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สวนที ่2
รายละเอียดบริษัทออกหลักทรัพย

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอทีว ีจํ ากดั (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ย ู เอช เอฟ ภายใตสัญญาเขารวมงานและดํ าเนิน
การสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ย ูเอช เอฟ ในลักษณะ สราง-โอน-ดํ าเนินงาน ท่ีทํ ากบัสํ านกั
งานปลัดส ํานกันายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2538 เปนระยะเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 
3 กรกฎาคม 2568  โดยใชชื่อ “สถานีโทรทัศน  ไอทีว”ี

ท่ีตัง้สํ านักงานใหญ : เลขท่ี 19 ไทยพาณิชยปารคพลาซา อาคาร 3 อีสต ชั้น 12, 17, 21, 22 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบรษิทั : บมจ. 647

โฮมเพจบริษัท : www.itv.co.th

โทรศพัท : 937-8080

โทรสาร : 937-8100

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการนํ าเงินท่ีไดจากการเสนอขายหลักทรัพยจ ํานวน 300 ลานหุนคร้ังน้ีประมาณ 1,800 ลาน
บาท ไปใชดังนี้

วัตถุประสงคการใชเงิน จํ านวนเงิน (ลานบาท) ระยะเวลาท่ีใชเงินโดยประมาณ

7.! ช ําระคืนเงินกูระยะสั้นบางสวน 700 ภายใน 12 เดือน

8.! จัดหาอุปกรณ สตูดิโอและขยายสํ านักงานแหงใหม 
พัฒนาคุณภาพสัญญานและขยายเครือขายสถาน ี รวม
ทั้งลงทุนในระบบ Digital News Room

200 ภายใน 18 เดือน

9.! เงินทุนหมุนเวียนในการดํ าเนินงานรวมถึงการจัดซื้อ
รายการหรือผลิตรายการของสถานีฯ

900 ตามความตองการทางธุรกจิ

1. ปจจัยความเส่ียง

1.1 ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
คูแขงจากสถานีวิทยุโทรทัศนรายใหม

จากการเปดเสรีการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล อาจจะกอใหเกดิ
การแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนในอนาคตระหวางผูประกอบการวิทยุโทรทัศนในปจจุบัน ผูประกอบการวิทยุโทรทัศนรายใหม และผู
ประกอบการเคเบิลทีว ี  การแขงขันจากผูประกอบการเหลานี ้อาจทํ าใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบทางดานทีวีเรตติ้งท่ีลดลงและ
สงผลกระทบตอรายได
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การแกไขกฎหมายเก่ียวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และหนวยงานกํ ากับดูแล

การแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคล่ืนความถี ่และก ํากบักิจการวทิยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ที่กํ าหนดใหมี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศนแหงชาติ หรือ กสช. ซ่ึงมีอํ านาจพิจารณาอนุญาตและก ํากับดูแลการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน  กสช. อาจออกกฎระเบียบตาง ๆ มาใชบังคับเพ่ิมเติมซ่ึงอาจจะมีความเขมงวดหรือ
ผอนคลายมากกวาเดิม  ในกรณีท่ีกฎระเบียบมีความเขมงวดมากกวาเดิม อาจสงผลกระทบตอการดํ าเนินงานของผูประกอบการ 
วิทยุโทรทัศนในปจจุบัน

ภาวะเศรษฐกิจอาจจะไมฟนตัวไดในระยะเวลาอันสั้น

ในปจจุบันภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูระหวางการฟนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ประกอบกับความไมมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญ่ีปุน และประเทศอ่ืนในแถบเอเชีย ทํ าใหโอกาสที่ภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยจะฟนตัวในระยะเวลาอันสั้นมีความไมแนนอน เน่ืองจากคาใชจายในการโฆษณาและอัตราการเพ่ิมข้ึนของคาใช
จายโฆษณามีความสัมพันธโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซ่ึงอาจสงผลใหเจาของสินคาใชจายเงินงบประมาณ
คาโฆษณาผานส่ือโทรทัศนลดนอยลง

