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1. ข้อมลูของบริษทั 
 

 1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั  

ชื่อบริษทั         :  บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน)  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ        : เคยประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทศัน์ระบบยูเอชเอฟ (UHF) ภายใต้
สญัญาเขา้รว่มงานและดําเนินการสถานีวทิยุโทรทศัน์ระบบ ย ูเอช เอฟ 
(สัญญาเข้าร่วมงานฯ) ในลักษณะ สร้าง-โอน-ดําเนินงานที่ทํากับ
สาํนักงานปลดัสาํนักนายกรฐัมนตร ี(สปน.) ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2538 
เป็นระยะเวลา 30 ปี  สิ้นสุดวันที่  3 กรกฎาคม  2568 โดยใช้ชื่ อ 
สถานีโทรทศัน์ ไอทวี ี 

สถานะปัจจุบนั : ตัง้แต่ว ันที่  7 มีนาคม 2550 เวลา 24.00 น. บริษัทจําเป็นต้องหยุด         
การประกอบธุรกจิ สถานีโทรทศัน์ไอทวี ีสบืเน่ืองมาจากการบอกเลกิสญัญา
เข้าร่วมงานฯ ของ สปน. และต่อมา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ์      
แห่งประเทศไทย มีมติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่24 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป  

ทีต่ ัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชัน้  6 ถนนวิภาวดีร ังสิต          
แขวงจตุจกัร 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 
มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้ : 5 บาท 
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1.2 ขอ้มลูทัว่ไปบรษิทัในเครอื 

ชื่อบริษทั : บริษทั อารต์แวร  ์มีเดีย จาํกดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ใหเ้ช่าอุปกรณ์ผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ ผลติรายการโทรทศัน์   
  ซือ้/ขาย ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์และจดักจิกรรมการตลาดอื่นๆ 

สถานะปัจจุบนั : หยดุการดาํเนินธุรกจิ 

ตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขที ่1010 อาคารชนิวตัรทาวเวอร ์3 ชัน้ 6 ถนนวภิาวดรีงัสติ    
   แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105545118984 
โทรศพัท ์ : (66) 2791 1795-6 
โทรสาร : (66) 2791 1797 
ทุนจดทะเบยีน : 25,000,000 บาท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้ : 25,000,000 บาท 
มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 
สดัสว่นการถอืหุน้ : รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 
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 1.3 ขอ้มลูผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  

 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ใหญ่ 9 รายแรกของบรษิทั ไอทวี ีจาํกดั (มหาชน) ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนล่าสดุ 
วนัที ่15 มนีาคม 2559 จดัทาํโดยบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ปรากฎดงัน้ี 
 
ลาํดบั รายชื่อผ ูถ้ือหุ้น 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 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 23,117,100  1.92 
5 บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่ผูฝ้าก 22,258,700  1.84 
6 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 17,885,990  1.48 
7 นายวนิยั 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. รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกบัคณะกรรมการ 
ชื่อ – สกลุ                 นายสมคิด หวงัเชิดชวูงศ  ์ 

(ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2550 ครบวาระ  
และถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการเป็นครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2558) 

อาย /ุ ปี  59 
ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)  -ไมม่-ี 
คณุวฒุิการศึกษาสงูสดุ  เนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภาแหง่ประเทศไทย 

ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Director Accreditation Program 50/2006 

ประสบการณ์ทาํงาน   
2550 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม บมจ.ไอทวี ี
2539 – ปัจจบุนั  ทนายความ สาํนกังานกฎหมายสุวฒัน์สมคดิ 
2534 – 2538 ทนายความ สาํนกักฎหมายอุดมวฒันา 
2532 – 2533 ทนายความ สาํนกักฎหมายและธุรกจิ ดร.สธุาบด ีสตัตบุศย ์
2525 – 2531 ทนายความ สาํนกักฎหมาย วคิเคอรี ่ประพนธ ์ประมวลและสธุ ี
2523 – 2524 ทนายความ สาํนกักฎหมายเกรยีงศกัดิแ์ละสญัญา 
 
ชื่อ - สกลุ  นายณิทธิมน หสัดินทร ณ อยธุยา 

(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่7 มนีาคม 2550 ครบวาระ        
และถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการเป็นครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2558) 

อาย /ุ ปี  59 
ตาํแหน่ง  รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)  -ไมม่-ี 
คณุวฒุิการศึกษาสงูสดุ  เนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภาแหง่ประเทศไทย 
  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Director Accreditation Program 75/2008 
ประสบการณ์ทาํงาน  
2550 – ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการ และกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม บมจ. ไอทวี ี
2541 – ปัจจบุนั    ทีป่รกึษากฎหมายและทนายความ 
2536 – 2541   หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย บจ.อภทุินผลติภณัฑอ์าหารทะเล 
2535 – 2536   หวัหน้าฝ่ายกฎหมาย บมจ.เงนิทุนเอกธนกจิ 
2525 – 2527   หวัหน้าแผนกคด ีบจ.สยามยามาฮ่า และบรษิทัในเครอื 
2523 – 2524   พนกังานตรวจสอบและประเมนิราคา องคก์ารขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
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ชื่อ - สกลุ    นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2550 ครบวาระ 
และถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559) 

อาย /ุ ปี     49 
ตาํแหน่ง    กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)   -ไมม่-ี 
คณุวฒุิการศึกษาสงูสดุ   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    รบัจา้งอสิระในดา้นบญัชแีละธุรกจิ 
2542 – 2546    ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. L.T.U. Apparels 
2541 – 2542    Financial Controller บจ. ฟาตมิาบรอดคาสติง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
 
ชื่อ - สกลุ    นางรตันาพร นามมนตรี 

(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่23 เมษายน 2550 ครบวาระ    
และถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2557) 

อาย /ุ ปี     51 
ตาํแหน่ง    กรรมการและกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)   0.0575 
คณุวฒุิการศึกษาสงูสดุ   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ(MBA) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

Director Accreditation Program 75/2008 
ประสบการณ์ทาํงาน  
2550 – ปัจจบุนั   กรรมการ และกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม บมจ.ไอทวี ี
2558 – ปัจจบุนั   หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจาํกดั นาไทย โภคทรพัย ์
2548 – 2558                กรรมการ บจ. เค.อาร.์อนิโฟเทค  
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ชื่อ - สกลุ    นายวฒุิพร เดี่ยวพานิช 

(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่10 เมษายน 2551 ครบวาระ    
และถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559) 

อาย /ุ ปี     64 
ตาํแหน่ง    กรรมการ 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)   0.0124 
คณุวฒุิการศึกษาสงูสดุ   ปรญิญาโท สงัคมวทิยาประยุกต ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

Director Accreditation Program 75/2008 
ประสบการณ์ทาํงาน  
2551 - ปัจจบุนั    กรรมการ บมจ. ไอทวี ี
2545 - ปัจจบุนั    กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิสมาคมคุม้ครองผูบ้รโิภคไทย 
2540 - ปัจจบุนั    นายกสมาคมสทิธผิูบ้รโิภค 

กรรมการ บจ. วคีอมเทค 
2534 - ปัจจบุนั    อุปนายกและกรรมการ 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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4. การประชมุคณะกรรมการบริษทั 
ในปี 2559 ทีผ่า่นมาคณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมทัง้สิน้ จาํนวน 4 ครัง้ โดยการเขา้รว่ม

ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั มดีงัน้ี 
 

 
5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัในปี 2559 มกีารจา่ยคา่ตอบแทนดงัน้ี 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั จาํนวนเงิน (บาท) 
1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ 960,000 
2. นายณิทธมิน หสัดนิทร ณ อยธุยา 840,000 
3. นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช 600,000 
4. นางรตันาพร นามมนตร ี 600,000 
5. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช 600,000 

รวมทัง้สิน้                               3,600,000 

ชือ่ จาํนวนครัง้การประชุม 
ในระหว่างทีด่าํรงตาํแหน่ง 

จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ 4 4 
2. นายณิทธมิน หสัดนิทร ณ อยธุยา 4 4 
3. นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช 4 4 
4. นางรตันาพร นามมนตร ี 4 4 
5. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช 4 4 
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6. พฒันาการและการเปลี่ยนแปลงที่สาํคญั 
บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เดิมชื่อ บริษัทสยามอินโฟเทนเมนท์ จํากัด ก่อตัง้เมื่อวันที ่            

9 พฤษภาคม  2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท และเพิ่มทุนเป็น 1,000 ล้านบาทในปีเดียวกนั โดยกลุ่ม
บรษิทัสยามทวีแีอนดค์อมมวินิเคชัน่ส ์จาํกดั นําโดยธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิาก สปน. 
ให้เป็นผู้ดําเนินงานสถานีโทรทศัน์ภายใต้สญัญาเข้าร่วมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทศัน์ระบบยูเอชเอฟ  
(UHF – Ultra High Frequency) (สญัญาเข้าร่วมงานฯ) เป็นระยะเวลา 30 ปี เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการ    
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2539 ในปี 2541 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) บริษัทมีการ
เปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่าํคญัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิและการบรหิารงาน ในระยะทีผ่า่นมา ดงัน้ี 

ปี 2538 กลุ่มบริษัท สยามทีวีแอนด์คอมมิวนิเคชัน่ส์ จํากัด นําโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    
ได้รบัอนุมตัิให้เป็นผู้ดําเนินงานโครงการโทรทศัน์ช่องใหม่ระบบยูเอชเอฟจาก สปน. โดยได้ก่อตัง้ 
บรษิทั สยามอนิโฟเทนเมนท ์จาํกดั เพือ่ลงนามในสญัญาเขา้รว่มงานฯ เมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2538  

ปี 2539 บริษัทได้ดําเนินการจัดตัง้สถานีวิทยุโทรทัศน์และได้เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที ่            
1 กรกฎาคม 2539  

ปี 2540 บรษิัทได้ติดตัง้สถานีส่งเพิ่มเติมที่อาคารเนชัน่ ถนนบางนา-ตราด และอาคารสนิสาทร ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมพืน้ทีบ่รกิารในกรุงเทพฯและปรมิณฑลบางสว่น   

ปี 2541 บริษัทมีสถานีส่งรวมทัง้สิ้น  36 สถานี  สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่บริเวณภาคกลาง             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยเพียงบางจังหวัดเท่านั ้น 
นอกจากน้ี บรษิทัไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน ใหเ้ป็นไปตามขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ และไดเ้ปลีย่น
ชือ่บรษิทัเป็น บรษิทั ไอทวี ีจาํกดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2541  

ปี 2542 บริษัทได้ติดตัง้สถานีส่งบนอาคารใบหยก 2 มีขนาดกําลังส่งออกอากาศสูงสุด 1,000 กิโลวัตต ์     
สามารถให้บริการในรศัมีประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทัว่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล    
รวมทัง้จงัหวดัในภาคกลาง  

ปี 2543 คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเห็นชอบการแก้ไขสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ในเรื่องขอ้จํากดัการโอนหุ้นของบรษิัท             
ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย      
ซึ่งคู่สญัญาไดล้งนามแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาเขา้ร่วมงานฯในเรื่องขอ้จํากดัการโอนหุน้และการขยายเวลา
ชําระผลตอบแทนงวดแรก เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2543 ซึ่งตัง้แต่ว ันที่บริษัทได้จัดตัง้ขึ้นจนถึง          
วนัที่มกีารลงนามแก้ไขสญัญาดงักล่าว มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหุ้นและกรรมการของบรษิทั
หลายครัง้  
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  ต่อมาในปลายเดือนมิถนุายน 2543 บรษิัทได้ปรบัโครงสร้างหน้ีและโครงสร้างทุน โดยการเพิม่ทุนของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ( ปัจจุบนัเปลีย่นชือ่เป็น 
บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส์ จํากดั(มหาชน) ) (“อนิทชั”) จํานวน 55 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมจํานวน 
550 ล้านบาท โดยมีสดัส่วนของทุนที่เพิ่มแต่ละฝ่าย จํานวน 288.71 ล้านบาท และ 261.29 ล้านบาท 
ตามลําดับ รวมเป็นทุนชําระแล้ว 1,550 ล้านบาท และได้มีการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วลง     
เหลอื 387.5 ลา้นบาท  

  18 ก ัน ย ายน  2543  บริษัทได้ เพิ่ มทุ นจดทะเบียนจาก  387.5 ล้ านบาท  เป็ น  4,500 ล้านบาท              
โดยมีทุนชําระแล้ว 4,250 ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2543 ได้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) และ อนิทชัในราคาหุน้ละ 8.7692 บาท โดยมสีดัส่วนของทุนที่เพิม่ 
แต่ละฝ่าย จํานวน 464.15 ล้านบาท และ 420.1 ล้านบาทตามลําดบั และต่อมาในเดือนธนัวาคม 2543      
ไดข้ายหุน้เพิม่ทุนอกีครัง้ใหแ้ก่ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และ อนิทชัในราคาหุน้ละ 8.7692 บาท 
โดยมีส ัดส่วนของทุนที่เพิ่มแต่ละฝ่าย จํานวน 1,526.73 ล้านบาท และ 976.11 ล้านบาทตามลําดับ         
รวมเป็นทุนชาํระแลว้ทัง้สิน้ 4,250 ลา้นบาท 

  1 กนัยายน 2543  สถานีฯ ไดข้ยายเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการเป็น 24 ชัว่โมง นอกจากน้ี ในปี 2543 
บรษิทัไดต้ดิตัง้สถานีส่งเพื่อเสรมิจุดบอดอกี 4 สถานีเพิม่เตมิจากสถานีเครอืข่ายหลกั 36 สถานี รวมเป็น
สถานีส่งทัง้สิน้ 40 สถานี ครอบคลุมประชากรทีส่ามารถรบัชมไดป้ระมาณรอ้ยละ 97 ของประชากรทัง้หมด
ในประเทศไทย 

ปี 2544 13 พฤศจิกายน 2544  อนิทชัได้ตกลงซื้อหุน้สามญัของบรษิทัจากธนาคารไทยพาณิชย ์จํากดั (มหาชน) 
จํานวน 106,250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.6573 บาท รวมทั ้งได้ เสนอซื้ อหุ้นสามัญของบริษัท              
จากผู้ถือหุ้นรายอื่นในราคาเดียวกนั เป็นผลให้ อนิทชัเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ต่อมาที่ประชุมวสิามญั       
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2544 ไดม้มีตเิปลีย่นแปลงมูลค่าทีต่ราไวต้่อหุน้จากเดมิ 10 บาทต่อหุน้ เป็น 5 บาทต่อหุน้ 
ทาํใหหุ้น้ทัง้หมดของบรษิทัเพิม่เป็น 1,200 ลา้นหุน้ โดยเป็นหุน้ทีช่าํระแลว้ 850 ลา้นหุน้  

ปี 2545 27 ก ุมภาพันธ ์ ถึง 1 มีนาคม  2545  บริษัทเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไป จํานวน 300 ล้านหุ้น            
ในราคาหุ้นละ 6 บาท และในวนัที่ 13 มนีาคม 2545 บรษิัทได้เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน   
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยทุนชําระแลว้ 5,750 ลา้นบาท 

เมื่อวนัที ่11 พฤศจิกายน 2545 ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อย คอื บรษิทั อารต์แวร ์มเีดยี จํากดั โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกจิใหเ้ช่าอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติรายการวทิยโุทรทศัน์ และการถ่ายภาพยนตร ์ผลติรายการ
โทรทศัน์ ซื้อ/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  ได้เพิ่มทุนในบริษัท อาร์ตแวร์ มีเดีย จํากัด จาก 1 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท     
โดยมหีุ้นทัง้หมด 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบรษิัทยงัคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
99.99 ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

1 กมุภาพนัธ ์ 2546  บริษัทได้ดําเนินการย้ายสํานักงานรวมทัง้สตูดิโอ จากอาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค 
พลาซ่า ไปยงัทีท่าํการใหม่ ณ อาคารชนิวตัรทาวเวอร ์3 เพื่อเป็นการรองรบัการขยายตวัของธุรกจิใหม้พีืน้ที่
สาํนกังานและสตดูโิอเพิม่ขึน้ 

26 กมุภาพนัธ ์ 2546  คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น       
ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท รวมมูลค่า 300 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบสําคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรร
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิทั (โครงการ ESOP) ทําใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 
1,200 ลา้นหุน้ มลูคา่ 6,000 ลา้นบาท เป็น 1,260 ลา้นหุน้ มลูคา่ 6,300 ลา้นบาท 

 16 ธนัวาคม 2546  คณะกรรมการบรษิัท มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบรษิัทเป็น 7,800 ล้านบาท  
แบ่งออกเป็น 1,560 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จํานวน 300 ลา้นหุน้ 
จดัสรรเป็นการเฉพาะเจาะจงใหก้บัพนัธมติรรว่มทุน 2 ราย ไดแ้ก่ นายไตรภพ ลมิปพทัธ ์จํานวน 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 ตกลงทีจ่ะไมผ่ลติ และ/หรอื 
ไม่เป็นเจา้ของ และ/หรอื ไม่จดัหารายการต่างๆ ใหก้บัสถานีโทรทศัน์ช่องอื่น ยกเวน้รายการเท่าทีม่อียูเ่ดมิ
กบัสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 และสถานีโทรทศัน์ในต่างประเทศ 

ปี 2547 19 มกราคม 2547  การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2547 มมีตอินุมตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั
ในการจดัสรรหุน้สามญัใหมเ่ป็นการเฉพาะเจาะจงใหก้บัพนัธมติรรว่มทุนดงักลา่ว  

30 มกราคม 2547  คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คีําวนิิจฉัยชี้ขาดขอ้พพิาท ในประเดน็ที ่สปน.ไม่ปฏบิตัิ
ตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รบัผลกระทบและให้ สปน.ชดเชย    
ความเสยีหายใหก้บับรษิทัโดยมสีาระสาํคญั ดงันี้  

 ให ้สปน. ชดเชยความเสยีหายโดยชาํระเงนิใหแ้ก่บรษิทัจาํนวน 20 ลา้นบาท 

 ใหป้รบัลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 5 วรรคหน่ึงโดยในส่วนจํานวน
เงนิรบัประกันผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ตํ่ าให้ปรบัลดจากเดิมลงเหลือปีละ 230 ล้านบาท    



12

   รายงานประจําปี 2559                                                                      เอกสารแนบ 2  

 

หน้า 12 
 

และปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทนเหลอือตัราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่ายและ  
ภาษีใดๆ โดยเปรยีบเทยีบระหว่างจํานวนเงนิที่คํานวณได้ตามอตัรารอ้ยละ 6.5 ของรายได้
ก่อนหกัค่าใชจ้่ายและภาษใีดๆ กบัเงนิประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ตํ่า จํานวนใดมากกว่า
ใหช้าํระตามจาํนวนทีม่ากกวา่นัน้ ทัง้น้ี นบัแต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2545 เป็นตน้ไป 

 ให้ สปน. คืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ตํ่ าที่บริษัทได้ชําระ โดยมีเงื่อนไขในระหว่าง
พจิารณาขอ้พพิาทน้ีเมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2546 จํานวน 800 ล้านบาท โดยคนืให้แก่บรษิทั
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 ต ุลาคม  2548  จากข้อตกลงในวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2547 นายไตรภพ ลิมปพทัธ์ และบริษัท    
กนัตนา กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนตามที่ได้รบั
อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 19 มกราคม 2547 อย่างไรก็ตามพนัธมิตรธุรกิจทัง้สองราย   
ยงัคงผลติรายการโทรทศัน์ใหก้บับรษิทัต่อไป 

22 ธนัวาคม 2548  คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิให้บรษิัทจดัตัง้บรษิัทร่วมทุนแห่งใหม่ 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 ีจํากดั (มหาชน) บรษิทั ซ ีเอ โมบาย ลมิเิตด็ 
(CAM) ประเทศญี่ปุ่ น และมติซุย แอนด์ โค ลมิเิตด็ (MITSUI) ประเทศญี่ปุ่ น โดยมสีดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 
60 รอ้ยละ 25 และ รอ้ยละ 15 ตามลําดบั และได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในเดอืนมกราคม 2549 ซึ่งบรษิทั
ร่วมทุนดงักล่าวเป็นการนําทรพัยากรที่มอียู่ของบรษิทัไปขยายต่อธุรกจิ โดยอาศยัผูร้่วมทุนจากประเทศ
ญี่ปุ่ นที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยแีละการให้บรกิารด้านการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ผ่านสื่อโฆษณา    
ทางโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

ปี 2549 23 มกราคม 2549  บรษิทัรบัทราบการขายหุน้สามญัของกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของอนิทชั ในฐานะทีอ่นิทชั
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัซึง่ถอืหุน้อยูค่ดิเป็นรอ้ยละ 52.93 ของทุนชาํระแลว้ของบรษิทั โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของอินทชั ได้ขายหุ้นอินทชัให้แก่บรษิัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด (ซีดาร์) และบรษิัท แอสเพน      
โฮลดิ้งส์ จํากัด (แอสเพน) อย่างไรก็ตาม ซีดาร์ และ แอสเพน ได้รบัการผ่อนผนัจากสํานักงาน ก.ล.ต.      
ไม่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรพัย์ทัง้หมดของกิจการของบริษัทตามที่กําหนดใน ข้อ 8 ของประกาศ
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คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 53/2545 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร
ในการเข้าถือหลักทรพัย์เพื่อครอบงํากิจการ (Chain Principle) เน่ืองจาก คณะอนุกรรมการวินิจฉัย         
การเข้าถือหลักทรพัย์เพื่อครอบงํากิจการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ซีดาร์ และ แอสเพน มิได้ม ี       
ความประสงคท์ีจ่ะไดม้าซึ่งทัง้หลกัทรพัยข์องบรษิทัรวมถงึกรณีทีบ่รษิทัเป็นทรพัย์สนิทีไ่ม่เป็นสาระสาํคญั
ของอนิทชั 

