้อยราย และเป็นความท้าทายค่อนข้างสงูที่ผู้ เล่นหน้าใหม่
จะแจ้งเกิดได้ เนื่องจากความแข็งแกร่งของผู้ เล่นรายเดิมที่มีโครงสร้างของธุรกิจที่สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของลกูค้าอย่างครบวงจร รวมถึงช่ือเสียง ประสบการณ์ และความไว้วางใจ
จากลกูค้าที่มีมายาวนาน จึงท าให้ต้องมีการแข่งขนัสงูที่จะสามารถเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดของผู้ เล่นรายเดิมได้ เช่นเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งตัวชีว้ัดความส าเร็จนัน้ ไม่ได้มาจาก
ยอดขายเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ ได้รับรางวัลในระดับโลกมากมาย และมีโอกาสได้ไปแสดง
ศกัยภาพและผลงานในตา่งประเทศ ได้วดัฝีมือกบัประเทศตา่งๆ วา่ครีเอทีฟของคนไทยอยู่ตรงจุด
ไหนของโลก นบัวา่เป็นความภมูิใจในฐานะคนท างาน เพราะมนัคือศกัดิ์ศรีของประเทศไทย และ
เป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ (Key Success) ที่ส าคญั ที่ทกุไอเดียที่ได้คิดนัน้ประสบความส าเร็จ
และได้ท าออกมาเป็นรูปธรรม ซึง่เป็นสิง่ที่บริษัทฯ ให้น า้หนกัและให้ความส าคญัมาโดยตลอด 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริหาร 

บริษัทฯ มีความพร้อมในเร่ืองของก าลงัคนที่มีความเช่ียวชาญและในเร่ืองของการพฒันาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ โดยมีฝ่าย Innovation Research & Development เพื่อตอบสนองงานด้านอีเว้นท์และงานด้าน
สือ่สารการตลาด ท าให้งานของ  บริษัทฯ มีความแตกตา่งและสามารถสร้างงานในรูปแบบใหม่ได้เสมอ 
ในขณะเดียวกันมีการขยายสาขา ไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน อาทิ ประเทศสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมา ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย เพื่อครอบคลมุความ
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ต้องการของลกูค้าที่ต้องการขยายธุรกิจไปยงัอาเซียน โดยสามารถเชื่อมโยงการบริหารงานในเครือข่าย
ทัง้ในและต่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งรูปแบบการท างานที่ผ่านมาจะด าเนินธุรกิจแบบ Co-Creation คือ 
การน าเอาจุดแข็ง ประสบการณ์ Know-How และความเช่ียวชาญที่แตกต่างระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า
ทางธุรกิจมาผนวกกนั จึงท าให้เพิ่มศกัยภาพในการสร้างสรรค์งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีหลกัการท างานและมีวิธีคิดในรูปแบบของ Event Marketing จะไม่ใช่ Event Management 
เพราะอีเว้นท์ ไม่ใช่แค่แสง สี เสียง หรือเวที ไม่ใช่แค่ Organizer จดังาน แต่เป็นการสร้างกลยทุธ์และ
เข้าใจ เพื่อเข้าถึงกลุม่เป้าหมายมากกวา่การเป็นแคผู่้จดังาน ประกอบกบัตลอดระยะเวลา 25 ปี บริษัทฯ 
ได้วางรากฐานในสองด้าน คือ การสร้าง Networking ทัว่ทัง้ภมูิภาคเอเชีย ไปจนถึงแถบตะวนัออกกลาง 
และการสร้าง Infrastructure ซึ่งการสร้าง Infrastructure หมายรวมถึงการสร้างบุคลากรด้วย 
Infrastructure ของบริษัทฯ ไมไ่ด้จบอยูท่ี่การขยายธุรกิจออกไป แตบ่ริษัทฯ เตรียมพร้อมเร่ืองคนด้วยซึ่ง
เป็นการวางรากฐานให้กบับริษัทฯ  และสิง่เหลา่นีใ้นอนาคตจะท าให้บริษัทฯ มีความมัน่คง โดยมองเห็น
อนาคตของบริษัทฯ ที่จะเติบโตตอ่ไปถึง 50-60 ปี และจะก้าวสูก่ารเป็นบริษัทข้ามชาติในท่ีสดุ 

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

3.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

(นายแมทธิว กิจโอธาน) 

 

 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ฝ่ายการเงิน 

(นางองัคณีย์ ฤกษ์ศริิสขุ) 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายปฏิบตักิาร 

(นายแมทธิว กิจโอธาน) 
(รักษาการ) 

รองกรรมการผู้อ านวยการ 
ฝ่ายทีวี 

(นางสาวปิยวดี มาลีนนท์) 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจกรรม 

(นายกฤต สทุธิถวิล) 

ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 
(นายโชคชยั ทตุยิาภรณ์) 

ผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

(นางสนุทรี อารยสมบรูณ์) 
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3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย
คณะกรรมการทัง้หมด 11 คน มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นาย แมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

2. นาย ประเสริฐ ภทัรดิลก กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นาย สมศกัดิ์ พยบัเดชาชยั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

4. ม.ล. นลนิี หสัดินทร กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

5. นาย ชยัประนิน วิสทุธิผล กรรมการอิสระ 

6. นาย ฟิลปิ โอลเิวอร์ เพียซ กรรมการอิสระ 

7. น.ส. แคทลนี มาลนีนท์ กรรมการ 

8. น.ส. ปิยวดี มาลนีนท์ กรรมการ 

9. นาย ธีร์ สอีมัพรโรจน์ กรรมการ 

10. น.ส. มานิดา ซินเมอร์แมน กรรมการ 

11. น.ส. เทรซี่แอนน์ มาลนีนท์ กรรมการ 

3.3 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจ านวน 6 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายแมทธิว กิจโอธาน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

2. นางองัคณีย์ ฤกษ์ศิริสขุ  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

3. นางสาวปิยวดี มาลนีนท์  รองกรรมการผู้อ านวยการฝ่ายทวีี 

4. นายกฤต สทุธิถวิล ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการฝ่ายกิจกรรม 

5. นางสนุทรี อารยสมบรูณ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

6. นายโชคชยั ทตุิยาภรณ์ ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 
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3.4 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของหุ้นทัง้หมด 

1. กลุม่ครอบครัวมาลนีนท์ 

   1.1 น.ส.แคทลนี มาลนีนท์ 

   1.2 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 

129,685,580 

71,435,580 

58,250,000 

40.03 

22.05 

17.98 

2. นายวีระศกัดิ์ บญุวรเมธี 22,947,000 7.08 

3. นายพินยั จีนาพนัธุ์ 14,930,000 4.61 

4. น.ส.ณฐัวรรณ ปิยะมหาโชต ิ 12,598,000 3.89 

5. น.ส.อรยาพร กาญจนจารี 12,000,000 3.70 

6. นางสวุมิล หลสีวุรรณ 9,842,000 3.04 

7. นายเธียรเวช จีนาพนัธุ์ 7,510,000 2.32 

8. นายสนิโชค พิริโยทยัสกลุ 6,217,000 1.92 

9. นายพรประเสริฐ กาญจนจารี 5,891,000 1.82 

10. น.ส.นฤพร กาญจนจารี 5,850,000 1.81 

ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ 96,529,420 29.79 

รวม 324,000,000 100.00 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติจ่ายปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

4.1  ประวัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

 บริษัทฯ ไมม่ีการเพิ่มทนุ ในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา  

4.2  เงนิปันผล 

บริษัทฯ มิได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไร
สทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของแตล่ะปี  

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

5.1 บริษัทย่อย 

5.1.1 บริษัท เวฟ ทีวี จ ากัด (WAVE TV) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของ WAVE TV เป็นดงันี ้

1) ผลติและจดัจ าหนา่ยรายการทางโทรทศัน์ 

2) ขายเวลาโฆษณารายการทางโทรทศัน์ 
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5.1.2 บริษัท เวฟ พิคเจอร์ส จ ากัด (WAVE Pictures ) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของ WAVE Pictures เป็นดงันี ้

1) ผลติและจดัจ าหนา่ยภาพยนตร์ 

5.1.3 บริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด 

(เปลีย่นช่ือจากบริษัท เวฟ ทีวี แอนด์ มฟูวี่ สตดูิโอส์ จ ากดั เมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2557) 

บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจโดยการเปลี่ยนช่ือบริษัท และเปลี่ยนวตัถปุระสงค์ของบริษัทเป็น
การลงทนุ เพื่อความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการ 

5.1.4 บริษัท ซีวีดี ออแกไนเซอร์ จ ากัด (CVD Organizer) 

ปัจจบุนัหยดุด าเนินงานชัว่คราว 

5.1.5 บริษัท เอ็ฟฟิเชียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส จ ากัด (EES) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของ EES เป็นดงันี ้

