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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวตัคิวามเปนมาและการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส ําคัญ

บริษทั สยามอินโฟเทนเมนท จ ํากดั กอต้ังเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2538 ดวยทุนจดทะเบยีนเร่ิมตนและช ําระแลว 250 
ลานบาท และมีการเพ่ิมทุนเปน 1,000 ลานบาทในปเดียวกัน ตอมาในป 2541 ไดมีการเปล่ียนชือ่เปน บริษัท ไอทีว ี จํ ากดั 
(มหาชน) บรษิทัฯ ไดรับอนมัุติอยางเปนทางการจากสํ านกังานฯ ใหเปนผูดํ าเนินงานโครงการสถานีโทรทัศนชองใหมภายใต
สญัญาเขารวมงานและดํ าเนนิการสถานวีทิยโุทรทัศนระบบ ย ู เอช เอฟ (UHF – Ultra High Frequency) หรือ สัญญาสัมปทาน
เปนระยะเวลา 30 ป  โดยบรษิทัฯ มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส ําคัญเกีย่วกบัการประกอบธรุกิจและการบริหารงานดังนี้

ป 2538 กลุมบริษัท สยามทีวีแอนดคอมมิวนิเคช่ันส จํ ากดั นํ าโดยธนาคาร ไทยพาณิชย จํ ากดั (มหาชน) ไดรับอนุมัติให
เปนผูด ําเนินงานโครงการโทรทัศนชองใหมระบบ ยู เอช เอฟ จากสํ านักงานฯ โดยไดกอตั้งบริษัท สยามอินโฟ
เทนเมนท จํ ากดั เพ่ือลงนามในสัญญาสัมปทานเม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 โดยมีผูถือหุนจัดตั้งบริษัทจ ํานวน 
13 ราย ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน 1,000 ลานบาท ประกอบดวย (1) บริษัท สยามทีว ีแอนด คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ํากดั (2) บริษัท ออนไลนนิวส จํ ากดั (3) บริษัท สหวิริยา โอเอ โฮลด้ิง จํ ากดั  (4) บริษัท บรอดแคสต้ิง เน็ท
เวอรค (ไทยแลนด) จํ ากดั (5) บริษัท นิววิสตา โฮลด้ิง จํ ากดั (6) บริษัท ดอกเบ้ีย จํ ากดั (7) บริษัท แสงเอ็น
เตอรไพรส คอรปอเรช่ัน จํ ากดั (8) บริษัท กันตนา กรุป จํ ากดั (9) บริษัท เดอะไจแอนท กรุป จํ ากดั (10) 
บริษัท บอรน ออพเปอรเรช่ัน จํ ากดั (11) บริษัท อีจีว ี จํ ากดั (12) บริษัท มีเดีย เทคนิเคิล แอสซิสแทนทส 
จ ํากดั (13) บริษัท ธนาว ีคอนซัลต้ิง จํ ากดั

ป 2539 บรษิทัฯ ไดดํ าเนนิการจดัต้ังสถานวีทิยโุทรทัศนและไดเร่ิมออกอากาศอยางเปนทางการเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2539 
ในระยะแรกของการออกอากาศ สถานฯี แพรภาพออกอากาศวนัละ 6 ชัว่โมงจากอาคารไทยพาณชิย ปารค พลาซา 
ถนนรัชโยธนิ และไดเพิม่เวลาออกอากาศเปน 18 ช่ัวโมง โดยใหบริการเฉพาะพืน้ท่ีในกรุงเทพฯ ตอมาไดขยายพืน้ท่ี
ใหบริการโดยสรางสถานสีงท่ีจงัหวดัเชยีงใหม เพือ่ใหครอบคลุมพืน้ท่ีในภาคเหนอืของประเทศไทย

ป 2540 บริษัทฯ ไดติดต้ังสถานีสงเพ่ิมเติมท่ีอาคารเนช่ัน ถนนบางนา-ตราด และอาคารสนิสาทร ซ่ึงสามารถครอบคลุม
พื้นท่ีบริการในกรุงเทพฯและปริมณฑลบางสวน  โดยในป 2540 บริษัทฯ มีสถานีสงรวมทั้งสิ้น 17 สถานี ใน
เดือนกรกฎาคม ป 2540 รัฐบาลไทยไดเปลี่ยนวิธีก ําหนดอัตราแลกเปล่ียนเงินตราใหเปนระบบลอยตัวและทํ า
ใหเงินบาทมีการลดคาอยางมาก เปนเหตุใหบริษัทฯ ประสบผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินกูยืมตาง
ประเทศเปนจ ํานวนมาก

