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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพยถาวร

บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวร ท่ีเปนสิทธิในการใชเพ่ือการดํ าเนินงานภายใตสัญญาสัมปทาน  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544
มีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะของสิทธิ ใชเปนหลัก
ประกันกูยืม

มูลคาตามบัญชี (สุทธิ)

(ลานบาท)
ท่ีดิน สิทธภิายใตสัมปทาน ไมมี 46.15
สวนปรับปรุงท่ีเชาและอาคารเชา (รอการสงมอบ) บริษัทฯ เปนเจาของ ไมมี 22.30
สถานีเครือขาย สิทธิภายใตสัมปทาน ไมมี 140.90
อุปกรณและระบบการทํ าขาวและถายถอดสัญญาณ สิทธิภายใตสัมปทาน ไมมี 2,160.36
เครื่องมือและอุปกรณส ํานักงาน สิทธิภายใตสัมปทาน ไมมี 36.73
รถยนต (รอการสงมอบ) บริษัทฯ เปนเจาของ ไมมี 0.08
สินทรัพยระหวางกอสราง สิทธภิายใตสมัปทาน ไมมี 14.45
สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน สิทธิภายใตสัมปทาน ไมมี 129.26
รวม 2,550.23

หมายเหตุ : สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนประกอบดวย คาท่ีปรึกษาและออกแบบระบบสง และถายทอดสัญญาณไปยังเครือขายของ
สถานี และคาใชจายดานเทคนิคในการติดต้ังอุปกรณท่ีใชสงสัญญาณของสถานีโทรทัศน มีมูลคาสุทธิหลังตัด
จ ําหนายแลวจ ํานวน 74.36 ลานบาท และ 54.90 ลานบาท ตามลํ าดับ ตัดจายโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 
20 ป หรืออายุสัมปทานแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา

พื้นที่เชาดํ าเนินงาน

บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาเชาพื้นที่ระยะยาวเพื่อใชเปนที่ท ําการติดต้ังเสาอากาศท่ีอาคารใบหยกเทาวเวอร 2 สัญญาเชาพ้ืนท่ี
สํ านักงานของอาคารไทยพาณชิยปารค พลาซา และสัญญาเชาพ้ืนท่ีสตูดิโอ มีสาระสํ าคัญของสัญญาเชาดังกลาวสรุปไดดังน้ี

สาระสํ าคัญของสัญญาเชาพื้นที่ติดตั้งเสาอากาศ

ช่ือสัญญา : สัญญาเชาพ้ืนท่ีอาคารใบหยก 2

คูสัญญา : บริษัท ภูมิภวนั จํ ากดั และ
บริษัท ไอทีว ีจํ ากดั (มหาชน)

วันที่ลงนาม : 27 มกราคม 2542

ระยะเวลาสัญญาเชา : 28 ป

รายละเอียดพื้นที่เชา : พื้นที่บางสวนชั้นที่ 52, 84 และช้ันดาดฟา รวมพ้ืนท่ีเชา 555 ตรม.

อัตราคาเชา : 3 ลานบาทตอป โดยผูใหเชามีสิทธิปรับอัตราคาเชาเพ่ิมข้ึนไดไมเกินรอยละ 7 ทุกๆ 3 ป
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สาระสํ าคัญของสัญญาเชาพื้นที่ส ํานักงาน

ช่ือสัญญา : สัญญาเชาระยะสัน้โครงการไทยพาณชิย ปารค พลาซา

คูสัญญา : บริษัท มหิศร จํ ากดั และ
บริษัท ไอทีว ีจํ ากดั (มหาชน)

วันที่ลงนามสัญญา ระยะเวลาสัญญาเขา รายละเอียดพื้นที่เชา คาเชาตอเดือน
25 สิงหาคม 2543 1 กุมภาพันธ 2543 ถึง

31 สิงหาคม 2545
พ้ืนท่ีเชารวม 5,820.24 ตรม. รวมถงึ อาคาร
2 ชั้น B4 และชั้น 10 อาคาร 3 ชั้น B1 และ
B3 ชั้น 17, 21, 22,23 และช้ันดาดฟา

1,022,524.27 บาท

15 พฤศจิกายน 2543 1 ธันวาคม 2543 ถึง
31 สิงหาคม 2545

พ้ืนท่ีเชารวม 1,192.987 ตรม. รวมถงึ
อาคาร 3 ชั้น 12 โซน A , B , C หองหมาย
เลข 312 ABC

259,832.57 บาท

20 พฤศจิกายน 2543 1 มกราคม 2544 ถึง
31 สิงหาคม 2545

พื้นท่ีเชารวม 395.854 ตรม. รวมถงึ อาคาร
3 ชั้น 12 โซน D หองหมายเลข 312 D

86,217.00 บาท

สาระสํ าคัญของสัญญาบริการ

ช่ือสัญญา : สัญญาบริการโครงการไทยพาณชิย ปารค พลาซา
คูสัญญา : บริษัท มหิศร จํ ากดั และ

