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3. การประกอบธุรกิจ

3.1 ลกัษณะผลิตภัณฑหรือบริการ

บริษัทฯ เปนผูประกอบกิจการสถานีวิทยุโทรทัศนโดยบริหารเวลาออกอากาศท้ังหมดของสถานีฯ รวมทั้งเปนผูดํ าเนิน
การผลิตรายการและจัดหารายการ ขายเวลาโฆษณา ใหเชาเวลาออกอากาศ และแพรภาพสงสัญญาณออกอากาศใหถึงผูชมราย
การทั่วประเทศไทย ตลอดอายุสัมปทาน

3.1.1 ผังรายการของสถานีฯ

รายการท่ีออกอากาศทางสถานีฯ จะถูกก ําหนดจากผงัรายการ ซึ่งเปนไปตามขอก ําหนดในสัญญาสัมปทานในสัดสวน
รายการขาวและสารประโยชนไมต่ํ ากวารอยละ 70 และรายการประเภทอ่ืนรวมถึงรายการบันเทิงไมเกินรอยละ 30 การจดัผัง
รายการในปจจุบัน เร่ิมจากการกํ าหนดผังรายการหลักประจํ าปท่ีจะออกอากาศ ซ่ึงจะตองไดรับอนุมัติจากสํ านักงานฯ ผังราย
การหลักประจํ าปท่ีใชออกอากาศเปนการจัดวางสัดสวนรายการแตละประเภทเพื่อกํ าหนดตํ าแหนงทางการตลาด (Market 
Positioning) ของสถานีฯ หลังจากนั้นจึงจัดทํ าผงัรายการออกอากาศของสถานีฯ โดยละเอียด ภายใตแนวคิดในการจดัผังราย
การที่สามารถสรางพฤติกรรมของผูชมใหจดจ ําวนัและเวลาของรายการท่ีออกอากาศได หรือจัดผงัรายการท่ีสามารถดึงดูดความ
สนใจของผูชมรายการอยางตอเนือ่ง ซึง่จะเปนผลดีตอการขายเวลาโฆษณาของสถานีฯ และเปนทางเลือกส ําหรับผูชมรายการ
โทรทัศน ผังรายการหลักประจํ าป 2545 ไดกํ าหนดสัดสวนรายการขาวและสารประโยชนประมาณรอยละ 34.59 และ 35.60 
ตามลํ าดับ และมีสดัสวนรายการบนัเทิงประมาณรอยละ 29.82

สถานีฯ ใชผลการศึกษาและวิจัยขอมูลทางสถิติในเร่ืองพฤติกรรม ความตองการ และจ ํานวนผูชมรายการโทรทัศนในแต
ละชวงเวลา ซึง่จะแยกแตกตางกันไปตามเพศ อายุ รายได และถ่ินท่ีอยูอาศัย ท่ีจัดทํ าโดย ACNielsen เปนองคประกอบที่ส ําคัญ
ในการวิเคราะห จัดทํ าผงัรายการ และวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับผังรายการของสถานีวิทยุโทรทัศนอ่ืนๆ  นอกจากนั้น สถานีฯ
มีการวิเคราะหแนวโนมความนิยมของผูชมในอนาคตโดยทํ าการสํ ารวจความนิยมและวิจัยเปนระยะๆ เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนารายการใหเปนไปตามความตองการของกลุมผูชมเปาหมายของสถานีฯ แลวจึงคัดเลือกรายการท่ีมีคุณภาพและสาระตรง
กับความตองการของผูชมสวนใหญลงผังรายการของสถานีฯ เพื่อดึงดูดจ ํานวนผูชมใหไดมากท่ีสุด

สถานีฯ แพรภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แบงเวลาออกอากาศเปน 4 ชวงเวลาในแตละวัน ชวงเชา     
(Early Fringe) เร่ิมแพรภาพออกอากาศต้ังแตเวลา 05:00 – 12:00 น. ชวงภาคบาย (Day Time) เร่ิมต้ังแตเวลา 12:00 – 
17:00 น.  ชวงภาคค่ํ า (Prime Time) เร่ิมต้ังแตเวลา 17:00 – 23:30 น. และชวงภาคดึก (Late Night) เร่ิมต้ังแตเวลา 
23:30 – 05:00 น. รายการที่กํ าหนดในผังรายการในแตละชวงเวลาจะมีความหลากหลายโดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
ประเภทขาว สารประโยชน และบันเทิง รายการแตละประเภทเปนรายการที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยตอเหตุการณแฝงดวย
ความบันเทิงและเพลิดเพลินอยางมีสาระ รวมทั้งน ําเสนอขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการดํ าเนินชีวิตในปจจุบันของประชาชน

ในป 2545 สถานฯี ไดปรับผงัรายการหลักใหม โดยจะมกีารเสนอขาวสัน้ทุกตนชัว่โมงทุกวัน และปรับเปลี่ยนเวลาออก
อากาศรายการประเภทขาวในวันจันทร – ศุกร โดยเฉพาะขาวภาคเชาเร่ิมต้ังแตเวลา 07:00-09:00 น. ขาวภาคค่ํ าเร่ิมต้ังแต
เวลา 19:00 – 21:00 น. ซึง่มีระยะเวลาการน ําเสนอท่ียาวกวาสถานีวิทยุโทรทัศนอ่ืนๆ ทํ าใหสถานีฯ สามารถสรางจุดเดนในราย
การขาวภาคค่ํ าใหมเีนือ้หาครอบคลมุท้ังในเชิงกวางและเชิงลึก ตามดวยรายการสารประโยชนจนถึงเวลา 21:30 น. และน ําเสนอ
รายการประเภทขาววเิคราะหในเวลา 22:45 – 23:30 น. สวนขาวภาคดึกเร่ิมต้ังแตเวลา 00:30 - 01:30 น. ส ําหรับรายการ
ประเภทบนัเทิงหลังขาวภาคค่ํ าจะเร่ิมต้ังแตเวลา 21:30 – 22:30 น. เสนอรายการละครไทยและภาพยนตรชุดจากตางประเทศ 
ท่ีมีจดุเดนในเน้ือหาของรายการท่ีมีความแตกตางจากรายการบันเทิงของสถานีอ่ืนๆ และตรงกับความตองการของกลุมผูชมของ
สถานฯี เพือ่เสนอเปนทางเลือกใหกับผูชมโทรทัศน
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ผังรายการหลักของสถานฯี ประจํ าป 2545

เวลา จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เวลา เสาร อาทิตย

09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:05 10:00-10:05
10:05-11:00 10:05-11:00
11:00-11:05 11:00-11:05
11:05-11:30 11:05-12:00
11:30-12:00
12:00-13:00

14:00-14:05 14:00-14:05

15:00-15:05 15:00-15:05
15:05-15:30 15:05-16:00
15:30-16:00
16:00-16:05
16:05-17:00 16:05-17:00
17:00-17:05 17:00-17:05
17:05-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30 18:00-18:30
18:30-19:00 18:30-19:00

21:30-22:30 21:30-22:30
22:30-22:35 22:30-22:35

23:30-23:35 23:30-23:35

00:30-01:30 00:30-01:30
01:30-02:00 01:30-02:00
02:00-02:30 02:00-02:30

รายการสารประโยชน02:30-05:00 02:30-05:00 รายการสารประโยชน

รายการบันเทิง22:35-23:30

ขาวสั้น

รายการบันเทิง23:35-00:30

12:00-13:00

รายการบันเทิง13:00-14:00

รายการบันเทิง14:05-15:00

รายการบันเทิง

ขาวภาคเท่ียง

ขาวสั้น

16:00-16:05 ขาวสั้น

รายการสารประโยชน

07:00-10:00 รายการบันเทิง

รายการสารประโยชน รายการสารประโยชน

รายการบันเทิง รายการสาร
ประโยชน

รายการ
บนัเทิง

ขาวภาคดึก
รายการสารประโยชน
รายการขาว

รายการสาร
ประโยชน

รายการ
บนัเทิง

22:35-23:30

ขาวสั้น

รายการบันเทิง13:00-14:00

ขาวสั้น

รายการสารประโยชน รายการ
บนัเทิง

รายการสารประโยชน14:05-15:00

05:00-07:00 รายการสารประโยชน

รายการบันเทิง17:05-18:00

23:35-00:30

20:00-21:30

ขาวสั้น

ขาวสั้น

รายการขาว

รายการบันเทิง

รายการขาว

ขาวภาคดึก
รายการสารประโยชน

19:00-20:00 19:00-20:30 ขาวภาคคํ่า

รายการขาว
รายการบันเทิง

ขาวภาคคํ่า

รายการขาว
รายการบันเทิง

05:00-07:00

รายการบันเทิง
ขาวสั้น

รายการสารประโยชน

รายการสารประโยชน

ขาวสั้น

ขาวสั้น

รายการสารประโยชน

ขาวสั้น

รายการสารประโยชน

ขาวสั้น

ขาวสั้น

ขาวสั้น

รายการขาว

รายการสารประโยชน
รายการขาว

รายการสารประโยชน

รายการบันเทิง

รายการขาว
ขาวภาคเท่ียง

07:00-09:00

20:30-21:30

รายการบันเทิง

ขาวสั้น

รายการบันเทิง

ขาวสั้น

รายการขาว

รายการบันเทิง

ที่มา : บรษิทั ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน)
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ตัวอยางผังรายการของสถานฯี ประจํ าเดือนมกราคม 2545
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3.1.2 สัดสวนรายการออกอากาศ

ภายใตสัญญาสัมปทานท่ีกํ าหนดใหรายการท่ีออกอากาศทางสถานีฯ ตองเปนรายการประเภทขาว สารคดี และสาร
ประโยชนในสัดสวนรวมกันไมตํ ่ากวารอยละ 70 ของเวลาท่ีออกอากาศท้ังหมด สวนเวลาท่ีเหลือจะเปนรายการประเภทบันเทิง 
ท่ีผานมาสถานีฯ มีสัดสวนเวลาออกอากาศแยกตามประเภทรายการโดยประมาณดังนี้

         ประเภท / ลักษณะรายการ สัดสวนเวลาออกอากาศ (รอยละ)

ป 2543 ป 2544
ประเภทขาวและสารประโยชน
รายการขาว

-! ขาวประจ ําวนั / ขาวสั้นทุกตนชั่วโมง
-! ขาววิเคราะห
-! ขาววาไรต้ี

40.03 36.40

รายการการศึกษาและสารประโยชน
-! สารคดี
-! การทองเที่ยว/อาหาร/ครอบครัว
-! ความรูการเกษตร

30.84 31.93

รายการกีฬา
-! กีฬาตางประเทศ
-! ถายทอดสดกฬีาตางๆ

6.60 6.87

รายการเด็ก
-! ใหความรูสํ าหรับเด็ก
-! แขงขันตอบคํ าถามของนักเรียน
รวมรายการประเภทขาวและสารประโยชน

1.20

78.67

0.34

75.54
ประเภทบันเทิง
รายการบันเทิง

-! ภาพยนตรเร่ืองยาว/ละคร/ภาพยนตรชุด
-! ดนตรี / คอนเสิรต / เกมสโชว / การตูน

21.33 24.46

ที่มา : บรษิทั ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน)

3.1.3 รายการของสถานี

รายการท่ีออกอากาศทางสถานีฯ แบงออกเปน 2 ลักษณะดังนี้

1) รายการที่ผลิตเอง

การผลิตรายการของสถานีฯ จะพิจารณาในดานความพรอมของบุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในการผลิต และงบ
ประมาณในการผลิต ปจจุบัน สถานีฯ จะผลิตรายการประเภทขาวเปนหลัก มีฝายขาวเปนผูดํ าเนินงานผลิตรายการประเภทขาว
ท้ังหมด โดยใชบุคลากรขาว ทีมงานและอุปกรณตางๆ ของตนเอง นอกจากนี ้สถานีฯ ยังผลิตรายการสารคดีและรายการบนัเทิง
บางรายการ รวมทั้งเปนผูดํ าเนินการถายทอดสดนอกสถานท่ีหรือเปนรายการเฉพาะกิจอ่ืนๆ (Event) ท่ีเกิดข้ึนเปนคร้ังคราว 
เชน งานประกวดนางสาวไทย จัดแสดงคอนเสิรต หรือกิจกรรมพิเศษนอกสถานที่ตางๆ เปนตน

