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1. ข้อมลูของบริษทั 

 

 1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั  

ช่ือบริษทั         :  บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน)  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ        : เคยประกอบธุรกิจสถานีวทิยุโทรทศัน์ระบบยูเอชเอฟ (UHF) ภายใต้

สญัญาเขา้รว่มงานและดําเนินการสถานีวทิยุโทรทศัน์ระบบ ย ูเอช เอฟ 

(สัญญาเข้าร่วมงานฯ) ในลักษณะ สร้าง-โอน-ดําเนินงานที่ทํากับ

สํานักงานปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี(สปน.) ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2538 

เป็นระยะเวลา 30 ปี  สิ้นสุดวันที่  3 กรกฎาคม 2568 โดยใช้ชื่ อ 

สถานีโทรทศัน์ ไอทวี ี 

สถานะปัจจบุนั : ตั ้งแต่วันที่  7 มีนาคม 2550 เวลา 24.00 น. บริษัทจําเป็นต้องหยุด         

การประกอบธุรกจิ สถานีโทรทศัน์ไอทวี ีสบืเน่ืองมาจากการบอกเลกิสญัญา

เข้าร่วมงานฯ ของ สปน. และต่อมา คณะกรรมการตลาดหลักทรพัย ์      

แห่งประเทศไทย มีมติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่24 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป  

ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที่  1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชัน้  6 ถนนวิภาวดีร ังสิต          

แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107541000042 

เวบ็ไซตบ์รษิทั : www.itv.co.th  

โทรศพัท ์ : (66) 2791 1795-6 

โทรสาร : (66) 2791 1797 

ทุนจดทะเบยีน : 7,800,000,000 บาท 

ทุนทีอ่อกและเรยีกชําระแลว้ : 6,033,487,000 บาท 

มลูค่าทีต่ราไวต่้อหุน้ : 5 บาท 

 

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

ทุนทีอ่อกและเรยีกชําระแลว้ : 25,000,000 บาท 

มลูค่าทีต่ราไวต่้อหุน้ : 100 บาท 

สดัส่วนการถอืหุน้ : รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ 
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 1.3 ขอ้มลูผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ใหญ่ 9 รายแรกของบรษิทั ไอทวี ีจาํกดั (มหาชน) ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนล่าสุด 

วนัที ่3 เมษายน 2558 จดัทําโดยบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ปรากฎดงัน้ี 
 

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น % ถือหุ้น 

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

2 GOLDMAN SACHS & CO 52,220,694  4.33 

3 นายณฤทธิ ์เจยีอาภา 26,628,000 2.20 

4 บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อผูฝ้าก 25,135,900  2.08 

5 NORTRUST NOMINEES LIMITED 23,117,100  1.92 

6 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 17,885,990  1.48 

7 นายวนิัย คลอ่งประกจิ 8,171,300 0.68 

8 นายประเสรฐิ โลหะวบิลูทรพัย ์ 7,060,000 0.58 

9 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 6,895,000 0.57 
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2. รายละเอียดโดยย่อเก่ียวกบัคณะกรรมการ 

ช่ือ – สกลุ                 นายสมคิด หวงัเชิดชวูงศ ์ 
(ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ตัง้แต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 ครบวาระ  

และถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการเป็นครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2558) 

อาย/ุ ปี  58 

ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

สดัส่วนการถือหุ้น (%)  -ไมม่-ี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  เนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภาแหง่ประเทศไทย 

ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Director Accreditation Program 50/2006 

ประสบการณ์ทาํงาน   

2550 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามบมจ.ไอทวี ี

2539 – ปัจจบุนั  ทนายความ สาํนกังานกฎหมาย สวุฒัน์สมคดิ 

2534 – 2538 ทนายความ สาํน ักกฎหมายอุดมวฒันา 

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 ครบวาระ        

และถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการเป็นครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2558) 

อายุ/ ปี  58 

ตาํแหน่ง  รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

สดัส่วนการถือหุ้น (%)  -ไมม่-ี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  เนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภาแหง่ประเทศไทย 

  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Director Accreditation Program 75/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน  

2550 – ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม บมจ. ไอทวี ี

2541 – ปัจจบุนั    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    นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2550 ครบวาระ 

และถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2556) 

อายุ/ ปี     48 

ตาํแหน่ง    กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 

สดัส่วนการถือหุ้น (%)   -ไมม่-ี 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ   ปรญิญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Director Accreditation Program 75/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน  

2550 – ปัจจบุนั    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    

และถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2557) 

อายุ/ ปี     50 

ตาํแหน่ง    กรรมการและกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

สดัส่วนการถือหุ้น (%)   0.0575 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ(MBA) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

Director Accreditation Program 75/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน  

2550 – ปัจจบุนั   กรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม บมจ.ไอทวี ี

2558 – ปัจจบุนั   หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั นาไทย โภคทรพัย ์

2548 – 2558                กรรมการ บจ. เค.อาร.์อนิโฟเทค  
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ช่ือ - สกลุ    นายวฒิุพร เด่ียวพานิช 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่10 เมษายน 2551 ครบวาระ    

และถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2556) 

อายุ/ ปี     63 

ตาํแหน่ง    กรรมการ 

สดัส่วนการถือหุ้น (%)   0.0124 

คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ   ปรญิญาโท สงัคมวทิยาประยุกต ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

Director Accreditation Program 75/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน  

2551 - ปัจจุบนั    กรรมการ บมจ. ไอทวี ี

2545 - ปัจจุบนั    กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิสมาคมคุม้ครองผูบ้รโิภคไทย 

2540 - ปัจจุบนั    นายกสมาคมสทิธผิูบ้รโิภค 

กรรมการ บจ. วคีอมเทค 

2534 - ปัจจุบนั    อปุนายกและกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัป์ 

2530 – 2540   กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. วรจกัรอนิเตอรเ์นชัน่แนล 

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

2524 – 2527   ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บจ. ไซมด์ารบ์ี ้(ประเทศไทย) 

2522 – 2524   ผูจ้ดัการฝ่ายขาย หสน.บกีรมิแอนดโ์ก 
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ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร      

ประวติัการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา      
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3. ตารางการถือหุ้นในบริษทัและบริษทัในเครือของกรรมการ 

 

 

 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน) บริษทั อารต์แวร ์มีเดีย จาํกดั 

จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 

31 ธ.ค. 57 
การเปลีย่นแปลงในปี 2558 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 
การเปลีย่นแปลงในปี 2558 

31 ธ.ค. 58 
เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 

1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ ประธานคณะกรรมการบรษิทั - - - - - - - - 

2. นายณทิธมิน หสัดนิทร ณ 

อยธุยา 

รองประธานคณะกรรมการ

บรษิทั 
- - - - - - - - 

3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบรษิทั 
- - - - - - - - 

4. นางรตันาพร นามมนตร ี กรรมการ 694,000 - - 694,000 - - - - 

5. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช กรรมการ 150,000 - - 150,000 - - - - 
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4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2558 ทีผ่่านมาคณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมทัง้สิน้ จาํนวน 4 ครัง้ โดยการเขา้รว่ม

ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั มดีงัน้ี 

 

 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัในปี 2558 มกีารจ่ายค่าตอบแทนดงัน้ี 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั จาํนวนเงิน (บาท) 

1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ 960,000 

2. นายณทิธมิน หสัดนิทร ณ อยธุยา 840,000 

3. นายวชิกรพุฒ ิรตันวเิชยีร 150,000 

4. นายสุเมธ ีอนิทรห์นู 150,000 

5. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช 600,000 

6. นางรตันาพร นามมนตร ี 600,000 

7. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช 600,000 

รวมทัง้สิน้                               3,900,000 

ชื่อ จาํนวนครัง้การประชุม 

ในระหว่างทีด่ํารงตําแหน่ง 

จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ 4 4 

2. นายณทิธมิน หสัดนิทร ณ อยธุยา 4 4 

3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช 4 4 

4. นางรตันาพร นามมนตร ี 4 4 

5. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช 4 4 
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6. พฒันาการและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 

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

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

บรษิทัสยามทวีแีอนดค์อมมวินิเคชัน่ส ์จาํกดั นําโดยธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิาก สปน. 

ให้เป็นผู้ดําเนินงานสถานีโทรทศัน์ภายใต้สญัญาเข้าร่วมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ  

(UHF – Ultra High Frequency) (สัญญาเข้าร่วมงานฯ) เป็นระยะเวลา 30 ปี เริม่ออกอากาศอย่างเป็นทางการ    

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 ในปี 2541 ได้เปลี่ยนชื่อบรษิัทเป็น บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) บรษิัทมีการ

เปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ําคญัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิและการบรหิารงาน ในระยะทีผ่่านมา ดงัน้ี 

ปี 2538 กลุ่มบริษัท สยามทีวีแอนด์คอมมิวนิเคชัน่ส์ จํากัด นําโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    

ได้รบัอนุมตัิให้เป็นผู้ดําเนินงานโครงการโทรทศัน์ช่องใหม่ระบบยูเอชเอฟจาก สปน. โดยได้ก่อตัง้ 

บรษิทั สยามอนิโฟเทนเมนท ์จาํกดั เพือ่ลงนามในสญัญาเขา้รว่มงานฯ เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2538  

ปี 2539 บริษัทได้ดําเนินการจัดตัง้สถานีวิทยุโทรทัศน์และได้เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที ่             

1 กรกฎาคม 2539  

ปี 2540 บรษิัทได้ติดตัง้สถานีส่งเพิ่มเติมที่อาคารเนชัน่ ถนนบางนา-ตราด และอาคารสินสาทร ซึ่งสามารถ

ครอบคลุมพืน้ทีบ่รกิารในกรุงเทพฯและปรมิณฑลบางส่วน   

ปี 2541 บริษัทมีสถานีส่งรวมทั ้งสิ้น  36 สถานี  สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่บริเวณภาคกลาง              