 9 พฤษภาคม 2549  ศาลปกครองกลางซึ่งเป็นศาลปกครองชัน้ต้น ไดม้คีําพพิากษาเพกิถอนคําชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการฉบบัลงวนัที ่30 มกราคม 2547 ทัง้ฉบบั   

 7 มิถนุ ายน  2549  บริษัทได้ยื่นคําอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้มีคําตัดสินกรณีข้อพิพาท       
ในประเดน็ที ่สปน.ไมป่ฏบิตัติามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 5 วรรคสี ่จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัผลกระทบ
และให ้สปน.ชดเชยความเสยีหายใหก้บับรษิทั  

13 ธ ันวาคม  2549  ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ          
ฉบบัลงวนัที ่30 มกราคม 2547 ทัง้ฉบบั เน่ืองจากมคีําวนิิจฉัยว่าเงือ่นไขสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 5 วรรคสี ่
ไม่ได้ผ่านการนําเสนอคณะรฐัมนตรี จึงไม่มผีลผูกพนั และมผีลให้คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ      
ถูกยกเลกิไป บรษิทัจงึตอ้งกลบัไปปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เดมิตามขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ 
ขอ้ 5 วรรคหน่ึง ในเรื่องการชําระค่าตอบแทนให้ สปน. โดยรบัประกนัผลประโยชน์  ตอบแทนขัน้ตํ่าปีละ 
1,000 ลา้นบาท หรอือตัรารอ้ยละ 44 ของรายไดก้่อนหกัค่าใชจ้่ายและภาษ ีแลว้แต่จาํนวนใดจะมากกว่าและ
มผีลใหบ้รษิทัตอ้งกลบัไปปฏบิตัติามขอ้ 11 วรรคหน่ึง ทีก่ําหนดใหร้ายการขา่ว สารคด ีและสารประโยชน์ 
จะตอ้งรวมกนัไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของเวลาออกอากาศทัง้หมดและระยะเวลาระหว่างเวลา 19.00 - 21.30 น. 
จะตอ้งใชส้าํหรบัรายการขา่ว สารคด ีและสารประโยชน์ เท่านัน้ โดยบรษิทัไดเ้ริม่ใชผ้งัรายการทีเ่ป็นไปตาม
เงือ่นไขในขอ้ 11 วรรคหน่ึงแลว้ ตัง้แต่วนัที ่14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา 

14 ธนัวาคม 2549  สปน. มหีนงัสอืถงึบรษิทัขอใหบ้รษิทัดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ใหบ้รษิทัดาํเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 11 

2. ใหบ้รษิทัชาํระเงนิสว่นต่างของคา่อนุญาตใหด้าํเนินการขัน้ตํ่าตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ สาํหรบัปีที ่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 ของค่าอนุญาตใหด้ําเนินการที่ สปน. จะไดร้บั
ในปีนัน้ๆ โดยคิดเป็นรายวัน ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 วรรคสอง จากกรณีที่บริษัท
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ดําเนินการเรื่องผงัรายการไม่เป็นไปตามขอ้ 11 วรรคหน่ึง ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2547 จนถงึวนัที ่
13 ธนัวาคม 2549 ซึง่ สปน. ไดเ้รยีกรอ้งมาเป็นจํานวนเงนิ 97,760 ลา้นบาท (บรษิทัไดด้ําเนินการ
ปรบัผงัรายการตามคาํพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุตัง้แต่วนัที ่14  ธนัวาคม 2549)  

  ทัง้น้ี สปน. แจ้งว่าหากบรษิัทไม่ชําระเงนิจํานวนดงักล่าวภายใน 45 วนั นับตัง้แต่ได้รบัหนังสอืแจ้ง 
(วนัที่ 15 ธนัวาคม 2549) สปน.จะดําเนินการตามขอ้กําหนดในสญัญาเขา้ร่วมงานฯ และขอ้กฎหมาย
ต่อไป 

21 ธนัวาคม 2549  บรษิทัมหีนงัสอืถงึ สปน.โดยมสีาระสาํคญั ดงัน้ี 

1. บรษิทัไดด้ําเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 11 เรยีบรอ้ยแลว้ตัง้แต่วนัที ่
14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา  

2. บริษัทมิได้ผิดนัดชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการตามที่อ้างถึง เน่ืองจากบรษิัทได้ชําระค่าอนุญาต       
ให้ดําเนินการรายปีจํานวน 230 ลา้นบาท โดยเป็นการปฏบิตัติามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ    
ซึ่งคําชี้ขาดดงักล่าวมผีลผูกพนัคู่สญัญาเข้าร่วมงานฯ ทัง้สองฝ่ายตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ข้อ 15 
ดงันัน้ บรษิทัจงึไมม่ภีาระดอกเบีย้ของค่าอนุญาตใหด้ําเนินการสว่นต่างดงักล่าวในช่วงระยะเวลาตัง้แต่
อนุญาโตตุลาการชีข้าดจนถงึวนัทีศ่าลปกครองสงูสดุมคีาํพพิากษา 

3. บรษิทัไม่เหน็พอ้งกบั สปน.กรณีทีต่้องจ่ายค่าปรบัจํานวน 97,760 ลา้นบาท และการกําหนดใหบ้รษิทั
ชาํระคา่ปรบัดงักล่าวภายใน 45 วนั ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

3.1 บริษัทมิได้ปฏิบตัิผิดสญัญาเข้าร่วมงานฯ เน่ืองจากบริษัทได้ปฏิบตัิตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ     
ข้อ 15 ซึ่งกําหนดว่า “ให้คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพนัคู่สญัญาเข้าร่วมงานฯ    
“ทัง้สองฝ่าย” และขอ้ 30 วรรคท้ายของขอ้บงัคบัสํานักงานศาลยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2   
แห่งพระราชบัญญัติจ ัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั ้น             
การดําเนินการปรับผังรายการตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549          
จงึเป็นการกระทาํโดยชอบตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ และกฎหมายแลว้  

3.2 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการนําขอ้พพิาทเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการและใหว้นิิจฉัยชี้ขาด
ตามที่กล่าวมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่าบรษิัทเป็นฝ่ายผดิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ สทิธิของ สปน.    
ในการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ควรจะเกดิภายหลงัจากที่กระบวนการยุตธิรรมดําเนินจนถึง
ทีส่ดุแลว้ 
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 3.3 ศาลปกครองไดจ้ดัทําเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครัง้ที่ 78/2549 ฉบบัลงวนัที่ 13 ธนัวาคม 2549 
ระบุถงึคาํพพิากษาศาลปกครองสงูสุดคดขีองบรษิทัโดยมขีอ้ความตอนหน่ึงระบุว่า “กรณีเกี่ยวกบั
ค่าปรบัคู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ตอ้งว่ากล่าวกนัเอง หากตกลงไม่ไดต้้องเสนอขอ้พพิาทตามวธิกีาร 
ทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเขา้รว่มงานฯ”  

 3.4 ดอกเบี้ยและค่าปรบัจากการดําเนินการปรบัผงัรายการนัน้ยงัไม่มขีอ้ยุต ิเน่ืองจากไม่ใช่ประเด็น
พิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดงันัน้หากคู่สญัญาเข้าร่วมงานฯ       
มขีอ้ขดัแยง้และไม่สามารถทําความตกลงกนัไดก้จ็ะต้องเสนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 
โดยเป็นไปตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ ขอ้ 15 ซึ่งกําหนดว่า “หากมขี้อพิพาทหรอืขอ้ขดัแย้งใดๆ    
อันเกี่ยวเน่ืองกับสัญญาเข้าร่วมงานฯ ระหว่าง สปน. กับผู้เข้าร่วมงาน (บริษัท) คู่ส ัญญา           
เขา้ร่วมงานฯ ตกลงแต่งตัง้คณะอนุญาโตตุลาการทําการวนิิจฉัยชี้ขาดขอ้พพิาทโดยคําตดัสนิของ
คณะอนุญาโตตุลาการเป็นทีส่ดุและผกูพนัคูส่ญัญาเขา้รว่มงานฯ ทัง้สองฝ่าย” 

บรษิัทและที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทเห็นว่าการคํานวณค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการตาม   
วธิีของสปน.ดงักล่าวขา้งต้นไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสญัญาเข้าร่วมงานฯ ซึ่งหากบรษิัท         
เข้าข่ายจะต้องเสียค่าปรบั การคิดคํานวณค่าปรบัควรจะเป็นจํานวนเงนิในอัตราไม่เกินกว่า 
274,000 บาทต่อวนั มใิช่ 100 ล้านบาทต่อวนัตามที่ สปน.กล่าวอ้าง ดงันัน้ หากบริษัทจะต้อง      
มภีาระค่าปรบัโดยนับตัง้แต่วนัที่บรษิทัปฏบิตัติามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถงึวนัที่
ศาลปกครองสูงสุดมคีําตดัสนิตามที่ สปน.กล่าวอ้าง (ตัง้แต่วนัที่  1 เมษายน 2547 จนถึงวนัที ่    
13 ธนัวาคม 2549) การคิดคํานวณค่าปรบัในช่วงเวลาดงักล่าวก็ไม่ควรจะเกินไปกว่าจํานวน      
268 ล้านบาท มใิช่ 97,760 ล้านบาท ตามวธิคีํานวณที่ สปน. เรยีกร้องให้ชําระและนํามาใช้เป็น
เหตุบอกเลกิสญัญาเขา้รว่มงานฯ แต่อยา่งใด 

สําหรับกรณีที่ สปน. เรียกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง บริษัท และ             
ที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทมีความเห็นว่า ในช่วงระหว่างระยะเวลาที่บริษัทได้ปฏิบัติตาม        
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บรษิัทไม่มีหน้าที่ในการต้องชําระ และบรษิัทไม่ได้ผดินัด   
การชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการแต่อย่างใด เน่ืองจากบรษิัทได้ชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการ  
รายปีจํานวน 230 ล้านบาท ตามคําชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผูกพันทัง้สองฝ่ายแล้ว       
ตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 15 ในช่วงเวลาทีค่ําชี้ขาดยงัมผีลบงัคบัใชอ้ยูโ่ดยทีบ่รษิทัมไิดผ้ดินัด
ชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการและ/หรือชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการให้แก่ สปน. ล่าช้า             
อกีทัง้ สปน. ยงัไม่เคยใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทางศาลในการขอคุม้ครองเพื่อระงบัมใิหบ้รษิทัปฏบิตัติาม
คาํชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาดงักล่าวแต่ประการใด ดงันัน้บรษิทัจงึไมม่ภีาระดอกเบีย้
ของค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง และ สปน. ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาต       
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ให้ดําเนินการส่วนต่างในระหว่างที่คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการยังคงมีผลผูกพัน            
ทางกฎหมายอยู่ อีกทัง้คําพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคําส ัง่ให้เพิกถอนคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการยงัไม่มผีลบงัคบั เนื่องจากยงัอยู่ในระหว่างที่บรษิทัยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สงูสดุ และศาลปกครองสงูสดุยงัไมม่คีาํพพิากษาในขณะนัน้ 

20 ธนัวาคม 2549  บรษิทั มเีดยี คอนเน็คซ ์จาํกดั ไดม้กีารเปลีย่นแปลงกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่จากจํานวน 
3 ราย เหลือ 2 ราย ได้แก่ บริษัทและมิตซุย แอนด์ โค ลิมิเต็ด (MITSUI) ประเทศญี่ปุ่ น โดยสดัส่วน        
การถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 60 และ รอ้ยละ 40 ตามลาํดบั 

ปี 2550 4 มกราคม 2550  บรษิทัไดย้ื่นขอ้พพิาทเรื่องค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการและดอกเบีย้ในค่าอนุญาตให้
ดําเนินการส่วนต่างต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ส่วนเรื่องค่าอนุญาต
ให้ดําเนินการส่วนต่างจํานวน 2,210 ล้านบาทนัน้ บริษัทมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการประนีประนอม         
ใหก้ารดําเนินการตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เป็นไปโดยราบรื่น และมใิห ้สปน. บอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ 
อนัจะมีผลกระทบต่อกิจการของบรษิัท บริษัทจึงได้ตดัสินใจเสนอเงื่อนไขขอประนีประนอมโดยเสนอ     
แนวทางการจ่ายเงิน 2,210 ล้านบาท หลายแนวทาง โดยทุกแนวทางมีเงื่อนไขให้ สปน.เข้าร่วมกัน         
ยื่นขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้มคีําวนิิจฉัยชี้ขาดกรณีค่าปรบัและดอกเบี้ยค่าอนุญาต    
ให้ดํ าเนินการส่วนต่ าง ซึ่ ง สปน .ได้ปฏิ เสธเงื่อนไขการให้สถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดหน้ี              
และปฏเิสธแนวทางการชาํระเงนิคา่อนุญาตใหด้าํเนินการดงักลา่วทกุแนวทางในการประชุมร่วมกนัเมือ่วนัที ่
31 มกราคม 2550 

2 กมุภาพนัธ ์ 2550  บรษิัทได้มหีนังสอืขอความเป็นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีและเสนอแนวทาง  
การประนีประนอมในการแกปั้ญหาขอ้พพิาท โดยเสนอให ้สปน.รบัชําระเงนิค่าอนุญาตใหด้ําเนินการส่วน
ต่างจํานวน 2,210 ล้านบาท และมีเงื่อนไขขอให้ สปน.ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ     
กรณีคา่ปรบัและดอกเบีย้ตามขอ้สญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 15 

13 กมุภาพนัธ ์ 2550  สปน. ได้มหีนังสอืปฏิเสธข้อเสนอขอประนีประนอมของบรษิัทดงักล่าวอย่างเป็น
ทางการอีกครัง้หน่ึง  ดงันัน้นับแต่วนัที่ สปน. มหีนังสอืปฏิเสธข้อเสนอของบรษิัท บรษิัทจึงไม่มีภาระ
ผกูพนัใดๆ ในขอ้เสนอของบรษิทัทีม่ตี่อ สปน.อกีต่อไป ทัง้น้ี เป็นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ต่อมาศาลปกครองกลางได้มคีําสัง่ให้จําหน่ายคดหีมายเลขดําที่ 640/2550 ลงวนัที่ 22 
มถุินายน 2550 โดยศาลปกครองกลางได้วนิิจฉัยว่า ประเดน็ที่ สปน. อ้างว่าบรษิัทยอมรบัว่าเป็นหน้ีค่า
อนุญาตให้ดําเนินการค้างชําระอยู่จํานวน 2,210 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย รบัฟังไม่ได้ว่าบรษิัทยอมรบั
สภาพหน้ีเพราะเป็นขอ้เสนอทางเลอืกในการแกปั้ญหาหลายแนวทางซึง่ยงัไม่เป็นทียุ่ตจิงึถอืเป็นขอ้พพิาท
ทีต่อ้งนําเขา้สูก่ระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ 
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20 กมุภาพนัธ ์ 2550  บรษิัทได้ยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางมคีําสัง่กําหนดมาตรการหรอืวิธีการ
คุม้ครองเพือ่บรรเทาทุกขช์ัว่คราวเป็นกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเดน็ ดงัน้ี 

1. บริษัทขอให้ศาลปกครองกลางมีคําสัง่ระงบัการใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน.          
ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมไิดช้ําระค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการและดอกเบีย้ในค่าสว่นต่างจาํนวนประมาณ
หน่ึงแสนล้านบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะได้มีคําชี้ขาดและข้อพิพาทดังกล่าวถึงที่สุด        
ตามกฎหมาย  

2. บรษิัทขอให้ศาลปกครองกลางมคีําสัง่กําหนดระยะเวลาเพื่อให้บรษิัทชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการ 
สว่นต่างจาํนวน 2,210 ลา้นบาท ใหแ้ก่ สปน.ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีศ่าลไดม้คีาํสัง่ในเรือ่งน้ี 

21 ก ุมภาพันธ ์ 2550  ศาลปกครองกลางมีคําสัง่ไม่รบัคําร้องขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวและคํารอ้งขอไต่สวนฉุกเฉิน โดยมขีอ้วนิิจฉัยว่าการที่ สปน. จะใชส้ทิธิ
บอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ นัน้ หากบรษิทัเหน็ว่าการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ไม่ชอบกย็่อมมสีทิธิ
เรยีกค่าเสยีหายจากการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ดงักล่าวได ้ส่วนกรณีที ่สปน.เรยีกใหผู้ร้อ้ง (บรษิทั) 
ชาํระค่าปรบัและดอกเบีย้ค่าอนุญาตใหด้ําเนินการสว่นต่างรวมทัง้ขอใหศ้าลกําหนดระยะเวลาเพื่อใหบ้รษิทั
สามารถชําระค่าอนุญาตใหด้ําเนินการจํานวน 2,210 ลา้นบาท ใหแ้ก่ สปน.ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีศ่าล
ได้มีคําสัง่นัน้ ศาลเห็นว่าเป็นกรณีระหว่างบรษิัทและ สปน.ที่จะเจรจาตกลงกนั และหากบรษิัทเห็นว่า     
ไม่ต้องชําระหรอืขอผ่อนผนัการชําระหน้ีก็เป็นสทิธทิี่ดําเนินการไปตามขัน้ตอนของสญัญาเขา้ร่วมงานฯ 
และกระบวนการตามกฎหมายต่อไป จงึไม่มเีหตุอนัสมควรที่ศาลจะมคีําสัง่กําหนดมาตรการหรอืวธิีการ
คุ้มครองประโยชน์ของบริษัทขณะดําเนินการ ซึ่งคําสัง่ศาลปกครองกลางดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด            
โดยบรษิทัไมอ่าจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวได ้

7 มีนาคม 2550  สปน.มีหนังสือบอกเลิกสญัญาเข้าร่วมงานฯ และแจ้งให้บรษิัทดําเนินการชําระหน้ี      
และส่งมอบทรพัย์สินที่บริษัทมีไว้ใช้ในการดําเนินกิจการตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ คืนให้แก่ สปน.       
ภายในเวลาที่ สปน.กําหนดตามมติของคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัที่ 6 มีนาคม 2550 ( 24.00 น. ของวนัที ่          
7 มีนาคม 2550 ) ซึ่งการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทจําเป็นต้องหยุด          
การดาํเนินธุรกจิสถานีโทรทศัน์ในระบบยเูอชเอฟนบัแต่นัน้มา  

28 มีนาคม  2550  บริษัทได้มีหนังสือถึง สปน. โดยได้โต้แย้งว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ         
ของ สปน. และการเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัตอ้งชาํระหน้ีจาํนวนกว่าแสนลา้นบาทใหแ้ก่ สปน. ซึง่ สปน.นํามาเป็น
เหตุบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ นัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ เน่ืองจากบรษิัท  
มิได้กระทําการใดๆ ซึ่งเป็นการผิดสญัญาเข้าร่วมงานฯ บริษัทมิได้เห็นด้วยกับการบอกเลิกสญัญา        
เขา้ร่วมงานฯ อนัเป็นการกระทําอนัไม่ชอบดงักล่าว และโดยทีก่ารบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ของ สปน. 
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เป็นการกระทาํซึง่เป็นเหตุใหก้จิการของบรษิทัไดร้บัความเสยีหาย สปน. จงึตอ้งรบัผดิแก่บรษิทัและบรษิทั
ไดส้งวนสทิธใินการดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

30 มีนาคม 2550  สปน.ไดย้ืน่ฟ้องคดตี่อศาลปกครองกลางคดหีมายเลขดําที ่640/2550 เรยีกรอ้งใหบ้รษิทั
ชําระหน้ีที่กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่างจํานวน 2,210 ล้านบาท และค่าอนุญาต        
ให้ดําเนินการงวดที่ 12 จํานวน 677 ลา้นบาท ( นับจากวนัที่คณะอนุญาโตตุลาการมคีําชี้ขาดจนถงึวนัที ่    
7 มีนาคม 2550 ) ค่าดอกเบี้ยร้อยละ15 ของค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่างจํานวน 562 ล้านบาท           
( นับจากวนัที่คณะอนุญาโตตุลาการมคีําชี้ขาด จนถึงวนัที่ฟ้องคดีวนัที่ 30 มนีาคม 2550 ) ค่าปรบัผงั
รายการจํานวน 97,760 ลา้นบาท และมูลค่าทรพัยส์นิส่งมอบไม่ครบจํานวน 656 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี้ย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิที่ส่งมอบไม่ครบนับแต่วนัฟ้องจนกว่าจะชําระเงนิเสรจ็สิ้น   
ซึง่กรณีมลูคา่ทรพัยส์นิทีส่่งมอบไม่ครบเป็นประเดน็ใหมท่ี ่สปน. ไมเ่คยเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัชาํระหน้ีมาก่อน 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 101,865 ลา้นบาท  

24 เมษายน  2550  บริษัทยื่นคําร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้แต่งตัง้อนุญาโตตุลาการแทน สปน.        
และขอใหศ้าลปกครองกลางมคีําบงัคบัให ้สปน.ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามสญัญา      
เขา้รว่มงานฯ 

