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1. ข้อมลูของบริษทั 

 

 1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั  

ช่ือบริษทั         :  บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน)  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ       : เคยประกอบธุรกิจสถานีวทิยุโทรทศัน์ระบบยูเอชเอฟ (UHF) ภายใต้

สญัญาเข้าร่วมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช 

เอฟ (สญัญาเขา้ร่วมงานฯ) ในลกัษณะ สรา้ง-โอน-ดําเนินงาน ทีท่ํากบั

สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี (สปน.) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 

2538 เป็นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดวนัที่ 3 กรกฎาคม 2568 โดยใช้ชื่อ 

สถานีโทรทศัน์ ไอทวี ี 

สถานะปัจจบุนั : ตัง้แต่ วนัที่ 7 มนีาคม 2550 เวลา 24.00 น. บรษิัทจําเป็นต้องหยุด

การประกอบธุรกจิ สถานีโทรทศัน์ไอทวี ีสบืเน่ืองมาจากการบอกเลกิ

สัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน. และต่อมา คณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มีมติให้เพิกถอนหุ้นสามญัของบรษิัท   

จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่24 กรกฎาคม 

2557 เป็นตน้ไป  

ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที ่1010 อาคารชนิวตัรทาวเวอร ์3 ชัน้ 6 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวง

จตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107541000042 

เวบ็ไซตบ์รษิทั : www.itv.co.th  

โทรศพัท ์ : (66) 2791 1795-6 

โทรสาร : (66) 2791 1797 

ทุนจดทะเบยีน : 7,800,000,000 บาท 

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ : 6,033,487,000 บาท 

มลูค่าทีต่ราไวต่้อหุน้ : 5 บาท 

 

หน้า 1 
 

http://www.itv.co.th/


   รายงานประจาํปี 2557                                                                      เอกสารแนบ 2  

 

1.2 ขอ้มลูทัว่ไปบรษิทัในเครอื 

ช่ือบริษทั : บริษทั อารต์แวร ์มีเดีย จาํกดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ใหเ้ช่าอุปกรณ์ผลติรายการวทิยโุทรทศัน์ ผลติรายการโทรทศัน์   

   ซือ้/ขาย ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์และจดักจิกรรมการตลาดอื่นๆ 

สถานะปัจจบุนั : หยดุการดาํเนินธุรกจิ 

ตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที ่1010 อาคารชนิวตัรทาวเวอร ์3 ชัน้ 6  ถนนวภิาวดรีงัสติ    

   แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105545118984 

โทรศพัท ์ : (66) 2791 1795-6 

โทรสาร : (66) 2791 1797 

ทุนจดทะเบยีน : 25,000,000 บาท 

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ : 25,000,000 บาท 

มลูค่าทีต่ราไวต่้อหุน้ : 100 บาท 

สดัส่วนการถอืหุน้ : รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 
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 1.3 ขอ้มลูผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ใหญ่ 9 รายแรกของบรษิทั ไอทวี ีจาํกดั (มหาชน) ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนล่าสุด 

วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2557 จดัทําโดยบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ปรากฎดงัน้ี 
 

 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % ถือหุ้น 

1 บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จาํกดั (มหาชน) * 638,602,846  52.92 

2 GOLDMAN SACHS & CO 48,720,694  4.04 

3 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 37,680,810  3.12 

4 นายณฤทธิ ์เจยีอาภา 26,628,000  2.21 

5 NORTRUST NOMINEES LTD. 23,117,100  1.92 

6 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 16,785,990  1.39 

7 นายวนิยั คล่องประกจิ 8,171,300 0.68 

8 บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 7,280,700  0.60 

9 นายประเสรฐิ โลหะวบิลูทรพัย ์ 7,060,000 0.60 

          * เดิมชือ่บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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2. รายละเอียดโดยย่อเก่ียวกบัคณะกรรมการ 

ช่ือ – สกลุ                 นายสมคิด หวงัเชิดชวูงศ ์ 

(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2550 ครบวาระและถกู

เสนอกลบัมาเป็นกรรมการเป็นครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2555) 

อาย/ุ ปี  57 

ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

สดัส่วนการถือหุ้น (%)  -ไมม่-ี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  เนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภาแหง่ประเทศไทย 

ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Director Accreditation Program 50/2006 

ประสบการณ์ทาํงาน   

2550 – ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามบมจ.ไอทวี ี

2539 – ปัจจุบนั  ทนายความ สาํนกังานกฎหมาย สวุฒัน์สมคดิ 

2534 – 2538 ทนายความ สาํนกักฎหมายอดุมวฒันา 

2532 – 2533 ทนายความ สาํนกักฎหมายและธุรกจิ ดร.สธุาบด ีสตัตบ์ุศย ์

2525 – 2531 ทนายความ สาํนกักฎหมาย วคิเคอรี ่ประพนธ ์ประมวลและสธุ ี

2523 – 2524 ทนายความ สาํนกักฎหมายเกรยีงศกัดิ ์และสญัญา 

 

ช่ือ - สกลุ  นายณิทธิมน หสัดินทร ณ อยธุยา 

(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่7 มนีาคม 2550 ครบวาระและถกู

เสนอกลบัมาเป็นกรรมการเป็นครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2556) 

อาย/ุ ปี  57 

ตาํแหน่ง  รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

สดัส่วนการถือหุ้น (%)  -ไมม่-ี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  เนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภาแหง่ประเทศไทย 

  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Director Accreditation Program 75/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน  

2550 – ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม บมจ. ไอทวี ี

2541 – ปัจจุบนั  ทีป่รกึษากฎหมายและทนายความ 

2536 – 2541   หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย บจ.อภทินุผลติภณัฑอ์าหารทะเล 

2535 – 2536   หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย บมจ.เงนิทนุเอกธนกจิ 

2525 – 2527   หวัหน้าแผนกคด ีบจ.สยามยามาฮ่า และบรษิทัในเครอื 

2523 – 2524   พนกังานตรวจสอบและประเมนิราคา องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ 
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ช่ือ - สกลุ   นายวิชกรพฒิุ รตันวิเชียร 

(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่7 มนีาคม 2550 ครบวาระและถกูเสนอ

กลบัมาเป็นกรรมการอกีเป็นครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2557 ) 

อาย/ุ ปี   55 

ตาํแหน่ง  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั (ดาํรงตาํแหน่งถงึเดอืนมนีาคม 2558) 

สดัส่วนการถือหุ้น (%)   -ไมม่-ี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

Director Accreditation Program 75/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน  

2550 – มนีาคม 2558   กรรมการ และ เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั บมจ. ไอทวี ี

2550 – 2557   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทวี ี

2555 – ปัจจุบนั  สมาชกิ สภาพฒันาการเมอืง 

2556 – ปัจจุบนั   กรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ ์

2544 – ปัจจุบนั   ทนายความ สาํนกักฎหมายอภบิุญ 

 

 

ช่ือ - สกลุ                   นายสเุมธี อินทรห์นู 

(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัตัง้แต่วนัที ่7 มนีาคม 2550 ครบวาระและถกู

เสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2557) 

อาย/ุ ปี                          47 

ตาํแหน่ง                      กรรมการ (ดาํรงตาํแหน่งถงึเดอืนมนีาคม 2558) 

สดัส่วนการถือหุ้น (%)        -ไมม่-ี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ        ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

Director Accreditation Program 75/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน      

2557 – มนีาคม 2558    กรรมการ บมจ. ไอทวี ี

2550 – 2557    กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทวี ี

2542 – ปัจจุบนั    ทนายความอสิระ 

2538 – 2542       ทนายความ สาํนกังานทนายความธรรมนิตย ์

2535 – 2536      ทนายความ สาํนกังานทนายความบุญเสรมิและเพือ่น 

2536 – 2538     ทนายความ สาํนกังานทศเทพทนายความ 
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ช่ือ - สกลุ    นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช 

(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2550 ครบวาระและถกู

เสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2556) 

อาย/ุ ปี     47 

ตาํแหน่ง    กรรมการ 

สดัส่วนการถือหุ้น (%)   -ไมม่-ี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ   ปรญิญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Director Accreditation Program 75/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน  
2550 – ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ.ไอทวี ี

2550 – 2557  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอทวี ี

2548 – 2549   ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงนิ บจ. บุญรอดเทรดดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

2546 – 2548   รบัจา้งอสิระในดา้นบญัชแีละธรุกจิ 

2542 – 2546   ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. L.T.U. Apparels 

2541 – 2542   Financial Controller บจ. ฟาตมิาบรอดคาสติง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

 

 

ช่ือ - สกลุ    นางรตันาพร นามมนตรี 

(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่23 เมษายน 2550 ครบวาระ

และถูกเสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2557) 

อาย/ุ ปี    49 

ตาํแหน่ง    กรรมการและกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 

สดัส่วนการถือหุ้น (%)   0.0575 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ(MBA) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

Director Accreditation Program 75/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน  

2550 – ปัจจบุนั   กรรมการ และกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม บมจ.ไอทวี ี

2548 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจ. เค.อาร.์อนิโฟเทค 
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ช่ือ - สกลุ    นายวฒิุพร เด่ียวพานิช 

(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่10 เมษายน 2551 ครบวาระ
และถูกเสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2556) 

อาย/ุ ปี    62 

ตาํแหน่ง    กรรมการ 

สดัส่วนการถือหุ้น (%)   0.0124 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  ปรญิญาโท สงัคมวทิยาประยกุต ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

Director Accreditation Program 75/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน  

2551 - ปัจจบุนั   กรรมการ บมจ. ไอทวี ี

2545 - ปัจจบุนั   กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิสมาคมคุม้ครองผูบ้รโิภคไทย 

2540 - ปัจจบุนั   นายกสมาคมสทิธผิูบ้รโิภค 

กรรมการ บจ. วคีอมเทค 

2534 - ปัจจบุนั   อุปนายกและกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัป์ 

2530 – 2540  กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. วรจกัรอนิเตอรเ์นชัน่แนล 

2527 – 2530  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บจ. เจบ็เซ่น แอนด ์เจส๊เซ่น (ประเทศไทย) 

2524 – 2527  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บจ. ไซมด์ารบ์ี ้(ประเทศไทย) 

2522 – 2524  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย หสน.บกีรมิแอนดโ์ก 
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ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร        

ประวติัการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา        

 

 = ไม่มี   = มี       
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3. ตารางการถือหุ้นในบริษทัและบริษทัในเครือของกรรมการ

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน) บริษทั อารต์แวร ์มีเดีย จาํกดั 

จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 

31 ธ.ค. 56 
การเปลีย่นแปลงในปี 2557 

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 
การเปลีย่นแปลงในปี 2557 

31 ธ.ค. 57 
เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 

1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ์ ประธานคณะกรรมการบรษิทั - - - - - - - - 