บริษัท ไอทีว ีจํ ากดั (มหาชน)

วันท่ีลงนามสัญญา ระยะเวลาสัญญาบรกิาร รายละเอียดการบริการ คาบรกิารตอเดือน
25 สิงหาคม 2543 1 กุมภาพันธ 2543 ถึง

31 สิงหาคม 2545
คาบริการดูแลและรักษาพื้นที่สวนกลาง 836,610.77 บาท

15 พฤศจิกายน 2543 1 ธันวาคม 2543 ถึง
31 สิงหาคม 2545

คาบริการดูแลและรักษาพื้นที่สวนกลาง 212,590.10 บาท

20 พฤศจิกายน 2543 1 มกราคม 2543 ถึง
31 สิงหาคม 2545

คาบริการดูแลและรักษาพื้นที่สวนกลาง 70,541.19 บาท

สาระสํ าคัญของสัญญาเชา
ช่ือสัญญา : เชาพ้ืนท่ี

คูสัญญา : บริษัท ไวลดพีช จํ ากดั และ
บริษัท ไอทีว ีจํ ากดั (มหาชน)

วันที่ลงนาม : 17 ธันวาคม 2539

ระยะเวลาสัญญาเชา : 1 มกราคม 2540 ถึง 31 ธันวาคม 2542 โดยผูใหเชาใหคํ าม่ันจะตอสัญญาใหอีก 2 ป

รายละเอียดพื้นที่เชา : Studio เลขท่ี 4 – 4/1 ซ.พหลโยธิน 31

อัตราคาบริการ : ปที ่1 – 230,000 บาทตอเดือน
ปที ่2 – 250,000 บาทตอเดือน
ปที ่3 – 270,000 บาทตอเดือน
ปที ่4 – 290,000 บาทตอเดือน
ปที ่5 – 310,000 บาทตอเดือน
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ลิขสิทธิ์รายการ

บริษัทฯ มีมูลคาทางบัญชีของลิขสิทธ์ิรายการบันเทิงและตนทุนผลิตรายการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2544 สรุปไดดังน้ี

มูลคา (ลานบาท)
ลิขสิทธิ์รายการตางประเทศและในประเทศ (สุทธิ) 56.30

 ตนทุนผลิตรายการ (สุทธิ)  26.15
รวม 82.45

6. โครงการในอนาคต

ขยายเครือขายสถานี

ภายในป 2545 บริษัทฯ มีแผนดํ าเนินการขยายและติดต้ังสถานีเครือขายเพ่ิมข้ึนเปน 47 สถานีท่ัวประเทศ เพือ่เสริม
สัญญาณในพื้นที่ที่มีจุดบอดของสัญญาณ คาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 10 ลานบาท  หลังจากติดต้ังแลวเสร็จสัญญาณออก
อากาศของสถานีฯ จะครอบคลุมได ประมาณรอยละ 98 ของประชากรท้ังหมดในประเทศไทย

การลงทุนในอุปกรณสตูดิโอและขยายสํ านักงานแหงใหม

ปจจุบัน สตูดิโอท้ัง 3 หองของสถานีฯ ท่ีอยูในอาคารส ํานักงาน จะมีขนาดคอนขางเล็ก เหมาะสํ าหรับการผลิตรายการ
ประเภทขาวและทอลกโชว เนื่องจากส ํานักงานที่ตั้งอยูมีขอจ ํากัดในเร่ืองขนาดของหองและความสูงซ่ึงไมเอ้ืออํ านวยตอการผลิต
รายการประเภทที่ตองใชพื้นที ่ฉาก กระบวนการถายทํ า และอุปกรณขนาดใหญ นอกจากนี ้การเชาสตูดิโอขนาดใหญภายนอก 
มีขอจํ ากัดในเร่ืองเวลาการผลิต และมีคาใชจายท่ีสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในดานรายการบันเทิงและเพิ่มรายได
โฆษณา บริษัทฯ จึงตองจัดหาสตูดิโอแหงใหม รวมทั้งจัดหาอุปกรณส ําหรับถายทํ า แสง และเสียง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพรายการ
บันเทิงของสถานีฯ

