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 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 ประวัติความเปนมาและพฒันาการที่สาํคัญของบริษัทฯ 
บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กอต้ังเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 โดยมีวัตถุประสงคการ

จัดต้ังเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทยอยในลักษณะ Holding Company  ปจจุบันไดลงทุนในบริษัทยอย  3 บริษัท คือ  
1. บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด  
2. บริษัท อาร แอนด ที มีเดีย จํากัด  
3. บริษัท ไอ ที เวิลด มีเดีย จํากัด 
 
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอย สรุปไดดังนี้ 

 

มิถุนายน 2540 จัดต้ัง บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด เพ่ือดําเนินธุรกิจบริหารการผลิตและการตลาดใหกับสถานีวิทยุคลื่น
ความถี่ในระบบ เอฟ.เอ็ม. และ เอ.เอ็ม. รวมถึงบริหารกิจกรรมสงเสริมการตลาด 

 

ธันวาคม 2540 จัดต้ัง บริษัท อาร แอนด ที มีเดีย จํากัด เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตรายการทางโทรทัศน และผลิตรายการวิทยุ 
 

ตุลาคม 2544 จัดต้ัง บริษัท ไอ ที เวิลด มีเดีย จํากัด เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตรายการทางโทรทัศน และผลิตรายการวิทยุ  
 

กันยายน 2545 จัดต้ังบริษัท อาร เค มีเดีย โฮลดิ้ง จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเรียกชําระเต็มมูลคาจํานวน 50 ลานบาท เพ่ือ
ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นในลักษณะของ Holding Company   

 

ตุลาคม 2545 บริษัทฯ ไดเขาไปลงทุนในบริษัท บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด บริษัท อาร แอนด ที มีเดีย จํากัด และบริษัท ไอ 
ที เวิลด มีเดีย จํากัด โดยทําการซื้อหุนจากผูถือหุนเดิมของทั้ง 3 บริษัท ในราคามูลคาที่ตราไว (Par Value) 
หุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงินรวม 49.99 ลานบาท ตามรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท จํานวนเงินลงทุน (บาท) รอยละการถือหุน 
1. บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด 
2. บริษัท อาร แอนด ที มีเดีย จํากัด 
3. บริษัท ไอ ที เวิลด มีเดีย จํากัด 

29,999,400 
9,999,400 
9,999,400 

99.99 
99.99 
99.99 

รวมเงินลงทุน 49,998,200  
 

กุมภาพันธ 2546 บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด เพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม 20 ลานบาท รวม
เปนทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวทั้งสิ้น 70 ลานบาท เพ่ือลงทุนเพิ่มในบริษัทยอย 2 บริษัท ดังนี้ 
• ลงทุนในบริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด มูลคาการลงทุน 10 ลานบาทในราคามูลคาที่ตราไวหุนละ 100 

บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวรวม 40 ลานบาท เพ่ือนําไปใชในการขยายธุรกิจวิทยุ 
• ลงทุนในบริษัท ไอ ที เวิลด มีเดีย จํากัด มูลคาการลงทุน 5 ลานบาทในราคามูลคาที่ตราไว หุนละ 100 

บาทโดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวรวม 15 ลานบาทเพื่อนําไปใชในการขยายธุรกิจวิทยุและ
โทรทัศน  

• ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 5 ลานบาท 
 

พฤษภาคม 2546 บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด เพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมอีก 5 ลานบาท รวม
เปนทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวทั้งสิ้น 75 ลานบาท  
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กรกฎาคม 2546 1) บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด ลงทุนเพิ่มในบริษัท ไอ ที เวิลด มีเดีย จํากัด มูลคาการลงทุน 4 ลาน
บาทในราคามูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวรวม 19 ลานบาทเพื่อ
นําไปใชในการขยายกิจการธุรกิจวิทยุและโทรทัศน ดังนั้นสรุปเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทไดดังนี้ 

