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1. ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั  

ช่ือบริษทั :   บริษทั ไอทีวี จ ากดั (มหาชน)  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ :  เคยประกอบธุรกิจสถานีวทิยุโทรทศัน์ระบบยูเอชเอฟ (UHF) ภายใต้
สญัญาเขา้รว่มงานและด าเนินการสถานีวทิยุโทรทศัน์ระบบ ย ูเอช เอฟ 
(สัญญาเข้าร่วมงานฯ) ในลักษณะ สร้าง-โอน-ด าเนินงานที่ท ากับ
ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี(สปน.) ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2538 
เป็นระยะเวลา 30 ปี  สิ้นสุดวันที่  3 กรกฎาคม 2568 โดยใช้ชื่ อ 
สถานีโทรทศัน์ ไอทวี ี 

สถานะปัจจบุนั :  ตั ้งแต่วันที่  7 มีนาคม 2550 เวลา 24.00 น. บริษัทจ าเป็นต้องหยุด         
การประกอบธุรกจิ สถานีโทรทศัน์ไอทวี ีสบืเนื่องมาจากการบอกเลกิสญัญา
เข้าร่วมงานฯ ของ สปน. และต่อมา คณะกรรมการตลาดหล กทร พย                 ั    ั   ์      
แห งประเทศไทย ม   ่             ีมต ให เพ กถอนห  นสาม ญของบร ษ ท  ิ  ้  ิ     ุ้     ั      ิ ั จากการเป น        ็  
หล กทร พย จดทะเบ ยน โดยม ผลต  งแต ว นท      ั    ั   ์       ี        ี   ั ้   ่  ั  ี ่24 กรกฎาคม 2557 เป นต นไป  ็   ้     

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 30 
ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107541000042 
เวบ็ไซตบ์รษิทั : www.itv.co.th  
โทรศพัท ์ : (66) 2118 6967, (66) 2118 6938 
โทรสาร : (66) 2118 6943 
ทุนจดทะเบยีน : 7,800,000,000 บาท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : 6,033,487,000 บาท 
มลูค่าทีต่ราไวต่้อหุน้ : 5 บาท 
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1.2 ขอ้มลูทัว่ไปบรษิทัในเครอื 

ช่ือบริษทั : บริษทั อารต์แวร ์มีเดีย จ ากดั 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ใหเ้ช่าอุปกรณ์ผลติรายการวทิยโุทรทศัน์ ผลติรายการโทรทศัน์   
  ซือ้/ขาย ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์และจดักจิกรรมการตลาดอื่นๆ 

สถานะปัจจบุนั : หยดุการด าเนินธุรกจิ 

ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่349 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์ชัน้ 30   
  ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105545118984 
โทรศพัท ์ : (66) 2118 6967, (66) 2118 6938 
โทรสาร : (66) 2118 6943 
ทุนจดทะเบยีน : 25,000,000 บาท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : 25,000,000 บาท 
มลูค่าทีต่ราไวต่้อหุน้ : 100 บาท 
สดัส่วนการถอืหุน้ของไอทวี ี : รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
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1.3 ผูถ้อืหุน้ 

 1.3.1 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 รายแรกของบรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) ณ วนัปิดสมดุทะเบยีน
ล่าสุด วนัที ่7 เมษายน 2560 จดัท าโดยบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ปรากฎดงันี้ 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % ถือหุ้น 
1 บร ษ ท อ นท ช โฮลด  งส  จ าก ด (มหาชน)   ิ  ั    ิ   ั      ิ ้   ์     ั           638,602,846  52.92 
2 GOLDMAN SACHS & CO 52,220,694  4.33 
3 นายณฤทธ   เจ ยอาภา       ิ ์   ี      26,628,000 2.21 
4 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 23,117,100  1.92 
5 บร ษ ท   ิ  ั  ศ นย ร บฝากหล กทร พย  (ประเทศไทย) จ าก ด เพ  อผ  ฝาก ู   ์  ั       ั    ั   ์                 ั    ื่  ู ้    22,212,400  1.84 
6 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 16,785,990  1.39 
7 บร ษ ท แสงเอ นเตอร ไพรส  คอร ปอเรช  น จ าก ด   ิ  ั        ็      ์     ์    ์     ั ่       ั  10,000,000 0.83 
8 นายว น ย คล องประก จ     ิ ั    ่       ิ  8,171,300 0.68 
9 นายประเสร ฐ โลหะว บ ล          ิ        ิ  ู ย  ท์ร   พัย    ์ 7,060,000 0.59 
10 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 6,895,000 0.57 

1.3.2 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบรษิทั คอื บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) โดยผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์
จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

รายช่ือผู้ถือหุ้น(1) จ านวน (หุ้น) % ถือหุ้น 
Singtel Global Investment Pte. Ltd.(2) 673,348,264 21.00 
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(3) 509,766,840 15.90 
บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 447,187,946 13.95 
บรษิทั แอสเพน โฮลดิง้ส ์จ ากดั(4) 115,485,120 3.60 

หมายเหตุ: (1) รายชือ่ผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ (Record Date) ล่าสุดวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2561 จดัท าโดย บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (นายทะเบยีนหลกัทรพัย)์  

 (2) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของ Singapore Telecommunications Ltd. 
 (3) บรษิทั แอนเดอรต์ัน้ อนิเวสเมน้ส ์พทีอี ีแอลทดี ีถอืหุน้ในบรษิทัจ านวน 509,766,840 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 15.90 ซึง่อยู่ภายใตช้ื่อ 

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 
 (4) ขอ้มลูจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์ส าเนาบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ เมือ่วนัที ่3 มกราคม 2561 ของบรษิทั แอสเพน 

โฮลดิง้ส ์จ ากดั เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย ถอืหุน้โดยบรษิทั แอนเดอรต์ัน้ อนิเวสเมน้ท ์พทีอี ีแอลทดี ีสญัชาตสิงิคโปร ์
ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 

 1.4 นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

  บรษิัทไม่สามารถจ่ายเงนิปันผล เน่ืองจากตามงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 ยงัมขีาดทุนสะสม จ านวน 7,539,763,100 บาท ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั ขอ้ 42 ของบรษิทัระบุว่า หา้มบรษิทัจา่ยเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากก าไร 
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2. รายละเอียดโดยย่อเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั 
ช  อ  ื่  – สก ล                   ุ                  นายสมค ด หว งเช ดช วงศ        ิ      ั   ิ   ู    ์ 

(ได ร บแต งต    ้  ั   ่  ัง้เป นกรรมการบร ษ    ็            ิ ัท ต  งแต ว นท      ั ้   ่  ั  ี่ 19 ก มภาพ นธ   ุ    ั  ์ 2550 ครบวาระและถ ก        ู 
เสนอกล บมาเป นกรรมการเป        ั     ็           ็นคร  งท      ั ้  ี ่4 เม  อว นท     ื่   ั  ี ่24 เมษายน 2558) 

ต าแหน ง      ่    ประธานคณะกรรมการบร ษ ท   ิ  ั  และกรรมการผ  ม อ านาจลงนาม           ู ้  ี            
อาย / ป    ุ   ี   60 
ส ดส วนการถ อห  น   ั  ่      ื  ุ้  (%)  -ไม ม    ่ -ี 
ความส มพ นธ ทางครอบคร ว      ั   ั   ์          ั  -ไม ม    ่ -ี 
ระหว างกรรมการและผ  บร หาร    ่             ู ้  ิ    
ค ณว ฒ การศ กษาส งส ด  ุ   ุ ิ          ู  ุ   เนต บ ณฑ ตไทย เนต บ ณฑ ตยสภาแห     ิ  ั   ิ         ิ  ั   ิ       ่งประเทศไทย 

ปร ญญาตร  น ต ศาสตร  จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย   ิ      ี ิ  ิ      ์ ุ       ์     ิ     ั  
Director Accreditation Program 50/2006 

ประสบการณ ท างาน         ์         
2550 – ป จจ บ  ั  ุ นั  ประธานคณะกรรมการบร ษ ท   ิ  ั  และกรรมการผ  ม อ านาจลงนาม           ู ้  ี            บมจ.ไอท ว         ี  ี
2539 – ป จจ บ  ั  ุ นั  ทนายความ ส าน กงานกฎหมาย              ั          ส ว ฒน สมค ด  ุ  ั  ์    ิ  
2534 – 2538 ทนายความ ส าน กกฎหมายอ ดมว ฒนา             ั        ุ    ั    
2532 – 2533 ทนายความ ส าน ก              ั กฎหมายและธ รก จ ดร.ส ธาบด  ส ตต          ุ   ิ       ุ     ี  ั  บ ศย  ุ   ์
2525 – 2531 ทนายความ ส าน กกฎหมาย              ั        ว คเคอร   ประพนธ  ประมวลและส ธ   ิ     ี ่       ์           ุ ี 
2523 – 2524 ทนายความ ส าน กกฎหมายเกร ยงศ กด              ั           ี    ั  ิแ์ละส ญญา     ั    

ประว ต การท าผ ดทางกฎหมาย     ั ิ        ิ           -ไม ม    ่ -ี 
ในระยะ 10 ป ท  ผ านมา ี  ี่  ่     
 
ช  อ ื่  - สก ล   ุ   นายส พจน  วาท ตต พ นธ    ุ   ์    ิ    ์  ั  ุ์ 

(ได ร บแต งต  งเป นกรรมการบร ษ ท  ้  ั   ่   ั ้   ็           ิ ั   ต  งแต ว นท   ั ้   ่  ั  ี่  10 พฤศจ กายน    ิ      2560 แทน             
นายณ ทธ มน ห สด นทร ณ อย ธยา     ิ   ิ    ั  ิ        ุ     ซ  งถ กเสนอกล บมาเป นกรรมการ เม  อว นท   ึ่  ู        ั     ็            ื่   ั  ี่           
28 เมษายน 2560 และได      ล้าออกเม  อว นท          ื่   ั  ี ่31 ส ง  ิหาคม 2560)  

ต าแหน ง      ่    รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผ  ม อ านาจลงนาม           ู ้  ี            
อาย    /ุ ป  ี   67 
ส ดส วนการถ อห  น  ั  ่      ื  ุ้  (%)  -ไม ม    ่ -ี 
ความส มพ นธ ทางครอบคร ว      ั   ั   ์          ั  -ไม ม    ่ -ี 
ระหว างกรรมการและผ  บร หาร    ่             ู ้  ิ    
ค ณว ฒ การศ กษาส งส ด  ุ   ุ ิ          ู  ุ   ปร ญญาตร  น ต ศาสตร  มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร    ิ      ี ิ  ิ      ์     ิ     ั          ์ 
ประสบการณ ท างาน         ์        
2560 – ป จจ บ น  ั  ุ  ั     รองประธานคณะกรรมการบร ษ ท   ิ  ั  และกรรมการผ  ม อ านาจลงนาม บมจ.ไอท ว            ู ้  ี                    ี  ี
2540 – 2553    ผ  ช วยกรรมการผ  อ านวยการ ู ้ ่          ู ้         /รองกรรมการผ  อ านวยการ ส วนงานกฎหมาย            ู ้            ่             

บร ษ ท แอดวานซ    ิ  ั         อ์ นโฟร  เซอร ว ส จ าก ด (มหาชน)  ิ     ์     ์  ิ       ั          
2538 – 2540   ผ  จ ดการฝ ายคด และบ งค บคด  ู ้  ั     ่      ี     ั   ั    ีบร ษ ท ช    ิ  ั   นิว ตรคอมพ วเตอร  แอนด    ั       ิ      ์     ์

คอมม น เคช  นส  จ าก ด (มหาชน)     ู ิ   ั ่   ์     ั          
2524 – 2537   ทนายความ ส าน กงานธร มสาร              ั       ์     

ประว ต การท าผ ดทางกฎหมาย     ั ิ        ิ           -ไม ม    ่ -ี 
ในระยะ 10 ป ท  ผ านมา ี  ี่  ่     
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ช่ือ - สกลุ    นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2550 ครบวาระและถูก
เสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่5 เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2559) 

ต าแหน่ง    กรรมการ และเลขาน การคณะกรรมการบร ษ ท        ุ                ิ  ั  
อาย/ุ ปี     50 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)   -ไมม่-ี 
ความส มพ นธ ทางครอบคร ว      ั   ั   ์          ั  -ไม ม    ่ -ี 
ระหว างกรรมการและผ  บร หาร    ่             ู ้  ิ    
คณุวฒิุการศ กษาสูงสุด   ปรญิญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Director Accreditation Program 75/2008 
ประสบการณ์ท างาน  
2550 – ปัจจุบนั    กรรมการ บมจ.ไอทวี ี
2550 – 2557   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอทวี ี
2548 – 2549    ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ บจ. บุญรอดเทรดดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2546 – 2548    รบัจา้งอสิระในดา้นบญัชแีละธุรกจิ 
2542 – 2546    ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. L.T.U. Apparels 
2541 – 2542    Financial Controller บจ. ฟาตมิาบรอดคาสติง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

ประว ต การท าผ ดทางกฎหมาย     ั ิ        ิ           -ไม ม    ่ -ี 
ในระยะ 10 ป ท  ผ านมา ี  ี่  ่     
 
ช่ือ - สกลุ    นางรตันาพร นามมนตรี 

(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่23 เมษายน 2550 ครบวาระและถูกเสนอ
กลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที่ 5 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560) 

ต าแหน่ง    กรรมการ และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อาย/ุ ปี     52  
สดัส่วนการถือหุ้น (%)   0.0575 
ความส มพ นธ ทางครอบคร ว      ั   ั   ์          ั  -ไม ม    ่ -ี 
ระหว างกรรมการและผ  บร หาร    ่             ู ้  ิ    
คณุวฒิุการศ กษาสูงสุด   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ(MBA) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

Director Accreditation Program 75/2008 
ประสบการณ์ท างาน  
2550 – ปัจจุบนั   กรรมการ และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม บมจ.ไอทวี ี
2558 – ปัจจุบนั   หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั นาไทย โภคทรพัย ์
2548 – 2558                กรรมการ บจ. เค.อาร.์อนิโฟเทค  

ประว ต การท าผ ดทางกฎหมาย     ั ิ        ิ           -ไม ม    ่ -ี 
ในระยะ 10 ป ท  ผ านมา ี  ี่  ่     
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ช่ือ - สกลุ    นายวฒิุพร เด่ียวพานิช 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่10 เมษายน 2551 ครบวาระและถูกเสนอ
กลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที่ 4 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559) 

ต าแหน่ง    กรรมการ 
อาย/ุ ปี     65 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)   0.0124 
ความส มพ นธ ทางครอบคร ว      ั   ั   ์          ั  -ไม ม    ่ -ี 
ระหว างกรรมการและผ  บร หาร    ่             ู ้  ิ    
คณุวฒิุการศ กษาสูงสุด   ปรญิญาโท สงัคมวทิยาประยกุต ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

Director Accreditation Program 75/2008 
ประสบการณ์ท างาน  
2551 - ปัจจุบนั    กรรมการ บมจ. ไอทวี ี
2545 - ปัจจุบนั    กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิสมาคมคุม้ครองผูบ้รโิภคไทย 
2540 - ปัจจุบนั    นายกสมาคมสทิธผิูบ้รโิภค 

กรรมการ บจ. วคีอมเทค 
2534 - ปัจจุบนั    อุปนายกและกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 

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 

ประว ต การท าผ ดทางกฎหมาย     ั ิ        ิ           -ไม ม    ่ -ี 
ในระยะ 10 ป ท  ผ านมา ี  ี่  ่     
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4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2560 คณะกรรมการบรษิทัไดเ้ขา้รว่มการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เป็นดงันี้ 
 

 
* ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้นายสพุจน์ วาทติต์พนัธุ ์เป็นกรรมการบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2560 
แทนนายณิทธมิน หสัดนิทร ณ อยุธยา ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม 2560 
 
5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัในปี 2560 เป็นดงันี้ 

 

รายชือ่ การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ าปี 2560 

จ านวนครัง้การเขา้รว่มประชมุ/
จ านวนครัง้ประชมุทัง้หมด 

1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ เขา้ 5/5 
2. นายสพุจน์ วาทติตพ์นัธุ*์ - - 
3. นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช เขา้ 4/5 
4. นางรตันาพร นามมนตร ี เขา้ 5/5 
5. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช เขา้ 5/5 
กรรมการทีล่าออกในปี 2560   
6. นายณิทธมิน หสัดนิทร ณ อยธุยา* เขา้ 3/3 

รายชื่อ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนประจ าปี 2560 (บาท) 
1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ ประธานคณะกรรมการบร ษ ท   ิ  ั  960,000 
2. นายสุพจน์ วาทติตพ์นัธุ ์ รองประธานคณะกรรมการบร ษ ท   ิ  ั  119,000 
3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช กรรมการ 600,000 
4. นางรตันาพร นามมนตร ี กรรมการ 600,000 
5. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช กรรมการ 600,000 
กรรมการทีล่าออกในปี 2560   
6. นายณทิธมิน หสัดนิทร ณ อยธุยา  560,000 

รวมทัง้ส้ิน                      3,439,000 
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6. รายงานผลการพิจารณาทางเลือกในการลงทุนของบริษทัเพ่ือด าเนินกิจการต่อไป 