8 พฤษภาคม  2550  บริษัทยื่นคําฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที่ 910/2550           
กรณี สปน.ไมนํ่าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบก่อนลงนามสญัญา จนเป็นเหตุใหบ้รษิทั
ไดร้บัความเสยีหาย โดยเรยีกคา่เสยีหาย 119,252 ลา้นบาท  

9 พฤษภาคม 2550  บรษิทัยื่นคําเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่
46/2550 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดกรณี สปน.ใช้สทิธิบอกเลิกสญัญาเข้าร่วมงานฯ       
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสญัญาเข้าร่วมงานฯ และความไม่ถูกต้องในการเรียกร้องให้บริษัทชําระ        
ค่าส่วนต่าง ดอกเบี้ย ค่าปรบัมูลค่าทรพัย์สนิที่ส่งมอบไม่ครบ และบรษิัทขอเรยีกค่าเสยีหายจาก สปน.
จํานวน 21,814 ล้านบาท พร้อมทัง้ขอให้ชดเชยความเสียหายโดยให้บริษัทได้กลับเข้าดําเนินการ
สถานีโทรทศัน์ระบบยเูอชเอฟต่อไปจนครบอายตุามสญัญาเขา้รว่มงานฯ 

30 พฤษภาค ม  2550  คดีหมายเลขดํ าที่  910/2550 ซึ่ งบริษัทเป็นผู้ ฟ้ องคดีประเด็นที่  สปน .              
ไมนํ่าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบ ศาลปกครองกลางมคีําส ัง่ไม่รบัคาํฟ้องไวพ้จิารณา
เน่ืองจากเกนิกวา่อายคุวาม 10 ปี (สญัญาเขา้รว่มงานฯ มผีลผกูพนัตัง้แต่ 3 กรกฎาคม 2538) 

22 มิ ถ ุน ายน  2550  ศาลปกครองกลางมีคําสัง่ให้จําหน่ายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ที่ สปน.            
เป็นผู้ฟ้องคดี เรียกร้องให้ บริษัทชําระหน้ีที่กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง        
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ดอกเบี้ยร้อยละ15 ของค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง ค่าปรับผังรายการ และมูลค่าทรพัย์สิน              
ที่ ส่ งมอบไม่ครบ รวมทั ้งสิ้น  101,865 ล้านบาทเพื่ อให้คู่ ส ัญญาเข้าร่วมงานฯ ไปดํ าเนินการ              
ทางอนุญาโตตุลาการตามทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาเขา้รว่มงานฯ  

10 กรกฎาคม 2550  ศาลปกครองกลาง ได้มคีําสัง่แต่งตัง้ นายวิชช์ จีระแพทย์ เป็นอนุญาโตตุลาการ    
แทน สปน. ในขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่1/2550 และใหด้าํเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณี
ขอ้พิพาทเรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ยตามขอ้พพิาทหมายเลขที่ 1/2550 
ต่อไป 

11 กรกฎาคม 2550  บรษิทัยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสุดกรณีศาลปกครองกลางมคีําสัง่ไม่รบัฟ้องคดี
หมายเลขดําที่ 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 เป็นคดีที่บริษัทเป็น       
ผู้ฟ้องคดีประเด็นที่ สปน.ไม่นําข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรฐัมนตรใีห้ความเห็นชอบจนเป็นเหตุให้บรษิัท  
ไดร้บัความเสยีหาย) 

24 กรกฎาคม 2550  สปน.ยื่นอุทธรณ์คําสัง่ของศาลปกครองกลางที่ตดัสนิให้จําหน่ายคดหีมายเลขดําที ่
640/2550 ต่อศาลปกครองสูงสุด และยื่นคํารอ้งขอคุม้ครองชัว่คราวให้หยุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
เพือ่รอคาํสัง่ของศาลปกครองสงูสุด 

17 สิงหาคม 2550  สปน.ยื่นอุทธรณ์คําสัง่ของศาลปกครองกลางที่ไดม้คีําส ัง่แต่งตัง้ นายวชิช์ จรีะแพทย ์
เป็นอนุญาโตตุลาการแทน สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 และอุทธรณ์คัดค้านคําสัง่              
ให้ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีขอ้พพิาทเรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ดําเนินการ  
สว่นต่างและดอกเบีย้ตามขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่1/2550 ต่อไป 

29 ต ุล าคม  2550  บริษัทยื่นคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคําส ัง่กําหนดมาตรการคุ้มครอง              
เพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวฉุกเฉิน เพื่อมใิหร้่างพระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย มผีลใช้บงัคบัก่อนมคีําพพิากษาในคดขีองบรษิทัเน่ืองจากคณะรฐัมนตรไีด้มมีตอินุมตัิ
หลกัการร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2550 และจะนําเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยบริษัทได้ให้ เหตุผลในคําร้องว่า หากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว             
ผ่านการพิจารณาและมีผลบงัคบัใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะมีผลให้คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ     
หรอืคําพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาท หรอืคดีระหว่างบริษัทกบั สปน. ที่เกิดขึ้นหลงัจากวนัที ่     
31 ตุลาคม 2550 ที่เกี่ยวกับข้อเรยีกร้องค่าเสียหายข้อหน่ึงของบริษัทซึ่งบริษัทได้เรียกร้องให้ สปน.     
ชดใช้ค่าเสยีหายให้บรษิัทโดยการอนุญาตให้บริษัทกลบัเขา้ดําเนินการสถานีโทรทศัน์ระบบยูเอชเอฟ    
โดยใช้คลื่นความถี่และทรพัย์สินอุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสญัญา        
เข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมีผลบงัคบัได้อีกต่อไป เน่ืองจากบรรดาทรพัย์สนิต่างๆ รวมถึงสทิธิ หน้าที ่    
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และภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็นของรฐัตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56         
แห่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว บรษิทัจงึขอให้ศาลปกครองกลางพจิารณาไต่สวนฉุกเฉินและมคีําส ัง่ให้
ระงบัหรือหามาตรการหยุดดําเนินการหรือหยุดการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติองค์การ     
กระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้สภานิติบญัญัติแห่งชาติพิจารณาโดยเร่งด่วน  
ตามแต่วธิกีารทีศ่าลปกครองกลางจะเหน็สมควรจนกว่าคดจีะถงึทีสุ่ดหรอืศาลปกครองกลางจะมคีาํสัง่เป็น
อยา่งอื่น  

30 ต ุลาคม 2550  ศาลปกครองกลางมคีําสัง่ไม่รบัคําร้องขอคุ้มครองฉุกเฉินดงักล่าวของบรษิัทโดยให้
เหตุผลว่า การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว เป็นการกระทําในหน้าที่ของสมาชกิสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาตซิึง่เป็นการใชอ้ํานาจทางนิตบิญัญตัติามรฐัธรรมนูญ มใิช่การใชอ้ํานาจทางปกครอง จงึไมม่เีหตุผล
อนัควรและเพียงพอที่ศาลจะมีคําสัง่ระงบัการดําเนินการของสภานิติบญัญัติแห่งชาติได้ และปัจจุบัน       
ขอ้พิพาทนัน้อยู่ในระหว่างการพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ จงึไม่มเีหตุผลสมควรที่ศาลปกครอง
กลางจะมคีาํสัง่กาํหนดมาตรการคุม้ครองตามทีบ่รษิทัรอ้งขอมาได ้

31 ต ุลาคม  2550  ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ดังกล่ าว ได้ผ่ านการอนุมัติ จากสภานิติบัญญั ติแห่ งชาติ  และอยู่ ระหว่ างการออกประกาศ              
ในราชกจิจานุเบกษาใหม้ผีลบงัคบัใชต้่อไป 

14 พฤศ จิกายน  2550  ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําส ัง่ยืนยันตามศาลปกครองกลาง โดยแต่ งตัง้             
นายวชิช ์จรีะแพทย ์เป็นอนุญาโตตุลาการ แทน สปน. ในขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่1/2550 ดงันัน้ขอ้พพิาท
เรื่องค่าปรับ ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550           
จงึตอ้งดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดหีมายเลขดําที ่910/2550 ศาลปกครอง
สงูสุดไดม้คีําสัง่เช่นเดยีวกบัศาลปกครองกลางโดยไม่รบัพจิารณาคาํอุทธรณ์ในคดทีีบ่รษิทัฟ้องกรณี สปน.
ไมนํ่าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบก่อนลงนามสญัญารว่มงานฯ เพราะเหตุขาดอายุความ 

19 ธนัวาคม 2550  ศาลปกครองสูงสุดไดม้คีําส ัง่ยนืยนัตามศาลปกครองกลางโดยมคีําส ัง่ใหจ้ําหน่ายคดี
หมายเลขดําที่ 640/2550 ซึ่ง สปน.เป็นผู้ฟ้องคดีฟ้องให้บริษัทชําระหน้ีที่กล่าวอ้างจํานวน 101,865      
ล้านบาท ดงันัน้ข้อพิพาทเรื่องภาระหน้ี อนัประกอบด้วย ค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง 
ดอกเบี้ย และมูลค่าทรพัยส์นิส่งมอบไม่ครบ และการบอกเลกิไม่ชอบ ตามขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่1/2550       
และขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่46/2550 จงึตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป 

ปี 2551 15 มกราคม 2551  พระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไดม้กีาร
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว มีผลให้คําวินิจฉัยของคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือคําพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรือคดีระหว่างบริษัทกับ สปน.              
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ทีเ่กดิขึน้หลงัจากวนัที ่15 มกราคม 2551 ทีเ่กี่ยวกบัขอ้เรยีกรอ้งค่าเสยีหายขอ้หน่ึงของบรษิทัซึง่บรษิทัได้
เรยีกรอ้งให ้สปน. ชดใชค้่าเสยีหายใหบ้รษิทัโดยการอนุญาตให้บรษิทักลบัเขา้ดําเนินการสถานีโทรทศัน์
ระบบยเูอชเอฟ โดยใชค้ลื่นความถี่และทรพัยส์นิอุปกรณ์เครอืข่ายเดมิต่อไปจนครบตามกําหนดระยะเวลา
ในสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เดมิ ไม่อาจมผีลบงัคบัได้อีกต่อไป เน่ืองจากบรรดาทรพัย์สนิต่างๆ รวมถึงสทิธ ิ
หน้าที่ และภาระผูกพนัของบรษิทัตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ จะตกเป็นของรฐัตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 
แห่งรา่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว อยา่งไรกต็าม บรษิทัยงัคงมคีดคีวามฟ้องรอ้งกบั สปน.ทีย่งัดําเนินต่อไป
ในกระบวนการยุตธิรรม และขอ้เรยีกรอ้งคา่เสยีหายขอ้อื่นๆ ทีเ่รยีกรอ้งให ้สปน.ชดเชยคา่เสยีหายโดยชาํระ
คนืเป็นเงนิสดหรอืการขอชดเชยโดยวธิอีื่นใหแ้ก่บรษิทัยงัคงมผีลทางกฎหมายอยู ่หากคณะอนุโตตุลาการมี
คาํวนิิจฉยัชีข้าดตามทีบ่รษิทัเรยีกรอ้ง 

 2 เมษายน 2551  คณะกรรมการของบรษิัท มมีติ ให้บรษิัท มีเดีย คอนเน็คซ์ จํากดั ลดทุนจดทะเบียน      
3 ใน 4 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด เป็นจํานวนรวมสุทธ ิ37.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท 
(ชําระเต็มมูลค่ า) เหลือ 12.50 ล้านบาท โดยเป็นการลดจํานวน หุ้นลงจากเดิม 5,000,000 หุ้น           
คงเหลอื 1,250,000 หุน้ โดยมมีลูคา่หุน้ละ 10 บาทเทา่เดมิ  

 30 ต ุล าคม  2551  สปน.ได้ยื่นคําร้องเลขที่ ค 9/2551 ขอคุ้มครองชัว่คราวต่อศาลปกครองกลาง            
โดยร้องขอให้ศาลปกครองกลาง มีคําส ัง่ห้ามไม่ให้บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์นที่ดินดังกล่าว          
ในปัจจุบนั กระทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน ที่อําเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา และอําเภอเพ็ญ      
จงัหวดัอุดรธานี โฉนดที่ดินที่ 25168 และ 29554 ก่อนข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จะมีคําชี้ขาด    
และถงึทีสุ่ด และขอใหม้คีาํสัง่แจง้ไปยงัเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดันครราชสมีา และเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดั
อุดรธานี หา้มจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใดๆ เกี่ยวกบัทีด่นิดงักล่าวไวช้ ัว่คราวก่อนมคีาํชีข้าดขอ้พพิาท 
โดยกล่าวอ้างสญัญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 1.1 วรรคสอง ที่กําหนดเงื่อนไขไว้ว่า “ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์          
ในการดาํเนินการ และทรพัยส์นิอื่นใดทีผู่เ้ขา้ร่วมงานไดด้ําเนินการจดัหาหรอืไดม้าหรอืมไีวเ้พื่อดําเนินการ
สถานีวทิยุโทรทศัน์ ตามสญัญาน้ี ไม่ว่าก่อนหรอืหลงัวนัลงนามในสญัญาใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์อง สปน. 
นับแต่วนัที่ได้ติดตัง้อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้ หรือได้จ ัดหามาโอกาสแรก แต่ไม่ช้ากว่า          
วนัเริม่ดาํเนินการ ทัง้น้ี สปน.ตกลงใหผู้เ้ขา้ร่วมงานมสีทิธแิละหน้าทีใ่นการครอบครองและใชส้อยทรพัยส์นิ
ดงักลา่วในการดาํเนินการสถานีวทิยุโทรทศัน์ภายใตเ้งือ่นไขของสญัญาน้ี”  

 3 กนัยายน 2551  คณะกรรมการของบรษิทั มมีตใิห ้เลกิกจิการบรษิทั มเีดยี คอนเน็คซ ์จาํกดั 

 25 พฤศจิกายน 2551  บรษิทัได้คดัค้านคํารอ้งคํารอ้งหมายเลข ค 9/2551 ดงักล่าวโดยให้ขอ้เท็จจรงิว่า 
สปน. เป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสญัญา โดยทีบ่รษิทัมไิดป้ฏบิตัิ
ผดิสญัญา การบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ของผูร้อ้ง เป็นการบอกเลกิสญัญาโดยมเีจตนาทีจ่ะเขา้ยดึและ
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ครอบครองการดําเนินการสถานีโทรทศัน์แทนบรษิทัเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เจตนาของ  ผูร้อ้งไม่สุจรติ 
เป็นการบอกเลกิสญัญาทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย จงึถอืไดว้่า สปน.เป็นฝ่ายปฏบิตัผิดิสญัญาก่อน ผลของการ
บอกเลกิสญัญาโดยไม่ชอบย่อมทําใหคู้่สญัญากลบัคนืสู่ฐานะเดมิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 391 ย่อมถือเสมอืนว่าคู่สญัญามไิด้ทําสญัญากนัมาตัง้แต่แรก สปน.ไม่อาจกล่าวอ้าง หรอือาศยั   
เอาขอ้กําหนด ขอ้ตกลง รายละเอยีดในสญัญาเขา้รว่มงานฯ ที ่สปน.เป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญา มาเรยีกรอ้งให้
ผูค้ดัคา้นปฏบิตัติามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ไดอ้กีต่อไป อกีทัง้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ก็มไิดม้ขีอ้ยกเว้นไวใ้น
กรณีทีเ่มื่อสญัญาเลกิกนัแลว้ไม่ใหก้ลบัคนืสู่ฐานะเดมิ ดงันัน้ สปน.จงึไม่อาจกล่าวอา้งสญัญาทีเ่ลกิกนัแลว้
มาเรยีกรอ้งใหอ้กีฝ่ายหน่ึงปฏบิตัติามได ้

 25 ธ ันวาคม  2551  ศาลปกครองกลาง ได้มีคําสัง่คุ้มครองชัว่คราว ห้ามบริษัทกระทํานิติกรรมใด ๆ 
เกี่ยวกบัที่ดนิ อําเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมิา และอําเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์
คาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสดุ 

ปี 2552 29 มิถนุายน 2552  ศาลปกครองสูงสุด ยนืตามคําสัง่ศาลปกครองกลาง โดยตามที่ให้มีคําสัง่คุ้มครอง
ชัว่คราว หา้มบรษิทักระทํานิตกิรรมใดๆ เกีย่วกบัทีด่นิ อาํเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา และอาํเภอเพญ็ 
จงัหวดัอุดรธานี 

4 มิถนุายน 2552  ตลท.ได้ถอนชื่อหลกัทรพัย์ของบริษัทออกจากกระดานซื้อขายและย้ายหลกัทรพัย ์    
ไปยงักลุ่ม NPG (Non-Performing Group) โดยบริษัทยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีหน้าที่
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดของ ตลท.ทุกประการ เน่ืองจากตามที่ปรากฏในงบการเงนิไตรมาส 1 สิ้นสุดวนัที ่   
31 มีนาคม 2552 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ปรากฏว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย ์     
และมผีลขาดทุนสทุธจิากการดาํเนินงานตดิต่อกนั 2 ปี 

ปี 2553 10 มิถนุายน 2553  บรษิทัวางเงนิประกนัคา่ป่วยการอนุญาโตตุลาการ(เงนิประกนัฯ) จาํนวน 5,412,839.79 
บาท ตามทุนทรพัย์ที่แต่ละฝ่ายเรียกร้องโดยคิดคํานวณจากฐานทุนทรพัย์ ที่บริษัทเรียกร้องจํานวน 
21,814,198,932 บาท สําหรับข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ไม่มีทุนทรัพย์ ได้วางเท่ากับขัน้ตํ่ า        
อตัราที่กําหนดไว้สําหรบัคดีที่ไม่มีทุนทรพัย์ คือ 20,000 บาท ต่อครัง้ โดยขอวาง 5 ครัง้ รวมเป็นเงนิ 
100,000 บาท โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 บริษัทได้วางเงินประกันฯ จํานวนดังกล่าวพร้อมกับ         
ขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่46/2550 

ปี 2554 9 ก ันยายน  2554  ศาลปกครองกลางได้มีคําสัง่คดีหมายเลขดําที่ ค 7/2554 และคดีหมายเลขแดงที ่        
ค 7/2554 ห้ามมิให้บริษัททํานิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 25168 ตําบลบ้านธาตุ อําเภอเพ็ญ   
จงัหวดัอุดรธานี และมคีาํสัง่แจง้ไปยงัเจา้พนกังานทีด่นิ จงัหวดัอุดรธานี หา้มจดทะเบยีนใดๆ เกีย่วกบัทีด่นิ
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แปลงดงักล่าวไวเ้ป็นการชัว่คราว จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมคีําส ัง่ชี้ขาดในขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่
46/2550 

 24 พฤศ จิกายน   2554  บริษัทได้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ              
โดยขอคดัค้านการที่สถาบนัอนุญาโตตุลาการจะอนุญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงนิประกนัฯ ออกไป 
เน่ืองจากเห็นว่า สปน. มีเจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ มาแล้วมากถึง           
23 ครัง้ เป็นเวลายาวนานถงึสองปีเศษ จงึไมม่เีหตุผลสมควรทีจ่ะอนุญาตใหข้ยายเวลาออกไปอกี  

 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
เสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะฯ ในการสนับสนุน
ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัขอ้พพิาทคดพีพิาทระหว่างบรษิทัและ สปน.ไดร้บัแจง้ว่า ขณะน้ีสถานีโทรทศัน์ทวีไีทย
อยูร่ะหว่างการพจิารณาดาํเนินการเตรยีมงบประมาณ เพื่อวางเป็นเงนิประกนัฯ และคา่ใชจ้่ายในการดําเนิน
กระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ เน่ืองจากเป็นเงนิจํานวนมาก จงึขอขยายระยะเวลาวางเงนิประกนั
ฯ ดงักลา่วออกไปอกี 60 วนันบัแต่วนัทีค่รบกําหนด 

 21 ธ ันวาคม  2554  สถาบันอนุญาโตตุลาการนัดหมายคู่พิพาทมาเจรจาไกล่เกลี่ยทําความตกลงกัน        
โดยมมีตทิี่เสนอใหท้ัง้สองฝ่ายพจิารณา คอื การชะลอการดําเนินขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ออกไป
ก่อนเพื่ อรอผลของข้อพิพาทหมายเลขดําที่  46/2550 เน่ืองจากเป็นประเด็นที่ เกี่ยวโยงกันกับ              
ข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 และข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 มีเน้ือหาครอบคลุมประเด็น      
การตีความค่าปรบัในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ด้วย อีกทัง้การรวมคดีทัง้สองเป็นไปได้ยาก        
โดยยงัคงมขีอ้โต้แยง้เรื่องอตัราการวางเงนิประกนัฯ ประกอบกบั ทัง้สองฝ่ายไม่ประสงค์ขอถอนคําเสนอ  
ขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่1/2550 นอกจากน้ี เพื่อให้ขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 46/2550 ดําเนินกระบวนการ
ต่อไปได้ จึงเสนอให้ทัง้สองฝ่ายไปพิจารณาการวางเงนิประกันฯ ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550     
ฝ่ายละ 10 ล้านบาท อน่ึง บริษัทได้วางเงนิประกันฯ 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 ธ ันวาคม  2554  บริษัทยื่นคําอุทธรณ์  ในคดีหมายเลขแดงที่ ค 7/2554 ต่อศาลปกครองสูงสุด          
กรณีศาลปกครองกลางมคีาํสัง่คุม้ครองชัว่คราวหา้มมใิหบ้รษิทัทาํนิตกิรรมเกีย่วกบัโฉนดทีด่นิเลขที ่25168 
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ตําบลบ้านธาตุ อําเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมคีําสัง่ชี้ขาดในข้อพพิาท
หมายเลขดาํที ่46/2550 