รายการขาวของสถานีฯ ไดรับการยอมรับจากผูชมรายการขาวดวยรูปแบบการน ําเสนอขาวในเชิงวิเคราะหและแตกตาง
จากสถานีวิทยุโทรทัศนอ่ืนๆ สถานีฯ มีนโยบายทํ าขาวโดยเนนคุณภาพ ติดตามขาวใหมีความลึกรอบดาน นํ าเสนอดวยความ
รวดเร็ว ถูกตองและชัดเจน นาเช่ือถือ และเปนกลาง  ปจจุบัน สถานีฯ มีรายการประเภทขาวท่ีผลิตและออกอากาศดังน้ี
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ลักษณะรายการ รปูแบบการนํ าเสนอ

ขาวประจํ าวัน / ขาวดวน
o! เกาะติดขาว เปนการรายงานขาวและเหตุการณสํ าคัญๆ ท่ีเกิดข้ึน ณ เวลาน้ันๆ ติดตามความเคล่ือนไหว

และความตอเน่ืองของขาวสํ าคัญตางๆ
o! ขาวเที่ยงไอทีวี เปนรายงานขาวสถานการณที่เกิดขึ้น รวมทั้งประเด็นขาวที่นาสนใจและที่ส ําคัญรวมท้ังสกูปขาว
o! ขาวพาดหัว เปนการนํ าเสนอประเด็นขาวที่นาสนใจในวันนั้นๆ โดยสรุปเหตุการณส ําคัญท่ีเกิดข้ึนตลอดท้ัง

วันทั้งขาวในประเทศและตางประเทศ สวนใหญจะเปนขาวน ํา หรือขาวเดนของขาวภาคค่ํ า
o! ขาวภาคค่ํ า เปนรายงานขาวประจ ําวนั เสนอประเด็นและรายละเอียดของขาว เจาะลึกเกาะติดสถานการณ

ท้ังในประเทศและตางประเทศ พรอมนํ าเสนอสกูปขาวประจ ําวนั และสัมภาษณพิเศษ
o! ขาวภาคดึก เปนรายงานสรุปประเด็นขาวส ําคัญประจ ําวันท้ังในประเทศและตางประเทศ ความเคล่ือนไหว

จากรอบโลกและความคืบหนาขาวดวน

วิเคราะหขาวและสารคดีเชิงขาว
o! ถอดรหัส เปนการนํ าเสนอเร่ืองราวท่ีเปนเบื้องหนาเบื้องหลังของขาวหรือเหตุการณสํ าคัญๆในชวงนั้นท่ี

อยูในความสนใจของประชาชน ตีแผอยางเจาะลึกตรงไปตรงมา
o! ยอนรอย เปนการนํ าเสนอเจาะลึกเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในอดีต และตีแผเจาะลึกคดีอาชญากรรมในอดีตท้ัง

คดีใหญและเล็ก ท่ีมีเง่ือนงํ า
o! จับกระแสโลก เปนรายงานเหตุการณส ําคัญท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก วิเคราะหเบ้ืองหนาเบ้ืองหลัง ปรากฏการณ ความ

ผันผวนทางสังคม เศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม รวมทั้งนํ าเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ก ําลังพัฒนาในทุกดาน

o! เปดโลกธุรกิจ เปนรายงานขาวเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ ในรูปแบบที่กระชับ เขาใจงาย รวมท้ัง
รายงานความเคลื่อนไหวของดัชนีหุนในตลาดหลักทรัพยและสกูปธุรกิจที่หลากหลาย

o! เสนทางนักลงทุน เปนการนํ าเสนอขอมูลดานเศรษฐกิจ รายงานความเคล่ือนไหวของตลาดหลักทรัพยในลักษณะ
วิเคราะหเกาะติดสถานการณ และสรุปเหตุการณขาวสารท่ีมีผลกระทบตอการลงทุน ตลอด
จนสกูปขาวที่นาสนใจเกี่ยวกับการลงทุน

ขาววาไรตี้
o! สี่แยกขาว เปนรายการขาวภาคเชา เสนอประเด็นขาวท่ีสํ าคัญ สัมภาษณพิเศษผูท่ีเกี่ยวของ มีการ

วิเคราะหในประเด็นขาวที่กํ าลังเปนที่สนใจในขณะนั้น และน ําเสนอสาระความรู ประชาสัมพันธ
และขาวสารท่ีเปนประโยชนตอประชาชน

o! เวทีความคิด เปนรายการที่นํ าเสนอปญหาสังคมมาตีแผท้ังดานบวกและลบในดานตางๆ ทั้งเปนประโยชน 
ตอสังคมสวนรวม และสะทอนปญหาตางๆ ใหสังคมไดรับทราบ

o! ไอทีวีทอลค เปนรายการสนทนากับแหลงขาวถึงประเด็นและสถานการณส ําคัญท่ีเกิดข้ึนในรอบสัปดาห
o! E-VARIETY เปนรายงานขาวความเคล่ือนไหวของเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังในประเทศและตางประเทศ
o! Inside Entertainment 

& Inside Weekend
เปนการนํ าเสนอขาวสาร เจาะลึก วงการบนัเทิงไทยและตางประเทศ นํ าเสนอความเคล่ือนไหว
เกี่ยวกับภาพยนตร รวมท้ังสัมภาษณ ดารา นักรอง ที่กํ าลังไดรับความสนใจอยูในขณะน้ัน
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2) รายการที่จัดหาหรือวาจางผลิต

สถานีฯ จะเปนผูจัดหารายการ เพ่ือนํ ามาแพรภาพออกอากาศในชวงเวลาตางๆ ที่กํ าหนดไวในผงัรายการหลัก โดยจดั
หารายการบันเทิงและสาระที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน ภาพยนตร ละครชุดตางประเทศ การตูน และสารคดี
ตางประเทศ เปนตน จัดหารายการกฬีาตางประเทศท่ีนาสนใจระดับโลก เชน ฟุตบอลยูฟาแชมปเปยนลีก บาสเก็ตบอล NBA
เปนตน นอกจากนี ้สถานีฯ ยังมีนโยบายรวมจัดหาหรือผลิตรายการบันเทิงตางๆ กับผูผลิตรายการอิสระท่ัวไป ซึ่งโดยสวนใหญ
จะเปนรายการประเภทละครโทรทัศน และเกมสโชว โดยเนนไปท่ีรูปแบบท่ีทันสมัย มีเน้ือหาสอดแทรกสาระ จริยธรรม และแนว
คิดใหมๆ  ทั้งนี ้ลิขสิทธ์ิของรายการท่ีบริษัทฯ วาจางใหผูผลิตรายการอิสระดํ าเนินการผลิตจะตกเปนของบริษัทฯ

ข้ันตอนในการวาจางผลิตละครโทรทัศน โดยท่ัวไปจะเร่ิมจากฝายรายการของสถานีฯ คัดเลือกบทประพันธท่ีเหมาะสม
กับรูปแบบเนื้อหาสาระของละครท่ีก ําหนดไวในเบ้ืองตนและกลุมผูชมเปาหมาย ตลอดจนงบประมาณในการผลิต จากนั้นจึง
ดํ าเนินการติดตอขอซื้อลิขสิทธิ์จากเจาของบทประพันธเพื่อน ํามาผลิตละคร ซึ่งโดยทั่วไปผูซื้อลิขสิทธิ์จะไดรับสิทธิในการผลิต
และแพรภาพไดภายในเวลาไมเกิน 3 ถึง 5 ป นับจากวันที่ไดรับสิทธ ิภายหลังจากการเลือกซื้อบทประพันธแลว ข้ันตอนตอไป
คือ การนํ าบทประพันธมาแปลงเปนบทละครโทรทัศน ซึ่งจะถูกแบงออกเปนตอนๆ ขึ้นอยูกับความยาวของเรื่องและระยะเวลา
ออกอากาศ โดยท่ัวไปละครโทรทัศนมีความยาวตอนละ 1 ช่ัวโมง และมีประมาณ 26 ตอนตอเร่ือง หลังจากไดบทละครแลว ข้ัน
ตอนตอไปคือการคัดเลือกผูกํ ากบัละคร ทีมงานผลิตละครท้ังหมดรวมถึงดารานกัแสดง ซึ่งสถานีฯ จะเขาไปมีสวนรวมในข้ันตอน
การพิจารณาดังกลาว เพ่ือใหรูปแบบรายการออกมาตรงกับท่ีสถานีฯ วางแผนไว สวนงานถายท ําและการตัดตอภาพนัน้จะเปน
หนาท่ีของบริษัทผูผลิตรายการอิสระท้ังหมด  โดยสถานีฯ จะควบคุมคุณภาพของงาน ตลอดจนใหการสนับสนุนแกผูผลิตราย
การในดานอุปกรณตางๆ ที่จ ําเปน

จากผลส ํารวจทีวีเรตติ้งของสถานีฯ ท่ีจัดทํ าโดย AC Nielsen พบวารายการประเภทตางๆ ของสถานี มีการพฒันาการท่ี
สูงขึ้นจากป 2543 แสดงดังในตารางดังตอไปนี้

ทีวีเรตติ้ง (TVR) %
ป 2543 ป 2544

ประเภทรายการ ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ขาว 0.65 0.67 0.67 0.73 0.77
ละครไทย 0.44 0.64 0.70 0.70 0.86
ภาพยนตชุดตางประเทศ 0.35 0.39 0.39 0.49 0.47
กีฬา 0.59 0.37 0.35 0.49 0.42
สารคดี 0.41 0.37 0.38 0.41 0.43
การตูนและรายการเด็ก 0.43 0.57 0.58 0.53 0.73
ที่มา : ACNielsen

3.1.4 การขายเวลาโฆษณา (Loose Spot)

ตามขอกํ าหนดของคณะกรรมการกจิการวทิยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศนแหงชาติ ไดกํ าหนดเวลาโฆษณาสงูสุดไวไม
เกนิ 12 นาที 30 วินาที ตอช่ัวโมง ท้ังน้ีเม่ือรวมเวลาโฆษณาในแตละวันแลวจะตองไมเกิน 10 นาทีตอช่ัวโมง หรือไมเกิน 240
นาทีตอวัน ซึ่งบริษัทฯ เปนผูขายเวลาโฆษณาโดยตรงและขายผานตัวแทน ปจจุบัน บริษัทฯ มีรายไดหลักจากการขายเวลา
โฆษณามากท่ีสดุในรายการท่ีสถานีฯ เปนผูผลิตในชวงเวลาภาคค่ํ าต้ังแตเวลา 19:00 – 22:30 น. ซึ่งเปนชวงระหวางเวลาขาว
ไปจนถึงละครหลังขาว  ในการก ําหนดอัตราคาโฆษณา (Airtime Rate) บริษัทฯ จะน ําปจจัยตางๆ มาใชพิจารณาไดแก ประเภท
ของรายการท่ีออกอากาศ ทีวีเรตติ้งของรายการและสถานีฯ ชวงเวลาออกอากาศ และอัตราคาโฆษณาของสถานีอ่ืนในชวงเวลา
เดียวกัน ปจจุบัน สถานีฯ ไดแบงเวลาขายโฆษณาออกเปน 3 ชวง มีอัตราคาโฆษณาในแตละชวงเวลาดังน้ี
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(1) กลุม A วันจันทร – อาทิตย ต้ังแตเวลา 18:00 – 23:30 น. เปนชวงเวลาท่ีมีอัตราคาโฆษณาสูงท่ีสุดเม่ือเทียบ
กับชวงอื่นๆ และเปนชวงเวลาที่มีผูชมมากที่สุดของสถานีฯ ราคาโฆษณาของกลุม A ประมาณ
150,000 บาทตอนาที – 250,000 บาทตอนาที

(2) กลุม B วันจันทร – ศุกร ต้ังแตเวลา 17:00 – 18:00 น. และ 23:30 – 01:30 น. วันเสาร - อาทิตย ต้ังแต
เวลา 08:00 – 18:00 น. และ 23:30 – 01:30 น. เปนชวงเวลาท่ีอัตราคาโฆษณาสูงรองลงมา ราคา
โฆษณาของกลุม B ประมาณ 60,000 บาทตอนาที – 150,000 บาทตอนาที

(3) กลุม C วันจันทร – ศุกร ต้ังแตเวลา 01:30 – 17:00 น. วันเสาร – อาทิตย ต้ังแตเวลา 01:30 – 08:00 น.
เปนชวงเวลาท่ีอัตราคาโฆษณาต่ํ าท่ีสุด ราคาโฆษณาของกลุม C ประมาณ 46,000 บาทตอนาที –
58,000 บาทตอนาที

3.1.5 การใหเชาเวลาออกอากาศ (Airtime Rental)