ในหลายปีที่ผ่านมา ถงึแมว้่าคดคีวามของบรษิทัจะยงัไม่สิ้นสุดลง แต่บรษิทัและคณะกรรมการก็พยายาม   
ทีจ่ะคน้หาและแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหผู้ถ้อืหุน้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี
ทีผ่่านมาบรษิทัไดพ้ยายามศกึษาถงึความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการ ซึง่มแีนวทางการลงทุนดงัต่อไปนี้ 

แนวทางทีห่นึ่ง  การลงทุนโดยตรงในฐานะผูป้ระกอบกจิการ  

แนวทางที่สอง การลงทุนโดยอ้อมในฐานะนักลงทุนซึ่งลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)       
ซึง่เป็นการลงทุนทีบ่รษิทัเลอืกใชด้ าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั 

แนวทางทีส่าม  การรว่มลงทุนกบับรษิทัเป้าหมายทีเ่ป็นผูป้ระกอบกจิการ 
 

ในการศกึษาถงึแนวทางการลงทุนดงักล่าว บรษิทัไดน้ าเรื่องคดคีวามคงคา้งของบรษิทั ปัจจยัความเสีย่งใน
เรื่องความส าเรจ็ในการลงทุน และสถานภาพของบรษิทัในปัจจุบนั มาใช้เป็นขอ้พจิารณาในการลงทุน และพบว่า
การที่บรษิัทจะด าเนินการลงทุนโดยตรงในฐานะผู้ประกอบกิจการตามแนวทางที่หนึ่งมีความเป็น ไปได้ยาก 
เนื่องจากบรษิทัไมม่ทีรพัยากรและบุคลากรทีม่คีวามช านาญพอทีจ่ะเกื้อหนุนในการเริม่ตน้ท าธุรกจิใหม่และการเริม่
ประกอบกจิการใหม่ดว้ยตนเองจ าเป็นต้องใชเ้งนิลงทุนทีส่งูซึง่ในภาวะเศรษฐกจิปัจจบุนัอาจกลายเป็นการเพิม่ภาระ     
ความเสีย่งใหแ้ก่บรษิทั 

คณะกรรมการบรษิัทจงึมคีวามเหน็ว่า บรษิทัควรพจิารณาด าเนินการศกึษาเพื่อการลงทุนในแนวทางที่สาม 
ซึง่เป็นการรว่มลงทุนในบรษิทัเป้าหมายทีเ่ป็นผูป้ระกอบกจิการ และไดม้มีตกิ าหนดกรอบการลงทุนของบรษิทัไวด้งันี้ 

 ขนาดของการลงท น             ุ : วงเง นลงท น ส งส ดไม เก น      ิ    ุ    ู  ุ    ่  ิ  1,000 ล านบาท  ้       
 กล  มธ รก จเป   ุ่   ุ  ิ    ้ าหมาย: ธ รก จด านเทคโนโลย  ม เด ย และเทเลคอม ุ  ิ  ้          ี  ี  ี             (TMT) เฉพาะในธ รก จท  เป ด        ุ  ิ  ี่  ิ  

ด าเน นการแล วเท าน  น      ิ       ้   ่  ั ้    

ในระหว่างปี 2560 บรษิทัจงึได้ด าเนินการคดัเลอืกที่ปรกึษาการลงทุน และ ด้วยประสบการณ์และประวตัิ
การด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรบัในธุรกิจด้านที่ปรกึษาการลงทุนของ บรษิัทหลักทรพัย์ ภัทร จ ากัด (มหาชน)     
(“บลจ. ภทัร”) ประกอบกบัข้อเสนอในการให้บรกิารที่ บลจ. ภทัร ได้มอบให้แก่บรษิัทนัน้ เป็นข้อเสนอที่ดทีี่สุด  
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขอ้เสนอทีบ่รษิทัไดร้บัจากบรษิทัทีป่รกึษาการลงทุนอื่นๆ บรษิทัจงึตกลงว่าจา้ง บลจ. ภทัร เป็น
ทีป่รกึษาด้านการลงทุนของบรษิทั โดยท าหน้าที่ให้ค าปรกึษาเกี่ยวกบัการลงทุนทีเ่หมาะสมกบัสถานะของบรษิทั  
ในปัจจบุนั รวมทัง้ช่วยแสวงหาและคดัเลอืกบรษิทัเป้าหมายภายใตก้รอบการลงทุนทีบ่รษิทัก าหนด 

หลงัจากนัน้ บลจ. ภทัร ได้น าเสนอบรษิัทเป้าหมายจ านวนสามรายต่อบรษิัท หลงัจากที่คณะกรรมการ
บรษิทัได้พจิารณาโดยสอบถามขอ้มลูต่างๆ เกี่ยวกบับรษิทัเป้าหมายทัง้สามรายจาก บลจ.ภทัร จนได้ขอ้มลูเป็นที่
พอใจแลว้ จงึมคีวามเหน็ว่าบรษิทัเป้าหมายทัง้สามรายนัน้ เป็นบรษิทัทีม่รีปูแบบธุรกจิทีน่่าสนใจและมแีนวโน้มของ
ผลประกอบการทีด่ ี คณะกรรมการบรษิทัไดต้ดัสนิใจทีจ่ะด าเนินการเจรจาเพื่อหาโอกาสในการรว่มลงทุนกบับรษิทั
เป้าหมายทัง้สามรายต่อไป แต่ปรากฏว่า บรษิทักลบัไม่ได้รบัความสนใจจากบรษิทัเป้าหมาย สาเหตุเนื่องมาจาก
บริษัทยังมีคดีความคงค้างกับหน่วยงานราชการ และข้อจ ากัดเกี่ยวกับสถานะของบริษัทที่ไม่ สามารถให ้         
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ความร่วมมอืทางธุรกิจในด้านการบรหิารงาน การถ่ายทอดประสบการณ์ หรอืการถ่ายทอดเทคโนโลยใีดๆ ให้แก่
บรษิทัเป้าหมายได ้(Contribution)   

ด้วยเหตุนี้ บลจ.  ภทัร จงึให้ค าแนะน าว่า การที่บรษิัทจะเข้าไปร่วมลงทุนในบรษิัทเป้าหมายที่ประกอบ
กจิการอยู่แลว้และประสบความส าเรจ็ตามแนวทางการลงทุนทีส่ามนัน้กอ็าจเป็นไปได้ยากเช่นกนั และหากบรษิทั 
จะมุ่งแสวงหาบรษิทัเป้าหมายใหม่ทีไ่ม่มขีอ้กงัวลเกี่ยวกบัสถานะของบรษิทัและไม่ไดต้้องการความร่วมมอืทางธุรกจิ
โดยต้องการเพียงเงนิลงทุนอย่างเดยีว ก็จะท าให้บรษิัทมคีวามเสี่ยงในเรื่องการควบคุมการบรหิารงานของบรษิัท
เป้าหมาย นอกจากนี้ การตดัสนิใจลงทุนในบรษิัทที่ไม่มศีักยภาพที่ดอีาจท าให้ เงนิลงทุนของบรษิัทมคีวามเสี่ยง      
ที่จะด้อยค่าลงได้ อกีทัง้ยงัไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การลงทุนของบรษิัทที่ต้องการรกัษาเงนิทุนไว้ให้มากที่สุด 
ซึ่งจากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ของ บลจ.ภัทร พบว่า รูปแบบการลงทุนในลักษณะ Private fund               
มคีวามเหมาะสมกบัสภาวการณ์ของบรษิทัในปัจจุบนั เพราะมคีวามปลอดภยัและเป็นประโยชน์ส าหรบัผูถ้อืหุน้ของ
บรษิัทมากกว่าการลงทุนในแนวทางอื่น โดยอัตราผลตอบแทนที่บรษิัทได้รบัในปัจจุบนัก็มคีวามเหมาะสมกับ   
ระดบัความเสีย่งทีบ่รษิทัสามารถยอมรบัได ้  

จากที่ไดก้ล่าวมาขา้งต้น ทางคณะกรรมการบรษิทัจงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการบรหิารเงนิสดของ
บรษิัทในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลต่อไปตามเดิม จนกว่าปัจจยัข้อจ ากัดต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ด ี 
บรษิทัเชื่อว่าหากคดคีวามของบรษิทัสิ้นสุดลง กอ็าจท าให้บรษิทักลบัมาไดร้บัความสนใจจากบรษิทัเป้าหมายในการ 
ทีจ่ะเขา้ร่วมลงทุนกบับรษิทั ถงึแมบ้รษิทัจะยงัไม่สามารถคน้หาธุรกจิทีด่ทีีส่นใจจะเขา้รว่มลงทุนกบับรษิทัในขณะน้ีได ้
แต่บรษิัทยงัคงเปิดกว้างที่จะศึกษาและค้นหาการลงทุนในแนวทางอื่นๆ ที่มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ของ
บรษิทัในอนาคตอยูต่ลอดเวลา 
  
7. ปัจจยัความเส่ียง และ พฒันาการและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 

บริษัท ไอทีวี จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) เดิมชื่อ บริษัทสยามอินโฟเทนเมนท์ จ ากัด ก่อตัง้เมื่อวันที่                    
9 พฤษภาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท และเพิ่มทุนเป็น 1,000 ล้านบาทในปีเดียวกัน โดยกลุ่ม
บรษิทัสยามทวีแีอนดค์อมมวินิเคชัน่ส ์จ ากดั น าโดยธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิาก สปน. 
ให้เป็นผู้ด าเนินงานสถานีโทรทศัน์ภายใต้สญัญาเข้าร่วมงานและด าเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ  
(UHF – Ultra High Frequency) (สัญญาเข้าร่วมงานฯ) เป็นระยะเวลา 30 ปี เริม่ออกอากาศอย่างเป็นทางการ    
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 ในปี 2541 ได้เปลี่ยนชื่อบรษิัทเป็น บริษัท ไอทีวี จ ากัด (มหาชน) บรษิัทมีการ
เปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิและการบรหิารงาน ในระยะทีผ่่านมา ดงันี้ 

ปี 2538 กลุ่มบริษัท สยามทีวีแอนด์คอมมิวนิเคชัน่ส์ จ ากัด น าโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)    
ได้รบัอนุมตัิให้เป็นผู้ด าเนินงานโครงการโทรทัศน์ช่องใหม่ระบบยูเอชเอฟจาก สปน.  โดยได้ก่อตัง้ 
บรษิทั สยามอนิโฟเทนเมนท ์จ ากดั เพื่อลงนามในสญัญาเขา้รว่มงานฯ เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2538  

ปี 2539 บริษัทได้ด าเนินการจัดตัง้สถานีวิทยุโทรทัศน์และได้เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที ่              
1 กรกฎาคม 2539  
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ปี 2540 บรษิัทได้ติดตัง้สถานีส่งเพิ่มเติมที่อาคารเนชัน่ ถนนบางนา-ตราด และอาคารสินสาทร ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมพืน้ทีบ่รกิารในกรุงเทพฯและปรมิณฑลบางส่วน   

ปี 2541 บริษัทมีสถานีส่งรวมทั ้งสิ้น 36 สถานี  สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่บริเวณภาคกลาง              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยเพียงบางจังหวัดเท่านั ้น 
นอกจากนี้ บรษิทัไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน ใหเ้ป็นไปตามขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ และไดเ้ปลีย่น
ชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2541  

ปี 2542 บริษัทได้ติดตัง้สถานีส่งบนอาคารใบหยก 2 มีขนาดก าลังส่งออกอากาศสูงสุด 1,000 กิโลวัตต ์     
สามารถให้บรกิารในรศัมีประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทัว่กรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล    
รวมทัง้จงัหวดัในภาคกลาง  

ปี 2543 คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเห็นชอบการแก้ไขสญัญาเข้าร่วมงานฯ ในเรื่องข้อจ ากัดการโอนหุ้นของบรษิัท                 
ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั และข้อบังคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย      
ซึง่คู่สญัญาไดล้งนามแก้ไขเพิม่เตมิสญัญาเขา้ร่วมงานฯในเรื่องขอ้จ ากดัการโอนหุ้นและการขยายเวลา
ช าระผลตอบแทนงวดแรก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 ซ  งต  งแต ว นท  บร ษ ท ึ่  ั ้   ่  ั  ี่   ิ ั ได จ ดต  งข    ้ ั  ั ้  ึ้นจนถ ง    ึ           
ว นท  ม การลงนามแก ไขส ญญาด งกล าว ม การเปล  ยนแปลงโครงสร างผ  ถ อห  นและกรรมการของบร ษ ท  ั  ี่  ี          ้    ั     ั   ่     ี      ี่             ้   ู้ ื  ุ ้                 ิ ั 
หลายคร  ง       ั ้   

  ต อมาในปลายเด อน ่            ื  ม ถ นายน  ิ   ุ     2543 บร ษ ท   ิ ั ได ปร บโครงสร างหน  และโครงสร างท น  ้   ั        ้    ี้          ้   ุ  โดยการเพิ่มทุนของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ( ปัจจุบนัเปลีย่นชื่อเป็น 
บรษิัท อนิทชั โฮลดิ้งส์ จ ากดั(มหาชน) ) (“อินทชั”) จ านวน 55 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมจ านวน 
550 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของทุนที่เพิ่มแต่ละฝ่าย จ านวน 288.71 ล้านบาท และ 261.29 ล้านบาท 
ตามล าดับ รวมเป็นทุนช าระแล้ว 1,550 ล้านบาท และได้มีการลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วลง     
เหลอื 387.5 ลา้นบาท  

  18 กันยายน 2543  บริษั ทได้ เพิ่ มทุ นจดทะเบียนจาก 387.5 ล้ านบาท  เป็ น  4,500 ล้านบาท                  
โดยมทีุนช าระแล้ว 4,250 ล้านบาท และในเดือนพฤศจกิายน 2543 ได้มกีารเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ อนิทชัในราคาหุ้นละ 8.7692 บาท โดยมสีดัส่วนของทุนที่เพิม่ 
แต่ละฝ่าย จ านวน 464.15 ล้านบาท และ 420.1 ล้านบาทตามล าดับ และต่อมาในเดือนธนัวาคม 2543      
ไดข้ายหุน้เพิม่ทุนอกีครัง้ใหแ้ก่ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) และ อนิทชัในราคาหุน้ละ 8.7692 บาท 
โดยมีสัดส่วนของทุนที่เพิ่มแต่ละฝ่าย จ านวน 1,526.73 ล้านบาท และ 976.11 ล้านบาทตามล าดับ         
รวมเป็นทุนช าระแลว้ทัง้สิน้ 4,250 ลา้นบาท 

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

ปี 2544 13 พฤศจิกายน 2544  อนิทชัได้ตกลงซื้อหุ้นสามญัของบรษิทัจากธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 106,250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.6573 บาท รวมทั ้งได้ เสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท              
จากผู้ถอืหุ้นรายอื่นในราคาเดยีวกนั เป็นผลให้ อินทชัเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่สุด ต่อมาที่ประชุมวสิามญั       
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2544 ไดม้มีตเิปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวต่้อหุน้จากเดมิ 10 บาทต่อหุน้ เป็น 5 บาทต่อหุน้ 
ท าใหหุ้น้ทัง้หมดของบรษิทัเพิม่เป็น 1,200 ลา้นหุน้ โดยเป็นหุน้ทีช่ าระแลว้ 850 ลา้นหุน้  

ปี 2545 27 กุมภาพันธ์ ถ ง 1 มีนาคม 2545  บริษัทเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัว่ไป จ านวน 300 ล้านหุ้น            
ในราคาหุ้นละ 6 บาท และในวนัที่ 13 มนีาคม 2545 บรษิัทได้เข้าจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน   
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยทุนช าระแลว้ 5,750 ลา้นบาท 

เมื่อวนัที ่11 พฤศจิกายน 2545 ไดจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั อารต์แวร ์มเีดยี จ ากดั โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกจิใหเ้ชา่อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติรายการวทิยโุทรทศัน์ และการถ่ายภาพยนตร ์ผลติรายการ
โทรทศัน์ ซือ้/ขาย ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์และจดักจิกรรมการตลาดอื่นๆ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท จ านวน 
10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 99.93 ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

ปี 2546 16 มกราคม 2546  ได้เพิ่มทุนในบรษิัท อาร์ตแวร์ มเีดีย จ ากัด จาก 1 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท     
โดยมหีุ้นทัง้หมด 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบรษิัทยงัคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คดิเป็นรอ้ยละ 
99.99 ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

1 กุมภาพนัธ์ 2546  บรษิัทได้ด าเนินการย้ายส านักงานรวมทัง้สตูดิโอ จากอาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค 
พลาซ่า ไปยงัทีท่ าการใหม ่ณ อาคารชนิวตัรทาวเวอร ์3 เพื่อเป็นการรองรบัการขยายตวัของธุรกจิใหม้พีืน้ที่
ส านกังานและสตูดโิอเพิม่ขึน้ 

26 กุมภาพันธ์ 2546  คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น       
ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 300 ล้านบาท เพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จดัสรร
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบรษิัท (โครงการ ESOP) ท าให้ทุนจดทะเบียนของบรษิัทเพิม่ขึ้นจาก 
1,200 ลา้นหุน้ มลูค่า 6,000 ลา้นบาท เป็น 1,260 ลา้นหุน้ มลูค่า 6,300 ลา้นบาท 