บริษัท จํานวนเงินลงทุน (บาท) รอยละการถือหุน 
1. บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด 
2. บริษัท อาร แอนด ที มีเดีย จํากัด 
3. บริษัท ไอ ที เวิลด มีเดีย จํากัด 

39,999,400 
9,999,400 

18,999,400 

99.99 
99.99 
99.99 

รวมเงินลงทุน 68,998,200  

 2) บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนดวยทุนจดทะเบียน 100 ลาน
บาท และไดเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากเดิม 100 บาทตอหุนเปน 1 บาทตอหุน 

 
2.2 การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการแบงการดําเนินธุรกิจออกเปน 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้ 
1. ธุรกิจวิทยุ 
2. ธุรกิจโทรทัศน 
3. ธุรกิจบริหารกิจกรรมสงเสริมการตลาด 

 

 โครงสรางบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 
 
 

 
 
 
 

1. ธุรกิจวิทย ุ    
การประกอบธุรกิจ : กลุมบริษัทเชาเวลาจากสถานีวิทยุเพ่ือผลิตรายการและบริหารการตลาดและขาย
โฆษณาเอง 20 สถานี โดยอยูในตางจังหวัดทั้งหมด  รวมทั้งรวมบริหารการตลาดและขายโฆษณาใหแก
ผูประกอบการสถานีวิทยุอื่นในตางจังหวัด 12 สถานีและกรุงเทพฯ จํานวน 1 สถานี  กลุมบริษัทจึงมีสถานีวิทยุที่
สรางรายไดใหรวมทั้งสิ้น 33 สถานี ครอบคลุมพ้ืนที่การออกอากาศประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่ประเทศไทย 

2. ธุรกิจโทรทัศน    
การประกอบธุรกิจ : กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเปนผูผลิต บริหารการตลาดและสื่อโฆษณา รายการ
บันเทิง รายการสารคดี รายการทองเที่ยว ทางสถานีโทรทัศน ชอง 5 ชอง 9 และ ITV ไดแก รายการลูกทุงไทย 
รายการลูกทุงรายวัน  รายการกรุงเทพเพื่อประชาชน รายการพาเที่ยวทั่วไทย รายการอรอยยกนิ้ว 

3. ธุรกิจบรหิารกจิกรรมสงเสริมการตลาด 
การประกอบธุรกิจ : กลุมบริษัทเปนผูรับจัดและบริหารกิจกรรมสงเสริมการตลาด (Event Marketing) 
ใหแกองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเจาของสินคาและบริการตางๆ ที่ตองการจัดกิจกรรมอื่นๆ นอกจากการ
ใชโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายหรือเปนการประชาสัมพันธ  

 

บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

บริษัท อาร แอนด ที มีเดีย จํากัด บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด  บริษัท ไอ ที เวิลด มีเดีย จํากัด 
99.99%99.99% 99.99%
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2.3 โครงสรางรายได 
บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) กอต้ังเมื่อวันที่19 กันยายน พ.ศ. 2545 และเขาลงทุนในบริษัทยอยทั้ง 3 

บริษัทในเดือนตุลาคม 2545  งบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ในป 2545 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี จึงแสดงผล
ประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทเพียงสามเดือน ดังนั้นเพื่อใหเห็นผลการดําเนินงานโดยรวมของกลุมบริษัทในป 
2545  ฝายบริหารจึงไดนํางบกําไรขาดทุนของบริษัทยอย 3 บริษัทที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีมาจัดทํางบกําไรขาดทุน
รวมเฉพาะของ 3 บริษัทยอยขึ้นมาแสดงเปรียบเทียบดวย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 รายไดของกลุมบริษัทแยกตามที่มาของรายได 

(หนวย : ลานบาท) 
*1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2545 1 ม.ค. -30 มิ.ย. 2546 