2. นายณทิธมิน หสัดนิทร

ณ อยธุยา 

รองประธานคณะกรรมการ

บรษิทั 
- - - - - - - - 

3. นายวชิกรพุฒ ิรตันวเิชยีร กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบรษิทั 
- - - - - - - - 

4. นายสเุมธ ีอนิทรห์นู กรรมการ - - - - - - - - 

5. นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช กรรมการ - - - - - - - - 

6. นางรตันาพร นามมนตรี กรรมการ 694,000 - - 694,000 - - - - 

7. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช กรรมการ 150,000 - - 150,000 - - - - 

หน้า 8 
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4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2557 ทีผ่่านมาคณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมทัง้สิน้ จาํนวน 5 ครัง้ โดยการเขา้รว่มประชุมของ

คณะกรรมการบรษิทั มดีงัน้ี 

 

 

 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัในปี 2557 มกีารจา่ยค่าตอบแทนดงัน้ี 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั จาํนวนเงิน (บาท) 

1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ 960,000 

2. นายณทิธมิน หสัดนิทร ณ อยธุยา 840,000 

3. นายวชิกรพุฒ ิรตันวเิชยีร 600,000 

4. นายสุเมธ ีอนิทรห์นู 600,000 

5. นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช 600,000 

6. นางรตันาพร นามมนตร ี 600,000 

7. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช 600,000 

รวมทัง้สิน้                              4,800,000 

ชื่อ จาํนวนครัง้การประชุม 

ในระหว่างทีด่ํารงตําแหน่ง 

จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ 5 5 

2. นายณทิธมิน หสัดนิทร ณ อยธุยา 5 5 

3. นายวชิกรพุฒ ิรตันวเิชยีร 5 5 

4. นายสุเมธ ีอนิทรห์นู 5 5 

5. นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช 5 5 

6. นางรตันาพร นามมนตร ี 5 5 

7. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช 5 5 
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6. พฒันาการและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เดิมชื่อ บริษัทสยามอินโฟเทนเมนท์ จํากัด ก่อตัง้เมื่อวันที ่               

9 พฤษภาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท และเพิ่มทุนเป็น 1,000 ล้านบาทในปีเดียวกัน โดยกลุ่ม

บรษิัทสยามทวีแีอนด์คอมมวินิเคชัน่ส์ จํากดั นําโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) ซึ่งได้รบัอนุมตัิจาก 

สปน. ให้เป็นผู้ดําเนินงานสถานีโทรทัศน์ภายใต้สัญญาเข้าร่วมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ

ยูเอชเอฟ (UHF – Ultra High Frequency) (สญัญาเข้าร่วมงานฯ)  เป็นระยะเวลา 30 ปี เริม่ออกอากาศอย่างเป็น

ทางการเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2539 ในปี 2541  ไดเ้ปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั ไอทวี ีจาํกดั (มหาชน) บรษิทัมกีาร

เปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ําคญัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิและการบรหิารงาน ในระยะทีผ่่านมา ดงัน้ี 

ปี 2538 กลุ่มบรษิทั สยามทวีแีอนดค์อมมวินิเคชัน่ส ์จาํกดั นําโดยธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไดร้บั

อนุมตัิให้เป็นผู้ดําเนินงานโครงการโทรทศัน์ช่องใหม่ระบบยูเอชเอฟจาก สปน. โดยได้ก่อตัง้บรษิัท 

สยามอนิโฟเทนเมนท ์จาํกดั เพื่อลงนามในสญัญาเขา้รว่มงานฯ เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2538  

ปี 2539 บริษัทได้ดําเนินการจัดตัง้สถานีวิทยุโทรทัศน์และได้เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที ่             

1 กรกฎาคม 2539  

ปี 2540 บรษิัทได้ติดตัง้สถานีส่งเพิ่มเติมที่อาคารเนชัน่ ถนนบางนา-ตราด และอาคารสนิสาทร ซึ่งสามารถ

ครอบคลุมพืน้ทีบ่รกิารในกรงุเทพฯและปรมิณฑลบางส่วน   

ปี 2541 บริษัทมีสถานีส่งรวมทัง้สิ้น  36 สถานี สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่บริเวณภาคกลาง              

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยเพียงบางจงัหวัดเท่านั ้น 

นอกจากน้ี บรษิทัไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน ใหเ้ป็นไปตามขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ และไดเ้ปลีย่น

ชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั ไอทวี ีจาํกดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2541  

ปี 2542 บริษัทได้ติดตัง้สถานีส่งบนอาคารใบหยก 2 มีขนาดกําลังส่งออกอากาศสูงสุด 1,000 กิโลวัตต ์     

สามารถให้บรกิารในรศัมีประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทัว่กรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล    

รวมทัง้จงัหวดัในภาคกลาง  

ปี 2543 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบการแก้ไขสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ในเรือ่งขอ้จาํกดัการโอนหุน้ของบรษิทัให้

สอดคล้องกับพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากัด และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย      

ซึง่คู่สญัญาไดล้งนามแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาเขา้ร่วมงานฯในเรือ่งขอ้จาํกดัการโอนหุน้และการขยายเวลา

ชําระผลตอบแทนงวดแรก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 ซึ่งตัง้แต่วันที่บริษัทได้จดัตัง้ขึ้นจนถึง          

วนัทีม่กีารลงนามแก้ไขสญัญาดงักล่าว มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหุ้นและกรรมการของบรษิทั

หลายครัง้  
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  ต่อมาในปลายเดอืนมิถนุายน 2543 บรษิทัไดป้รบัโครงสรา้งหน้ีและโครงสรา้งทุน โดยการเพิม่ทุนของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบัน      

เปลี่ยนชื่อเป็น บรษิัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด(มหาชน)) (อินทัช) จํานวน 55 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ       

10 บาท รวมจํานวน 550 ล้านบาท โดยมสีดัส่วนของทุนที่เพิ่มแต่ละฝ่าย จํานวน 288.71 ล้านบาท 

และ 261.29 ลา้นบาทตามลาํดบั รวมเป็นทุนชาํระแลว้ 1,550 ลา้นบาท และไดม้กีารลดทุนจดทะเบยีน

และทุนชาํระแลว้ลงเหลอื 387.5 ลา้นบาท  

  18 กนัยายน 2543  บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 387.5 ลา้นบาท เป็น 4,500 ลา้นบาท โดยมทุีน

ชาํระแลว้ 4,250 ลา้นบาท และในเดอืนพฤศจกิายน 2543 ไดม้กีารเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ อินทัชในราคาหุ้นละ 8.7692 บาท โดยมสีดัส่วนของทุนที่เพิ่ม    

แต่ละฝ่าย จาํนวน 464.15 ลา้นบาท และ 420.1 ลา้นบาทตามลําดบั และต่อมาในเดอืนธนัวาคม 2543 

ได้ขายหุ้นเพิ่มทุนอีกครัง้ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ อินทัชในราคาหุ้นละ 

8.7692 บาท โดยมสีดัส่วนของทุนทีเ่พิม่แต่ละฝ่าย จาํนวน 1,526.73 ลา้นบาท และ 976.11 ลา้นบาท

ตามลาํดบั รวมเป็นทุนชาํระแลว้ทัง้สิน้ 4,250 ลา้นบาท 

  1 กนัยายน 2543  สถานีฯ ได้ขยายเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการเป็น 24 ชัว่โมง นอกจากน้ี      

ในปี 2543 บรษิัทได้ติดตัง้สถานีส่งเพื่อเสรมิจุดบอดอีก 4 สถานีเพิ่มเติมจากสถานีเครอืข่ายหลกั      

36 สถานี รวมเป็นสถานีส่งทัง้สิ้น 40 สถานี ครอบคลุมประชากรที่สามารถรบัชมได้ประมาณรอ้ยละ 

97 ของประชากรทัง้หมดในประเทศไทย 

ปี 2544 13 พฤศจิกายน 2544  อินทัชได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

(มหาชน) จํานวน 106,250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.6573 บาท รวมทัง้ได้เสนอซื้อหุ้นสามญัของ

บรษิทัจากผูถ้อืหุน้รายอื่นในราคาเดยีวกนั เป็นผลให ้อนิทชัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีสุ่ด ต่อมาทีป่ระชุม

วิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2544 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิม 10 บาทต่อหุ้น      

เป็น 5 บาทต่อหุ้น ทําให้หุ้นทัง้หมดของบริษัทเพิ่มเป็น 1,200 ล้านหุ้น โดยเป็นหุ้นที่ชําระแล้ว       

850 ลา้นหุน้  

ปี 2545 27 กมุภาพนัธ์ ถึง 1 มีนาคม 2545  บรษิัทเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไป จํานวน 300 ล้านหุ้น     

ในราคาหุ้นละ 6 บาท และในวันที่ 13 มีนาคม 2545 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย ์          

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยทุนชาํระแลว้ 5,750 ลา้นบาท 

เมื่ อวันที่  11 พ ฤ ศ จิก าย น  2545 ได้จ ัดตั ้งบริษัทย่อย คือ  บริษัท  อาร์ตแวร์ มีเดีย  จํากัด                

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกจิใหเ้ช่าอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ และการถ่าย

ภาพยนตร์ ผลิตรายการโทรทัศน์ ซื้อ/ขาย ลิขสิทธิภ์าพยนตร์ และจัดกิจกรรมการตลาดอื่นๆ         
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ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบรษิทัเป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 99.93 ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

ปี 2546 16 มกราคม 2546  ได้เพิม่ทุนในบรษิัท อารต์แวร ์มเีดยี จํากดั จาก 1 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท 

โดยมหีุน้ทัง้หมด 200,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท และบรษิทัยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คดิเป็นรอ้ยละ 

99.99 ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

1 กุมภาพันธ์ 2546  บรษิัทได้ดําเนินการย้ายสํานักงานรวมทัง้สตูดิโอ จากอาคารไทยพาณิชย ์   

ปารค์ พลาซ่า ไปยงัที่ทําการใหม่ ณ อาคารชนิวตัรทาวเวอร ์3 เพื่อเป็นการรองรบัการขยายตวัของ

ธุรกจิใหม้พีืน้ทีส่าํนกังานและสตูดโิอเพิม่ขึน้ 

26 กมุภาพนัธ์ 2546  คณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุน้ที่

ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท รวมมูลค่า 300 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรร

ใหแ้ก่กรรมการและพนักงานของบรษิทั (โครงการ ESOP) ทําใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 

1,200 ลา้นหุน้ มลูค่า 6,000 ลา้นบาท เป็น 1,260 ลา้นหุน้ มลูค่า 6,300 ลา้นบาท 

 16 ธนัวาคม 2546  คณะกรรมการบรษิัท มมีติอนุมตัิให้เพิม่ทุนจดทะเบยีนบรษิัทเป็น 7,800 ล้าน

