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1. ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั  

ช่ือบริษทั :   บริษทั ไอทีวี จ ากดั (มหาชน)  
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ :  เคยประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ (UHF) ภายใต้

สญัญาเขา้ร่วมงานและด าเนินการสถานีวิทยุโทรทศัน์ระบบ ยู เอช เอฟ 
(สญัญาเขา้รว่มงานฯ) ในลกัษณะ สรา้ง-โอน-ด าเนินงานทีท่ ากบัส านกังาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 เป็น
ระยะเวลา 30 ปี สิน้สุดวนัที ่3 กรกฎาคม 2568 โดยใชช้ื่อ สถานีโทรทศัน์ 
ไอทวี ี 

สถานะปัจจุบนั :  ตัง้แต่วนัที ่7 มนีาคม 2550 เวลา 24.00 น. บรษิทัจ าเป็นตอ้งหยดุการประกอบ
ธุรกจิ สถานีโทรทศัน์ไอทวี ีสบืเนื่องมาจากการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ 
ของ สปน. และต่อมา คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มมีตใิห ้     
เพิกถอนหุ้นสามญัของบรษิัทจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน โดยมผีล
ตัง้แต่วนัที ่24 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป  

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่349 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 30 ถนน
วภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107541000042 
เวบ็ไซตบ์รษิทั : www.itv.co.th  
โทรศพัท ์ : (66) 2118 6967, (66) 2118 6938 
โทรสาร : (66) 2118 6943 
ทนุจดทะเบยีน : 7,800,000,000 บาท 
ทนุทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : 6,033,487,000 บาท 
มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้ : 5 บาท 

 

1.2 ขอ้มลูทัว่ไปบรษิทัในเครอื 

ช่ือบริษทั : บริษทั อารต์แวร ์มีเดีย จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ใหเ้ชา่อปุกรณ์ผลติรายการวทิยโุทรทศัน์ ผลติรายการโทรทศัน์   

  ซือ้/ขาย ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์และจดักจิกรรมการตลาดอืน่ๆ 
สถานะปัจจุบนั : 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 
ทนุจดทะเบยีน : 25,000,000 บาท 
ทนุทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : 25,000,000 บาท 
มลูคา่ทีต่ราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 
สดัสว่นการถอืหุน้ของไอทวี ี : รอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 

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


   รายงานประจ าปี 2561                                                                       

2 
 

1.3 ผูถ้อืหุน้ 

 1.3.1 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 รายแรกของบรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนลา่สดุ วนัที ่
15 มนีาคม 2561 จดัท าโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ปรากฎดงันี้ 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % ถือหุ้น 
1 บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)  638,602,846  52.92 
2 GOLDMAN SACHS AND CO LLC 52,220,694  4.33 
3 นายณฤทธิ ์เจยีอาภา 26,628,000 2.21 
4 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 23,117,100  1.92 
5 บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก 17,482,400  1.45 
6 UOB KAY HIAN (HONGKONG) LIMITED-Client Account 14,785,990  1.23 
7 บรษิทั แสงเอน็เตอรไ์พรส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 10,000,000 0.83 
8 นายวนิยั คล่องประกจิ 8,171,300 0.68 
9 นายประเสรฐิ โลหะวบิลูยท์รพัย ์ 7,060,000 0.59 
10 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 6,895,000 0.57 

1.3.2 กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรอืการด าเนินงานของ
บรษิทั คอื บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ที่
ถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ไดแ้ก ่

รายช่ือผู้ถือหุ้น(1) จ านวน (หุ้น) % ถือหุ้น 

Singtel Global Investment Pte. Ltd.(2) 673,348,264 21.00 

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 509,766,840 15.90 

บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั(3) 381,063,676 11.88 

หมายเหต:ุ  

(1)   รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุดวันที่ 17 สิงหาคม 2561 จัดท าโดย บรษิัท   
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (นายทะเบยีนหลกัทรพัย)์  

 (2)  Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบรษิทัยอ่ยทางออ้มของ Singapore Telecommunications Ltd. 
 (3)   สามารถทราบขอ้มลูนกัลงทนุในบรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั ไดใ้นเวบ็ไซต ์www.set.or.th  

1.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

  บรษิัทไม่สามารถจ่ายเงนิปันผล เนื่องจากตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 ยงัมขีาดทุนสะสม จ านวน 7,522,015,831 บาท ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบั ขอ้ 42 ของบรษิทัระบุว่า หา้มบรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากก าไร 
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2. รายละเอียดคณะกรรมการบริษทั 
ช่ือ – สกลุ                 นายสมคิด หวงัเชิดชูวงศ ์ 

(ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2550 ครบวาระและ
ถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการเป็นครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2561) 

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อาย/ุ ปี  61 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)  -ไมม่-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั -ไมม่-ี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  เนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภาแหง่ประเทศไทย 

ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Director Accreditation Program 50/2006 

ประสบการณ์ท างาน   
2550 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม บมจ.ไอทวี ี
2539 – ปัจจบุนั  ทนายความ ส านกังานกฎหมายสวุฒัน์สมคดิ 
2534 – 2538 ทนายความ ส านกักฎหมายอุดมวฒันา 
2532 – 2533 ทนายความ ส านกักฎหมายและธุรกจิ ดร.สธุาบด ีสตัตบุศย ์
2525 – 2531 ทนายความ ส านกักฎหมาย วคิเคอรี ่ประพนธ ์ประมวลและสธุ ี
2523 – 2524 ทนายความ ส านกักฎหมายเกรยีงศกัดิแ์ละสญัญา 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมาย -ไมม่-ี 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

ช่ือ - สกลุ  นายสพุจน์ วาทิตตพ์นัธุ์ 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2560)  

ต าแหน่ง  รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อายุ/ ปี  69 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)  -ไมม่-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั -ไมม่-ี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ท างาน  
2560 – ปัจจบุนั    รองประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม บมจ.ไอทวี ี
2540 – 2553    ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ านวยการ/รองกรรมการผูอ้ านวยการ สว่นงานกฎหมาย  

บรษิทั แอดวานซอ์นิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
2538 – 2540   ผูจ้ดัการฝ่ายคดแีละบงัคบัคด ีบรษิทั ชนิวตัรคอมพวิเตอร ์แอนด์ 

คอมมนูิเคชัน่ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2524 – 2537   ทนายความ ส านกังานธรม์สาร 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมาย -ไมม่-ี 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 
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ช่ือ - สกลุ    นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2550 ครบวาระและ
ถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559) 

ต าแหน่ง    กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 
อายุ/ ปี     51 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)   -ไมม่-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั -ไมม่-ี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ  ปรญิญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั                             

Director Accreditation Program 75/2008 
ประสบการณ์ท างาน  
2550 – ปัจจบุนั    กรรมการ บมจ.ไอทวี ี
2550 – 2557   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอทวี ี
2548 – 2549    ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ บจ. บุญรอดเทรดดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2546 – 2548    รบัจา้งอสิระในดา้นบญัชแีละธรุกจิ 
2542 – 2546    ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. L.T.U. Apparels 
2541 – 2542    Financial Controller บจ. ฟาตมิาบรอดคาสติง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
ประวติัการท าผิดทางกฎหมาย -ไมม่-ี 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 

ช่ือ - สกลุ    นางรตันาพร นามมนตรี 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่23 เมษายน 2550 ครบวาระและ
ถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2560) 

ต าแหน่ง    กรรมการ และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อายุ/ ปี     53  
สดัส่วนการถือหุ้น (%)   0.0575 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั -ไมม่-ี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ(MBA) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