 16 ธนัวาคม 2546  คณะกรรมการบรษิัท มมีติอนุมตัิให้เพิม่ทุนจดทะเบียนบรษิัทเป็น 7,800 ล้านบาท  
แบ่งออกเป็น 1,560 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 5 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จ านวน 300 ล้านหุ้น 
จดัสรรเป็นการเฉพาะเจาะจงใหก้บัพนัธมติรรว่มทุน 2 ราย ไดแ้ก่ นายไตรภพ ลมิปพทัธ ์จ านวน 150 ลา้นหุน้  
และบริษัท กันตนา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“กันตนา”) จ านวน 150 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท         
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รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 3,000 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม แผนการขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะส าเร็จหรือไม ่    
ขึน้อยูก่บัผลการเขา้มาตรวจสอบ (Due Diligence) บรษิทั 

ทัง้นี้ หากกนัตนาไดเ้ขา้ซือ้หุน้ดงักล่าวแลว้ กนัตนารวมถงึครอบครวักลัยจ์าฤก ตกลงทีจ่ะไม่ผลติ และ/หรอื 
ไม่เป็นเจา้ของ และ/หรอื ไมจ่ดัหารายการต่างๆ ใหก้บัสถานีโทรทศัน์ช่องอื่น ยกเวน้รายการเท่าทีม่อียูเ่ดมิ
กบัสถานีโทรทศัน์ช่อง 7 และสถานีโทรทศัน์ในต่างประเทศ 

ปี 2547 19 มกราคม 2547  การประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที ่1/2547 มมีตอินุมตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั
ในการจดัสรรหุน้สามญัใหมเ่ป็นการเฉพาะเจาะจงใหก้บัพนัธมติรรว่มทุนดงักล่าว  

30 มกราคม 2547  คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คี าวนิิจฉัยชีข้าดขอ้พพิาท ในประเดน็ที่ สปน.ไม่ปฏบิตัิ
ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รบัผลกระทบและให้ สปน.ชดเชย    
ความเสยีหายใหก้บับรษิทัโดยมสีาระส าคญั ดงันี้  

 ให ้สปน. ชดเชยความเสยีหายโดยช าระเงนิใหแ้ก่บรษิทัจ านวน 20 ลา้นบาท 

 ให้ปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 5 วรรคหนึ่งโดยในส่วนจ านวน
เงนิรบัประกันผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่ าให้ปรบัลดจากเดิมลงเหลือปีละ 230 ล้านบาท    
และปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทนเหลืออัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและ  
ภาษีใดๆ โดยเปรยีบเทียบระหว่างจ านวนเงนิที่ค านวณได้ตามอตัราร้อยละ  6.5 ของรายได้
ก่อนหกัค่าใชจ้่ายและภาษีใดๆ กบัเงนิประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่า จ านวนใดมากกว่า
ใหช้ าระตามจ านวนทีม่ากกว่านัน้ ทัง้นี้ นบัแต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2545 เป็นตน้ไป 

 ให้ สปน. คืนเงนิผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่ าที่บริษัทได้ช าระ โดยมีเงื่อนไขในระหว่าง
พจิารณาข้อพพิาทนี้เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2546 จ านวน 800 ล้านบาท โดยคนืให้แก่บรษิัท
จ านวน 570 ลา้นบาท 

 ให้บรษิัทสามารถออกอากาศช่วงเวลา Prime Time คอื ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น. ถึง 21.30 น.  
ไดโ้ดยไมต่อ้งถูกจ ากดัเฉพาะรายการขา่ว สารคด ีและสารประโยชน์ แต่บรษิทัจะตอ้งเสนอรายการ
ข่าว สารคด ีและสารประโยชน์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของเวลาออกอากาศทัง้หมด  ทัง้นี้ภายใต้
ขอ้บงัคบัของกฎระเบยีบทีท่างราชการออกใชบ้งัคบัแก่สถานีวทิยโุทรทศัน์โดยทัว่ๆ ไป  

ปี 2548 31 ตุลาคม 2548  จากข้อตกลงในวันที่ 26 พฤศจกิายน 2547 นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ และบรษิัท    
กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ได้รบั
อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวนัที่ 19 มกราคม 2547 อย่างไรก็ตามพันธมิตรธุรกิจทัง้สองราย   
ยงัคงผลติรายการโทรทศัน์ใหก้บับรษิทัต่อไป 
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22 ธันวาคม 2548  คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนุมตัิให้บรษิัทจดัตัง้บรษิัทร่วมทุนแห่งใหม่ ชื่อบรษิัท   
มีเดีย คอนเน็คซ์ จ ากัด (Media Connex Co., Ltd.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ         
สื่อโฆษณาและผลติเนื้อหา (content) ผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ โดยมทีุนจดทะเบยีน 50 ล้านบาท แบ่งเป็น 
5,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท มผีูร้่วมทุนไดแ้ก่ บรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) บรษิทั ซ ีเอ โมบาย ลมิเิตด็ 
(CAM) ประเทศญี่ปุ่ น และมติซุย แอนด ์โค ลมิเิตด็ (MITSUI) ประเทศญี่ปุ่ น โดยมสีดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 
60 รอ้ยละ 25 และ รอ้ยละ 15 ตามล าดบั และได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในเดอืนมกราคม 2549 ซึ่งบรษิทั
ร่วมทุนดงักล่าวเป็นการน าทรพัยากรที่มอียู่ของบรษิัทไปขยายต่อธุรกจิ โดยอาศยัผู้ร่วมทุนจากประเทศ
ญี่ปุ่ นที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยแีละการให้บรกิารด้านการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ผ่านสื่อโฆษณา    
ทางโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

ปี 2549 23 มกราคม 2549  บรษิทัรบัทราบการขายหุน้สามญัของกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของอนิทชั ในฐานะทีอ่นิทชั
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัซึง่ถอืหุน้อยู่คดิเป็นรอ้ยละ 52.93 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของอินทชั ได้ขายหุ้นอินทัชให้แก่บรษิัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (ซีดาร์) และบรษิัท แอสเพน      
โฮลดิ้งส์ จ ากัด (แอสเพน) อย่างไรก็ตาม ซีดาร์ และ แอสเพน ได้รบัการผ่อนผนัจากส านักงาน ก.ล.ต.      
ไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรพัย์ทัง้หมดของกิจการของบรษิัทตามที่ก าหนดใน ข้อ 8 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 53/2545 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีาร
ในการเข้าถือหลักทรพัย์เพื่อครอบง ากิจการ (Chain Principle) เนื่ องจาก คณะอนุกรรมการวินิจฉัย         
การเข้าถือหลักทรพัย์เพื่อครอบง ากิจการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ซีดาร์  และ แอสเพน มิได้ม ี       
ความประสงคท์ีจ่ะไดม้าซึง่ทัง้หลกัทรพัยข์องบรษิทัรวมถงึกรณีทีบ่รษิทัเป็นทรพัยส์นิทีไ่มเ่ป็นสาระส าคญั
ของอนิทชั 

 9 พฤษภาคม 2549  ศาลปกครองกลางซึ่งเป็นศาลปกครองชัน้ต้น ไดม้คี าพพิากษาเพกิถอนค าชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการฉบบัลงวนัที ่30 มกราคม 2547 ทัง้ฉบบั   

 7 มิถุนายน 2549  บรษิัทได้ยื่นค าอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้มีค าตัดสินกรณีข้อพิพาท       
ในประเดน็ที ่สปน.ไม่ปฏบิตัติามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 5 วรรคสี ่จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัผลกระทบ
และให ้สปน.ชดเชยความเสยีหายใหก้บับรษิทั  

13 ธันวาคม 2549  ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาเพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ          
ฉบบัลงวนัที ่30 มกราคม 2547 ทัง้ฉบบั เนื่องจากมคี าวนิิจฉัยว่าเงื่อนไขสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 5 วรรคสี ่
ไม่ได้ผ่านการน าเสนอคณะรฐัมนตร ีจงึไม่มผีลผูกพัน และมผีลให้ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ      
ถูกยกเลกิไป บรษิทัจงึต้องกลบัไปปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เดมิตามขอ้สญัญาเขา้รว่มงานฯ 
ขอ้ 5 วรรคหนึ่ง ในเรื่องการช าระค่าตอบแทนให้ สปน. โดยรบัประกนัผลประโยชน์  ตอบแทนขัน้ต ่าปีละ 
1,000 ลา้นบาท หรอือตัรารอ้ยละ 44 ของรายไดก่้อนหกัค่าใชจ้า่ยและภาษ ีแลว้แต่จ านวนใดจะมากกว่าและ
มผีลใหบ้รษิทัต้องกลบัไปปฏบิตัติามขอ้ 11 วรรคหนึ่ง ที่ก าหนดให้รายการข่าว สารคด ีและสารประโยชน์ 
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จะตอ้งรวมกนัไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของเวลาออกอากาศทัง้หมดและระยะเวลาระหว่างเวลา 19.00 - 21.30 น. 
จะต้องใชส้ าหรบัรายการขา่ว สารคด ีและสารประโยชน์ เท่านัน้ โดยบรษิทัไดเ้ริม่ใชผ้งัรายการทีเ่ป็นไปตาม
เงือ่นไขในขอ้ 11 วรรคหนึ่งแลว้ ตัง้แต่วนัที ่14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา 

14 ธนัวาคม 2549  สปน. มหีนงัสอืถงึบรษิทัขอใหบ้รษิทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ใหบ้รษิทัด าเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 11 

2. ใหบ้รษิทัช าระเงนิส่วนต่างของค่าอนุญาตใหด้ าเนินการขัน้ต ่าตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ส าหรบัปีที ่9 
(งวดที่ 7) จ านวน 670 ล้านบาท ปีที่ 10 (งวดที่ 8) จ านวน 770 ล้านบาท และปีที่ 11 (งวดที่ 9) 
จ านวน 770 ลา้นบาท รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงนิ 2,210 ลา้นบาท พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 
15 ต่อปี โดยค านวณเป็นรายวนัตามจ านวนวนัทีช่ าระล่าชา้  

3. ให้บรษิทัช าระค่าปรบัผงัรายการในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าอนุญาตให้ด าเนินการที่ สปน. จะได้รบั
ในปีนั ้นๆ โดยคิดเป็นรายวัน ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 วรรคสอง จากกรณีที่บริษัท
ด าเนินการเรื่องผงัรายการไม่เป็นไปตามขอ้ 11 วรรคหนึ่ง ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2547 จนถงึวนัที ่
13 ธนัวาคม 2549 ซึ่ง สปน. ไดเ้รยีกรอ้งมาเป็นจ านวนเงนิ 97,760 ลา้นบาท (บรษิทัไดด้ าเนินการ
ปรบัผงัรายการตามค าพพิากษาของศาลปกครองสูงสุดตัง้แต่วนัที ่14  ธนัวาคม 2549)  

  ทัง้นี้ สปน. แจ้งว่าหากบรษิัทไม่ช าระเงนิจ านวนดงักล่าวภายใน 45 วนั นับตัง้แต่ได้รบัหนังสอืแจ้ง 
(วนัที่ 15 ธนัวาคม 2549) สปน.จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดในสญัญาเขา้ร่วมงานฯ และขอ้กฎหมาย
ต่อไป 

21 ธนัวาคม 2549  บรษิทัมหีนังสอืถงึ สปน.โดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 

1. บรษิทัไดด้ าเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 11 เรยีบรอ้ยแลว้ตัง้แต่วนัที ่
14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา  

2. บรษิัทมไิด้ผิดนัดช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการตามที่อ้างถึง เนื่องจากบรษิัทได้ช าระค่าอนุญาต       
ให้ด าเนินการรายปีจ านวน 230 ลา้นบาท โดยเป็นการปฏบิตัติามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ    
ซึ่งค าชี้ขาดดงักล่าวมผีลผูกพนัคู่สญัญาเข้าร่วมงานฯ ทัง้สองฝ่ายตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 
ดงันัน้ บรษิทัจงึไมม่ภีาระดอกเบีย้ของค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างดงักล่าวในช่วงระยะเวลาตัง้แต่
อนุญาโตตุลาการชีข้าดจนถงึวนัทีศ่าลปกครองสงูสุดมคี าพพิากษา 

3. บรษิทัไม่เหน็พ้องกบั สปน.กรณีที่ต้องจ่ายค่าปรบัจ านวน 97,760 ลา้นบาท และการก าหนดให้บรษิทั
ช าระค่าปรบัดงักล่าวภายใน 45 วนั ดว้ยเหตุผลดงันี้ 
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3.1 บรษิัทมไิด้ปฏิบตัิผิดสญัญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจากบรษิัทได้ปฏิบตัิตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ     
ข้อ 15 ซึ่งก าหนดว่า “ให้ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมผีลผูกพนัคู่สญัญาเข้าร่วมงานฯ    
“ทัง้สองฝ่าย” และข้อ 30 วรรคท้ายของข้อบงัคบัส านักงานศาลยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2   
แห่ งพระราชบัญญัติจ ัดตั ้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ . 2542 ดังนั ้น             
การด าเนินการปรับผังรายการตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549          
จงึเป็นการกระท าโดยชอบตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ และกฎหมายแลว้  

3.2 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการน าขอ้พพิาทเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการและใหว้นิิจฉัยชี้ขาด
ตามที่กล่าวมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่าบรษิัทเป็นฝ่ายผดิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ สทิธขิอง สปน.    
ในการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ควรจะเกดิภายหลงัจากที่กระบวนการยุตธิรรมด าเนินจนถึง
ทีสุ่ดแลว้ 

 3.3 ศาลปกครองได้จดัท าเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครัง้ที ่78/2549 ฉบบัลงวนัที่ 13 ธนัวาคม 2549 
ระบุถงึค าพพิากษาศาลปกครองสูงสุดคดขีองบรษิทัโดยมขีอ้ความตอนหนึ่งระบุว่า “กรณีเกี่ยวกบั
ค่าปรบัคู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ต้องว่ากล่าวกนัเอง หากตกลงไม่ไดต้้องเสนอขอ้พพิาทตามวธิกีาร 
ทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเขา้รว่มงานฯ”  

 3.4 ดอกเบี้ยและค่าปรบัจากการด าเนินการปรบัผงัรายการนัน้ยงัไม่มขีอ้ยุติ เนื่องจากไม่ใช่ประเด็น
พิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดงันัน้หากคู่สญัญาเข้าร่วมงานฯ       
มขีอ้ขดัแยง้และไม่สามารถท าความตกลงกนัไดก้็จะต้องเสนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 
โดยเป็นไปตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ซึ่งก าหนดว่า “หากมขี้อพิพาทหรอืข้อขดัแย้งใดๆ    
อันเกี่ยวเนื่ องกับสัญญาเข้าร่วมงานฯ ระหว่าง สปน. กับผู้เข้าร่วมงาน (บริษัท) คู่ส ัญญา           
เขา้ร่วมงานฯ ตกลงแต่งตัง้คณะอนุญาโตตุลาการท าการวนิิจฉัยชีข้าดขอ้พพิาทโดยค าตดัสนิของ
คณะอนุญาโตตุลาการเป็นทีสุ่ดและผกูพนัคู่สญัญาเขา้รว่มงานฯ ทัง้สองฝ่าย” 

บรษิัทและที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทเห็นว่าการค านวณค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการตาม   
วธิขีองสปน.ดงักล่าวข้างต้นไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสญัญาเข้าร่วมงานฯ ซึ่งหากบรษิัท         
เข้าข่ายจะต้องเสียค่าปรบั การคิดค านวณค่าปรบัควรจะเป็นจ านวนเงนิในอัตราไม่เกินกว่า 
274,000 บาทต่อวนั มใิช่ 100 ล้านบาทต่อวนัตามที่ สปน.กล่าวอ้าง ดงันัน้ หากบรษิัทจะต้อง      
มภีาระค่าปรบัโดยนับตัง้แต่วนัที่บรษิทัปฏบิตัติามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถงึวนัที่
ศาลปกครองสูงสุดมคี าตดัสนิตามที่ สปน.กล่าวอ้าง (ตัง้แต่วนัที่  1 เมษายน 2547 จนถึงวนัที ่    
13 ธนัวาคม 2549) การคิดค านวณค่าปรบัในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ควรจะเกินไปกว่าจ านวน      
268 ล้านบาท มใิช่ 97,760 ล้านบาท ตามวธิคี านวณที่ สปน. เรยีกรอ้งให้ช าระและน ามาใช้เป็น
เหตุบอกเลกิสญัญาเขา้รว่มงานฯ แต่อยา่งใด 
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ส าหรบักรณีที่ สปน. เรียกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง บริษัท  และ             
ที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทมีความเห็นว่า ในช่วงระหว่างระยะเวลาที่บรษิัทได้ปฏิบตัิตาม        
ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บรษิัทไม่มหีน้าที่ในการต้องช าระ และบรษิัทไม่ได้ผิดนัด   
การช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการแต่อย่างใด เนื่องจากบรษิัทได้ช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการ  
รายปีจ านวน 230 ล้านบาท ตามค าชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผูกพันทัง้สองฝ่ายแล้ว       
ตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 15 ในช่วงเวลาทีค่ าชีข้าดยงัมผีลบงัคบัใชอ้ยู่โดยทีบ่รษิทัมไิดผ้ดินัด
ช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการและ/หรือช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการให้แก่ สปน . ล่าช้า             
อกีทัง้ สปน. ยงัไม่เคยใชส้ทิธเิรยีกรอ้งทางศาลในการขอคุม้ครองเพื่อระงบัมใิห้บรษิทัปฏบิตัติาม
ค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาดงักล่าวแต่ประการใด ดงันัน้บรษิทัจงึไม่มภีาระดอกเบีย้
ของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง และ สปน. ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาต       
ให้ด าเนินการส่วนต่างในระหว่างที่ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการยังคงมีผลผูกพัน            
ทางกฎหมายอยู่ อีกทัง้ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มคี าสัง่ให้เพิกถอนค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการยงัไม่มผีลบงัคบั เนื่องจากยงัอยู่ในระหว่างที่บรษิทัยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สงูสุด และศาลปกครองสงูสุดยงัไมม่คี าพพิากษาในขณะนัน้ 