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารเวลาออกอากาศใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการใหเชาเวลาออกอากาศในชวงเวลาตางๆ 
ท่ีบริษัทฯ พิจารณาแลววาเหมาะสม ปจจุบันบริษัทฯ ใหเชาเวลาออกอากาศไวโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ชั่วโมงตอวัน โดยท่ัวไป
บริษัทฯ จะพิจารณาถึงรูปแบบและเนือ้หาสาระรายการของผูเชาวามีความเหมาะสมกับผงัรายการและนโยบายของบริษัทฯ ใน
ชวงเวลาท่ีใหเชากอนจะตกลงทํ าสัญญาใหเชาเวลา ผูเชาเวลาชวงยาวสวนมากจะเปนผูผลิตรายการอิสระท่ีผลิตรายการท่ีเก่ียว
กับสาระความรูและรายการวาไรต้ี หรือผูจัดรายการถายทอดสดกีฬาตางๆ สวนผูเชาเวลาชวงสั้นประมาณ 2-5 นาทีสวนมาก
จะเปนผูเชาเวลาท่ีจดัหารายการหรือผลิตรายการเกีย่วกบัสาระนารู หรือสารคดีส้ันตางๆ ที่เปนประโยชนซึ่งเรียกวา Filler มา
แพรภาพออกอากาศ เชน กรมสุขภาพจิต การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน ผูเชาเวลาชวงสั้นนี้อาจวาจางบริษัทฯ ทํ า
การผลิตรายการให โดยรายไดจากการรับจางผลิตรายการดังกลาวมีสดัสวนนอยเม่ือเทียบกบัรายไดจากการใหเชาเวลาท้ังหมด

3.1.6 กิจกรรมสงเสริมการตลาด (Marketing Event)

การทํ ากิจกรรมสงเสริมการตลาดเปนรูปแบบการโฆษณาสินคาอยางหนึ่งโดยมีผูอุปถัมภรายการ (Sponsor) ซึ่งสวน
ใหญจะเปนเจาของสินคาเอง เปนผูสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว บริษัทฯ จะเปนผูรวมวางแผนงานโฆษณาและจัดเตรียมกิจ
กรรมการตลาด (Organizer) ใหกับลูกคา ท่ีผานมาบริษัทฯ มีกิจกรรมทางการตลาดท่ีส ําคัญ ไดแก งานประกวดนางสาวไทย 
มิสยูลีค ไอทีวีแคมปส ไอทีว ีอวอรด และงานเปดตัวสินคาใหม เปนตน
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3.1.7 การแพรภาพออกอากาศ

ระบบการสงสัญญาณแพรภาพออกอากาศ (Broadcasting System)

สถานีฯ มีระบบสงสัญญาณท่ีมีเทคโนโลยีกาวล้ํ าทันสมัย ใหความคมชัดท้ังภาพและเสียง โดยเปนสถานีแรกท่ีสง
สัญญาณในระบบคลื่นความถี ่ ยู เอช เอฟ ซึ่งมีการรบกวนคลื่นสัญญาณแพรภาพโดยธรรมชาตินอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
การสงสัญญาณในระบบคล่ืนความถี ่ว ีเอช เอฟ ระบบสัญญาณภาพของสถานีฯ เปนระบบ PAL G ซ่ึงเปนมาตรฐานสากลท่ีใช
ท่ัวไป สวนระบบเสียงที่แพรภาพออกอากาศเปนระบบ Digital NICAM Stereo เปนสัญญาณท่ีอยูในรูปแบบดิจิตอล ทํ าให
สามารถรักษาคุณภาพเสียงไวไดเหมือนตนฉบับ โดยสามารถสงไดท้ังแบบ Stereo หรือแบบสองภาษา (Dual Language) โดยผู
ชมรายการสามารถเลือกรับฟงเสียงภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศได และยังสามารถรับฟงเสียงในแบบ Stereo จากรายการ
ตางๆ ที่มีการบันทึกเสียงเปนแบบ Stereo ได

Network Control Center (Bangkok)
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Regional Center Station (7 Site)
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ในการสงสัญญาณแพรภาพออกอากาศพรอมกันท่ัวประเทศไทยของสถานีฯ จะเปนการถายทอดสัญญาณจากสถานีแม
ขายและสถานีควบคุมเครือขาย (Network Control Center “NCC”) ท่ีกรุงเทพมหานคร ณ อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา
และสงสัญญาณผานดาวเทียมไทยคม ไปยังสถานีศูนยทองถิ่น (Regional Center Station “RCS”) และสถานีทองถิ่น (Local
Broadcasting Station) ซึ่งเปนสถานีลูกขาย สถานีสงทุกสถานีจะติดต้ังดวยอุปกรณท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีระบบส ํารองไฟฟา
ฉุกเฉินในกรณีท่ีไฟฟาดับ นอกจากนี ้ สถานีสงทุกสถานีจะถูกควบคุมดวยระบบควบคุมระยะไกลจากสถานีควบคุมเครือขายที่
กรุงเทพฯ ซ่ึงสามารถออกคํ าส่ังควบคุมการทํ างานของสถานีในการรับและสงสญัญาณ รวมท้ังตรวจสอบการทํ างานของระบบ

ระบบสัญญาณที่น ํามาใชในการถายทอดสัญญาณจะถูกแปลงใหอยูในรูปแบบดิจิตอล แลวทํ าการบบีอัดสญัญาณเปน
ระบบที่เรียกวา MPEG2 DVB System ซ่ึงเปนระบบมาตรฐานท่ีนิยมใชกันท่ัวโลก ทํ าใหสามารถใชชองสัญญาณดาวเทียมได
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จากนั้นสถานีลูกขายทั้งหมดจะท ําหนาท่ีแพรภาพออกอากาศในทองถ่ินดวยระบบคล่ืนความถ่ี
ยู เอช เอฟ อีกครั้งหนึ่งผานเสาสงสัญญาณ



บรษิทั ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน)

สวนที ่2 หนาท่ี  16

เครือขายสถานีและพื้นที่ใหบริการ (Network Station and Coverage Area)

ปจจุบันบริษัทฯ มีสถานีสงทั่วประเทศไทยรวมจ ํานวนทั้งสิ้น 45 สถาน ีโดยมีสถานีสงในภาคกลาง 7 สถาน ีภาคเหนือ 
13 สถาน ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาน ีภาคตะวันออก 3 สถาน ีและภาคใต 11 สถานี สามารถใหบริการครอบคลุม
จํ านวนประชากรท่ีสามารถรับชมไดประมาณรอยละ 97 ของประชากรท้ังหมดในประเทศไทย ดังนี้

หนองคาย
อุดรธานี
ชอง 28 สกลนคร

ชอง 27

นครพนม
หนองบัวลํ าภู

เลย
ชอง 34

กาฬสินธุขอนแกน
ชอง 29

มหาสารคาม
รอยเอ็ด
ชอง 28

ยโสธร

อุบลราชธานี
ชอง 27

ศรีสะเกษ
สุรินทร
ชอง 29

บุรีรัมยนครราชสีมา
ชอง 27

ชัยภมิู
ชอง 28

สระแกว
ชอง 34

ปราจีนบุรี

เชียงราย
ชอง 27

เชียงใหม
ชอง 34

แมฮองสอน
ชอง 27

แพร
ชอง 34

นาน
ชอง 27ลํ าพูน ล ําปาง

ชอง 29

พะเยา

อุตรดิตถ

ตาก
ชอง 34

สุโขทัย
ชอง 27 พิษณุโลก

กํ าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ
ชอง 27

กาญจนบุรี
ชอง 34

ราชบุรี

ลพบุรี

สุพรรณบุรี
สระบุรี

นครปฐม

สิงหบุรี
ชอง 28

อยุธยา
ปทุมธานี

กรุงเทพฯ
นนทบุรี

สมุทรปราการสมุทรสาคร

สมุทรสงคราม ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

อางทอง

นครนายก

ตราด
ชอง 27

จันทบุรี
ระยอง
ชอง 28

นครสวรรค
ชอง 34อุทัยธานี

ชัยนาท

ประจวบคีรีขันธ

ชุมพร
ชอง 28ระนอง

ชอง 27

สุราษฏรธานี
ชอง  29 นครศรีธรรมราช

ชอง  27พังงา

ภูเก็ต
ชอง 27 พัทลุงตรัง

ชอง 46

กระบ่ี

สงขลา
ชอง 34สตูล

ชอง  27
ปตตานี
ยะลา

 ชอง
37

นราธิวาส

ขอบเขตการสงสัญญาณของสถานีโทรทัศนไอทีวีในป 2544

เพชรบุรี
ชอง 29

หัวหิน
ชอง 27

อ. ทับสะแก
ชอง 34

แมสะเรียง
ชอง 46 

ชุมแพ
ชอง 34

พัทยา

ทุงสง
ชอง  51

ประทาย
ชุมพวง

ชอง 46

เชียงของ

ไชยปราการ

เถิน

บึงกาฬ

อํ านาจเจริญ

มุกดาหาร
ชอง 29

น้ํ ายืนปะคํ า หรือ
โนนสุวรรณ

ชัยบาดาล

มวกเหล็ก

ตะก่ัวปา

ไพรบึง
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เครือขายสถานีในป 2544

สถานีแมขาย / สถานีศูนยทองถิ่น สถานีทองถิ่น/สถานีลูกขาย
1 กรุงเทพมหานคร (NCC) สิงหบุร ีกาญจนบุร ีประจวบคีรีขันธ เมืองพัทยา อ.หัวหิน และอ.มวกเหล็ก
2 สระแกว (RCS) ระยอง และตราด
3 เชียงใหม (RCS) เชียงราย ลํ าปาง แมฮองสอน อ.แมสะเรียง อ.ไชยปราการ และอ.เถนิ
4 สุโขทัย (RCS) แพร นาน ตาก นครสวรรค และเพชรบรูณ
5 ขอนแกน (RCS) นครราชสีมา รอยเอ็ด อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ เลย และอ.ชุมแพ
6 อุบลราชธานี (RCS) สุรินทร มุกดาหาร
7 สุราษฏรธานี (RCS) นครศรีธรรมราช ภูเกต็ ชุมพร ระนอง อ.ทุงสง และ อ.ตะกั่วปา
8 สงขลา (RCS) ยะลา ตรัง และสตูล

การแพรภาพสัญญาณ (Broadcasting)

สํ าหรับพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง สถานีฯ ไดติดต้ังเสาสงสัญญาณท่ีสูงท่ีสุดของประเทศไทยบน
อาคารใบหยก 2 กรุงเทพมหานคร ออกอากาศท่ีชอง 29 มีกํ าลังสงสัญญาณสูงสุด (Effective Radiated Power-ERP) 1,000
กิโลวัตต สามารถใหบริการในรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดใกลเคียงท้ังส้ิน 17 จังหวัด ไดแก นนทบุรี
นครปฐม อยุธยา อางทอง ปทุมธาน ี สระบุร ี นครนายก ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
กาญจนบุร ี ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี และปราจนีบุรี สวนการแพรภาพสัญญาณของเครือขายสถานีในตางจังหวัดจะสงสัญญาณ
แพรภาพดวยเสาสงสัญญาณ มีกํ าลังสงออกอากาศต้ังแต 10 ถึง 1,000 กิโลวัตต ทั้งนี ้ เสาสงสัญญาณท่ีติดต้ังในสถานีสงทุก
สถานี (ยกเวนสถานีทองถ่ินขนาดยอยท่ี อ.ทุงสง อ.ชุมแพ อ.หัวหิน อ.เถนิ อ.ไชยปราการ อ.แมสะเรียง อ.มวกเหล็ก และเมือง
พัทยา) มีอุปกรณสงสัญญาณ 2 ชุด ทํ าใหสามารถสงสญัญาณไดตอเน่ืองตลอดเวลา ในกรณีท่ีอุปกรณชุดหน่ึงชุดใดขัดของ

การแพรภาพเฉพาะทองถิ่น (Localized Broadcasting)

เทคโนโลยกีารแพรภาพในปจจุบันของสถานีฯ สามารถแพรภาพหลายๆ รายการพรอมกันไปยังผูชมโทรทัศนท่ีอยูในเขต
พื้นท่ีแตกตางกันได ตัวอยางเชน รายการ A แพรภาพในเขตภาคเหนือ รายการ B แพรภาพในเขตภาคอีสาน สวนรายการ C
แพรภาพในเขตภาคใต โดยสถานีฯ สามารถแพรภาพรายการ A B และ C ในเวลาเดียวกัน ปจจุบัน สถานีฯ ไดเร่ิมทดลองใช
เทคโนโลยีแพรภาพดังกลาวแลว และคาดวาจะดํ าเนินการแพรภาพโฆษณาในแตละทองถิน่ไดในป 2545 การน ําเทคโนโลยีดัง
กลาวมาใชจะชวยใหสถานีฯ สามารถเพิ่มมูลคาบริการโฆษณาใหแกลูกคาเดิมท่ีตองการโฆษณาสินคาท่ีเปนท่ีสนใจของลูกคาใน
แตละทองถิ่นไดพรอมกัน และเปนการขยายฐานลูกคาท่ีสนใจซือ้เวลาโฆษณาเพือ่โฆษณาสนิคาหรือบริการแพรภาพเฉพาะใน
ทองถิ่นนั้นๆ ซ่ึงจะเปนผลใหรายไดของสถานีฯ ปรับสูงขึ้น