Director Accreditation Program 75/2008 
ประสบการณ์ท างาน  
2550 – ปัจจบุนั   กรรมการ และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม บมจ.ไอทวี ี
2558 – ปัจจบุนั   หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั นาไทย โภคทรพัย์ 
2548 – 2558                กรรมการ บจ. เค.อาร.์อนิโฟเทค  
ประวติัการท าผิดทางกฎหมาย -ไมม่-ี 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 
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ช่ือ - สกลุ    นายวฒิุพร เด่ียวพานิช 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่10 เมษายน 2551 ครบวาระและ
ถกูเสนอกลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2561) 

ต าแหน่ง    กรรมการ 
อายุ/ ปี     66 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)   0.0124 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั -ไมม่-ี 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
คณุวฒิุการศึกษาสงูสดุ   ปรญิญาโท สงัคมวทิยาประยุกต ์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    อปุนายกและกรรมการ 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 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมาย -ไมม่-ี 
ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา 
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3. ข้อมลูการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษทั 
 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

บริษทั ไอทีวี จ ากดั (มหาชน) บริษทั อารต์แวร ์มีเดีย จ ากดั 

จ ำนวนหุน้สำมญั (หุน้) จ ำนวนหุน้สำมญั (หุน้) 

31 ธ.ค. 60 
การเปลีย่นแปลงในปี 2561 

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 
การเปลีย่นแปลงในปี 2561 

31 ธ.ค. 61 
เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 

1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ ประธานคณะกรรมการบรษิทั - - - - - - - - 
2. นายสพุจน์ วาทติตพ์นัธุ ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิทั - - - - - - - - 
3. นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบรษิทั 
- - - - - - - - 

4. นางรตันาพร นามมนตร ี กรรมการ 694,000 - - 694,000 - - - - 
5. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช กรรมการ 150,000 - - 150,000 - - - - 
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4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2561 คณะกรรมการบรษิทัไดเ้ขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบรษิทั เป็นดงันี้ 

รายช่ือ 
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2561 

จ านวนครัง้การเข้ารว่มประชุม/
จ านวนครัง้ประชุมทัง้หมด 

1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ เขา้ 4/4 

2. นายสพุจน์ วาทติตพ์นัธุ ์ เขา้ 4/4 

3. นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช เขา้ 4/4 

4. นางรตันาพร นามมนตร ี เขา้ 3/4 

5. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช เขา้ 4/4 
 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัในปี 2561 เป็นดงันี้ 

                รายช่ือ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนประจ าปี 2561  
(บาท) 

1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ ประธานคณะกรรมการบรษิทั 960,000 

2. นายสพุจน์ วาทติตพ์นัธุ ์ รองประธานคณะกรรมการบรษิทั 840,000 

3. นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช กรรมการ 600,000 

4. นางรตันาพร นามมนตร ี กรรมการ 600,000 

5. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช กรรมการ 600,000 

รวมทัง้ส้ิน  3,600,000 
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6. ปัจจยัความเส่ียง และ พฒันาการและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 

บริษัท ไอทีวี จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) เดิมชื่อ บริษัทสยามอินโฟเทนเมนท์ จ ากัด ก่อตัง้เมื่อวันที่              
9 พฤษภาคม 2538 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 250 ลา้นบาท และเพิม่ทุนเป็น 1,000 ลา้นบาทในปีเดยีวกนั โดยกลุ่มบรษิทั
สยามทวีแีอนดค์อมมวินิเคชัน่ส ์จ ากดั น าโดยธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิาก สปน. ใหเ้ป็น
ผู้ด าเนินงานสถานีโทรทัศน์ภายใต้สัญญาเข้าร่วมงานและด าเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ             
(UHF – Ultra High Frequency) (สัญญาเข้าร่วมงานฯ) เป็นระยะเวลา 30 ปี เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการ        
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 ในปี 2541 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไอทีวี จ ากัด (มหาชน) บริษัทมีการ
เปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิและการบรหิารงาน ในระยะทีผ่า่นมา ดงันี้ 

ปี 2538 กลุ่มบรษิทั สยามทวีแีอนด์คอมมวินิเคชัน่ส์ จ ากดั น าโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บั
อนุมตัิให้เป็นผู้ด าเนินงานโครงการโทรทศัน์ช่องใหม่ระบบยูเอชเอฟจาก สปน.  โดยได้ก่อตัง้ บรษิัท 
สยามอนิโฟเทนเมนท ์จ ากดั เพือ่ลงนามในสญัญาเขา้รว่มงานฯ เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2538  

ปี 2539 บริษัทได้ด าเนินการจัดตัง้สถานีวิทยุโทรทัศน์และได้เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที ่                
1 กรกฎาคม 2539  

ปี 2540 บรษิัทได้ติดตัง้สถานีส่งเพิ่มเติมที่อาคารเนชัน่ ถนนบางนา-ตราด และอาคารสนิสาทร ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมพืน้ทีบ่รกิารในกรงุเทพฯและปรมิณฑลบางสว่น   

ปี 2541 บริษัทมีสถานีส่งรวมทัง้สิ้น 36 สถานี สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่บริเวณภาคกลางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออกและภาคใต้ของประเทศไทยเพยีงบางจงัหวดัเท่านัน้ นอกจากนี้ 
บรษิทัไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน ใหเ้ป็นไปตามขอ้สญัญาเขา้รว่มงานฯ และไดเ้ปลีย่นชือ่บรษิทัเป็น 
บรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2541  

ปี 2542 บรษิทัไดต้ดิตัง้สถานีส่งบนอาคารใบหยก 2 มขีนาดก าลงัส่งออกอากาศสงูสุด 1,000 กโิลวตัต ์ใหบ้รกิาร
ในรศัมีประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทัว่กรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล รวมทัง้จังหวัดใน      
ภาคกลาง  

ปี 2543 คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเห็นชอบการแก้ไขสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ในเรื่องขอ้จ ากดัการโอนหุ้นของบรษิัท                 
ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั และขอ้บังคบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
คูส่ญัญาไดล้งนามแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาเขา้ร่วมงานฯในเรือ่งขอ้จ ากดัการโอนหุน้และการขยายเวลาช าระ
ผลตอบแทนงวดแรกในวนัที ่25 เมษายน 2543  ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัไดจ้ดัตัง้ขึน้ จนถงึวนัทีม่กีารลงนาม
แกไ้ขสญัญาดงักล่าว มกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหุน้และกรรมการของบรษิทัหลายครัง้  

  ต่อมาในปลายเดือนมิถนุายน 2543 บรษิัทได้ปรบัโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุน โดยการเพิ่มทุนของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ( ปัจจุบนัเปลีย่นชื่อเป็น 
บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั(มหาชน) ) (“อนิทชั”) จ านวน 55 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท รวมจ านวน 550 
ลา้นบาท มสีดัส่วนของทุนทีเ่พิม่แต่ละฝ่าย จ านวน 288.71 ล้านบาทและ 261.29 ลา้นบาทตามล าดบั รวม
เป็นทนุช าระแลว้ 1,550 ลา้นบาท และไดม้กีารลดทนุจดทะเบยีนและทนุช าระแลว้ลงเหลอื 387.5 ลา้นบาท  

  18 กนัยายน 2543  บรษิทัเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 387.5 ลา้นบาท เป็น 4,500 ลา้นบาท โดยมทีนุช าระแลว้ 
4,250 ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2543 ได้มกีารเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน) และ อนิทชัในราคาหุ้นละ 8.7692 บาท มสีดัส่วนของทุนทีเ่พิม่แต่ละฝ่าย จ านวน 464.15 
ลา้นบาท และ 420.1 ลา้นบาทตามล าดบั และต่อมาในเดอืนธนัวาคม 2543 ได้ขายหุน้เพิม่ทุนอกีครัง้ใหแ้ก่
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ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ อนิทชัในราคาหุน้ละ 8.7692 บาท มสีดัสว่นของทุนทีเ่พิม่แต่ละ
ฝ่าย จ านวน 1,526.73 ลา้นบาทและ 976.11 ลา้นบาทตามล าดบั รวมเป็นทนุช าระแลว้ทัง้สิน้ 4,250 ลา้นบาท 