สายผลิตภัณฑ 
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. รายไดจากการบริหารและผลิตรายการวิทยุ 142.31 83.46 90.12 83.57 
2. รายไดจากการบริหารและผลิตรายการโทรทัศน 26.57 15.58 14.88 13.80 
3. รายไดจากการบริหารกิจกรรมสงเสริมการตลาด 0.70 0.41 1.22 1.13 
4. รายไดรวมประเภทอื่น ** 0.93 0.55 0.84 0.78 
    รวมรายได (สุทธิจากรายการระหวางกัน) 170.51 100.00 107.06 99.28 
บวก คาความนิยมติดลบรับรูเปนรายได - - 0.78 0.72 

รวมรายไดทั้งสิ้น 170.51 100.00 107.84 100.00 
หมายเหตุ : * ตัวเลขจากงบเสมือนวามีการถือหุนบริษัทยอยต้ังแตวันที่ 1 มกคราคม 2545 ที่ฝายบริหารจัดทําขึ้น 
  ** รายไดรวมประเภทอื่น ไดแก โฆษณาสื่อหนังสือพิมพและรายไดอื่น  

 
ตารางที่ 2 รายไดของกลุมบริษัทแยกตามบริษัท  

(หนวย : ลานบาท) 
1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2545 1 ม.ค. -30 มิ.ย. 2546 

บริษัท 
รอยละการ
ถือหุน จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. บริษัท อาร เค มีเดีย จํากัด  99.99 107.66  63.14  65.20  60.46  
2. บริษัท อาร แอนด ที มีเดีย จํากัด 99.99 38.19  22.40  24.11  22.36  
3. บริษัท ไอ ที เวิลด มีเดีย จํากัด 99.99 27.09  15.89  22.62  20.98  
4.  บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)    -  -  0.01  0.01  

     รวม   172.94  101.43  111.94  103.80  
หัก   รายการระหวางกัน   * (2.43) (1.43) (4.88) (4.53) 
    รวมรายได (สุทธิจากรายการระหวางกัน)   170.51  100.00  107.06  99.28  
บวก คาความนิยมติดลบรับรูเปนรายได   -  -  0.78  0.72  

     รายไดรวม   170.51  100.00  107.84  100.00  
หมายเหตุ : * ตัวเลขจากงบเสมือนวามีการถือหุนบริษัทยอยต้ังแตวันที่ 1 มกคราคม 2545 ที่ฝายบริหารจัดทําขึ้น 
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รายไดหลักธุรกิจวิทยุและนโยบายการกําหนดราคา 
รายไดหลักของกลุมธุรกิจวิทยุประกอบดวย 
1. รายไดจากการขายสปอตโฆษณา (Loose Spot) และผูสนับสนุนรายการ คิดเปนรอยละ 90 ของรายไดจากธุรกิจวิทยุ  

บริษัทฯ ไดกําหนด 1 สปอตโฆษณามีความยาว 30 วินาที ซึ่งตามประกาศของกรมประชาสัมพันธกําหนดใหสถานีวิทยุ
สามารถโฆษณาไดไมเกินชั่วโมงละ 12 นาที แตเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละ 10 
นาที  โดยกลุมบริษัทมีนโยบายการกําหนดราคา รวมทั้งรูปแบบและเงื่อนไขการขาย แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับชวง
เวลาและสถานีที่ออกอากาศ 

 

2. รับจางผลิตรายการและโฆษณา คิดเปนรอยละ 10 ของรายไดจากธุรกิจวิทยุ บริษัทฯ รับจางผลิตรายการใหกับสถานี
วิทยุและผลิตโฆษณาใหแกลูกคาที่ตองการลงโฆษณาทางสถานีวิทยุทั้งสถานีวิทยุที่บริษัทเปนผูดําเนินการและสถานี
วิทยุอื่นๆ โดยกลุมบริษัทมีบุคลากรดานการผลิตและมีสตูดิโอผลิตงานโฆษณาในกรุงเทพฯ ที่สามารถใหบริการผลิต
รายการ รวมทั้งการผลิตสปอตโฆษณา โดยกลุมบริษัทมีทีมงานสรางสรรคเรียบเรียงคําโฆษณาตางๆ ใหตรงกับความ
ตองการของลูกคา โดยทีมงานผลิตสวนกลางจะเปนผูกําหนดราคาและคาใชจายในการผลิตและคาใชจายในการซื้อ
เวลาโฆษณาทางสถานีวิทยุเพ่ือนําเสนอตอลูกคาตอไป 