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยเพียงบางจังหวัดเท่านั ้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 คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเห็นชอบการแก้ไขสญัญาเข้าร่วมงานฯ ในเรื่องข้อจํากัดการโอนหุ้นของบรษิัท                 

ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย      

ซึง่คู่สญัญาไดล้งนามแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาเขา้ร่วมงานฯในเรื่องขอ้จํากดัการโอนหุ้นและการขยายเวลา

ชําระผลตอบแทนงวดแรก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 ซึ่งตัง้แต่วันที่บริษัทได้จัดตัง้ขึ้นจนถึง          

วนัที่มกีารลงนามแก้ไขสญัญาดงักล่าว มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งผู้ถือหุ้นและกรรมการของบรษิัท

หลายครัง้  
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  ต่อมาในปลายเดอืนมิถนุายน 2543 บรษิัทได้ปรบัโครงสรา้งหน้ีและโครงสรา้งทุน โดยการเพิ่มทุนของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ( ปัจจุบนัเปลีย่นชื่อเป็น 

บรษิัท อนิทชั โฮลดิ้งส์ จํากดั(มหาชน) ) (“อินทชั”) จํานวน 55 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมจํานวน 

550 ล้านบาท โดยมสีัดส่วนของทุนที่เพิ่มแต่ละฝ่าย จํานวน 288.71 ล้านบาท และ 261.29 ล้านบาท 

ตามลําดับ รวมเป็นทุนชําระแล้ว 1,550 ล้านบาท และได้มีการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วลง     

เหลอื 387.5 ลา้นบาท  

  18 กันยายน 2543  บริษั ทได้ เพิ่ มทุ นจดทะเบียนจาก 387.5 ล้ านบาท เป็น 4,500 ล้านบาท                  

โดยมทุีนชําระแล้ว 4,250 ล้านบาท และในเดือนพฤศจกิายน 2543 ได้มกีารเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) และ อนิทชัในราคาหุ้นละ 8.7692 บาท โดยมสีดัส่วนของทุนที่เพิม่ 

แต่ละฝ่าย จํานวน 464.15 ล้านบาท และ 420.1 ล้านบาทตามลําดับ และต่อมาในเดือนธนัวาคม 2543      

ไดข้ายหุน้เพิม่ทุนอกีครัง้ใหแ้ก่ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) และ อนิทชัในราคาหุน้ละ 8.7692 บาท 

โดยมีสัดส่วนของทุนที่เพิ่มแต่ละฝ่าย จํานวน 1,526.73 ล้านบาท และ 976.11 ล้านบาทตามลําดับ         

รวมเป็นทุนชาํระแลว้ทัง้สิน้ 4,250 ลา้นบาท 

  1 กนัยายน 2543  สถานีฯ ไดข้ยายเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการเป็น 24 ชัว่โมง นอกจากน้ี ในปี 2543 

บรษิทัได้ตดิตัง้สถานีส่งเพื่อเสรมิจุดบอดอกี 4 สถานีเพิม่เตมิจากสถานีเครอืข่ายหลกั 36 สถานี รวมเป็น

สถานีส่งทัง้สิน้ 40 สถานี ครอบคลุมประชากรทีส่ามารถรบัชมไดป้ระมาณรอ้ยละ 97 ของประชากรทัง้หมด

ในประเทศไทย 

ปี 2544 13 พฤศจิกายน 2544  อนิทชัได้ตกลงซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัจากธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

จํานวน 106,250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.6573 บาท รวมทั ้งได้ เสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท              

จากผู้ถอืหุ้นรายอื่นในราคาเดยีวกนั เป็นผลให้ อินทชัเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่สุด ต่อมาที่ประชุมวสิามญั       

ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2544 ไดม้มีตเิปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวต่้อหุน้จากเดมิ 10 บาทต่อหุน้ เป็น 5 บาทต่อหุน้ 

ทาํใหหุ้น้ทัง้หมดของบรษิทัเพิม่เป็น 1,200 ลา้นหุน้ โดยเป็นหุน้ทีช่าํระแลว้ 850 ลา้นหุน้  

ปี 2545 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2545  บริษัทเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไป จํานวน 300 ล้านหุ้น            

ในราคาหุ้นละ 6 บาท และในวนัที่ 13 มนีาคม 2545 บรษิัทได้เข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน   

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยทุนชาํระแลว้ 5,750 ลา้นบาท 

เมื่อวนัที ่11 พฤศจิกายน 2545 ไดจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั อารต์แวร ์มเีดยี จาํกดั โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อประกอบธุรกจิใหเ้ช่าอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติรายการวทิยโุทรทศัน์ และการถ่ายภาพยนตร ์ผลติรายการ

โทรทศัน์ ซือ้/ขาย ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์และจดักจิกรรมการตลาดอื่นๆ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท จาํนวน 

10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 99.93 ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 
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ปี 2546 16 มกราคม 2546  ได้เพิ่มทุนในบรษิัท อาร์ตแวร์ มเีดีย จํากัด จาก 1 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท     

โดยมหีุ้นทัง้หมด 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบรษิัทยงัคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คดิเป็นรอ้ยละ 

99.99 ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

1 กุมภาพนัธ์ 2546  บรษิัทได้ดําเนินการย้ายสํานักงานรวมทัง้สตูดิโอ จากอาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค 

พลาซ่า ไปยงัทีท่าํการใหม ่ณ อาคารชนิวตัรทาวเวอร ์3 เพื่อเป็นการรองรบัการขยายตวัของธุรกจิใหม้พีืน้ที่

สาํนกังานและสตูดโิอเพิม่ขึน้ 

26 กุมภาพันธ์ 2546  คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น       

ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 300 ล้านบาท เพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรร

ให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิัท (โครงการ ESOP) ทําให้ทุนจดทะเบียนของบรษิัทเพิม่ขึ้นจาก 

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

 16 ธนัวาคม 2546  คณะกรรมการบรษิัท มมีติอนุมตัิให้เพิม่ทุนจดทะเบียนบรษิัทเป็น 7,800 ล้านบาท  

แบ่งออกเป็น 1,560 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 300 ล้านหุ้น 

จดัสรรเป็นการเฉพาะเจาะจงใหก้บัพนัธมติรรว่มทุน 2 ราย ไดแ้ก่ นายไตรภพ ลมิปพทัธ ์จาํนวน 150 ลา้นหุน้  

และบริษัท กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“กันตนา”) จํานวน 150 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท         

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 3,000 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม แผนการขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะสําเร็จหรือไม ่    

ขึน้อยูก่บัผลการเขา้มาตรวจสอบ (Due Diligence) บรษิทั 

ทัง้น้ี หากกนัตนาไดเ้ขา้ซือ้หุน้ดงักล่าวแลว้ กนัตนารวมถงึครอบครวักลัยจ์าฤก ตกลงทีจ่ะไม่ผลติ และ/หรอื 

ไม่เป็นเจา้ของ และ/หรอื ไมจ่ดัหารายการต่างๆ ใหก้บัสถานีโทรทศัน์ช่องอื่น ยกเวน้รายการเท่าทีม่อียูเ่ดมิ

กบัสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 และสถานีโทรทศัน์ในต่างประเทศ 

ปี 2547 19 มกราคม 2547  การประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที ่1/2547 มมีตอินุมตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั

ในการจดัสรรหุน้สามญัใหมเ่ป็นการเฉพาะเจาะจงใหก้บัพนัธมติรรว่มทุนดงักลา่ว  

30 มกราคม 2547  คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีําวนิิจฉยัชีข้าดขอ้พพิาท ในประเดน็ที่ สปน.ไม่ปฏบิตัิ

ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รบัผลกระทบและให้ สปน.ชดเชย    

ความเสยีหายใหก้บับรษิทัโดยมสีาระสาํคญั ดงัน้ี  

 ให ้สปน. ชดเชยความเสยีหายโดยชําระเงนิใหแ้ก่บรษิทัจาํนวน 20 ลา้นบาท 

 ให้ปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 5 วรรคหน่ึงโดยในส่วนจํานวน

เงนิรบัประกันผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ตํ่ าให้ปรบัลดจากเดิมลงเหลือปีละ 230 ล้านบาท    
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และปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทนเหลืออัตรารอ้ยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและ  

ภาษีใดๆ โดยเปรยีบเทียบระหว่างจํานวนเงนิที่คํานวณได้ตามอตัราร้อยละ 6.5 ของรายได้

ก่อนหกัค่าใชจ้่ายและภาษีใดๆ กบัเงนิประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ตํ่า จาํนวนใดมากกว่า

ใหช้าํระตามจาํนวนทีม่ากกว่านัน้ 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.  

ไดโ้ดยไมต่อ้งถูกจาํกดัเฉพาะรายการขา่ว สารคด ีและสารประโยชน์ แต่บรษิทัจะตอ้งเสนอรายการ

ข่าว สารคด ีและสารประโยชน์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของเวลาออกอากาศทัง้หมด  ทัง้น้ีภายใต้

ขอ้บงัคบัของกฎระเบยีบทีท่างราชการออกใชบ้งัคบัแก่สถานีวทิยโุทรทศัน์โดยทัว่ๆ ไป  

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

กนัตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ได้รบั

อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 19 มกราคม 2547 อย่างไรก็ตามพันธมิตรธุรกิจทัง้สองราย   

ยงัคงผลติรายการโทรทศัน์ใหก้บับรษิทัต่อไป 

22 ธันวาคม 2548  คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนุมตัิให้บรษิัทจดัตัง้บรษิัทร่วมทุนแห่งใหม่ ชื่อบรษิัท   

มีเดีย คอนเน็คซ์ จํากัด (Media Connex Co., Ltd.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ         

สื่อโฆษณาและผลติเน้ือหา (content) ผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ โดยมทุีนจดทะเบยีน 50 ล้านบาท แบ่งเป็น 

5,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท มผีูร้่วมทุนไดแ้ก่ บรษิทั ไอทวี ีจาํกดั (มหาชน) บรษิทั ซ ีเอ โมบาย ลมิเิตด็ 

(CAM) ประเทศญี่ปุ่ น และมติซุย แอนด ์โค ลมิเิตด็ (MITSUI) ประเทศญี่ปุ่ น โดยมสีดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 

60 รอ้ยละ 25 และ รอ้ยละ 15 ตามลําดบั และได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในเดอืนมกราคม 2549 ซึ่งบรษิทั

ร่วมทุนดงักล่าวเป็นการนําทรพัยากรที่มอียู่ของบรษิัทไปขยายต่อธุรกจิ โดยอาศยัผู้ร่วมทุนจากประเทศ

ญี่ปุ่ นที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยแีละการให้บรกิารด้านการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ผ่านสื่อโฆษณา    

ทางโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

ปี 2549 23 มกราคม 2549  บรษิทัรบัทราบการขายหุน้สามญัของกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของอนิทชั ในฐานะทีอ่นิทชั

เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัซึง่ถอืหุน้อยู่คดิเป็นรอ้ยละ 52.93 ของทุนชาํระแลว้ของบรษิทั โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของอินทชั ได้ขายหุ้นอินทัชให้แก่บรษิัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด (ซีดาร์) และบรษิัท แอสเพน      

โฮลดิ้งส์ จํากัด (แอสเพน) อย่างไรก็ตาม ซีดาร ์และ แอสเพน ได้รบัการผ่อนผนัจากสํานักงาน ก.ล.ต.      