บาท แบ่งออกเป็น 1,560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จํานวน 

300 ลา้นหุน้ จดัสรรเป็นการเฉพาะเจาะจงใหก้บัพนัธมติรร่วมทุน 2 ราย ไดแ้ก่ นายไตรภพ ลมิปพทัธ ์

จํานวน 150 ล้านหุ้น  และบรษิัท กนัตนา กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (กนัตนา) จํานวน 150 ล้านหุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 3,000 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม แผนการขายหุ้นเพิ่มทุน

ดงักล่าวจะสาํเรจ็หรอืไม ่ขึน้อยูก่บัผลการเขา้มาตรวจสอบ (Due Diligence) บรษิทั 

ทัง้น้ี หากกนัตนาไดเ้ขา้ซือ้หุน้ดงักล่าวแลว้ กนัตนารวมถงึครอบครวักลัยจ์าฤก ตกลงทีจ่ะไมผ่ลติ และ/

หรอืไม่เป็นเจา้ของ และ/หรอื ไม่จดัหารายการต่างๆ ใหก้บัสถานีโทรทศัน์ช่องอื่น ยกเว้นรายการเท่า 

ทีม่อียูเ่ดมิกบัสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 และสถานีโทรทศัน์ในต่างประเทศ 

ปี 2547 19 มกราคม 2547  การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2547 มมีตอินุมตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั

ในการจดัสรรหุน้สามญัใหมเ่ป็นการเฉพาะเจาะจงใหก้บัพนัธมติรรว่มทุนดงักล่าว  

30 มกราคม 2547  คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีําวนิิจฉัยชีข้าดขอ้พพิาท ในประเดน็ที ่สปน.ไมป่ฏบิตัิ

ตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 5 วรรคสี ่จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัผลกระทบและให ้สปน.ชดเชยความ

เสยีหายใหก้บับรษิทัโดยมสีาระสาํคญั ดงัน้ี 
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 ให ้สปน. ชดเชยความเสยีหายโดยชาํระเงนิใหแ้ก่บรษิทัจาํนวน 20 ลา้นบาท 

 ใหป้รบัลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 5 วรรคหน่ึงโดยในส่วนจาํนวน

เงนิรบัประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ตํ่าใหป้รบัลดจากเดมิลงเหลอืปีละ 230 ลา้นบาท และ

ปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทนเหลอือตัรารอ้ยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่ายและภาษี

ใดๆ โดยเปรยีบเทยีบระหว่างจํานวนเงนิที่คํานวณได้ตามอตัรารอ้ยละ 6.5 ของรายได้ก่อน

หกัค่าใชจ้่ายและภาษีใดๆ กบัเงนิประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ตํ่า จํานวนใดมากกว่าให้

ชาํระตามจาํนวนทีม่ากกว่านัน้ ทัง้น้ี นบัแต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2545 เป็นตน้ไป 

 ให้ สปน. คืนเงนิผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ตํ่ าที่บริษัทได้ชําระ โดยมีเงื่อนไขในระหว่าง

พจิารณาข้อพพิาทน้ีเมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2546 จํานวน 800 ล้านบาท โดยคนืให้แก่บรษิัท

จาํนวน  570 ลา้นบาท 

 ให้บรษิัทสามารถออกอากาศช่วงเวลา Prime Time คอื ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น. ถึง 21.30 น. 

ได้โดยไม่ต้องถูกจํากดัเฉพาะรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ แต่บรษิัทจะต้องเสนอ

รายการข่าว สารคด ีและสารประโยชน์ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ของเวลาออกอากาศทัง้หมด ทัง้น้ี

ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎระเบยีบทีท่างราชการออกใชบ้งัคบัแก่สถานีวทิยโุทรทศัน์โดยทัว่ๆ ไป  

ปี 2548 31 ตุลาคม 2548  จากข้อตกลงในวนัที่ 26 พฤศจกิายน 2547 นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ และบรษิัท    

กนัตนา กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ได้รบั

อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 19 มกราคม 2547 อย่างไรก็ตามพันธมติรธุรกิจทัง้สองราย 

ยงัคงผลติรายการโทรทศัน์ใหก้บับรษิทัต่อไป 

22 ธันวาคม 2548  คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตัง้บริษัทร่วมทุนแห่งใหม ่             

ชื่อ บรษิทั มเีดยี คอนเน็คซ ์จํากดั (Media Connex Co., Ltd.) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกจิ

ใหบ้รกิาร สื่อโฆษณา และผลติเน้ือหา (content) ผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยมทุีนจดทะเบยีน 50 ลา้น

บาท แบ่งเป็น 5,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท มีผู้ร่วมทุนได้แก่ บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)      

บริษัท  ซี เอ โมบาย ลิมิเต็ด (CAM) ประเทศญี่ปุ่ น  และมิตซุย แอนด์ โค ลิมิเต็ด (MITSUI)       

ประเทศญี่ปุ่ น โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 60 ร้อยละ 25 และ ร้อยละ 15 ตามลําดับ และได ้      

จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในเดอืนมกราคม 2549 ซึง่บรษิทัร่วมทุนดงักล่าวเป็นการนําทรพัยากรทีม่อียู่

ของบรษิัทไปขยายต่อธุรกจิ โดยอาศยัผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่ นที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

และการใหบ้รกิารดา้นการตลาดรปูแบบใหม่ๆ  ผ่านสื่อโฆษณาทางโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
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ปี 2549 23 มกราคม 2549  บรษิทัรบัทราบการขายหุ้นสามญัของกลุ่มผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของอนิทชั ในฐานะที่

อินทัชเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิัทซึ่งถือหุ้นอยู่คิดเป็นร้อยละ 52.93 ของทุนชําระแล้วของบรษิัท     

โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของอินทัช ได้ขายหุ้นอินทชัให้แก่บรษิัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด (ซีดาร์)     

และบรษิทั แอสเพน โฮลดิง้ส ์จาํกดั (แอสเพน) อย่างไรกต็าม ซดีาร ์และ แอสเพน ไดร้บัการผ่อนผนั

จากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่ต้องทําคําเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของกิจการของบรษิัทตามที่กําหนด   

ในข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  กจ. 53/2545          

เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงํากจิการ (Chain Principle) 

เน่ืองจาก คณะอนุกรรมการวนิิจฉัยการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบงาํกจิการพจิารณาแลว้มคีวามเหน็

ว่า ซดีาร ์และ แอสเพน มไิดม้คีวามประสงคท์ีจ่ะไดม้าซึง่ทัง้หลกัทรพัยข์องบรษิทัรวมถงึกรณีทีบ่รษิทั

เป็นทรพัยส์นิทีไ่มเ่ป็นสาระสาํคญัของอนิทชั 

 9 พฤษภาคม 2549  ศาลปกครองกลางซึง่เป็นศาลปกครองชัน้ต้น ไดม้คีําพพิากษาเพกิถอนคําชีข้าด

ของคณะอนุญาโตตุลาการฉบบัลงวนัที ่30 มกราคม 2547 ทัง้ฉบบั   

 7 มิถนุายน 2549  บรษิัทได้ยื่นคําอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้มีคําตัดสินกรณีข้อพิพาท      

ในประเด็นที่ สปน.ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รบั

ผลกระทบและให ้สปน.ชดเชยความเสยีหายใหก้บับรษิทั  

13 ธนัวาคม 2549  ศาลปกครองสงูสุดมคีาํพพิากษาเพกิถอนคาํชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการฉบบั

ลงวนัที ่30 มกราคม 2547 ทัง้ฉบบั เน่ืองจากมคีําวนิิจฉัยว่าเงื่อนไขสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 5 วรรคสี ่

ไม่ไดผ้่านการนําเสนอคณะรฐัมนตร ีจงึไม่มผีลผูกพนั และมผีลให้คําชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ถูกยกเลิกไป บรษิัทจึงต้องกลับไปปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิมตามข้อสัญญา        

เข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคหน่ึง ในเรื่องการชําระค่าตอบแทนให้ สปน. โดยรบัประกันผลประโยชน์  

ตอบแทนขัน้ตํ่ าปีละ 1,000 ล้านบาท หรอือัตราร้อยละ 44 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษ ี

แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่าและมผีลให้บรษิัทต้องกลบัไปปฏบิตัติามขอ้ 11 วรรคหน่ึง ที่กําหนดให้

รายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ จะต้องรวมกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศ

ทัง้หมดและระยะเวลาระหว่างเวลา 19.00 - 21.30 น. จะต้องใช้สําหรับรายการข่าว สารคด ี         

และสารประโยชน์ เท่านัน้ โดยบรษิทัไดเ้ริม่ใชผ้งัรายการทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขในขอ้ 11 วรรคหน่ึงแลว้ 

ตัง้แต่วนัที ่14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา 
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14 ธนัวาคม 2549  สปน.มหีนงัสอืถงึบรษิทัขอใหบ้รษิทัดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ใหบ้รษิทัดาํเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 11 

2. ให้บรษิทัชําระเงนิส่วนต่างของค่าอนุญาตใหด้ําเนินการขัน้ตํ่าตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ สําหรบัปีที่ 9 

(งวดที่ 7) จํานวน 670 ล้านบาท ปีที่ 10 (งวดที่ 8) จํานวน 770 ล้านบาท และปีที่ 11 (งวดที่ 9) 

จํานวน 770 ล้านบาท รวมทัง้สิ้นเป็นจํานวนเงนิ 2,210 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา   

รอ้ยละ 15 ต่อปี โดยคาํนวณเป็นรายวนัตามจาํนวนวนัทีช่าํระล่าชา้  

3. ให้บริษัทชําระค่าปรบัผังรายการในอัตราร้อยละ 10 ของค่าอนุญาตให้ดําเนินการที่ สปน.          