 

รายไดหลักธุรกิจโทรทัศนและนโยบายการกําหนดราคา 
รายไดหลักของกลุมธุรกิจโทรทัศนประกอบดวย 
1. รายไดจากการขายสปอตโฆษณา (TV Commercial Spot) และผูสนับสนุนรายการ คิดเปนรอยละ 70 ของรายไดจาก

ธุรกิจโทรทัศน ซึ่งเกิดจากการขายโฆษณาในรายการโทรทัศนของบริษัทรวมทั้งรายการโทรทัศนอื่น ซึ่งเวลาการโฆษณา
ในแตละสถานีโทรทัศนถูกกําหนดโดยกรมประชาสัมพันธซึ่งกําหนดใหแตละสถานีโทรทัศนสามารถโฆษณาไดไมเกิน
ชั่วโมงละ 12 นาที 30 วินาที แตเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละ 10 นาที  โดยกลุม
บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคา รวมทั้งรูปแบบและเงื่อนไขการขาย แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับชวงเวลาและสถานี
ที่ออกอากาศ 

 

2. รับจางผลิตรายการโทรทัศน คิดเปนรอยละ 30 ของรายไดจากธุรกิจโทรทัศน กลุมบริษัทรับจางผลิตรายการสารคดีเพ่ือ
ออกอากาศทางโทรทัศน โดยกลุมบริษัทมีทีมผลิตรายการโทรทัศนที่สามารถใหบริการผลิตรายการโทรทัศนประเภท
ตางๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคา โดยทีมการตลาดจะเปนผูกําหนดราคาและคาใชจายในการผลิตและคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอตอลูกคาตอไป  

 
รายไดหลักจากการบริหารกจิกรรมสงเสริมการตลาดและนโยบายการกําหนดราคา 

รายไดหลักของการบริการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด มาจากการที่กลุมบริษัทใหบริการประสานงานและการ
ใหบริการในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดกิจกรรมดานกีฬา ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม การจัดคอนเสิรต การจัดงาน
แสดงหรือกิจกรรมตางๆ ถายทอดสดออกอากาศเพื่อเผยแพรตอสาธารณชน เปนตน รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ขายและการประชาสัมพันธใหกับเจาของผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการกําหนดราคาของการ
จัดกิจกรรมจะแตกตางกันตามขนาดและความยากงาย รวมทั้งจํานวนบุคลากรที่ตองใช ซึ่งตองมีการตกลงเจรจาเปน
งานๆ ไป 

 
 
 
 



                 บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  

สวนที่ 2 หนาที่ 9 

2.4 เปาหมายการดําเนนิธุรกิจ 
ในสวนของธุรกิจวิทยุ เพ่ือใหกลุมบริษัทกาวไปสูผูนําในการใหบริการสื่อโฆษณาวิทยุทั่วประเทศ บริษัทฯจึงมีเปาหมาย

ที่จะเพิ่มสวนแบงการตลาดทั้งในสวนของรายไดและพื้นที่การออกอากาศ  โดยจะขยายในตางหวัดเปนหลัก แตก็จะสอดแทรกเขา
มาในเขตกรุงเทพฯ ดวยถามีโอกาส 

สําหรับธุรกิจโทรทัศน บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเพิ่มสวนแบงการตลาดทั้งในสวนของรายไดและจํานวนผูชมรายการ โดย
การเพิ่มรายการโทรทัศนจากปจจุบันใหครอบคลุมรายการประเภทสาระและบันเทิงตางๆ มากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพรายการ
โทรทัศนของบริษัทฯ เพ่ือใหไดรับความนิยมและสามารถเขาถึงผูชมไดทุกกลุม ซึ่งจะสงผลใหผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น 
 สวนธุรกิจบริหารกิจกรรมสงเสริมการตลาด บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารกิจกรรม
ระดับประเทศ โดยจะเนนการจัดกิจกรรมดานการกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมและการทองเที่ยว และวิชาการใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐฯ ที่พยายามที่จะพัฒนาเยาวชนใหสนใจการเลนกีฬาหางไกลยาเสพติด และการสนับสนุนจุดเดนดาน
ศิลปวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น  
 