1 กนัยายน 2543  สถานีฯ ไดข้ยายเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการเป็น 24 ชัว่โมง นอกจากนี้ในปี 2543  
บรษิทัไดต้ดิตัง้สถานีส่งเพื่อเสรมิจุดบอดอกี 4 สถานีเพิม่เตมิจากสถานีเครอืข่ายหลกั 36 สถานี รวมเป็น
สถานีสง่ทัง้สิน้ 40 สถานี ครอบคลุมประชากรทีส่ามารถรบัชมไดป้ระมาณรอ้ยละ 97 ของประชากรทัง้หมดใน
ประเทศไทย 

ปี 2544 13 พฤศจิกายน 2544  อนิทชัได้ตกลงซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 106,250,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10.6573 บาท รวมทัง้ไดเ้สนอซื้อหุน้สามญัของบรษิทัจากผูถ้อืหุน้
รายอื่นในราคาเดยีวกนั เป็นผลให้อนิทชัเป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ที่สุด ต่อมาทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ครัง้ที ่
1/2544 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิม 10 บาทต่อหุ้น เป็น 5 บาทต่อหุ้น ท าให้หุ้น
ทัง้หมดของบรษิทัเพิม่เป็น 1,200 ลา้นหุน้ โดยเป็นหุน้ทีช่ าระแลว้ 850 ลา้นหุน้  

ปี 2545 27 กมุภาพนัธ์ ถึง 1 มีนาคม 2545  บรษิทัเสนอขายหุน้แก่ประชาชนทัว่ไป จ านวน 300 ลา้นหุน้ ในราคา
หุน้ละ 6 บาท และในวนัที ่13 มนีาคม 2545 บรษิัทได้เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ยทนุช าระแลว้ 5,750 ลา้นบาท 

เมือ่วนัที ่11 พฤศจิกายน 2545 ไดจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั อารต์แวร ์มเีดยี จ ากดั เพือ่ประกอบธุรกจิให้
เช่าอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ และการถ่ายภาพยนตร์ ผลติรายการโทรทศัน์ ซื้อ/ขาย 
ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์และจดักจิกรรมการตลาดอืน่ๆ ดว้ยทนุจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท จ านวน 10,000 หุน้ มลูคา่
หุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 99.93 ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

ปี 2546 16 มกราคม 2546  เพิม่ทนุในบรษิทั อารต์แวร ์มเีดยี จ ากดั จาก 1 ลา้นบาท เป็น 20 ลา้นบาท โดยมหีุน้
ทัง้หมด 200,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท บรษิทัยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของผูถ้อืหุน้
ทัง้หมด 

1 กมุภาพนัธ ์2546  บรษิทัยา้ยส านกังานรวมทัง้สตดูโิอ จากอาคารไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซ่า ไปยงัอาคาร
ชนิวตัรทาวเวอร ์3 เพือ่เป็นการรองรบัการขยายตวัของธุรกจิใหม้พีืน้ทีส่ านกังานและสตดูโิอเพิม่ขึน้ 

26 กมุภาพนัธ์ 2546  คณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารออกหุน้สามญัเพิม่ทุน 60 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ทีต่รา
ไว้หุน้ละ 5 บาท รวมมูลค่า 300 ล้านบาท เพื่อรองรบัการใช้สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรให้แก่
กรรมการและพนักงานของบรษิัท (โครงการ ESOP) ท าใหทุ้นจดทะเบยีนของบรษิัทเพิม่ขึน้จาก 1,200 
ลา้นหุน้ มลูคา่ 6,000 ลา้นบาท เป็น 1,260 ลา้นหุน้ มลูคา่ 6,300 ลา้นบาท 

 16 ธนัวาคม 2546  คณะกรรมการบรษิทั มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนบรษิทัเป็น 7,800 ลา้นบาท แบ่ง
ออกเป็น 1,560 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม ่จ านวน 300 ลา้นหุน้ จดัสรร
เป็นการเฉพาะเจาะจงใหก้บัพนัธมติรร่วมทุน 2 ราย ไดแ้ก่ นายไตรภพ ลมิปพทัธ์ จ านวน 150 ลา้นหุน้  
และบรษิทั กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“กนัตนา”) จ านวน 150 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 3,000 ลา้นบาท  อย่างไรกต็าม ความส าเรจ็ของแผนการขายหุน้เพิม่ทุนขึน้อยู่กบัผลการเขา้มา
ตรวจสอบ (Due Diligence) บรษิทั ทัง้นี้ หากกนัตนาไดเ้ขา้ซือ้หุน้ดงักล่าวแลว้ กนัตนารวมถงึครอบครวักลัย์
จาฤก ตกลงทีจ่ะไมผ่ลติ และ/หรอื ไมเ่ป็นเจา้ของ และ/หรอื ไมจ่ดัหารายการต่างๆ ใหก้บัสถานีโทรทศัน์ชอ่ง
อืน่ ยกเวน้รายการเทา่ทีม่อียูเ่ดมิกบัสถานีโทรทศัน์ชอ่ง7และสถานีโทรทศัน์ในต่างประเทศ 
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ปี 2547 19 มกราคม 2547  การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2547 มมีตอินุมตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทั
ในการจดัสรรหุน้สามญัใหมเ่ป็นการเฉพาะเจาะจงใหก้บัพนัธมติรรว่มทนุดงักล่าว  

30 มกราคม 2547  คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คี าวนิิจฉัยชีข้าดขอ้พพิาท ในประเดน็ที ่สปน.ไม่ปฏบิตัิ
ตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 5 วรรคสี ่จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัผลกระทบและให ้สปน.ชดเชยความ
เสยีหายใหก้บับรษิทัโดยมสีาระส าคญั ดงันี้  

 ให ้สปน. ชดเชยความเสยีหายโดยช าระเงนิใหแ้กบ่รษิทัจ านวน 20 ลา้นบาท 

 ใหป้รบัลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 5 วรรคหนึ่งโดยในส่วนจ านวน
เงนิรบัประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่าใหป้รบัลดจากเดมิลงเหลอืปีละ 230 ล้านบาท และ
ปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทนเหลอือตัรารอ้ยละ 6.5 ของรายไดก้่อนหกัค่าใชจ้่ายและภาษใีดๆ 
โดยเปรยีบเทียบระหว่างจ านวนเงนิที่ค านวณได้ตามอตัราร้อยละ  6.5 ของรายได้ก่อนหัก
ค่าใชจ้่ายและภาษีใดๆ กบัเงนิประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่า จ านวนใดมากกว่าใหช้ าระ
ตามจ านวนทีม่ากกว่านัน้ ทัง้นี้ นบัแต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2545 เป็นตน้ไป 

 ให ้สปน. คนืเงนิผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่าทีบ่รษิทัไดช้ าระ โดยมเีงือ่นไขในระหว่างพจิารณา
ขอ้พพิาทนี้เมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2546 จ านวน 800 ลา้นบาท โดยคนืใหแ้ก่บรษิัทจ านวน 570 
ลา้นบาท 

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

ปี 2548 31 ตุลาคม 2548  จากข้อตกลงในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ และบริษัท   
กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ได้รบั
อนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เมือ่วนัที ่19 มกราคม 2547  