จะไดร้บัในปีนัน้ๆ โดยคดิเป็นรายวนั ตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 11 วรรคสอง จากกรณีที่บรษิทั

ดําเนินการเรื่องผงัรายการไม่เป็นไปตามขอ้ 11 วรรคหน่ึง ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2547 จนถงึวนัที ่

13 ธันวาคม 2549 ซึ่ง สปน. ได้เรียกร้องมาเป็นจํานวนเงิน 97,760 ล้านบาท (บริษัทได้

ดาํเนินการปรบัผงัรายการตามคําพพิากษาของศาลปกครองสงูสุดตัง้แต่วนัที ่14  ธนัวาคม 2549)  

  ทัง้น้ี สปน. แจง้ว่าหากบรษิัทไม่ชําระเงนิจํานวนดงักล่าวภายใน 45 วนั นับตัง้แต่ได้รบัหนังสอืแจ้ง 

(วนัที ่15 ธนัวาคม 2549) สปน.จะดําเนินการตามขอ้กําหนดในสญัญาเขา้ร่วมงานฯ และขอ้กฎหมาย

ต่อไป 

21 ธนัวาคม 2549  บรษิทัมหีนงัสอืถงึ สปน.โดยมสีาระสาํคญั ดงัน้ี 

1. บรษิทัไดด้ําเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 11 เรยีบรอ้ยแลว้ตัง้แต่

วนัที ่14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา  

2. บรษิทัมไิดผ้ดินัดชาํระค่าอนุญาตใหด้าํเนินการตามทีอ่้างถงึ เน่ืองจากบรษิทัไดช้ําระค่าอนุญาตให้

ดาํเนินการรายปีจาํนวน 230 ลา้นบาท โดยเป็นการปฏบิตัติามคําชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ    

ซึง่คําชีข้าดดงักล่าวมผีลผูกพนัคู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ทัง้สองฝ่ายตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 15 

ดงันัน้ บรษิัทจงึไม่มภีาระดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่างดงักล่าวในช่วงระยะเวลา

ตัง้แต่อนุญาโตตุลาการชีข้าดจนถงึวนัทีศ่าลปกครองสงูสุดมคีาํพพิากษา 

3. บรษิัทไม่เห็นพ้องกบั สปน.กรณีที่ต้องจ่ายค่าปรบัจํานวน 97,760 ล้านบาท และการกําหนดให้

บรษิทัชาํระค่าปรบัดงักล่าวภายใน 45 วนั ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

3.1 บรษิัทมไิด้ปฏิบตัิผดิสญัญาเข้าร่วมงานฯ เน่ืองจากบรษิัทได้ปฏิบตัิตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ   

ขอ้ 15 ซึง่กําหนดว่า “ให้คําชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการมผีลผูกพนัคู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ    

“ทัง้สองฝ่าย” และขอ้ 30 วรรคทา้ยของขอ้บงัคบัสํานักงานศาลยุตธิรรมและมาตรา 70 วรรค 2   
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แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ . 2542 ดังนั ้น        

การดําเนินการปรบัผงัรายการตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวนัที่ 13 ธนัวาคม 2549     

จงึเป็นการกระทาํโดยชอบตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ และกฎหมายแลว้  

3.2 เพื่ อให้สอดคล้องกับกระบวนการนํ าข้อพิพาทเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการและ                 

ใหว้นิิจฉยัชีข้าดตามทีก่ล่าวมาในขอ้ 3.1 หากปรากฏว่าบรษิทัเป็นฝ่ายผดิสญัญาเขา้รว่มงานฯ 

สทิธขิอง สปน. ในการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ควรจะเกิดภายหลงัจากที่กระบวนการ

ยตุธิรรมดาํเนินจนถงึทีสุ่ดแลว้ 

 3.3 ศาลปกครองได้จดัทําเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครัง้ที่ 78/2549 ฉบบัลงวนัที่ 13 ธนัวาคม 

2549 ระบุถึงคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบรษิัทโดยมขี้อความตอนหน่ึงระบุว่า 

“กรณีเกี่ยวกบัค่าปรบัคู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ต้องว่ากล่าวกนัเอง หากตกลงไม่ได้ต้องเสนอ  

ขอ้พพิาทตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเขา้รว่มงานฯ”  

 3.4 ดอกเบี้ยและค่าปรบัจากการดําเนินการปรบัผังรายการนัน้ยงัไม่มีข้อยุติ เน่ืองจากไม่ใช่

ประเด็นพิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนัน้หากคู่ส ัญญา        

เข้าร่วมงานฯ มขี้อขดัแย้งและไม่สามารถทําความตกลงกันได้ก็จะต้องเสนอข้อพิพาทต่อ   

คณ ะอนุญาโตตุลาการ โดยเป็นไปตามสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ  15 ซึ่ งกํ าหนดว่ า               

“หากมขีอ้พพิาทหรอืขอ้ขดัแยง้ใดๆ อนัเกี่ยวเน่ืองกบัสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ระหว่าง สปน. กบั

ผู้เข้าร่วมงาน (บรษิัท) คู่สญัญาเข้าร่วมงานฯ ตกลงแต่งตัง้คณะอนุญาโตตุลาการทําการ

วนิิจฉัยชี้ขาดขอ้พพิาทโดยคําตดัสนิของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุดและผูกพนัคู่สญัญา

เขา้รว่มงานฯ ทัง้สองฝ่าย” 

บรษิัทและที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทเห็นว่าการคํานวณค่าปรบัจากการปรบัผังรายการ    

ตามวิธีของสปน.ดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสัญญาเข้าร่วมงานฯ             

ซึ่งหากบรษิัทเขา้ข่ายจะต้องเสยีค่าปรบั การคดิคํานวณค่าปรบัควรจะเป็นจํานวนเงนิในอตัรา   

ไม่ เกินกว่า 274,000 บาทต่อวัน มิใช่ 100 ล้านบาทต่อวันตามที่  สปน.กล่าวอ้าง ดังนั ้น          

ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร หากจะมภีาระค่าปรบัโดยนับตัง้แต่วนัที่บรษิัทปฏบิตัิตามคําชี้ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงวนัที่ศาลปกครองสูงสุดมคีําตัดสินตามที่ สปน.กล่าวอ้าง 

(ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2547 จนถงึวนัที ่13 ธนัวาคม 2549) การคดิคํานวณค่าปรบัในช่วงเวลา

ดงักล่าวจงึไม่ควรจะเกินไปกว่าจํานวน 268 ล้านบาท มใิช่ 97,760 ล้านบาท ตามวธิคีํานวณ    

ที ่สปน. เรยีกรอ้งใหช้าํระและนํามาใชเ้ป็นเหตุบอกเลกิสญัญาเขา้รว่มงานฯ แต่อยา่งใด 

สําหรบักรณีที่ สปน. เรียกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง บริษัทและ         

ที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทมคีวามเห็นว่า ในช่วงระหว่างระยะเวลาที่บรษิัทได้ปฏิบัติตาม     
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คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บรษิัทไม่มหีน้าที่ในการต้องชําระ และบรษิัทไม่ได้ผดินัด

การชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการแต่อย่างใด เน่ืองจากบรษิทัได้ชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการ

รายปีจํานวน 230 ล้านบาท ตามคําชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผูกพันทัง้สองฝ่ายแล้ว  

ตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ข้อ 15 ในช่วงเวลาที่คําชี้ขาดยงัมผีลบงัคบัใช้อยู่โดยที่บรษิัทมไิด ้

ผดินัดชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการและ/หรอืชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการให้แก่ สปน. ล่าช้า 

อกีทัง้ สปน. ยงัไม่เคยใช้สทิธเิรยีกรอ้งทางศาลในการขอคุ้มครองเพื่อระงบัมใิห้บรษิัทปฏบิตัิ

ตามคําชีข้าดของอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาดงักล่าวแต่ประการใด ดงันัน้บรษิทัจงึไม่มภีาระ

ดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง และ สปน. ไม่มีสิทธิเรยีกร้องดอกเบี้ยของ       

ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่างในระหว่างที่คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการยงัคงมผีล

ผูกพนัทางกฎหมายอยู่ อกีทัง้คําพพิากษาของศาลปกครองกลางที่มคีําสัง่ให้เพกิถอนคําชีข้าด

ของอนุญาโตตุลาการยังไม่มีผลบังคับ เน่ืองจากยังอยู่ในระหว่างที่บริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อ       

ศาลปกครองสงูสุด และศาลปกครองสงูสุดยงัไม่มคีําพพิากษาในขณะนัน้ 

20 ธันวาคม 2549  บรษิัท มีเดีย คอนเน็คซ์ จํากัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

จากจํานวน 3 ราย เหลอื 2 ราย ได้แก่ บรษิัทและมติซุย แอนด์ โค ลมิเิต็ด (MITSUI) ประเทศญี่ปุ่ น 

โดยสดัส่วนการถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 60 และ รอ้ยละ 40 ตามลาํดบั 

ปี 2550 4 มกราคม 2550  บริษัทได้ยื่นข้อพิพาทเรื่องค่าปรบัจากการปรบัผังรายการและดอกเบี้ยใน          

ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่างต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550    

ส่วนเรื่องค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่างจํานวน 2,210 ล้านบาทนัน้ บรษิัทมคีวามเห็นว่า เพื่อเป็น

การประนีประนอมใหก้ารดําเนินการตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เป็นไปโดยราบรืน่ และมใิห ้สปน. บอกเลกิ

สัญญาเข้าร่วมงานฯ อันจะมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้ตัดสินใจเสนอเงื่อนไข           

ขอประนีประนอมโดยเสนอแนวทางการจ่ายเงิน 2,210 ล้านบาท หลายแนวทาง โดยทุกแนวทาง          

มเีงื่อนไขให้ สปน.เข้าร่วมกนัยื่นขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้มคีําวนิิจฉัยชี้ขาดกรณี

ค่าปรบัและดอกเบี้ยค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง ซึ่ง สปน.ได้ปฏิเสธเงื่อนไขการให้สถาบัน

อนุญาโตตุลาการชีข้าดหน้ีและปฏเิสธแนวทางการชําระเงนิค่าอนุญาตใหด้ําเนินการดงักล่าวทุกแนวทาง

ในการประชุมรว่มกนัเมือ่วนัที ่31 มกราคม 2550 

2 กุมภาพันธ์ 2550  บรษิัทได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีและเสนอ      

แนวทางการประนีประนอมในการแก้ปัญหาข้อพิพาท โดยเสนอให้ สปน.รบัชําระเงนิค่าอนุญาตให้

ดําเนินการส่วนต่างจํานวน 2,210 ล้านบาท และมเีงื่อนไขขอให้ สปน.ดําเนินการตามกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการ กรณคี่าปรบัและดอกเบีย้ตามขอ้สญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 15 
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13 กมุภาพนัธ์ 2550  สปน. ได้มหีนังสอืปฏเิสธข้อเสนอขอประนีประนอมของบรษิัทดงักล่าวอย่างเป็น

ทางการอกีครัง้หน่ึง  ดงันัน้นับแต่วนัที่ สปน. มหีนังสอืปฏเิสธขอ้เสนอของบรษิทั บรษิัทจงึไม่มภีาระ

ผูกพนัใดๆ ในข้อเสนอของบรษิัทที่มต่ีอ สปน.อีกต่อไป ทัง้น้ี เป็นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ต่อมาศาลปกครองกลางไดม้คีําสัง่ให้จาํหน่ายคดหีมายเลขดําที ่640/2550 

ลงวนัที ่22 มถุินายน 2550 โดยศาลปกครองกลางไดว้นิิจฉัยว่า ประเดน็ที ่สปน. อ้างว่าบรษิทัยอมรบัว่า

เป็นหน้ีค่าอนุญาตให้ดําเนินการค้างชําระอยู่จํานวน 2,210 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย รบัฟังไม่ได้ว่า

บรษิัทยอมรบัสภาพหน้ีเพราะเป็นข้อเสนอทางเลอืกในการแก้ปัญหาหลายแนวทางซึ่งยงัไม่เป็นที่ยุต ิ   

จงึถอืเป็นขอ้พพิาททีต่อ้งนําเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ 

20 กมุภาพนัธ์ 2550  บรษิทัไดย้ืน่คาํรอ้งขอใหศ้าลปกครองกลางมคีําสัง่กําหนดมาตรการหรอืวธิกีาร

คุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวเป็นกรณฉุีกเฉินใน 2 ประเดน็ ดงัน้ี 

1. บรษิัทขอให้ศาลปกครองกลางมคีําสัง่ระงบัการใช้สิทธบิอกเลกิสญัญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน.    