ไม่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรพัย์ทัง้หมดของกิจการของบรษิัทตามที่กําหนดใน ข้อ 8 ของประกาศ
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คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 53/2545 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีาร

ในการเข้าถือหลักทรพัย์เพื่อครอบงํากิจการ (Chain Principle) เน่ืองจาก คณะอนุกรรมการวินิจฉัย         

การเข้าถือหลักทรพัย์เพื่อครอบงํากิจการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ซีดาร์ และ แอสเพน มิได้ม ี       

ความประสงคท์ีจ่ะไดม้าซึง่ทัง้หลกัทรพัยข์องบรษิทัรวมถงึกรณีทีบ่รษิทัเป็นทรพัยส์นิทีไ่ม่เป็นสาระสําคญั

ของอนิทชั 

 9 พฤษภาคม 2549  ศาลปกครองกลางซึ่งเป็นศาลปกครองชัน้ต้น ไดม้คีําพพิากษาเพกิถอนคําชี้ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการฉบบัลงวนัที ่30 มกราคม 2547 ทัง้ฉบบั   

 7 มิถุนายน 2549  บรษิัทได้ยื่นคําอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้มีคําตัดสินกรณีข้อพิพาท       

ในประเดน็ที ่สปน.ไม่ปฏบิตัติามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 5 วรรคสี ่จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัผลกระทบ

และให ้สปน.ชดเชยความเสยีหายใหก้บับรษิทั  

13 ธันวาคม 2549  ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ          

ฉบบัลงวนัที ่30 มกราคม 2547 ทัง้ฉบบั เน่ืองจากมคีาํวนิิจฉัยว่าเงื่อนไขสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 5 วรรคสี ่

ไม่ได้ผ่านการนําเสนอคณะรฐัมนตร ีจงึไม่มผีลผูกพัน และมผีลให้คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ      

ถูกยกเลกิไป บรษิทัจงึต้องกลบัไปปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เดมิตามขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ 

ขอ้ 5 วรรคหน่ึง ในเรื่องการชําระค่าตอบแทนให ้สปน. โดยรบัประกนัผลประโยชน์  ตอบแทนขัน้ตํ่าปีละ 

1,000 ลา้นบาท หรอือตัรารอ้ยละ 44 ของรายไดก่้อนหกัค่าใชจ้า่ยและภาษ ีแลว้แต่จาํนวนใดจะมากกว่าและ

มผีลใหบ้รษิทัต้องกลบัไปปฏบิตัติามขอ้ 11 วรรคหน่ึง ที่กําหนดให้รายการข่าว สารคด ีและสารประโยชน์ 

จะตอ้งรวมกนัไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของเวลาออกอากาศทัง้หมดและระยะเวลาระหว่างเวลา 19.00 - 21.30 น. 

จะต้องใชส้าํหรบัรายการขา่ว สารคด ีและสารประโยชน์ เท่านัน้ โดยบรษิทัไดเ้ริม่ใชผ้งัรายการทีเ่ป็นไปตาม

เงือ่นไขในขอ้ 11 วรรคหน่ึงแลว้ ตัง้แต่วนัที ่14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา 

14 ธนัวาคม 2549  สปน. มหีนงัสอืถงึบรษิทัขอใหบ้รษิทัดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ใหบ้รษิทัดาํเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 11 

2. ใหบ้รษิทัชําระเงนิส่วนต่างของค่าอนุญาตใหด้ําเนินการขัน้ตํ่าตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ สําหรบัปีที ่9 

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

จาํนวน 770 ลา้นบาท รวมทัง้สิน้เป็นจาํนวนเงนิ 2,210 ลา้นบาท พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 

15 ต่อปี โดยคาํนวณเป็นรายวนัตามจาํนวนวนัทีช่าํระล่าชา้  

3. ให้บรษิทัชําระค่าปรบัผงัรายการในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าอนุญาตให้ดําเนินการที่ สปน. จะได้รบั

ในปีนั ้นๆ โดยคิดเป็นรายวัน ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 วรรคสอง จากกรณีที่บริษัท
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ดําเนินการเรื่องผงัรายการไม่เป็นไปตามขอ้ 11 วรรคหน่ึง ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2547 จนถงึวนัที ่

13 ธนัวาคม 2549 ซึ่ง สปน. ไดเ้รยีกรอ้งมาเป็นจาํนวนเงนิ 97,760 ลา้นบาท (บรษิทัไดด้ําเนินการ

ปรบัผงัรายการตามคาํพพิากษาของศาลปกครองสูงสุดตัง้แต่วนัที ่14  ธนัวาคม 2549)  

  ทัง้น้ี สปน. แจ้งว่าหากบรษิัทไม่ชําระเงนิจํานวนดงักล่าวภายใน 45 วนั นับตัง้แต่ได้รบัหนังสอืแจ้ง 

(วนัที่ 15 ธนัวาคม 2549) สปน.จะดําเนินการตามขอ้กําหนดในสญัญาเขา้ร่วมงานฯ และขอ้กฎหมาย

ต่อไป 

21 ธนัวาคม 2549  บรษิทัมหีนังสอืถงึ สปน.โดยมสีาระสาํคญั ดงัน้ี 

1. บรษิทัไดด้าํเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 11 เรยีบรอ้ยแลว้ตัง้แต่วนัที ่

14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา  

2. บรษิัทมไิด้ผิดนัดชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการตามที่อ้างถึง เน่ืองจากบรษิัทได้ชําระค่าอนุญาต       

ให้ดําเนินการรายปีจํานวน 230 ลา้นบาท โดยเป็นการปฏบิตัติามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ    

ซึ่งคําชี้ขาดดงักล่าวมผีลผูกพนัคู่สญัญาเข้าร่วมงานฯ ทัง้สองฝ่ายตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 

ดงันัน้ บรษิทัจงึไมม่ภีาระดอกเบีย้ของค่าอนุญาตใหด้ําเนินการส่วนต่างดงักล่าวในช่วงระยะเวลาตัง้แต่

อนุญาโตตุลาการชีข้าดจนถงึวนัทีศ่าลปกครองสงูสุดมคีาํพพิากษา 

3. บรษิทัไม่เหน็พ้องกบั สปน.กรณีที่ต้องจ่ายค่าปรบัจาํนวน 97,760 ลา้นบาท และการกําหนดให้บรษิทั

ชาํระค่าปรบัดงักล่าวภายใน 45 วนั ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

3.1 บรษิัทมไิด้ปฏิบตัิผิดสญัญาเข้าร่วมงานฯ เน่ืองจากบรษิัทได้ปฏิบตัิตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ     

ข้อ 15 ซึ่งกําหนดว่า “ให้คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมผีลผูกพนัคู่สญัญาเข้าร่วมงานฯ    

“ทัง้สองฝ่าย” และข้อ 30 วรรคท้ายของข้อบงัคบัสํานักงานศาลยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2   

แห่ งพระราชบัญญัติจ ัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ . 2542 ดังนั ้น             

การดําเนินการปรับผังรายการตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549          

จงึเป็นการกระทาํโดยชอบตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ และกฎหมายแลว้  

3.2 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการนําขอ้พพิาทเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการและใหว้นิิจฉัยชี้ขาด

ตามที่กล่าวมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่าบรษิัทเป็นฝ่ายผดิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ สทิธขิอง สปน.    

ในการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ควรจะเกดิภายหลงัจากที่กระบวนการยุตธิรรมดําเนินจนถึง

ทีสุ่ดแลว้ 

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

ระบุถงึคําพพิากษาศาลปกครองสูงสุดคดขีองบรษิทัโดยมขีอ้ความตอนหน่ึงระบุว่า “กรณีเกี่ยวกบั
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ค่าปรบัคู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ต้องว่ากล่าวกนัเอง หากตกลงไม่ไดต้้องเสนอขอ้พพิาทตามวธิกีาร 

ทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเขา้รว่มงานฯ”  

 3.4 ดอกเบี้ยและค่าปรบัจากการดําเนินการปรบัผงัรายการนัน้ยงัไม่มขีอ้ยุต ิเน่ืองจากไม่ใช่ประเด็น

พิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดงันัน้หากคู่สญัญาเข้าร่วมงานฯ       

มขีอ้ขดัแยง้และไม่สามารถทําความตกลงกนัไดก้็จะต้องเสนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 

โดยเป็นไปตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ซึ่งกําหนดว่า “หากมขี้อพิพาทหรอืข้อขดัแย้งใดๆ    

อันเกี่ยวเน่ืองกับสัญญาเข้าร่วมงานฯ ระหว่าง สปน. กับผู้เข้าร่วมงาน (บริษัท) คู่ส ัญญา           

เขา้ร่วมงานฯ ตกลงแต่งตัง้คณะอนุญาโตตุลาการทําการวนิิจฉัยชีข้าดขอ้พพิาทโดยคําตดัสนิของ

คณะอนุญาโตตุลาการเป็นทีสุ่ดและผกูพนัคู่สญัญาเขา้รว่มงานฯ ทัง้สองฝ่าย” 

บรษิัทและที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทเห็นว่าการคํานวณค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการตาม   

วธิขีองสปน.ดงักล่าวข้างต้นไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสญัญาเข้าร่วมงานฯ ซึ่งหากบรษิัท         

เข้าข่ายจะต้องเสียค่าปรบั การคิดคํานวณค่าปรบัควรจะเป็นจํานวนเงนิในอัตราไม่เกินกว่า 

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

จะเป็นอย่างไร หากจะมีภาระค่าปรับโดยนับตัง้แต่วันที่บริษัทปฏิบัติตามคําชี้ขาดของ            

คณะอนุญาโตตุลาการจนถงึวนัทีศ่าลปกครองสูงสุดมคีําตดัสนิตามที ่สปน.กล่าวอ้าง (ตัง้แต่วนัที ่ 

1 เมษายน 2547 จนถงึวนัที ่13 ธนัวาคม 2549) การคดิคาํนวณค่าปรบั ในช่วงเวลาดงักล่าวจงึไม่

ควรจะเกนิไปกว่าจาํนวน 268 ล้านบาท มใิช่ 97,760 ล้านบาท ตามวธิคีํานวณที่ สปน. เรยีกรอ้ง  

ใหช้าํระและนํามาใชเ้ป็นเหตุบอกเลกิสญัญาเขา้รว่มงานฯ แต่อยา่งใด 

สําหรบักรณีที่ สปน. เรียกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง บริษัท และ             

ที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทมีความเห็นว่า ในช่วงระหว่างระยะเวลาที่บรษิัทได้ปฏิบัติตาม        

คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บรษิัทไม่มหีน้าที่ในการต้องชําระ และบรษิัทไม่ได้ผิดนัด   

การชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการแต่อย่างใด เน่ืองจากบรษิัทได้ชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการ  

รายปีจํานวน 230 ล้านบาท ตามคําชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผูกพันทัง้สองฝ่ายแล้ว       

ตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 15 ในช่วงเวลาทีค่ําชีข้าดยงัมผีลบงัคบัใชอ้ยู่โดยทีบ่รษิทัมไิดผ้ดินัด

ชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการและ/หรือชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการให้แก่ สปน. ล่าช้า             

อกีทัง้ สปน. ยงัไม่เคยใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทางศาลในการขอคุม้ครองเพื่อระงบัมใิห้บรษิทัปฏบิตัติาม

คาํชีข้าดของอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาดงักล่าวแต่ประการใด ดงันัน้บรษิทัจงึไม่มภีาระดอกเบีย้

ของค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง และ สปน. ไม่มีสิทธิเรยีกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาต       

ให้ดําเนินการส่วนต่างในระหว่างที่คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการยังคงมีผลผูกพัน            

ทางกฎหมายอยู่ อีกทัง้คําพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มคีําสัง่ให้เพิกถอนคําชี้ขาดของ
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อนุญาโตตุลาการยงัไม่มผีลบงัคบั เน่ืองจากยงัอยู่ในระหว่างที่บรษิทัยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง

สงูสุด และศาลปกครองสงูสุดยงัไมม่คีาํพพิากษาในขณะนัน้ 

20 ธนัวาคม 2549  บรษิทั มเีดยี คอนเน็คซ ์จาํกดั ไดม้กีารเปลีย่นแปลงกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่จากจาํนวน 

3 ราย เหลือ 2 ราย ได้แก่ บรษิัทและมิตซุย แอนด์ โค ลิมิเต็ด (MITSUI) ประเทศญี่ปุ่ น โดยสัดส่วน        

การถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 60 และ รอ้ยละ 40 ตามลาํดบั 

ปี 2550 4 มกราคม 2550  บรษิทัไดย้ื่นขอ้พพิาทเรื่องค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการและดอกเบีย้ในค่าอนุญาตให้

ดําเนินการส่วนต่างต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ส่วนเรื่องค่าอนุญาต

ให้ดําเนินการส่วนต่างจํานวน 2,210 ล้านบาทนัน้ บรษิัทมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการประนีประนอม         

ใหก้ารดําเนินการตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เป็นไปโดยราบรืน่ และมใิห ้สปน. บอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ 

อันจะมผีลกระทบต่อกิจการของบรษิัท บรษิัทจงึได้ตัดสินใจเสนอเงื่อนไขขอประนีประนอมโดยเสนอ     

แนวทางการจ่ายเงนิ 2,210 ล้านบาท หลายแนวทาง โดยทุกแนวทางมีเงื่อนไขให้ สปน.เข้าร่วมกัน         

ยื่นข้อพพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้มคีําวนิิจฉัยชี้ขาดกรณีค่าปรบัและดอกเบี้ยค่าอนุญาต    

ให้ดํ าเนินการส่วนต่าง ซึ่ ง สปน.ได้ปฏิเสธเงื่อนไขการให้สถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดหน้ี                 

และปฏเิสธแนวทางการชาํระเงนิค่าอนุญาตใหด้าํเนินการดงักล่าวทุกแนวทางในการประชุมรว่มกนัเมือ่วนัที ่

31 มกราคม 2550 

2 กมุภาพนัธ์ 2550  บรษิัทได้มหีนังสอืขอความเป็นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีและเสนอแนวทาง  

การประนีประนอมในการแก้ปัญหาขอ้พพิาท โดยเสนอให้ สปน.รบัชําระเงนิค่าอนุญาตใหด้ําเนินการส่วน

ต่างจํานวน 2,210 ล้านบาท และมีเงื่อนไขขอให้ สปน.ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ     

กรณคี่าปรบัและดอกเบีย้ตามขอ้สญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 15 

13 กมุภาพนัธ์ 2550  สปน. ได้มหีนังสอืปฏเิสธข้อเสนอขอประนีประนอมของบรษิัทดงักล่าวอย่างเป็น

ทางการอีกครัง้หน่ึง  ดงันัน้นับแต่วนัที่ สปน. มหีนังสือปฏิเสธข้อเสนอของบรษิัท บรษิัทจงึไม่มภีาระ

ผกูพนัใดๆ ในขอ้เสนอของบรษิทัทีม่ต่ีอ สปน.อกีต่อไป ทัง้น้ี เป็นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ต่อมาศาลปกครองกลางได้มคีําสัง่ให้จําหน่ายคดหีมายเลขดําที่ 640/2550 ลงวนัที่ 22 

มถุินายน 2550 โดยศาลปกครองกลางได้วนิิจฉัยว่า ประเด็นที่ สปน. อ้างว่าบรษิัทยอมรบัว่าเป็นหน้ีค่า

อนุญาตให้ดําเนินการค้างชําระอยู่จํานวน 2,210 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ย รบัฟังไม่ได้ว่าบรษิัทยอมรบั

สภาพหน้ีเพราะเป็นขอ้เสนอทางเลอืกในการแก้ปัญหาหลายแนวทางซึง่ยงัไมเ่ป็นทียุ่ตจิงึถอืเป็นขอ้พพิาท

ทีต่อ้งนําเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ 

20 กมุภาพนัธ์ 2550  บรษิัทได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางมคีําสัง่กําหนดมาตรการหรอืวิธกีาร

คุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวเป็นกรณฉุีกเฉินใน 2 ประเดน็ ดงัน้ี 
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1. บรษิัทขอให้ศาลปกครองกลางมีคําสัง่ระงบัการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน.          

ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมไิดช้าํระค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการและดอกเบีย้ในค่าส่วนต่างจาํนวนประมาณ

หน่ึงแสนล้านบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะได้มีคําชี้ขาดและข้อพิพาทดังกล่าวถึงที่สุด        

ตามกฎหมาย  

2. บรษิัทขอให้ศาลปกครองกลางมคีําสัง่กําหนดระยะเวลาเพื่อให้บรษิัทชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการ 

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

21 กุมภาพันธ์ 2550  ศาลปกครองกลางมีคําสัง่ไม่รบัคําร้องขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรอืวิธีการ

คุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวและคํารอ้งขอไต่สวนฉุกเฉิน โดยมขีอ้วนิิจฉัยว่าการที ่สปน. จะใชส้ทิธิ

บอกเลกิสญัญาเขา้รว่มงานฯ นัน้ หากบรษิทัเหน็ว่าการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ไม่ชอบกย็่อมมสีทิธิ

เรยีกค่าเสยีหายจากการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ดงักล่าวได ้ส่วนกรณีที ่สปน.เรยีกใหผู้ร้อ้ง (บรษิทั) 

ชาํระค่าปรบัและดอกเบีย้ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่างรวมทัง้ขอใหศ้าลกําหนดระยะเวลาเพื่อใหบ้รษิทั

สามารถชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการจาํนวน 2,210 ลา้นบาท ใหแ้ก่ สปน.ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีศ่าล

ได้มคีําสัง่นัน้ ศาลเห็นว่าเป็นกรณีระหว่างบรษิัทและ สปน.ที่จะเจรจาตกลงกัน และหากบรษิัทเห็นว่า     

ไม่ต้องชําระหรอืขอผ่อนผนัการชําระหน้ีก็เป็นสทิธทิี่ดําเนินการไปตามขัน้ตอนของสญัญาเขา้ร่วมงานฯ 

และกระบวนการตามกฎหมายต่อไป จงึไม่ม ี เหตุอนัสมควรที่ศาลจะมคีําสัง่กําหนดมาตรการหรอืวธิกีาร

คุ้มครองประโยชน์ของบริษัทขณะดําเนินการ ซึ่งคําสัง่ศาลปกครองกลางดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด            

โดยบรษิทัไมอ่าจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวได ้

7 มีนาคม 2550  สปน.มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ และแจ้งให้บรษิัทดําเนินการชําระหน้ี      

และส่งมอบทรพัย์สินที่บริษัทมีไว้ใช้ในการดําเนินกิจการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ คืนให้แก่ สปน.       