22 ธนัวาคม 2548  คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัจดัตัง้บรษิทัร่วมทุนใหม่ ชื่อบรษิทั   มเีดยี 
คอนเน็คซ์ จ ากัด (Media Connex Co., Ltd.) เพื่อให้บริการสื่อโฆษณาและผลิตเนื้อหา (content) ผ่าน
โทรศพัท์เคลื่อนที ่มทีุนจดทะเบยีน 50 ล้านบาท แบ่งเป็น 5,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท มผีูร้่วมทุน คอื 
บรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) ลงทุนรอ้ยละ 60 บรษิทั ซ ีเอ โมบาย  ลมิเิต็ด (CAM) ประเทศญี่ปุ่ น ลงทุน
รอ้ยละ 25 และมติซุย แอนด ์โค ลมิเิตด็ (MITSUI) ประเทศญีปุ่่ น ลงทนุ รอ้ยละ 15 จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั
ในเดอืนมกราคม 2549 บรษิทัร่วมทุนดงักล่าวจะน าทรพัยากรทีม่อียู่ของบรษิทัไปขยายต่อธุรกจิ โดยอาศยั
ผูร้ว่มทุนจากประเทศญีปุ่่ นทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยแีละการใหบ้รกิารดา้นการตลาดรปูแบบใหม่ๆ 
ผา่นสือ่โฆษณาทางโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

ปี 2549 23 มกราคม 2549  บรษิทัรบัทราบการขายหุน้สามญัของกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของอนิทชั ในฐานะทีอ่นิทชั
เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัซึง่ถอืหุน้อยูค่ดิเป็นรอ้ยละ 52.93 ของทนุช าระแลว้ของบรษิทั โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของอนิทชั ได้ขายหุ้นอนิทชัให้แก่บรษิัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จ ากดั (ซีดาร์)  และบรษิัท แอสเพน     
โฮลดิ้งส์ จ ากดั (แอสเพน) อย่างไรก็ตาม ซีดาร์ และ แอสเพน ได้รบัการผ่อนผนัจากส านักงาน ก.ล.ต.       
ไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรพัย์ทัง้หมดของกิจการของบริษัทตามที่ก าหนดใน ข้อ 8 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 53/2545 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร
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ในการเขา้ถอืหลกัทรพัย์เพื่อครอบง ากจิการ (Chain Principle) เนื่องจาก คณะอนุกรรมการวนิิจฉัยการเขา้
ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง ากจิการพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ซดีาร ์และ แอสเพน มไิดม้คีวามประสงคท์ีจ่ะ
ไดม้าซึง่ทัง้หลกัทรพัยข์องบรษิทัรวมถงึกรณีทีบ่รษิทัเป็นทรพัยส์นิทีไ่มเ่ป็นสาระส าคญัของอนิทชั 

 9 พฤษภาคม 2549  ศาลปกครองกลางมคี าพพิากษาเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการฉบบั
ลงวนัที ่30 มกราคม 2547 ทัง้ฉบบั   

 7 มิถุนายน 2549  บรษิัทได้ยื่นค าอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้มีค าตดัสินกรณีข้อพิพาทใน
ประเด็นที ่สปน.ไม่ปฏบิตัติามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 5 วรรคสี ่จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัผลกระทบ
และให ้สปน.ชดเชยความเสยีหายใหก้บับรษิทั  

13 ธนัวาคม 2549  ศาลปกครองสงูสุดมคี าพพิากษาเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ฉบบัลง
วนัที ่30 มกราคม 2547 ทัง้ฉบบั เนื่องจากมคี าวนิิจฉัยว่าเงือ่นไขสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 5 วรรคสี ่ไม่ได้
ผา่นการน าเสนอคณะรฐัมนตร ีจงึไมม่ผีลผกูพนั และมผีลใหค้ าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการถูกยกเลกิ
ไป บรษิัทจึงต้องกลบัไปปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เดมิตามขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 5 
วรรคหนึ่ง ในเรื่องการช าระค่าตอบแทนให ้สปน. โดยรบัประกนัผลประโยชน์  ตอบแทนขัน้ต ่าปีละ 1,000 
ลา้นบาท หรอือตัรารอ้ยละ 44 ของรายไดก้่อนหกัคา่ใชจ้่ายและภาษ ีแลว้แต่จ านวนใดจะมากกว่าและมผีล
ให้บรษิัทต้องกลับไปปฏิบัติตามขอ้ 11 วรรคหนึ่งที่ก าหนดให้รายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ 
จะตอ้งรวมกนัไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของเวลาออกอากาศทัง้หมดและระยะเวลาระหว่างเวลา 19.00 - 21.30 
น. จะตอ้งใชส้ าหรบัรายการขา่วสารคด ีและสารประโยชน์ เท่านัน้ โดยบรษิทัไดเ้ริม่ใชผ้งัรายการทีเ่ป็นไป
ตามเงือ่นไขในขอ้ 11 วรรคหนึ่งแลว้ ตัง้แต่วนัที ่14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา 

14 ธนัวาคม 2549  สปน. มหีนงัสอืถงึบรษิทัขอใหบ้รษิทัด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ใหบ้รษิทัด าเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 11 

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

3. ใหบ้รษิทัช าระค่าปรบัผงัรายการในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าอนุญาตใหด้ าเนินการที ่สปน. จะไดร้บัใน
ปีนัน้ๆ โดยคดิเป็นรายวนั ตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 11 วรรคสอง จากกรณีทีบ่รษิทัด าเนินการ
เรื่องผงัรายการไม่เป็นไปตามขอ้ 11 วรรคหนึ่ง ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2547 จนถงึวนัที ่13 ธนัวาคม 
2549 ซึง่ สปน. ไดเ้รยีกรอ้งมาเป็นจ านวนเงนิ 97,760 ลา้นบาท (บรษิทัไดด้ าเนินการปรบัผงัรายการ
ตามค าพพิากษาของศาลปกครองสงูสดุตัง้แต่วนัที ่14  ธนัวาคม 2549)  

  ทัง้นี้ สปน. แจง้ว่าหากบรษิทัไม่ช าระเงนิจ านวนดงักล่าวภายใน 45 วนั นับตัง้แต่ไดร้บัหนงัสอืแจง้ (วนัที ่
15 ธนัวาคม 2549) สปน.จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดในสญัญาเขา้รว่มงานฯ และขอ้กฎหมายต่อไป 

21 ธนัวาคม 2549  บรษิทัมหีนงัสอืถงึ สปน.โดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 

1. บรษิทัไดด้ าเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 11 เรยีบรอ้ยแลว้ตัง้แต่วนัที ่
14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา  

2. บรษิัทมไิด้ผดินัดช าระค่าอนุญาตใหด้ าเนินการตามที่อา้งถงึ เนื่องจากบรษิทัได้ช าระค่าอนุญาตให้
ด าเนินการรายปีจ านวน 230 ล้านบาท โดยเป็นการปฏิบตัิตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ    
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ซึ่งค าชี้ขาดดงักล่าวมผีลผูกพนัคู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ทัง้สองฝ่ายตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 15 
ดงันัน้ บรษิัทจึงไม่มภีาระดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างดงักล่าวในช่วงระยะเวลา
ตัง้แต่อนุญาโตตุลาการชีข้าดจนถงึวนัทีศ่าลปกครองสงูสดุมคี าพพิากษา 

3. บรษิทัไมเ่หน็พอ้งกบั สปน.กรณีทีต่อ้งจ่ายค่าปรบัจ านวน 97,760 ลา้นบาท และการก าหนดใหบ้รษิทั
ช าระคา่ปรบัดงักล่าวภายใน 45 วนั ดว้ยเหตุผลดงันี้ 

3.1 บรษิัทมไิด้ปฏิบตัิผดิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เนื่องจากบรษิัทได้ปฏิบตัิตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ   
ขอ้ 15 ซึ่งก าหนดว่า “ใหค้ าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมผีลผูกพนัคู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ 
“ทัง้สองฝ่าย” และ   ขอ้ 30 วรรคทา้ยของขอ้บงัคบัส านักงานศาลยุตธิรรมและมาตรา 70 วรรค 2   
แห่งพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ .ศ. 2542 ดังนั ้น           
การด าเนินการปรบัผงัรายการตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวนัที่ 13 ธนัวาคม 2549 จึง
เป็นการกระท าโดยชอบตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ และกฎหมายแลว้  