1.2 ความเส่ียงทางธุรกิจ

การปรับเปลี่ยนผังรายการใหม

สถานีฯ ไดทํ าการปรับผงัรายการใหมเพือ่ก ําหนดตํ าแหนงทางการตลาดใหตรงกับกลุมผูชมเปาหมายของสถานีฯ โดย
มุงหวังที่จะเพิ่มทีวีเรตติ้งและรายได ซ่ึงไดเร่ิมใชต้ังแตกลางเดือนมกราคม 2544 เปนตนมา อยางไรก็ตาม การเพิม่คุณภาพ
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ   รวมท้ังการปรับเปล่ียนเวลาออกอากาศเพ่ือขยายฐานกลุมผูชมเปาหมายของสถานีฯ อาจทํ า
ใหกลุมผูชมเดิมของสถานีฯ ไมชื่นชอบรายการและรูปแบบที่น ําเสนอตามผังรายการใหม หรือรายการท่ีน ําเสนอใหมน้ันไมตรง
กับความนิยมและไมเปนที่ชื่นชอบของกลุมผูชมเปาหมายทีส่ถานีฯ ตองการ อาจทํ าใหทวีเีรตติง้และรายไดของสถานฯี ไมเพิม่ข้ึน

การสงมอบทรัพยสินตามขอกํ าหนดของสัญญาสัมปทาน

ตามสัญญาสัมปทานระหวางบริษัทฯ และสํ านักงานฯ ที่กํ าหนดให บริษัทฯ ตองโอนทรัพยสินท่ีใชในการดํ าเนินงานทั้ง
หมดใหแกสํ านักงานฯ ตามรายการและมูลคาทรัพยสินท่ีกํ าหนดไวในสัญญาสัมปทานนั้น  บริษัทฯ ไดดํ าเนินการสงมอบ
ทรัพยสินตามขอก ําหนดดังกลาวใหแกสํ านักงานฯ และสํ านักงานฯ กํ าลังทยอยตรวจสอบและรับมอบทรัพยสินดังกลาวจาก
บริษัทฯ อยางไรก็ตาม เนื่องจากทรัพยสินที่สงมอบมีจ ํานวนมากมายหลายรายการ และทรัพยสินบางรายการตองใชผูเช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบ จึงทํ าใหเกิดความลาชาในการตรวจสอบและรับมอบทรัพยสินอยูบาง ซ่ึงอาจมีผลใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะ
ปฏิบัติไมเปนไปตามเงื่อนไขตามขอก ําหนดในสัญญาสัมปทาน และเพ่ือแกปญหาดังกลาว สํ านักงานฯ และบริษัทฯ จึงไดวา
จางผูเชี่ยวชาญมาชวยตรวจสอบและใหค ําปรึกษาดานเทคนิคในการตรวจสอบทรัพยสินดังกลาว  ซึ่งในขณะนี้ การตรวจสอบมี
ความคืบหนาไประดับหน่ึงแลว และบริษัทฯ คาดวาการตรวจรับทรัพยสินดังกลาว จะเปนไปตามขอก ําหนดในสัญญาสัมปทาน

สัญญาสัมปทานมีอายุจํ ากัด

บริษัทฯ ไดสิทธิในการประกอบธรุกิจสถานีโทรทัศนเปนระยะเวลา 30 ปสิ้นสุดวันที ่3 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเปนสิทธิที่
มีขอจํ ากดัในการดํ าเนินงานตามอายขุองสัมปทาน จึงมีความไมแนนอนวาบริษัทฯ จะไดรับการตออายุสัมปทานหรือไดรับ
อนุญาตใหด ําเนินธุรกิจตอไปภายหลังอายุสัมปทานส้ินสุดลง
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1.3 ความเสี่ยงดานการบริหารและจัดการ

ผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการกํ าหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ

ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนท่ัวไป ชินคอรปจะเปนผูถือหุนรายใหญเพียงรายเดียว มีสัดสวนถือหุนในบริษัทฯ
ประมาณรอยละ 53 ของจ ํานวนหุนที่จํ าหนายแลวท้ังหมด จึงสามารถก ําหนดนโยบายและการบริหารงาน และควบคุมมติที่
ประชุมผูถือหุนไดในวาระบางเร่ือง แตไมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดทั้งหมด เน่ืองจาก การลงมติในวาระท่ีส ําคัญ
บางเร่ือง เชน แกไขขอบังคับหรือหนังสือบริคณหสนธ ิการเพ่ิมทุน ลดทุน เปนตน กฎหมายกํ าหนดใหตองไดรับคะแนนเสียง 3 
ใน 4 ของจํ านวนหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เวนแต ในกรณีผูถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงเขารวมประชุมไมครบท้ังหมด ผู
ถือหุนรายอ่ืนของบริษัทฯ อาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถวงดุลกลุมผูถือหุนรายใหญได