ภายในเวลาที่ สปน.กําหนดตามมติของคณะรฐัมนตรเีมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ( 24.00 น. ของวนัที ่          

7 มีนาคม 2550 ) ซึ่งการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทจําเป็นต้องหยุด          

การดาํเนินธุรกจิสถานีโทรทศัน์ในระบบยเูอชเอฟนบัแต่นัน้มา  

28 มีนาคม 2550  บริษัทได้มีหนังสือถึง สปน. โดยได้โต้แย้งว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ         

ของ สปน. และการเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัต้องชาํระหน้ีจาํนวนกว่าแสนลา้นบาทใหแ้ก่ สปน. ซึง่ สปน.นํามาเป็น

เหตุบอกเลกิสญัญาเข้าร่วมงานฯ นัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ เน่ืองจากบรษิัท  
มิได้กระทําการใดๆ ซึ่งเป็นการผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ บรษิัทมิได้เห็นด้วยกับการบอกเลิกสัญญา        

เขา้ร่วมงานฯ อนัเป็นการกระทําอนัไมช่อบดงักล่าว และโดยทีก่ารบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ของ สปน. 

เป็นการกระทําซึง่เป็นเหตุใหก้จิการของบรษิทัไดร้บัความเสยีหาย สปน. จงึต้องรบัผดิแก่บรษิทัและบรษิทั

ไดส้งวนสทิธใินการดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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30 มีนาคม 2550  สปน.ไดย้ืน่ฟ้องคดต่ีอศาลปกครองกลางคดหีมายเลขดาํที ่640/2550 เรยีกรอ้งใหบ้รษิทั

ชําระหน้ีที่กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่างจํานวน 2,210 ล้านบาท และค่าอนุญาต        

ให้ดําเนินการงวดที่ 12 จํานวน 677 ล้านบาท ( นับจากวนัที่คณะอนุญาโตตุลาการมคีําชี้ขาดจนถึงวนัที ่    

7 มีนาคม 2550 ) ค่าดอกเบี้ยร้อยละ15 ของค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่างจํานวน 562 ล้านบาท           

( นับจากวนัที่คณะอนุญาโตตุลาการมคีําชี้ขาด จนถึงวนัที่ฟ้องคดีวนัที่ 30 มนีาคม 2550 ) ค่าปรบัผงั

รายการจาํนวน 97,760 ล้านบาท และมลูค่าทรพัยส์นิส่งมอบไม่ครบจาํนวน 656 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ย

ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิที่ส่งมอบไม่ครบนับแต่วนัฟ้องจนกว่าจะชําระเงนิเสรจ็สิ้น   

ซึง่กรณมีลูค่าทรพัยส์นิทีส่่งมอบไมค่รบเป็นประเดน็ใหม่ที ่สปน. ไมเ่คยเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชําระหน้ีมาก่อน 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 101,865 ลา้นบาท  

24 เมษายน 2550  บริษัทยื่นคําร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้แต่งตัง้อนุญาโตตุลาการแทน สปน.        

และขอให้ศาลปกครองกลางมคีําบงัคบัให้ สปน.ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามสญัญา      

เขา้รว่มงานฯ 

8 พฤษภาคม 2550  บริษัทยื่นคําฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที่  910/2550           

กรณ ีสปน.ไม่นําขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบก่อนลงนามสญัญา จนเป็นเหตุใหบ้รษิทั

ไดร้บัความเสยีหาย โดยเรยีกค่าเสยีหาย 119,252 ลา้นบาท  

9 พฤษภาคม 2550  บรษิทัยื่นคําเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่

46/2550 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดกรณี สปน.ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเข้าร่วมงานฯ       

ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสญัญาเข้าร่วมงานฯ และความไม่ถูกต้องในการเรยีกร้องให้บรษิัทชําระ        

ค่าส่วนต่าง ดอกเบี้ย ค่าปรบัมูลค่าทรพัย์สนิที่ส่งมอบไม่ครบ และบรษิัทขอเรยีกค่าเสยีหายจาก สปน.

จํานวน 21,814 ล้านบาท พร้อมทัง้ขอให้ชดเชยความเสียหายโดยให้บริษัทได้กลับเข้าดําเนินการ

สถานีโทรทศัน์ระบบยเูอชเอฟต่อไปจนครบอายตุามสญัญาเขา้รว่มงานฯ 

30 พ ฤษภาคม 2550  คดีหมายเลขดํ าที่  910/2550 ซึ่ งบริษัทเป็นผู้ ฟ้ องคดีประเด็นที่  สปน.                   

ไมนํ่าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบ ศาลปกครองกลางมคีาํสัง่ไมร่บัคําฟ้องไวพ้จิารณา

เน่ืองจากเกนิกว่าอายคุวาม 10 ปี (สญัญาเขา้รว่มงานฯ มผีลผกูพนัตัง้แต่ 3 กรกฎาคม 2538) 

22 มิถุนายน 2550  ศาลปกครองกลางมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีหมายเลขดําที่  640/2550 ที่  สปน.            

เป็นผู้ฟ้องคดี เรียกร้องให้ บริษัทชําระหน้ีที่กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง        

ดอกเบี้ยร้อยละ15 ของค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง ค่าปรับผังรายการ และมูลค่าทรพัย์สิน               

ที่ ส่ งมอบไม่ครบ รวมทั ้งสิ้น 101,865 ล้ านบาทเพื่ อให้คู่ ส ัญญาเข้าร่วมงานฯ ไปดํ าเนินการ                   

ทางอนุญาโตตุลาการตามทีก่ําหนดไวใ้นสญัญาเขา้รว่มงานฯ  
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10 กรกฎาคม 2550  ศาลปกครองกลาง ได้มคีําสัง่แต่งตัง้ นายวชิช์ จรีะแพทย์ 39 เป็นอนุญาโตตุลาการ    

แทน สปน. ในขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่1/2550 และใหด้าํเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณี

ขอ้พพิาทเรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ยตามขอ้พพิาทหมายเลขที่ 1/2550 

ต่อไป 

11 กรกฎาคม 2550  บรษิทัยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมคีําสัง่ไม่รบัฟ้องคดี

หมายเลขดําที่ 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 เป็นคดีที่บรษิัทเป็น       

ผู้ฟ้องคดปีระเด็นที่ สปน.ไม่นําข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรฐัมนตรใีห้ความเห็นชอบจนเป็นเหตุให้บรษิัท  
ไดร้บัความเสยีหาย) 

24 กรกฎาคม 2550  สปน.ยื่นอุทธรณ์คําสัง่ของศาลปกครองกลางที่ตดัสนิให้จําหน่ายคดหีมายเลขดําที ่

640/2550 ต่อศาลปกครองสูงสุด และยื่นคํารอ้งขอคุ้มครองชัว่คราวให้หยุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

เพื่อรอคาํสัง่ของศาลปกครองสงูสุด 

17 สิงหาคม 2550  สปน.ยื่นอุทธรณ์คําสัง่ของศาลปกครองกลางที่ไดม้คีําสัง่แต่งตัง้ นายวชิช์ จรีะแพทย 3์9 

เป็นอนุญาโตตุลาการแทน สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่  1/2550 และอุทธรณ์คัดค้านคําสัง่              

ให้ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีข้อพพิาทเรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ดําเนินการ  

ส่วนต่างและดอกเบีย้ตามขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่1/2550 ต่อไป 

29 ตุลาคม 2550  บริษัทยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคําสัง่กํ าหนดมาตรการคุ้มครอง                

เพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวฉุกเฉิน เพื่อมใิหร้่างพระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย มผีลใช้บงัคบัก่อนมคีําพพิากษาในคดขีองบรษิัทเน่ืองจากคณะรฐัมนตรไีด้มมีตอินุมตัิ

หลกัการร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2550 และจะนําเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

ในวันที่  31 ตุลาคม 2550 โดยบริษัทได้ให้เหตุผลในคําร้องว่า หากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว             

ผ่านการพิจารณาและมผีลบงัคบัใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะมผีลให้คําวนิิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ     

หรอืคําพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาท หรอืคดีระหว่างบรษิัทกบั สปน. ที่เกิดขึ้นหลงัจากวนัที ่     

31 ตุลาคม 2550 ที่เกี่ยวกับข้อเรยีกร้องค่าเสียหายข้อหน่ึงของบรษิัทซึ่งบรษิัทได้เรยีกร้องให้ สปน.     