ในกรณีที่บริษัทยงัมิได้ชําระค่าปรบัจากการปรบัผังรายการและดอกเบี้ยในค่าส่วนต่างจํานวน

ประมาณหน่ึงแสนลา้นบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะได้มคีําชีข้าดและขอ้พพิาทดงักล่าวถงึ

ทีสุ่ดตามกฎหมาย  

2. บรษิทัขอใหศ้าลปกครองกลางมคีาํสัง่กําหนดระยะเวลาเพื่อใหบ้รษิทัชําระค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ

ส่วนต่างจาํนวน 2,210 ลา้นบาท ใหแ้ก่ สปน.ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีศ่าลไดม้คีาํสัง่ในเรือ่งน้ี 

21 กมุภาพนัธ์ 2550  ศาลปกครองกลางมคีําสัง่ไม่รบัคํารอ้งขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรอืวธิกีาร

คุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชัว่คราวและคําร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน โดยมีข้อวินิจฉัยว่าการที่ สปน.         

จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ นัน้ หากบรษิัทเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ        

ไม่ชอบก็ย่อมมสีทิธเิรยีกค่าเสยีหายจากการบอกเลกิสญัญาเข้าร่วมงานฯ ดงักล่าวได้ ส่วนกรณีที ่

สปน.เรยีกให้ผู้ร้อง (บรษิัท) ชําระค่าปรบัและดอกเบี้ยค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่างรวมทัง้     

ขอให้ศาลกําหนดระยะเวลาเพื่อให้บรษิัทสามารถชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการจํานวน 2,210 ล้าน

บาท ใหแ้ก่ สปน.ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีศ่าลไดม้คีําสัง่นัน้ ศาลเหน็ว่าเป็นกรณีระหว่างบรษิทัและ 

สปน.ที่จะเจรจาตกลงกนั และหากบรษิัทเห็นว่าไม่ต้องชําระหรอืขอผ่อนผนัการชําระหน้ีก็เป็นสทิธ ิ  

ที่ดําเนินการไปตามขัน้ตอนของสญัญาเข้าร่วมงานฯ และกระบวนการตามกฎหมายต่อไป จงึไม่ม ี 

เหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคําสัง่กําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของบริษัท             
ขณะดําเนินการ ซึ่งคําสัง่ศาลปกครองกลางดงักล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยบรษิัทไม่อาจอุทธรณ์คําสัง่

ดงักล่าวได ้
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7 มีนาคม 2550  สปน.มหีนังสอืบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ และแจง้ให้บรษิทัดําเนินการชําระหน้ี 

และส่งมอบทรพัย์สนิที่บรษิัทมไีว้ใช้ในการดําเนินกิจการตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ คืนให้แก่ สปน.

ภายในเวลาที่ สปน.กําหนดตามมตขิองคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 6 มนีาคม 2550 (24.00 น. ของวนัที ่ 

7 มนีาคม 2550) ซึ่งการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ดงักล่าวเป็นเหตุใหบ้รษิทัจาํเป็นต้องหยุดการ

ดาํเนินธุรกจิสถานีโทรทศัน์ในระบบยเูอชเอฟนบัแต่นัน้มา  

28 มีนาคม 2550  บรษิทัไดม้หีนังสอืถงึ สปน. โดยไดโ้ตแ้ยง้ว่าการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ของ 

สปน. และการเรยีกรอ้งให้บรษิทัต้องชําระหน้ีจํานวนกว่าแสนล้านบาทให้แก่ สปน. ซึ่ง สปน.นํามา

เป็นเหตุบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ นัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายและขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ เน่ืองจาก

บรษิัทมไิด้กระทําการใดๆ ซึ่งเป็นการผดิสญัญาเข้าร่วมงานฯ บรษิัทมไิด้เห็นด้วยกบัการบอกเลกิ

สญัญาเขา้รว่มงานฯ อนัเป็นการกระทาํอนัไม่ชอบดงักล่าว และโดยทีก่ารบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ 

ของ สปน. เป็นการกระทําซึ่งเป็นเหตุให้กิจการของบรษิัทได้รบัความเสยีหาย สปน. จงึต้องรบัผดิ   

แก่บรษิทัและบรษิทัไดส้งวนสทิธใินการดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

30 มีนาคม 2550  สปน.ไดย้ื่นฟ้องคดต่ีอศาลปกครองกลางคดหีมายเลขดําที ่640/2550 เรยีกรอ้งให้

บริษัทชําระหน้ีที่กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่างจํานวน 2,210 ล้านบาท          

และค่าอนุญาตให้ดําเนินการงวดที่ 12 จํานวน 677 ล้านบาท (นับจากวนัที่คณะอนุญาโตตุลาการ     

มคีําชี้ขาดจนถึงวนัที่ 7 มนีาคม 2550) ค่าดอกเบี้ยรอ้ยละ15 ของค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง

จํานวน 562 ล้านบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด จนถึงวันที่ฟ้องคดีวันที ่        

30 มนีาคม 2550) ค่าปรบัผงัรายการจํานวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่าทรพัย์สนิส่งมอบไม่ครบ

จํานวน 656 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินที่ส่งมอบไม่ครบ    

นับแต่วนัฟ้องจนกว่าจะชําระเงนิเสรจ็สิ้น ซึ่งกรณีมูลค่าทรพัย์สินที่ส่งมอบไม่ครบเป็นประเด็นใหม ่    

ที ่สปน. ไมเ่คยเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชาํระหน้ีมาก่อน รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 101,865 ลา้นบาท  

24 เมษายน 2550  บรษิทัยืน่คาํรอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหแ้ต่งตัง้อนุญาโตตุลาการแทน สปน.และ

ขอให้ศาลปกครองกลางมคีําบงัคบัให้ สปน.ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามสญัญา  

เขา้รว่มงานฯ 

8 พฤษภาคม 2550  บรษิัทยื่นคําฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที่ 910/2550      

กรณี สปน.ไม่นําขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรใีห้ความเหน็ชอบก่อนลงนามสญัญา จนเป็นเหตุให้

บรษิทัไดร้บัความเสยีหาย โดยเรยีกค่าเสยีหาย 119,252 ลา้นบาท  

9 พฤษภาคม 2550  บริษัทยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาท     

หมายเลขดําที่ 46/2550 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมคีําวนิิจฉัยชี้ขาดกรณี สปน.ใช้สทิธบิอกเลกิสญัญา
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เขา้ร่วมงานฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ และความไม่ถูกต้องในการเรยีกรอ้งให้

บรษิทัชาํระค่าส่วนต่าง ดอกเบีย้ ค่าปรบัมลูค่าทรพัยส์นิทีส่่งมอบไมค่รบ และบรษิทัขอเรยีกค่าเสยีหาย

จาก สปน.จํานวน 21,814 ล้านบาท พร้อมทัง้ขอให้ชดเชยความเสยีหายโดยให้บรษิัทได้กลบัเข้า

ดาํเนินการสถานีโทรทศัน์ระบบยเูอชเอฟต่อไปจนครบอายตุามสญัญาเขา้รว่มงานฯ 

30 พฤษภาคม 2550  คดหีมายเลขดาํที ่910/2550 ซึง่บรษิทัเป็นผูฟ้้องคดปีระเดน็ที ่สปน.ไมนํ่าขอ้ 5 

วรรคสี่ เสนอคณะรฐัมนตรใีห้ความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมคีําสัง่ไม่รบัคําฟ้องไว้พิจารณา

เน่ืองจากเกนิกว่าอายคุวาม 10 ปี (สญัญาเขา้รว่มงานฯ มผีลผกูพนัตัง้แต่ 3 กรกฎาคม 2538) 

22 มิถุนายน 2550  ศาลปกครองกลางมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ที่ สปน.      

เป็นผูฟ้้องคด ีเรยีกรอ้งให ้บรษิทัชําระหน้ีทีก่ล่าวอ้าง ไดแ้ก่ ค่าอนุญาตใหด้ําเนินการส่วนต่าง ดอกเบี้ย

รอ้ยละ15 ของค่าอนุญาตใหด้ําเนินการส่วนต่าง ค่าปรบัผงัรายการ และมูลค่าทรพัยส์นิทีส่่งมอบไม่ครบ      

รวมทัง้สิ้น 101,865 ล้านบาทเพื่อให้คู่ส ัญญาเข้าร่วมงานฯ ไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ    

ตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาเขา้ร่วมงานฯ  

10 กรกฎาคม 2550  ศาลปกครองกลาง ไดม้คีําสัง่แต่งตัง้ นายวชิช ์จรีะแพทย 3์9 เป็นอนุญาโตตุลาการ 

แทน สปน. ในขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 1/2550 และให้ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  

ในกรณีข้อพิพาทเรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพาท  

หมายเลขที ่1/2550 ต่อไป 

11 กรกฎาคม 2550  บรษิัทยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมคีําสัง่ไม่รบั

ฟ้องคดหีมายเลขดําที่ 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดหีมายเลขดําที่ 910/2550 เป็นคดทีี่

บริษัทเป็นผู้ฟ้องคดีประเด็นที่ สปน.ไม่นําข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรฐัมนตรีให้ความเห็นชอบ          

จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย) 

24 กรกฎาคม 2550  สปน.ยื่นอุทธรณ์คําสัง่ของศาลปกครองกลางทีต่ดัสนิใหจ้าํหน่ายคดหีมายเลขดํา 

ที่  640/2550 ต่อศาลปกครองสูงสุด และยื่นคําร้องขอคุ้มครองชัว่คราวให้หยุดกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการเพื่อรอคาํสัง่ของศาลปกครองสงูสุด 

17 สิงหาคม 2550  สปน.ยื่นอุทธรณ์คําสัง่ของศาลปกครองกลางที่ได้มีคําสัง่แต่งตัง้ นายวิชช ์          

จรีะแพทย3์ 9 เป็นอนุญาโตตุลาการแทน สปน. ในขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 1/2550 และอุทธรณ์คดัคา้น

คําสัง่ให้ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีข้อพิพาทเรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้

ดาํเนินการส่วนต่าง และดอกเบีย้ ตามขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่1/2550 ต่อไป 
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29 ตุลาคม 2550  บรษิัทยื่นคํารอ้งขอให้ศาลปกครองกลางมคีําสัง่กําหนดมาตรการคุ้มครองเพื่อ

บรรเทาทุกขช์ัว่คราวฉุกเฉิน เพื่อมใิหร้า่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย มผีลใช้บงัคบัก่อนมคีําพิพากษาในคดีของบรษิัทเน่ืองจากคณะรฐัมนตรไีด้มมีติ

อนุมตัหิลกัการร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2550 และจะนําเสนอสภานิตบิญัญตัิ

แห่งชาติในวนัที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยบรษิัทได้ให้เหตุผลในคําร้องว่า หากร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวผ่ านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้ เป็นกฎหมายแล้ว จะมีผลให้คําวินิจฉัยของ              

คณะอนุญาโตตุลาการ หรอืคําพพิากษาของศาลปกครองในขอ้พพิาท หรอืคดรีะหว่างบรษิัทกบั สปน.         