 
3. การประกอบธุรกิจของแตละสายงานธุรกิจ 

 

การประกอบธุรกิจทางดานสื่อของกลุมบริษัทแบงเปน 3 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจวิทยุ ธุรกิจโทรทัศน  และธุรกิจกิจกรรม
สงเสริมการตลาด แตธุรกิจที่มีรายไดเปนนัยสําคัญ ไดแก ธุรกิจวิทยุ และธุรกิจโทรทัศน โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจ   
ดังนี้ 

 

3.1 ธุรกิจวิทยุ 
 

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ - ธุรกิจวิทยุ 
ผลิตภัณฑหรือบริการหลักของธุรกิจวิทยุของกลุมบริษัท คือ การผลิตรายการวิทยุเพ่ือออกอากาศผานสถานี

วิทยุกระจายเสียง โดยการเหมาเวลาโฆษณาสถานีวิทยุในระบบ เอฟ.เอ็ม. และเอ.เอ็ม. จากสถานีวิทยุตางๆ ทั้งตางจังหวัดและ
กรุงเทพฯ รวมถึงรวมบริหารการตลาดและสื่อโฆษณาใหกับสถานีวิทยุอื่นๆ ปจจุบันสถานีวิทยุที่กลุมบริษัทดําเนินการอยูเกือบ
ทั้งหมดอยูในเขตตางจังหวัดซึ่งกระจายอยูทุกภาคของประเทศไทย ณ 31 สิงหาคม 2546  บริษัทฯ มีรายการวิทยุที่ดําเนินการอยู
ทั้งสิ้น 33 สถานี แบงออกเปน สถานีวิทยุเอฟ.เอ็ม. 29 สถานี และสถานีวิทยุ เอ.เอ็ม. 4 สถานี ซึ่งต้ังอยูใน 29 จังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งสามารถครอบคลุมพ้ืนที่การกระจายเสียงประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่ประเทศไทย โดยอยูภายใตการดําเนินการของบจ. อาร 
เค มีเดีย  บจ. อาร แอนด ที มีเดีย  และบจ. ไอ ที เวิลด มีเดีย โดยมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจ 2 รูปแบบ ดังนี้  

 

1) ดําเนินการผลิตรายการ  บริหารการตลาดและสื่อโฆษณา   
 กลุมบริษัทเปนคูสัญญากับสถานีวิทยุในการเหมาเวลาโฆษณา บริหารการตลาดและสื่อโฆษณา และผลิตรายการ

ขาวและรายการบันเทิง ทางสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม. และเอ.เอ็ม. ในตางจังหวัดและกรุงเทพฯ จํานวน 33 สถานี ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
การออกอากาศประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่ประเทศไทย โดยเปนการนําเสนอรูปแบบรายการวิทยุที่หลากหลาย ไดแก สาระ
ความรู ขาวสาร และความบันเทิง โดยนําเสนอรายการเปนชวงๆ ตามแตความเหมาะสมของเวลาออกอากาศ ซึ่งใชผูจัดรายการ 
(ดีเจ) ทองถิ่น และเนนใหผูฟงมีสวนรวมทางโทรศัพทระหวางการออกอากาศ   

2) รับจางผลิตรายการและโฆษณา  
 กลุมบริษัทรับจางผลิตรายการวิทยุและโฆษณา ใหแกหนวยงานราชการ   ผูผลิตสินคาและบริการตางๆ ทั่ว

ประเทศ โดยกลุมบริษัทมีทีมงานผลิตและสตูดิโอที่ใชในการผลิตรายการวิทยุ งานโฆษณาในกรุงเทพฯ ที่สามารถใหบริการผลิต 
สปอตโฆษณา โดยกลุมบริษัทมีทีมงานสรรคสรางเรียบเรียงคําโฆษณาตางๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคา 

 