1) โรงเรียนเอกชน สถาบนัสอนภาษา รับท าการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาองักฤษ 

5.1.6 บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จ ากัด (JEFFER) (ถอืหุ้นโดยบริษัท เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป จ ากัด) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของ JEFFER เป็นดงันี ้

1) จดัซือ้ จดัหาวตัถดุิบ รวมทัง้อปุกรณ์ที่ใช้ในการผลติ เพื่อธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 

2) ประกอบกิจการร้านอาหาร จ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม 

5.1.7 บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ ากัด (มหาชน (“Index”) 

1) กลุม่ธุรกิจ Creative Solutions งานบริการด้านความคิดสร้างสรรค์ 

2) กลุม่ธุรกิจ Marketing Services งานบริการสง่เสริมด้านการตลาด 

3) กลุม่ธุรกิจการด าเนินงานในภมูิภาค (ASEAN Wings) 

4) กลุม่ธุรกิจ Lifestyle Experience 

5.2 บริษัทร่วม 

5.2.1 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) (TSE) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของ TSE เป็นการท าธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เพื่อ
จ าหนา่ยให้ภาครัฐและเอกชน 
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ส่วนที่ 3. ข้อมูลทางการเงนิ 

1. งบการเงนิรวม ปี 2556 – 2558 

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

  บาท % บาท %  บาท  % 

สินทรัพย์ 

      สินทรัพย์หมุนเวียน 

      เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 159,520,297 4.0 151,235,392 5.7 82,836,562 15.7 

เงินลงทนุชัว่คราว 19,329,446 0.5 17,529,946 0.7 10,403,723 2.0 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 424,589,255 10.7 73,549,507 2.8 66,055,821 12.5 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 3,333,150 0.1 - 0.0 - 0.0 

สินค้าคงเหลือ 29,103,659 0.7 27,011,517 1.0 36,828 0.0 

รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต
ระหวา่งผลติ 35,236,919 0.9 34,764,806 1.3 2,692,024 0.5 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  101,685,800 2.6 57,612,129 2.2 15,828,147 3.0 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  772,798,526 19.4 361,703,297 13.5 177,853,105 33.7 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

      เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 1,684,000 0.04 831,000 0.03 - - 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - - - 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 831,484,731 20.9 697,850,213 26.1 313,415,180 59.3 

เงินลงทนุในการร่วมค้า 15,540,411 0.4 - 0.0 - 0.0 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 680,548,920 17.1 154,930,087 5.8 12,503,606 2.4 

คา่ความนิยม 1,295,536,051 32.5 1,134,673,772 42.5 - - 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 205,228,753 5.2 226,024,685 8.5 - - 

คา่เชา่จา่ยลว่งหน้า 3,815,723 0.1 4,510,044 0.2 5,895,466 1.1 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 17,575,902 0.4 9,107,158 0.3 7,600,000 1.4 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 159,216,614 4.0 80,378,409 3.0 10,953,564 2.1 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,210,631,105 80.6 2,308,305,368 86.5 350,367,816 66.3 

รวมสินทรัพย์  3,983,429,631 100 2,670,008,665 100.0 528,220,921 100.0 
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  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

หนีสิ้น พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

  บาท % บาท %  บาท  % 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

      หนีสิ้นหมุนเวียน 

      เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 41,210,084 1.0 - - - - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 70,000,000 1.8 - - - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 230,120,704 5.8 77,582,565 3.9 30,973,826 47.1 

รายได้รับลว่งหน้า 255,764,407 6.4 256,546,436 12.9 - - 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 125,133,077 3.1 57,110,797 2.9 3,309,386 5.0 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 14,500,000 0.4 - - - - 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 

      สว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 10,822,650 0.3 2,366,527 0.1 1,534,027 2.3 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 584,557,367 14.7 126,607,358 6.4 - - 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 10,340,008 0.3 1,398,609 0.1 - - 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 64,988,338 1.6 35,141,817 1.8 7,181,009 10.9 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,407,436,635 35.3 556,754,109 28.0 42,998,248 65.3 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 

      หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 28,536,923 0.7 6,963,645 0.4 6,833,379 10.4 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,049,662,500 26.4 1,146,581,818 57.7 - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 48,859,622 1.2 6,049,061 0.3 3,307,613 5.0 