ทีเ่กดิขึน้หลงัจากวนัที ่31 ตุลาคม 2550 ทีเ่กี่ยวกบัขอ้เรยีกรอ้งค่าเสยีหายขอ้หน่ึงของบรษิทัซึง่บรษิทั

ได้เรียกร้องให้ สปน.ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทโดยการอนุญาตให้บริษัทกลับเข้าดําเนินการ

สถานีโทรทศัน์ระบบยเูอชเอฟ โดยใชค้ลื่นความถี่และทรพัยส์นิอุปกรณ์เครอืข่ายเดมิต่อไปจนครบตาม

กําหนดระยะเวลาในสญัญาเข้าร่วมงานฯ เดมิ ไม่อาจมผีลบงัคบัได้อีกต่อไป เน่ืองจากบรรดาทรพัย์สนิ

ต่างๆ รวมถงึสทิธ ิหน้าที ่และภาระผูกพนัของบรษิทัตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ จะตกเป็นของรฐัตาม

บทเฉพาะกาลมาตรา 56 แห่งรา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว บรษิทัจงึขอใหศ้าลปกครองกลางพจิารณา

ไต่สวนฉุกเฉินและมคีาํสัง่ใหร้ะงบัหรอืหามาตรการหยดุดาํเนินการหรอืหยดุการเสนอรา่งกฎหมายรา่ง

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้สภานิติบัญญัติ

แห่งชาตพิจิารณาโดยเร่งด่วน  ตามแต่วธิกีารทีศ่าลปกครองกลางจะเหน็สมควรจนกว่าคดจีะถงึทีสุ่ด

หรอืศาลปกครองกลางจะมคีาํสัง่เป็นอยา่งอื่น  

30 ตุลาคม 2550  ศาลปกครองกลางมีคําสัง่ไม่รบัคําร้องขอคุ้มครองฉุกเฉินดังกล่าวของบรษิัทโดย     

ให้เหตุผลว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการกระทําในหน้าที่ของสมาชิกสภา     

นิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นการใช้อํานาจทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มิใช่การใช้อํานาจ           

ทางปกครอง จึงไม่มีเหตุผลอันควรและเพียงพอที่ศาลจะมีคําสัง่ระงบัการดําเนินการของสภา        

นิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดแ้ละปัจจุบนัขอ้พพิาทนัน้อยู่ในระหว่างการพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 

จงึไมม่เีหตุผลสมควรทีศ่าลปกครองกลางจะมคีาํสัง่กําหนดมาตรการคุม้ครองตามทีบ่รษิทัรอ้งขอมาได ้

31 ตุลาคม 2550  ร่างพระราชบญัญตัอิงค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ดังกล่าว ได้ผ่านการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอยู่ระหว่างการออกประกาศใน           

ราชกจิจานุเบกษาใหม้ผีลบงัคบัใชต่้อไป 

14 พฤศจิกายน 2550  ศาลปกครองสูงสุดได้มคีําสัง่ยนืยนัตามศาลปกครองกลาง โดยแต่งตัง้      

นายวชิช์ จรีะแพทย 3์9 เป็นอนุญาโตตุลาการ แทน สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ดงันัน้     

ขอ้พพิาทเรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ย ตามขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่

1/2550 จงึต้องดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดหีมายเลขดําที่ 910/2550 

ศาลปกครองสูงสุดได้มคีําสัง่เช่นเดียวกับศาลปกครองกลางโดยไม่รบัพิจารณาคําอุทธรณ์ในคด ี      

หน้า 21 
 



   รายงานประจาํปี 2557                                                                      เอกสารแนบ 2  

 

ทีบ่รษิทัฟ้องกรณี สปน.ไม่นําขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบก่อนลงนามสญัญาร่วมงานฯ 

เพราะเหตุขาดอายคุวาม 

19 ธนัวาคม 2550  ศาลปกครองสูงสุดไดม้คีําสัง่ยนืยนัตามศาลปกครองกลางโดยมคีําสัง่ใหจ้าํหน่าย

คดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ซึ่ง สปน.เป็นผู้ฟ้องคดีฟ้องให้บริษัทชําระหน้ีที่กล่าวอ้างจํานวน 

101,865 ล้านบาท  ดงันัน้ขอ้พพิาทเรื่องภาระหน้ี อนัประกอบดว้ย ค่าปรบั ค่าอนุญาตใหด้ําเนินการ

ส่วนต่าง  ดอกเบี้ย  และมูลค่าทรพัย์สินส่งมอบไม่ครบ และการบอกเลิกไม่ชอบ ตามข้อพิพาท

หมายเลขดําที่ 1/2550 และ ข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จงึต้องดําเนินการตามกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการต่อไป 

ปี 2551 15 มกราคม 2551  พระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไดม้ี

การประกาศใช้ในราชกจิจานุเบกษาและมผีลบงัคบัใช้เป็นกฎหมายแล้ว มผีลให้คําวนิิจฉัยของคณะ

อนุญาโตตุลาการหรอืคําพพิากษาของศาลปกครองในขอ้พพิาทหรอืคดรีะหว่างบรษิทักบั สปน. ทีเ่กดิขึน้

หลงัจากวนัที่ 15 มกราคม 2551 ที่เกี่ยวกับข้อเรยีกร้องค่าเสียหายข้อหน่ึงของบรษิัทซึ่งบรษิัทได้

เรียกร้องให้ สปน. ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทโดยการอนุญาตให้บริษัทกลับเข้าดําเนินการ

สถานีโทรทศัน์ระบบยเูอชเอฟ โดยใชค้ลื่นความถี่และทรพัยส์นิอุปกรณ์เครอืข่ายเดมิต่อไปจนครบตาม

กําหนดระยะเวลาในสญัญาเข้าร่วมงานฯ  เดมิ ไม่อาจมผีลบงัคบัได้อกีต่อไป เน่ืองจากบรรดาทรพัยส์นิ

ต่างๆ รวมถงึสทิธ ิหน้าที่ และภาระผูกพนัของบรษิทัตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ จะตกเป็นของรฐัตาม

บทเฉพาะกาลมาตรา 56 แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม บรษิัทยงัคงมีคดีความ

ฟ้องร้องกับ สปน.ที่ย ังดําเนินต่อไปในกระบวนการยุติธรรม และข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้ออื่นๆ          

ทีเ่รยีกรอ้งให ้สปน.ชดเชยค่าเสยีหายโดยชาํระคนืเป็นเงนิสดหรอืการขอชดเชยโดยวธิอีื่นใหแ้ก่บรษิทั

ยงัคงมผีลทางกฎหมายอยู ่หากคณะอนุโตตุลาการมคีาํวนิิจฉยัชีข้าดตามทีบ่รษิทัเรยีกรอ้ง 

 2 เมษายน 2551  คณะกรรมการของบรษิัท มีมติ ให้บรษิัท มีเดีย คอนเน็คซ์ จํากัด ลดทุนจด

ทะเบยีน 3 ใน 4 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด เป็นจาํนวนรวมสุทธ ิ37.5 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีน 

50 ล้านบาท (ชําระเต็มมูลค่า) เหลือ 12.50 ล้านบาท โดยเป็นการลดจํานวน หุ้นลงจากเดิม 

5,000,000 หุน้ คงเหลอื 1,250,000 หุน้ โดยมมีลูค่าหุน้ละ 10 บาทเท่าเดมิ  

 30 ตุลาคม 2551  สปน.ได้ยื่นคําร้องเลขที่ ค 9/2551 ขอคุ้มครองชัว่คราวต่อศาลปกครองกลาง     

โดยรอ้งขอให้ศาลปกครองกลาง มคีําสัง่ห้ามไม่ให้บรษิัทซึ่งเป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นที่ดนิดงักล่าว   

ในปัจจุบนั กระทํานิตกิรรมใดๆ เกี่ยวกบัที่ดนิ ที่อําเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา และอําเภอเพญ็ 

จงัหวดัอุดรธานี โฉนดทีด่นิที ่25168 และ 29554 ก่อนขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่46/2550 จะมคีาํชีข้าด

และถงึที่สุด และขอให้มคีําสัง่แจง้ไปยงัเจา้พนักงานที่ดนิจงัหวดันครราชสมีา และเจา้พนักงานที่ดนิ

จงัหวดัอุดรธานี ห้ามจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวไว้ชัว่คราวก่อนม ี       
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คาํชีข้าดขอ้พพิาท โดยกล่าวอ้างสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 1.1 วรรคสอง ทีก่ําหนดเงื่อนไขไวว้่า “ทีด่นิ 

อาคาร อุปกรณ์ในการดําเนินการ และทรพัย์สนิอื่นใดที่ผู้เข้าร่วมงานได้ดําเนินการจดัหาหรอืได้มา

หรอืมไีวเ้พื่อดาํเนินการสถานีวทิยโุทรทศัน์ ตามสญัญาน้ี ไมว่่าก่อนหรอืหลงัวนัลงนามในสญัญาใหต้ก

เป็นกรรมสทิธิข์อง สปน. นับแต่วนัที่ได้ตดิตัง้อุปกรณ์เสรจ็เรยีบรอ้ยและใช้งานได้ หรอืได้จดัหามา

โอกาสแรก แต่ไม่ช้ากว่าวันเริม่ดําเนินการ  ทัง้น้ี สปน.ตกลงให้ผู้เข้าร่วมงานมีสิทธิและหน้าที ่        

ในการครอบครองและใช้สอยทรพัย์สนิดงักล่าวในการดําเนินการสถานีวทิยุโทรทศัน์ภายใต้เงื่อนไข        

ของสญัญาน้ี”  

 3 กนัยายน 2551  คณะกรรมการของบรษิทั มมีตใิห ้เลกิกจิการบรษิทั มเีดยี คอนเน็คซ ์จาํกดั 

 25 พฤศจิกายน 2551  บรษิทัไดค้ดัคา้นคํารอ้งคํารอ้งหมายเลข ค 9/2551 ดงักล่าวโดยใหข้อ้เทจ็จรงิ

ว่า สปน. เป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญา โดยที่บรษิทั

มไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญา การบอกเลกิสญัญาเขา้รว่มงานฯ ของผูร้อ้ง เป็นการบอกเลกิสญัญาโดยมเีจตนา

ทีจ่ะเขา้ยดึและครอบครองการดําเนินการสถานีโทรทศัน์แทนบรษิทัเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เจตนา

ของผูร้อ้งไมสุ่จรติ เป็นการบอกเลกิสญัญาทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย จงึถอืไดว้่า สปน.เป็นฝ่ายปฏบิตัผิดิ

สญัญาก่อน ผลของการบอกเลกิสญัญาโดยไมช่อบยอ่มทาํใหคู้่สญัญากลบัคนืสู่ฐานะเดมิ ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา 391 ยอ่มถอืเสมอืนว่าคู่สญัญามไิดท้าํสญัญากนัมาตัง้แต่แรก สปน.

