
หนังสือชี้ชวน

บริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน)
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โดยบริษัท ไอทีวี จํ ากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอประชาชนท่ัวไป จํ านวน 300,000,000 หุน  ราคาเสนอขายหุนละ 6.00 บาท

และ

โดยผูถือหุนเดิม คือ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเดิมตอประชาชนทั่วไป จํ านวน 20,000,000 หุน    ราคาเสนอขายหุนละ 6.00 บาท

ระยะเวลาจองซ้ือ ต้ังแตวันท่ี 27 กุมภาพนัธ 2545  ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2545

ทีป่รึกษาทางการเงิน
บรษัิทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จ ํากัด

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจ ําหนาย

บรษัิทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จ ํากัด บรษิทัหลักทรัพย ไทยพาณชิย จ ํากัด

วันท่ีย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวน
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2544

วันท่ีแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ
วันท่ี 21 กุมภาพนัธ 2545

คํ าเตือน :
กอนตดัสนิใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือ
ช้ีชวนน้ี มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรพัยแนะนํ าใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรอืมไิดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูก
ตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนนีแ้ตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอ
มูลในแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนนีเ้ปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย

หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมขีอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระ
ส ําคญั ผูถอืหลกัทรพัยมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสํ าเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวนที่ยื่นไวตอสํ านักงานคณะ
กรรมการกํ ากับหลกัทรพัยและตลาดหลักทรัพยไดในวันและเวลาท ําการของส ํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย



ผูจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํ ากดั (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากดั

บริษัทหลักทรัพย เอส จี สินเอเซีย จํ ากดั

บริษัทหลักทรัพย ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํ ากดั

บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินซ ภัทร จํ ากดั

บริษทัหลักทรัพย ซีมิโก จํ ากดั (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากดั

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํ ากดั

บริษัทหลักทรัพย ไทยธนกิจ จํ ากดั

บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํ ากดั (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากดั (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ทรีนิต้ี จํ ากดั

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํ ากดั (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํ ากดั

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํ ากดั

บริษทัหลักทรัพย อินเทลวิชั่น จํ ากดั

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํ ากดั (มหาชน)

ตัวแทนจํ าหนาย

ธนาคารกรุงไทย จํ ากดั (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ
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เอกสารแนบ รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
งบการเงินตรวจสอบ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สํ าหรับป 2541-2543
งบการเงินสอบทาน ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2544



บรษิทั ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน)

คํ าอธิบายคํ ายอ

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไอทีว ีจํ ากดั (มหาชน) หรือ ไอทีวี
(เดิมชื่อ บริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํ ากดั)

สถานีฯ สถานีวิทยุโทรทัศน ไอทีวี

สํ านักงานฯ ส ํานักงานปลัดสํ านกันายกรัฐมนตรี

ธนาคารฯ ธนาคาร ไทยพาณิชย จํ ากดั (มหาชน)

ชินคอรป บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํ ากดั (มหาชน)

สัญญาสัมปทาน สัญญาเขารวมงานและดํ าเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบยูเอชเอฟ ระหวาง
สํ านักงานปลัดส ํานกันายกรัฐมนตรี และบริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํ ากดั
ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 และสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเขารวมงาน
และดํ าเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบยูเอชเอฟ ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน
2543

ความถี ่ยู เอช เอฟ คล่ืนความถี่สูงยิ่ง ระหวาง 510 – 790 เมกะเฮิรตซ (Ultra High Frequency)

ความถี ่ว ีเอช เอฟ คล่ืนความถี่สูง ระหวาง 47 – 230 เมกะเฮิรตซ (Very High Frequency)

ACNielsen บริษัท เอซ ีนีลเซน (ประเทศไทย) จํ ากดั หรือ ACNielsen (Thaliland) Limited

เคเบิลทีวี กิจการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก

กกช. คณะกรรมการกจิการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศนแหงชาติ

อ.ส.ม.ท. องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย

กสช. คณะกรรมการกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศนแหงชาติ

พรบ. วิทยุกระจายเสียงฯ พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 (แกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ฉบับที ่4 พ.ศ.2530)

พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นฯ พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํ ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543

พรบ. การประกอบกิจการฯ พระราชบัญญัติการประกอบกจิการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน

สวนแบงผูชม (Audience Share) แสดงถึงอัตราสวนรอยละของจํ านวนผูชมท่ีกํ าลังชมรายการใดรายการหนึ่ง 
เทียบกับจ ํานวนผูชมรายการโทรทัศนทุกสถานีท่ีกํ าลังชมรายการในขณะนัน้

ทีวีเรตติ้ง (TV Rating – TVR) แสดงถึงอัตราสวนรอยละของจํ านวนผูชมท่ีกํ าลังชมรายการใดรายการหนึ่ง 
เทียบกับจํ านวนผูท่ีสามารถรับชมรายการโทรทัศนท่ัวประเทศ โดยทีวีเรตติ้ง
ของรายการที่สูงหมายถึงรายการนั้นไดรับความนิยมจากผูชมเปนจ ํานวนมาก

สถานีสง สถานีแมขาย สถานีศูนยทองถิ่น สถานีทองถิ่น หรือสถานีลูกขาย ท่ีทํ าหนาท่ีสง
สัญญาณแพรภาพออกอากาศรายการของสถานีฯ