ชดใช้ค่าเสียหายให้บรษิัทโดยการอนุญาตให้บรษิัทกลบัเข้าดําเนินการสถานีโทรทศัน์ระบบยูเอชเอฟ    

โดยใช้คลื่นความถี่และทรพัย์สินอุปกรณ์เครอืข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญา        

เข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมผีลบงัคบัได้อีกต่อไป เน่ืองจากบรรดาทรพัย์สินต่างๆ รวมถึงสิทธิ หน้าที ่    

และภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็นของรฐัตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56         

แห่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว บรษิทัจงึขอให้ศาลปกครองกลางพจิารณาไต่สวนฉุกเฉินและมคีําสัง่ให้

ระงบัหรือหามาตรการหยุดดําเนินการหรือหยุดการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติองค์การ     

กระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้สภานิติบญัญัติแห่งชาติพิจารณาโดยเร่งด่วน  
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ตามแต่วธิกีารที่ศาลปกครองกลางจะเหน็สมควรจนกว่าคดจีะถงึทีสุ่ดหรอืศาลปกครองกลางจะมคีําสัง่เป็น

อยา่งอื่น  

30 ตุลาคม 2550  ศาลปกครองกลางมคีําสัง่ไม่รบัคําร้องขอคุ้มครองฉุกเฉินดงักล่าวของบรษิัทโดยให้

เหตุผลว่า การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิดงักล่าว เป็นการกระทําในหน้าที่ของสมาชกิสภานิตบิญัญตัิ

แห่งชาตซิึง่เป็นการใชอ้ํานาจทางนิตบิญัญตัติามรฐัธรรมนูญ มใิช่การใชอ้ํานาจทางปกครอง จงึไมม่เีหตุผล

อันควรและเพียงพอที่ศาลจะมคีําสัง่ระงบัการดําเนินการของสภานิติบญัญัติแห่งชาติได้ และปัจจุบัน       

ขอ้พพิาทนัน้อยู่ในระหว่างการพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ จงึไม่มเีหตุผลสมควรที่ศาลปกครอง

กลางจะมคีาํสัง่กําหนดมาตรการคุม้ครองตามทีบ่รษิทัรอ้งขอมาได ้

31 ตุลาคม 2550  ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ดังกล่ าว ได้ผ่ านการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ  และอยู่ ระหว่ างการออกประกาศ                       

ในราชกจิจานุเบกษาใหม้ผีลบงัคบัใชต่้อไป 

14 พฤศจิกายน 2550  ศาลปกครองสูงสุดได้มคีําสัง่ยนืยนัตามศาลปกครองกลาง โดยแต่งตัง้             39

นายวชิช ์จรีะแพทย์39 เป็นอนุญาโตตุลาการ แทน สปน. ในขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่1/2550 ดงันัน้ขอ้พพิาท

เรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550           

จงึต้องดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดหีมายเลขดําที ่910/2550 ศาลปกครอง

สงูสุดไดม้คีําสัง่เช่นเดยีวกบัศาลปกครองกลางโดยไม่รบัพจิารณาคาํอุทธรณ์ในคดทีีบ่รษิทัฟ้องกรณี สปน.

ไมนํ่าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบก่อนลงนามสญัญารว่มงานฯ เพราะเหตุขาดอายคุวาม 

19 ธนัวาคม 2550  ศาลปกครองสูงสุดได้มคีําสัง่ยนืยนัตามศาลปกครองกลางโดยมคีําสัง่ให้จาํหน่ายคดี

หมายเลขดําที่ 640/2550 ซึ่ง สปน.เป็นผู้ฟ้องคดีฟ้องให้บรษิัทชําระหน้ีที่กล่าวอ้างจํานวน 101,865      

ล้านบาท ดังนัน้ข้อพิพาทเรื่องภาระหน้ี อันประกอบด้วย ค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง 

ดอกเบีย้ และมลูค่าทรพัยส์นิส่งมอบไม่ครบ และการบอกเลกิไม่ชอบ ตามขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่1/2550       

และขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่46/2550 จงึตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป 

ปี 2551 15 มกราคม 2551  พระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไดม้กีาร

ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว มีผลให้คําวินิจฉัยของคณะ

อนุญาโตตุลาการหรือคําพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรือคดีระหว่างบริษัทกับ สปน.               

ทีเ่กดิขึน้หลงัจากวนัที ่15 มกราคม 2551 ทีเ่กี่ยวกบัขอ้เรยีกรอ้งค่าเสยีหายขอ้หน่ึงของบรษิทัซึง่บรษิทัได้

เรยีกรอ้งให้ สปน. ชดใชค้่าเสยีหายให้บรษิทัโดยการอนุญาตให้บรษิทักลบัเขา้ดําเนินการสถานีโทรทศัน์

ระบบยเูอชเอฟ โดยใชค้ลื่นความถี่และทรพัยส์นิอุปกรณ์เครอืข่ายเดมิต่อไปจนครบตามกําหนดระยะเวลา

ในสญัญาเข้าร่วมงานฯ เดมิ ไม่อาจมผีลบงัคบัได้อกีต่อไป เน่ืองจากบรรดาทรพัยส์นิต่างๆ รวมถงึสทิธ ิ
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หน้าที ่และภาระผูกพนัของบรษิทัตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ จะตกเป็นของรฐัตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 

แห่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัคงมคีดคีวามฟ้องรอ้งกบั สปน.ทีย่งัดําเนินต่อไป

ในกระบวนการยตุธิรรม และขอ้เรยีกรอ้งค่าเสยีหายขอ้อื่นๆ ทีเ่รยีกรอ้งให ้สปน.ชดเชยค่าเสยีหายโดยชาํระ

คนืเป็นเงนิสดหรอืการขอชดเชยโดยวธิอีื่นใหแ้ก่บรษิทัยงัคงมผีลทางกฎหมายอยู ่หากคณะอนุโตตุลาการมี

คาํวนิิจฉยัชีข้าดตามทีบ่รษิทัเรยีกรอ้ง 

 2 เมษายน 2551  คณะกรรมการของบรษิัท มมีติ ให้บรษิัท มเีดยี คอนเน็คซ์ จํากดั ลดทุนจดทะเบียน      

3 ใน 4 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด เป็นจํานวนรวมสุทธ ิ37.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบยีน 50 ล้านบาท 

(ชําระเต็มมูลค่ า) เหลือ 12.50 ล้านบาท โดยเป็นการลดจํานวน หุ้นลงจากเดิม 5,000,000 หุ้น           

คงเหลอื 1,250,000 หุน้ โดยมมีลูค่าหุน้ละ 10 บาทเท่าเดมิ  

 30 ตุลาคม 2551  สปน.ได้ยื่นคําร้องเลขที่  ค 9/2551 ขอคุ้มครองชัว่คราวต่อศาลปกครองกลาง            

โดยร้องขอให้ศาลปกครองกลาง มีคําสัง่ห้ามไม่ให้บรษิัทซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์นที่ดินดังกล่าว          

ในปัจจุบัน กระทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน ที่อําเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา และอําเภอเพ็ญ      

จงัหวดัอุดรธานี โฉนดที่ดินที่ 25168 และ 29554 ก่อนข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จะมีคําชี้ขาด    

และถงึทีสุ่ด และขอใหม้คีาํสัง่แจง้ไปยงัเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดันครราชสมีา และเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดั

อุดรธานี หา้มจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใดๆ เกี่ยวกบัทีด่นิดงักล่าวไวช้ัว่คราวก่อนมคีําชีข้าดขอ้พพิาท 

โดยกล่าวอ้างสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 1.1 วรรคสอง ที่กําหนดเงื่อนไขไว้ว่า “ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์          

ในการดําเนินการ และทรพัยส์นิอื่นใดทีผู่เ้ขา้รว่มงานไดด้ําเนินการจดัหาหรอืไดม้าหรอืมไีวเ้พื่อดาํเนินการ

สถานีวทิยุโทรทศัน์ ตามสญัญาน้ี ไม่ว่าก่อนหรอืหลงัวนัลงนามในสญัญาใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์อง สปน. 

นับแต่วันที่ได้ติดตัง้อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้ หรอืได้จดัหามาโอกาสแรก แต่ไม่ช้ากว่า          

วนัเริม่ดาํเนินการ ทัง้น้ี สปน.ตกลงใหผู้เ้ขา้รว่มงานมสีทิธแิละหน้าทีใ่นการครอบครองและใชส้อยทรพัยส์นิ

ดงักล่าวในการดาํเนินการสถานีวทิยโุทรทศัน์ภายใตเ้งือ่นไขของสญัญาน้ี”  

 3 กนัยายน 2551  คณะกรรมการของบรษิทั มมีตใิห ้เลกิกจิการบรษิทั มเีดยี คอนเน็คซ ์จาํกดั 

 25 พฤศจิกายน 2551  บรษิัทได้คดัค้านคํารอ้งคํารอ้งหมายเลข ค 9/2551 ดงักล่าวโดยให้ขอ้เทจ็จรงิว่า 

สปน. เป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญา โดยทีบ่รษิทัมไิดป้ฏบิตัิ

ผดิสญัญา การบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ของผูร้อ้ง เป็นการบอกเลกิสญัญาโดยมเีจตนาทีจ่ะเขา้ยดึและ

ครอบครองการดําเนินการสถานีโทรทศัน์แทนบรษิทัเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เจตนาของ  ผูร้อ้งไม่สุจรติ 

เป็นการบอกเลกิสญัญาทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย จงึถอืไดว้่า สปน.เป็นฝ่ายปฏบิตัผิดิสญัญาก่อน ผลของการ

บอกเลกิสญัญาโดยไม่ชอบย่อมทําใหคู้่สญัญากลบัคนืสู่ฐานะเดมิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 391 ย่อมถือเสมอืนว่าคู่สญัญามไิด้ทําสญัญากนัมาตัง้แต่แรก สปน.ไม่อาจกล่าวอ้าง หรอือาศยั   

เอาขอ้กําหนด ขอ้ตกลง รายละเอยีดในสญัญาเขา้รว่มงานฯ ที ่สปน.เป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญา มาเรยีกรอ้งให้
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ผูค้ดัค้านปฏบิตัติามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ได้อกีต่อไป อกีทัง้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ก็มไิด้มขีอ้ยกเว้นไวใ้น

กรณีทีเ่มื่อสญัญาเลกิกนัแลว้ไม่ใหก้ลบัคนืสู่ฐานะเดมิ ดงันัน้ สปน.จงึไม่อาจกล่าวอ้างสญัญาทีเ่ลกิกนัแลว้

มาเรยีกรอ้งใหอ้กีฝ่ายหน่ึงปฏบิตัติามได ้

 25 ธันวาคม 2551  ศาลปกครองกลาง ได้มีคําสัง่คุ้มครองชัว่คราว ห้ามบรษิัทกระทํานิติกรรมใด ๆ 

เกี่ยวกบัทีด่นิ อําเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมิา และอําเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี บรษิทัได้ยื่นอุทธรณ์

คาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสุด 

ปี 2552 29 มิถนุายน 2552  ศาลปกครองสูงสุด ยนืตามคําสัง่ศาลปกครองกลาง โดยตามที่ให้มคีําสัง่คุ้มครอง

ชัว่คราว หา้มบรษิทักระทาํนิตกิรรมใดๆ เกีย่วกบัทีด่นิ อําเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา และอําเภอเพญ็ 