ไม่อาจกล่าวอ้าง หรอือาศยัเอาขอ้กําหนด ขอ้ตกลง รายละเอยีดในสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ที่ สปน.เป็น

ฝ่ายบอกเลกิสญัญา มาเรยีกรอ้งใหผู้ค้ดัคา้นปฏบิตัติามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ไดอ้กีต่อไป อกีทัง้สญัญา

เข้าร่วมงานฯ ก็มิได้มีข้อยกเว้นไว้ในกรณีที่ เมื่อสัญญาเลิกกันแล้วไม่ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม         

ดงันัน้ สปน.จงึไมอ่าจกล่าวอา้งสญัญาทีเ่ลกิกนัแลว้มาเรยีกรอ้งใหอ้กีฝ่ายหน่ึงปฏบิตัติามได ้

 25 ธนัวาคม 2551  ศาลปกครองกลาง ได้มคีําสัง่คุ้มครองชัว่คราว ห้ามบรษิทักระทํานิตกิรรมใด ๆ 

เกี่ยวกับที่ดิน อําเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมิา และอําเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี บรษิัทได้ยื่น

อุทธรณ์คาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสุด 

ปี 2552 29 มิถนุายน 2552  ศาลปกครองสงูสุด ยนืตามคําสัง่ศาลปกครองกลาง โดยตามทีใ่หม้คีําสัง่คุม้ครอง

ชัว่คราว ห้ามบรษิัทกระทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน อําเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา และ  

อําเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี 

4 มิถนุายน 2552  ตลท.ไดถ้อนชื่อหลกัทรพัยข์องบรษิทัออกจากกระดานซือ้ขายและยา้ยหลกัทรพัย์

ไปยงักลุ่ม NPG (Non-Performing Group) โดยบรษิทัยงัคงมสีถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนซึง่มหีน้าที่

ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ ตลท.ทุกประการ เน่ืองจากตามที่ปรากฏในงบการเงินไตรมาส 1       
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สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2552 ทีผ่่านการสอบทานโดยผูส้อบบญัช ีปรากฏว่าส่วนของผูถ้อืหุน้มคี่าน้อย

กว่าศูนยแ์ละมผีลขาดทุนสุทธจิากการดําเนินงานตดิต่อกนั 2 ปี 

ปี 2553 10 มิถุนายน 2553  บริษัทวางเงินประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ(เงนิประกันฯ) จํานวน 

5,412,839.79 บาท ตามทุนทรพัย์ที่แต่ละฝ่ายเรยีกร้องโดยคดิคํานวณจากฐานทุนทรพัย์ ที่บรษิัท

เรียกร้องจํานวน 21,814,198,932 บาท สําหรบัข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ไม่มีทุนทรพัย ์      

ไดว้างเท่ากบัขัน้ตํ่า อตัราทีก่ําหนดไวส้ําหรบัคดทีีไ่ม่มทุีนทรพัย ์คอื 20,000 บาท ต่อครัง้ โดยขอวาง 

5 ครัง้ รวมเป็นเงิน 100,000 บาท โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 บริษัทได้วางเงินประกันฯ    

จาํนวนดงักล่าวพรอ้มกบัขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่46/2550 

ปี 2554 9 กนัยายน 2554  ศาลปกครองกลางได้มคีําสัง่คดหีมายเลขดําที่ ค 7/2554 และคดหีมายเลขแดง    

ที ่ค 7/2554 ห้ามมใิห้บรษิทัทํานิตกิรรมเกี่ยวกบัทีด่นิโฉนดเลขที ่25168 ตําบลบา้นธาตุ อําเภอเพญ็   

จงัหวดัอุดรธานี และมคีาํสัง่แจง้ไปยงัเจา้พนักงานทีด่นิ จงัหวดัอุดรธานี หา้มจดทะเบยีนใดๆ เกีย่วกบั

ที่ดนิแปลงดงักล่าวไว้เป็นการชัว่คราว จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมคีําสัง่ชี้ขาดในข้อพิพาท

หมายเลขดาํที ่46/2550 

 24 พฤศจิกายน  2554  บริษัทได้เร่งรดักระบวนการพิจารณาคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ          

โดยขอคดัค้านการที่สถาบันอนุญาโตตุลาการจะอนุญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงนิประกันฯ 

ออกไป เน่ืองจากเห็นว่า สปน. มีเจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ      

มาแลว้มากถงึ 23 ครัง้ เป็นเวลายาวนานถงึสองปีเศษ จงึไม่มเีหตุผลสมควรทีจ่ะอนุญาตใหข้ยายเวลา

ออกไปอกี  

 2 ธนัวาคม 2554  สปน. ได้ยื่นคํารอ้งขอขยายเวลาวางเงนิประกนัฯ (ครัง้ที่ 24) โดยอ้างถงึหนังสอื

ขอขยายเวลาวางเงนิประกนัฯ (ครัง้ที่ 23) ที่ นร.1306/7334 ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2554 ซึ่ง สปน.ได้

ขอขยายเวลาวางเงนิประกนัฯ ออกไป อกี 60 วนั นับจากวนัที่ 28 กนัยายน 2554 แต่มไิด้รบัทราบ

หนังสอืแจง้คําสัง่อนุญาตจากสถาบนัอนุญาโตตุลาการและไดร้บัแจง้จากการประสานงานกบัพนักงาน

อยัการเจา้ของคดแีลว้ได้รบัแจง้ว่าไม่ทราบคําสัง่อนุญาตดงักล่าว ประกอบกบั สปน.ได้ประสานเป็น

การภายในกบัองค์กรกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยซึ่งมหีน้าที่ตามพ.ร.บ.ทวีี

สาธารณะฯ ในการสนับสนุนค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัขอ้พพิาทคดพีพิาทระหว่างบรษิทัและ สปน.ไดร้บัแจง้

ว่า ขณะน้ีสถานีโทรทศัน์ทวีไีทยอยู่ระหว่างการพจิารณาดําเนินการเตรยีมงบประมาณ เพื่อวางเป็น

เงนิประกนัฯ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ เน่ืองจากเป็นเงนิ

จาํนวนมาก จงึขอขยายระยะเวลาวางเงนิประกนัฯ ดงักล่าวออกไปอกี 60 วนันบัแต่วนัทีค่รบกําหนด 
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21 ธนัวาคม 2554  สถาบนัอนุญาโตตุลาการนัดหมายคู่พพิาทมาเจรจาไกล่เกลี่ยทําความตกลงกนั 

โดยมมีติที่เสนอให้ทัง้สองฝ่ายพิจารณา คอื การชะลอการดําเนินข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 

ออกไปก่อนเพื่อรอผลของขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 46/2550 เน่ืองจากเป็นประเดน็ที่เกี่ยวโยงกนักบั 

ขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 46/2550 และขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่46/2550 มเีน้ือหาครอบคลุมประเดน็

การตคีวามค่าปรบัในข้อพพิาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ด้วย อีกทัง้การรวมคดทีัง้สองเป็นไปได้ยาก 

โดยยงัคงมขีอ้โต้แยง้เรื่องอตัราการวางเงนิประกนัฯ ประกอบกบั ทัง้สองฝ่ายไม่ประสงค์ขอถอนคํา

เสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที่  1/2550 นอกจากน้ี เพื่ อให้ข้อพิพาทหมายเลขดําที่  46/2550      

ดําเนินกระบวนการต่อไปได้ จงึเสนอให้ทัง้สองฝ่ายไปพิจารณาการวางเงนิประกันฯ ในข้อพิพาท

หมายเลขดําที่ 46/2550 ฝ่ายละ 10 ล้านบาท อน่ึง บริษัทได้วางเงินประกันฯ ในคดีข้อพิพาท

หมายเลขดําที่ 46/2550 ไปแล้วเมื่อวนัที่ 10 มถุินายน 2553 จํานวน 5,412,839.79 บาท (คํานวณ

ตามทุนทรพัย์ที่แต่ละฝ่ายเรียกร้องโดยคิดคํานวณจากฐานทุนทรพัย์ที่บริษัทเรียกร้องจํานวน 

21,814,198,932 บาท) ยงัคงเหลอือกี 4,587,160.21 บาท 

 21 ธันวาคม 2554  บรษิัทยื่นคําอุทธรณ์ ในคดีหมายเลขแดงที่ ค 7/2554 ต่อศาลปกครองสูงสุด   

กรณีศาลปกครองกลางมคีําสัง่คุ้มครองชัว่คราวห้ามมใิห้บรษิทัทํานิตกิรรมเกี่ยวกบัโฉนดที่ดนิเลขที ่

25168 ตําบลบา้นธาตุ อําเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมคีําสัง่ชี้ขาดใน

ขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่46/2550 

 30 ธนัวาคม 2554  สปน.มหีนังสอืขอชะลอการดําเนินขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่1/2550 ออกไปก่อน

เพื่อรอผลขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่46/2550 ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอมา 

ปี 2555 17 มกราคม 2555 บรษิทัไดม้หีนังสอืขอชะลอการดําเนินขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 1/2550 เพื่อรอผล

ของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการเสนอมา ต่อมาสถาบัน

อนุญาโตตุลาการได้มคีําสัง่ให้ชะลอการดําเนินข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ตามที่บรษิัทและ 

สปน.เสนอไป และในวนัเดียวกัน สปน.ได้วางเงนิประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 