3.2 เพื่อให้สอดคล้องกบักระบวนการน าขอ้พิพาทเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการและให้วินิจฉัย      
ชีข้าดตามทีก่ล่าวมาในขอ้ 3.1 หากปรากฏว่าบรษิทัเป็นฝ่ายผดิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ สทิธขิอง 
สปน. ในการบอกเลกิสญัญาเขา้รว่มงานฯ ควรจะเกดิภายหลงัจากทีก่ระบวนการยุตธิรรมด าเนิน
จนถงึทีส่ดุแลว้ 

 3.3 ศาลปกครองได้จดัท าเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครัง้ที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 
2549 ระบุถงึค าพพิากษาศาลปกครองสงูสุดคดขีองบรษิทัโดยมขีอ้ความตอนหนึ่งระบุว่า “กรณี
เกีย่วกบัค่าปรบัคู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ต้องว่ากล่าวกนัเอง หากตกลงไม่ได้ต้องเสนอขอ้พพิาท
ตามวธิกีาร ทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเขา้รว่มงานฯ”  

 3.4 ดอกเบี้ยและค่าปรบัจากการด าเนินการปรบัผงัรายการนัน้ยงัไม่มขีอ้ยุติ เนื่องจากไม่ใช่ประเด็น
พพิาทที่เขา้สู่การพจิารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดงันัน้หากคู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ    
มขีอ้ขดัแยง้และไมส่ามารถท าความตกลงกนัไดก้จ็ะตอ้งเสนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ 
โดยเป็นไปตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 15 ซึ่งก าหนดว่า “หากมขีอ้พพิาทหรอืขอ้ขดัแย้งใดๆ 
อนัเกี่ยวเนื่องกบัสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ระหว่าง สปน. กบัผู้เขา้ร่วมงาน (บรษิัท) คู่สญัญาเข้า
ร่วมงานฯ ตกลงแต่งตัง้คณะอนุญาโตตุลาการท าการวนิิจฉัยชี้ขาดขอ้พพิาทโดยค าตดัสนิของ
คณะอนุญาโตตุลาการเป็นทีส่ดุและผกูพนัคูส่ญัญาเขา้รว่มงานฯ ทัง้สองฝ่าย” 

บรษิทัและทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัเหน็ว่าการค านวณค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการตาม
วธิขีองสปน.ดงักล่าวขา้งต้นไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ซึ่งหากบรษิทั
เข้าข่ายจะต้องเสยีค่าปรบั การคดิค านวณค่าปรบัควรจะเป็นจ านวนเงนิในอตัราไม่เกินกว่า 
274,000 บาทต่อวนั มใิช่ 100 ล้านบาทต่อวนัตามที ่สปน.กล่าวอา้ง ดงันัน้ หากบรษิทัจะตอ้งมี
ภาระค่าปรบัโดยนับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัปฏบิตัติามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถงึวนัที่
ศาลปกครองสงูสดุมคี าตดัสนิตามที ่สปน.กล่าวอา้ง (ตัง้แต่วนัที ่ 1 เมษายน 2547 จนถงึวนัที1่3 
ธนัวาคม 2549) การคดิค านวณค่าปรบัในช่วงเวลาดงักล่าวก็ไม่ควรจะเกนิไปกว่าจ านวน 268 
ลา้นบาท มใิช ่97,760 ลา้นบาท  

ส าหรบักรณีที่ สปน. เรียกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง บริษัท  และ         
ที่ปรกึษากฎหมายของบรษิัทมคีวามเห็นว่า ในช่วงระหว่างระยะเวลาที่บรษิัทได้ปฏิบัติตาม     
ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บรษิัทไม่มหีน้าทีใ่นการต้องช าระ และบรษิัทไม่ได้ผดินัด
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การช าระคา่อนุญาตใหด้ าเนินการ เนื่องจากบรษิทัไดช้ าระค่าอนุญาตใหด้ าเนินการรายปีจ านวน 
230 ลา้นบาทตามค าชีข้าดคณะอนุญาโตตุลาการ ซึง่ผกูพนัทัง้สองฝ่ายในช่วงเวลาทีค่ าชีข้าดยงั
มผีลบงัคบัใชอ้ยู่โดยทีบ่รษิทัมไิดผ้ดินัดช าระค่าอนุญาตใหด้ าเนินการและ/หรอืช าระค่าอนุญาต
ให้ด าเนินการให้แก่ สปน. ล่าช้า อีกทัง้ สปน. ยงัไม่เคยใช้สิทธิเรยีกร้องทางศาลในการขอ
คุม้ครองเพื่อระงบัมใิห้บรษิทัปฏบิตัติามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาดังกล่าวแต่
ประการใด ดงันัน้บรษิทัจงึไม่มภีาระดอกเบี้ยของค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างในระหว่างที่
ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการยงัคงมผีลผกูพนัทางกฎหมายอยู่ อกีทัง้ค าพพิากษาของศาล
ปกครองกลางทีม่คี าสัง่ใหเ้พกิถอนค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยงัไม่มผีลบงัคบั เนื่องจากยงั
อยู่ในระหว่างที่บริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดยังไม่มีค า
พพิากษาในขณะนัน้ 

20 ธนัวาคม 2549  บรษิทั มเีดยี คอนเน็คซ์ จ ากดั ไดม้กีารเปลีย่นแปลงกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่จากจ านวน 
3 ราย เหลอื 2 ราย ได้แก่ บรษิัทและมติซุย แอนด์ โค ลิมเิต็ด (MITSUI) ประเทศญี่ปุ่ น โดยสดัส่วนการ     
ถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 60 และ รอ้ยละ 40 ตามล าดบั 

ปี 2550 4 มกราคม 2550  บรษิทัไดย้ื่นขอ้พพิาทเรือ่งค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการและดอกเบี้ยในค่าอนุญาตให้
ด าเนินการสว่นต่างต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 สว่นเรือ่งคา่อนุญาตให้
ด าเนินการส่วนต่างจ านวน 2,210 ลา้นบาทนัน้ เพื่อเป็นการประนีประนอมใหก้ารด าเนินการตามสญัญาเขา้
รว่มงานฯ เป็นไปโดยราบรื่น และมใิห ้สปน. บอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ อนัจะมผีลกระทบต่อกจิการของ
บรษิทั บรษิทัจงึได้ตดัสนิใจเสนอเงือ่นไขขอประนีประนอมโดยเสนอแนวทางการจ่ายเงนิ 2,210 ล้านบาท 
หลายแนวทาง โดยทุกแนวทางมเีงื่อนไขให้ สปน.เข้าร่วมกนัยื่นขอ้พิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
เพื่อใหม้คี าวนิิจฉัยชี้ขาดกรณีค่าปรบัและดอกเบี้ยค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง ซึ่ง สปน.ได้ปฏเิสธ
เงือ่นไขการใหส้ถาบนัอนุญาโตตุลาการชีข้าดหนี้ และปฏเิสธแนวทางการช าระเงนิค่าอนุญาตใหด้ าเนินการ
ดงักล่าวทกุแนวทางในการประชมุรว่มกนัเมือ่วนัที ่31 มกราคม 2550 

2 กมุภาพนัธ์ 2550  บรษิัทได้มหีนังสอืขอความเป็นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรฐัมนตร ีและเสนอแนวทาง            
การประนีประนอมในการแกปั้ญหาขอ้พพิาท โดยเสนอให ้สปน.รบัช าระเงนิค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วน
ต่างจ านวน 2,210 ล้านบาท และมเีงือ่นไขขอให ้สปน.ด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกรณี
คา่ปรบัและดอกเบีย้ตามขอ้สญัญาเขา้รว่มงานฯ ขอ้ 15 