ป 2541 บริษัทฯ มีสถานีสงรวมทั้งสิ้น 36 สถานี สามารถใหบริการครอบคลุมพืน้ท่ีบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทยเพียงบางจังหวัดเทาน้ัน บริษัทฯ ไดย่ืนเร่ืองตอสํ านักงาน
ฯ ขอผอนผันการช ําระคาตอบแทนงวดแรกประจ ําป 2541 จ ํานวน 300 ลานบาท และไดรับการอนุมัติขยาย
ระยะเวลาชํ าระคาตอบแทนจ ํานวนดังกลาวจากภายในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2541 เปนภายในวันท่ี 6 พฤษภาคม 
2543 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ใหเปนไปตามขอสัญญาสัมปทาน และไดเปลี่ยนชื่อ
บริษัทเปน บริษัท ไอทีว ีจํ ากดั (มหาชน) เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2541

ป 2542 บรษิทัฯ ไดติดต้ังสถานสีงบนอาคารใบหยก 2 มีขนาดก ําลังสงออกอากาศสงูสดุ 1,000 กโิลวตัต สามารถใหบริการ
ในรัศมีประมาณ  100 กโิลเมตร ครอบคลุมพืน้ท่ีท่ัวกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมท้ังจงัหวดัในภาคกลาง

ป 2543 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการแกไขสัญญาในเร่ืองขอจํ ากัดการโอนหุนของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจํ ากดั และขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงคูสัญญาไดลงนามแกไขเพ่ิมเติม
สัญญาสัมปทานในเร่ืองขอจํ ากดัการโอนหุนและการขยายเวลาชํ าระผลตอบแทนงวดแรก เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 
2543 ซึ่งตั้งแตวันทีบ่ริษัทฯ ไดจัดตั้งขึ้นจนถึงวันที่มีการลงนามแกไขสัญญาดังกลาว มีการเปลี่ยนแปลงโครง
สรางผูถือหุนและกรรมการของบริษัทฯ หลายคร้ัง



บรษิทั ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน)

สวนที ่2 หนาท่ี  6

ตอมาในปลายเดือนมิถุนายน 2543  บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางหนีแ้ละโครงสรางทุน โดยการเพิม่ทุนของ
ธนาคารฯ และชินคอรป จ ํานวน 550 ลานบาท เปนทุนชํ าระแลว 1,550 ลานบาท และไดมีการลดทุนจด
ทะเบียนและทุนชํ าระแลวลงเหลือ 387.5 ลานบาท เพ่ือลางขาดทุนสะสม จากนั้นจึงดํ าเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเปน 4,500 ลานบาท โดยเปนทุนชํ าระแลว 4,250 ลานบาท ภายหลังจากการปรับโครงสรางทุนดัง
กลาว เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2543 ไดมีการเปล่ียนคณะกรรมการบริษัทฯ เปนกรรมการท่ีมาจากธนาคารฯ
และชินคอรป  โดยการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ยังอยูภายใตการบริหารงานของคณะผูบริหารเดิม ยกเวนในสวน
งานบัญชีและการเงินซึง่บริหารงานโดยผูบริหารจากชินคอรป ตอมาในเดือนตุลาคม 2543 ไดมีการปรับโครง
สรางองคกรใหมรวมท้ังแตงต้ังกรรมการผูจัดการซึ่งเปนผูบริหารจากชินคอรป เขามาบริหารและกํ าหนด
นโยบายแนวทางธุรกจิใหม ปรับเปลี่ยนผังรายการ รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพใหมากยิ่งขึ้น ในปเดียวกัน บริษัทฯ ไดติดต้ังสถานีสงเพ่ือเสริมจุดบอดอีก 4 สถานีเพิม่เติมจากสถานีเครือ
ขายหลัก 36 สถานีรวมเปนสถานีสงทั้งสิ้น 40 สถานี ครอบคลุมประชากรท่ีสามารถรับชมไดประมาณรอยละ 
97 ของประชากรท้ังหมดในประเทศไทย อีกทั้งสถานีฯ ยังไดขยายเวลาแพรภาพออกอากาศรายการเปน 24 ชั่ว
โมง ตั้งแตวันที ่1 กันยายน 2543