20 ธนัวาคม 2549  บรษิทั มเีดยี คอนเน็คซ ์จ ากดั ไดม้กีารเปลีย่นแปลงกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่จากจ านวน 
3 ราย เหลือ 2 ราย ได้แก่ บรษิัทและมิตซุย แอนด์ โค ลิมิเต็ด (MITSUI) ประเทศญี่ปุ่ น โดยสัดส่วน        
การถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 60 และ รอ้ยละ 40 ตามล าดบั 

ปี 2550 4 มกราคม 2550  บรษิทัไดย้ื่นขอ้พพิาทเรื่องค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการและดอกเบีย้ในค่าอนุญาตให้
ด าเนินการส่วนต่างต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ส่วนเรื่องค่าอนุญาต
ให้ด าเนินการส่วนต่างจ านวน 2,210 ล้านบาทนัน้ บรษิัทมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการประนีประนอม         
ใหก้ารด าเนนิการตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เป็นไปโดยราบรืน่ และมใิห ้สปน. บอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ 
อันจะมผีลกระทบต่อกิจการของบรษิัท บรษิัทจงึได้ตัดสินใจเสนอเงื่อนไขขอประนีประนอมโดยเสนอ     
แนวทางการจ่ายเงนิ 2,210 ล้านบาท หลายแนวทาง โดยทุกแนวทางมีเงื่อนไขให้ สปน.เข้าร่วมกัน         
ยื่นข้อพพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้มคี าวนิิจฉัยชี้ขาดกรณีค่าปรบัและดอกเบี้ยค่าอนุญาต    
ให้ด าเนินการส่วนต่าง ซึ่ ง สปน.ได้ปฏิเสธเงื่อนไขการให้สถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดหนี้                  
และปฏเิสธแนวทางการช าระเงนิค่าอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าวทุกแนวทางในการประชุมรว่มกนัเมือ่วนัที ่
31 มกราคม 2550 

2 กมุภาพนัธ์ 2550  บรษิัทได้มหีนังสอืขอความเป็นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีและเสนอแนวทาง  
การประนีประนอมในการแก้ปัญหาขอ้พพิาท โดยเสนอให้ สปน.รบัช าระเงนิค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วน
ต่างจ านวน 2,210 ล้านบาท และมีเงื่อนไขขอให้ สปน.ด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ     
กรณคี่าปรบัและดอกเบีย้ตามขอ้สญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 15 
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13 กมุภาพนัธ์ 2550  สปน. ได้มหีนังสอืปฏเิสธข้อเสนอขอประนีประนอมของบรษิัทดงักล่าวอย่างเป็น
ทางการอีกครัง้หนึ่ง  ดงันัน้นับแต่วนัที่ สปน. มหีนังสือปฏิเสธข้อเสนอของบรษิัท บรษิัทจงึไม่มภีาระ
ผกูพนัใดๆ ในขอ้เสนอของบรษิทัทีม่ต่ีอ สปน.อกีต่อไป ทัง้น้ี เป็นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ต่อมาศาลปกครองกลางได้มคี าสัง่ให้จ าหน่ายคดหีมายเลขด าที่ 640/2550 ลงวนัที่ 22 
มถุินายน 2550 โดยศาลปกครองกลางได้วนิิจฉัยว่า ประเด็นที่ สปน. อ้างว่าบรษิัทยอมรบัว่าเป็นหนี้ค่า
อนุญาตให้ด าเนินการค้างช าระอยู่จ านวน 2,210 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ย รบัฟังไม่ได้ว่าบรษิัทยอมรบั
สภาพหนี้เพราะเป็นขอ้เสนอทางเลอืกในการแก้ปัญหาหลายแนวทางซึง่ยงัไมเ่ป็นทียุ่ตจิงึถอืเป็นขอ้พพิาท
ทีต่อ้งน าเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ 

20 กมุภาพนัธ์ 2550  บรษิัทได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลปกครองกลางมคี าสัง่ก าหนดมาตรการหรอืวิธกีาร
คุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวเป็นกรณฉุีกเฉินใน 2 ประเดน็ ดงัน้ี 

1. บรษิัทขอให้ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ระงบัการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน.          
ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมไิดช้ าระค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการและดอกเบีย้ในค่าส่วนต่างจ านวนประมาณ
หนึ่งแสนล้านบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะได้มีค าชี้ขาดและข้อพิพาทดงักล่าวถึงที่สุด        
ตามกฎหมาย  

2. บรษิัทขอให้ศาลปกครองกลางมคี าสัง่ก าหนดระยะเวลาเพื่อให้บรษิัทช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการ 
ส่วนต่างจ านวน 2,210 ลา้นบาท ใหแ้ก่ สปน.ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีศ่าลไดม้คี าสัง่ในเรือ่งนี้ 

21 กุมภาพันธ์ 2550  ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ไม่รบัค าร้องขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรอืวิธีการ
คุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวและค ารอ้งขอไต่สวนฉุกเฉิน โดยมขีอ้วนิิจฉัยว่าการที ่สปน. จะใชส้ทิธิ
บอกเลกิสญัญาเขา้รว่มงานฯ นัน้ หากบรษิทัเหน็ว่าการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ไม่ชอบกย็่อมมสีทิธิ
เรยีกค่าเสยีหายจากการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ดงักล่าวได ้ส่วนกรณีที ่สปน.เรยีกใหผู้ร้อ้ง (บรษิทั) 
ช าระค่าปรบัและดอกเบีย้ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างรวมทัง้ขอใหศ้าลก าหนดระยะเวลาเพื่อใหบ้รษิทั
สามารถช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการจ านวน 2,210 ลา้นบาท ใหแ้ก่ สปน.ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีศ่าล
ได้มคี าสัง่นัน้ ศาลเห็นว่าเป็นกรณีระหว่างบรษิัทและ สปน.ที่จะเจรจาตกลงกัน และหากบรษิัทเห็นว่า     
ไม่ต้องช าระหรอืขอผ่อนผนัการช าระหนี้ก็เป็นสทิธทิี่ด าเนินการไปตามขัน้ตอนของสญัญาเขา้ร่วมงานฯ 
และกระบวนการตามกฎหมายต่อไป จงึไม่มเีหตุอนัสมควรที่ศาลจะมคี าสัง่ก าหนดมาตรการหรอืวธิกีาร
คุ้มครองประโยชน์ของบริษัทขณะด าเนินการ ซึ่งค าสัง่ศาลปกครองกลางดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด            
โดยบรษิทัไมอ่าจอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวได ้

7 มีนาคม 2550  สปน.มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ และแจ้งให้บรษิัทด าเนินการช าระหนี้      
และส่งมอบทรพัย์สินที่บริษัทมีไว้ใช้ในการด าเนินกิจการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ คืนให้แก่ สปน.       
ภายในเวลาที่ สปน.ก าหนดตามมติของคณะรฐัมนตรเีมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ( 24.00 น. ของวนัที ่          
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7 มีนาคม 2550 ) ซึ่งการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทจ าเป็นต้องหยุด          
การด าเนินธุรกจิสถานีโทรทศัน์ในระบบยเูอชเอฟนบัแต่นัน้มา  

28 มีนาคม 2550  บริษัทได้มีหนังสือถึง สปน. โดยได้โต้แย้งว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ         
ของ สปน. และการเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัต้องช าระหน้ีจ านวนกว่าแสนลา้นบาทใหแ้ก่ สปน. ซึง่ สปน.น ามาเป็น
เหตุบอกเลกิสญัญาเข้าร่วมงานฯ นัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ เนื่องจากบรษิัท  
มิได้กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ บรษิัทมิได้เห็นด้วยกับการบอกเลิกสัญญา        
เขา้ร่วมงานฯ อนัเป็นการกระท าอนัไมช่อบดงักล่าว และโดยทีก่ารบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ของ สปน. 
เป็นการกระท าซึง่เป็นเหตุใหก้จิการของบรษิทัไดร้บัความเสยีหาย สปน. จงึต้องรบัผดิแก่บรษิทัและบรษิทั
ไดส้งวนสทิธใินการด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

30 มีนาคม 2550  สปน.ไดย้ืน่ฟ้องคดต่ีอศาลปกครองกลางคดหีมายเลขด าที่ 640/2550 เรยีกรอ้งใหบ้รษิทั
ช าระหนี้ที่กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างจ านวน 2,210 ล้านบาท และค่าอนุญาต        
ให้ด าเนินการงวดที่ 12 จ านวน 677 ล้านบาท ( นับจากวนัที่คณะอนุญาโตตุลาการมคี าชี้ขาดจนถึงวนัที ่    
7 มีนาคม 2550 ) ค่าดอกเบี้ยร้อยละ15 ของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างจ านวน 562 ล้านบาท           
( นับจากวนัที่คณะอนุญาโตตุลาการมคี าชี้ขาด จนถึงวนัที่ฟ้องคดีวนัที่ 30 มนีาคม 2550 ) ค่าปรบัผงั
รายการจ านวน 97,760 ล้านบาท และมลูค่าทรพัยส์นิส่งมอบไม่ครบจ านวน 656 ล้านบาท พรอ้มดอกเบี้ย
ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิที่ส่งมอบไม่ครบนับแต่วนัฟ้องจนกว่าจะช าระเงนิเสรจ็สิ้น   
ซึง่กรณมีลูค่าทรพัยส์นิทีส่่งมอบไมค่รบเป็นประเดน็ใหม่ที ่สปน. ไมเ่คยเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัช าระหนี้มาก่อน 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 101,865 ลา้นบาท  

24 เมษายน 2550  บริษัทยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้แต่งตัง้อนุญาโตตุลาการแทน สปน.        
และขอให้ศาลปกครองกลางมคี าบงัคบัให้ สปน.ด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามสญัญา      
เขา้รว่มงาน 

8 พฤษภาคม 2550  บริษัทยื่นค าฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าที่  910/2550           
กรณ ีสปน.ไมน่ าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบก่อนลงนามสญัญา จนเป็นเหตุใหบ้รษิทั
ไดร้บัความเสยีหาย โดยเรยีกคา่เสยีหาย 119,252 ลา้นบาท  

9 พฤษภาคม 2550  บรษิทัยื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่
46/2550 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉัยชี้ขาดกรณี สปน.ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเข้าร่วมงานฯ       
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสญัญาเข้าร่วมงานฯ และความไม่ถูกต้องในการเรยีกร้องให้บรษิัทช าระ        
ค่าส่วนต่าง ดอกเบี้ย ค่าปรบัมูลค่าทรพัย์สนิที่ส่งมอบไม่ครบ และบรษิัทขอเรยีกค่าเสยีหายจาก สปน.
จ านวน 21,814 ล้านบาท พร้อมทัง้ขอให้ชดเชยความเสียหายโดยให้บริษัทได้กลับเข้าด าเนินการ
สถานีโทรทศัน์ระบบยเูอชเอฟต่อไปจนครบอายตุามสญัญาเขา้รว่มงานฯ 
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16 พฤษภาคม 2550  บรษิทัยื่นค ารอ้งขอแก้ไขค าเสนอขอ้พพิาททีไ่ดย้ื่นเมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2550 
ทัง้ฉบบั โดยขอยืน่ค าเสนอขอ้พพิาทฉบบัใหม่  

30 พ ฤษภาคม 2550 คดีหมายเลขด าที่  910/2550 ซึ่ งบริษั ท เป็ นผู้ ฟ้ องคดีประเด็นที่  สปน.                   
ไมน่ าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบ ศาลปกครองกลางมคี าสัง่ไมร่บัค าฟ้องไวพ้จิารณา
เนื่องจากเกนิกว่าอายคุวาม 10 ปี (สญัญาเขา้รว่มงานฯ มผีลผกูพนัตัง้แต่ 3 กรกฎาคม 2538) 

22 มิถุนายน 2550  ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ให้จ าหน่ายคดีหมายเลขด าที่  640/2550 ที่  สปน.            
เป็นผู้ฟ้องคดี เรียกร้องให้ บริษัทช าระหนี้ที่กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง        
ดอกเบี้ยร้อยละ15 ของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง ค่าปรับผังรายการ และมูลค่าทรพัย์สิน               
ที่ ส่ งมอบไม่ครบ รวมทั ้งสิ้น  101,865 ล้านบาทเพื่ อให้คู่ ส ัญญาเข้าร่วมงานฯ ไปด าเนิ นการ                   
ทางอนุญาโตตุลาการตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเขา้รว่มงานฯ  

10 กรกฎาคม 2550  ศาลปกครองกลาง ได้มคี าสัง่แต่งตัง้ นายวชิช์ จรีะแพทย์ เป็นอนุญาโตตุลาการ    
แทน สปน. ในขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 และใหด้ าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณี
ขอ้พพิาทเรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ยตามขอ้พพิาทหมายเลขที่ 1/2550 
ต่อไป 

11 กรกฎาคม 2550  บรษิทัยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมคี าสัง่ไม่รบัฟ้องคดี
หมายเลขด าที่ 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขด าที่ 910/2550 เป็นคดีที่บรษิัทเป็น       
ผูฟ้้องคดปีระเดน็ที ่สปน.ไมน่ าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบจนเป็นเหตุใหบ้รษิทั  24 
กรกฎาคม 2550  สปน.ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองกลางที่ตัดสินให้จ าหน่ายคดีหมายเลขด าที ่
640/2550 ต่อศาลปกครองสูงสุด และยื่นค ารอ้งขอคุ้มครองชัว่คราวให้หยุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
เพื่อรอค าสัง่ของศาลปกครองสงูสุด 

17 สิงหาคม 2550  สปน.ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองกลางทีไ่ดม้คี าสัง่แต่งตัง้ นายวชิช์ จรีะแพทย ์
เป็นอนุญาโตตุลาการแทน สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขด าที่  1/2550 และอุทธรณ์คัดค้านค าสัง่              
ให้ด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีข้อพพิาทเรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ด าเนินการ  
ส่วนต่างและดอกเบีย้ตามขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 ต่อไป 

29 ตุลาคม 2550  บริษัทยื่นค าร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ก าหนดมาตรการคุ้มครอง                
เพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวฉุกเฉิน เพื่อมใิหร้่างพระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย มผีลใช้บงัคบัก่อนมคี าพพิากษาในคดขีองบรษิัทเนื่องจากคณะรฐัมนตรไีด้มมีตอินุมตัิ
หลกัการร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2550 และจะน าเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
ในวันที่  31 ตุลาคม 2550 โดยบริษัทได้ให้เหตุผลในค าร้องว่า หากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว             
ผ่านการพิจารณาและมผีลบงัคบัใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะมผีลให้ค าวนิิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ     
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หรอืค าพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาท หรอืคดีระหว่างบรษิัทกบั สปน. ที่เกิดขึ้นหลงัจากวนัที ่     
31 ตุลาคม 2550 ที่เกี่ยวกับข้อเรยีกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบรษิัทซึ่งบรษิัทได้เรยีกร้องให้ สปน.     
ชดใช้ค่าเสียหายให้บรษิัทโดยการอนุญาตให้บรษิัทกลบัเข้าด าเนินการสถานีโทรทศัน์ระบบยูเอชเอฟ    
โดยใช้คลื่นความถี่และทรพัย์สินอุปกรณ์เครอืข่ายเดิมต่อไปจนครบตามก าหนดระยะเวลาในสัญญา        
เข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมผีลบงัคบัได้อีกต่อไป เนื่องจากบรรดาทรพัย์สินต่างๆ รวมถึงสิทธิ หน้าที ่    
และภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็นของรฐัตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56         
แห่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว บรษิทัจงึขอให้ศาลปกครองกลางพจิารณาไต่สวนฉุกเฉินและมคี าสัง่ให้
ระงบัหรือหามาตรการหยุดด าเนินการหรือหยุดการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติองค์การ     
กระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้สภานิติบญัญัติแห่งชาติพิจารณาโดยเร่งด่วน  
ตามแต่วธิกีารที่ศาลปกครองกลางจะเหน็สมควรจนกว่าคดจีะถงึทีสุ่ดหรอืศาลปกครองกลางจะมคี าสัง่เป็น
อยา่งอื่น  

30 ตุลาคม 2550  ศาลปกครองกลางมคี าสัง่ไม่รบัค าร้องขอคุ้มครองฉุกเฉินดงักล่าวของบรษิัทโดยให้
เหตุผลว่า การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิดงักล่าว เป็นการกระท าในหน้าที่ของสมาชกิสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาตซิึง่เป็นการใชอ้ านาจทางนิตบิญัญตัติามรฐัธรรมนูญ มใิช่การใชอ้ านาจทางปกครอง จงึไมม่เีหตุผล
อันควรและเพียงพอที่ศาลจะมคี าสัง่ระงบัการด าเนินการของสภานิติบญัญัติแห่งชาติได้  และปัจจุบัน       
ขอ้พพิาทนัน้อยู่ในระหว่างการพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ จงึไม่มเีหตุผลสมควรที่ศาลปกครอง
กลางจะมคี าสัง่ก าหนดมาตรการคุม้ครองตามทีบ่รษิทัรอ้งขอมาได ้

31 ตุลาคม 2550  ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ดังกล่ าว ได้ผ่ านการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ  และอยู่ ระหว่ างการออกประ กาศ                       
ในราชกจิจานุเบกษาใหม้ผีลบงัคบัใชต่้อไป 

14 พฤศจิกายน 2550  ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าสัง่ยืนยันตามศาลปกครองกลาง โดยแต่งตั ้ง             
นายวชิช ์จรีะแพทย ์เป็นอนุญาโตตุลาการ แทน สปน. ในขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 ดงันัน้ขอ้พพิาท
เรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550           
จงึต้องด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดหีมายเลขด าที ่910/2550 ศาลปกครอง
สงูสุดไดม้คี าสัง่เช่นเดยีวกบัศาลปกครองกลางโดยไม่รบัพจิารณาค าอุทธรณ์ในคดทีีบ่รษิัทฟ้องกรณี สปน.
ไมน่ าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบก่อนลงนามสญัญารว่มงานฯ เพราะเหตุขาดอายคุวาม 

19 ธนัวาคม 2550  ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าสัง่ยนืยนัตามศาลปกครองกลางโดยมคี าสัง่ให้จ าหน่ายคดี
หมายเลขด าที่ 640/2550 ซึ่ง สปน.เป็นผู้ฟ้องคดีฟ้องให้บรษิัทช าระหนี้ที่กล่าวอ้างจ านวน 101,865      
ล้านบาท ดังนัน้ข้อพิพาทเรื่องภาระหนี้  อันประกอบด้วย ค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง 
ดอกเบีย้ และมลูค่าทรพัยส์นิส่งมอบไม่ครบ และการบอกเลกิไม่ชอบ ตามขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550       
และขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 จงึตอ้งด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป 



22

   รายงานประจ าปี 2560                                                                       เอกสารแนบ 2  

 

หน้า 22  

ปี 2551 15 มกราคม 2551  พระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแห่งประเทศไทยไดม้กีาร
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว มีผลให้ค าวินิจฉัยของคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือค าพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรอืคดีระหว่างบริษัทกับ สปน.               
ทีเ่กดิขึน้หลงัจากวนัที ่15 มกราคม 2551 ทีเ่กี่ยวกบัขอ้เรยีกรอ้งค่าเสยีหายขอ้หนึ่งของบรษิทัซึง่บรษิทัได้
เรยีกรอ้งให้ สปน. ชดใชค้่าเสยีหายให้บรษิทัโดยการอนุญาตให้บรษิทักลบัเขา้ด าเนินการสถานีโทรทศัน์
ระบบยเูอชเอฟ โดยใชค้ลื่นความถี่และทรพัยส์นิอุปกรณ์เครอืข่ายเดมิต่อไปจนครบตามก าหนดระยะเวลา
ในสญัญาเข้าร่วมงานฯ เดมิ ไม่อาจมผีลบงัคบัได้อกีต่อไป เนื่องจากบรรดาทรพัยส์นิต่างๆ รวมถงึสทิธ ิ
หน้าที ่และภาระผูกพนัของบรษิทัตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ จะตกเป็นของรฐัตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 
แห่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัคงมคีดคีวามฟ้องรอ้งกบั สปน.ทีย่งัด าเนินต่อไป
ในกระบวนการยตุธิรรม และขอ้เรยีกรอ้งค่าเสยีหายขอ้อื่นๆ ทีเ่รยีกรอ้งให ้สปน.ชดเชยค่าเสยีหายโดยช าระ
คนืเป็นเงนิสดหรอืการขอชดเชยโดยวธิอีื่นใหแ้ก่บรษิทัยงัคงมผีลทางกฎหมายอยู ่หากคณะอนุโตตุลาการมี
ค าวนิิจฉยัชีข้าดตามทีบ่รษิทัเรยีกรอ้ง 

 2 เมษายน 2551  คณะกรรมการของบรษิัท มมีติ ให้บรษิัท มเีดยี คอนเน็คซ์ จ ากดั ลดทุนจดทะเบียน      
3 ใน 4 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด เป็นจ านวนรวมสุทธ ิ37.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบยีน 50 ล้านบาท 
(ช าระเต็มมูลค่ า) เหลือ 12.50 ล้านบาท โดยเป็นการลดจ านวน  หุ้นลงจากเดิม 5,000,000 หุ้น           
คงเหลอื 1,250,000 หุน้ โดยมมีลูค่าหุน้ละ 10 บาทเท่าเดมิ  

 30 ตุลาคม 2551  สปน.ได้ยื่นค าร้องเลขที่  ค 9/2551 ขอคุ้มครองชัว่คราวต่อศาลปกครองกลาง            
โดยร้องขอให้ศาลปกครองกลาง มีค าสัง่ห้ามไม่ให้บรษิัทซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์นที่ดินดังกล่าว          
ในปัจจุบัน กระท านิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน ที่อ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสีมา และอ าเภอเพ็ญ      
จงัหวดัอุดรธานี โฉนดที่ดินที่ 25168 และ 29554 ก่อนข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 จะมีค าชี้ขาด    
และถงึทีสุ่ด และขอใหม้คี าสัง่แจง้ไปยงัเจา้พนกังานทีด่นิจงัหวดันครราชสมีา และเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดั
อุดรธานี หา้มจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมใดๆ เกี่ยวกบัทีด่นิดงักล่าวไวช้ัว่คราวก่อนมคี าชีข้าดขอ้พพิาท 
โดยกล่าวอ้างสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 1.1 วรรคสอง ที่ก าหนดเงื่อนไขไว้ว่า “ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์          
ในการด าเนินการ และทรพัยส์นิอื่นใดทีผู่เ้ขา้รว่มงานไดด้ าเนินการจดัหาหรอืไดม้าหรอืมไีวเ้พื่อด าเนินการ
สถานีวทิยุโทรทศัน์ ตามสญัญานี้ ไม่ว่าก่อนหรอืหลงัวนัลงนามในสญัญาให้ตกเป็นกรรมสทิธิข์อง สปน. 
นับแต่วันที่ได้ติดตัง้อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้  หรอืได้จดัหามาโอกาสแรก แต่ไม่ช้ากว่า          
วนัเริม่ด าเนินการ ทัง้นี้ สปน.ตกลงใหผู้เ้ขา้รว่มงานมสีทิธแิละหน้าทีใ่นการครอบครองและใชส้อยทรพัยส์นิ
ดงักล่าวในการด าเนินการสถานีวทิยโุทรทศัน์ภายใตเ้งือ่นไขของสญัญานี้”  

 3 กนัยายน 2551  คณะกรรมการของบรษิทั มมีตใิห ้เลกิกจิการบรษิทั มเีดยี คอนเน็คซ ์จ ากดั 

 25 พฤศจิกายน 2551  บรษิัทได้คดัค้านค ารอ้งค ารอ้งหมายเลข ค 9/2551 ดงักล่าวโดยให้ขอ้เทจ็จรงิว่า 
สปน. เป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา โดยทีบ่รษิทัมไิดป้ฏบิตัิ
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ผดิสญัญา การบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ของผูร้อ้ง เป็นการบอกเลกิสญัญาโดยมเีจตนาทีจ่ะเขา้ยดึและ
ครอบครองการด าเนินการสถานีโทรทศัน์แทนบรษิทัเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เจตนาของ  ผูร้อ้งไม่สุจรติ 
เป็นการบอกเลกิสญัญาทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย จงึถอืไดว้่า สปน.เป็นฝ่ายปฏบิตัผิดิสญัญาก่อน ผลของการ
บอกเลกิสญัญาโดยไม่ชอบย่อมท าใหคู้่สญัญากลบัคนืสู่ฐานะเดมิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 391 ย่อมถือเสมอืนว่าคู่สญัญามไิด้ท าสญัญากนัมาตัง้แต่แรก สปน.ไม่อาจกล่าวอ้าง หรอือาศยั   
เอาขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง รายละเอยีดในสญัญาเขา้รว่มงานฯ ที ่สปน.เป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญา มาเรยีกรอ้งให้
ผูค้ดัค้านปฏบิตัติามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ได้อกีต่อไป อกีทัง้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ก็มไิด้มขีอ้ยกเว้นไวใ้น
กรณีทีเ่มื่อสญัญาเลกิกนัแลว้ไม่ใหก้ลบัคนืสู่ฐานะเดมิ ดงันัน้ สปน.จงึไม่อาจกล่าวอ้างสญัญาทีเ่ลกิกนัแลว้
มาเรยีกรอ้งใหอ้กีฝ่ายหนึ่งปฏบิตัติามได ้

 25 ธันวาคม 2551  ศาลปกครองกลาง ได้มีค าสัง่คุ้มครองชัว่คราว ห้ามบรษิัทกระท านิติกรรมใด ๆ 
เกี่ยวกบัที่ดนิ อ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมิา และอ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี บรษิทัได้ยื่นอุทธรณ์
ค าสัง่คุม้ครองชัว่คราวดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสุด 

ปี 2552 29 มิถนุายน 2552  ศาลปกครองสูงสุด ยนืตามค าสัง่ศาลปกครองกลาง โดยตามที่ให้มคี าสัง่คุ้มครอง
ชัว่คราว หา้มบรษิทักระท านิตกิรรมใดๆ เกีย่วกบัทีด่นิ อ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา และอ าเภอเพญ็ 
จงัหวดัอุดรธานี 

4 มิถนุายน 2552  ตลท.ได้ถอนชื่อหลกัทรพัย์ของบรษิัทออกจากกระดานซื้อขายและย้ายหลกัทรพัย ์    
ไปยงักลุ่ม NPG (Non-Performing Group) โดยบรษิัทยงัคงมีสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนซึ่งมีหน้าที่
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของ ตลท.ทุกประการ เนื่องจากตามที่ปรากฏในงบการเงนิไตรมาส 1 สิ้นสุดวนัที ่   
31 มีนาคม 2552 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ปรากฏว่าส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์      
และมผีลขาดทุนสุทธจิากการด าเนินงานตดิต่อกนั 2 ปี 

ปี 2553 10 มิถนุายน 2553  บรษิทัวางเงนิประกนัค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ(เงนิประกนัฯ) จ านวน 5,412,839.79 
บาท ตามทุนทรพัย์ที่แต่ละฝ่ายเรยีกร้องโดยคิดค านวณจากฐานทุนทรพัย์ ที่บรษิัทเรยีกร้องจ านวน 
21,814,198,932 บาท ส าหรับข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ไม่มีทุนทรัพย์ ได้วางเท่ากับขัน้ต ่ า        
อตัราที่ก าหนดไว้ส าหรบัคดีที่ไม่มทีุนทรพัย์ คือ 20,000 บาท ต่อครัง้ โดยขอวาง 5 ครัง้ รวมเป็นเงนิ 
100,000 บาท โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 บริษัทได้วางเงินประกันฯ จ านวนดังกล่าวพร้อมกับ         
ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 

ปี 2554 9 ก นยายน   ั      2554  ศาลปกครองกลางได ม ค าส  งคด หมายเลขด าท   ค                ้ ี    ั ่   ี           ี่   7/2554 และคด หมายเลขแดงท        ี           ี ่        
ค 7/2554 ห ามม ให บร ษ ทท าน ต กรรมเก  ยวก บท  ด นโฉนดเลขท    ้   ิ  ้  ิ ั     ิ  ิ      ี่    ั  ี่ ิ         ี่ 25168 ต าบลบ านธาต        ้     ุ  อ าเภอเพ ญ           ็    
จ งหว ดอ ดรธาน  และม ค าส  งแจ งไปย งเจ าพน กงานท  ด น จ งหว ดอ ดรธาน  ห ามจดทะเบ ยนใดๆ เก  ยวก บท  ด น  ั    ั  ุ     ี      ี    ั ่    ้     ั    ้    ั     ี ่  ิ    ั    ั  ุ     ี   ้         ี        ี ่    ั  ี ่  ิ
แปลงด งกล าวไว เป นการช  วคราว จนกว าคณะอน ญาโตต ลาการจะม ค าส        ั   ่     ้ ็      ั ่          ่      ุ     ุ         ี    ัง่ช  ข  ี ้ าดในข อพ พาทหมายเลขด าท         ้   ิ              ี ่
46/2550 
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 24 พฤศจิกายน   2554  บริษัทได้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ               
โดยขอคดัค้านการที่สถาบนัอนุญาโตตุลาการจะอนุญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงนิประกนัฯ ออกไป 
เนื่ องจากเห็นว่า สปน. มีเจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงนิประกันฯ มาแล้วมากถึง           
23 ครัง้ เป็นเวลายาวนานถงึสองปีเศษ จงึไมม่เีหตุผลสมควรทีจ่ะอนุญาตใหข้ยายเวลาออกไปอกี  

 2 ธนัวาคม 2554  สปน. ไดย้ืน่ค ารอ้งขอขยายเวลาวางเงนิประกนัฯ (ครัง้ที ่24) โดยอา้งถงึหนงัสอืขอขยาย
เวลาวางเงนิประกนัฯ (คร  งท      ั ้  ี่ 23) ท   นร.   ี่    1306/7334 ลงว นท       ั  ี่ 22 ก นยายน   ั      2554 ซ  ง สปน.ได ขอขยายเวลา ึ่        ้          
วางเง นประก นฯ ออกไป อ ก       ิ      ั          ี  60 ว น น บจากว นท     ั   ั      ั  ี่ 28 ก นยายน   ั      2554 แต ม ได ร บทราบหน งส อแจ งค าส  ง  ่  ิ  ้  ั       ั   ื   ้     ั ่
อน ญาตจากสถาบ นอน ญาโตต ลาการและได ร บแจ งจากการประสานงานก บพน กงานอ ยการเจ าของคด   ุ           ั   ุ     ุ           ้  ั    ้                  ั   ั      ั       ้      ีแล ว   ้
ได ร บแจ งว าไม ทราบค าส  งอน ญาตด งกล าว ประกอบก บ สปน.ได ประสานเป นการภายในก บองค กรกระจาย   ้  ั    ้  ่   ่        ั ่   ุ     ั   ่           ั         ้        ็            ั     ์        
เส ยงและแพร ภาพสาธารณะแห งประเทศไทยซ  งม หน าท  ตาม  ี        ่            ่           ึ่  ี  ้  ี่    พ.ร.บ. ท ว สาธารณะฯ ในการสน บสน น ี ี                ั   ุ  
ค าใช จ ายเก  ยวก บข อพ พาทคด พ พาทระหว างบร ษ ทและ สปน.ได ร บแจ งว า ขณะน   ่    ้ ่    ี่    ั   ้   ิ      ี  ิ       ่     ิ  ั            ้  ั    ้  ่      ี้ สถาน โทรท ศน ท ว ไทย    ี     ั  ์  ี  ี   
อย  ระหว างการพ จารณาด าเน นการเตร ยมงบประมาณ  ู ่    ่       ิ          ิ        ี           เพ  อวางเป นเง นประก นฯ และค าใช จ ายในการด าเน น  ื่      ็     ิ      ั       ่    ้  ่            ิ 
กระบวนพ จารณาในช  นอน ญาโตต ลาการ เน  องจากเป นเง นจ านวนมาก จ งขอขยายระยะเวลาวาง        ิ        ั ้   ุ     ุ        ื่       ็     ิ             ึ                  เงนิประกนั
ฯ ด งกล าวออกไปอ ก   ั   ่         ี  60 ว นน บแต ว นท  ครบก าหนด  ั   ั   ่  ั  ี ่          

 21 ธันวาคม 2554  สถาบันอนุญาโตตุลาการนัดหมายคู่พิพาทมาเจรจาไกล่เกลี่ยท าความตกลงกัน        
โดยมมีตทิี่เสนอให้ทัง้สองฝ่ายพจิารณา คอื การชะลอการด าเนินขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ออกไป
ก่อนเพื่ อรอผลของข้อพิพาทหมายเลขด าที่  46/2550 เนื่ องจากเป็นประเด็นที่ เกี่ ยวโยงกันกับ                 
ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 และข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็น      
การตีความค่าปรบัในข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ด้วย อีกทัง้การรวมคดีทัง้สองเป็นไปได้ยาก        
โดยยงัคงมขีอ้โต้แยง้เรื่องอตัราการวางเงนิประกนัฯ ประกอบกบั ทัง้สองฝ่ายไม่ประสงค์ขอถอนค าเสนอ  
ขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 1/2550 นอกจากนี้ เพื่อให้ขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 46/2550 ด าเนินกระบวนการ
ต่อไปได้ จงึเสนอให้ทัง้สองฝ่ายไปพิจารณาการวางเงนิประกันฯ ในข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550     
ฝ่ายละ 10 ล้านบาท อนึ่ง บรษิัทได้วางเงนิประกันฯ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 ไปแล้ว      
เมื่อวนัที่ 10 มิถุนายน 2553 จ านวน 5,412,839.79 บาท (ค านวณตามทุนทรพัย์ที่แต่ละฝ่ายเรยีกร้อง    
โดยคิดค านวณจากฐานทุนทรัพย์ที่บริษัทเรียกร้องจ านวน 21,814,198,932 บาท) ยังคงเหลืออีก 
4,587,160.21 บาท 

 21 ธันวาคม 2554  บริษัทยื่นค าอุทธรณ์  ในคดีหมายเลขแดงที่  ค 7/2554 ต่อศาลปกครองสูงสุด          
กรณศีาลปกครองกลางมคี าสัง่คุม้ครองชัว่คราวหา้มมใิหบ้รษิทัท านิตกิรรมเกีย่วกบัโฉนดทีด่นิเลขที ่25168 
ต าบลบ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมคี าสัง่ชี้ขาดในข้อพพิาท
หมายเลขด าที ่46/2550 

 30 ธันวาคม 2554  สปน.มีหนังสือขอชะลอการด าเนินข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ออกไปก่อน     
เพื่อรอผลขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอมา 
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ปี 2555 17 มกราคม 2555 บรษิัทไดม้หีนังสอืขอชะลอการด าเนินขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 1/2550 เพื่อรอผลของ
ขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 46/2550 ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอมา ต่อมาสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
ได้มีค าสัง่ให้ชะลอการด าเนินข้อพิพาทหมายเลขด าที่  1/2550 ตามที่บริษัทและ สปน.เสนอไป              
และในวนัเดยีวกนั สปน.ได้วางเงนิประกนัฯ ของข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 จ านวน 100,000 บาท 
และเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 จ านวน 10,000,000 บาท พร้อมทัง้วางเงิน
ค่าใชจ้า่ยของทัง้สองคด ีคดลีะ 15,000 บาท 

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

13 กันยายน 2555  สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีหนังสือถึงบริษัทและสปน. เพื่อแจ้งประวัติของ
อนุญาโตตุลาการ ทัง้สองฝ่าย โดยแจ้งว่าหากบริษัท หรือ สปน. ประสงค์จะคัดค้านคุณสมบัติ               
ของอนุญาโตตุลาการอีกฝ่ายหนึ่งให้ยื่นค าคดัค้านเป็นหนังสือแสดงเหตุแห่งการคดัค้านมายงัสถาบนั
อนุญาโตตุลาการภายในเวลาที่ก าหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ได้ด าเนินการ         
ยื่นค าร้องแจ้งความประสงค์ไม่คัดค้านคุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายสปน. ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการจงึด าเนินการแจ้งต่ออนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายรบัทราบ    
และด าเนินกระบวนการพจิารณาต่อไป 

ปี 2556 27 พฤษภาคม 2556  คณะอนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ประสงค์         
จะแต่งตัง้เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยวธิกีารทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการก าหนดให้มคีวามพงึพอใจ
ตรงกันสูงสุด ให้แต่งตัง้ นายเสมอ อินทรศักดิ ์ซึ่งสถาบนัอนุญาโตตุลาการได้ทาบทาม และนายเสมอ  
อินทรศักดิ ์ได้ตอบรบัเป็นประธานอนุญาโตตุลาการแล้ว พร้อมแนบประวตัิอนุญาโตตุลาการส าหรบั      
การขึน้ทะเบยีนให้ทัง้สองฝ่ายทราบ หากฝ่ายใดมขีอ้คดัค้าน ขอให้ยื่นหนังสอืแสดงเหตุแห่งการคดัค้าน
ภายใน 15 วนั  

12 มิถนุายน 2556  อยัการผู้รบัมอบอ านาจฝ่าย สปน. ขอขยายเวลาการพจิารณาว่าจะคดัค้านประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการหรอืไม ่และสถาบนัอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาออกไป 15 วนั  

28 มิถุนายน 2556  อัยการผู้ร ับมอบอ านาจฝ่าย สปน. แถลงว่า สปน.ไม่มีข้อคัดค้านประธาน             
คณะอนุญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสทิธกิารคดัคา้นไวใ้นภายภาคหน้า หากตรวจสอบพบเหตุ
อนัท าใหส้ามารถคดัคา้นประธานอนุญาโตตุลาการได ้ 

19 สิงหาคม 2556  อยัการผู้รบัมอบอ านาจฝ่าย สปน. ยื่นค ารอ้งต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการว่ามขี้อมูล 
และข้อเท็จจรงิตามแบบประวัติยงัไม่แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริงของประธาน
อนุญาโตตุลาการเพิม่เตมิ  



26

   รายงานประจ าปี 2560                                                                       เอกสารแนบ 2  

 

หน้า 26  

20 กนัยายน 2556  นายเสมอ อินทรศกัดิ ์ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิม่เติม
ตามที่อยัการผู้รบัมอบอ านาจฝ่าย สปน. สอบถาม โดยสรุป ประธานอนุญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุตร   
ไมเ่คยถอืหุน้และหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทัผูเ้รยีกรอ้งกรณใีด ๆ มาก่อนทัง้สิน้  

8 ตุลาคม 2556  นางสาวมานิดา ซมิเมอรแ์มน อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิัทผู้เรยีกร้อง ได้ชี้แจงข้อมูล   
และขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิตามทีอ่ยัการผูร้บัมอบอ านาจฝ่าย สปน. ขอใหช้ีแ้จงเพื่อน ามาประกอบการพจิารณา
ใหมว่่า จะคดัคา้นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัหรอืไม ่ 

16 ตุลาคม 2556  บรษิทัไดร้อ้งขอความเป็นธรรมในการเรง่รดัการด าเนินกระบวนพจิารณาคดขีอ้พพิาทที ่
46/2550 ต่ออัยการสูงสุด เนื่องจากข้อพิพาทได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทตัง้แต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบัน      
รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 6 ปี แต่ขอ้พพิาทยงัไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการพจิารณาขอ้พพิาทแห่งคดไีด ้
จงึขอใหพ้นักงานอยัการผูร้บัมอบอ านาจฝ่าย สปน. ด าเนินกระบวนพจิารณาไปในทางทีถู่กต้องเป็นธรรม 
เพื่อใหก้ารพจิารณาวนิิจฉยัชีข้าดสามารถเริม่ตน้และเสรจ็สิน้ตามทีก่ฎหมายก าหนดต่อไป  

28 ธันวาคม 2556  ส านักระงบัข้อพิพาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ได้ส่งหนังสือแจ้งว่า เมื่อวนัที่          
6 ธนัวาคม 2556 สปน. ไดม้หีนังสอืขอคดัค้านประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั 
ในการด าเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในชัน้นี้ และขอให้มกีารตัง้อนุญาโตตุลาการแทนตาม
ขัน้ตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 

ปี 2557 14 มกราคม 2557  บรษิัทได้รบัหนังสือแจ้งจากส านักระงบัข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการว่า       
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิัท ได้มีหนังสือ         
ขอลาออกจากการเป็นอนุญาโตตุลาการ ในขอ้พพิาทระหว่างบรษิทัและ สปน. 

22 มกราคม 2557  บรษิัทได้รบัหนังสือแจ้งจากส านักระงบัข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการว่า       
เมื่อวันที่  15 มกราคม 2557 อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัท ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น
อนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาท  ระหว่าง บริษัทและสปน. และส านักระงับข้อพิพาทฯ  สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ได้มคี าสัง่ให้บรษิัทด าเนินการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุญาโตตุลาการ   
คนเดมิทีถ่อนตวั  

21 มีนาคม 2557  บรษิัทได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอแต่งตัง้ ศ.พิเศษ ดร. กมลชัย รตันสกาววงศ ์         
เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั  

8 กรกฎาคม 2557  สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้หีนังสอืแจง้มายงับรษิทัว่า เมื่อวนัที ่26 มถุินายน 2557 
สปน. ได้ยื่นค าแถลงว่าไม่ประสงค์จะคัดค้านอนุญาโตตุลาการของฝ่ายบรษิัท แต่สงวนสิทธิคัดค้าน      
หากตรวจพบเหตุอนัท าให้สามารถคดัค้านได้ในภายหลงั และทางสถาบนัอนุญาโตตุลาการได้ก าหนดวนั   
ใหอ้นุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัเสนอรายชื่อประธานอนุญาโตตุลาการคนกลาง จ านวน 3 คน ภายในวนัที ่
15 สงิหาคม 2557  
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8 สิงหาคม 2557  ไอทีวีได้ยื่นค าร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอสอบถามความคืบหน้าของ           
คดีข้อพิพาทเนื่องจากได้ยื่นข้อพิพาทตัง้แต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปี      
แต่ข้อพิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้ จึงขอให้ส านักงานระงบั         
ขอ้พพิาทอนุญาโตตุลาการกรุณาก าชบัฝ่าย สปน.ใหด้ าเนินคดขีอ้พพิาทดว้ยความรวดเรว็ เพื่อประโยชน์
แห่งความยตุธิรรม 

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

12 ธันวาคม 2557 นายสมบัติ เดียวอิศเรศ ได้ร ับการแต่งตัง้เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ         
อย่างเป็นทางการ คณะอนุญาโตตุลาการจึงได้ก าหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์           
กระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการ และวนันดัสบืพยานของคู่พพิาททัง้สองฝ่ายในปี พ.ศ.2558 

ปี 2558        2 มีนาคม 2558  บรษิทัได้ยื่นค ารอ้งขอถอนค าเสนอขอ้พพิาทที ่1/2550 เนื่องจากคดขีอ้พพิาทที่ 46/2550 
มปีระเดน็ขอ้พพิาททีค่รอบคลุมถงึประเดน็ขอ้พพิาทที ่1/2550 และคดขีอ้พพิาทที ่1/2550 เป็นขอ้พพิาทที่
เกดิขึน้ก่อนที ่สปน. จะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาเขา้รว่มงาน ฯ จงึไมจ่ าเป็นทีจ่ะต้องด าเนินคดใีนขอ้พพิาทที ่
1/2550 อกีต่อไป รวมทัง้ขอใหม้คี าสัง่คนืค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการใหแ้ก่ไอทวีเีป็นกรณพีเิศษ  

1 พฤษภาคม 2558  สปน. ยื่นค าร้องขอคัดค้านการถอนค าเสนอข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550          
โดยใหเ้หตุผลว่าหาก สปน. ยนิยอมตามการขอถอนขอ้พพิาทของไอทวี ีอาจเป็นผลเสยีต่อ สปน. เนื่องจาก 
สปน. ไดเ้รยีกรอ้งแยง้ไวใ้นขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 ว่าเป็นฟ้องซ้อนกบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่
1/2550 และคณะอนุญาโตตุลาการไดก้ าหนดเรือ่งน้ีไวเ้ป็นประเดน็ขอ้พพิาททีต่อ้งพจิารณาเรยีบรอ้ยแลว้ 

ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถ งวนัท่ี 15 กนัยายน 2558  คณะอนุญาโตตุลาการด าเนินกระบวน
พจิารณาสบืพยานบรษิทั และ สปน. โดยเสรจ็สิน้การสบืพยานของคู่พพิาททัง้สองฝ่ายในวนัที ่15 กนัยายน 
2558 

ปี 2559 1 กุมภาพันธ์ 2559   บรษิัทได้รบัส าเนาค าชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการซึ่งได้วินิจฉัยชี้ขาด         
คดขีอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 46/2550 (ขอ้พพิาทหมายเลขแดงที่ 1/2559) ฉบบัลงวนัที ่14 มกราคม 2559 
โดยมสีาระส าคญัดงัต่อไปนี้  

 การบอกเลกิสญัญาของ สปน. ไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

 ให ้สปน. ชดใชค้วามเสยีหายใหแ้ก่บรษิทั รวมจ านวน 2,890,345,205.48 บาท  

 เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ปรบัลด
ค่าตอบแทนตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2549 บรษิัทจงึต้องช าระค่าตอบแทน  
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ส่วนต่าง จ านวน 2,886,712,328.77 บาท ให้แก่ สปน. โดยถือว่า บรษิัทผดินัดช าระนับตัง้แต่วนัที ่    
4 มนีาคม  2550 จนถงึวนัที ่7 มนีาคม  2550 คดิเป็นดอกเบีย้จ านวน 3,632,876.77 บาท รวมเป็นเงนิ
ทีบ่รษิทัตอ้งช าระใหแ้ก่ สปน. เป็นเงนิจ านวน 2,890,345,205.48 บาท   

 บรษิทั และ สปน. ต่างมหีน้าที่จะต้องช าระหนี้ให้แก่กนัในจ านวนเงนิเท่ากนั คอื 2,890,345,205.48 
บาท ซึง่เมือ่หกักลบลบกนัแลว้ต่างฝ่ายจงึไมม่หีนี้ทีจ่ะตอ้งช าระแก่กนัและกนั  

29 เมษายน 2559   สปน.ยื่นค าร้องขอให้เพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดี
หมายเลขด าที ่46/2550 (คดหีมายเลขแดงที ่1/2559) ต่อศาลปกครองกลาง 

2 พฤศจิกายน 2559  ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ร ับค าร้องของ สปน. เป็นคดีหมายเลขด าที ่
620/2559 

ปี 2560 31 มีนาคม 2560    ส านักงานอนุญาโตตุลาการมหีนังสอืแจง้ให้ไอทวีวีางเงนิประกนัค่าป่วยการคณะ
อนุญาโตตุลาการส่วนทีเ่หลอืในคดขีอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 จ านวน 7,900,000 บาท (เจด็ลา้น
เกา้แสนบาทถว้น)  

8 พฤษภาคม 2560    ไอทีวียื่นค าร้องต่อส านักงานอนุญาโตตุลาการ ชี้แจงว่า ไอทีวีไม่ประสงค์
วางเงนิประกนัและยนืยนัว่าไม่ประสงคจ์ะด าเนินคดขีอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 อกีต่อไป 

9 พฤษภาคม 2560    บรษิทัยืน่ค าใหก้ารต่อศาลปกครองกลางในคดหีมายเลขด าที ่620/2559  

21 กันยายน 2560    สปน. ยื่นค าคัดค้านค าให้การแก่ศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขด าที ่
620/2559 

ในขณะนี้ ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 อยู่ระหว่างการพิจารณาของสถาบนัอนุญาโตตุลาการ   
ส่วนคดหีมายเลขด าที ่620/2559 อยูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

 
8. รายการระหว่างกนั 

โปรดดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิ หวัขอ้ที ่5 บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หน้า 20) 
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31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 8,099,952 27,830,311 5,086,908 5,458,108 11,188,357 
เงินลงทุนชัว่คราว 7 1,208,975,353         1,164,500,662        1,219,392,037        1,194,310,669         1,187,347,526         
ลูกหน้ีอ่ืน 8 8,362,851 8,417,730 65,563 38,697 36,384 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,225,438,156 1,200,748,703 1,224,544,508 1,199,807,474 1,198,572,267 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 690,012 736,948 781,154 
อุปกรณ์ 10 3,345 4,892 3,345 4,892 6,440 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 63,960 63,960 63,960 63,960 63,960 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 67,305 68,852 757,317 805,800 851,554 
รวมสินทรัพย์ 1,225,505,461         1,200,817,555        1,225,301,825        1,200,613,274         1,199,423,821         

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
ประมาณการคา่อนุญาตใหด้าํเนินการ
ส่วนต่างคา้งจ่ายและดอกเบ้ีย 19 2,890,345,205         2,890,345,205        2,890,345,205        2,890,345,205         6,756,831,620         

เจา้หน้ีอ่ืน 11 3,319,514 1,282,138 3,115,878 1,077,857 7,836,700 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,353,764 1,278,792 2,353,764 1,278,792 3,605,244 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,896,018,483         2,892,906,135        2,895,814,847        2,892,701,854         6,768,273,564         
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 2,012,007 1,144,803 2,012,007 1,144,803 2,132,435 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,012,007 1,144,803 2,012,007 1,144,803 2,132,435 
รวมหนีสิ้น  2,898,030,490         2,894,050,938        2,897,826,854        2,893,846,657         6,770,405,999         

ขาดทุนสะสมเกนิทุน
ทุนเรือนหุน้ 13
   ทุนจดทะเบียน 7,800,000,000 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         6,033,487,000         
ส่วนลดมูลคา่หุน้ 13 (174,296,959)          (174,296,959)         (174,296,959)         (174,296,959)          (174,296,959)          
ขาดทุนสะสม (7,539,763,100)       (7,557,002,637)       (7,539,763,100)       (7,557,002,637)       (11,438,701,960)     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,048,030 4,579,213 8,048,030 4,579,213 8,529,741 
ขาดทุนสะสมเกนิทุน (1,672,525,029)       (1,693,233,383)       (1,672,525,029)       (1,693,233,383)       (5,570,982,178)       
รวมหนีสิ้นสุทธิจากขาดทุนสะสมเกนิทุน 1,225,505,461         1,200,817,555        1,225,301,825        1,200,613,274         1,199,423,821         

งบการเงนิรวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงนิ

บริษทั ไอทีว ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4

10. งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบ้ียรับ 31,749,186             30,447,071             31,095,413             29,426,168             
รวมรายได้ 31,749,186             30,447,071             31,095,413             29,426,168             

ค่าใช้จ่าย
กลบัรายการประมาณการดอกเบ้ีย
   ของค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่าง 19 -                          (3,866,486,414)       -                          (3,866,486,414)       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15 7,017,643               7,531,222               6,317,193               6,466,374               
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 5 3,439,000               3,600,000               3,439,000               3,600,000               
รวมค่าใช้จ่าย 10,456,643             (3,855,355,192)       9,756,193               (3,856,420,040)       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          (46,937)                   (44,205)                   
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ 21,292,543             3,885,802,263        21,292,283             3,885,802,003        
ตน้ทุนทางการเงิน (4,655)                     (5,160)                     (4,395)                     (4,900)                     
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 21,287,888             3,885,797,103        21,287,888             3,885,797,103        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (4,048,351)              (4,097,779)              (4,048,351)              (4,097,779)              
กาํไรสําหรับปี 17,239,537             3,881,699,324        17,239,537             3,881,699,324        