การเซ็นเซอร
กอนจะแพรภาพออกอากาศรายการตางๆ รวมท้ังโฆษณาของลูกคา จะตองผานข้ันตอนการเซ็นเซอร เพ่ือตรวจสอบขอ

ความและภาพใหถูกตองตามกฎหมาย ในการเซ็นเซอรรายการของสถานีฯ  จะทํ าโดยทีมงานของสถานีฯ สวนการเซ็นเซอร
โฆษณาท่ีใชออกอากาศทุกสถานี จะเปนการทํ างานรวมกันโดยคณะกรรมการท่ีประกอบดวยตัวแทนจากทุกสถานีวิทยโุทรทัศน
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1 การตลาด

กลยุทธการตลาด

เพือ่เพ่ิมทีวีเรตติ้งและรายไดของสถานีฯ บริษัทฯ ไดกํ าหนดกลยุทธการตลาดโดยวางตํ าแหนงทางการตลาด (Market
Positioning) เพื่อดึงดูดกลุมผูชมเปาหมายในแตละชวงเวลา และสรางความแตกตางจากสถานีอื่นโดยน ําเสนอรายการท่ีตรงกับ
รสนิยมและความตองการของกลุมผูชมเปาหมายนั้นๆ (Differentiation) ซึ่งบริษัทฯ มีกลยุทธทางการตลาดเพ่ือใหบรรลุแนว
ทางขางตนดังนี้

1) กลยุทธดานผังเวลา

สถานีฯ ไดจดัทํ าผงัรายการใหมใหมีความชัดเจนและสามารถสรางพฤติกรรมของผูชมใหจดจํ าวนัและเวลาของรายการท่ี
ออกอากาศได และจบักลุมผูชมรายการใหครอบคลุม กลุมคนทํ างาน กลุมวัยรุน กลุมแมบาน และกลุมนักเรียนนักศึกษา ซ่ึงมี
ระดับรายไดตอครัวเรือนไมต่ํ ากวา 20,000 บาทตอเดือนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระดับรายไดตอครัวเรือนไมต่ํ ากวา 
10,000 บาทตอเดือนในเขตตัวเมืองของตางจงัหวดั และระดับรายไดตอครัวเรือนไมต่ํ ากวา 6,000 บาทตอเดือนในตางจังหวัด
ต้ังแตป 2544 เปนตนมา สถานฯี ไดปรับรูปแบบและผังรายการเพ่ือใหเปนสถานีขาวและบันเทิงท่ีมีคุณภาพ ตรงกบัความ
ตองการของกลุมผูชมเปาหมายดังกลาวขางตน และใหมีสัดสวนเวลาท่ีเหมาะสมในการนํ าเสนอภายใตขอกํ าหนดของสัญญาณ
สัมปทาน ผงัรายการใหมจะมีสดัสวนเวลารายการบนัเทิงประมาณรอยละ 30 ซ่ึงจะทํ าใหสถานฯี สามารถแขงขันกบัรายการ
บนัเทิงของสถานชีองอ่ืนได โดยรูปแบบรายการบนัเทิงของสถานฯี จะมีความหลากหลายและมีลักษณะเฉพาะตัวใหตรงกับรสนิยม
ของกลุมผูชมเปาหมายของสถานฯี โดยเนนละครโทรทัศนและรายการวาไรต้ีท่ีใหท้ังสาระแงคิดและความบันเทิง ในชวงเวลาหลัง
ขาวภาคค่ํ าต้ังแตเวลา 21:30 น. เปนตนไป

ผังรายการใหมในป 2545 สรุปไดดังน้ี

ชวงเวลาออกอากาศ ประเภทรายการ
วันจันทร - วันศุกร วันเสารและวันอาทิตย

Early Fringe
5.00-12.00 น.

ขาวภาคเชา แทรกดวยรายการบนัเทิง รายการเด็ก และรายการวาไรต้ีโชว จับกลุมผู
ชมรายไดปานกลาง

Day time
12.00-17.00 น.

ขาว รายการสารประโยชน และรายการ
บันเทิงที่เหมาะกับผูชมทั่วไป

ขาว รายการวาไรต้ีโชว และกีฬา จับกลุมผูชม
ทั่วไป

Prime time
17.00-23.30 น.

ขาว และรายการบนัเทิง ที่เหมาะกับกลุม
วัยรุนและผูชมท่ีมีรายไดปานกลาง

ขาวและรายการบนัเทิง ที่เหมาะกับกลุมวัยรุน
และผูชมท่ีอยูในกลุมรายไดปานกลางถึงสูง

Late night
23.30-5.00 น.

ขาว รายการบนัเทิง สํ าหรับกลุมวัยรุน
และรายการสารประโยชน

ขาว รายการบนัเทิง สํ าหรับกลุมวัยรุน และ
รายการสารประโยชน
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2) กลยุทธดานคณุภาพรายการ

ส ําหรับรายการประเภทขาวและสาระ บรษิทัฯ เนนการผลิตรายการขาว วเิคราะหขาว และสารคดีเชิงขาวท่ีมีคุณภาพ
ครอบคลุมประเภทตางๆ ของขาว เชน การเมือง เศรษฐกจิ สงัคม อาชญากรรม ขาวตางประเทศ กีฬา เทคโนโลย ีบันเทิง เกษตร 
และอ่ืนๆ ใหมีความถกูตอง ทันตอเหตุการณ และเปนกลาง มีประเด็นน ําเสนอในหลายมุมมอง โดยใหความสํ าคัญตอคุณภาพของ
ผูประกาศขาวและผูดํ าเนินรายการเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูท่ีช่ืนชอบรายการประเภทขาว ส ําหรับกลุมผูชมท่ีชอบรายการ
ประเภทบนัเทิงซึง่เปนกลุมผูชมโทรทัศนสวนใหญของประเทศนัน้ จากผลการส ํารวจพฤติกรรมของผูชมโทรทัศนโดย AC Nielsen
พบวา กลุมผูชมในระดับ C+ ข้ึนไป จะชืน่ชอบรายการบนัเทิงท่ีหลากหลาย มีรสนิยม และมีสาระ  บรษิทัฯ จะมุงพฒันารายการ
บนัเทิงท่ีแตกตางจากสถานอ่ืีนๆ โดยน ําเสนอละครโทรทัศนท่ีมีคุณภาพใหท้ังสาระ แงคิด และความบันเทิง   มีความหลากหลาย
ตรงกบัความตองการของกลุมเปาหมายดังกลาว เชนละครสะทอนสงัคม สรางจากเร่ืองจริง แนววัยรุน แนวลึกลับ และอิงประวัติ
ศาสตร เปนตน โดยใหความสนใจในการคัดเลือกรายการ บทประพนัธ เนือ้หา ผูกํ ากบัการแสดง และดารานกัแสดง ตลอดจนควบ
คุมงานผลิต เพือ่ใหรายการมีคุณภาพตรงกบัความตองการของผูชมใหมากท่ีสุด ทั้งนี ้เพ่ือใหกลุมผูชมรายการบันเทิงและกลุมผูชม
รายการขาวและสาระ สามารถติดตามชมรายการบนัเทิงของสถานีฯ ไดอยางตอเน่ือง นอกจากนี ้ บรษิทัฯ จะเนนการพฒันา
เทคโนโลยกีารผลิตรายการของสถานฯี โดยเกบ็ขอมูลในระบบดิจติอลท้ังหมด ซึง่จะชวยเพิม่ประสทิธิภาพในการผลิตรายการและ
เตรียมความพรอมในการสงสญัญาณแพรภาพแบบดิจติอลในอนาคต รวมท้ังจะสามารถลดตนทุนการผลิตลงได

3) กลยุทธการสรางพันธมิตรกับผูผลิตรายการและผูจัดหารายการ

สถานีฯ เนนการสรางพันธมิตรกับผูผลิตรายการอิสระและผูจดัหารายการท่ีมีความสามารถและเขาใจแนวนโยบายของ
สถานีฯ โดยไมจ ํากัดอยูกับผูผลิตรายใดรายหน่ึง ทั้งนี ้สถานีฯ จะเปดโอกาสใหผูผลิตรายการและผูจดัหารายการเสนอรายการ
ท่ีตองการผลิตใหกับสถานีฯ  ซึ่งสถานีฯ จะพิจารณาจากลักษณะรายการโทรทัศนที่ผลิต เน้ือหา บทละครโทรทัศน ท่ีตรงกับ
นโยบายของสถานีฯ  ในดานการผลิตนัน้ สถานีฯ จะใหการสนับสนุนดานบคุลากรและอุปกรณการผลิตรายการตางๆ ดวย
ท้ังน้ี ผูผลิตรายการหรือผูจดัหารายการท่ีมีคุณภาพโดดเดนและสามารถรวมงานกบัสถานีฯ ไดเปนอยางดี  สถานีฯ พรอมท่ีจะ
ใหโอกาสและสนับสนุนผูผลิตรายการหรือผูจดัหารายการนัน้ๆ ใหพัฒนาไปพรอมกับสถานีฯ

4) กลยุทธการท ํางานเชิงรุกกับลูกคา

บรษิทัฯ มุงสรางความสมัพนัธท่ีดีกบับริษทัตัวแทนโฆษณาและเจาของสนิคา และเสริมสรางศักยภาพของฝายขายโฆษณา
ของสถานฯี ใหทํ างานรวมกบับริษทัตัวแทนโฆษณาในการก ําหนดกลยทุธการโฆษณารวมกับเจาของสินคาในลักษณะประชา
สมัพนัธ รวมท้ังแนะน ําผงัรายการใหมลวงหนา และน ําเสนอขอมูลผลการศึกษาเบ้ืองตนของกลุมผูชมเปาหมายในรายการน้ันๆ
พรอมกบัรับฟงความคิดเห็นและคํ าแนะน ําตางๆ เกีย่วกบัผงัรายการ เนือ้หา และรูปแบบรายการจากบริษทัตัวแทนโฆษณาหรือเจา
ของสนิคา เพือ่น ํามาปรับปรุงรายการใหตรงกบัความตองการของกลุมผูชมรายการท่ีเปนลูกคาเปาหมายของเจาของสินคาใหมาก
ข้ึน นอกจากนี ้จะเพิม่กจิกรรมทางการตลาด (Marketing Event) กบัเจาของสนิคาหรือบริษทัตัวแทนโฆษณา  โดยรวมพัฒนารูป
แบบการทํ าตลาดใหมๆ  และใชส่ือของ  สถานฯี ใหเกิดประสิทธผิลในการโฆษณาสินคาใหเปนท่ีสนใจตอกลุมผูชมเปาหมาย

5) กลยุทธดานราคา

สถานีฯ วางกลยุทธดานราคาในลักษณะผูตาม โดยก ําหนดอัตราคาโฆษณาในแตละชวงเวลาต่ํ ากวาผูนํ าตลาด คือ
ชอง 3 และชอง 7 และมีอัตราคาโฆษณาอยูในระดับเดียวกับชอง 5 และ ชอง 9

การจํ าหนายและชองทางการจัดจํ าหนาย

บริษัทฯ มีการขายโฆษณาผานพนักงานขายของบริษัทฯ และผานตัวแทนขาย (Broker)  โดยบริษัทฯ มีทีมงานของตน
เองเพ่ือติดตอกับบริษัทตัวแทนโฆษณาและเจาของสินคา ปจจุบัน ทีมขายโฆษณาของบริษัทฯ แตละทีมจะเนนการขายเฉพาะ
ชวง Prime time สวนชวงเวลาอ่ืนๆ จะขายผานตัวแทนขาย  โดยผูซ้ือโฆษณาสวนใหญจะจองซ้ือเวลาลวงหนาประมาณ 1 เดือน
และชวงเวลาท่ีลูกคาสนใจซ้ือเวลาโฆษณามากท่ีสุดยังคงเปนชวงเวลา Prime Time คือ ต้ังแตเวลา 19:00 – 23:30 น.
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ลักษณะของลูกคา

(1) กลุมผูชมเปาหมาย (Viewer)