จงัหวดัอุดรธานี 

4 มิถนุายน 2552  ตลท.ได้ถอนชื่อหลกัทรพัย์ของบรษิัทออกจากกระดานซื้อขายและย้ายหลกัทรพัย ์    

ไปยงักลุ่ม NPG (Non-Performing Group) โดยบรษิัทยงัคงมีสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนซึ่งมีหน้าที่

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของ ตลท.ทุกประการ เน่ืองจากตามที่ปรากฏในงบการเงนิไตรมาส 1 สิ้นสุดวนัที ่   

31 มีนาคม 2552 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ปรากฏว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย ์     

และมผีลขาดทุนสุทธจิากการดาํเนินงานตดิต่อกนั 2 ปี 

ปี 2553 10 มิถนุายน 2553  บรษิทัวางเงนิประกนัค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ(เงนิประกนัฯ) จาํนวน 5,412,839.79 

บาท ตามทุนทรพัย์ที่แต่ละฝ่ายเรยีกร้องโดยคิดคํานวณจากฐานทุนทรพัย์ ที่บรษิัทเรยีกร้องจํานวน 

21,814,198,932 บาท สําหรับข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ไม่มีทุนทรัพย์ ได้วางเท่ากับขัน้ตํ่ า        

อตัราที่กําหนดไว้สําหรบัคดีที่ไม่มทุีนทรพัย์ คือ 20,000 บาท ต่อครัง้ โดยขอวาง 5 ครัง้ รวมเป็นเงนิ 

100,000 บาท โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 บริษัทได้วางเงินประกันฯ จํานวนดังกล่าวพร้อมกับ         

ขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่46/2550 

ปี 2554 9 กนัยายน 2554  ศาลปกครองกลางได้มีคําสัง่คดีหมายเลขดําที่ ค 7/2554 และคดีหมายเลขแดงที ่        

ค 7/2554 ห้ามมิให้บริษัททํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 25168 ตําบลบ้านธาตุ อําเภอเพ็ญ   

จงัหวดัอุดรธานี และมคีาํสัง่แจง้ไปยงัเจา้พนกังานทีด่นิ จงัหวดัอุดรธานี หา้มจดทะเบยีนใดๆ เกีย่วกบัทีด่นิ

แปลงดงักล่าวไวเ้ป็นการชัว่คราว จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมคีําสัง่ชีข้าดในขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่

46/2550 

 24 พฤศจิกายน  2554  บริษัทได้เร่งร ัดกระบวนการพิจารณาคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ               

โดยขอคดัค้านการที่สถาบนัอนุญาโตตุลาการจะอนุญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงนิประกนัฯ ออกไป 

เน่ืองจากเห็นว่า สปน. มีเจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงนิประกันฯ มาแล้วมากถึง           

23 ครัง้ เป็นเวลายาวนานถงึสองปีเศษ จงึไมม่เีหตุผลสมควรทีจ่ะอนุญาตใหข้ยายเวลาออกไปอกี  
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 2 ธนัวาคม 2554  สปน. ไดย้ืน่คาํรอ้งขอขยายเวลาวางเงนิประกนัฯ (ครัง้ที ่24) โดยอา้งถงึหนงัสอืขอขยาย

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

วางเงนิประกนัฯ ออกไป อีก 60 วนั นับจากวนัที่ 28 กนัยายน 2554 แต่มไิด้รบัทราบหนังสอืแจ้งคําสัง่

อนุญาตจากสถาบนัอนุญาโตตุลาการและไดร้บัแจง้จากการประสานงานกบัพนักงานอยัการเจา้ของคดแีลว้

ไดร้บัแจง้ว่าไม่ทราบคาํสัง่อนุญาตดงักล่าว ประกอบกบั สปน.ไดป้ระสานเป็นการภายในกบัองคก์รกระจาย

เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะฯ ในการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัขอ้พพิาทคดพีพิาทระหว่างบรษิทัและ สปน.ไดร้บัแจง้ว่า ขณะน้ีสถานีโทรทศัน์ทวีไีทย

อยูร่ะหว่างการพจิารณาดําเนินการเตรยีมงบประมาณ เพื่อวางเป็นเงนิประกนัฯ และค่าใชจ้า่ยในการดําเนิน

กระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ เน่ืองจากเป็นเงนิจาํนวนมาก จงึขอขยายระยะเวลาวางเงนิประกนั

ฯ ดงักล่าวออกไปอกี 60 วนันบัแต่วนัทีค่รบกําหนด 

 21 ธันวาคม 2554  สถาบันอนุญาโตตุลาการนัดหมายคู่พิพาทมาเจรจาไกล่เกลี่ยทําความตกลงกัน        

โดยมมีตทิี่เสนอให้ทัง้สองฝ่ายพจิารณา คอื การชะลอการดําเนินขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ออกไป

ก่อนเพื่ อรอผลของข้อพิพาทหมายเลขดําที่  46/2550 เน่ืองจากเป็นประเด็นที่ เกี่ ยวโยงกันกับ                 

ข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 และข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 มีเน้ือหาครอบคลุมประเด็น      

การตีความค่าปรบัในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ด้วย อีกทัง้การรวมคดีทัง้สองเป็นไปได้ยาก        

โดยยงัคงมขีอ้โต้แยง้เรื่องอตัราการวางเงนิประกนัฯ ประกอบกบั ทัง้สองฝ่ายไม่ประสงค์ขอถอนคําเสนอ  

ขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 1/2550 นอกจากน้ี เพื่อให้ขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 46/2550 ดําเนินกระบวนการ

ต่อไปได้ จงึเสนอให้ทัง้สองฝ่ายไปพิจารณาการวางเงนิประกันฯ ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550     

ฝ่ายละ 10 ล้านบาท อน่ึง บรษิัทได้วางเงนิประกันฯ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 ไปแล้ว      

เมื่อวนัที่ 10 มิถุนายน 2553 จํานวน 5,412,839.79 บาท (คํานวณตามทุนทรพัย์ที่แต่ละฝ่ายเรยีกร้อง    

โดยคิดคํานวณจากฐานทุนทรัพย์ที่บริษัทเรียกร้องจํานวน 21,814,198,932 บาท) ยังคงเหลืออีก 

4,587,160.21 บาท 

 21 ธันวาคม 2554  บริษัทยื่นคําอุทธรณ์  ในคดีหมายเลขแดงที่  ค 7/2554 ต่อศาลปกครองสูงสุด          

กรณศีาลปกครองกลางมคีาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวหา้มมใิหบ้รษิทัทาํนิตกิรรมเกีย่วกบัโฉนดทีด่นิเลขที ่25168 

ตําบลบ้านธาตุ อําเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมคีําสัง่ชี้ขาดในข้อพพิาท

หมายเลขดาํที ่46/2550 

 30 ธันวาคม 2554  สปน.มีหนังสือขอชะลอการดําเนินข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ออกไปก่อน     

เพื่อรอผลขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่46/2550 ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอมา 

ปี 2555 17 มกราคม 2555 บรษิัทไดม้หีนังสอืขอชะลอการดําเนินขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 1/2550 เพื่อรอผลของ

ขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 46/2550 ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอมา ต่อมาสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
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ได้มีคําสัง่ให้ชะลอการดําเนินข้อพิพาทหมายเลขดําที่  1/2550 ตามที่บริษัทและ สปน.เสนอไป              

และในวนัเดยีวกนั สปน.ได้วางเงนิประกนัฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 จํานวน 100,000 บาท 

และเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จํานวน 10,000,000 บาท พร้อมทัง้วางเงิน

ค่าใชจ้า่ยของทัง้สองคด ีคดลีะ 15,000 บาท 

20 มกราคม 2555   บริษัทได้วางเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 เพิ่มอีก 

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

13 กันยายน 2555  สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีหนังสือถึงบริษัทและสปน. เพื่อแจ้งประวัติของ

อนุญาโตตุลาการ ทัง้สองฝ่าย โดยแจ้งว่าหากบริษัท หรือ สปน. ประสงค์จะคัดค้านคุณสมบัต ิ              

ของอนุญาโตตุลาการอีกฝ่ายหน่ึงให้ยื่นคําคดัค้านเป็นหนังสือแสดงเหตุแห่งการคดัค้านมายงัสถาบนั

อนุญาโตตุลาการภายในเวลาที่กําหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ได้ดําเนินการ         

ยื่นคําร้องแจ้งความประสงค์ไม่คัดค้านคุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการฝ่ายสปน. ต่อสถาบัน

อนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการจงึดําเนินการแจ้งต่ออนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายรบัทราบ    

และดาํเนินกระบวนการพจิารณาต่อไป 

ปี 2556 27 พฤษภาคม 2556  คณะอนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ประสงค ์        

จะแต่งตัง้เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยวธิกีารทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการกําหนดให้มคีวามพงึพอใจ

ตรงกันสูงสุด ให้แต่งตัง้ นายเสมอ อินทรศักดิ ์ซึ่งสถาบนัอนุญาโตตุลาการได้ทาบทาม และนายเสมอ  

อินทรศักดิ ์ได้ตอบรบัเป็นประธานอนุญาโตตุลาการแล้ว พร้อมแนบประวตัิอนุญาโตตุลาการสําหรบั      

การขึน้ทะเบยีนให้ทัง้สองฝ่ายทราบ หากฝ่ายใดมขีอ้คดัค้าน ขอให้ยื่นหนังสอืแสดงเหตุแห่งการคดัค้าน

ภายใน 15 วนั  

12 มิถนุายน 2556  อยัการผู้รบัมอบอํานาจฝ่าย สปน. ขอขยายเวลาการพจิารณาว่าจะคดัค้านประธาน

คณะอนุญาโตตุลาการหรอืไม ่และสถาบนัอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาออกไป 15 วนั  

 

28 มิถุนายน 2556  อัยการผู้ร ับมอบอํานาจฝ่าย สปน. แถลงว่า สปน.ไม่มีข้อคัดค้านประธาน             

คณะอนุญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสทิธกิารคดัคา้นไวใ้นภายภาคหน้า หากตรวจสอบพบเหตุ