 30 ธ ันวาคม  2554  สปน.มีหนังสือขอชะลอการดําเนินข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ออกไปก่อน     
เพือ่รอผลขอ้พพิาทหมายเลขดาํที ่46/2550 ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอมา 

ปี 2555 17 มกราคม 2555 บรษิทัไดม้หีนังสอืขอชะลอการดําเนินขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 1/2550 เพื่อรอผลของ
ขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่46/2550 ตามที่สถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอมา ต่อมาสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
ได้มีคําสัง่ให้ชะลอการดําเนินข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ตามที่บริษัทและ สปน.เสนอไป              
และในวนัเดยีวกนั สปน.ได้วางเงนิประกนัฯ ของขอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 1/2550 จํานวน 100,000 บาท 
และเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จํานวน 10,000,000 บาท พร้อมทัง้วางเงิน
คา่ใชจ้่ายของทัง้สองคด ีคดลีะ 15,000 บาท 

20 มกราคม  2555   บริษัทได้วางเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 เพิ่มอีก 
4,587,160.21 บาท รวมเป็น 10,000,000 บาท ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการแจง้มา 

13 ก ันยายน  2555  สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีหนังสือถึงบริษัทและสปน. เพื่อแจ้งประวัติของ
อนุญาโตตุลาการ ทัง้สองฝ่าย โดยแจ้งว่าหากบริษัท หรือ สปน. ประสงค์จะคัดค้านคุณสมบัต ิ             
ของอนุญาโตตุลาการอีกฝ่ายหน่ึงให้ยื่นคําคดัค้านเป็นหนังสอืแสดงเหตุแห่งการคดัค้านมายงัสถาบนั
อนุญาโตตุลาการภายในเวลาที่กําหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ได้ดําเนินการ         
ยื่นคําร้องแจ้งความประสงค์ไม่ค ัดค้านคุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการฝ่ายสปน. ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการจึงดําเนินการแจ้งต่ออนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายรบัทราบ    
และดาํเนินกระบวนการพจิารณาต่อไป 

ปี 2556 27 พฤษภาคม  2556  คณะอนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ประสงค ์        
จะแต่งตัง้เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยวธิกีารที่สถาบนัอนุญาโตตุลาการกําหนดใหม้คีวามพงึพอใจ
ตรงกนัสูงสุด ให้แต่งตัง้ นายเสมอ อินทรศกัดิ ์ซึ่งสถาบนัอนุญาโตตุลาการได้ทาบทาม และนายเสมอ  
อินทรศักดิ ์ได้ตอบรบัเป็นประธานอนุญาโตตุลาการแล้ว พร้อมแนบประวตัิอนุญาโตตุลาการสําหรบั      
การขึ้นทะเบยีนให้ทัง้สองฝ่ายทราบ หากฝ่ายใดมขีอ้คดัคา้น ขอให้ยื่นหนังสอืแสดงเหตุแห่งการคดัคา้น
ภายใน 15 วนั  

12 มิถนุายน 2556  อยัการผู้รบัมอบอํานาจฝ่าย สปน. ขอขยายเวลาการพจิารณาว่าจะคดัค้านประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการหรอืไม ่และสถาบนัอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาออกไป 15 วนั  
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28 มิ ถ ุน ายน  2556  อัยการผู้ร ับมอบอํานาจฝ่าย สปน. แถลงว่า สปน.ไม่มีข้อคัดค้านประธาน             
คณะอนุญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสทิธกิารคดัคา้นไวใ้นภายภาคหน้า หากตรวจสอบพบเหตุ
อนัทาํใหส้ามารถคดัคา้นประธานอนุญาโตตุลาการได ้ 

19 สิงหาคม 2556  อยัการผู้รบัมอบอํานาจฝ่าย สปน. ยื่นคํารอ้งต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการว่ามขีอ้มูล 
และข้อเท็จจริงตามแบบประวัติย ังไม่แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริงของประธาน
อนุญาโตตุลาการเพิม่เตมิ  

20 กนัยายน 2556  นายเสมอ อินทรศกัดิ ์ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิม่เติม
ตามที่อยัการผู้รบัมอบอํานาจฝ่าย สปน. สอบถาม โดยสรุป ประธานอนุญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุตร   
ไมเ่คยถอืหุน้และหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทัผูเ้รยีกรอ้งกรณีใด ๆ มาก่อนทัง้สิน้  

8 ต ุลาคม 2556  นางสาวมานิดา ซิมเมอร์แมน อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิัทผู้เรยีกร้อง ได้ชี้แจงขอ้มูล   
และขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิตามทีอ่ยัการผูร้บัมอบอํานาจฝ่าย สปน. ขอใหช้ีแ้จงเพื่อนํามาประกอบการพจิารณา
ใหมว่า่ จะคดัคา้นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัหรอืไม ่ 

16 ต ุลาคม 2556  บรษิทัไดร้อ้งขอความเป็นธรรมในการเร่งรดัการดําเนินกระบวนพจิารณาคดขีอ้พพิาทที ่
46/2550 ต่ออยัการสูงสุด เน่ืองจากข้อพิพาทได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทตัง้แต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบัน      
รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 6 ปี แต่ขอ้พพิาทยงัไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการพจิารณาขอ้พพิาทแห่งคดไีด ้
จงึขอใหพ้นักงานอยัการผูร้บัมอบอํานาจฝ่าย สปน. ดําเนินกระบวนพจิารณาไปในทางทีถู่กตอ้งเป็นธรรม 
เพือ่ใหก้ารพจิารณาวนิิจฉยัชีข้าดสามารถเริม่ตน้และเสรจ็สิน้ตามทีก่ฎหมายกําหนดต่อไป  

28 ธ ันวาคม  2556  สํานักระงบัข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้ส่งหนังสือแจ้งว่า เมื่อวนัที ่         
6 ธนัวาคม 2556 สปน. ได้มหีนังสอืขอคดัคา้นประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั 
ในการดําเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในชัน้น้ี และขอให้มีการตัง้อนุญาโตตุลาการแทนตาม
ขัน้ตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 

ปี 2557 14 มกราคม  2557  บริษัทได้รบัหนังสือแจ้งจากสํานักระงบัข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการว่า       
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัท ได้มีหนังสือ         
ขอลาออกจากการเป็นอนุญาโตตุลาการ ในขอ้พพิาทระหวา่งบรษิทัและ สปน. 

22 มกราคม  2557  บริษัทได้รบัหนังสือแจ้งจากสํานักระงบัข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการว่า       
เมื่ อวันที่  15 มกราคม 2557 อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัท ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น
อนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาท ระหว่าง บริษัทและสปน. และสํานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบัน
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อนุญาโตตุลาการ ได้มคีําส ัง่ให้บรษิัทดําเนินการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุญาโตตุลาการ   
คนเดมิทีถ่อนตวั  

21 มีนาคม  2557  บริษัทได้ดําเนินการยื่นคําร้องขอแต่งตัง้ ศ.พิเศษ ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ ์         
เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั  

8 กรกฎาคม 2557  สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้หีนังสอืแจง้มายงับรษิทัว่า เมื่อวนัที ่26 มถุินายน 2557 
สปน. ได้ยื่นคําแถลงว่าไม่ประสงค์จะคดัค้านอนุญาโตตุลาการของฝ่ายบริษัท แต่สงวนสิทธิคดัค้าน      
หากตรวจพบเหตุอนัทําให้สามารถคดัคา้นได้ในภายหลงั และทางสถาบนัอนุญาโตตุลาการได้กําหนดวนั   
ใหอ้นุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัเสนอรายชื่อประธานอนุญาโตตุลาการคนกลาง จํานวน 3 คน ภายในวนัที ่
15 สงิหาคม 2557  

8 สิ งหาคม  2557  ไอทีวีได้ยื่นคําร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอสอบถามความคืบหน้าของ           
คดีข้อพิพาทเน่ืองจากได้ยื่นข้อพิพาทตัง้แต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบนัรวมเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปี      
แต่ข้อพิพาทยงัไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้ จึงขอให้สํานักงานระงบั         
ขอ้พพิาทอนุญาโตตุลาการกรุณากําชบัฝ่าย สปน.ใหด้ําเนินคดขีอ้พพิาทดว้ยความรวดเรว็ เพื่อประโยชน์
แหง่ความยุตธิรรม 

12 กนัยายน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายไดร้่วมกนัคดัเลอืกรายชื่อบุคคลทีป่ระสงคจ์ะแต่งตัง้
เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยทาบทาม นายสมบัติ เดียวอิศเรศ และ นายสมบัติ เดียวอิศเรศ           
ไดต้อบรบัเป็นประธานอนุญาโตตุลาการแลว้  

12 ธ ันวาคม  2557 นายสมบัติ เดียวอิศเรศ ได้ร ับการแต่งตัง้เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ         
อย่างเป็นทางการ คณะอนุญาโตตุลาการจึงได้กําหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์           
กระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการ และวนันดัสบืพยานของคูพ่พิาททัง้สองฝ่ายในปี พ.ศ.2558 

ปี 2558        2 มีนาคม 2558  บรษิทัไดย้ื่นคํารอ้งขอถอนคําเสนอขอ้พพิาทที ่1/2550 เน่ืองจากคดขีอ้พพิาทที่ 46/2550 
มปีระเดน็ขอ้พพิาททีค่รอบคลุมถงึประเดน็ขอ้พพิาทที ่1/2550 และคดขีอ้พพิาทที ่1/2550 เป็นขอ้พพิาทที่
เกดิขึน้ก่อนที ่สปน. จะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงาน ฯ จงึไม่จําเป็นทีจ่ะตอ้งดําเนินคดใีนขอ้พพิาทที ่
1/2550 อกีต่อไป รวมทัง้ขอใหม้คีาํสัง่คนืคา่ป่วยการอนุญาโตตุลาการใหแ้ก่ไอทวีเีป็นกรณีพเิศษ  

1 พฤษภาคม  2558  สปน. ยื่นคําร้องขอคัดค้านการถอนคําเสนอข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550          
โดยใหเ้หตุผลว่าหาก สปน. ยนิยอมตามการขอถอนขอ้พพิาทของไอทวี ีอาจเป็นผลเสยีต่อ สปน. เน่ืองจาก 
สปน. ได้เรยีกรอ้งแยง้ไวใ้นขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่46/2550 ว่าเป็นฟ้องซ้อนกบัขอ้พพิาทหมายเลขดําที ่
1/2550 และคณะอนุญาโตตุลาการไดก้าํหนดเรือ่งน้ีไวเ้ป็นประเดน็ขอ้พพิาททีต่อ้งพจิารณาเรยีบรอ้ยแลว้ 



27

   รายงานประจําปี 2559                                                                      เอกสารแนบ 2  

 

หน้า 27 
 

ระหว่างวนัที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2558  คณะอนุญาโตตุลาการดําเนินกระบวน
พจิารณาสบืพยานบรษิทั และ สปน.  

17 สิ งหาคม  2558   บริษัทได้วางเงินประกันฯ ตามที่สํานักงานอนุญาโตตุลาการเรียกเก็บเพิ่มเติม    
จาํนวน 10,000 บาท 

15 กนัยายน 2558   เสรจ็สิน้การสบืพยานของคูพ่พิาททัง้สองฝ่าย 

10 พฤศจิกายน 2558   บรษิทั และ สปน. ยืน่คาํแถลงการณ์ปิดคด ี

ปี 2559 1 ก ุมภาพันธ ์ 2559   บริษัทได้ร ับสําเนาคําชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการซึ่งได้วินิจฉัยชี้ขาด         
คดขีอ้พพิาทหมายเลขดําที่ 46/2550 (ขอ้พพิาทหมายเลขแดงที่ 1/2559) ฉบบัลงวนัที่ 14 มกราคม 2559 
โดยมสีาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

 การบอกเลกิสญัญาของ สปน. ไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

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

 เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ปรับลด
ค่าตอบแทนตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2549 บรษิัทจงึต้องชําระค่าตอบแทน  
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 ซึง่เมือ่หกักลบลบกนัแลว้ต่างฝ่ายจงึไมม่หีนี้ทีจ่ะตอ้งชาํระแก่กนัและกนั  

29 เมษายน  2559   สปน .ยื่นคําร้องขอให้เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดี
หมายเลขดาํที ่46/2550 (คดหีมายเลขแดงที ่1/2559) ต่อศาลปกครองกลาง 

2 พฤศ จิกายน  2559  ศาลปกครองกลางมีคําสัง่ร ับคําร้องของ สปน . เป็นคดีหมายเลขดําที ่
620/2559  

ในขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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7. รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 27,830,311            14,887,938            5,458,108              11,188,357             
เงินลงทุนชัว่คราว 6 1,164,500,662       1,169,807,902       1,194,310,669       1,187,347,526        
ลูกหน้ีอ่ืน 7 8,417,730              14,851,200            38,697                   36,384                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,200,748,703 1,199,547,040 1,199,807,474 1,198,572,267 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 836,126                 880,331                  
อุปกรณ์ 9 4,892                     6,440                     4,892                     6,440                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 63,960                   63,960                   63,960                   63,960                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 68,852 70,400 904,978 950,731 
รวมสินทรัพย์ 1,200,817,555       1,199,617,440       1,200,712,452       1,199,522,998        

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
สาํรองเผือ่ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ
   ส่วนต่างคา้งจ่ายและดอกเบ้ีย 18 2,890,345,205       6,756,831,620       2,890,345,205       6,756,831,620        
เจา้หน้ีอ่ืน 10 1,282,138              8,030,320              1,077,857              7,836,700               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,278,792              3,605,244              1,278,792              3,605,244               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,892,906,135       6,768,467,184       2,892,701,854       6,768,273,564        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 1,144,803              2,132,435              1,144,803              2,132,435               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,144,803              2,132,435              1,144,803              2,132,435               
รวมหนีสิ้น  2,894,050,938       6,770,599,619       2,893,846,657       6,770,405,999        

ขาดทุนสะสมเกนิทุน
ทุนเรือนหุน้ 12
   ทุนจดทะเบียน 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 6,033,487,000        6,033,487,000        6,033,487,000        6,033,487,000        
ส่วนลดมูลค่าหุน้ 12 (174,296,959)         (174,296,959)         (174,296,959)         (174,296,959)          
ขาดทุนสะสม (7,557,002,637)      (11,438,701,961)     (7,556,903,459)       (11,438,602,783)     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,579,213              8,529,741              4,579,213              8,529,741               
ขาดทุนสะสมเกนิทุน (1,693,233,383)      (5,570,982,179)       (1,693,134,205)       (5,570,883,001)       
รวมหนีสิ้นสุทธิจากขาดทุนสะสมเกนิทุน 1,200,817,555       1,199,617,440       1,200,712,452       1,199,522,998        

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวมงบการเงนิรวม

บริษัท ไอทีว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

8. งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 27,830,311            14,887,938            5,458,108              11,188,357             
เงินลงทุนชัว่คราว 6 1,164,500,662       1,169,807,902       1,194,310,669       1,187,347,526        
ลูกหน้ีอ่ืน 7 8,417,730              14,851,200            38,697                   36,384                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,200,748,703 1,199,547,040 1,199,807,474 1,198,572,267 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 836,126                 880,331                  
อุปกรณ์ 9 4,892                     6,440                     4,892                     6,440                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 63,960                   63,960                   63,960                   63,960                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 68,852 70,400 904,978 950,731 
รวมสินทรัพย์ 1,200,817,555       1,199,617,440       1,200,712,452       1,199,522,998        

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
สาํรองเผือ่ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ
   ส่วนต่างคา้งจ่ายและดอกเบ้ีย 18 2,890,345,205       6,756,831,620       2,890,345,205       6,756,831,620        
เจา้หน้ีอ่ืน 10 1,282,138              8,030,320              1,077,857              7,836,700               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,278,792              3,605,244              1,278,792              3,605,244               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,892,906,135       6,768,467,184       2,892,701,854       6,768,273,564        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 1,144,803              2,132,435              1,144,803              2,132,435               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,144,803              2,132,435              1,144,803              2,132,435               
รวมหนีสิ้น  2,894,050,938       6,770,599,619       2,893,846,657       6,770,405,999        

ขาดทุนสะสมเกนิทุน
ทุนเรือนหุน้ 12
   ทุนจดทะเบียน 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 6,033,487,000        6,033,487,000        6,033,487,000        6,033,487,000        
ส่วนลดมูลค่าหุน้ 12 (174,296,959)         (174,296,959)         (174,296,959)         (174,296,959)          
ขาดทุนสะสม (7,557,002,637)      (11,438,701,961)     (7,556,903,459)       (11,438,602,783)     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,579,213              8,529,741              4,579,213              8,529,741               
ขาดทุนสะสมเกนิทุน (1,693,233,383)      (5,570,982,179)       (1,693,134,205)       (5,570,883,001)       
รวมหนีสิ้นสุทธิจากขาดทุนสะสมเกนิทุน 1,200,817,555       1,199,617,440       1,200,712,452       1,199,522,998        

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวมงบการเงนิรวม

บริษัท ไอทีว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

8. งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 27,830,311            14,887,938            5,458,108              11,188,357             
เงินลงทุนชัว่คราว 6 1,164,500,662       1,169,807,902       1,194,310,669       1,187,347,526        
ลูกหน้ีอ่ืน 7 8,417,730              14,851,200            38,697                   36,384                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,200,748,703 1,199,547,040 1,199,807,474 1,198,572,267 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 836,126                 880,331                  
อุปกรณ์ 9 4,892                     6,440                     4,892                     6,440                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 63,960                   63,960                   63,960                   63,960                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 68,852 70,400 904,978 950,731 
รวมสินทรัพย์ 1,200,817,555       1,199,617,440       1,200,712,452       1,199,522,998        

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
สาํรองเผือ่ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ
   ส่วนต่างคา้งจ่ายและดอกเบ้ีย 18 2,890,345,205       6,756,831,620       2,890,345,205       6,756,831,620        
เจา้หน้ีอ่ืน 10 1,282,138              8,030,320              1,077,857              7,836,700               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,278,792              3,605,244              1,278,792              3,605,244               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,892,906,135       6,768,467,184       2,892,701,854       6,768,273,564        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 1,144,803              2,132,435              1,144,803              2,132,435               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,144,803              2,132,435              1,144,803              2,132,435               
รวมหนีสิ้น  2,894,050,938       6,770,599,619       2,893,846,657       6,770,405,999        

ขาดทุนสะสมเกนิทุน
ทุนเรือนหุน้ 12
   ทุนจดทะเบียน 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 6,033,487,000        6,033,487,000        6,033,487,000        6,033,487,000        
ส่วนลดมูลค่าหุน้ 12 (174,296,959)         (174,296,959)         (174,296,959)         (174,296,959)          
ขาดทุนสะสม (7,557,002,637)      (11,438,701,961)     (7,556,903,459)       (11,438,602,783)     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,579,213              8,529,741              4,579,213              8,529,741               
ขาดทุนสะสมเกนิทุน (1,693,233,383)      (5,570,982,179)       (1,693,134,205)       (5,570,883,001)       
รวมหนีสิ้นสุทธิจากขาดทุนสะสมเกนิทุน 1,200,817,555       1,199,617,440       1,200,712,452       1,199,522,998        

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวมงบการเงนิรวม

บริษัท ไอทีว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

8. งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบ้ียรับ 30,447,071         45,049,669        29,426,168          43,800,925       
รายไดอ่ื้น -                      163,404             -                       163,404            
รวมรายได้ 30,447,071         45,213,073        29,426,168          43,964,329       

ค่าใช้จ่าย
(กลบัรายการ)ประมาณการดอกเบ้ีย
   ของค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่าง 18 (3,866,486,414)   433,417,808      (3,866,486,414)    433,417,808     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14 7,531,222           14,415,685        6,466,374            13,117,892       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน -                      -                    44,205                 49,309              
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 3,600,000           3,900,000          3,600,000            3,900,000         
รวมค่าใช้จ่าย (3,855,355,192)   451,733,493      (3,856,375,835)    450,485,009     

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิ 3,885,802,263    (406,520,420)    3,885,802,003      (406,520,680)    
ตน้ทุนทางการเงิน (5,160)                 (5,482)               (4,900)                  (5,222)               
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 3,885,797,103    (406,525,902)    3,885,797,103      (406,525,902)    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (4,097,779)          (4,290,120)        (4,097,779)           (4,290,120)        
กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี 3,881,699,324    (410,816,022)    3,881,699,324      (410,816,022)    

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 16 3.22                    (0.34)                 3.22                     (0.34)                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย
กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี (2,782,206)          12,037,171        (2,782,206)           12,037,171       
การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับ
   กาํไรท่ีรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนสาํหรับปี (2,155,954)          (12,161,569)      (2,155,954)           (12,161,569)      
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย
    ก่อนภาษีเงินได้ (4,938,160)          (124,398)           (4,938,160)           (124,398)           
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 11 987,632              (2,132,435)        987,632               (2,132,435)        
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย
   จากภาษีเงินได้ (3,950,528)          (2,256,833)        (3,950,528)           (2,256,833)        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (3,950,528)          (2,256,833)        (3,950,528)           (2,256,833)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,877,748,796    (413,072,855)    3,877,748,796      (413,072,855)    

บริษัท ไอทีวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6
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หน่วย : บาท