ป 2544 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2544 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ โดยชินคอรป ไดตกลงซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯ จากธนาคารฯ จ ํานวน 106,250,000 หุน ในราคาหุนละ 10.6573 บาท ตอมาได
ดํ าเนินการรับซือ้หุนสามัญของบริษัทฯ จากผูถือหุนรายอ่ืนทุกรายในราคาเดียวกัน เปนผลใหชินคอรปเปนผูถือ
หุนรายใหญสุด ทั้งนี ้การดํ าเนินงานของบริษัทฯ ยังอยูภายใตผูบริหารเดิม ตอมาท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 
1/2544 ไดมีมติเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวตอหุนจากเดิม 10 บาทตอหุนเปน 5 บาทตอหุน ทํ าใหหุนท้ังหมด
ของบริษัทฯ เพิม่เปน 1,200 ลานหุน โดยเปนหุนท่ีชํ าระแลวจ ํานวน 850 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท

2.2 ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบรษัิท

บริษัท ไอทีวี จํ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ย ูเอช เอฟ แหงแรกของประเทศไทย ภายใตช่ือ
สถานีโทรทัศนไอทีวี” โดยบริษัทฯ ไดรับสัมปทานลักษณะ สราง-โอน-ดํ าเนินงาน จากสํ านักงานฯ ใหเปนผูจัดสรางสถานีสง
สัญญาณโทรทัศนระบบ ย ู เอช เอฟ ท่ัวประเทศไทย และเปนผูด ําเนินการบริหารสถานีเปนระยะเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 3
กรกฎาคม 2568 ตามสัญญาลงวันที ่ 3 กรกฎาคม 2538 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมลงวันที ่ 25 เมษายน 2543 ตามสัญญา
สัมปทาน บริษัทฯ ตกลงโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน อาคาร อุปกรณในการดํ าเนินการ รวมท้ังทรัพยสินอ่ืนใดท่ีมีไวเพ่ือดํ าเนินการ
สถานีวิทยุโทรทัศนตามสัญญาฉบับดังกลาวใหแกสํ านักงานฯ เม่ือไดดํ าเนินการกอสรางและติดต้ังแลวเสร็จ โดยบริษัทฯ จะได
สิทธิในการใชทรัพยสินดังกลาว และเปนเจาของเวลาออกอากาศ รวมท้ังเปนผูไดรับรายไดจากการดํ าเนินงานทั้งหมด ทั้งนี้
บริษัทฯ จะตองจายผลประโยชนตอบแทนแกสํ านักงานฯ ในอัตราท่ีระบุไวในสัญญาสัมปทานเปนรอยละของรายไดท้ังหมดของ
บริษัทฯ หรือมีจํ านวนเงินข้ันต่ํ าท้ังส้ิน 25,200 ลานบาท ตลอดอายุสัมปทาน

ปจจุบัน การดํ าเนินงานสถานีฯ ท้ังหมดอยูภายใตบริษัท ไอทีว ี จํ ากดั (มหาชน) เพียงบริษัทเดียวไมมีบริษัทยอย
สถานีฯ มีเครือขายสถานีท่ีใชเทคโนโลยีระบบดิจิตอลทํ าใหการสงสัญญาณมีความคมชัดท้ังภาพและเสียง ประกอบกับสถานีฯ
มีความโดดเดนในการเปนสถานีขาวและสาระความรู โดยรายการท่ีแพรภาพออกอากาศจะเปนรายการขาวสาร สารคดี และ
สารประโยชนไมต่ํ ากวารอยละ 70 และรายการประเภทอ่ืนรวมถงึรายการบนัเทิงไมเกินรอยละ 30 ของเวลาท่ีออกอากาศท้ัง
หมด รายการขาวของสถานีฯ ไดรับการยอมรับจากประชาชนในดานการนํ าเสนอขาวสารอยางรวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน ทันตอ
เหตุการณ ตรงไปตรงมา และเปนกลาง เนนการวเิคราะห เจาะลึก ในประเด็นเร่ืองราวตางๆ เพ่ือใหประชาชนรับขอมูลขาวสาร
ที่ครบถวนถูกตองและทันตอเหตุการณ สวนรายการบนัเทิงของสถานีฯ ไดเสนอความบันเทิงอยางมีสาระความรูท่ีใหประโยชน
ตอการดํ าเนินชีวิตของผูชมรายการ ในป 2544 บริษัทฯ ไดติดต้ังสถานีสงเพ่ิมข้ึนอีก 5 สถานี รวมเปนสถานีสงจํ านวนทั้งสิ้น
45 สถานี ใหบริการครอบคลุมจ ํานวนประชากรท่ีสามารถรับชมไดประมาณรอยละ 97 ของประชากรท้ังหมดในประเทศไทย
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โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ ณ งวดปบัญชีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม และแสดงในตารางดังนี้