1.4 ความเส่ียงทางการเงิน

ผลประกอบการและฐานะการเงินในอนาคต

จากการวิเคราะหโครงสรางตนทุนและจุดคุมทุนของป 2543 (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ 12.2 คํ าอธบิายและการ
วเิคราะหของฝายจดัการ) จะเห็นวา บรษิทัฯ มีรายไดคาบริการจ ํานวนประมาณ 1,196 ลานบาท ซึง่สงูกวาจดุคุมทุนท่ีไมคิดรวม
คาสมัปทานจ ํานวนประมาณ 1,090 ลานบาท แตเม่ือคิดรวมคาสมัปทานแลวบรษิทัฯ ยงัมีผลขาดทนุอยู และในปตอๆ ไปจดุคุม
ทุนท่ีรวมคาสมัปทานของบรษิทัฯ จะเพิม่สงูข้ึนเปนลํ าดับตามภาระคาสมัปทานในสญัญาสมัปทาน ดังนัน้ หากบรษิทัฯ ไมสามารถ
เพิม่รายไดใหสงูกวาจดุคุมทุนท่ีรวมคาสมัปทานดังกลาว บรษิทัฯ จงึมีความเสีย่งท่ีจะตองประสบปญหาขาดทุนตอไปในอนาคต

ภาระคาสัมปทานที่สูงกวาคูแขง

ตามขอก ําหนดในสัญญาสัมปทาน บรษิทัฯ จะตองจายคาสมัปทานตลอดอายสุญัญาใหแกสํ านกังานฯ เปนจ ํานวนเงนิข้ันต่ํ า 
25,200 ลานบาท ซึง่เปนจ ํานวนเงนิท่ีสงูมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผูประกอบการวทิยุโทรทัศนท่ีไดรับสัมปทานรายอ่ืนในปจจบุนั
บรษิทัฯ จงึมีภาระในการหารายไดใหเพยีงพอตอคาสมัปทานท่ีตองชํ าระในแตละป ทํ าใหบรษิทัฯ อาจมีความเสีย่งทางการเงนิจาก
ภาระหนีส้นิท่ีเพิม่สงูขึน้หรือความจ ําเปนท่ีตองมีการเพิม่ทุนในอนาคต หากบรษิทัฯ ไมสามารถหารายไดใหเพยีงพอตอคาสมัปทาน
ดังกลาว

การชํ าระคืนเงินกูระยะยาว

บริษัทฯ ยังมีเงินกูระยะยาวคงเหลือภายหลังการปรับโครงสรางหนีก้บั ธนาคารฯ ซึ่งตองช ําระคืนภายในระยะเวลา 11 
ป โดยเร่ิมมีก ําหนดชํ าระคืนเงินตนในป 2547 เปนตนไป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544 บริษัทฯ มเีงินกูยืมระยะยาวจํ านวน
ประมาณ 693 ลานบาท และจากความไมแนนอนในเร่ืองผลประกอบการและภาระคาสมัปทานท่ีตองจายใหแกสํ านักงานฯ ใน
อนาคต อาจทํ าใหบริษัทฯ มีความเสีย่งทางการเงินจากการท่ีไมสามารถชํ าระหน้ีเงินตนคืนได

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษิทัฯ มีรายไดเปนสกลุเงนิบาทท้ังหมด ในขณะท่ีบรษิทัฯ มีภาระหนีส้นิบางสวนเปนสกลุเงนิตางประเทศ ณ วนัที ่ 30 
กนัยายน 2544 จ ํานวนประมาณ 4.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 1.1 ลานเหรียญออสเตรเลีย และบรษิทัฯ ไดทํ าสญัญาซือ้ขายเงนิตรา
ตางประเทศลวงหนาเพือ่คุมครองความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกดิข้ึนส ําหรับเงนิกูยมืท่ีจะครบก ําหนดช ําระคืนในป 2544 เปน
จ ํานวนประมาณ 4.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 0.4 ลานเหรียญออสเตรเลีย โดยเงนิกูตางประเทศสวนท่ีเหลืออยูซึง่ไมไดทํ าสญัญาซือ้
ขายลวงหนาและยงัไมถงึก ําหนดช ําระในป 2544 อาจจะทํ าใหบรษิทัฯ มีความเสีย่งทางการเงนิจากการออนตัวของคาเงนิบาทเม่ือเทียบ
กบัสกลุเงนิตางประเทศ ทํ าใหบรษิทัฯ มีตนทุนชํ าระคนืเงนิกูท่ีสงูข้ึน และสงผลกระทบตอผลประกอบการของบรษิทัฯ  นอกจากนี ้
บรษิทัฯ ยงัมีความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียนในการจดัซือ้อุปกรณเพิม่เติม รวมท้ังการจดัซือ้ภาพยนตรหรือรายการโทรทัศนจากตาง
ประเทศเปนสกลุเงนิตางประเทศ ดังนัน้ เพือ่ปองกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจจะเกดิข้ึนไดในอนาคต บรษิทัฯ มีนโยบายท่ี
จะทํ าสญัญาซือ้ขายเงนิตราตางประเทศลวงหนาในระดับความเสีย่งท่ีเหมาะสมตามประเภทรายการและคูคา
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1.5 ความเส่ียงเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัทฯ กํ าลังอยูระหวางการยื่นค ําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ

บริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนตอประชาชนในคร้ังน้ีกอนท่ีจะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี ้ บริษัทฯ อยูระหวางการจดัเตรียมเอกสารและยืน่คํ าขออนญุาตน ําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ และบริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติเบือ้งตนแลว
เห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนท่ีจะสามารถเขาจดทะเบียนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ได อยางไรก็ดี ยังมี
ความไมแนนอนท่ีบริษัทฯ จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้น ผูลงทุนจึงอาจมีความ
เสี่ยงกับสภาพคลองในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนตามราคาท่ีคาด
การณไว หากหลักทรัพยของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ได

ความไมแนนอนในการจายเงินปนผล

ณ สิ้นเดือนกันยายน ป 2544 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมทางบัญชีอยูประมาณ 2,760 ลานบาท ทํ าใหบริษัทฯ
ไมสามารถจายเงนิปนผลไดตามกฎหมาย จนกวาบริษัทฯ จะลางผลขาดทุนสะสมใหหมด  ดังนั้น โอกาสที่ผูถือหุนจะไดรับเงิน
ปนผลจาก บริษัทฯ ในอนาคตอันใกลน้ีจึงยังมีความไมแนนอน

การใชสิทธิใบส ําคัญแสดงสิทธิของผูถือหุนเดิม

บริษัทฯ ไดออกใบสํ าคัญแสดงสิทธิจ ํานวน 25 ลานหนวย ใหกับผูถือหุนเดิมซึ่งไมรวมถึงชินคอรปและธนาคารฯ โดย
ใบส ําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิในการซ้ือหุนสามัญ 2 หุน รวมเปนหุนสามัญรองรับการใชสิทธิท้ังส้ิน 50 ลานหุน มูลคา
หุนท่ีตราไวหุนละ 5 บาท (เปนการปรับอัตราการใชสทิธิตามเงือ่นไขการปรับสทิธิของใบส ําคัญแสดงสิทธิในกรณีมีการเปล่ียน
แปลงมูลคาหุนท่ีตราไวจาก 10 บาทตอหุนเปน 5 บาทตอหุน) ในราคาการใชสิทธิท่ีรอยละ 80 ของราคาหุนท่ีเสนอขายตอ
ประชาชนในคร้ังนี ้แตไมต่ํ ากวามูลคาท่ีตราไว (5 บาทตอหุน) โดยมีระยะเวลาการใชสิทธินับแตวันที่ครบก ําหนด 6 เดือนหลัง
จากวันแรกที่บริษัทฯ เสนอขายหุนแกประชาชน และภายใตเง่ือนไขการใชสิทธิกอนวันครบกํ าหนด (โปรดดูรายละเอียดลักษณะ
สํ าคัญ สิทธิและเงื่อนไขของใบส ําคัญแสดงสิทธิ ในหัวขอท่ี 8.1 (ข)) ดังน้ัน ในกรณีที่ผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธิในการ
ซื้อหุนสามัญท้ังหมด จะมีหุนที่เกิดจากการใชสิทธิจ ํานวน 50 ลานหุน คิดเปนรอยละ 15.6 ของจ ํานวนหุนท่ีไดเสนอขายตอ
ประชาชนในครั้งนี้จ ํานวน 320 ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 4.2 ของทุนชํ าระแลวท้ังหมดภายหลังการใชสิทธิในจํ านวน 1,200
ลานหุน ซึ่งหากราคาตลาดของหุนสูงมาก ผูถือใบส ําคัญแสดงสิทธิอาจใชสิทธิเปนจ ํานวนมาก และจะสงผลกระทบดานราคาตอ
ผูถือหุนได