สถานีฯ แพรภาพออกอากาศครอบคลุมประชากรท่ีสามารถรับชมไดประมาณรอยละ 97 ของประชากรท้ังหมดใน
ประเทศไทย โดยกลุมผูชมเปาหมายของสถานีฯ  จํ านวนประมาณ 40.5 ลานคน ท่ีมีถ่ินท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพฯ เขตตัวเมืองและ
ในชนบทในจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศไทย ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้

กลุมเนนสาระ อายุระหวาง 17-49 ป
ฐานะปานกลาง รายไดตอครัวเรือน 20,000 บาทตอเดือนข้ึนไปในเขตกรุงเทพฯ และ รายไดตอ
ครัวเรือน ไมต่ํ ากวา 10,000 บาทตอเดือนในเขตตัวเมืองของตางจังหวัด
การศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป

กลุมเนนบันเทิง ทุกเพศทุกวยั ท่ีมีอายุระหวาง 12-35 ป
มีรายไดตอครัวเรือนในกลุมเดียวกับกลุมเนนสาระ ท้ังในเขตกรุงเทพฯ และในเขตตัวเมืองของ
ตางจังหวัดทั่วประเทศ

 (2) กลุมลูกคาเปาหมาย (Customer)

กลุมลูกคาเปาหมายของสถานีฯ แบงออกเปน 2 กลุมใหญดังน้ี

(2.1) กลุมลูกคาท่ีซ้ือโฆษณา Loose spot และสนับสนุนการรวมผลิตรายการของบริษัทฯ เปนกลุมลูกคาเปาหมายท่ี
ตรงกบักลุมผูชมเปาหมายของสถานีฯ แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้

(ก) บริษัทตัวแทนโฆษณา (Advertising Agency) คือบริษัทท่ีรับจางบริหารงานโฆษณาใหกับลูกคาท่ีเปนเจาของสิน
คาหรือบริการและเปนผูจัดซ้ือเวลาโฆษณาใหกับลูกคาของตนเอง เน่ืองจาก บริษัทตัวแทนโฆษณามีอยูเปน
จ ํานวนมาก บริษัทฯ จึงไมมีการทํ าขอตกลงผูกพันการขายเวลาโฆษณากับลูกคาประเภทนี้ในลักษณะสัญญา
ระยะยาว นอกจากนี ้ บริษัทฯ ไมมีความสมัพันธโดยตรงใดๆ กับบริษัทตัวแทนโฆษณา ยกเวนบริษัท เอสซี
แมทชบอกซ จํ ากดั ซึ่งเปนบริษัทยอยของชินคอรป

(ข) ลูกคาโดยตรง (Direct Customer) คือ ลูกคาท่ีเปนเจาของสินคาหรือบริการท่ีตองการจะลงโฆษณาในรายการ
ตางๆ ของสถานีฯ โดยไมชื้อผานบริษัทตัวแทนโฆษณา เจาของสินคาบางรายจะเปนผูอุปถัมภรายการตางๆ ของ
สถานีฯ มีสัญญาระยะเวลาไมเกิน 1 ป บริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับกลุมลูกคาโดยตรงเหลาน้ี ลักษณะลูก
คากลุมนี้จะมีเจาของสินคาและบริการตางๆ รวมถงึหนวยงานราชการ และสถาบันการศึกษา

ในป 2543 ลูกคารายใหญ 10 รายแรกที่ซื้อเวลาโฆษณากับสถานีฯ มีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 33.6 ของรายได
Loose Spot ท้ังหมด โดยประมาณกวารอยละ 80 ของลูกคารายใหญนี้เปนลูกคาบริษัทตัวแทนโฆษณา สวนท่ีเหลือเปนลูกคา
โดยตรง บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเพ่ิมสัดสวนลูกคาประเภทบริษัทตัวแทนโฆษณาใหมากข้ึน เนื่องจากลูกคากลุมนี้มีงบประมาณ
ลงโฆษณาตลอดท้ังปสูงกวาลูกคาท่ีซ้ือส่ือโฆษณาโดยตรง

(2.2) กลุมลูกคาท่ีเชาเวลาออกอากาศ สวนใหญจะเปนผูผลิตรายการอิสระท่ัวไปประเภทรายการขาว บันเทิง สาร
คดี สาระความรู และทอลกโชว นอกจากนี ้ ยังมีผูเชาเวลาเพ่ือถายทอดสดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ถายทอดการจดั
คอนเสิรต หรือแพรภาพเทปรายการกฬีาจากตางประเทศ โดยท่ัวไป บริษัทฯ จะทํ าสัญญาเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป  ในป
2543 ลูกคารายใหญ 10 รายแรกท่ีเปนผูเชาเวลาออกอากาศมีสัดสวนรายไดประมาณ รอยละ 30 ของรายไดจากการใหเชา
เวลาท้ังหมด
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3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

ผูประกอบการธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศน

ในปจจุบันมีผูประกอบกิจการวิทยุโทรทัศนในประเทศไทยทั้งหมด 6 ราย ดังนี้

สถานีวิทยุโทรทัศน ประเภทรับอนุญาต ช่ือผูประกอบการ
ชอง 3 สัมปทาน บริษัท บางกอก เอ็นเตอรเทนเมนต จํ ากดั
ชอง 5 เจาของ กองทัพบก
ชอง 7 สัมปทาน บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํ ากดั
ชอง 9 เจาของ องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย

ชอง 11 และสถานีภูมิภาค เจาของ กรมประชาสัมพันธ
ไอทีวี สัมปทาน บริษัท ไอทีว ีจํ ากดั (มหาชน)

มูลคาตลาดโฆษณา

มูลคาและอัตราการขยายตัวของตลาดโฆษณาจะมีความเก่ียวโยงโดยตรงกับอัตราการใชจายเพ่ือการบริโภค (Consumer 
Spending) เปนสํ าคัญ ซึ่งภายหลังจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2540 เปนตนมา อัตราการขยายตัวมูลคา
ตลาดโฆษณารวมไดลดลงอยางมากในป 2541 อยางไรก็ตามในป 2542 มูลคาตลาดโฆษณารวมไดปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอ
เนื่องภายใตความเชื่อมั่นในการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย ทํ าใหบริษัทตางๆ เพ่ิมงบประมาณคาใชจายในการโฆษณาเพ่ือเพ่ิม
ยอดขายสินคา จากขอมูลของ ACNielsen มูลคารวมของตลาดโฆษณาทุกส่ือในประเทศไทยเพ่ิมจาก 41,590 ลานบาทในป 
2542 เปน 51,040 ลานบาทในป 2543 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 22.72 และในป 2544 ไดปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเปน 52,998 
ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.84 โดยในคร่ึงปแรกของป 2544 คาใชจายโฆษณาในไตรมาส 1 และ 2 ยังมีอัตราเติบโตเพิ่ม
ข้ึนอยางตอเน่ืองประมาณรอยละ 7.8 และ 9.8 ตามลํ าดับเม่ือเทียบกับปท่ีผานมาในไตรมาสเดียวกัน แตในชวงไตรมาส 3 มี
อัตราเพ่ิมข้ึนลดลงเปนรอยละ 2.3 และไดลดลงเปนรอยละ 3.5 ในไตรมาส 4 ซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณกอการรายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงเดือนกันยายน ประกอบกับความไมมีเสถียรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
ญี่ปุน และประเทศอ่ืนในแถบเอเชีย ไดสงผลกระทบตอการตัดสินใจใชจายงบโฆษณา ดังนั้น การเติบโตของตลาดโฆษณายงัข้ึน
อยูกับในภาวะฟนตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งในระยะเวลาอันสั้นยังมีความไมแนนอน

    มูลคารวมของตลาดโฆษณาทุกสื่อ สัดสวนของสื่อโฆษณาประเภทตางๆ
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ท่ีมา : ACNielsen
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จากขอมูลของ ACNielsen พบวาคาใชจายโฆษณาผานส่ือโทรทัศนในป 2544 มีมูลคาประมาณ 32,879 ลานบาท ปรับ
ตัวเพิ่มจากป 2543 ซ่ึงมีมูลคาประมาณ 30,453 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 8 และยังมีสัดสวนมากที่สุดซึ่งปรับ
เพิม่ข้ึนจากรอยละ 60 ในป 2543 เปนรอยละ 62 ในป 2544 ของมูลคาตลาดโฆษณารวม เน่ืองจากส่ือโทรทัศนสามารถเขา
ถึงกลุมประชากรในประเทศไดท่ัวถึงกวาส่ือประเภทอ่ืน จากขอมูลสํ านักงานสถิติแหงชาติในป 2543 พบวาจ ํานวนครัวเรือนท่ีมี
โทรทัศน (Penetration Rate) คิดเปนรอยละ 91.5 ของจ ํานวนครัวเรือนท้ังหมด 15.7 ลานครัวเรือนท่ัวประเทศ

คาใชจายโฆษณาแยกตามสื่อ     คาใชจายโฆษณาผานสื่อโทรทัศน
9 เดือนแรกของป 2544 แยกตามสถานี

ป 2542 ป 2543      ป 2544
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

โทรทัศน 26,041 30,453 32,879
วทิยุ 4,112 5,061 5,091

หนังสือพิมพ 8,117 10,889 9,558
นิตยสาร 2,014 2,705 3,106
โรงภาพยนตร 263 322 368

ปายโฆษณาและอื่นๆ 1,043 1,610 1,996
รวมคาใชจายโฆษณา 41,590 51,040 52,998

คาใชจายโฆษณาใน
ส่ือตางๆ
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(13%)

(1%) (8%)
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ชอง 9
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ชอง 3

ท่ีมา : ACNielsen

จากแผนภาพขางตน ACNielsen ไดประมาณการรายไดโฆษณาของสถานีวิทยโุทรทัศนตางๆ โดยน ําจ ํานวนเวลาของ
โฆษณาท่ีออกอากาศจริงท้ังปและอัตราคาโฆษณาท่ีไดประกาศท่ัวไป (Price List) ท่ียังมิไดหักสวนลดหรือผลประโยชนอ่ืนๆ ให
กับลูกคา มาคํ านวณเปนรายไดโฆษณาของแตละสถานี โดยในชวงระยะเวลา 9 เดือนแรกของป 2544 พบวา สถานีวิทย ุ    
โทรทัศนชอง 3 มีสวนแบงการตลาดมากท่ีสุด (รอยละ 29) รองลงมาไดแก ชอง 7 (รอยละ 28) ชอง 5 (รอยละ 21) ชอง 9 
(รอยละ 13) และไอทีว ี(รอยละ 8) นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถงึจํ านวนเงนิโฆษณาในรายการตางๆของแตละสถาน ีพบวาสถานี
วิทยุโทรทัศนชอง 3 และชอง 7 มีโฆษณาออกอากาศในรายการละครและภาพยนตรมากท่ีสดุ และมีโฆษณาออกอากาศในราย
การขาวนอยท่ีสุด ทั้งนี ้ เน่ืองจากสถานีวิทยุโทรทัศนท้ังสองมีจุดเดนดานรายการบันเทิงประเภทละครและภาพยนตรเปนหลัก 
สวนสถานีวิทยุโทรทัศนชอง 5 และชอง 9 มีจุดเดนในดานรายการวาไรต้ีและเกมสโชวและสาระความรู ในขณะท่ีไอทีวมีีจุดเดน
ในดานรายการขาวและสาระความรู

สัดสวนรายไดโฆษณาแยกตามประเภทรายการของแตละสถานีใน 9 เดือนแรกของป 2544
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>!M รายการขาว

รายการละครและภาพยนตร

รายการวาไรต้ีและเกมสโชว

รายการสาระความรูและอ่ืนๆ

ท่ีมา : ACNielsen



บรษิทั ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน)

สวนที ่2 หนาท่ี  23

ความนิยมของสถานี

การวิเคราะหความนิยมของสถานีโทรทัศนในรายการตางๆ สํ าหรับใชประกอบการพจิารณาซือ้เวลาโฆษณาของเจา
ของสินคาและบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือพิจารณากํ าหนดอัตราคาโฆษณาของสถานีโทรทัศนสามารถดํ าเนินการไดหลายวิธี 
การทํ าทีวีเรตติ้ง (TV-Rating) เปนวิธีหนึ่งในการวัดความนิยมของสถาน ีซื่งจะแสดงถึงอัตราสวนรอยละของจ ํานวนผูชมที่ก ําลัง
ชมรายการใดรายการหนึ่งเทียบกับจ ํานวนผูท่ีสามารถรับชมรายการโทรทัศนท่ัวประเทศ โดยทั่วไปทีวีเรตติ้งของรายการท่ีสงู
แสดงถึงรายการนั้นไดรับความนิยมจากผูชมเปนจ ํานวนมาก  ปจจุบัน ผูประกอบการสถานีโทรทัศน เจาของสินคาและบริษัทตัว
แทนโฆษณาสวนใหญจะใชรายงานทีวีเรตติ้งท่ีจดัทํ าโดย ACNielsen เนือ่งจากเปนผูใหบริการจัดทํ าทีวีเรตติ้งรายใหญเพียงราย
เดียวในประเทศไทย รายงานทีวีเรตติ้งของสถานีโทรทัศนชองตางๆ ท่ีจัดทํ าข้ึนโดย ACNielsen ในชวงเดือนมิถุนายน 2544
ระหวางเวลา 17:00 – 24:00 น. ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีมีผูชมโทรทัศนมากท่ีสุด กับกลุมผูชมที่มีอายุตั้งแต 4 ปข้ึนไปในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมท้ังในเขตเมืองตามจงัหวดัตางๆ ท่ัวประเทศไทย โดยการสุมสํ ารวจจากกลุมผูชมดังกลาวดวยวิธี
การทางสถิติ สรุปผลทีวีเรตติ้งแยกตามชวงเวลาและประเภทของรายการไดดังตารางดังตอไปนี้