การเปล่ียนแปลง รวม
ทุนเรือนหุน้ ในมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนลด ขาดทุน ยติุธรรมสุทธิของ ของส่วนของ รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สะสม เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 6,033,487,000  (174,296,959)  (11,027,885,939)  10,786,574          10,786,574         (5,157,909,324)  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     ขาดทุนสาํหรับปี -                     -                  (410,816,022)        -                       -                      (410,816,022)     
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
        รายการท่ีอาจถูกจดัประเภท
            รายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
            กาํไรหรือขาดทุน -                     -                  -                        (2,256,833)           (2,256,833)          (2,256,833)          
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                  (410,816,022)        (2,256,833)           (2,256,833)          (413,072,855)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 6,033,487,000  (174,296,959)  (11,438,701,961)  8,529,741            8,529,741           (5,570,982,179)  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 6,033,487,000  (174,296,959)  (11,438,701,961)  8,529,741            8,529,741           (5,570,982,179)  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรสาํหรับปี -                     -                  3,881,699,324      -                       -                      3,881,699,324    
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
        รายการท่ีอาจถูกจดัประเภท
            รายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
            กาํไรหรือขาดทุน -                     -                  -                        (3,950,528)           (3,950,528)          (3,950,528)          
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                  3,881,699,324      (3,950,528)           (3,950,528)          3,877,748,796    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 6,033,487,000  (174,296,959)  (7,557,002,637)    4,579,213            4,579,213           (1,693,233,383)  

งบการเงนิรวม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษทั ไอทีว ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 27,830,311            14,887,938            5,458,108              11,188,357             
เงินลงทุนชัว่คราว 6 1,164,500,662       1,169,807,902       1,194,310,669       1,187,347,526        
ลูกหน้ีอ่ืน 7 8,417,730              14,851,200            38,697                   36,384                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,200,748,703 1,199,547,040 1,199,807,474 1,198,572,267 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 836,126                 880,331                  
อุปกรณ์ 9 4,892                     6,440                     4,892                     6,440                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 63,960                   63,960                   63,960                   63,960                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 68,852 70,400 904,978 950,731 
รวมสินทรัพย์ 1,200,817,555       1,199,617,440       1,200,712,452       1,199,522,998        

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
สาํรองเผือ่ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ
   ส่วนต่างคา้งจ่ายและดอกเบ้ีย 18 2,890,345,205       6,756,831,620       2,890,345,205       6,756,831,620        
เจา้หน้ีอ่ืน 10 1,282,138              8,030,320              1,077,857              7,836,700               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,278,792              3,605,244              1,278,792              3,605,244               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,892,906,135       6,768,467,184       2,892,701,854       6,768,273,564        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 1,144,803              2,132,435              1,144,803              2,132,435               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,144,803              2,132,435              1,144,803              2,132,435               
รวมหนีสิ้น  2,894,050,938       6,770,599,619       2,893,846,657       6,770,405,999        

ขาดทุนสะสมเกนิทุน
ทุนเรือนหุน้ 12
   ทุนจดทะเบียน 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 6,033,487,000        6,033,487,000        6,033,487,000        6,033,487,000        
ส่วนลดมูลค่าหุน้ 12 (174,296,959)         (174,296,959)         (174,296,959)         (174,296,959)          
ขาดทุนสะสม (7,557,002,637)      (11,438,701,961)     (7,556,903,459)       (11,438,602,783)     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,579,213              8,529,741              4,579,213              8,529,741               
ขาดทุนสะสมเกนิทุน (1,693,233,383)      (5,570,982,179)       (1,693,134,205)       (5,570,883,001)       
รวมหนีสิ้นสุทธิจากขาดทุนสะสมเกนิทุน 1,200,817,555       1,199,617,440       1,200,712,452       1,199,522,998        

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวมงบการเงนิรวม

บริษัท ไอทีว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

8. งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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หน่วย : บาท

การเปล่ียนแปลง รวม
ทุนเรือนหุน้ ในมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ
ท่ีออกและ ส่วนลด ขาดทุน ยติุธรรมสุทธิของ ของส่วนของ ผูถื้อหุน้
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สะสม เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถื้อหุน้ ของบริษทั

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 6,033,487,000  (174,296,959)  (11,027,786,761)  10,786,574          10,786,574         (5,157,810,146)  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     ขาดทุนสาํหรับปี -                     -                  (410,816,022)        -                       -                      (410,816,022)     
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
        รายการท่ีอาจถูกจดัประเภท
            รายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
            กาํไรหรือขาดทุน -                     -                  -                        (2,256,833)           (2,256,833)          (2,256,833)          
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                  (410,816,022)        (2,256,833)           (2,256,833)          (413,072,855)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 6,033,487,000  (174,296,959)  (11,438,602,783)  8,529,741            8,529,741           (5,570,883,001)  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 6,033,487,000  (174,296,959)  (11,438,602,783)  8,529,741            8,529,741           (5,570,883,001)  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรสาํหรับปี -                     -                  3,881,699,324      -                       -                      3,881,699,324    
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
        รายการท่ีอาจถูกจดัประเภท
            รายการใหม่เขา้ไปไวใ้น
            กาํไรหรือขาดทุน -                     -                  -                        (3,950,528)           (3,950,528)          (3,950,528)          
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                  3,881,699,324      (3,950,528)           (3,950,528)          3,877,748,796    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 6,033,487,000  (174,296,959)  (7,556,903,459)    4,579,213            4,579,213           (1,693,134,205)  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษทั ไอทีว ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 27,830,311            14,887,938            5,458,108              11,188,357             
เงินลงทุนชัว่คราว 6 1,164,500,662       1,169,807,902       1,194,310,669       1,187,347,526        
ลูกหน้ีอ่ืน 7 8,417,730              14,851,200            38,697                   36,384                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,200,748,703 1,199,547,040 1,199,807,474 1,198,572,267 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 836,126                 880,331                  
อุปกรณ์ 9 4,892                     6,440                     4,892                     6,440                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 63,960                   63,960                   63,960                   63,960                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 68,852 70,400 904,978 950,731 
รวมสินทรัพย์ 1,200,817,555       1,199,617,440       1,200,712,452       1,199,522,998        

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
สาํรองเผือ่ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ
   ส่วนต่างคา้งจ่ายและดอกเบ้ีย 18 2,890,345,205       6,756,831,620       2,890,345,205       6,756,831,620        
เจา้หน้ีอ่ืน 10 1,282,138              8,030,320              1,077,857              7,836,700               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,278,792              3,605,244              1,278,792              3,605,244               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,892,906,135       6,768,467,184       2,892,701,854       6,768,273,564        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 1,144,803              2,132,435              1,144,803              2,132,435               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,144,803              2,132,435              1,144,803              2,132,435               
รวมหนีสิ้น  2,894,050,938       6,770,599,619       2,893,846,657       6,770,405,999        

ขาดทุนสะสมเกนิทุน
ทุนเรือนหุน้ 12
   ทุนจดทะเบียน 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 6,033,487,000        6,033,487,000        6,033,487,000        6,033,487,000        
ส่วนลดมูลค่าหุน้ 12 (174,296,959)         (174,296,959)         (174,296,959)         (174,296,959)          
ขาดทุนสะสม (7,557,002,637)      (11,438,701,961)     (7,556,903,459)       (11,438,602,783)     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,579,213              8,529,741              4,579,213              8,529,741               
ขาดทุนสะสมเกนิทุน (1,693,233,383)      (5,570,982,179)       (1,693,134,205)       (5,570,883,001)       
รวมหนีสิ้นสุทธิจากขาดทุนสะสมเกนิทุน 1,200,817,555       1,199,617,440       1,200,712,452       1,199,522,998        

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวมงบการเงนิรวม

บริษัท ไอทีว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

8. งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 3,881,699,324       (410,816,022)     3,881,699,324       (410,816,022)      
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 1,547                     1,301                  1,547                     1,301                   
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบ้ียรับ (30,447,071)          (45,049,669)       (29,426,168)           (43,800,925)        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,097,779              4,290,120           4,097,779              4,290,120            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน -                        -                     44,205                   49,309                 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                        (97,612)              -                         (97,612)               
(กลบัรายการ) ประมาณการดอกเบ้ียของ
   ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่าง 18 (3,866,486,414)     433,417,808       (3,866,486,414)      433,417,808        

(11,134,835)          (18,254,074)       (10,069,727)           (16,956,021)        
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีอื่น 5,969,543              3,772,924           (2,313)                    6,469,714            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น -                        (8,160)                -                         (8,160)                 
เจา้หน้ีอื่น (6,748,182)            465,639              (6,758,842)             324,774               
รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบ้ียรับ 30,910,998            44,210,120         29,426,168            43,800,925          
จ่ายภาษีเงินได้ (6,424,231)            (2,774,115)         (6,424,231)             (2,774,115)          
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 12,573,293            27,412,334         6,171,055              30,857,117          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ซ้ืออุปกรณ์ -                        (7,738)                -                         (7,738)                 
ถอนเงินลงทุนในตราสารหน้ี -                        -                     17,500,000            10,000,000          
เงินลงทุนในตราสารหน้ี(เพิม่ข้ึน)ลดลง 369,080                 (30,975,113)       (29,401,304)           (43,748,124)        
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 369,080                 (30,982,851)       (11,901,304)           (33,755,862)        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 12,942,373            (3,570,517)         (5,730,249)             (2,898,745)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14,887,938            18,458,455         11,188,357            14,087,102          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดคงเหลือ 
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 5 27,830,311            14,887,938         5,458,108              11,188,357          

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 27,830,311            14,887,938            5,458,108              11,188,357             
เงินลงทุนชัว่คราว 6 1,164,500,662       1,169,807,902       1,194,310,669       1,187,347,526        
ลูกหน้ีอ่ืน 7 8,417,730              14,851,200            38,697                   36,384                    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,200,748,703 1,199,547,040 1,199,807,474 1,198,572,267 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 836,126                 880,331                  
อุปกรณ์ 9 4,892                     6,440                     4,892                     6,440                      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 63,960                   63,960                   63,960                   63,960                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 68,852 70,400 904,978 950,731 
รวมสินทรัพย์ 1,200,817,555       1,199,617,440       1,200,712,452       1,199,522,998        

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
สาํรองเผือ่ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ
   ส่วนต่างคา้งจ่ายและดอกเบ้ีย 18 2,890,345,205       6,756,831,620       2,890,345,205       6,756,831,620        
เจา้หน้ีอ่ืน 10 1,282,138              8,030,320              1,077,857              7,836,700               
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,278,792              3,605,244              1,278,792              3,605,244               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,892,906,135       6,768,467,184       2,892,701,854       6,768,273,564        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 1,144,803              2,132,435              1,144,803              2,132,435               
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,144,803              2,132,435              1,144,803              2,132,435               
รวมหนีสิ้น  2,894,050,938       6,770,599,619       2,893,846,657       6,770,405,999        

ขาดทุนสะสมเกนิทุน
ทุนเรือนหุน้ 12
   ทุนจดทะเบียน 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 6,033,487,000        6,033,487,000        6,033,487,000        6,033,487,000        
ส่วนลดมูลค่าหุน้ 12 (174,296,959)         (174,296,959)         (174,296,959)         (174,296,959)          
ขาดทุนสะสม (7,557,002,637)      (11,438,701,961)     (7,556,903,459)       (11,438,602,783)     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 4,579,213              8,529,741              4,579,213              8,529,741               
ขาดทุนสะสมเกนิทุน (1,693,233,383)      (5,570,982,179)       (1,693,134,205)       (5,570,883,001)       
รวมหนีสิ้นสุทธิจากขาดทุนสะสมเกนิทุน 1,200,817,555       1,199,617,440       1,200,712,452       1,199,522,998        

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวมงบการเงนิรวม

บริษัท ไอทีว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

8. งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

10 

หมายเหตุ สารบญั    
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 ลูกหน้ีอ่ืน 
8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9 อุปกรณ์ 
10 เจา้หน้ีอ่ืน 
11 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
12 ทุนเรือนหุน้และส่วนลดมูลค่าหุน้ 
13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีสาํคญั 
14 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
15 ภาษีเงินได ้
16 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
17 เคร่ืองมือทางการเงิน 
18 ภาระผกูพนั ขอ้พิพาท และคดีความท่ีสาํคญั 
19 สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบับุคคลหรือกิจการภายนอก 
20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
21 การอนุมติังบการเงิน 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

11 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งปี ไดแ้ก่ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
และถือหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราร้อยละ 52.92 (2558: ร้อยละ 52.92) 
 
บริษทัเคยจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2545 และเม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 
2557 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศมติให้เพิกถอนหุ้นสามญัของบริษทัจากการ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 
 
บริษทัเคยดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการดาํเนินการสถานีโทรทศัน์ภายใตส้ัญญาเขา้ร่วมงานและดาํเนินการสถานี
วิทยุโทรทศัน์ระบบ ยู เอช เอฟ (“สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ”) ท่ีไดรั้บจากสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
(“สาํนกังานปลดัฯ”) ส่ือโฆษณา และการผลิตรายการ โดย ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2550 สาํนกังานปลดัฯ ไดเ้พิกถอน
สญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งหยดุดาํเนินกิจการ 
 
สําหรับความคืบหน้าของขอ้พิพาทจากการถูกบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2550 นั้น  
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัได้รับสําเนาคาํช้ีขาดในขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 46/2550 ของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 โดยบริษทัสรุปคดีความ ขอ้
พิพาท คาํช้ีขาด และความคืบหนา้ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

  ประเทศ  
บริษทั ลกัษณะธุรกจิ ทีก่จิการจัดตั้ง บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

   2559 2558 
บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จาํกดั ใหเ้ช่าป้ายโฆษณาอิเลก็ทรอนิกส์  ไทย 99.99 99.99 
(“อาร์ตแวร์”) และใหบ้ริการจดักิจกรรมทางการ    
 ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งและการผลิตรายการ    
 (ปัจจุบนัหยดุดาํเนินธุรกิจ)    
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

12 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง   
 
บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีได้ออก
ประกาศ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้
ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้นไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อการรายงาน และ/หรือ การเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงินสาํหรับรอบบญัชีปัจจุบนัของบริษทั 

 
(ข) เกณฑ์การวดัมูลค่า  
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  
-  หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 
(ค)     การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 

 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุ
ใหอ้าจมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 การใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติในการประเมินการควบคุมผูไ้ดรั้บ 

         การลงทุน รวมถึงการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 การประมาณอายกุารใชง้านของอุปกรณ์ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 การประเมินมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากอุปกรณ์ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 การประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
(ง) ฐานะการเงินของบริษทั 

 
ตามท่ีบริษทัไดป้รับปรุงประมาณการหน้ีสิน โดยปรับลดรายการบญัชีสํารองเผื่อค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่าง
คา้งจ่ายและดอกเบ้ีย จากจาํนวน 6,757 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจาํนวน 2,890 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18) ทาํใหฐ้านะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ยงัคงมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 1,692 ลา้นบาท และขาดทุนสะสมเกินทุนจาํนวน 1,693 
ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนีสิ้นหมนุเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมนุเวียนจาํนวน 5,569 ล้านบาท  
และขาดทุนสะสมเกินทุนจาํนวน 5,571 ล้านบาท) 
 
สรุปขอ้พิพาทท่ีบริษทัถูกเรียกร้องจากสํานกังานปลดัฯ ให้จ่ายชาํระค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่างและดอกเบ้ีย
ของค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่าง รวมถึงค่าปรับในการปรับเปล่ียนผงัรายการ ซ่ึงบริษทัได้ดาํเนินการตาม
ขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการในขอ้พิพาทหมายเลขดาํเลขท่ี 46/2550 ซ่ึงมีคาํช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 โดย
สรุปคาํช้ีขาดไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 18 
 

(จ) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
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3 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ี
บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
 
บริษทัย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนจากการเข้าไปเก่ียวข้องกับกิจการนั้ น ซ่ึงผลตอบแทนดังกล่าวผนัแปรไปตาม
ผลตอบแทนของกิจการดงักล่าว และกลุ่มบริษทัสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวน
เงินผลตอบแทนของกิจการนั้นได ้งบการเงินของบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ี
บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุดลง 

 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดใ้ชน้โยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั 
  

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุม กลุ่มบริษทัจะตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุม และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจาก
การสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
 ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก

รายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงิน 
 
 (ข) การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุด มูลค่ายติุธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

อยา่งเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 
 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 
 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้

 
หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 
(ค) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ่เรียก 
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 (ง) ลูกหน้ีอ่ืน 
 
ลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

 (จ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน  

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขายในตลาด ขณะปิดทาํการ ณ วนัท่ีรายงาน  

กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบกาํไรหรือขาดทุน 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด     
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุอง
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจ   
ถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
มูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขายในตลาด ขณะปิดทาํการ ณ วนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วน
ของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน  เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรง
เขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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 (ฉ) อุปกรณ์ 
 
อุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุน หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ
ของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อุปกรณ์สาํนกังาน 5   ปี 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ช) การด้อยค่าของสินทรัพย์  

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่     
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย  ์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
บนัทึกในงบกาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในงบกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในงบกาํไรหรือขาดทุนเป็น
ผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในงบกาํไรหรือขาดทุน 

 
(ซ) เจ้าหน้ีอ่ืน 

 
เจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฌ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน   
 

 (ญ) รายได้ 
 
ผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
  

(ฎ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม และประมาณการหน้ีสินส่วนท่ี
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ถือไวเ้พื่อขาย  และขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หรือขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

 (ฏ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
ประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงิน โดยคาํนวณจากผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
เหล่านั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดงักล่าว ทั้งน้ีสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

กลุ่มบริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“อินทชั”) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย บริษทัใหญ่
ดงักล่าวถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 52.92 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 52.92) จาํนวนหุ้นท่ี
เหลือร้อยละ 47.08 (31 ธันวาคม 2558: ร้อยละ 47.08) ถือโดยบุคคลทัว่ไป 

รายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับริษทัในกลุ่มอินทชั เช่น บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูบ้ริหารและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน     
ของกลุ่มอินทชั จะแสดงเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบับริษทัใหญ่และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัไดคิ้ด
ราคาซ้ือ/ขายสินคา้และค่าบริการกบับริษทัใหญ่และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามราคาท่ีเทียบเท่ากับราคาท่ีคิดกับ
บุคคลภายนอก โดยมีเง่ือนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ 

รายการท่ีสาํคญัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 
งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน      
ค่าตอบแทนกรรมการ 3,600 3,900  3,600 3,900 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ซ่ึงจ่ายใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ
บริษทั 
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5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 8 8 8 8 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 27,822 14,880 5,450 11,180 
รวม 27,830 14,888 5,458 11,188 
 

 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียร้อยละ 0.74 ต่อปี (2558: ร้อยละ 
0.35 ต่อปี) ในงบการเงินรวม และร้อยละ 0.32 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.31 ต่อปี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,158,777 1,159,146 1,188,587 1,176,686 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 5,724  10,662  5,724  10,662 
รวม 1,164,501 1,169,808 1,194,311 1,187,348 
 
ผลตอบแทนจากการลงทุนประจาํปี 2559 ร้อยละ 2.05 (2558: ร้อยละ 3.68)  
 
บริษทัไดว้า่จา้งบริษทัหลกัทรัพย ์2 แห่ง ใหเ้ป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนใหก้บับริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 19 (จ) 
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7 ลูกหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 8,369  9,672  -  - 
ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ -  5,132  -  - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มระหวา่งขอคืน 27  15  27  15 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ และอ่ืน ๆ 22  32  12  21 
รวม 8,418 14,851 39 36 

 
8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 880 930 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน (44) (50) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 836 880 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความ         
 เป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  วธีิราคาทุน - สุทธิ 
 2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละ)  (พนับาท) 
อาร์ตแวร์ 99.99 99.99  25,000 25,000 25,000 25,000 (24,164) (24,120) 836  880 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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9 อุปกรณ์ 
 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อุปกรณ์สาํนกังาน 

 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 
เพิ่มข้ึน 8 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 8 
  

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (2) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (2) 
  

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 6 
  
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 8 
เพิ่มข้ึน - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 8 
  

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 (2) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (1) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (3) 
  

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 5 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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10 เจ้าหนีอ่ื้น 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและธุรกิจคา้งจ่าย 596  7,630  596  7,630 
ค่าสอบบญัชี 495  180  450  155 
ค่าจดัการกองทุนและ        
  รับฝากหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 159  168  -  - 
อ่ืน ๆ 32  52  32  52 
รวม 1,282 8,030 1,078 7,837 
 
 

11 หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,145 2,132 1,145 2,132 
รวม 1,145 2,132 1,145 2,132 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทั้งจาํนวนตามวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงิน 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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รายละเอียดและการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (ก่อนรายการหักกลบลบกนัของยอดดุลท่ีมีกบั
หน่วยงานเกบ็ภาษีเดียวกนั) ประกอบดว้ย 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 การเปล่ียนแปลงใน 
 มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 
 ของเงินลงทุนเผือ่ขาย 

 (พันบาท) 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี  
  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 
รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,132 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 2,132 
  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 2,132 
รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (987) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,145 
 

12 ทุนเรือนหุ้นและส่วนลดมูลค่าหุ้น 
 
   จาํนวนหุน้ท่ี       
 จาํนวนหุน้  จาํหน่ายและ    ส่วนลด   
 จดทะเบียน  ชาํระแลว้  หุน้สามญั  มูลค่าหุน้  รวม 
 (พันหุ้น)  (พันบาท) 
  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 1,560,000 1,206,697 6,033,487 (174,297) 5,859,190
      

  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558   1,560,000 1,206,697 6,033,487 (174,297) 5,859,190
        

  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 1,560,000 1,206,697 6,033,487 (174,297) 5,859,190
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 1,560 ลา้นหุน้ (2558: 1,560 ล้านหุ้น) ซ่ึงมีราคา
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท (2558: หุ้นละ 5 บาท) 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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13 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุมทีสํ่าคญั 
 
บริษทัไม่มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีสาํคญั เน่ืองจากบริษทัลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในตราสารหน้ี
ท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 100 
ตามลาํดบั 
 

14 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและธุรกิจ 4,527 11,142 4,527 11,142 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 914 1,167 914 1,167 
ค่าจดัการกองทุนและรับฝากหลกัทรัพย ์ 679 638 - - 
ค่าสอบบญัชี 495 510 450 460 
อ่ืน ๆ 916 959 575 349 
รวม 7,531 14,416 6,466 13,118 

 
15 ภาษเีงนิได้ 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่าง
จากผลคูณของขาดทุนทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 3,885,797  (406,526)  3,885,797  (406,526) 
อตัราภาษี (ร้อยละ) 20  20  20  20 
ผลคูณของกาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีกบั 777,159  (81,305)  777,159  (81,305) 
อตัราภาษีท่ีใชผ้ลกระทบจากรายไดห้รือค่าใชจ่้าย        
  ท่ีไม่สามารถหกัภาษีไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้        
  ต่างงวดกนัระหวา่งบญัชีและภาษี (773,061)  85,595  (773,061)  85,595 
ภาษเีงนิได้ทีบ่นัทกึในกาํไรหรือขาดทุน 4,098  4,290  4,098  4,290 
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (ร้อยละ) 0.1  (1.0)  0.1  (1.0) 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้
 ค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินได ้
 สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้
 (พันบาท) 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 10,662 (2,132) 8,530 
    
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 5,724 (1,145) 4,579 

การลดอัตราภาษเีงินได้นิติบคุคล 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 
ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 
ปี 2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 
เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติอนุมติัให้ปรับลดอตัราภาษีเงินได ้         
นิติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 

 
16 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณจากขาดทุนสาํหรับปี

ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยแสดงการคาํนวณ
ดงัน้ี 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี 3,881,699 (410,816) 3,881,699  (410,816) 
กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 3,881,699 (410,816) 3,881,699  (410,816) 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ 1,206,697 1,206,697 1,206,697  1,206,697 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 3.22  (0.34)  3.22  (0.34) 

 
17 เคร่ืองมือทางการเงนิ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 

มูลค่ายติุธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้     
ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สาํรองเผื่อส่วนต่างของค่าอนุญาตใหด้าํเนินการคา้งจ่ายและดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้าย
คา้งจ่าย ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ยติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบกาํหนดท่ีสั้น          

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม มีดงัน้ี 
 
   งบการเงนิรวม 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558          
สินทรัพย์หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,169,808  -  1,169,808  -  1,169,808 
          
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559          
สินทรัพย์หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,164,501  -  1,164,501  -  1,164,501 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558          
สินทรัพย์หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,187,348  -  1,187,348  -  1,187,348 
          
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559          
สินทรัพย์หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,194,311  -  1,194,311  -  1,194,311 
 
กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายซ่ึงอยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาด โดยอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขายในตลาดตราสารหน้ีไทย ขณะปิดทาํการ ณ วนัท่ีรายงาน 

 
18 ภาระผูกพนั ข้อพพิาท และคดคีวามทีสํ่าคญั 
 
18.1 ภาระผูกพนัจากสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการก่อนถูกบอกเลกิ (การบอกเลกิสัญญามีผลในวนัที ่7 มีนาคม 2550) 

 
เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2550 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้บอกเลิกสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการจากสาํนกังานปลดัฯ ซ่ึงการ
แจง้บอกเลิกสญัญาน้ีเป็นผลใหมี้ขอ้พิพาทเกิดข้ึน ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดีต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
1. กรณีที่บริษัทเป็นผู้เรียกร้อง สํานักงานปลัดเป็นผูถู้กเรียกร้อง ในข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ                

ท่ี 46/2550 กรณีท่ีสํานักงานปลดัฯ บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการโดยมิชอบดว้ยขอ้กฎหมายและ        
ข้อสัญญาและปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ชอบทําให้บริษัทได้รับความเสียหายรวมทั้ งเป็นโจทก์ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ในขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2550 โดยบริษทัไดร้้องขอใหค้ณะ
อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยช้ีขาดเร่ืองภาระการชาํระค่าปรับจากการปรับผงัรายการและค่าดอกเบ้ียท่ีสํานกังาน
ปลดัฯ เรียกร้องให้ชาํระจาํนวนกว่าแสนลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 
1/2550 ไดเ้ขา้สู่กระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการและกาํหนดกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
ต่อไป 
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2. กรณีที่บริษัทเป็นผู้ถูกเรียกร้อง โดยสํานกังานปลดัฯ เรียกร้องให้บริษทัชาํระหน้ีค่าปรับค่าอนุญาตให้
ดาํเนินการส่วนต่าง ค่าดอกเบ้ีย และมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีส่งมอบไม่ครบรวมกว่าแสนลา้นบาทต่อศาลปกครอง
กลางในคดีดาํเลขท่ี 640/2550  ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งใหจ้าํหน่ายคดี
เพื่อใหคู่้สัญญาไปดาํเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการในขอ้พิพาทเลขท่ี 1/2550 
และ 46/2550 ต่อไป 

 
ทั้งน้ีคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํเลขท่ี /2550 ไดมี้คาํช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 โดยสรุปคาํช้ีขาดไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 18.2 
 

18.2 ข้อพพิาทและคดคีวามระหว่างบริษทักบัสํานักงานปลดัฯ เกีย่วกบัสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ  
 
ก) ลาํดบัเหตุการณ์สําคญัของกรณพีพิาทและคดคีวามระหว่างบริษทักบัสํานักงานปลดัฯ 
 

วันที่ 30 มกราคม 2547 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้ีคาํวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาทระหว่างบริษทักบัสํานกังาน      
ปลดัฯ เก่ียวกบัสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 
1.   ใหส้าํนกังานปลดัฯ ชดเชยความเสียหายโดยชาํระเงินใหแ้ก่บริษทัจาํนวน 20 ลา้นบาท    

 
2. ใหป้รับลดผลประโยชนต์อบแทนตามสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการโดยใหเ้ปรียบเทียบระหวา่งจาํนวนเงินท่ีคาํนวณ

ไดต้ามอตัราร้อยละ 6.5 (ซ่ึงปรับลดจากท่ีกาํหนดไวเ้ดิมอตัราร้อยละ 44) ของรายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้ายและภาษีใด ๆ
กบัเงินประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่าปีละ 230 ลา้นบาท (ซ่ึงปรับลดจากท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการคือปีท่ี 8 จาํนวน 800 ลา้นบาท ปีท่ี 9 จาํนวน 900 ลา้นบาท และตั้งแต่ปีท่ี 10 - 30 ปีละ 1,000 ลา้นบาท) 
จาํนวนใดมากกวา่ใหช้าํระตามจาํนวนท่ีมากกวา่นั้นโดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2545 เป็นตน้ไป 

 
3. ใหส้าํนกังานปลดัฯ คืนเงินผลประโยชนต์อบแทนขั้นตํ่าบางส่วนจากจาํนวน 800 ลา้นบาท ท่ีบริษทัไดช้าํระ โดยมี

เง่ือนไขในระหวา่งพิจารณาขอ้พิพาทน้ีเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2546 โดยคืนใหแ้ก่บริษทัจาํนวน 570 ลา้นบาท 
 
4. ใหบ้ริษทัสามารถออกอากาศช่วงเวลา PrimeTime (ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น.ถึง 21.30 น.) ไดโ้ดยไม่ถูกจาํกดั

เฉพาะรายการข่าวสารคดีและสารประโยชน์โดยบริษทัจะตอ้งเสนอรายการข่าวสารคดีและสารประโยชน์      
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด ทั้งน้ีภายใตข้อ้บงัคบัของกฎระเบียบท่ีทางราชการออกใช้
บงัคบัแก่สถานีวิทยโุทรทศันโ์ดยทัว่ ๆ ไป 
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วนัที ่27 เมษายน 2547 สาํนกังานปลดัฯ ไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลปกครองกลาง (ชั้นตน้) เพื่อขอใหเ้พิกถอนคาํช้ีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการดงักล่าว 
 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางได้มีคาํพิพากษาให้เพิกถอนคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ทั้งฉบบั 
 
วนัที ่7 มิถุนายน  2549 บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด 
 
วนัที ่13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํพิพากษายนืตามคาํพิพากษาของศาลปกครองกลางท่ีเพิกถอนคาํช้ีขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัท่ี 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบบัซ่ึงมีผลทาํให้บริษทัตอ้งกลบัไปผกูพนัตามเง่ือนไขของ
สญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ ต่อไปโดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

1. ดาํเนินการปรับผงัรายการให้เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ ขอ้ 11 ท่ีกาํหนดให้รายการข่าวสารคดีและ
สารประโยชนจ์ะตอ้งออกอากาศรวมกนัไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดและระยะเวลาระหว่าง
เวลา 19.00 น. - 21.30 น. จะตอ้งใชส้าํหรับรายการประเภทน้ีเท่านั้น 

2. ปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ ขอ้ 5 ในเร่ืองการชาํระค่าอนุญาตให้ดาํเนินการให้สํานกังานปลดัฯ ใน
อตัราร้อยละ 44 ของรายไดโ้ดยมีอตัราขั้นตํ่า 1,000 ลา้นบาทต่อปี 

 
วันที่ 14 ธันวาคม 2549 สํานกังานปลดัฯ ไดมี้หนงัสือฉบบัลงวนัท่ี 14 ธันวาคม 2549 ขอให้บริษทัดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ใหบ้ริษทัดาํเนินการปรับผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการขอ้ 11 

2. ให้บริษทัชาํระเงินส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดาํเนินการขั้นตํ่าตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ สําหรับปีท่ี 9    
(งวดท่ี 7) จาํนวน 670 ลา้นบาท ปีท่ี 10 (งวดท่ี 8) จาํนวน 770 ลา้นบาท และปีท่ี 11 (งวดท่ี 9) จาํนวน 770 ลา้นบาท
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,210 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีโดยคาํนวณเป็นรายวนัตาม
จาํนวนวนัท่ีชาํระล่าชา้ 

3. ให้บริษทัชาํระค่าปรับในอตัราร้อยละ 10 ของค่าอนุญาตให้ดาํเนินการท่ีสาํนกังานปลดัฯ จะไดรั้บในปีนั้น ๆ 
โดยคิดเป็นรายวนัตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการขอ้ 11 วรรคสองจากกรณีท่ีบริษทัดาํเนินการเร่ืองผงัรายการ  
ไม่เป็นไปตามขอ้ 11 วรรคหน่ึงตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2547 จนถึงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2549 ซ่ึงสาํนกังานปลดัฯ ได้
เรียกร้องมาเป็นจาํนวนเงิน 97,760 ลา้นบาท (บริษทัไดด้าํเนินการปรับผงัรายการตามคาํพิพากษาของ            
ศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2549) 
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ทั้งน้ีสํานักงานปลดัฯ แจ้งว่าหากบริษทัไม่ชาํระเงินจาํนวนดังกล่าวภายใน 45 วนันับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้ง           
(วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2549) สาํนกังานปลดัฯ จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดในสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ และขอ้กฎหมาย
ต่อไป 

 
วนัที ่21 ธันวาคม 2549 บริษทัไดมี้หนงัสือถึงสาํนกังานปลดัฯ โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
 
1. บริษทัไดด้าํเนินการปรับผงัรายการให้เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ ขอ้ 11 เรียบร้อยแลว้ตั้งแต่    

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา 
 
2. บริษทัมิไดผ้ิดนดัชาํระค่าอนุญาตให้ดาํเนินการตามท่ีอา้งถึง เน่ืองจากบริษทัไดช้าํระค่าอนุญาตให้ดาํเนินการ

รายปีจาํนวน 230 ลา้นบาท ตามคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงคาํช้ีขาดดงักล่าวมีผลผูกพนัคู่สัญญา     
ทั้ งสองฝ่ายตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ ข้อ 15 ดังนั้ นบริษัทจึงไม่มีภาระดอกเบ้ียของค่าอนุญาตให้
ดาํเนินการส่วนต่างดังกล่าวในช่วงระยะเวลาตั้งแต่อนุญาโตตุลาการช้ีขาดจนถึงวนัท่ี ศาลปกครองสูงสุดมี          
คาํพิพากษา 

 
3. บริษทัไม่เห็นพอ้งกบัสาํนกังานปลดัฯ กรณีท่ีตอ้งจ่ายค่าปรับจาํนวน 97,760 ลา้นบาท และการกาํหนดใหบ้ริษทั

ชาํระค่าปรับดงักล่าวภายใน 45 วนัดว้ยเหตุผลดงัน้ี 
 
3.1 บริษัทมิได้ปฏิบัติผิดสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ เน่ืองจากบริษทัได้ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้

ดาํเนินการ  ขอ้ 15 ซ่ึงกาํหนดว่า “ใหค้าํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผกูพนัคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย”  
ดงันั้นการดาํเนินการปรับผงัรายการตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2547 จนถึงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2549 ซ่ึงเป็นวนัท่ี
ศาลปกครองสูงสุดมีคาํพิพากษา และขอ้ 30 วรรคทา้ยของขอ้บงัคบัสาํนกังานศาลยติุธรรมและมาตรา 70 
วรรค 2 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 ดงันั้นการดาํเนินการ
ของบริษทัจึงเป็นการกระทาํโดยชอบตามสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ และกฎหมายแลว้ 

 
3.2 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักระบวนการนาํขอ้พิพาทเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการและให้วินิจฉัย ช้ีขาดตามท่ี

กล่าวมาในขอ้ 3.1 หากปรากฏว่าบริษทัเป็นฝ่ายผิดสัญญา สิทธิของสํานักงานปลดัฯ ในการบอก    
เลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ จะมีข้ึนหลงัจากกระบวนการยุติขอ้พิพาทไดถึ้งท่ีสุดแลว้ 

 
3.3 ศาลปกครองไดจ้ดัทาํเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” คร้ังท่ี 78/2549 ฉบบัลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2549 ระบุถึง

คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษทัโดยมีขอ้ความตอนหน่ึงระบุว่า “กรณีเก่ียวกบัค่าปรับคู่สัญญา
ตอ้งวา่กล่าวกนัเองหากตกลงไม่ไดต้อ้งเสนอขอ้พิพาทตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ” 
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3.4 ดอกเบ้ียและค่าปรับจากการดาํเนินการปรับผงัรายการนั้นยงัไม่มีขอ้ยติุ เน่ืองจากไม่ใช่ประเด็นพิพาทท่ีเขา้
สู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดงันั้นหากคู่สัญญามีขอ้ขดัแยง้และไม่สามารถทาํความ      
ตกลงกนัไดก้็จะตอ้งเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ       
ขอ้ 15 ซ่ึงกาํหนดว่า “หากมีขอ้พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้ใด ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัสัญญาระหว่างสาํนกังานปลดัฯ 
กบัผูเ้ขา้ร่วมงาน (บริษทั) คู่สัญญาตกลงแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการทาํการวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทโดย   
คาํตดัสินของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นท่ีสุดและผกูพนัคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย” 

 
บริษทัและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัเห็นว่า การคาํนวณค่าปรับจากการปรับผงัรายการตามวิธีของสาํนกังานปลดัฯ 
ดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ ซ่ึงหากบริษทัเขา้ข่ายจะตอ้งเสียค่าปรับ
การคิดคาํนวณค่าปรับควรจะเป็นจาํนวนเงินในอตัราไม่เกินกว่า 274,000 บาทต่อวนัมิใช่ 100 ลา้นบาทต่อวนัตามท่ี
สาํนกังานปลดัฯ กล่าวอา้ง ดงันั้นไม่ว่ากรณีจะเป็นอยา่งไร หากจะมีภาระค่าปรับโดยนบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัปฏิบติัตาม
คาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงวนัท่ีศาลปกครองสูงสุดมีคาํตดัสินตามท่ีสาํนกังานปลดัฯ กล่าวอา้ง (ตั้งแต่
วนัท่ี 1 เมษายน 2547 จนถึงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2549) การคิดคาํนวณค่าปรับในช่วงเวลาดงักล่าวจึงไม่ควรจะเกินไป
กว่าจาํนวน 268 ลา้นบาท มิใช่ 97,760 ลา้นบาท ตามวิธีคาํนวณท่ีสาํนกังานปลดัฯ เรียกร้องใหช้าํระและนาํมาใชเ้ป็น
เหตุบอกเลิกสญัญาแต่อยา่งใด 
 
สาํหรับกรณีท่ีสาํนกังานปลดัฯ เรียกร้องดอกเบ้ียของค่าอนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่าง บริษทัและท่ีปรึกษากฎหมาย
ของบริษทั มีความเห็นว่าในช่วงระหว่างระยะเวลาท่ีบริษทัไดป้ฏิบติัตามคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการบริษทั
ไม่มีหนา้ท่ีในการตอ้งชาํระ และบริษทัไม่ไดผ้ิดนดัการชาํระค่าอนุญาตใหด้าํเนินการแต่อยา่งใด เน่ืองจากบริษทัได้
ชาํระค่าอนุญาตให้ดาํเนินการรายปีจาํนวน 230 ลา้นบาท ตามคาํช้ีขาดคณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงผูกพนัทั้งสองฝ่าย
แลว้ตามสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ ขอ้ 15 ในช่วงเวลาท่ีคาํช้ีขาดยงัมีผลบงัคบัใชอ้ยูโ่ดยท่ีบริษทัมิไดผ้ิดนดัชาํระ
ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการและ/หรือชาํระค่าอนุญาตใหด้าํเนินการใหแ้ก่สาํนกังานปลดัฯ ล่าชา้ อีกทั้งสาํนกังานปลดัฯ 
ยงัไม่เคยใชสิ้ทธิเรียกร้องทางศาลในการขอคุม้ครองเพื่อระงบัมิให้บริษทัปฏิบติัตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ
ในช่วงเวลาดงักล่าวแต่ประการใด ดงันั้นบริษทัจึงไม่มีภาระดอกเบ้ียของค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่าง            
และสํานักงานปลดัฯ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียของค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่างในระหว่างท่ีคาํช้ีขาดของ   
คณะอนุญาโตตุลาการยงัคงมีผลผูกพนัทางกฎหมายอยู่  อีกทั้งคาํพิพากษาของศาลปกครองกลางท่ีมีคาํสั่งให ้      
เพิกถอนคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการยงัไม่มีผลบงัคบั เน่ืองจากยงัอยู่ในระหว่างท่ีบริษทัยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดยงัไม่มีคาํพิพากษาในขณะนั้น 
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วันที่ 4 มกราคม 2550 บริษทัไดย้ื่นขอ้พิพาทเร่ืองค่าปรับจากการปรับผงัรายการและดอกเบ้ียในค่าอนุญาตให้
ดาํเนินการส่วนต่างต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 1/2550 ส่วนเร่ืองค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ
ส่วนต่างจาํนวน 2,210 ลา้นบาทนั้น บริษทัมีความเห็นว่าเพ่ือให้การดาํเนินการตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ 
เป็นไปโดยราบร่ืน และเพื่อเป็นการประนีประนอมมิให้สาํนกังานปลดัฯ บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ อนัจะมี
ผลกระทบต่อกิจการของบริษทั บริษทัจึงไดต้ดัสินใจเสนอเง่ือนไขการประนีประนอมโดยเสนอแนวทางการจ่ายเงิน                
2,210 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขให้สํานกังานปลดัฯ เขา้ร่วมดาํเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพ่ือให ้         
คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉยัช้ีขาดกรณีค่าปรับและดอกเบ้ียค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่างซ่ึงสาํนกังานปลดัฯ 
ไดป้ฏิเสธเง่ือนไขแนวทางการชาํระเงินค่าอนุญาตใหด้าํเนินการดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2550 
 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 บริษทัได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีโดยเสนอแนวทาง               
การประนีประนอมในการแกปั้ญหาขอ้พิพาทโดยเสนอให้สาํนกังานปลดัฯ รับชาํระเงินค่าสัมปทานส่วนต่างจาํนวน 
2,210 ลา้นบาท และใหด้าํเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกรณีค่าปรับและดอกเบ้ีย 
 
วนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2550 สาํนกังานปลดัฯ ไดมี้หนงัสือปฏิเสธขอ้เสนอของบริษทัดงักล่าว ดงันั้นนบัแต่วนัท่ีสาํนกังาน
ปลดัฯ  มีหนงัสือปฏิเสธขอ้เสนอของบริษทั บริษทัจึงไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ ในขอ้เสนอของบริษทัท่ีมีต่อสาํนกังาน
ปลดัฯ อีกต่อไป ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ต่อมาศาลปกครองกลางไดมี้
คาํสัง่ใหจ้าํหน่ายคดีหมายเลขดาํท่ี 640/2550 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2550 โดยศาลไดว้ินิจฉยัวา่ประเดน็ท่ีสาํนกังานปลดัฯ 
อา้งว่าบริษทัยอมรับว่าเป็นหน้ีค่าสัมปทานคา้งชาํระอยูจ่าํนวน 2,210 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียรับฟังไม่ไดว้่าบริษทั
ยอมรับสภาพหน้ีเพราะเป็นขอ้เสนอทางเลือกในการแกปั้ญหาหลายแนวทางซ่ึงยงัไม่เป็นท่ียติุซ่ึงถือเป็นขอ้พิพาทท่ีตอ้ง
นาํเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 
วนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2550 บริษทัไดย้ืน่คาํร้องขอใหศ้าลปกครองกลางมีคาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือวิธีการคุม้ครอง
เพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวต่อศาลปกครองกลาง และคาํร้องขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาเป็นกรณีฉุกเฉินใน 2 
ประเดน็ดงัน้ี 

1. ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งระงบัการใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ ของสาํนกังานปลดัฯ ใน
กรณีท่ีบริษัทย ังมิได้ชําระค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบ้ียในค่าส่วนต่างจํานวนประมาณ                    
หน่ึงแสนลา้นบาท จนกวา่คณะอนุญาโตตุลาการจะไดมี้คาํช้ีขาดและขอ้พิพาทดงักล่าวถึงท่ีสุดตามกฎหมาย 

2. ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งกําหนดระยะเวลาเพ่ือให้บริษัทชําระค่าอนุญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง       
จาํนวน 2,210 ลา้นบาท ใหแ้ก่สาํนกังานปลดัฯ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีศาลไดมี้คาํสัง่ในเร่ืองน้ี 
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วนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2550 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํสัง่ไม่รับคาํร้องขอใหศ้าลกาํหนดมาตรการหรือวิธีการคุม้ครองเพื่อ
บรรเทาทุกขช์ัว่คราวและคาํร้องขอไต่สวนฉุกเฉินท่ีบริษทัไดย้ื่นต่อศาลปกครองกลาง โดยมีขอ้วินิจฉัยว่า การท่ี
สาํนกังานปลดัฯ จะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการนั้น หากบริษทัเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบ       
ก็ยอ่มมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดงักล่าวได ้ ส่วนกรณีท่ีสาํนกังานปลดัฯ เรียกใหผู้ร้้อง (บริษทั) 
ชาํระค่าปรับและดอกเบ้ียค่าอนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่างรวมทั้งขอใหศ้าลกาํหนดระยะเวลาเพ่ือให้บริษทัสามารถ
ชาํระค่าอนุญาตใหด้าํเนินการจาํนวน 2,210 ลา้นบาท ให้แก่สาํนกังานปลดัฯภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีศาลไดมี้คาํสั่ง
นั้น ศาลเห็นวา่ เป็นกรณีระหว่างบริษทัและสาํนกังานปลดัฯ ท่ีจะเจรจาตกลงกนั และหากบริษทัเห็นว่าไม่ตอ้งชาํระ
หรือขอผอ่นผนัการชาํระหน้ีก็เป็นสิทธิท่ีดาํเนินการไปตามขั้นตอนของสัญญาและกระบวนการตามกฎหมายต่อไป 
จึงไม่มีเหตุอนัสมควรท่ีศาลจะมีคาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือวิธีการคุม้ครองประโยชน์ของบริษทัขณะดาํเนินการ         
ซ่ึงคาํสัง่ศาลปกครองกลางดงักล่าวใหถื้อเป็นท่ีสุดโดยบริษทัไม่อาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวได ้

วนัที่ 7 มีนาคม 2550 สาํนกังานปลดัฯ มีหนงัสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการและแจง้ใหบ้ริษทัดาํเนินการ
ชําระหน้ีและส่งมอบทรัพย์สินท่ีบริษทัมีไวใ้ช้ในการดาํเนินกิจการตามสัญญาอนุญาตให้ดําเนินการ คืนให้แก่
สาํนกังานปลดัฯ ภายในเวลาท่ีสํานกังานปลดัฯ กาํหนดตามมติของคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2550 ซ่ึงการ
บอกเลิกสญัญาดงักล่าวเป็นเหตุใหบ้ริษทัจาํเป็นตอ้งหยดุการดาํเนินธุรกิจสถานีโทรทศันใ์นระบบยเูอชเอฟ 

วันที่ 28 มีนาคม 2550 บริษทัได้มีหนังสือถึงสํานักงานปลัดฯโดยได้โต้แยง้ว่าการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการของสาํนกังานปลดัฯ และเรียกร้องใหบ้ริษทัตอ้งชาํระหน้ีจาํนวนกว่าแสนลา้นบาทใหแ้ก่สาํนกังานปลดัฯ 
ซ่ึงสาํนกังานปลดัฯ นาํมาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญานั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมายและขอ้สัญญาเน่ืองจากบริษทัมิไดก้ระทาํ
การใด ๆ ซ่ึงเป็นการผดิสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ บริษทัมิไดเ้ห็นดว้ยกบัการบอกเลิกสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ 
อนัเป็นการกระทาํอนัไม่ชอบดงักล่าว และโดยท่ีการบอกเลิกสัญญาของสาํนกังานปลดัฯ เป็นการกระทาํซ่ึงเป็นเหตุ
ให้กิจการของบริษทัไดรั้บความเสียหายสาํนกังานปลดัฯ จึงตอ้งรับผิดแก่บริษทั และบริษทัไดส้งวนสิทธิในการ
ดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

วันที่ 30 มีนาคม 2550 สาํนกังานปลดัฯ ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดาํท่ี 640/2550 เรียกร้องให้
บริษทัชาํระหน้ีค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่างจาํนวน 2,210 ลา้นบาท และค่าอนุญาตให้ดาํเนินการงวดท่ี 12 
จาํนวน  ลา้นบาท (นบัจากวนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีคาํช้ีขาดจนถึงวนัท่ี 7 มีนาคม 2550) ค่าดอกเบ้ียของ     
ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่างจาํนวน 562 ลา้นบาท (นบัจากวนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีคาํช้ีขาดจนถึงวนัท่ีฟ้อง
คดีวนัท่ี 30 มีนาคม 2550) ค่าปรับผงัรายการจาํนวน 97,760 ลา้นบาท และมูลค่าทรัพยสิ์นส่งมอบไม่ครบจาํนวน   
656 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีส่งมอบไม่ครบนบัแต่วนัฟ้องจนกว่าจะชาํระ
เงินเสร็จส้ินซ่ึงกรณีมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีส่งมอบไม่ครบเป็นประเด็นใหม่ท่ีสาํนกังานปลดัฯ ไม่เคยเรียกร้องให้บริษทั     
ชาํระหน้ีมาก่อนรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 101,865 ลา้นบาท 
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วนัที่ 8 พฤษภาคม 2550 บริษทัยื่นคาํฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 910/2550 กรณีสาํนกังาน
ปลดัฯ ไม่นาํขอ้ 5 วรรคส่ี เสนอคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบก่อนลงนามในสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ จนเป็น
เหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ลา้นบาท  
 
วนัที่ 9 พฤษภาคม 2550 บริษทัยืน่เสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 46/2550  
ใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีคาํวินิจฉยัช้ีขาดกรณีสาํนกังานปลดัฯ ใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมายและขอ้สัญญาและความไม่ถูกตอ้งในการเรียกร้องให้บริษทัชาํระค่าส่วนต่าง ดอกเบ้ียค่าปรับมูลค่า
ทรัพยสิ์น ท่ีส่งมอบไม่ครบ และเรียกค่าเสียหายจากสาํนกังานปลดัฯ 
 
วนัที่ 30 พฤษภาคม 2550 คดีหมายเลขดาํท่ี 910/2550 ซ่ึงบริษทัเป็นผูฟ้้องคดี ประเด็นท่ีสาํนกังานปลดัฯ ไม่นาํขอ้ 5 
วรรคส่ี เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งไม่รับคาํฟ้องไวพ้ิจารณาเน่ืองจากเกินกว่า
อายคุวาม (10 ปี ) 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2550 ศาลปกครองกลางได้มีคาํสั่งให้จาํหน่ายคดีหมายเลขดาํท่ี 640/2550 ท่ีสาํนักงาน
ปลดัฯ เป็นผูฟ้้องคดีเรียกร้องให้บริษทัชาํระค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่างดอกเบ้ียค่าปรับผงัรายการ
มูลค่าทรัพยสิ์นที่ส่งมอบไม่ครบเพื ่อให้คู่สัญญาไปดาํเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กาํหนดไวใ้น
สัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 สาํนักงานปลดัฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คาํสั่งศาล
ปกครองกลางดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดและยื่นคาํร้องขอคุม้ครองชั่วคราวก่อนมีการพิพากษาให้หยุด
กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อรอคาํสั่งศาลปกครองสูงสุด 
 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 บริษทัยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีคาํสั่งไม่รับฟ้องคดี
หมายเลขดาํท่ี 910/2550 เพราะเหตุขาดอายคุวาม (คดีหมายเลขดาํท่ี 910/2550 เป็นคดีท่ีบริษทัเป็นผูฟ้้องคดีประเด็น  
ท่ีสาํนกังานปลดัฯ ไม่นาํขอ้ 5 วรรคส่ี เสนอคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย 
โดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ลา้นบาท) 
 
วนัที่ 24 กรกฎาคม 2550 สาํนกังานปลดัฯ ไดย้ืน่อุทธรณ์คาํสั่งของศาลปกครองกลางท่ีตดัสินใหจ้าํหน่ายคดีหมายเลข
ดาํท่ี 640/2550 ต่อศาลปกครองสูงสุดและยืน่คาํร้องขอคุม้ครองชัว่คราวให้หยดุกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพ่ือรอ
คาํสัง่ของศาลปกครองสูงสุด 
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วนัที่ 29 ตุลาคม 2550 บริษทัไดย้ืน่คาํร้องขอใหศ้าลปกครองกลางมีคาํสั่งกาํหนดมาตรการคุม้ครองเพ่ือบรรเทาทุกข์
ชัว่คราวก่อนการพิพากษาเพื่อมิใหร่้างพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มี
ผลใชบ้งัคบั ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัหลกัการร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2550 โดยจะ
นาํเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550 โดยบริษทัไดใ้หเ้หตุผลในคาํร้องว่า หากร่างพระราชบญัญติั
ดงักล่าวผ่านการพิจารณาและมีผลบงัคบัใช้เป็นกฎหมายแลว้จะมีผลให้คาํวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรือ     
คาํพิพากษาของศาลปกครองในขอ้พิพาทหรือคดีระหว่างบริษทักบัสาํนกังานปลดัฯ ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากวนัท่ี 31 ตุลาคม 
2550 ท่ีเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องค่าเสียหายขอ้หน่ึงของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดเ้รียกร้อง ใหส้าํนกังานปลดัฯ ชดใชค่้าเสียหาย
ใหบ้ริษทัและหรือขอใหบ้ริษทักลบัเขา้ดาํเนินการสถานีโทรทศัน์ ระบบ ย ูเอช เอฟ โดยใชค้ล่ืนความถ่ีและทรัพยสิ์น
อุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกาํหนดระยะเวลาในสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการเดิม อาจจะไม่มีผลบงัคบัได ้ 
เน่ืองจากบรรดา กิจการ อาํนาจหนา้ท่ี ทรัพยสิ์น งบประมาณ หน้ี สิทธิคล่ืน และภาระผูกพนั ของบริษทัตามสัญญา
อนุญาตใหด้าํเนินการ จะตกเป็นของรัฐตามบทเฉพาะกาล มาตรา 57 แห่งร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว บริษทัจึงขอให ้               
ศาลปกครองกลางพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินและมีคาํสั่งใหร้ะงบัหรือหามาตรการหยดุดาํเนินการหรือหยดุการเสนอร่าง
กฎหมายร่างพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้สภานิติบญัญติัแห่งชาติ
พิจารณาโดยเร่งด่วน ตามแต่วิธีการท่ีศาลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุดหรือศาลปกครองกลางจะมี
คาํสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 
 
วันที่ 30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางได้มีคาํสั่งไม่รับคาํร้องขอคุม้ครองฉุกเฉินของบริษทัโดยให้เหตุผลว่า          
การพิจารณาร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวเป็นการกระทาํในหนา้ท่ีของสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติซ่ึงเป็นการใช้
อาํนาจทางนิติบญัญติัตามรัฐธรรมนูญ มิใช่การใชอ้าํนาจทางปกครอง จึงไม่มีเหตุผลอนัควรและเพียงพอท่ีศาลจะมี
คาํสั่งระงบัการดาํเนินการของสภานิติบญัญติัแห่งชาติได ้ และปัจจุบนัขอ้พิพาทนั้นอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของ       
คณะอนุญาโตตุลาการจึงไม่มีเหตุผลสมควรท่ีศาลปกครองกลางจะมีคาํสั่งกาํหนดมาตรการคุม้ครองตามท่ีบริษทัร้อง
ขอมาได ้
 
วันที่ 31 ตุลาคม 2550 ร่างพระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ดงักล่าวได้
ผ่านการอนุมติัจากสภานิติบญัญติัแห่งชาติและอยู่ระหว่างการเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบงัคบั
ใช้เป็นกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงมีคดีความฟ้องร้องกบัสํานักงานปลดัฯท่ียงัดาํเนินต่อไปใน
กระบวนการยติุธรรมและขอ้เรียกร้องค่าเสียหายขอ้อ่ืน ๆ ท่ีเรียกร้องให้สาํนกังานปลดัฯ ชดเชยค่าเสียหายโดยชาํระ
คืนเป็นเงินสดใหแ้ก่บริษทัยงัคงมีผลทางกฎหมายอยูห่ากศาลมีคาํพิพากษาช้ีขาดตามท่ีบริษทัเรียกร้อง 
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วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2550 คดีหมายเลขดาํท่ี 910/2550 ท่ีบริษทัฟ้องกรณีสาํนกังานปลดัฯ ไม่นาํขอ้ 5 วรรคส่ี เสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนลงนามสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการโดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ลา้นบาท ศาลปกครอง
สูงสุดไดมี้คาํสั่งเช่นเดียวกบัศาลปกครองกลางโดยไม่รับพิจารณาคาํอุทธรณ์ในคดีดงักล่าวเพราะเหตุขาดอายคุวาม 
(10 ปี ) 
 
วนัที่ 19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งยนืตามคาํสั่งของศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองสูงสุด     
มีคาํสั่งให้จาํหน่ายคดีท่ีอา้งถึงเพ่ือให้คู่สัญญาไปดาํเนินการทางอนุญาโตตุลาการต่อไป  ดงันั้นขอ้พิพาทสถาบนั
อนุญาโตตุลาการท่ี 1/2550 ซ่ึงบริษทัไดย้ืน่คาํเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2550 
(ก่อนถูกบอกเลิกสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ) เพื่อขอใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีคาํช้ีขาดเร่ืองค่าปรับผงัรายการและ
ดอกเบ้ียของค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่างและขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการท่ี 46/2550 ซ่ึงบริษทัไดย้ื่นคาํ
เสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2550 (หลงัถูกบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการ) ในกรณีท่ีสาํนกังานปลดัฯ บอกเลิกสัญญาไม่ชอบดว้ยขอ้กฎหมายและขอ้สัญญาและปฏิบติัหนา้ท่ีโดย
ไม่ชอบทาํใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย 

 
วันที่ 15 มกราคม 2551 พระราชบญัญติัองคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไดมี้การ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป ซ่ึงจะมีผลให้
คาํวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรือคาํพิพากษาของศาลปกครองในขอ้พิพาทหรือคดีระหว่างบริษทักับ
สาํนกังานปลดัฯ ท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องค่าเสียหายขอ้หน่ึงของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดเ้รียกร้องให้สาํนกังาน
ปลดัฯ ชดใชค่้าเสียหายใหบ้ริษทัและ/หรือขอใหบ้ริษทักลบัเขา้ดาํเนินการสถานีโทรทศัน์ ระบบ ย ูเอช เอฟ โดยใช้
คล่ืนความถ่ีและทรัพยสิ์นอุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกาํหนดระยะเวลาในสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ
อาจจะไม่มีผลบงัคบัได ้เน่ืองจากบรรดา กิจการ อาํนาจหนา้ท่ี ทรัพยสิ์น งบประมาณ หน้ี สิทธิคล่ืน และภาระผกูพนั 
ของบริษทัตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ จะตกเป็นของรัฐตามบทเฉพาะกาล มาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติั
ดงักล่าว อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงมีคดีความฟ้องร้องกบัสาํนกังานปลดัฯ ท่ียงัดาํเนินต่อไปในกระบวนการยติุธรรม
และขอ้เรียกร้องค่าเสียหายขอ้อ่ืน ๆ ท่ีเรียกร้องใหส้าํนกังานปลดัฯ ชดเชยค่าเสียหายโดยชาํระคืนเป็นเงินสดรวมถึง
การชดเชยความเสียหายโดยวิธีอ่ืน ๆ ใหแ้ก่บริษทัยงัคงมีผลทางกฎหมายอยูห่ากศาลมีคาํพิพากษาช้ีขาดตามท่ีบริษทั
เรียกร้อง 
 
วนัที ่ 3 มีนาคม 2551 บริษทัยืน่คาํร้องขอต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเพื่อรวมการพิจารณาขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 
1/2550 และ ขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 46/2550  
 
วนัที ่ 7 มีนาคม 2551 บริษทัไดย้ืน่คาํร้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการซ่ึงเป็นตวัแทนของฝ่ายบริษทัทั้ง 2 คดีและไดรั้บ
อนุมติัแลว้ 
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วันที่ 10 มิถุนายน 2553 บริษทัไดว้างเงินประกนัขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 46/2550 จาํนวน 5,412,839.79 บาท ตาม
ทุนทรัพยท่ี์แต่ละฝ่ายท่ีเรียกร้องโดยคิดคาํนวณ จากฐานทุนทรัพย ์ท่ีบริษทั เรียกร้องจาํนวน 21,814,198,932 บาท 
สําหรับขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 1/2550 ไม่มีทุนทรัพย ์ไดว้างเท่ากบั ขั้นตํ่า อตัราท่ีกาํหนดไวส้ําหรับคดีท่ีไม่มี      
ทุนทรัพย ์คือ 20,000 บาท ต่อคร้ัง โดยขอวาง 5 คร้ัง รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 

 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 บริษทัไดเ้ร่งรัดกระบวนการพิจารณาคดีต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอคดัคา้น  
การท่ีสถาบนัอนุญาโตตุลาการจะอนุญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงินประกนัค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการฯ
ออกไป เน่ืองจากเห็นว่า สาํนกังานปลดัฯ มีเจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงินประกนัมาแลว้มากถึง 
23 คร้ัง  เป็นเวลายาวนานถึงสองปีเศษ จึงไม่มีเหตุผลสมควรท่ีจะอนุญาตใหข้ยายเวลาออกไปอีก 
  
วันที่ 2 ธันวาคม 2554 สาํนกังานปลดัฯ ไดย้ืน่คาํร้องขอขยายเวลาวางเงินประกนัฯ (คร้ังท่ี 24) โดยอา้งถึงหนงัสือขอ
ขยายเวลาวางเงินประกนัฯ (คร้ังท่ี 23) ท่ี นร.1306/7334 ลงวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 ซ่ึง สาํนกังานปลดัฯ ไดข้อขยาย
เวลาวางเงินประกนัออกไป อีก 60 วนั นบัจากวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 

 
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 สถาบนัอนุญาโตตุลาการนดัหมายคู่พิพาทมาเจรจาไกล่เกล่ียทาํความตกลงกนั โดยมีมติท่ี
เสนอใหท้ั้งสองฝ่ายพิจารณา คือ การชะลอการดาํเนินขอ้พิพาทท่ี 1/2550 ออกไปก่อนเพ่ือรอผลของขอ้พิพาทท่ี 
46/2550 เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีเก่ียวโยงกนักบั ขอ้พิพาทท่ี 46/2550 และขอ้พิพาทท่ี 46/2550 มีเน้ือหาครอบคลุม
ประเดน็การตีความค่าปรับในขอ้พิพาทท่ี 1/2550 ดว้ย อีกทั้งการรวมคดีทั้งสองเป็นไปไดย้าก โดยยงัคงมีขอ้โตแ้ยง้
เร่ืองอตัราการวางเงินค่าป่วยการ อีกทั้งสองฝ่ายไม่ประสงคข์อถอนคาํเสนอขอ้พิพาทท่ี 1/2550 นอกจากน้ี เพื่อใหข้อ้
พิพาทท่ี 46/2550 ดาํเนินกระบวนการต่อไปได ้ จึงเสนอใหท้ั้งสองฝ่ายไปพิจารณาการวางเงินประกนัค่าป่วยการใน
คดี 46/2550 ฝ่ายละ 10,000,000 บาท 
 
วันที่ 30 ธันวาคม 2554 สาํนกังานปลดัฯ มีหนงัสือขอชะลอการดาํเนินขอ้พิพาทท่ี 1/2550 ออกไปก่อนเพื่อรอผลขอ้
พิพาทท่ี 46/2550 ตามท่ีสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เสนอมา 

 
วันที่ 17 มกราคม 2555   บริษทัไดมี้หนงัสือขอชะลอการดาํเนินขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 1/2550 เพื่อรอผลของ                
ขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 46/2550 ตามท่ีสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เสนอมา ต่อมา สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํสั่ง 
ให้ชะลอการดาํเนินขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 1/2550 ตามท่ีบริษทั และ สาํนกังานปลดัฯ เสนอไป และในวนัเดียวกนั 
สาํนกังานปลดัฯไดว้างเงินค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการของขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 1/2550 จาํนวน 100,000 บาท 
และวางเงินค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการของขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 46/2550 จาํนวน 10,000,000 บาท พร้อมทั้ง
วางเงินค่าใชจ่้ายของทั้งสองคดี คดีละ 15,000 บาท 
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วันที่ 20 มกราคม 2555 บริษทัไดว้างเงินค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการของขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 46/2550                     
เพิ่มอีก 4,587,160.21 บาท รวมเป็น 10,000,000 บาท ตามท่ีสถาบนัอนุญาโตตุลาการแจง้มา 
 