อนัทาํใหส้ามารถคดัคา้นประธานอนุญาโตตุลาการได ้ 

19 สิงหาคม 2556  อยัการผู้รบัมอบอํานาจฝ่าย สปน. ยื่นคํารอ้งต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการว่ามขี้อมูล 

และข้อเท็จจรงิตามแบบประวัติยงัไม่แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริงของประธาน

อนุญาโตตุลาการเพิม่เตมิ  
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20 กนัยายน 2556  นายเสมอ อินทรศกัดิ ์ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิม่เติม

ตามที่อยัการผู้รบัมอบอํานาจฝ่าย สปน. สอบถาม โดยสรุป ประธานอนุญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุตร   

ไมเ่คยถอืหุน้และหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทัผูเ้รยีกรอ้งกรณใีด ๆ มาก่อนทัง้สิน้  

8 ตุลาคม 2556  นางสาวมานิดา ซมิเมอรแ์มน อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิัทผู้เรยีกร้อง ได้ชี้แจงข้อมูล   

และขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิตามทีอ่ยัการผูร้บัมอบอํานาจฝ่าย สปน. ขอใหช้ีแ้จงเพื่อนํามาประกอบการพจิารณา

ใหมว่่า จะคดัคา้นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัหรอืไม ่ 

16 ตุลาคม 2556  บรษิทัไดร้อ้งขอความเป็นธรรมในการเรง่รดัการดําเนินกระบวนพจิารณาคดขีอ้พพิาทที ่

46/2550 ต่ออัยการสูงสุด เน่ืองจากข้อพิพาทได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทตัง้แต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบัน      

รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 6 ปี แต่ขอ้พพิาทยงัไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการพจิารณาขอ้พพิาทแห่งคดไีด ้

จงึขอใหพ้นักงานอยัการผูร้บัมอบอํานาจฝ่าย สปน. ดําเนินกระบวนพจิารณาไปในทางทีถู่กต้องเป็นธรรม 

เพื่อใหก้ารพจิารณาวนิิจฉยัชีข้าดสามารถเริม่ตน้และเสรจ็สิน้ตามทีก่ฎหมายกําหนดต่อไป  

28 ธันวาคม 2556  สํานักระงบัข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้ส่งหนังสือแจ้งว่า เมื่อวนัที ่         

6 ธนัวาคม 2556 สปน. ไดม้หีนังสอืขอคดัค้านประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั 

ในการดําเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในชัน้น้ี และขอให้มกีารตัง้อนุญาโตตุลาการแทนตาม

ขัน้ตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 

ปี 2557 14 มกราคม 2557  บรษิัทได้รบัหนังสือแจ้งจากสํานักระงบัข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการว่า       

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิัท ได้มีหนังสือ         

ขอลาออกจากการเป็นอนุญาโตตุลาการ ในขอ้พพิาทระหว่างบรษิทัและ สปน. 

22 มกราคม 2557  บรษิัทได้รบัหนังสือแจ้งจากสํานักระงบัข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการว่า       

เมื่อวันที่  15 มกราคม 2557 อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัท ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น

อนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาท ระหว่าง บริษัทและสปน. และสํานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบัน

อนุญาโตตุลาการ ได้มคีําสัง่ให้บรษิัทดําเนินการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุญาโตตุลาการ   

คนเดมิทีถ่อนตวั  

21 มีนาคม 2557  บริษัทได้ดําเนินการยื่นคําร้องขอแต่งตัง้ ศ.พิเศษ ดร. กมลชัย รตันสกาววงศ ์         

เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั  

8 กรกฎาคม 2557  สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้หีนังสอืแจง้มายงับรษิทัว่า เมื่อวนัที ่26 มถุินายน 2557 

สปน. ได้ยื่นคําแถลงว่าไม่ประสงค์จะคัดค้านอนุญาโตตุลาการของฝ่ายบรษิัท แต่สงวนสิทธิคัดค้าน      

หากตรวจพบเหตุอนัทําให้สามารถคดัค้านได้ในภายหลงั และทางสถาบนัอนุญาโตตุลาการได้กําหนดวนั   
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ใหอ้นุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัเสนอรายชื่อประธานอนุญาโตตุลาการคนกลาง จํานวน 3 คน ภายในวนัที ่

15 สงิหาคม 2557  

8 สิงหาคม 2557  ไอทีวีได้ยื่นคําร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอสอบถามความคืบหน้าของ           

คดีข้อพิพาทเน่ืองจากได้ยื่นข้อพิพาทตัง้แต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปี      

แต่ข้อพิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้ จึงขอให้สํานักงานระงบั         

ขอ้พพิาทอนุญาโตตุลาการกรุณากําชบัฝ่าย สปน.ใหด้ําเนินคดขีอ้พพิาทดว้ยความรวดเรว็ เพื่อประโยชน์

แห่งความยตุธิรรม 

12 กนัยายน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายไดร้่วมกนัคดัเลอืกรายชื่อบุคคลทีป่ระสงคจ์ะแต่งตัง้

เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยทาบทาม นายสมบัติ เดียวอิศเรศ และ นายสมบัติ เดียวอิศเรศ           

ไดต้อบรบัเป็นประธานอนุญาโตตุลาการแลว้  

12 ธันวาคม 2557 นายสมบัติ เดียวอิศเรศ ได้ร ับการแต่งตัง้เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ         

อย่างเป็นทางการ คณะอนุญาโตตุลาการจึงได้กํ าหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์           

กระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการ และวนันดัสบืพยานของคู่พพิาททัง้สองฝ่ายในปี พ.ศ.2558 

ปี 2558        2 มีนาคม 2558  บรษิทัได้ยื่นคํารอ้งขอถอนคําเสนอขอ้พพิาทที ่1/2550 เน่ืองจากคดขีอ้พพิาทที่ 46/2550 

มปีระเดน็ขอ้พพิาททีค่รอบคลุมถงึประเดน็ขอ้พพิาทที ่1/2550 และคดขีอ้พพิาทที ่1/2550 เป็นขอ้พพิาทที่

เกดิขึน้ก่อนที ่สปน. จะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาเขา้รว่มงาน ฯ จงึไมจ่าํเป็นทีจ่ะต้องดําเนินคดใีนขอ้พพิาทที ่

1/2550 อกีต่อไป รวมทัง้ขอใหม้คีาํสัง่คนืค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการใหแ้ก่ไอทวีเีป็นกรณพีเิศษ  

1 พฤษภาคม 2558  สปน. ยื่นคําร้องขอคัดค้านการถอนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550          

โดยใหเ้หตุผลวา่หาก สปน. ยนิยอมตามการขอถอนขอ้พพิาทของไอทวี ีอาจเป็นผลเสยีต่อ สปน. เน่ืองจาก 

สปน. ไดเ้รยีกรอ้งแยง้ไวใ้นขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่46/2550 ว่าเป็นฟ้องซ้อนกบัขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่

1/2550 และคณะอนุญาโตตุลาการไดก้ําหนดเรือ่งน้ีไวเ้ป็นประเดน็ขอ้พพิาททีต่อ้งพจิารณาเรยีบรอ้ยแลว้ 

ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2558  คณะอนุญาโตตุลาการดําเนินกระบวน

พจิารณาสบืพยานบรษิทั และ สปน.  

17 สิงหาคม 2558   บริษัทได้วางเงนิประกันฯ ตามที่สํานักงานอนุญาโตตุลาการเรยีกเก็บเพิ่มเติม    

จาํนวน 10,000 บาท 

15 กนัยายน 2558   เสรจ็สิน้การสบืพยานของคู่พพิาททัง้สองฝ่าย 

10 พฤศจิกายน 2558   บรษิทั และ สปน. ยืน่คาํแถลงการณ์ปิดคด ี



   รายงานประจาํปี 2558                                                                      เอกสารแนบ 2  

 

หน้า 27 
 

ปี 2559 1 กุมภาพันธ์ 2559   บรษิัทได้รบัสําเนาคําชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการซึ่งได้วินิจฉัยชี้ขาด         

คดขีอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 46/2550 (ขอ้พพิาทหมายเลขแดงที ่1/2559) ฉบบัลงวนัที่ 14 มกราคม 2559 

โดยมสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

 การบอกเลกิสญัญาของ สปน. ไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 ให ้สปน. ชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่บรษิทั รวมจาํนวน 2,890,345,205.48 บาท  

 เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ปรบัลด

ค่าตอบแทนตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2549 บรษิทัจงึต้องชําระค่าตอบแทน  

ส่วนต่าง จํานวน 2,886,712,328.77 บาท ให้แก่ สปน. โดยถือว่า บรษิัทผดินัดชําระนับตัง้แต่วนัที ่    

4 มนีาคม  2550 จนถงึวนัที ่7 มนีาคม  2550 คดิเป็นดอกเบีย้จาํนวน 3,632,876.77 บาท รวมเป็นเงนิ

ทีบ่รษิทัตอ้งชาํระใหแ้ก่ สปน. เป็นเงนิจาํนวน 2,890,345,205.48 บาท   

 บรษิทั และ สปน. ต่างมหีน้าที่จะต้องชําระหน้ีให้แก่กนัในจํานวนเงนิเท่ากนั คอื 2,890,345,205.48 

บาท ซึง่เมือ่หกักลบลบกนัแลว้ต่างฝ่ายจงึไมม่หีน้ีทีจ่ะตอ้งชาํระแก่กนัและกนั  

 

อย่างไรก็ด ีแม้ว่าคําชี้ขาดมผีลเป็นที่สุดและผูกพนัไอทวีแีละ สปน. แต่หากฝ่ายใดเหน็ว่ามกีรณีที่จะสามารถ

ขอให้เพกิถอนคําชี้ขาดได้ตามกฎหมายและมคีวามประสงค์จะคดัค้านคําขี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ก็สามารถ     

ใชส้ทิธยิืน่คาํรอ้งต่อศาลทีม่เีขตอํานาจภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัไดร้บัสาํเนาคาํชีข้าด  
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8. งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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