จํานวน 100,000 บาท และเงนิประกนัฯ ของข้อพพิาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จํานวน 10,000,000 

บาท พรอ้มทัง้วางเงนิค่าใชจ้า่ยของทัง้สองคด ีคดลีะ 15,000 บาท 

20 มกราคม 2555 บริษัทได้วางเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 เพิ่มอีก 

4,587,160.21 บาท รวมเป็น 10,000,000 บาท ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการแจง้มา 

 

13 กนัยายน 2555  สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มหีนังสอืถึงบรษิัทและสปน.เพื่อแจ้งประวตัิของ

อนุญาโตตุลาการทัง้ สองฝ่าย โดยแจ้งว่าหากบรษิัท หรอื สปน. ประสงค์จะคดัค้านคุณสมบตัิของ

อนุญาโตตุลาการอีกฝ่ายหน่ึงให้ยื่นคําคดัค้านเป็นหนังสือแสดงเหตุแห่งการคดัค้านมายงัสถาบนั
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อนุญาโตตุลาการภายในเวลาทีก่ําหนด ต่อมาเมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2555 บรษิทั ไดด้าํเนินการยื่น

คําร้องแจ้งความประสงค์ไม่คัดค้านคุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการฝ่ายสปน. ต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการจงึดําเนินการแจง้ต่ออนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายรบัทราบ  

และดาํเนินกระบวนการพจิารณาต่อไป 

ปี 2556 27 พฤษภาคม 2556  คณะอนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกนัคดัเลอืกรายชื่อบุคคลที่ประสงค ์   

จะแต่งตัง้เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยวิธกีารที่สถาบนัอนุญาโตตุลาการกําหนดให้มคีวาม     

พึงพอใจตรงกันสูงสุด ให้แต่งตัง้ นายเสมอ อินทรศักดิ ์ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้ทาบทาม         

และนายเสมอ อินทรศักดิ ์ได้ตอบรับเป็นประธานอนุญาโตตุลาการแล้ว พร้อมแนบประวัติ

อนุญาโตตุลาการสาํหรบัการขึน้ทะเบยีนใหท้ัง้สองฝ่ายทราบ หากฝ่ายใดมขีอ้คดัคา้น ขอใหย้ืน่หนงัสอื

แสดงเหตุแห่งการคดัคา้นภายใน 15 วนั  

12 มิถนุายน 2556  อัยการผู้รบัมอบอํานาจฝ่าย สปน. ขอขยายเวลาการพิจารณาว่าจะคัดค้าน

ประธานคณะอนุญาโตตุลาการหรอืไม ่และสถาบนัอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาออกไป 15 วนั  

 

28 มิถุนายน 2556  อัยการผู้รบัมอบอํานาจฝ่าย สปน. แถลงว่า สปน.ไม่มีข้อคัดค้านประธาน       

คณะอนุญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสทิธกิารคดัค้านไว้ในภายภาคหน้า หากตรวจสอบ

พบเหตุอนัทาํใหส้ามารถคดัคา้นประธานอนุญาโตตุลาการได ้ 

 

19 สิงหาคม 2556  อัยการผู้รบัมอบอํานาจฝ่าย สปน. ยื่นคําร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการว่า        

มขี้อมูลและข้อเท็จจรงิตามแบบประวตัิยงัไม่แจ้งชดัเพยีงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจรงิของ

ประธานอนุญาโตตุลาการเพิม่เตมิ  

 

20 กนัยายน 2556  นายเสมอ อินทรศักดิ ์ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ได้ชี้แจงรายละเอียด

เพิ่มเติมตามที่อัยการผู้รบัมอบอํานาจฝ่าย สปน. สอบถาม โดยสรุป ประธานอนุญาโตตุลาการ        

คู่สมรส และบุตร ไมเ่คยถอืหุน้และหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทัผูเ้รยีกรอ้งกรณใีด ๆ มาก่อนทัง้สิน้  

 

8 ตลุาคม 2556  นางสาวมานิดา ซมิเมอรแ์มน อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัผูเ้รยีกรอ้ง ไดช้ีแ้จงขอ้มลู

และขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิตามที่อยัการผู้รบัมอบอํานาจฝ่าย สปน. ขอให้ชี้แจงเพื่อนํามาประกอบการ

พจิารณาใหมว่่า จะคดัคา้นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัหรอืไม ่ 

 

16 ตุลาคม 2556  บรษิัท ได้ร้องขอความเป็นธรรมในการเร่งรดัการดําเนินกระบวนพิจารณาคด ี    

ข้อพิพาทที่ 46/2550 ต่ออัยการสูงสุด เน่ืองจากข้อพิพาท ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทตัง้แต่ปี 2550 

ตราบถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 6 ปี แต่ข้อพิพาทยงัไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการ

หน้า 26 
 



   รายงานประจาํปี 2557                                                                      เอกสารแนบ 2  

 

พจิารณาข้อพิพาทแห่งคดไีด้ จงึขอให้พนักงานอยัการผู้รบัมอบอํานาจฝ่าย สปน. ดําเนินกระบวน

พจิารณาไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม เพื่อให้การพจิารณาวนิิจฉัยชี้ขาดสามารถเริม่ต้นและเสรจ็สิ้น

ตามทีก่ฎหมายกําหนดต่อไป  

 

28 ธนัวาคม 2556  สํานักระงบัขอ้พพิาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ได้ส่งหนังสอืแจง้ว่า เมื่อวนัที ่   

6 ธันวาคม2556 สปน. ได้มีหนังสือขอคัดค้านประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการ      

ฝ่ ายบริษัท  ในการดําเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในชั ้น น้ี  และขอให้มีการตั ้ง

อนุญาโตตุลาการแทนตามขัน้ตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 

 

ปี 2557 14 มกราคม 2557  บรษิัทได้รบัหนังสอืแจ้งจากสํานักระงบัข้อพิพาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ     

ว่า เมื่อวนัที ่6 มกราคม 2557 ประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั ไดม้หีนังสอื    

ขอลาออกจากการเป็นอนุญาโตตุลาการ ในขอ้พพิาทระหว่างบรษิทัและ สปน. 

 

22 มกราคม 2557  บรษิัทได้รบัหนังสอืแจ้งจากสํานักระงบัข้อพิพาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ      

ว่า เมื่อวนัที่ 15 มกราคม 2557 อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิัท ได้มหีนังสือขอลาออกจากการเป็น

อนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาท ระหว่าง บริษัทและสปน. และสํานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบัน

อนุญาโตตุลาการ ไดม้คีาํสัง่ใหบ้รษิทัดาํเนินการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการคนใหมแ่ทนอนุญาโตตุลาการ

คนเดมิทีถ่อนตวั  

 

21 มีนาคม 2557  บรษิัทได้ดําเนินการยื่นคําร้องขอแต่งตัง้ ศ.พิเศษ ดร. กมลชยั รตันสกาววงศ ์   

เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั  

 

8 กรกฎาคม 2557  สถาบนัอนุญาโตตุลาการได้มหีนังสอืแจง้มายงับรษิทัว่า เมื่อวนัที่ 26 มถุินายน 

2557 สปน. ได้ยื่นคําแถลงว่าไม่ประสงค์จะคดัค้านอนุญาโตตุลาการของฝ่ายบรษิัท แต่สงวนสทิธิ

คดัคา้นหากตรวจพบเหตุอนัทําใหส้ามารถคดัคา้นไดใ้นภายหลงั และทางสถาบนัอนุญาโตตุลาการได้

กําหนดวนัให้อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัเสนอรายชื่อประธานอนุญาโตตุลาการคนกลาง จํานวน 3 

คน ภายในวนัที ่15 สงิหาคม 2557  

 

8 สิงหาคม 2557  ไอทีวีได้ยื่นคําร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอสอบถามความคืบหน้าของ     

คดขีอ้พพิาทเน่ืองจากไดย้ื่นขอ้พพิาทตัง้แต่ปี 2550 ตราบถงึปัจจุบนัรวมเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปี 

แต่ข้อพิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้ จึงขอให้สํานักงาน      

ระงบัข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการกรุณากําชบัฝ่าย สปน.ให้ดําเนินคดีข้อพิพาทด้วยความรวดเร็ว    

เพื่อประโยชน์แห่งความยตุธิรรม 
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12 กนัยายน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกันคดัเลือกรายชื่อบุคคลที่ประสงค ์    

จะแต่งตัง้เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยทาบทาม นายสมบัติ เดียวอิศเรศ และ นายสมบัต ิ  

เดยีวอศิเรศ ไดต้อบรบัเป็นประธานอนุญาโตตุลาการแลว้  

 

12 ธนัวาคม 2557 นายสมบตั ิเดยีวอศิเรศ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการอย่าง

เป็นทางการ คณ ะอนุญาโตตุลาการจึงได้กํ าหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์          

กระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการ และวนันดัสบืพยานของคู่พพิาททัง้สองฝ่ายในปี พ.ศ.2558 

 

ปี 2558        2 มีนาคม 2558  ไอทีวีได้ยื่นคําร้องขอถอนคําเสนอข้อพิพาทที่ 1/2550 เน่ืองจากคดีข้อพิพาทที ่

46/2550 มปีระเดน็ขอ้พพิาทที่ครอบคลุมถงึประเดน็ข้อพพิาทที่ 1/2550 และคดขีอ้พพิาทที่ 1/2550 

เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อนที่ สปน. จะใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาเข้าร่วมงาน ฯ จงึไม่จําเป็นที่จะต้อง

ดําเนินคดใีนขอ้พพิาทที ่1/2550 อกีต่อไป รวมทัง้ขอใหม้คีําสัง่คนืค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการใหแ้ก่

ไอทีวีเป็นกรณีพิเศษ โดยสถาบนัอนุญาโตตุลาการได้มคีําสัง่ว่า หาก สปน. ประสงค์ที่จะคดัค้าน      

ใหด้าํเนินการยืน่คาํคดัคา้นภายใน 15 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าไมค่ดัคา้นและจะไดม้คีาํสัง่ต่อไป 

 

แมว้่ากระบวนการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการ และคดัเลอืกประธานอนุญาโตตุลาการ ที่ผ่านมาจะมอุีปสรรค

อนัเกดิจากคู่ความในขอ้พพิาทดงักล่าว บรษิทัพรอ้มที่จะให้ความร่วมมอือย่างเต็มที่ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ       

เพื่อให้กระบวนการพจิารณาข้อพพิาทสบืพยานข้อเท็จจรงิที่กําลงัจะเริม่ต้นขึ้นในปี 2558 น้ีเป็นไปอย่างรวดเรว็ 

และใหม้กีารวนิิจฉยัชีข้าดจากคณะอนุญาโตตุลาการจนเกดิขอ้ยตุใินทีสุ่ด 
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