ลักษณะของสตูดิโอแหงใหมจะประกอบดวย หองผลิตรายการท่ัวไปและบันเทิง (PRODUCTION STUDIO) 1 หอง ขนาด 
400 ตารางเมตร สามารถบรรจุผูชมไดประมาณ 150 คน มีผนังหองหนาเพื่อปองกันเสียงรบกวนและติดตั้งวัสดุกันเสียง
สะทอน (ACOUSTIC) และหองผลิตรายการขาว (NEWS STUDIO) 2 หอง ขนาดประมาณ 80 ตารางเมตร  หองจัดรายการขาว
นี้สามารถทํ างานรวมกับอุปกรณทํ าขาวนอกสถานท่ีได แตละหองจะมีผนังหองหนาเพื่อปองกันเสียงรบกวนและติดตั้งวัสดุกัน
เสียงสะทอน รวมท้ังจะติดต้ังกลองโทรทัศนจํ านวน 4-6 กลอง พรอมอุปกรณถายภาพมุมสูง (CAMERA CRANE) มีอุปกรณควบ
คุมรายการระบบ DIGITAL (DIGITAL PRODUCTION SWITCHER WITH DIGITAL VIDEO EFFECT)  อุปกรณควบคุมการกํ ากับภาพ   
อุปกรณควบคุมเสียง (SOUND CONTROL) และอุปกรณควบคุมแสงสวาง (LIGHTING CONTROL) ท่ีทันสมัย โดยบริษัทฯ ได
กํ าหนดงบประมาณลงทุนในการกอสรางและติดต้ังอุปกรณเพ่ือใชงานในสตูดิโอแหงใหมไวประมาณ 140 ลานบาท การติดต้ัง
อุปกรณในสตูดิโอแหงใหมน้ีคาดวาจะใชระยะเวลาต้ังแตจัดหาและติดต้ังประมาณ 18 เดือน  ผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลง
ทุนในอุปกรณ   สตูดิโอแหงใหมและขยายส ํานักงานนี ้ นอกจากจะชวยลดตนทุนการผลิตรายการ และเพิ่มคุณภาพและความ
หลากหลายของรายการไดมากขึ้นแลว ยังสามารถเพิม่รายไดจากการใหเชาอุปกรณการถายทํ า แสง เสียง แกผูผลิตรายการ
อิสระภายนอกไดดวย

ระบบ Digital News Room
ปจจุบัน ระบบการผลิตขาวของสถานีโทรทัศนโดยท่ัวไป จะเร่ิมต้ังแตการถายทํ าบนัทึกภาพและเสียงลงมวนเทป แลวน ํา

มาตัดตอบนเคร่ืองเลนเทปซึ่งจ ําเปนตองทํ าเปนลํ าดับข้ันตอนไมสามารถขามข้ันตอนได ทํ าใหการผลิตใชเวลาคอนขางมากและ
ไมคลองตัว นอกจากนี ้ ระบบการจัดเก็บมวนเทปที่ใชในปจจุบัน ตองใชพื้นที่จัดเก็บจ ํานวนมากและการคนหาอาจตองใชเวลา
นาน บริษัทฯ จึงมีแผนท่ีจะเพิม่ศักยภาพการผลิตรายการขาวของสถานีฯ โดยจัดซื้อระบบ Digital News Room ที่ประกอบดวย
Electronic News Production System และระบบ Video Server มีอุปกรณแปลงสัญญาณภาพและเสียงที่บันทึกในมวนเทปหรือที่
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สงผานดาวเทียมจากส ํานักขาวตางประเทศใหเปนขอมูลดิจิตอล ท่ีสามารถนํ าไปเก็บในหนวยความจ ําของคอมพิวเตอร อาทิ เชน
Hard Disk ในระบบ Video Server ใชเปนฐานขอมูลภาพและเสียงระบบเครือขาย Fiber Channel เพือ่สะดวกในการตัดตอ
บันทึกเสียง เรียบเรียงขาว ไดสะดวกไมเสียเวลารอ และสงออกอากาศไดทันทีไมตองแปลงกลับเปนเทปอีก เน่ืองจากขอมูลเปน
แบบ Digital จึงสามารถบันทึกลงแผน DVD จัดเก็บแบบ Archive สามารถคนหาขอมูลภาพขาว เสียง และบทขาว  ในแบบ    
On-Line ได ทํ าใหศูนยขาวท่ัวประเทศสามารถคนหาขอมูลไดเร็วข้ึน และสามารถเรียกใชขอมูลเดียวกันไดพรอมๆ กัน โดยไม
ตองเสียเวลารอใชมวนเทปตามขั้นตอนเหมือนในปจจุบัน ทํ าใหเกดิความรวดเร็วและความคลองตัวในการผลิตขาว ปจจุบัน
เทคโนโลยีในการจัดเก็บขอมูลแบบดิจิตอลมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทํ าใหตนทุนในการจัดเก็บรวมท้ังคาบํ ารุงรักษาอุปกรณท่ี
เกี่ยวของตํ ่ากวาการจดัเกบ็ในรูปแบบมวนเทปมาก บริษัทฯ ไดกํ าหนดงบประมาณลงทุนระบบ Digital News Room ประมาณ
50 ลานบาท และคาดวาจะจัดหาและติดต้ังแลวเสร็จภายในตนป 2545

7. ขอพิพาททางกฎหมาย

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาทใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทท่ีมีจํ านวนสูงกวารอยละ 5
ของสวนผูถือหุน หรือคดีท่ีกระทบตอการดํ าเนินธุรกิจอยางมีนัยสํ าคัญ หรือคดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษัทฯ คงมีแตคดีแพงฟองรองบังคับช ําระหน้ีจากลูกคาของบริษัทฯ ซึ่งเปนคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ