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 17 0.01                        3.22                        0.01                        3.22                        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย
กาํไร(ขาดทุน)ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 8,908,477               (2,782,206)              8,908,477               (2,782,206)              
การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับ
   กาํไรท่ีรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนสาํหรับปี (4,572,456)              (2,155,954)              (4,572,456)              (2,155,954)              
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า
    เงินลงทุนเผ่ือขายก่อนภาษีเงินได้ 4,336,021               (4,938,160)              4,336,021               (4,938,160)              
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบ
   ของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 12 (867,204)                 987,632                  (867,204)                 987,632                  
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า
    เงินลงทุนเผ่ือขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,468,817               (3,950,528)              3,468,817               (3,950,528)              
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 3,468,817               (3,950,528)              3,468,817               (3,950,528)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 20,708,354             3,877,748,796        20,708,354             3,877,748,796        

บริษัท ไอทีวี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5
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หน่วย : บาท

การเปล่ียนแปลง รวม
ทุนเรือนหุน้ ในมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนลด ขาดทุน ยุติธรรมสุทธิของ ของส่วนของ รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สะสม เงินลงทุนเผื่อขาย ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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
        รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
            ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
            ในภายหลงั -                      -                    -                         (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 วนัที ่31 ธันวาคม 2559 6,033,487,000    (174,296,959)    (7,557,002,637)      4,579,213             4,579,213            (1,693,233,383)    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 6,033,487,000    (174,296,959)    (7,557,002,637)      4,579,213             4,579,213            (1,693,233,383)    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรสาํหรับปี -                      -                    17,239,537             -                        -                      17,239,537           
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
        รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
            ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
            ในภายหลงั -                      -                    -                         3,468,817             3,468,817            3,468,817             
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                    17,239,537             3,468,817             3,468,817            20,708,354           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 6,033,487,000    (174,296,959)    (7,539,763,100)      8,048,030             8,048,030            (1,672,525,029)    

งบการเงนิรวม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6
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หน่วย : บาท

การเปล่ียนแปลง รวม
ทุนเรือนหุน้ ในมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ
ท่ีออกและ ส่วนลด ขาดทุน ยติุธรรมสุทธิของ ของส่วนของ ผูถื้อหุน้

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ สะสม เงินลงทุนเผือ่ขาย ผูถื้อหุน้ ของบริษทั

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559
     - ตามที่รายงานไว้เดมิ 6,033,487,000  (174,296,959)  (11,438,602,783)  8,529,741            8,529,741           (5,570,883,001)  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
     นโยบายการบญัชี 3 -                     -                  (99,178)                 -                       -                      (99,178)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559
     - ปรับปรุงใหม่ 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
        รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
            ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
            ในภายหลงั -                     -                  -                        (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)  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560
     - ตามที่รายงานไว้เดมิ 6,033,487,000  (174,296,959)  (7,556,903,459)    4,579,213            4,579,213           (1,693,134,205)  
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
     นโยบายการบญัชี 3 -                     -                  (99,178)                 -                       -                      (99,178)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560
     - ปรับปรุงใหม่ 6,033,487,000  (174,296,959)  (7,557,002,637)    4,579,213            4,579,213           (1,693,233,383)  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรสาํหรับปี -                     -                  17,239,537           -                       -                      17,239,537         
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
        รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
            ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
            ในภายหลงั -                     -                  -                        3,468,817            3,468,817           3,468,817           
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                  17,239,537           3,468,817            3,468,817           20,708,354         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 6,033,487,000  (174,296,959)  (7,539,763,100)    8,048,030            8,048,030           (1,672,525,029)  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษทั ไอทีว ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 17,239,537              3,881,699,324         17,239,537              3,881,699,324         
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 10 1,547                       1,547                       1,547                       1,547                       
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบ้ียรับ (31,749,186)            (30,447,071)            (31,095,413)            (29,426,168)            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                          -                          46,937                     44,205                     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 4,048,351                4,097,779                4,048,351                4,097,779                
กลบัรายการประมาณการดอกเบี้ย
   ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่าง 19 -                          (3,866,486,414)       -                          (3,866,486,414)       

(10,459,751)            (11,134,835)            (9,759,041)              (10,069,727)            
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีอ่ืน (26,893)                   5,969,543                (26,866)                   (2,313)                     
เจา้หน้ีอ่ืน 2,037,376                (6,748,182)              2,038,021                (6,758,842)              
รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบ้ียรับ 31,830,958              30,910,998              31,095,413              29,426,168              
จ่ายภาษีเงินได้ (2,973,379)              (6,424,231)              (2,973,379)              (6,424,231)              
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 20,408,311              12,573,293              20,374,148              6,171,055                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ถอนเงินลงทุนในตราสารหน้ี -                          -                          10,000,000              17,500,000              
เงินลงทุนในตราสารหน้ี(เพิ่มขึ้น)ลดลง (40,138,670)            369,080                   (30,745,348)            (29,401,304)            
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (40,138,670)            369,080                   (20,745,348)            (11,901,304)            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (19,730,359)            12,942,373              (371,200)                 (5,730,249)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 27,830,311              14,887,938              5,458,108                11,188,357              
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดคงเหลือ 
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 6 8,099,952                27,830,311              5,086,908                5,458,108                

บริษัท ไอทีว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

9 
 

หมายเหตุ สารบญั    
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 เงินลงทุนชัว่คราว 
8 ลูกหน้ีอ่ืน 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10 อุปกรณ์ 
11 เจา้หน้ีอ่ืน 
12 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
13 ทุนเรือนหุน้และส่วนลดมูลค่าหุน้ 
14 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีสาํคญั 
15 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
16 ภาษีเงินได ้
17 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
18 เคร่ืองมือทางการเงิน 
19 ภาระผกูพนั ขอ้พิพาท และคดีความท่ีสาํคญั 
20 สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบับุคคลหรือกิจการภายนอก 
21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดถื้อปฏิบติั 
22 การอนุมติังบการเงิน 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

10 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ท่ี
อยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพลก็ซ์ ชั้นท่ี 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 (เดิมจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 1010 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900) 
 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปี ไดแ้ก่ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
และถือหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราร้อยละ 52.92 (31 ธันวาคม 2559: 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 ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 โดยบริษทัสรุปคดีความ         
ขอ้พิพาท คาํช้ีขาด และความคืบหนา้ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
บริษทั ลกัษณะธุรกจิ ประเทศ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  ทีก่จิการจัดตั้ง 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
   2560 2559 

บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จาํกดั ใหเ้ช่าป้ายโฆษณาอิเลก็ทรอนิกส์  ไทย 99.99 99.99 
(“อาร์ตแวร์”) และใหบ้ริการจดักิจกรรมทางการ    
 ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งและการผลิตรายการ    
 (ปัจจุบนัหยดุดาํเนินธุรกิจ)    
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2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 

งบการเงินและรูปแบบการนาํเสนองบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย 
(“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีรูปแบบการนาํเสนองบการเงินดงักล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาํคญัจากประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 
 
บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีได้ออก
ประกาศ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้นไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อการรายงาน และ/หรือ การเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงินสาํหรับรอบบญัชีปัจจุบนัของบริษทั 

 
(ข) เกณฑ์การวดัมูลค่า  
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  
-  หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 
(ค)     การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 

 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสาํคญัซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีเป็นเหตุ
ใหอ้าจมีการปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 การใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติในการประเมินการควบคุมผูไ้ดรั้บ 

         การลงทุน รวมถึงการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 การประมาณอายกุารใชง้านของอุปกรณ์ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 การประเมินมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากอุปกรณ์ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 การประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
(ง) ฐานะการเงินของบริษทั 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยงัคงมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 1,671 ลา้นบาท และ
ขาดทุนสะสมเกินทุนจาํนวน 1,673 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนีสิ้นหมนุเวียนสูงกว่าสินทรัพย์
หมนุเวียนจาํนวน 1,692 ล้านบาท  และขาดทุนสะสมเกินทุนจาํนวน 1,693 ล้านบาท) 
 
สรุปขอ้พิพาทท่ีบริษทัถูกเรียกร้องจากสํานกังานปลดัฯ ให้จ่ายชาํระค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่างและดอกเบ้ีย
ของค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่าง รวมถึงค่าปรับในการปรับเปล่ียนผงัรายการ ซ่ึงบริษทัได้ดาํเนินการตาม
ขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการในขอ้พิพาทหมายเลขดาํเลขท่ี 46/2550 ซ่ึงมีคาํช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559     
โดยสรุปคาํช้ีขาดไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 19 
 

(จ) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท เวน้แต่ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
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3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซ่ึงให้ทางเลือกเพิ่มเติมในการจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ แทนการใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีมูลค่ายติุธรรมเท่านั้น 
โดยใหป้รับปรุงยอ้นหลงังบการเงิน 
 
บริษทัเลือกใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แทนการใชว้ิธีราคาทุน 
มีผลให้นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงจากนโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ทาํให้
บริษทัตอ้งปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงิน ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการบางรายการ ดงัน้ี (ไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินรวม) 
 

    หน่วย : พนับาท 
   ผลกระทบจาก   
 ตามท่ี  การเปล่ียนแปลง  ตามท่ี 
 รายงานไวเ้ดิม  นโยบายการบญัชี  ปรับปรุงใหม่ 
งบแสดงฐานะการเงิน       
ยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2559   
      

สินทรัพย์   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 880 (99)  781 
ขาดทุนสะสมเกนิทุน      
ขาดทุนสะสม (11,438,603) (99)  (11,438,702) 
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    หน่วย : พนับาท 
   ผลกระทบจาก   
 ตามท่ี  การเปล่ียนแปลง  ตามท่ี 
 รายงานไวเ้ดิม  นโยบายการบญัชี  ปรับปรุงใหม่ 
     
งบแสดงฐานะการเงิน      
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559   
      

สินทรัพย์   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 836 (99)  737 
ขาดทุนสะสมเกนิทุน      
ขาดทุนสะสม (7,556,904) (99)  (7,557,003) 
     
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559    
      

กาํไรขาดทุน     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 44 (44)  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 44  44 
กาํไรสําหรับปี 3,881,699 -  3,881,699 
     
งบกระแสเงินสด     
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559    
      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน    
กาํไรสาํหรับปี 3,881,699 -  3,881,699 
รายการปรับปรุง     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 44 (44)  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 44  44 
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 6,171 - 6,171 
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4 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย และเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
ท่ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
 
บริษทัย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สีย
ในผลตอบแทนจากการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้น ซ่ึงผลตอบแทนดงักล่าวผนัแปรไปตามผลตอบแทนของ
กิจการดงักล่าว และบริษทัสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของ
กิจการนั้นได ้งบการเงินของบริษทัย่อยและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดใ้ชน้โยบายเดียวกนักบัของบริษทั 
  

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือมีการสูญเสียอาํนาจควบคุม บริษทัจะตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัยอ่ย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุม และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการ
สูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอาํนาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
หรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 
 ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก

รายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงิน 
 
 (ข) การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุด มูลค่ายุติธรรม
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 
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(ค) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ่เรียก 
 

 (ง) ลูกหน้ีอ่ืน 
 
ลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

 (จ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย  
 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
 
ตราสารหน้ีซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่า
ในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขายในตลาด ขณะปิดทาํการ ณ 
วนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการ
ท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคย
บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึก
ดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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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 
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 (ฏ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน 

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

5 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 
กลุ่มบริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (“อินทชั”) ซ่ึงตั้งอยูใ่นประเทศไทย บริษทัใหญ่
ดงักล่าวถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 52.92 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 52.92) จาํนวน
หุน้ท่ีเหลือร้อยละ 47.08 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 47.08) ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
รายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับริษทัในกลุ่มอินทชั เช่น บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูบ้ริหารและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน     
ของกลุ่มอินทชั จะแสดงเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

21 
 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการคา้ตามปกติกบับริษทัใหญ่และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัไดคิ้ด
ราคาซ้ือ/ขายสินคา้และค่าบริการกบับริษทัใหญ่และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามราคาท่ีเทียบเท่ากบัราคาท่ีคิดกบั
บุคคลภายนอก โดยมีเง่ือนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ 
 
รายการท่ีสาํคญัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปได้
ดงัน้ี 
 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2559  2560  2559 
        

ผลประโยชน์ระยะส้ัน      
ค่าตอบแทนกรรมการ 3,439 3,600  3,439 3,600 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน ซ่ึงจ่ายใหป้ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของ
บริษทั 
 

6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
        

เงินสดในมือ 8 8 8 8 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 8,092 27,822 5,079 5,450 
รวม 8,100 27,830 5,087 5,458 
 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียร้อยละ 0.23 ต่อปี (2559: ร้อยละ 
0.74 ต่อปี) ในงบการเงินรวม และร้อยละ 0.12 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.32 ต่อปี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

22 
 

7 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
        

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,198,915 1,158,777 1,209,332 1,188,587 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 10,060  5,724  10,060  5,724 
รวม 1,208,975 1,164,501 1,219,392 1,194,311 
 
ผลตอบแทนจากการลงทุนประจาํปี 2560 ร้อยละ 2.94 (2559: ร้อยละ 2.05)  
 
บริษทัไดว้า่จา้งบริษทัหลกัทรัพย ์2 แห่ง ใหเ้ป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนใหก้บับริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 20 (ง) 

 
8 ลูกหนีอ่ื้น 
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
        

ดอกเบ้ียคา้งรับ 8,287  8,369  -  - 
ภาษีมูลค่าเพิ่มระหวา่งขอคืน 69  27  59  27 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ และอ่ืน ๆ 7  22  7  12 
รวม 8,363 8,418 66 39 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

23 
 

9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 836 880 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี – หมายเหตุขอ้ 3 (99) (99) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม – ตามท่ีปรับปรุงใหม่ 737 781 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สีย (47) (44) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 690 737 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (พันบาท)  (พันบาท) 
           
อาร์ตแวร์ 99.99 99.99  25,000 25,000 25,000  25,000 690 737 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า      (24,310)  (24,263) - - 
สุทธิ      690  737 690 737 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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10 อุปกรณ์ 
 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อุปกรณ์สาํนกังาน 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 8 
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 
  

ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 8 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 8 
  

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (3) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (2) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (5) 
  

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 3 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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11 เจ้าหนีอ่ื้น 
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
        

ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและธุรกิจคา้งจ่าย 2,611  576  2,611  576 
ค่าสอบบญัชีคา้งจ่าย 495  495  450  450 
ค่าจดัการกองทุนและ        
  รับฝากหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 159  159  -  - 
อ่ืน ๆ 55  52  55  52 
รวม 3,320 1,282 3,116 1,078 
 

12 หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี 
 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
   หน่วย : พนับาท 
   งบการเงนิรวมและ 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
     2560  2559 
        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   2,012 1,145 
รวม   2,012 1,145 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทั้งจาํนวนตามวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงิน 
 
รายละเอียดและการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (ก่อนรายการหักกลบลบกนัของยอดดุลท่ีมีกบั
หน่วยงานเก็บภาษีเดียวกนั) ประกอบดว้ย หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ
ของเงินลงทุนเผือ่ขาย ดงัน้ี 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

26 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและ 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี  
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 2,132 
รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (987) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,145 
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,145 
รายการท่ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 867 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2,012 
 

13 ทุนเรือนหุ้นและส่วนลดมูลค่าหุ้น 
 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   จาํนวนหุน้ท่ี       
 จาํนวนหุน้  จาํหน่ายและ    ส่วนลด   
 จดทะเบียน  ชาํระแลว้  หุน้สามญั  มูลค่าหุน้  รวม 
 (พันหุ้น)  (พันหุ้น)  (พันบาท)  (พันบาท)  (พันบาท) 
  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 1,560,000 1,206,697 6,033,487 (174,297) 5,859,190 
         

  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 1,560,000 1,206,697 6,033,487 (174,297) 5,859,190 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 1,560 ลา้นหุน้ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559: 1,560 
ล้านหุ้น) ซ่ึงมีราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559: หุ้นละ 5 บาท) 

 
14 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุมทีสํ่าคญั 

 
บริษทัไม่มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีสาํคญั เน่ืองจากบริษทัลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในตราสารหน้ี
ท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายท่ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 100 
ตามลาํดบั 



55

บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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15 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 

   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2559  2560  2559 
        

ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและธุรกิจ 3,943 4,527 3,943 4,527 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 915 914 915 914 
ค่าจดัการกองทุนและรับฝากหลกัทรัพย ์ 642 679 - - 
ค่าสอบบญัชี 495 495 450 450 
อ่ืน ๆ 1,023 916 1,009 575 
รวม 7,018 7,531 6,317 6,466 

 
16 ภาษเีงนิได้ 

 
ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่าง
จากผลคูณของขาดทุนทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษีดงัน้ี 
 
   หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2559  2560  2559 
        

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 21,288  3,885,797  21,288  3,885,797 
อตัราภาษี (ร้อยละ) 20  20  20  20 
ผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบั        
อตัราภาษีท่ีใช ้
ผลกระทบจากรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 