ทีวีเรตติ้ง (TVR) % เดือนมิถุนายน 2544 ระหวางเวลา 17:00 – 24:00น
เวลา ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ชอง 11 ไอทีวี

17.00 - 17.59 3.3 0.7 3.5 0.8 0.3 0.6
18.00 - 18.59 5.4 1.7 4.4 1.5 0.3 0.5
19.00 - 19.59 7.6 1.2 8.0 3.3 0.6 2.5
20.00 - 20.59 8.7 1.3 13.8 1.8 0.3 1.7
21.00 - 21.59 9.1 1.2 16.3 0.9 0.2 0.8
22.00 - 22.59 6.2 1.7 7.4 0.7 0.3 0.7
23.00 - 23.59 2.4 1.2 2.2 0.4 0.2 0.4

ทีวีเรตติ้ง (TVR) % ในเดือนมิถุนายน 2544
ประเภทรายการ ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ชอง 11 ไอทีวี

ขาว 3.2 0.8 4.1 0.7 0.2 0.6
ละครไทย 6.9 2.9 8.9 1.9 0.2 0.7

ละครตางประเทศ 3.0 0.6 4.5 1.6 - 0.6
กีฬา 6.5 0.9 3.0 0.9 0.3 0.4

สาระความรู 1.6 0.1 2.9 0.6 0.2 0.4
การตูน 0.7 - 3.5 1.8 0.4 0.7

ท่ีมา : ACNielsen

นอกจากนี ้ ACNielsen ยงัจัดท ําขอมูลสวนแบงผูชม (Audience Share) แสดงถึงอัตราสวนรอยละของจ ํานวนผูชมที่
กํ าลังชมรายการใดรายการหนึง่เทียบกบัจ ํานวนผูชมรายการโทรทัศนทุกสถานีท่ีกํ าลังชมรายการในขณะนัน้ สํ าหรับสวนแบงผู
ชมในชวงระหวางวันที ่1 มิถุนายน 2544 ถึงวันที ่ 30 มิถุนายน 2544 สถานีโทรทัศนชอง 7 มีสวนแบงผูชมโทรทัศนสูงสุด
ตามดวยชอง 3 ชอง 5 ชอง 9 และ ไอทีวี

Audience Share ในชวงระหวางวันที ่1 มิถุนายน 2544 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2544
เวลาสํ ารวจ ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ชอง 11 ไอทีวี

06:00 - 24:00 33% 8% 42% 9% 2% 6%
06:00 - 16:00 31% 11% 39% 11% 2% 7%
16:00 - 18:45 36% 11% 33% 10% 3% 6%
18:45 - 22:30 33% 5% 47% 7% 1% 6%
22:30 - 24:00 34% 17% 34% 6% 3% 6%
สวนแบงรวม 32% 9% 41% 9% 2% 7%

ที่มา : ACNielsen
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อยางไรกต็าม ผูบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นวารายงานทีวีเรตติ้งและสวนแบงผูชมของสถานีฯ ควรจะมากกวาท่ี
แสดงไวขางตน เน่ืองจาก การทํ าทีวีเรตติ้งดังกลาว อาจจะไมครอบคลุมถึงกลุมผูชมเปาหมายของสถานีโทรทัศนหรือเจาของสิน
คาอยางชัดเจน ซึง่อาจเปนผลมาจากวิธีการสํ ารวจ (Methodology)  เทคโนโลยีท่ีใชในการสํ ารวจ หรือการกระจายของกลุม
ส ํารวจตัวอยาง (Sampling Distribution) ดังนั้น สถานีฯ จึงไดวาจางให ACNielsen และ Penn, Schoen & Berland ซึ่งเปน
บริษัทช้ันน ําดานการวิจัยและส ํารวจอีกแหง ทํ าการส ํารวจความช่ืนชอบตอสถานีโทรทัศนชองตางๆ (Preference) แยกตาม
ประเภทรายการตางๆ โดยการสอบถามกลุมผูชมตัวอยางและนํ าผลส ํารวจท่ีไดมาเปรียบเทียบ มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

% ความชื่นชอบสถานีโทรทัศน (Preference) ณ เดือนมิถุนายน 2544
สํ ารวจโดย ACNielsen สํ ารวจโดย Penn, Schoen & Berland

ประเภทรายการ ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ชอง 11 ไอทีวี ชอง 3 ชอง 5 ชอง 7 ชอง 9 ชอง 11 ไอทีวี
ขาว 23% 1% 24% 2% 1% 49% 14% 1% 19% 2% 2% 56%

ละครไทย 43% 2% 44% - 2% 2% 46% 3% 40% 1% 1% 3%
ละครตางประเทศ 18% 1% 13% 1% - 16% 27% 5% 26% 2% 1% 23%

กีฬา 10% 2% 32% 10% - 20% 15% 4% 36% 16% 2% 16%
สาระความรู 1% 3% 2% 57% 5% 18% 3% 6% 4% 58% 10% 10%
การตูน 10% 1% 7% 14% - 1% 17% 2% 9% 53% <1% 2%

ความช่ืนชอบโดยรวม 40% 1% 30% 4% - 25% 43% 1% 20% 3% 1% 26%

จากผลส ํารวจขางตน จะเห็นวารายงานทีวีเรตติ้งของสถานีโทรทัศนชองตางๆ ไมสอดคลองกับผลส ํารวจความช่ืนชอบ
ตอรายการของสถานีโทรทัศนชองตางๆ โดยรายการประเภทขาว ไอทีว ี ไดรับความช่ืนชอบมากท่ีสุด ตามดวยชอง 7 และชอง
3 สํ าหรับรายการละครไทยชอง 3 และ 7 เปนผูนํ าอันดับตน ละครตางประเทศ ไอทีว ีอยูในอันดับ 2 หรือ 3 รองจากชอง 3
และชอง 7 ตามลํ าดับ สวนรายการประเภทกฬีา ชอง 7 ไดรับความช่ืนชอบมากท่ีสุดตามดวย ไอทีว ีและรายการสาระความรู
ไอทีว ีอยูอันดับ 2 รองจากชอง 9

ในอนาคตอันใกล คาดวาจะมีผูใหบริการรายงานทีวีเรตติ้งเพิ่มเติม เชน TNS MarketWise และ Video Research
เปนตน และยงัมีแนวโนมวาคณะกรรมการรวมท่ีเรียกวา Joint Industry Committee – JIC ประกอบดวยตัวแทนจากผูประกอบ
การสถานีโทรทัศนชองตางๆ และผูประกอบการที่เกี่ยวของอุตสหกรรมโฆษณา เชน บริษัทตัวแทนโฆษณา ผูผลิตรายการ หรือผู
ผลิตส่ืออ่ืนๆ เปนตน จะดํ าเนินการวาจางใหมีผูสํ ารวจความนยิมอยางนอยอีก 2 ราย เพ่ือจัดทํ า ทีวีเรตติ้ง หรือผลสํ ารวจความ
นิยมรายการของสถานีโทรทัศนชองตางๆ ดวยวิธีการส ํารวจ เทคโนโลย ี กลุมตัวอยาง ที่กํ าหนดโดยความตองการของผูวาจาง
แนวโนมดังกลาว จะทํ าใหเกดิการแขงขันดานบริการและจัดทํ ารายงานทีวีเรตติ้งท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ซึ่งจะเปนประโยชนและ
เปนทางเลือกของเจาของสินคาและบริษัทตัวแทนโฆษณาในการพจิารณาซือ้โฆษณา หรือสถานีโทรทัศนในการกํ าหนดอัตราคา
โฆษณาและพัฒนาคุณภาพของรายการ อีกท้ังยังเปนการตรวจสอบผลส ํารวจซึง่กันและกันและผลักดันใหอุตสาหกรรมโฆษณา
ในส่ือโทรทัศนเติบโตเพ่ิมข้ึนในอนาคต

กฎหมายสํ าคัญและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศน

ปจจุบัน กฎหมายสํ าคัญที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน มีดังนี้

(1)! พรบ. วิทยุกระจายเสียงฯ กํ าหนดหามมิใหเอกชนรายใด ประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อใหบริการแก
สาธารณะหรือชุมชม เวนแตไดรับใบอนุญาต สิทธิ หรือสัมปทานใหดํ าเนินการจากหนวยงานของรัฐ หนวยงานที่ไดรับยกเวนไม
ตองขออนุญาตไดแก กระทรวงกลาโหม กรมประชาสัมพันธ กรมไปรษณียโทรเลข สํ านักงานฯ รวมท้ัง อ.ส.ม.ท.

(2)! ระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2535 กํ าหนดหลักเกณฑการอนุญาตการจดัต้ังสถานี
วิทยุโทรทัศน รวมทั้งก ํากบัการดํ าเนินงานของสถานีโทรทัศนท่ีไดรับอนุญาตใหปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับท่ีกํ าหนดข้ึน โดย
มีกกช. เปนผูกํ ากบัดูแลการดํ าเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศนท้ังหมด
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การเปดเสรีการประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศน

มาตรา 40 ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ไดก ําหนดใหมีองคกรของรัฐท่ีเปนอิสระทํ าหนาท่ีจดัสรรคล่ืนความถี่
และก ํากบัดูแลการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทัศน และกจิการโทรคมนาคม  ซ่ึงการดํ าเนินการดังกลาวตองคํ านงึ
ถงึประโยชนสงูสดุของประชาชน รวมท้ังการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม และเพ่ือเปนการสนับสนุนใหภาคเอกชนสามารถเขามี
สวนรวมในการประกอบธรุกจิสถานวีทิยโุทรทัศนมากข้ึน จึงไดมีการตรา พรบ. องคกรจดัสรรคลื่นฯ ข้ึนใชบงัคับ ซึง่ก ําหนดให
กสช. เปนผูก ําหนดนโยบายและจดัทํ าแผนแมบทกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทัศน รวมทั้งแผนความถี่วิทย ุตลอดจนก ํากบั
ดูแลการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงและโทรทัศน ปจจุบัน หนวยงาน กสช. อยูระหวางข้ันตอนการสรรหากรรมการจํ านวน
14 ทาน เพือ่เสนอใหวุฒิสภาคัดเลือกเหลือ 7 ทาน นอกจาก พรบ. องคกรจดัสรรคลื่นฯ แลว ยงัมีรางกฎหมายท่ีส ําคัญท่ีเก่ียว
ของกบัการประกอบธรุกจิสถานวีทิยโุทรทัศนซึง่อยูในระหวางการพจิารณาคือ พรบ. การประกอบกิจการฯ เปนกฎหมายท่ีกํ าหนด
หลักเกณฑในการใหอนญุาตและก ํากบัดูแลการประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ซ่ึงตามรางพรบ. การประกอบกิจ
การฯ ท่ียกรางโดยส ํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกากลางฯ ผูประกอบการท่ีไดรับอนญุาต สมัปทาน หรือสัญญาจากหนวยงานรัฐ
เพือ่ประกอบกจิการกระจายเสยีงหรือกจิการโทรทัศนอยูกอนวนัท่ีท่ีกฎหมายฉบบันีจ้ะมีผลใชบังคับ มีสิทธปิระกอบกจิการตาม
สมัปทานหรือสญัญาท่ีตนไดรับตอไป

ภายหลังจากมีการคัดเลือกคณะกรรมการ กสช. เปนท่ีเรียบรอยแลว หนวยงาน กสช. จะเปนผูมีบทบาทมากท่ีสุดในกิจ
การวิทยุและโทรทัศน โดยทํ าหนาท่ีบริหารและจัดสรรคล่ืนความถี ่ พิจารณาอนุญาต กํ ากบัดูแล ตลอดจนควบคุมการประกอบ
ธุรกิจกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายก ําหนด