เจ้าหนีเ้งินลงทนุระยะยาว 223,052,900 5.6 223,052,900 11.2 - - 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอตดับญัช ี 29,429,393 0.7 30,444,200 1.5 - - 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 15,945,159 0.4 17,330,047 0.9 12,667,241 19.2 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,395,486,497 35.0 1,430,421,671 72.0 22,808,233 34.7 

รวมหนีสิ้น 2,802,923,132 70.4 1,987,175,780 100.0 65,806,481 100 
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  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

  บาท % บาท %  บาท  % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

      ทนุเรือนหุ้น                                 

         ทนุจดทะเบียน 

            หุ้นสามญัจ านวน 421,200,000 หุ้น  

               มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

                 (พ.ศ. 2557 : 324,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท) 421,200,000 10.6 324,000,000 12.1 324,000,000 61.3 

   ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 

             หุ้นสามญัจ านวน 324,000,000 หุ้น  

                มลูคา่ท่ีได้รับช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท 324,000,000 8.1 324,000,000 12.1 324,000,000 61.3 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 72,564,680 1.8 370,773,735 13.9 370,773,735 70.2 

สว่นลดจากการเพิ่มสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทย่อย (1,063,239) (0.0) (1,063,239) (0.04) (1,063,239) (0.2) 

ก าไรสะสม 

          จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย - 

 

16,726,352 0.6 16,726,352 3.2 

    ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 323,647,897 8.1 (27,603,947) (1.0)  (248,022,408) (47.0) 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 4,897,205 0.1 - -                       -            -    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 724,046,543 18.2 682,832,901 25.6 462,414,440 87.5 

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 456,459,956 11.5 (16) -                        -           -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,180,506,499 29.6 682,832,885 25.6    462,414,440  87.5 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,983,429,631 100.0 2,670,008,665 100.0  528,220,921  100.0 
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1.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

  บาท % บาท % บาท % 

รายได้ 

      รายได้จากการขาย 723,197,801 33.3 57,517,751 9.1 1,726,701 0.6 

รายได้จากการให้บริการ 1,445,625,161 66.7 576,742,468 90.9 281,965,435 99.4 

รวมรายได้ 2,168,822,962 100.0 634,260,219 100.0 283,692,136 100.0 

ต้นทุน 

      ต้นทนุขาย (280,065,367) (2.9) (24,639,824) (3.9) (986,362) (0.3) 

ต้นทนุการให้บริการ (1,019,661,117) (47.0) (424,389,352) (66.9) (199,818,502) (70.4) 

รวมต้นทุน (1,299,726,484) (59.9) (449,029,176) (70.8) (200,804,864) (70.8) 

ก าไรขัน้ต้น 869,096,478 40.1 185,231,043 29.2 82,887,272 29.2 

รายได้อ่ืน 13,654,762 0.6 32,032,519 5.1 5,551,209 2.0 

คา่ใช้จา่ยในการขาย (453,244,843) (20.9) (78,314,321) (12.3) (30,433,227) (10.7) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (398,986,359) (18.4) (189,636,748) (29.9) (45,387,511) (16.0) 

ก าไรจากการลดสดัสว่นในบริษัทร่วม - - 144,358,053 22.8 - - 

ต้นทนุทางการเงิน (76,282,306) (3.5) (27,734,217) (4.4) - - 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

          และการร่วมค้า 105,676,720 4.9 154,276,980 24.3 (3,905,412) (1.4) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 59,914,452 2.8 220,213,309 34.7 8,712,331 3.1 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (14,763,134) (0.7) (110,535) (0.02) (960,000) (0.3) 

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 45,151,318 2.1 220,102,774 34.7 7,752,331 2.7 
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  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

  บาท % บาท % บาท % 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

      รายการที่จะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ป็นก าไร 

           หรือขาดทนุในภายหลงั 

          การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์ 

            หลงัออกจากงาน (25,646) (0.0) 315,687 0.0 - - 

รายการที่จะจดัประเภทรายการใหมเ่ป็นก าไร 

          หรือขาดทนุในภายหลงั 

          สว่นแบง่ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 

          จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 4,897,205 0.2 - - - - 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 50,022,877 2.3 220,418,461 34.8 7,752,331 2.7 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)  

      สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 36,342,083 1.7 220,102,774 34.7 7,752,331 2.7 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 8,809,235 0.4 - - - - 

 

45,151,318 2.1 220,102,774 34.7 7,752,331 2.7 

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

      สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 41,213,642 1.9 220,418,461 34.8 7,752,331 2.7 

สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 8,809,235 0.4 - - 

  

 

50,022,877 2.3 220,418,461 34.8 7,752,331 2.7 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

      ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.11 

 

0.68 

 

0.24 
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1.3 งบกระแสเงนิสดรวม 

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

  บาท บาท  บาท  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

   ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 59,914,452 220,213,309 8,712,331 

รายการปรับปรุง 

       คา่เสื่อมราคา 133,134,252 29,897,902 893,227 

    คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 26,550,786 13,746,509 - 

    ดอกเบีย้รับ (1,324,945) (3,054,024) (4,558,390) 

    เงินปันผลรับ - (230,500) (263,000) 

    ขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุชัว่คราว 1,200,500 821,554 2,232,500 

    (กลบัรายการ)คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (15,550,209) 2,275,899 - 

    คา่เผ่ือสินค้าล้าสมยั(กลบัรายการ) 2,539,418 19,235 123,961 

    (ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยที่ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ (2,964,357) 88,484 - 

    ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 261,641 369,244 - 

    ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,930,584 2,921,787 (4,660,037) 

    ต้นทนุทางการเงิน 76,282,306 27,734,217 - 

    ก าไรจากการลดสดัสว่นในบริษัทร่วม - (144,358,053) - 

    สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (105,676,720) (154,276,980) 3,905,412 

 181,297,708 (3,831,417) 6,386,004 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 

       - ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 45,085,247 48,077,399 (43,562,990) 

    - สินค้าคงเหลือ 176,042 (6,260,878) (12,812) 

    - รายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และคอนเสิร์ตระหวา่งผลิต (472,113) (32,072,782) 47,976,756 

    - สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 11,766,934 (19,591,271) 3,131,119 

    - เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั (853,000) 10,000,000 - 

    - คา่เชา่จา่ยลว่งหน้า  694,321 1,385,422 13,845,422 

    - สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 18,195,522 (5,500,099) 219,229 

    - เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 35,476,567 29,338,835 10,986,319 

    - รายได้รับลว่งหน้า (35,079,237) 22,939,080 (10,030,215) 

    - คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 20,298,978 19,067,824 1,924,738 

    - หนีส้ินหมนุเวียนอื่น (8,525,463) 2,492,073 4,858,150 

    - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (267,687) (337,320) (1,282,929) 

    - หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น (1,427,988) 4,662,806 - 

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 266,365,831 70,369,672 21,978,791 

    ดอกเบีย้จา่ย (76,991,384) (26,426,683) - 

    จา่ยภาษีเงินได้ (30,922,589) (4,413,573) (5,186,857) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 158,451,858 39,529,416 16,791,934 
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  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

  บาท บาท  บาท  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

   ดอกเบีย้รับ 1,235,069 3,113,804         5,732,043  

เงินปันผลรับ - 230,500            263,000  

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (35,000,000) (56,000,000)                        -  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชัว่คราว 32,000,000 48,052,223     116,688,398  

เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้   

     แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 16,626,088 -                        -  

เงินสดให้กู้ยืมระยะสัน้   

     แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั (3,333,150) -                        -  

เงินสดจา่ยส าหรับเงินลงทนุในบริษัทร่วม - (85,800,000)   (104,735,000) 

เงินสดจา่ยส าหรับเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (357,250,336) (1,144,755,063)                        -  

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 29,156,182 11,700                        -  

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (223,612,021) (6,290,479)       (2,371,216) 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (2,142,548) (830,885)                        -  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (542,320,716) (1,242,268,200)       15,577,225  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 5,513,226 -                        -  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 70,000,000 -                        -  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั 3,500,000 -                        -  

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เก่ียวข้องกนั - -                        -  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 933,272,772 1,335,215,980                        -  

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (572,242,081) (62,026,804)                        -  

เงินปันผลจา่ย (41,610,765) (16)                        -  

จา่ยคืนหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (6,279,389) (2,367,234)                        -  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 392,153,763 1,270,821,926                        -  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 8,284,905 68,083,142       32,369,159  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 151,235,392 83,152,249       50,467,403  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสิน้ปี 159,520,297 151,235,391       82,836,562  

    รายการที่ไม่ใช่เงนิสด   
 รายการที่ไมใ่ชเ่งินสดที่มีสาระส าคญัส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม มีดงันี ้  

 เงินปันผลค้างรับ - -                        -  

การซือ้อปุกรณ์โดยสญัญาเชา่การเงิน - 3,330,000         7,509,503  

การซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยซึง่ยงัไม่ได้ช าระเงิน - 223,052,900                        -  

 

 