วนัที่ 13 กันยายน 2555 สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้หนงัสือถึงบริษทัและสาํนกังานปลดัฯ เพื่อแจง้ประวติัของ
อนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่าย โดยแจ้งว่าหากบริษทั หรือ สํานักงานปลัดฯ ประสงค์จะคดัคา้นคุณสมบติัของ
อนุญาโตตุลาการอีกฝ่ายหน่ึงให้ยื่นคาํคดัคา้นเป็นหนงัสือแสดงเหตุแห่งการคดัคา้นมายงัสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
ภายในเวลาท่ีกาํหนด ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 บริษทัไดด้าํเนินการยื่นคาํร้องแจ้งความประสงค์ไม่
คดัคา้นคุณสมบติัของอนุญาโตตุลาการฝ่ายสาํนกังานปลดัฯ ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ
จึงดาํเนินการแจง้ต่ออนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายรับทราบ  และดาํเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป 
 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายไดร่้วมกนัคดัเลือกรายช่ือบุคคลท่ีประสงคจ์ะแต่งตั้ง
เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยวิธีการท่ีสถาบนัอนุญาโตตุลาการกาํหนดให้มีความพึงพอใจตรงกนัสูงสุดให้
แต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดท้าบทามบุคคลท่านหน่ึง และไดต้อบรับ
เป็นประธานอนุญาโตตุลาการแลว้พร้อมแนบประวติัอนุญาโตตุลาการสาํหรับการข้ึนทะเบียนให้ทั้งสองฝ่ายทราบ    
หากฝ่ายใดมีขอ้คดัคา้น ขอใหย้ืน่หนงัสือแสดงเหตุแห่งการคดัคา้นภายใน 15 วนั 
 
วนัที ่12 มิถุนายน 2556 อยัการผูรั้บมอบอาํนาจฝ่ายสาํนกังานปลดัฯ ขอขยายเวลาการพิจารณาว่าจะคดัคา้นประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการหรือไม่ และสถาบนัอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาออกไป 15 วนั  
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 อยัการผูรั้บมอบอาํนาจฝ่ายสํานกังานปลดัฯ แถลงว่า สํานกังานปลดัฯ ไม่มีขอ้คดัคา้น
ประธานคณะอนุญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสิทธิการคดัคา้นไวใ้นภายภาคหนา้ หากตรวจสอบพบเหตุ
อนัทาํใหส้ามารถคดัคา้นประธานอนุญาโตตุลาการได ้ 
 
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 อยัการผูรั้บมอบอาํนาจฝ่ายสํานักงานปลดัฯ ยื่นคาํร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการว่ามี
ข้อมูลและข้อเท็จจริงตามแบบประวติัยงัไม่แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริงของประธาน
อนุญาโตตุลาการเพิ่มเติม  
 
วันที่ 20 กันยายน 2556 ประธานคณะอนุญาโตตุลาการไดช้ี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามท่ีอยัการผูรั้บมอบอาํนาจ
ฝ่ายสํานักงานปลดัฯ สอบถาม โดยสรุปประธานอนุญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุตร ไม่เคยถือหุ้นและ/หรือ
เก่ียวขอ้งกบับริษทัผูเ้รียกร้องกรณีใด ๆ มาก่อนทั้งส้ิน  
 



67

บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

40 

วนัที ่8 ตุลาคม 2556  อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัผูเ้รียกร้องไดช้ี้แจงขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงเพ่ิมเติมตามท่ีอยัการผูรั้บ
มอบอาํนาจฝ่าย สาํนกังานปลดัฯ ขอใหช้ี้แจงเพื่อนาํมาประกอบการพิจารณาใหม่ว่า จะคดัคา้นอนุญาโตตุลาการฝ่าย
บริษทัหรือไม่ 
 
วันที่ 16 ตุลาคม 2556 บริษทัไดร้้องขอความเป็นธรรมในการเร่งรัดการดาํเนินกระบวนพิจารณาขอ้พิพาทท่ี 
46/2550 ต่ออยัการสูงสุด เน่ืองจากไดย้ืน่คาํเสนอขอ้พิพาทตั้งแต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบนัรวมเป็นระยะเวลามากกว่า 
6 ปี แต่ขอ้พิพาทยงัไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการพิจารณาขอ้พิพาทแห่งคดีได ้จึงขอให้พนกังานอยัการผูรั้บมอบ
อาํนาจฝ่ายสาํนกังานปลดัฯ ดาํเนินกระบวนพิจารณาไปในทางท่ีถูกตอ้งเป็นธรรม เพื่อใหก้ารพิจารณาวินิจฉยัช้ีขาด
สามารถเร่ิมตน้และเสร็จส้ินตามท่ีกฎหมายกาํหนดต่อไป 
 
วนัที่ 28 ธันวาคม 2556 สาํนกัระงบัขอ้พิพาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดส่้งหนงัสือแจง้ว่าเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 
2556 สาํนกังานปลดัฯ ไดมี้หนงัสือขอคดัคา้นประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัในการ
ดาํเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในชั้นน้ี และขอให้มีการตั้ งอนุญาโตตุลาการแทนตามขั้นตอนและ
กระบวนการทางกฎหมายต่อไป 
 
วนัที ่ 14 มกราคม 2557 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้จากสาํนกัระงบัขอ้พิพาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ว่า เม่ือวนัท่ี 6 
มกราคม 2557 ประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทั ไดมี้หนงัสือขอลาออกจากการเป็น
ประธานอนุญาโตตุลาการ ในขอ้พิพาท ระหวา่ง บริษทัและ สาํนกังานปลดัฯ 
 
วนัที ่22 มกราคม 2557 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้จากสาํนกัระงบัขอ้พิพาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการว่าเม่ือวนัท่ี 15 
มกราคม 2557 อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทั ไดมี้หนังสือขอลาออกจากการเป็นอนุญาโตตุลาการในขอ้พิพาท 
ระหว่างบริษทัและสํานักงานปลดัฯ และสํานักระงบัขอ้พิพาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการได้มีคาํสั่งให้บริษทั
ดาํเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุญาโตตุลาการคนเดิมท่ีถอนตวั 
 
วันที่ 21 มีนาคม 2557 บริษทัไดด้าํเนินการยื่นคาํร้องขอแต่งตั้ง ศ.พิเศษ ดร. กมลชยั รัตนสกาววงศ์ เป็น
อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทั ซ่ึงหากสาํนกังานปลดัฯ ตรวจสอบแลว้ไม่เห็นดว้ย ให้ใชสิ้ทธิคดัคา้นภายใน 30 วนั  
นบัแต่วนัท่ี สาํนกังานปลดัฯ ไดรั้บหนงัสือของสาํนกัระงบัขอ้พิพาท หลงัจากนั้น สาํนกังานปลดัฯ ไดมี้การขอขยาย
ระยะเวลาคดัคา้นอนุญาโตตุลาการออกไป 2 คร้ัง 
 
วนัที่ 20 พฤษภาคม 2557 สาํนกังานปลดัฯ ไดข้อขยายระยะเวลาคดัคา้นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัออกไปอีก     
30 วนั สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดอ้นุญาตใหข้ยายเวลาจนถึงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2557  
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วันที่ 10 มิถุนายน 2557 อยัการผูรั้บมอบอาํนาจฝ่ายสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือถึงสถาบนั
อนุญาโตตุลาการขอขยายระยะเวลายืน่คดัคา้นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัออกไปอีก 30 วนั และวนัท่ี 26 มิถุนายน 
2557 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมีหนงัสือแจง้บริษทักรณีมีคาํสั่งอนุญาตให้ สาํนกังานปลดัฯ ขยายระยะเวลายื่นคาํ
คดัคา้นอนุญาโตตุลาการออกไปถึงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2557 
 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้หนังสือแจง้มายงับริษทัว่า เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2557 
สาํนกังานปลดัฯ ไดย้ืน่คาํแถลงว่าไม่ประสงคจ์ะคดัคา้นอนุญาโตตุลาการของฝ่ายบริษทั แต่สงวนสิทธิคดัคา้นหาก
ตรวจพบเหตุอันทําให้สามารถคัดค้านได้ในภายหลัง และทางสถาบันอนุญาโตตุลาการได้กําหนดวันให้
อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัเสนอรายช่ือประธานอนุญาโตตุลาการคนกลาง จาํนวน 3 คน ภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 
2557 ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการเป็นไปอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม ทนายความจะทาํหนงัสือ
ไปยงัสถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอรายช่ือประธานอนุญาโตตุลาการใหม่ทั้งหมด เพื่อป้องกนัไม่ใหแ้ต่ละฝ่ายทราบ
ไดว้า่รายช่ือใดถูกเสนอโดยคู่พิพาทอีกฝ่ายหน่ึง 
 
วนัที่ 8 สิงหาคม 2557 บริษทัไดย้ืน่คาํร้องขอสอบถามความคืบหนา้ของขอ้พิพาทเน่ืองจากไดย้ืน่ขอ้พิพาทตั้งแต่ปี 
2550 ตราบถึงปัจจุบนัรวมเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปี แต่ขอ้พิพาทยงัไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการพิจารณาขอ้
พิพาทแห่งคดีได ้จึงขอใหส้าํนกังานระงบัขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการกรุณากาํชบัฝ่าย สาํนกังานปลดัฯ ใหด้าํเนินคดี
ขอ้พิพาทดว้ยความรวดเร็ว เพื่อประโยชนแ์ห่งความยติุธรรม 
 
วนัที่ 12 กันยายน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายไดร่้วมกนัคดัเลือกรายช่ือบุคคลท่ีประสงคจ์ะแต่งตั้งเป็น
ประธานอนุญาโตตุลาการ และไดรั้บการตอบรับเป็นประธานอนุญาโตตุลาการจากผูถู้กทาบทามแลว้  
 
วนัที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดแ้ต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการอยา่งเป็นทางการแลว้ คณะ
อนุญาโตตุลาการจึงไดก้าํหนดประเดน็ขอ้พิพาทและภาระการพิสูจน ์กระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ และวนั
นดัสืบพยานของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในปี 2558 
 
วนัที ่2 มีนาคม 2558 บริษทัไดย้ืน่คาํร้องขอถอนคาํเสนอขอ้พิพาทท่ี 1/2550 เน่ืองจากขอ้พิพาทท่ี 46/2550 มีประเดน็ขอ้
พิพาทท่ีครอบคลุมถึงประเด็นขอ้พิพาทท่ี 1/2550 และขอ้พิพาทท่ี 1/2550 เป็นขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีสํานกังาน   
ปลดัฯ จะใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ จึงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินคดีในขอ้พิพาทท่ี 1/2550 อีกต่อไป 
รวมทั้งขอให้มีคาํสั่งคืนค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการให้แก่บริษทัเป็นกรณีพิเศษ โดยสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้
คาํสัง่วา่ หาก สปน. ประสงคท่ี์จะคดัคา้นใหด้าํเนินการยืน่คาํคดัคา้นภายใน 15 วนั มิฉะนั้นถือว่าไม่คดัคา้นและจะไดมี้
คาํสัง่ต่อไป 
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วนัที ่3 เมษายน 2558 สาํนกังานปลดัฯ ยืน่หนงัสือแจง้ขอขยายระยะเวลายืน่คาํคดัคา้นคาํร้องขอถอนคาํเสนอขอ้พิพาท
ท่ี 1/2550 ออกไป 30 วนั 
 
วนัที ่1 พฤษภาคม 2558 พนกังานอยัการผูรั้บมอบอาํนาจของสาํนกังานปลดัฯ ยืน่คาํร้องขอคดัคา้นการถอนคาํเสนอขอ้
พิพาทท่ี 1/2550 และบริษทัเร่ิมนาํพยานเขา้สืบในขอ้พิพาทท่ี 46/2550 รวมทั้งส้ินจาํนวน 6 ปาก โดยเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 
12 มิถุนายน 2558 
 
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 พนกังานอยัการผูรั้บมอบอาํนาจของสํานกังานปลดัฯ เร่ิมนาํพยานเขา้สืบในขอ้พิพาทท่ี 
46/2550 รวมทั้งส้ินจาํนวน 8 ปาก โดยเสร็จส้ินเม่ือ 15 กนัยายน 2558 

 
วนัที ่15 กนัยายน 2558 เสร็จส้ินการสืบพยานของคู่พิพาททั้งสองฝ่าย 
 
วนัที ่10 พฤศจิกายน 2558 บริษทัและสาํนกังานปลดัฯ  ยืน่คาํแถลงการณ์ปิดคดี 
 
วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัไดรั้บสาํเนาคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํช้ี
ขาดเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 ในขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 46/2550 เป็นขอ้พิพาทหมายเลขแดงท่ี 1/2559 ระหว่าง
บริษทักบัสํานกังานปลดัฯ เก่ียวกบั การบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการของสํานกังานปลดัฯ นั้นชอบดว้ย
กฎหมายหรือไม่ และเรียกร้องค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญามิชอบ โดยคาํช้ีขาดสรุปไดด้งัน้ี 
 

1. การบอกเลิกสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินงานของสาํนกังานปลดัฯ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
2. ใหส้าํนกังานปลดัฯ ชาํระค่าเสียหายแก่บริษทั เป็นเงิน 2,890 ลา้นบาท 
3. ตามท่ีศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2549 ใหเ้พิกถอนคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบบั มีผลทาํใหบ้ริษทัตอ้งกลบัมาปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ โดย
จะตอ้งชาํระค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรือค่าอนุญาตให้ดาํเนินงานส่วนต่าง พร้อมดอกเบ้ีย เป็นเงินรวม 
2,890 ลา้นบาท 

 
บริษทัและสํานกังานปลดัฯ ต่างฝ่ายต่างมีหนา้ท่ีจะตอ้งชาํระหน้ีให้แก่กนัเป็นเงิน 2,890 ลา้นบาท เท่ากนั สามารถ
นาํมาหักกลบลบกนัแลว้ต่างไม่ตอ้งชาํระหน้ีต่อกนั คาํขออ่ืนของบริษทัและสํานักงานปลดัฯ นั้น ไม่ให้ตามท่ีขอ     
ใหย้กเสีย 
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วันที่ 29 เมษายน 2559 สปน. ได้ยื่นคาํร้องคดัคา้นคาํช้ีขาดในขอ้พิพาทหมายเลขแดงท่ี 1/2559 ของคณะ
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 
 
วนัที ่2 พฤศจิกายน 2559 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํสัง่รับคาํร้องดงักล่าว เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 620/2559 
 
ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นกระบวนการทางศาลปกครองกลาง 

 
(ข) การบนัทกึบญัชีกรณข้ีอพพิาทและคดคีวามระหว่างบริษทักบัสํานักงานปลดัฯ 

 
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัไดรั้บสําเนาคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการไดมี้        
คาํช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 โดยสรุปไวต้ามท่ีปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 18.2 (ก) 
 
คาํช้ีขาดมีผลเป็นท่ีสุดและผกูพนัไอทีวี และ สปน. แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดอาจใชสิ้ทธิยืน่คาํร้องต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจขอให้
เพิกถอนคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได ้อยา่งไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 สปน. ไดย้ืน่คาํร้องคดัคา้นคาํช้ี
ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางไดมี้คาํสั่งรับคาํร้องดงักล่าว เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 620/2559 
ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นกระบวนการทางศาลปกครองกลาง 
 
อยา่งไรกต็ามบริษทัไดพ้ิจารณาทบทวนประมาณการสาํรองเผือ่ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่างคา้งจ่ายพร้อมดอกเบ้ีย 
ท่ีบริษทัตอ้งชาํระให้แก่ สปน. ตามคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ประกอบกบัความเห็นของท่ีปรึกษากฏหมาย
อิสระ ซ่ึงไอทีวีไดรั้บมาในเดือนกรกฎาคม 2559 เห็นว่า ประมาณการหน้ีสินซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทท่ีทางบริษทัได้
ประมาณการและรับรู้ไวใ้นงบการเงินนั้น มีจาํนวนท่ีสูงเกินกว่าประมาณการหน้ีสินตามคาํช้ีขาดฯ ดงันั้นบริษทัจึงถือ 
คาํช้ีขาดฯ เป็นประมาณการท่ีดีท่ีสุดสําหรับการบนัทึกบญัชี และไดป้รับปรุงประมาณการหน้ีสินโดยปรับลดรายการ
บญัชีสาํรองเผือ่ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่างคา้งจ่ายและดอกเบ้ียลงเหลือจาํนวน 2,890 ลา้นบาท โดยบริษทัไดรั้บรู้
ส่วนท่ีปรับลดลงจาํนวนเงิน 3,866 ลา้นบาท เป็นรายการกลบัรายการประมาณการดอกเบ้ียของสัญญาอนุญาตให้
ดาํเนินการส่วนต่างในงบกาํไรขาดทุน 
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19 สัญญาสําคญัทีท่าํกบับุคคลหรือกจิการภายนอก 
  

ก) วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2555 บริษทัไดท้าํสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษากฏหมายกบับริษทัแห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้นงานบริการ
ใหค้าํปรึกษาและดาํเนินงานดา้นกฏหมาย เป็นเงิน 5 ลา้นบาท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัจ่ายค่าบริการ
แลว้เป็นเงิน 3.66 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558: 2.50 ล้านบาท) ส่วนท่ีเหลือจ่ายตามความคืบหนา้ของ
งานตามสญัญา 
 

ข) วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555 บริษทัไดท้าํสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษากฏหมายกบับริษทัแห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้นงานบริการ
ให้คาํปรึกษาและดาํเนินงานดา้นกฏหมายสาํหรับงานคดีหรือเม่ือมีคาํช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ เป็นเงิน 35 ลา้น
บาท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัจ่ายค่าบริการไปแลว้เป็นเงิน 23.87 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2558: 18.67 ล้านบาท) ส่วนท่ีเหลือจ่ายตามความคืบหนา้ของสัญญาตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัและ
ภายหลงัมีคาํช้ีขาดอนุญาโตตุลาการจนกวา่คดีจะส้ินสุด 

 
ค) วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 บริษทัไดต่้อสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษากฏหมายกบับุคคลกลุ่มหน่ึงเพ่ือใชใ้นงานบริการ

ให้คาํปรึกษาและดาํเนินงานดา้นกฏหมาย โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าบริการในอตัราท่ีตกลงกนัเป็นรายเดือน 
สญัญามีกาํหนด 1 ปี ค่าบริการรวมปีละ 3.60 ลา้นบาท คู่สญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญา โดยแจง้ล่วงหนา้ 7 วนั 

 
ง) วนัท่ี 4 สิงหาคม 2559 บริษทัไดท้าํสญัญาวา่จา้งท่ีปรึกษากฏหมายและทนายความกบับริษทัแห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้น

งานบริการให้คาํปรึกษาและดาํเนินงานดา้นกฏหมายสําหรับคดีหมายเลขดาํท่ี 620/2559 ในชั้นศาลปกครอง
กลางและศาลปกครองสูงสุด เป็นเงิน 1 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัจ่ายค่าบริการแลว้เป็นเงิน 
0.55 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือจ่ายตามความคืบหนา้ของงานตามสญัญา 

 
จ)  วนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษทัไดว้่าจา้งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 2 ราย และว่าจา้งธนาคารแห่งหน่ึง 

เพื่อดาํเนินการบริหารเงินลงทุนในตราสารหน้ี ตามนโยบายการลงทุนของบริษทั และเพื่อดาํเนินการรับฝาก
ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการลงทุนในตราสารหน้ี ตามลาํดบั โดยมีอายสุัญญา 1 ปี ต่ออายไุดอี้กคราวละ 1 ปี โดย
อตัโนมติั ซ่ึงบริษทัจ่ายค่าบริหารกองทุนในอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีคาํนวณไดเ้ป็น
รายวนั การชาํระค่าธรรมเนียม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมจะหักจากกองทุนเป็นรายไตรมาส และ
บริษทัจ่ายค่าบริการรับฝากทรัพยสิ์นในอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของสัปดาห์
และทุกวนัสุดทา้ยของเดือน โดยคาํนวณเป็นรายสัปดาห์ การชาํระค่าธรรมเนียม ธนาคารจะหักจากกองทุน
เป็นรายไตรมาส ทั้งน้ีคู่สญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยแจง้ล่วงหนา้ 60 วนั 
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•20 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ถือปฏบิตั ิ    
 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศท่ีเก่ียวกับมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ตามกลุ่มอินทชัยงั
ไม่ไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ ทั้งน้ี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มอินทชั ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชก้บังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
  

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนพ์นกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559)  การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559)  การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 
การตคีวามมาตรฐาน  
  การรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ  
 และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุง 
 สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 
 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน ์ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
 และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
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การตคีวามมาตรฐาน  
  การรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 
แนวปฏบิตัทิางการบญัชี แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน 
 และหน้ีสินทางการเงิน 

ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้
และถือปฏิบติั โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่อ     
งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

21  การอนุมัตงิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 



1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02 791 1795
โทรสาร. 02 791 1797

บริษัท ไอทีวี จำ�กัด (มห�ชน)