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑเพื่อจํ าหนาย

การดํ าเนนิงานดานจดัหารายการเพื่อแพรภาพออกอากาศ สามารถจ ําแนกแหลงท่ีมาของรายการออกไดเปน 2 แหลงดังนี้

1) รายการที่สถานีฯ ผลิตขึ้นเอง

สถานีฯ มีบุคลากรคุณภาพในการผลิตรายการขาว โดยการทํ างานขาวของสถานีฯ แบงออกเปน 8 สายขาว ไดแกขาว
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมทั่วไป วิทยาศาสตร ขาวราชสํ านกั ขาวพิเศษ ขาวกีฬา และขาวภูมิภาค โดยมีบรรณาธกิารขาวแตละ
สายขาวเปนผูดูแลงานขาว ซ่ึงมีหนาท่ีกํ าหนดงานขาวและพิจารณาคัดเลือกขาวท่ีมีคุณคานาสนใจออกอากาศ ตรวจความถูก
ตองของเนื้อหา ขอเท็จจริงและกฎหมายรวมท้ังบทประกอบขาวสํ าหรับออกอากาศ ในแตละสายขาวจะมีทีมงานผลิตขาวซึ่ง
ประกอบดวย ผูส่ือขาว ชางภาพ และผูชวยชางภาพ  ข้ันตอนการทํ าขาวจะเร่ิมจากการไดทีมงานขาวหรือผูสือ่ขาวรับมอบหมาย
งานจากกองบรรณาธกิารของแตละสายขาว ใหผลิตรายการขาวตามประเด็นขาวท่ีเปนท่ีนาสนใจในขณะน้ัน โดยทีมงานทํ าขาว
จะออกไปหาขาวพรอมกับหาขอมูลประกอบขาวโดยการสัมภาษณผูท่ีอยูในเหตุการณหรือผูท่ีเกี่ยวของกับขาวนั้น พรอมกับ
บันทึกภาพขาวลงเทปเพื่อนํ ามาตัดตอและเขียนบทประกอบขาว ขาวทุกขาวจะผานการตรวจขาวโดยบรรณาธกิารสายขาวหรือ
บรรณาธิการประจ ําวนั เพือ่ตรวจบทประกอบขาวและพจิาณาภาพขาวท่ีจะนํ าเสนอตลอดจนแกไขภาษาใหเหมาะสมกอนท่ีจะนํ า
ออกอากาศ เมื่อตรวจขาวแลวจะสงใหกองบรรณาธิการขาวซึ่งประกอบดวย ผูอ ํานวยการฝายขาว บรรณาธกิารขาวแตละสาย
ขาว และผูอ ํานวยการสถาน ี เปนผูพิจารณาอีกครั้งและจัดล ําดับความส ําคัญในการน ําเสนอ เพ่ือเตรียมพรอมนํ าภาพขาวออก
อากาศ สํ าหรับกระบวนการผลิตขาวในอนาคตอันใกลนี ้จะเปลี่ยนเปนระบบ News Room Computer System ในการเขียนบท
ขาว การแปลขาว การตัดตอภาพและเสียง รวมท้ังขอมูลภาพและเสียงจะเก็บในระบบคอมพิวเตอรแทนการใช Video Tape ซึ่งจะ
ชวยประหยัดในการจัดเก็บและบ ํารุงรักษาขอมูล รวมท้ังเพิม่ความรวดเร็วในการผลิตรายการขาวของสถานีฯ

วตัถดิุบในการผลิตขาวของสถานฯี มาจากการหาขาวและเหตุการณท่ีเกดิข้ึนประจ ําวนั โดยมีแหลงขอมูลจากขอมูลขาวท่ัวไป 
การสมัภาษณบคุคลท่ีอยูในเหตุการณหรือเกีย่วของท้ังโดยทางตรงและทางออม หรือจากแหลงขาวตางๆ ท่ีเปดเผยและไมเปดเผย
ภายใตจรรยาบรรณในการทํ าขาว พรอมบนัทึกภาพขาวเหตุการณท่ีเกดิข้ึนจริงหรือจากแฟมภาพขาวท่ีไดมีการเกบ็บนัทึกไว ส ําหรับ
แหลงขาวตางประเทศ ปจจบุนัสถานฯี ซือ้จากส ํานกัขาวตางประเทศ เชน CNN REUTERS APTV และ SNTV เปนตน โดยการรับ
สญัญานผานดาวเทียมเพือ่มาบนัทึกเทปภาพขาว ตัดตอ และน ําบทขาวมาใสบทแปลภาษาไทย และบนัทึกเสยีงเพือ่ออกอากาศตอไป
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ปจจุบัน สถานีฯ มีศูนยขาวภูมิภาครวม 4 ศูนยใหญท่ีจังหวัดเชียงใหม ขอนแกน อํ าเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และ
จังหวัดสระแกว และอีก 3 ศูนยยอยที่จังหวัดสุโขทัย สุราษฎรธาน ี และอุบลราชธาน ี สํ าหรับการผลิตรายการขาว สถานีฯ      
มีสตูดิโอผลิตขาวจํ านวน 3 หอง ณ สํ านักงานใหญ นอกจากนี ้สถานีฯ ยังมีความพรอมในดานอุปกรณสนับสนุนในการผลิตราย
การและรายงานขาวนอกสถานที ่ โดยมีรถ OB  (Outside Broadcasting) ท่ีมีอุปกรณผลิตรายการในระบบดิจิตอลท่ีทันสมัย 
สามารถใชผลิตรายการนอกสถานท่ีบันทึกลงเทปเพ่ือใชแพรภาพออกอากาศตอไป รถ OB ยังสามารถใชเพ่ือถายทอดรายการ
สดนอกสถานท่ี เชน รายการขาว การแขงขันกีฬา หรือการแสดงคอนเสริต เปนตน โดยจะทํ างานรวมกับรถ Satellite News 
Gathering (SNG) ท่ีมีจานรับสงสัญญาณดาวเทียมทํ าหนาท่ีเช่ือมสัญญาณภาพและเสียงกับสถานีแมขายท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือแพร
ภาพออกอากาศตอไป ในการเช่ือมสัญญาณเครือขายและการแพรภาพออกอากาศ สถานีฯ ใชบริการวงจรเชาสัญญาณดาว
เทียมไทยคม

อุปกรณสนับสนุนการผลิตรายการนอกสถานที่ จํ านวน
รถ OB พรอมอุปกรณ
-! กลองโทรทัศนจํ านวน 6 ตัว
-! กลองโทรทัศนจํ านวน 4 ตัว

1 คัน
2 คัน

รถ SNG พรอมกลองโทรทัศนจํ านวน 1 ตัว 4 คัน

สาระสํ าคัญของสัญญาเชาวงจรดาวเทียมของไทยคม

ช่ือสัญญา : สัญญาใชทรานสพอนเดอร
คูสัญญา : บริษทั ชนิวตัรแซทเทลไลท จ ํากดั (มหาชน) ตอมาไดเปล่ียนชือ่เปน บริษทั ชนิแซทเทลไลท จ ํากดั

(มหาชน) และ บริษทั สยาม อินโฟเทนเมนท จ ํากดั ตอมาเปล่ียนช่ือเปนบริษัท ไอทีว ีจ ํากดั (มหาขน)
วันที่ลงนาม : 11 กรกฎาคม 2540
วัตถุประสงค : เชาชองสญัญาณสือ่สารดาวเทียม 1 ทรานสพอนเดอร บนดาวเทียมไทยคม เปนระยะเวลา 10 ป เร่ิมต้ัง

แตวนัท่ี 16 พ.ค. 2540 – 15 พ.ค. 2550 (สามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกเปนเวลา 3 ป)
คาเชาชองสัญญาณ : งวดแรก จํ านวนเงนิ 1,739,200 บาท

งวดที่ 2 – 119 จ ํานวนเงนิ 3,261,000 บาทตองวด
งวดที่ 120       จํ านวนเงนิ 1,521,800 บาท

2) รายการที่วาจางผลิต

เนื่องจาก บุคลากรและอุปกรณของสถานีฯ มีจํ ากดั ปจจุบัน บริษัทฯ ไดวาจางผูผลิตรายการท่ัวไป ท่ีมีความชํ านาญใน
การผลิตรายการประเภทบนัเทิงดานตางๆ ใหกับสถานีฯ เปนหลัก เชนรายการละครในประเทศ รายการวาไรต้ีและอ่ืนๆ ซึ่งเปน
รายการที่ผลิตในประเทศ โดยเฉพาะละครโทรทัศน ซึ่งปจจุบัน สถานีฯ ไมมีสัญญาวาจางระยะยาวกับผูผลิตละครโทรทัศนใดๆ
เนื่องจากมีผูผลิตละครโทรทัศนหลายรายท่ีมีคุณภาพ เสนองานผลิตละครใหกับสถานีฯ เพื่อคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลงานใน
อดีต บทละครโทรทัศน ผูกํ ากบัการแสดง และดาราน ําแสดง เปนสํ าคัญ

3) รายการที่จัดซื้อ

รายการท่ีจัดซื้อจะเปนภาพยนตรและรายการโทรทัศนจากตางประเทศ โดยมีแหลงจ ําหนายภาพยนตรและรายการโทร
ทัศน ตลาดใหญที่สุดคือ เทศกาลงานแสดงภาพยนตรนานาชาติ ซึ่งในทุกปสถานีฯ จะเขารวมงานใหญๆ  หลายงาน เชน
งาน MIP TV งาน MIP Communication งาน LA Screening ซึ่งเจาของลิขสิทธิ์จะน ํารายการโทรทัศนและภาพยนตรของตนเอง
ออกจํ าหนาย และรับสั่งจองภาพยนตรที่อยูระหวางการถายท ํา  ในการน ําเขาภาพยนตรตางประเทศผูน ําเขามีภาระภาษีหัก ณ
ท่ีจายในอัตรารอยละ 5-15
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3.4 ขอจํ ากัดการประกอบธรุกิจ

ปจจุบัน พรบ. วิทยุกระจายเสียงฯ ไดกํ าหนดหามมิใหกิจการใดๆ ประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อใหบริการแก
สาธารณะหรือชุมชน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหดํ าเนินงานจากผูออกใบอนญุาต หรือไดรับสิทธิ สัมปทานใหดํ าเนินการ
ประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศนจากหนวยงานของรัฐอันไดแก กระทรวงกลาโหม กรมประชาสัมพันธ กรมไปรษณียโทรเลข
สํ านักงานปลัดส ํานกันายกรัฐมนตรี และนิติบุคคลตามท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวงรวมถึง อ.ส.ม.ท. โดยบริษัทฯ ไดรับสัมปทาน
จากสํ านักงานฯ ใหประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศนเปนระยะเวลา 30 ป มีรายละเอียด ดังนี้

สาระสํ าคัญของสัญญาสัมปทาน

ช่ือสัญญา : สัญญาเขารวมงานและด ําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ฉบับลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2538 และสัญญาแกไขเพิ่มเติมสัญญาเขารวมงานและด ําเนินการสถานีวิทยุโทร
ทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2543

คูสัญญา : สํ านักงานปลัดสํ านกันายกรัฐมนตรี และ
บริษัท สยาม อินโฟเทนเมนท จํ ากดั ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ไอทีว ีจํ ากดั (มหาขน)

ระยะเวลาของสัญญา : 30 ป สิ้นสุดลงวันที ่3 กรกฎาคม 2568

การโอนทรพัยสิน : บริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบดํ าเนินการจัดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน โดยท่ีดิน อาคาร อุปกรณในการ
ดํ าเนินการและทรัพยสินอ่ืนใดท่ีบริษัทฯ ไดดํ าเนินการจัดหาหรือไดมาหรือมีไวเพื่อดํ าเนินการ
สถานีวิทยุโทรทัศนตามสัญญานี้ไมวากอนหรือหลังวันลงนามในสัญญา ใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของ
สํ านักงานฯ นับแตวันท่ีไดติดต้ังอุปกรณเสร็จเรียบรอยและใชงานไดหรือไดจัดหามาในโอกาสแรก
แตไมชากวาวันเร่ิมดํ าเนินการ  ทั้งนี ้บริษัทฯ มีสิทธิและหนาท่ีในการครอบครองและใชสอยทรัพย
สินนั้น

การประกันภัย : บริษัทฯ จะตองทํ าประกันภัยทรัพยสิน ซึ่งบริษัทฯ ใชในการดํ าเนินการตามสัญญาสัมปทาน เพ่ือ
คุมครองความเส่ียงภัยทุกชนิด (ALL RISK) ในวงเงิน และเงื่อนไขประกันภัย กับบริษัทประกันภัยที่
สํ านักงานฯ ใหความเห็นชอบโดยใหสํ านักงานฯ เปนผูรับประโยชนตลอดอายุสัมปทาน ในกรณีท่ี
ทรัพยสินท่ีเอาประกันไดรับความเสียหายหรือสูญหาย บริษัทฯ จะตองดํ าเนินการจดัทํ าหรือจดัหา
ทรัพยสินใหมมาแทนทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหายหรือสูญหายดังกลาว โดยสํ านักงานฯ ตกลง
มอบเงินคาสินไหมทดแทนที่ไดรับจากบริษัทประกันภัยใหแกบริษัทฯ

สถานะของบริษัทฯ : มีสถานภาพเปนนิติบุคคล ท่ีเปนบริษัทจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย และตองมีบุคคลสัญชาติไทยและ
หรือนิติบุคคลท่ีมิใชคนตางดาวถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของทุนจดทะเบียน

ขอจํ ากัดการถือหุน : ตองมีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของทุนจดทะเบียน

(หมายเหตุ แกไขตามสัญญาแกไขเพ่ิมเติมสัญญาสัมปทาน ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2543
ขอความเดิมมีดังตอไปน้ี

o! นิติบุคคลถือหุนไมนอยกวา 10 รายๆ ละไมเกินรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ช ําระแลว
o! ผูถือหุนนิติบุคคลแตละราย จะตองไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารซึ่งกันและกัน ไมวาโดยทาง
ตรงหรือทางออม

o! ผูถือหุนนิติบุคคลแตละรายจะถือหุนในอีกนิติบุคคลหน่ึงท่ีเปนผูถือหุนของบริษัทฯเกินกวารอย
ละ15 ของทุนจดทะเบียนของอีกนิติบุคคลหน่ึงไมได

o! หามมิใหหุนเปล่ียนมือจนมีผลใหบุคคลหรือนิติบุคคลรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีมาจากกลุมหรือ
เครือเดียวกันถือหุนเกินรอยละ 10 ของหุนท้ังหมดท่ีเรียกชํ าระแลว)
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การจดทะเ บียนใน
ตลาดหลักทรัพย

: o! บริษัทฯ ตองแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนภายใน 6 ป นับแตวันลงนามในสัญญา
o! เม่ือบริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเรียบรอยแลว บริษัทฯ ตองย่ืนขออนุญาตเสนอขาย
หุนตอประชาชนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยไมชักชา โดยจะตอง
ปรับปรุงขอบังคับและกฎเกณฑใหเปนไปตามเง่ือนไขการขออนุญาตเสนอขายหุนตอประชาชน

o! ภายในระยะเวลา 1 ป หลังจากท่ีไดรับอนุญาตใหเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทฯจะตอง
ยื่นคํ าขอเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

o! ภายหลังจากจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแลว ในการเพ่ิมทุนทุกๆ คร้ัง อัตราสวนของหุนท่ี
เสนอขายตอประชาชน จะตองไมนอยกวารอยละ 50 ของหุนเพ่ิมทุนใหมท้ังส้ิน และราคาท่ีจะ
ขายหุนแกประชาชนจะสูงกวา 1.25 เทาของราคาหุนท่ีขายใหแกผูถือหุนเดิมไมได

เงินทุน : บริษัทฯ จะตองมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกไมต่ํ ากวา 250 ลานบาท

สัดสวนหนี้สินตอทุน : บริษัทฯ จะตองรักษาโครงสรางทางการเงินท่ีมีสัดสวนหน้ีสินตอทุนมิใหเกินกวา 3 ตอ 1

การด ําเนินงาน : o! ในระยะเวลา 4 ปนับจากวันลงนามในสัญญา บริษัทฯ ตองดํ าเนินการใหบริการสงวิทย ุ 
โทรทัศนระบบ ย ู เอช เอฟ โดยสถานีวิทยุโทรทัศนแตละสถานีตองใชความถ่ีวิทยุและกํ าลังสง
ออกอากาศสูงสดุ

o! บริษัทฯ ตองจัดต้ังสถานีวิทยุโทรทัศน ซึง่มีเขตบริการรวมกนัใหครอบคลุมจ ํานวนประชากรท่ี
สามารถรับชมไดไมนอยกวารอยละ 96.72 ของประชากรท้ังหมดในประเทศไทย

o! ผังรายการในการดํ าเนินการจะตองมีสดัสวนรายการประเภทขาว สารคดี และสารประโยชน 
รวมกันไมตํ ่ากวารอยละ 70 ของเวลาออกอากาศท้ังหมด และระยะเวลาระหวาง 19:00 – 
21:30 น. จะตองใชส ําหรับรายการประเภทนี้

o! บริษัทฯ จะตองไมมีสวนเกี่ยวของกับองคกรท่ีดํ าเนินการหรือมีวัตถุประสงคทางการเมือง  
องคกรทางศาสนาหรือลัทธิ หรือองคกรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน

การชํ าระคาตอบแทน : o! บริษัทฯ ตกลงช ําระคาตอบแทนใหสํ านักงานฯ ภายในก ําหนดเวลา ดังนี้
-! สํ าหรับคาตอบแทนปที ่3 ขยายเวลาช ําระไดภายในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2543

(หมายเหตุ เดิมกํ าหนดใหชํ าระในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2541 ซึ่งแกไขโดยสัญญาแก
ไขเพ่ิมเติมสัญญาสัมปทาน ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2543)

-! สํ าหรับในปตอๆ ไป ใหชํ าระภายในวนัท่ี 3 กรกฎาคม ของปนั้นๆ
o! บริษัทฯ ตกลงช ําระคาตอบแทนใหสํ านักงานฯ ตามจ ํานวนข้ันต่ํ าที่ระบุไว
o! ถาจํ านวนคาตอบแทนท่ีคํ านวณจากอัตรารอยละของรายไดในรอบปกอนหักคาใชจาย สูงกวา
จ ํานวนเงินที่ชํ าระไวแลวเทาใด บริษัทฯ ตองช ําระคาตอบแทนเฉพาะสวนที่สูงกวาใหแกสํ านัก
งานฯ ภายใน 180 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชีที่มีการค ํานวณสวนแบงรายได เวนแตคาตอบแทน
สํ าหรับปสุดทายตองชํ าระใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2568

คาตอบแทน : บริษัทฯ ตกลงจายคาตอบแทนในแตละปเปนจ ํานวนไมนอยกวาอัตราคาตอบแทนดังน้ี
ปท่ี   (ระยะเวลาค ํานวณรายได) รอยละของรายได คาตอบแทนขั้นตํ่ า (ลานบาท)

3 (3 ก.ค. 40 – 2 ก.ค. 41) 22.50 300
4 (3 ก.ค. 41 – 2 ก.ค. 42) 35.00 400
5 (3 ก.ค. 42 – 2 ก.ค. 43) 35.00 500
6 (3 ก.ค. 43 – 2 ก.ค. 44) 35.00 600
7 (3 ก.ค. 44 – 2 ก.ค. 45) 44.00 700
8 (3 ก.ค. 45 – 2 ก.ค. 46) 44.00 800
9 (3 ก.ค. 46 – 2 ก.ค. 47) 44.00 900
10 (3 ก.ค. 47 – 2 ก.ค. 48) 44.00 1,000
11-30 (3 ก.ค. 48 – 3 ก.ค. 68) 44.00 20,000
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การชดเชยความเสีย
หายแกบริษัทฯ

: o! หลังจากวันทํ าสัญญานี้ หากสํ านักงานฯ หรือหนวยงานของรัฐใหสัมปทานอนุญาตหรือทํ า
สัญญาใดๆกับบุคคลอ่ืนเขาดํ าเนินกิจการใหบริการสงวิทยุโทรทัศน โดยมีการโฆษณาหรือ
อนุญาตใหโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกท ําการโฆษณาได และเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับผล
กระทบตอฐานะการเงินอยางรุนแรง เม่ือบริษัทฯ รองขอสํ านักงานฯ จะพิจารณาและเจรจา
กับบริษัทฯ โดยเร็วเพื่อหามาตรการชดเชยความเสียหายทีบ่ริษัทฯ ไดรับจากผลกระทบดัง
กลาว

o! บริษัทฯ ตกลงดํ าเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรี กฎขอบังคับ และ
ระเบียบตางๆ ของทางราชการ ไมวาจะใชบังคับอยูกอนหรือภายหลังวันท ําสัญญานี ้ ซ่ึงใน
กรณีท่ีบริษัทฯ ดํ าเนินการใหเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี กฎขอบังคับ และระเบียบตางๆ 
ของทางราชการที่ใชบังคับภายหลังวันทํ าสัญญา เปนเหตุใหบริษัทไดรับผลกระทบตอฐานะ
การเงินของบริษัทฯ อยางรุนแรง เม่ือบริษัทฯ รองขอสํ านักงานฯ จะพิจารณาหามาตรการแก
ไขเพื่อใหความเปนธรรมแกบริษัทฯ

การส้ินสุดของสัญญา : o! ในกรณีท่ีมีการชํ าระคาตอบแทนลาชา บริษัทฯ จะตองช ําระดอกเบี้ยใหแกสํ านักงานฯ ใน
อัตรารอยละ 15 ตอป และหากลาชาเกินกวา 45 วัน สํ านักงานฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได

o! หากบริษัทฯ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหดํ าเนินกิจการสงวิทยุโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ใหสัญญาเปนอันส้ินสุดลง

o! หากบริษัทฯ ไมปฏิบัติตามขอกํ าหนดในสัญญาขอใดขอหน่ึง สํ านักงานฯ จะตองมีหนังสือเปน
ลายลักษณอักษรแจงใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีก ําหนด หากบริษัทฯ ไม
ดํ าเนินการตามท่ีก ําหนด บริษัทฯ ตองช้ีแจงเหตุผลใหสํ านักงานฯ ทราบ เม่ือสํ านักงานฯ ได
พิจารณาแลว จะแจงเปนหนังสือใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีสมควรอีกคร้ัง 
หากบริษัทฯ ยังคงไมปฏิบัติตามท่ีสํ านักงานฯ แจงใหทราบ สํ านักงานฯ มีสิทธเิรียกคาเสีย
หายอันพึงมี และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได

ขอพพิาทในสัญญา : o! หากมีขอพิพาทหรือขอขัดแยงใดๆ อันเนื่องเกี่ยวกับสัญญาระหวางคูสัญญา คูสัญญาตกลงแตง
ต้ังอนุญาโตตุลาการ ฝายละ 1 คน และใหอนุญาโตตุลาการท้ังสองฝายรวมกันแตงต้ังบุคคล
ภายนอกอีก 1 คน เปนคณะอนุญาโตตุลาการทํ าการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท ใหคํ าตัดสินของ
คณะอนุญาโตตุลาการเปนท่ีสุด และผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝาย

4. การวิจัยและพัฒนา

ในปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ ไดวาจาง ACNielsen และ Penn, Schoen & Berland Associates, Inc. ทํ าการวจิยั
ตลาด เพื่อสํ ารวจพฤติกรรมของผูชมรายการโทรทัศนท่ัวประเทศ โดยเปรียบเทียบถึงความนยิมในการรับชมรายการของแตละ
สถานี ทํ าใหทราบถึงตํ าแหนงทางการตลาด ลักษณะและจดุเดนรายการของแตละสถาน ี  รวมท้ังเหตุผลในการรับชมหรือไมรับ
ชมรายการของสถานีฯ โดยผลการส ํารวจและวิจัยตลาดดังกลาวถูกนํ ามาใชวางกลยุทธในการดํ าเนินธุรกิจและก ําหนดตํ าแหนง
ทางการตลาดของสถานีฯ บริษัทฯ มีรายจายในการวาจางทํ าวิจัยตลาดดังกลาวจนถึงวันที ่ 30 กันยายน 2544 เปนจ ํานวน
4,767,000 บาท  

นอกจากนี้ ในการปรับแผนการตลาดรายเดือน ฝายวางแผนงานการตลาดของบริษัทฯ ใชขอมูลวิจัยของ ACNielsen ทํ า
การวิเคราะหขอมูลดานตลาดโฆษณา วิเคราะห ทีวีเรตติ้งของแตละสถาน ี และพฤติกรรมของผูชม ทํ าเปนรายงานตอผูบริหาร
ของบริษัทฯ เพื่อใชในการปรับกลยทุธในดานการกํ าหนดผังรายการและการผลิตรายการ เพ่ือเพ่ิมทีวีเรตติ้งของสถานีฯ