ป 2541 (ม.ค.-ธ.ค.) ป  2542 (ม.ค.-ธ.ค.) ป 2543 (ม.ค.-ธ.ค.) ป 2544 (ม.ค.-ก.ย.)
ประเภทรายได ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดคาโฆษณา 479.04 75.20 716.05 79.20 950.94 79.03 416.81 63.75
รายไดคาเชาเวลา 102.64 16.12 151.58 16.77 224.60 18.67 175.21 26.80
รายไดจากการผลิต 25.96 4.08 22.79 2.52 20.30 1.69 55.80 8.54
รายไดอ่ืนๆ 29.27 4.60 13.62 1.51 7.34 0.61 5.95 0.91
รวมรายได 636.91 100.00 904.04 100.00 1,203.18 100.00 653.77 100.00

บริษัทฯ มีรายไดหลักอยู 2 สวน ไดแก รายไดจากการขายเวลาโฆษณาในชวงเวลาของรายการที่บริษัทฯ เปนผูผลิต
เอง หรือเปนผูจัดหาเองซึ่งมีสัดสวนรายไดสูงสุด และรายไดจากการใหเชาเวลาออกอากาศซึ่งขายใหกับลูกคาท่ีเปนผูจัดหา
และดํ าเนินรายการเองในลักษณะเหมาจาย โดยบางสวนของรายไดจากการขายเวลาโฆษณาจะไดรับผลตอบแทนในรูปการ
แลกเปล่ียนเปนสินคาและบริการซึ่งมีสัดสวนนอยและมีแนวโนมจะลดต่ํ าลงในอนาคตตามนโยบายบริษัทฯ

2.3 เปาหมายการด ําเนินธรุกิจ

บริษัทฯ มีเปาหมายระยะสั้นในการเพิ่มทีวีเรตติ้งและสวนแบงผูชมของสถานีฯ เพื่อเพิ่มรายไดจากการขายเวลา
โฆษณาของสถานีฯ  โดยการปรับผังรายการและคุณภาพของรายการใหสอดคลองกับความตองการของผูชมรายการ เพ่ือนํ าไปสู
ความเปนผูนํ าในดานรายการขาวท่ีมีคุณภาพและรายการบันเทิงแบบมีสาระ และเปนสถานีขาวและบันเทิงที่ดีที่สุด (The Best 
News and Entertainment TV Station) ดานรายการขาว สถานีฯ เนนการพฒันาคุณภาพโดยนํ าระบบงานและอุปกรณท่ี
สามารถเก็บขอมูลและภาพเปนระบบดิจิตอล เพ่ือใหภาพขาวสามารถเก็บและนํ ามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สวน
ดานรายการบนัเทิง สถานีฯ ไดเพิ่มจํ านวนรายการบันเทิงท่ีมีคุณภาพและจัดวางผังออกอากาศใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผู
ชมกลุมเปาหมาย ในดานการพฒันาบุคลากร บริษัทฯ มีนโยบายจัดฝกอบรมอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความช ํานาญเฉพาะดานใหกับพนักงาน และในป 2545 บริษัทฯ มีแผนใหบริการกับลูกคาท่ีตองการโฆษณาแบบภูมิภาค 
(Regional Advertising) ซึ่งเปนการสรางมูลคาเพิม่ดานบริการใหกับสถานีฯ

สํ าหรับเปาหมายระยะยาวในอนาคต บริษัทฯ มีแผนท่ีจะนํ าศักยภาพของเทคโนโลยีระบบดิจิตอลของสถานีฯ มาใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย โดยสถานีฯ สามารถปรับระบบการออกอากาศจากระบบอนาล็อกในปจจุบันมาเปนระบบดิจิตอล     
และหากใชยานความถี่วิทยุเดิมที่ออกอากาศอยูในปจจุบัน สถานีฯ จะสามารถออกอากาศสัญญาณภาพและเสียงไดพรอมกันถึง 
4 ชอง   พรอมกันนี้ยังมีชองสัญญาณพิเศษอีก 2 ชอง ท่ีสามารถใหบริการอินเตอรเน็ตและธุรกรรมพาณิชยอิเลคทรอนิคส นอก
จากนี้ ยังสามารถพัฒนาเพื่อใหบริการขอมูลภาพและเสียง อาทิเชน รายการขาว กีฬา และบันเทิง ผานเครือขายโทรศัพทเคล่ือน
ท่ีหรือสงผานคอมพิวเตอรแบบพกพา ซ่ึงจะทํ าใหสถานีฯ สามารถหารายไดเพิ่มเติมในฐานะผูใหบริการขอมูลภาพและเสียง 
(Content Provider) ดังกลาว อยางไรก็ตาม การพฒันาแผนระยะยาวดังกลาว จะข้ึนอยูกับความพรอมของผูชมในการใช
เทคโนโลยีขางตน