13 กมุภาพนัธ์ 2550  สปน. ได้มหีนังสอืปฏิเสธขอ้เสนอขอประนีประนอมของบรษิัทดงักล่าวอย่างเป็น
ทางการอกีครัง้หนึ่ง  ดงันัน้นบัแต่วนัที ่สปน. มหีนงัสอืปฏเิสธขอ้เสนอของบรษิทั บรษิทัจงึไมม่ภีาระผกูพนั
ใดๆ ในขอ้เสนอของบรษิทัทีม่ตี่อ สปน.อกีต่อไป ทัง้นี้ เป็นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ต่อมา ศาลปกครองกลางได้มีค าสัง่ให้จ าหน่ายคดีหมายเลขด าที่  640/2550  ลงวนัที่ 22 
มิถุนายน 2550 โดยศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยว่า ประเด็นที่ สปน. อ้างว่าบริษัทยอมรบัว่าเป็นหนี้        
คา่อนุญาตใหด้ าเนินการคา้งช าระอยู่จ านวน 2,210 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ รบัฟังไม่ไดเ้พราะเป็นขอ้เสนอ
ทางเลอืกในการแกปั้ญหาหลายแนวทางซึ่งยงัไม่เป็นที่ยุตจิงึถอืเป็นขอ้พพิาททีต่้องน าเขา้สู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตามสญัญาเขา้รว่มงานฯ 

20 กุมภาพนัธ์ 2550  บรษิัทได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ก าหนดมาตรการหรอืวิธีการ
คุม้ครองเพือ่บรรเทาทกุขช์ัว่คราวเป็นกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเดน็ ดงันี้ 
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1. บรษิทัขอใหศ้าลปกครองกลางมคี าสัง่ระงบัการใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาเขา้รว่มงานฯ ของ สปน.  ในกรณี
ทีบ่รษิัทยงัมไิด้ช าระค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการและดอกเบี้ยในค่าส่วนต่างจ านวนประมาณหนึ่ง
แสนลา้นบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะไดม้คี าชีข้าดและขอ้พพิาทดงักล่าวถงึทีส่ดุตามกฎหมาย  

2. บรษิทัขอใหศ้าลปกครองกลางมคี าสัง่ก าหนดระยะเวลาเพือ่ใหบ้รษิทัช าระคา่อนุญาตใหด้ าเนินการ สว่น
ต่างจ านวน 2,210 ลา้นบาท ใหแ้ก ่สปน.ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีศ่าลไดม้คี าสัง่ในเรือ่งนี้ 

21 กุมภาพันธ์ 2550  ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ไม่รบัค าร้องขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรอืวิธีการ
คุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวและค ารอ้งขอไต่สวนฉุกเฉิน โดยมขีอ้วนิิจฉัยว่าไม่มเีหตุอนัสมควรที่
ศาลจะมคี าสัง่ก าหนดมาตรการหรอืวิธกีารคุ้มครองประโยชน์ของบรษิัทขณะด าเนินการ ซึ่งค าสัง่ศาล
ปกครองกลางดงักล่าวใหถ้อืเป็นทีส่ดุ โดยบรษิทัไมอ่าจอทุธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวได ้

7 มีนาคม 2550  สปน.มหีนังสอืบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ และแจง้ใหบ้รษิทัด าเนินการช าระหนี้ และ   
ส่งมอบทรพัย์สนิที่บรษิัทมไีว้ใชใ้นการด าเนินกจิการตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ คนืให้แก่ สปน. ภายใน
เวลาที ่สปน. ก าหนดตามมตขิองคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่6 มนีาคม 2550 ( 24.00 น. ของวนัที ่7 มนีาคม 
2550) ซึ่งการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ดงักล่าวเป็นเหตุใหบ้รษิัทจ าเป็นต้องหยุดการด าเนินธุรกจิ
สถานีโทรทศัน์ในระบบยเูอชเอฟนบัแต่นัน้มา  

28 มีนาคม 2550  บรษิทัได้มหีนังสอืถึง สปน. โดยได้โต้แย้งว่าการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ของ 
สปน. และการเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัต้องช าระหนี้จ านวนกว่าแสนล้านบาทใหแ้ก่ สปน. ซึ่ง สปน.น ามาเป็น
เหตุบอกเลกิสญัญา เขา้ร่วมงานฯ นัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายและขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ เนื่องจากบรษิทั
มไิด้กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการผดิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ บรษิัทมไิด้เหน็ด้วยกบัการบอกเลกิสญัญาเขา้
ร่วมงานฯ อนัเป็นการกระท าอนัไม่ชอบดงักล่าว และโดยทีก่ารบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ของ สปน. 
เป็นการกระท าซึ่งเป็นเหตุให้กิจการของบรษิัทได้รบัความเสยีหาย สปน. จึงต้องรบัผิดแก่บรษิัทและ
บรษิทัไดส้งวนสทิธใินการด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

30 มีนาคม 2550  สปน.ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด าที่ 640/2550 เรยีกร้องให้
บรษิัทช าระหนี้ที่กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างจ านวน 2,210 ล้านบาท และค่า
อนุญาตให้ด าเนินการงวดที่ 12 จ านวน 677 ล้านบาท  ( นับจากวนัทีค่ณะอนุญาโตตุลาการมคี าชี้ขาด
จนถึงวนัที่ 7 มีนาคม 2550 ) ค่าดอกเบี้ยร้อยละ15 ของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างจ านวน 562 
ล้านบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาดจนถึงวันที่ฟ้องคดีวันที่ 30 มีนาคม 2550) 
ค่าปรบัผงัรายการจ านวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่าทรพัย์สนิส่งมอบไม่ครบจ านวน 656 ล้านบาท 
พรอ้มดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ของมลูคา่ทรพัยส์นิทีส่ง่มอบไมค่รบนับแต่วนัฟ้องจนกว่าจะช าระ
เงนิเสรจ็สิน้ ซึ่งกรณีมูลค่าทรพัยส์นิทีส่่งมอบไม่ครบเป็นประเดน็ใหม่ที ่สปน. ไม่เคยเรยีกรอ้งใหบ้รษิัท
ช าระหนี้มากอ่น รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 101,865 ลา้นบาท  

24 เมษายน 2550  บรษิทัยื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหแ้ต่งตัง้อนุญาโตตุลาการแทน สปน. และ
ขอให้ศาลปกครองกลางมีค าบังคบัให้ สปน.ด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสญัญา    
เขา้รว่มงานฯ 

8 พฤษภาคม 2550  บรษิัทยื่นค าฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าที่ 910/2550 กรณี 
สปน.ไม่น าขอ้ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบก่อนลงนามสญัญา จนเป็นเหตุให้บรษิัท
ไดร้บัความเสยีหาย โดยเรยีกคา่เสยีหาย 119,252 ลา้นบาท  
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9 พฤษภาคม 2550  บรษิทัยื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พพิาทหมายเลขด า
ที ่46/2550 ใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมคี าวนิิจฉัยชี้ขาดกรณี สปน.ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ     
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ และความไม่ถูกต้องในการเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัช าระค่า
ส่วนต่าง ดอกเบี้ย ค่าปรบัมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบ และบรษิัทขอเรยีกค่าเสยีหายจาก สปน.
จ านวน 21,814 ล้านบาท พร้อมทัง้ขอให้ชดเชยความเสียหายโดยให้บริษัทได้กลับเข้าด าเนินการ
สถานีโทรทศัน์ระบบยเูอชเอฟต่อไปจนครบอายตุามสญัญาเขา้รว่มงานฯ 

16 พฤษภาคม 2550  บรษิัทยื่นค ารอ้งขอแกไ้ขค าเสนอขอ้พพิาททีไ่ด้ยื่นเมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2550 
ทัง้ฉบบั โดยขอยืน่ค าเสนอขอ้พพิาทฉบบัใหม่  