4,258  777,159  4,258  777,159 

  ท่ีไม่สามารถหกัภาษีไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้        
  ต่างงวดกนัระหวา่งบญัชีและภาษี (210)  (773,061)  (210)  (773,061) 
ภาษเีงนิได้ทีบ่นัทกึในกาํไรหรือขาดทุน 4,048  4,098  4,048  4,098 
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (ร้อยละ) 19.0  0.1  19.0  0.1 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
 ก่อน  ค่าใชจ่้าย  สุทธิจาก 
 ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
      

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 5,724 (1,145) 4,579 
    

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 10,060 (2,012) 8,048 
 
อัตราภาษเีงินได้นิติบคุคล 
 
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 
 

17 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของ

ผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2559  2560  2559 
        

กาํไรสุทธิสาํหรับปี (พันบาท) 17,240 3,881,699 17,240  3,881,699 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ (พันหน่วย) 1,206,697 1,206,697 1,206,697  1,206,697 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.01  3.22  0.01  3.22 
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18 เคร่ืองมือทางการเงนิ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 

มูลค่ายติุธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีอ่ืน สาํรอง
เผื่อค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่างคา้งจ่ายและดอกเบ้ีย เจา้หน้ีอ่ืน และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย มีมูลค่า
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบกาํหนดท่ีสั้น          
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม มีดงัน้ี 
 

   หน่วย : พนับาท 
   งบการเงนิรวม 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559          
สินทรัพย์หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,164,501  -  1,164,501  -  1,164,501 

          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560          
สินทรัพย์หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,208,975  -  1,208,975  -  1,208,975 

 

   หน่วย : พนับาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559          
สินทรัพย์หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,194,311  -  1,194,311  -  1,194,311 

          

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560          
สินทรัพย์หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,219,392  -  1,219,392  -  1,219,392 
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กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายซ่ึงอยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาด โดยอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขายในตลาดตราสารหน้ีไทย ขณะปิดทาํการ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

19 ภาระผูกพนั ข้อพพิาท และคดคีวามทีสํ่าคญั 
 
19.1 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 

 
2. กรณีที่บริษัทเป็นผู้ถูกเรียกร้อง โดยสาํนกังานปลดัฯ เรียกร้องใหบ้ริษทัชาํระหน้ีค่าปรับผงัรายการ ค่าอนุญาต

ใหด้าํเนินการส่วนต่าง ค่าดอกเบ้ีย และมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีส่งมอบไม่ครบ รวมกว่าแสนลา้นบาทต่อศาลปกครอง
กลางในคดีดาํเลขท่ี 640/2550  ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํสั่งใหจ้าํหน่ายคดี
เพื่อใหคู่้สัญญาไปดาํเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการในขอ้พิพาทเลขท่ี 1/2550 
และ 46/2550 ต่อไป 

 
ทั้งน้ีคดีขอ้พิพาทหมายเลขดาํเลขท่ี 46/2550 ไดมี้คาํช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 โดยสรุปคาํช้ีขาดไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 19.2 
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19.2 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 

 
วนัที ่27 เมษายน 2547 สาํนกังานปลดัฯ ไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลปกครองกลาง (ชั้นตน้) เพื่อขอใหเ้พิกถอนคาํช้ีขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการดงักล่าว 
 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางได้มีคาํพิพากษาให้เพิกถอนคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ทั้งฉบบั 
 
วนัที ่7 มิถุนายน  2549 บริษทัไดย้ืน่อุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด 
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วนัที ่13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้คาํพิพากษายนืตามคาํพิพากษาของศาลปกครองกลางท่ีเพิกถอนคาํช้ีขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัท่ี 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบบัซ่ึงมีผลทาํให้บริษทัตอ้งกลบัไปผกูพนัตามเง่ือนไขของ
สญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการต่อไปโดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
1. ดาํเนินการปรับผงัรายการให้เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ ขอ้ 11 ท่ีกาํหนดให้รายการข่าวสารคดีและ

สารประโยชน์จะตอ้งออกอากาศรวมกนัไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 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 ต่อปีโดยคาํนวณเป็นรายวนัตามจาํนวน
วนัท่ีชาํระล่าชา้ 

3. ให้บริษทัชาํระค่าปรับในอตัราร้อยละ 10 ของค่าอนุญาตให้ดาํเนินการท่ีสํานกังานปลดัฯ จะไดรั้บในปีนั้น ๆ     
โดยคิดเป็นรายวนัตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการขอ้ 11 วรรคสองจากกรณีท่ีบริษทัดาํเนินการเร่ืองผงัรายการ   
ไม่เป็นไปตามขอ้ 11 วรรคหน่ึงตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2547 จนถึงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2549 ซ่ึงสาํนกังานปลดัฯ       
ไดเ้รียกร้องมาเป็นจาํนวนเงิน 97,760 ลา้นบาท (บริษทัไดด้าํเนินการปรับผงัรายการตามคาํพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดตั้งแต่วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2549) 

 
ทั้งน้ีสํานักงานปลดัฯ แจ้งว่าหากบริษทัไม่ชาํระเงินจาํนวนดังกล่าวภายใน 45 วนันับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้ง           
(วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2549) สาํนกังานปลดัฯ จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดในสญัญาอนุญาตใหด้าํเนินการ และขอ้กฎหมาย
ต่อไป 
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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” 

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



63

บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

35 
 

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. ขอใหศ้าลปกครองกลางมีคาํสั่งระงบัการใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการ ของสาํนกังานปลดัฯ ใน

กรณีท่ีบริษทัยงัมิไดช้าํระค่าปรับจากการปรับผงัรายการและดอกเบ้ียในค่าส่วนต่างจาํนวนประมาณหน่ึงแสน
ลา้นบาท จนกวา่คณะอนุญาโตตุลาการจะไดมี้คาํช้ีขาดและขอ้พิพาทดงักล่าวถึงท่ีสุดตามกฎหมาย 

2. ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งกาํหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษทัชาํระค่าอนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่าง จาํนวน 
2,210 ลา้นบาท ใหแ้ก่สาํนกังานปลดัฯ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีศาลไดมี้คาํสัง่ในเร่ืองน้ี 

 
วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2550 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํสั่งไม่รับคาํร้องขอใหศ้าลกาํหนดมาตรการหรือวิธีการคุม้ครอง
เพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวและคาํร้องขอไต่สวนฉุกเฉินท่ีบริษทัไดย้ืน่ต่อศาลปกครองกลาง โดยมีขอ้วินิจฉยัว่า การท่ี
สาํนกังานปลดัฯ จะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหด้าํเนินการนั้น หากบริษทัเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบ       
ก็ยอ่มมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดงักล่าวได ้ ส่วนกรณีท่ีสาํนกังานปลดัฯ เรียกใหผู้ร้้อง (บริษทั) 
ชาํระค่าปรับและดอกเบ้ียค่าอนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่างรวมทั้งขอใหศ้าลกาํหนดระยะเวลาเพื่อใหบ้ริษทัสามารถ
ชาํระค่าอนุญาตใหด้าํเนินการจาํนวน 2,210 ลา้นบาท ใหแ้ก่สาํนกังานปลดัฯภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีศาลไดมี้คาํสั่ง
นั้น ศาลเห็นวา่ เป็นกรณีระหว่างบริษทัและสาํนกังานปลดัฯ ท่ีจะเจรจาตกลงกนั และหากบริษทัเห็นว่าไม่ตอ้งชาํระ
หรือขอผอ่นผนัการชาํระหน้ีก็เป็นสิทธิท่ีดาํเนินการไปตามขั้นตอนของสัญญาและกระบวนการตามกฎหมายต่อไป 
จึงไม่มีเหตุอนัสมควรท่ีศาลจะมีคาํสั่งกาํหนดมาตรการหรือวิธีการคุม้ครองประโยชน์ของบริษทัขณะดาํเนินการ         
ซ่ึงคาํสัง่ศาลปกครองกลางดงักล่าวใหถื้อเป็นท่ีสุดโดยบริษทัไม่อาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวได ้
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วนัที่ 7 มีนาคม 2550 สาํนกังานปลดัฯ มีหนงัสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการและแจง้ใหบ้ริษทัดาํเนินการ
ชาํระหน้ีและส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีบริษทัมีไวใ้ช้ในการดาํเนินกิจการตามสัญญาอนุญาตให้ดาํเนินการ คืนให้แก่
สาํนกังานปลดัฯ ภายในเวลาท่ีสาํนกังานปลดัฯ 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 677 ลา้นบาท (นบัจากวนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีคาํช้ีขาดจนถึงวนัท่ี 7 มีนาคม 2550) ค่าดอกเบ้ียของ     
ค่าอนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่างจาํนวน 562 ลา้นบาท (นบัจากวนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีคาํช้ีขาดจนถึงวนัท่ีฟ้อง
คดีวนัท่ี 30 มีนาคม 2550) ค่าปรับผงัรายการจาํนวน 97,760 ลา้นบาท และมูลค่าทรัพยสิ์นส่งมอบไม่ครบจาํนวน   
656 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีส่งมอบไม่ครบนบัแต่วนัฟ้องจนกว่าจะ
ชาํระเงินเสร็จส้ินซ่ึงกรณีมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีส่งมอบไม่ครบเป็นประเด็นใหม่ท่ีสํานกังานปลดัฯ ไม่เคยเรียกร้องให้
บริษทัชาํระหน้ีมาก่อนรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 101,865 ลา้นบาท 
 

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 ) 
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วันที่ 22 มิถุนายน 2550 ศาลปกครองกลางได้มีคาํสั่งให้จาํหน่ายคดีหมายเลขดาํท่ี 640/2550 ท่ีสาํนักงาน
ปลดัฯ เป็นผูฟ้้องคดีเรียกร้องให้บริษทัชาํระค่าอนุญาตให้ดาํเนินการส่วนต่างดอกเบ้ียค่าปรับผงัรายการ
มูลค่าทรัพยสิ์นที่ส่งมอบไม่ครบเพื่อให้คู่สัญญาไปดาํเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กาํหนดไวใ้น
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 

 

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 
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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 
 
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 
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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 
 
วนัที่ 3 มีนาคม 2551 บริษทัยืน่คาํร้องขอต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเพื่อรวมการพิจารณาขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 
1/2550 และ ขอ้พิพาทหมายเลขดาํท่ี 46/2550  
 
วนัที่ 7 มีนาคม 2551 บริษทัไดย้ืน่คาํร้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการซ่ึงเป็นตวัแทนของฝ่ายบริษทัทั้ง 2 คดีและไดรั้บ
อนุมติัแลว้ 
 
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 
  



68

บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 

40 
 

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
เสนอให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณา คือ การชะลอการดาํเนินขอ้พิพาทท่ี 1/2550 ออกไปก่อนเพื่อรอผลของขอ้พิพาทท่ี 
46/2550 เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีเก่ียวโยงกนักบั ขอ้พิพาทท่ี 46/2550 และขอ้พิพาทท่ี 46/2550 มีเน้ือหาครอบคลุม
ประเด็นการตีความค่าปรับในขอ้พิพาทท่ี 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 
 
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 
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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  
 
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 
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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  
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 อยัการผูรั้บมอบอาํนาจฝ่ายสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือถึงสถาบนั
อนุญาโตตุลาการขอขยายระยะเวลายืน่คดัคา้นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัออกไปอีก 30 วนั และวนัท่ี 26 มิถุนายน 
2557 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมีหนงัสือแจง้บริษทักรณีมีคาํสั่งอนุญาตให้ สาํนกังานปลดัฯ ขยายระยะเวลายื่นคาํ
คดัคา้นอนุญาโตตุลาการออกไปถึงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2557 
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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 
 
วนัที ่3 เมษายน 2558 สาํนกังานปลดัฯ ยืน่หนงัสือแจง้ขอขยายระยะเวลายืน่คาํคดัคา้นคาํร้องขอถอนคาํเสนอขอ้พิพาท
ท่ี 1/2550 ออกไป 30 วนั 
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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 
 
วันที่ 29 เมษายน 2559 สปน. ได้ยื่นคาํร้องคดัคา้นคาํช้ีขาดในขอ้พิพาทหมายเลขแดงท่ี 1/2559 ของคณะ
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 
 
วนัที ่2 พฤศจิกายน 2559 ศาลปกครองกลางไดมี้คาํสัง่รับคาํร้องดงักล่าว เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 620/2559 
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วนัที ่9 พฤษภาคม 2560 ไอทีวีไดย้ืน่คาํใหก้ารในคดีหมายเลขดาํท่ี 620/2559 ต่อศาลปกครองกลาง 
 
ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นกระบวนการทางศาลปกครองกลาง 

 
(ข) การบนัทกึบญัชีกรณข้ีอพพิาทและคดคีวามระหว่างบริษทักบัสํานักงานปลดัฯ 

 
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัไดรั้บสําเนาคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการไดมี้        
คาํช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 โดยสรุปไวต้ามท่ีปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 19.2 (ก) 
 
คาํช้ีขาดมีผลเป็นท่ีสุดและผกูพนัไอทีวี และ สปน. แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดอาจใชสิ้ทธิยืน่คาํร้องต่อศาลท่ีมีเขตอาํนาจขอให้
เพิกถอนคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได ้อยา่งไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 สปน. ไดย้ืน่คาํร้องคดัคา้นคาํช้ี
ขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางไดมี้คาํสั่งรับคาํร้องดงักล่าว เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 620/2559 
ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นกระบวนการทางศาลปกครองกลาง 
 
อยา่งไรก็ตามในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 บริษทัไดพ้ิจารณาทบทวนประมาณการค่าอนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่างคา้ง
จ่ายพร้อมดอกเบ้ีย ท่ีบริษทัตอ้งชาํระใหแ้ก่ สปน. ตามคาํช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ประกอบกบัความเห็นของท่ี
ปรึกษากฏหมายอิสระ ซ่ึงไอทีวีไดรั้บมาในเดือนกรกฎาคม 2559 เห็นวา่ ประมาณการหน้ีสินซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาทท่ี
ทางบริษทัไดป้ระมาณการและรับรู้ไวใ้นงบการเงินนั้น มีจาํนวนท่ีสูงเกินกว่าประมาณการหน้ีสินตามคาํช้ีขาดฯ ดงันั้น
บริษทัจึงถือคาํช้ีขาดฯ เป็นประมาณการท่ีดีท่ีสุดสาํหรับการบนัทึกบญัชี และไดป้รับปรุงประมาณการหน้ีสินโดยปรับ
ลดรายการบญัชีประมาณการค่าอนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่างคา้งจ่ายและดอกเบ้ียลงเหลือจาํนวน 2,890 ลา้นบาท โดย
บริษทัไดรั้บรู้ส่วนท่ีปรับลดลงจาํนวนเงิน 3,8 ลา้นบาท เป็นรายการกลบัรายการประมาณการดอกเบ้ียของสัญญา
อนุญาตใหด้าํเนินการส่วนต่างในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
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20 สัญญาสําคญัทีท่าํกบับุคคลหรือกจิการภายนอก 
 

ก) วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2555 บริษทัไดท้าํสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษากฏหมายกบับริษทัแห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้นงานบริการ
ใหค้าํปรึกษาและดาํเนินงานดา้นกฏหมาย เป็นเงิน 5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัจ่ายค่าบริการ
แลว้เป็นเงิน 4.43 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559: 3.65 ล้านบาท) ส่วนท่ีเหลือจ่ายตามความคืบหนา้ของ
งานตามสญัญา 
 

ข) วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555 บริษทัไดท้าํสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษากฏหมายกบับริษทัแห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้นงานบริการ
ให้คาํปรึกษาและดาํเนินงานดา้นกฏหมายสาํหรับงานคดีหรือเม่ือมีคาํช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ เป็นเงิน 35 ลา้น
บาท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัจ่ายค่าบริการไปแลว้เป็นเงิน 23.87 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2559: 23.87 ล้านบาท) ส่วนท่ีเหลือจ่ายตามความคืบหนา้ของสัญญาตามท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัและ
ภายหลงัมีคาํช้ีขาดอนุญาโตตุลาการจนกวา่คดีจะส้ินสุด 
 

ค) วนัท่ี 4 สิงหาคม 2559 บริษทัไดท้าํสญัญาวา่จา้งท่ีปรึกษากฏหมายและทนายความกบับริษทัแห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้น
งานบริการให้คาํปรึกษาและดาํเนินงานดา้นกฏหมายสําหรับคดีหมายเลขดาํท่ี 620/2559 ในชั้นศาลปกครอง
กลางและศาลปกครองสูงสุด เป็นเงิน 1 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัจ่ายค่าบริการแลว้เป็นเงิน 
0.70 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559: 0.55 ล้านบาท) ส่วนท่ีเหลือจ่ายตามความคืบหนา้ของงานตาม
สญัญา 
 

ง)  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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21 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ถือปฏบิตัิ 
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป อยา่งไรก็ตามปัจจุบนักลุ่มบริษทัยงัไม่ไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐาน
ดงักล่าวท่ีออกและปรับปรุงใหม่ เน่ืองจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ ทั้งน้ีมาตรฐานท่ีออกและปรับปรุงใหม่ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์พนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560)  ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี เร่ือง 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 
การตคีวามมาตรฐาน  
  การรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ  
 และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุง 
 สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) 
 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
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บริษัท ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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การตคีวามมาตรฐาน  
  การรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2560) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
 และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใชแ้ละ
ถือปฏิบติั โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่อ         
งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

22  การอนุมัตงิบการเงนิ 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 
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