30 พฤษภาคม 2550   คดหีมายเลขด าที ่910/2550 ซึง่บรษิทัเป็นผูฟ้้องคดปีระเด็นที ่สปน. ไม่น าขอ้ 5 
วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบ ศาลปกครองกลางมคี าสัง่ไม่รบัค าฟ้องไวพ้จิารณาเนื่องจาก
เกนิกว่าอายคุวาม 10 ปี (สญัญาเขา้รว่มงานฯ มผีลผกูพนัตัง้แต่ 3 กรกฎาคม 2538) 

22 มิถนุายน 2550  ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ให้จ าหน่ายคดีหมายเลขด าที่ 640/2550 ที่ สปน. เป็น       
ผูฟ้้องคด ีเรยีกรอ้งให ้บรษิทัช าระหนี้ทีก่ล่าวอา้ง ไดแ้ก ่ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างดอกเบีย้รอ้ยละ
15 ของค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่าง ค่าปรบัผงัรายการ และมูลค่าทรพัย์สนิที่ส่งมอบไม่ครบ รวม
ทัง้สิน้ 101,865 ลา้นบาทเพื่อใหคู้่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ไปด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามทีก่ าหนด
ไวใ้นสญัญาเขา้รว่มงานฯ  

10 กรกฎาคม 2550  ศาลปกครองกลาง ไดม้คี าสัง่แต่งตัง้ นายวชิช ์จรีะแพทย ์เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่าย 
สปน.  ในขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 และใหด้ าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ในกรณี
ขอ้พพิาทเรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ยตามขอ้พพิาทหมายเลขที ่1/2550 
ต่อไป 

11 กรกฎาคม 2550  บรษิทัยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุกรณีศาลปกครองกลางมคี าสัง่ไม่รบัฟ้องคดี
หมายเลขด าที่ 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขด าที่ 910/2550 เป็นคดีที่บรษิัทเป็น      
ผูฟ้้องคดปีระเด็นที ่สปน.ไม่น าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรใีห้ความเห็นชอบจนเป็นเหตุให้บรษิัท
ไดร้บัความเสยีหาย) 

24 กรกฎาคม 2550  สปน.ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองกลางทีต่ดัสนิใหจ้ าหน่ายคดหีมายเลขด าที ่
640/2550 ต่อศาลปกครองสงูสุด และยื่นค ารอ้งขอคุม้ครองชัว่คราวใหห้ยดุกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
เพือ่รอค าสัง่ของศาลปกครองสงูสดุ 

17 สิงหาคม 2550  สปน.ยื่นอทุธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองกลางทีไ่ดม้คี าสัง่แต่งตัง้ นายวชิช ์จรีะแพทย ์
เป็นอนุญาโตตุลาการแทน สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 และอุทธรณ์คัดค้านค าสัง่ให้
ด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีขอ้พพิาทเรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ด าเนินการ  
สว่นต่างและดอกเบีย้ตามขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 ต่อไป 

29 ตุลาคม 2550  บรษิทัยื่นค ารอ้งขอใหศ้าลปกครองกลางมคี าสัง่ก าหนดมาตรการคุม้ครองเพื่อบรรเทา
ทุกข์ชัว่คราวฉุกเฉิน เพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย มีผลใช้บังคบัก่อนมีค าพิพากษาในคดีของบรษิัทเนื่องจากคณะรฐัมนตรไีด้มีมติอนุมัติ
หลกัการร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2550 และจะน าเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยบริษัทได้ให้เหตุผลในค าร้องว่า หากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่าน     
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การพจิารณาและมผีลบงัคบัใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะมผีลให้ค าวนิิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ หรอื   
ค าพพิากษาของศาลปกครองในข้อพิพาท หรอืคดีระหว่างบรษิัทกบั สปน. ที่เกดิขึ้นหลงัจากวนัที่ 31 
ตุลาคม 2550 ที่เกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งค่าเสยีหายขอ้หนึ่งของบรษิทัซึ่งบรษิทัได้เรยีกรอ้งให ้สปน. ชดใช้
ค่าเสยีหายใหบ้รษิัทโดยการอนุญาตใหบ้รษิทักลบัเขา้ด าเนินการสถานีโทรทศัน์ระบบยูเอชเอฟ โดยใช้
คลื่นความถีแ่ละทรพัยส์นิอุปกรณ์เครอืขา่ยเดมิต่อไปจนครบตามก าหนดระยะเวลาในสญัญาเขา้รว่มงานฯ 
เดมิ ไม่อาจมผีลบงัคบัไดอ้กีต่อไป เนื่องจากบรรดาทรพัย์สนิต่างๆ รวมถงึสทิธ ิหน้าที ่และภาระผกูพนั
ของบริษัทตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็นของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา  56 แห่งร่าง
พระราชบญัญตัดิงักล่าว บรษิทัจงึขอใหศ้าลปกครองกลางพจิารณาไต่สวนฉุกเฉินและมคี าสัง่ใหร้ะงบัหรอื
หามาตรการหยุดด าเนินการหรอืหยดุการเสนอร่างกฎหมายรา่งพระราชบญัญตัอิงคก์าร กระจายเสยีงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้สภานิติบญัญตัแิห่งชาติพจิารณาโดยเร่งด่วน  ตามแต่วธิกีารที่
ศาลปกครองกลางจะเหน็สมควรจนกว่าคดจีะถงึทีส่ดุหรอืศาลปกครองกลางจะมคี าสัง่เป็นอยา่งอืน่  

30 ตุลาคม 2550  ศาลปกครองกลางมคี าสัง่ไม่รบัค าร้องขอคุ้มครองฉุกเฉินดงักล่าวของบรษิัทโดยให้
เหตุผลว่า การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว เป็นการกระท าในหน้าทีข่องสมาชกิสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาติซึ่งเป็นการใช้อ านาจทางนิติบัญญัติตามรฐัธรรมนูญ มิใช่การใช้อ านาจทางปกครอง จึงไม่มี
เหตุผลอนัควรและเพียงพอที่ศาลจะมีค าสัง่ระงบัการด าเนินการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ และ
ปัจจุบนัขอ้พพิาทนัน้อยู่ในระหว่างการพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ จงึไม่มเีหตุผลสมควรทีศ่าล
ปกครองกลางจะมคี าสัง่ก าหนดมาตรการคุม้ครองตามทีบ่รษิทัรอ้งขอมาได ้

31 ตุลาคม 2550  ร่างพระราชบญัญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ดงักล่าวได้ผ่านการอนุมตัิจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอยู่ระหว่างการออกประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาใหม้ผีลบงัคบัใชต้่อไป 

14 พฤศจิกายน 2550  ศาลปกครองสงูสุดได้มคี าสัง่ยนืยนัตามศาลปกครองกลาง โดยแต่งตัง้ นายวชิช ์
จรีะแพทย์ เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่าย สปน. ในขอ้พิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ดงันัน้ข้อพพิาทเรื่อง
ค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ย ตามขอ้พิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 จึงต้อง
ด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดหีมายเลขด าที ่910/2550 ศาลปกครองสงูสุด
ได้มคี าสัง่เช่นเดียวกบัศาลปกครองกลางโดยไม่รบัพิจารณาค าอุทธรณ์ในคดีที่บรษิัทฟ้องกรณี สปน.    
ไมน่ าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบก่อนลงนามสญัญารว่มงานฯ เพราะเหตุขาดอายคุวาม 

19 ธนัวาคม 2550  ศาลปกครองสงูสุดไดม้คี าสัง่ยนืยนัตามศาลปกครองกลางโดยมคี าสัง่ใหจ้ าหน่ายคดี
หมายเลขด าที ่640/2550 ซึ่ง สปน.เป็นผูฟ้้องคดฟ้ีองใหบ้รษิทัช าระหนี้ทีก่ล่าวอา้งจ านวน 101,865 ล้าน
บาท ดงันัน้ ขอ้พพิาทเรือ่งภาระหนี้ อนัประกอบดว้ย คา่ปรบั ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่าง ดอกเบี้ย 
และมูลค่าทรพัย์สนิ  ส่งมอบไม่ครบ และการบอกเลกิไม่ชอบ ตามขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 และ
ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 จงึตอ้งด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป 

ปี 2551 15 มกราคม 2551  พระราชบญัญตัอิงค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มี
การประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคบัใช้เป็นกฎหมายแล้ว มีผลให้ค าวินิจฉัยของคณะ
อนุญาโตตุลาการหรอืค าพพิากษาของศาลปกครองในขอ้พพิาทหรอืคดรีะหว่างบรษิทักบั สปน. ทีเ่กดิขึน้
หลังจากวันที่ 15 มกราคม 2551 ที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษัทซึ่งบริษัทได้
เรยีกรอ้งให ้สปน. ชดใชค้่าเสยีหายใหบ้รษิทัโดยการอนุญาตใหบ้รษิทักลบัเขา้ด าเนินการสถานีโทรทศัน์
ระบบยเูอชเอฟ โดยใชค้ลื่นความถีแ่ละทรพัยส์นิอุปกรณ์เครอืขา่ยเดมิต่อไปจนครบตามก าหนดระยะเวลา
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ในสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เดมิ ไม่อาจมผีลบงัคบัได้อกีต่อไป เนื่องจากบรรดาทรพัย์สนิต่างๆ รวมถงึสทิธ ิ
หน้าที ่และภาระผกูพนัของบรษิทัตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ จะตกเป็นของรฐัตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 
แหง่ร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว อยา่งไรกต็าม บรษิทัยงัคงมคีดคีวามฟ้องรอ้งกบั สปน.ทีย่งัด าเนินต่อไป
ในกระบวนการยุตธิรรม และขอ้เรยีกรอ้งค่าเสยีหายขอ้อื่นๆ ทีเ่รยีกรอ้งให ้สปน.ชดเชยค่าเสยีหายโดย
ช าระคืนเป็นเงนิสดหรือการขอชดเชยโดยวิธีอื่นให้แก่บริษัทยังคงมีผลทางกฎหมายอยู่ หากคณะ        
อนุโตตุลาการมคี าวนิิจฉยัชีข้าดตามทีบ่รษิทัเรยีกรอ้ง 

 2 เมษายน 2551  คณะกรรมการของบรษิทั มมีต ิใหบ้รษิทั มเีดยี คอนเน็คซ์ จ ากดั ลดทุนจดทะเบยีน 3 
ใน 4 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด เป็นจ านวนรวมสุทธ ิ37.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท 
(ช าระเต็มมูลค่า) เหลือ 12.50 ล้านบาท โดยเป็นการลดจ านวน หุ้นลงจากเดมิ 5,000,000 หุ้น คงเหลือ 
1,250,000 หุน้ โดยมมีลูคา่หุน้ละ 10 บาทเทา่เดมิ  

 30 ตุลาคม 2551  สปน.ได้ยื่นค าร้องเลขที่ ค 9/2551 ขอคุ้มครองชัว่คราวต่อศาลปกครองกลาง โดย    
รอ้งขอใหศ้าลปกครองกลาง มคี าสัง่หา้มไม่ใหบ้รษิทัซึง่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิดงักล่าว ในปัจจุบนั 
กระท านิตกิรรมใดๆ เกีย่วกบัทีด่นิ ทีอ่ าเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา และอ าเภอเพญ็ จงัหวดัอดุรธานี 
โฉนดที่ดินที่ 25168 และ 29554 ก่อนขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 46/2550 จะมคี าชี้ขาดและถึงที่สุด และ
ขอให้มีค าสัง่แจ้งไปยงัเจ้าพนักงานที่ดินจังหวดันครราชสีมา และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวดัอุดรธานี    
ห้ามจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวไว้ชัว่คราวก่อนมีค าชี้ขาดข้อพิพาท         
โดยกล่าวอ้างสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 1.1 วรรคสอง ที่ก าหนดเงื่อนไขไว้ว่า “ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ใน   
การด าเนินการ และทรพัยส์นิอื่นใดทีผู่เ้ขา้ร่วมงานไดด้ าเนินการจดัหาหรอืได้มาหรอืมไีวเ้พื่อด าเนินการ
สถานีวทิยุโทรทศัน์ ตามสญัญานี้ ไม่ว่าก่อนหรอืหลงัวนัลงนามในสญัญาใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์อง สปน. 
นับแต่วนัทีไ่ดต้ดิตัง้อุปกรณ์เสรจ็เรยีบรอ้ยและใชง้านได้ หรอืไดจ้ดัหามาโอกาสแรก แต่ไม่ชา้กว่าวนัเริม่
ด าเนินการ ทัง้นี้ สปน.ตกลงให้ผู้เขา้ร่วมงานมสีทิธิและหน้าที่ในการครอบครองและใช้สอยทรพัย์สิน
ดงักล่าวในการด าเนินการสถานีวทิยโุทรทศัน์ภายใตเ้งือ่นไขของสญัญานี้”  

 3 กนัยายน 2551  คณะกรรมการของบรษิทั มมีตใิห ้เลกิกจิการบรษิทั มเีดยี คอนเน็คซ ์จ ากดั 

 25 พฤศจิกายน 2551  บรษิทัไดค้ดัคา้นค ารอ้งค ารอ้งหมายเลข ค 9/2551 ดงักล่าวโดยใหข้อ้เทจ็จรงิว่า 
สปน. เป็นฝ่ายบอกเลิกสญัญาเข้าร่วมงานฯ ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา โดยที่บรษิัทมไิด้
ปฏบิตัผิดิสญัญา  การบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ของผูร้อ้ง เป็นการบอกเลกิสญัญาโดยมเีจตนาทีจ่ะ
เขา้ยดึและครอบครองการด าเนินการสถานีโทรทศัน์แทนบรษิัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เจตนาของ      
ผูร้อ้งไม่สจุรติ เป็นการบอกเลกิสญัญาทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมาย จงึถอืไดว้่า สปน.เป็นฝ่ายปฏบิตัผิดิสญัญา
กอ่น ผลของการบอกเลกิสญัญาโดยไม่ชอบย่อมท าใหคู้่สญัญากลบัคนืสู่ฐานะเดมิ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 ย่อมถือเสมอืนว่าคู่สญัญามไิด้ท าสญัญากนัมาตัง้แต่แรก สปน. ไม่อาจ
กล่าวอา้ง หรอือาศยัเอาขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง รายละเอยีด  ในสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ที ่สปน.เป็นฝ่ายบอก
เลกิสญัญามาเรยีกรอ้งใหผู้ค้ดัคา้นปฏบิตัติามสญัญาเขา้รว่มงานฯ ไดอ้กีต่อไป อกีทัง้สญัญาเขา้รว่มงานฯ    
ก็มิได้มีข้อยกเว้นไว้ในกรณีที่เมื่อสญัญาเลิกกนัแล้วไม่ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม ดังนัน้ สปน.จึงไม่อาจ   
กล่าวอา้งสญัญาทีเ่ลกิกนัแลว้มาเรยีกรอ้งใหอ้กีฝ่ายหนึ่งปฏบิตัติามได้ 

 25 ธันวาคม 2551  ศาลปกครองกลาง ได้มีค าสัง่คุ้มครองชัว่คราว ห้ามบรษิัทกระท านิติกรรมใด ๆ 
เกีย่วกบัทีด่นิ อ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมิา และอ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์
ค าสัง่คุม้ครองชัว่คราวดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสดุ 
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ปี 2552 29 มิถนุายน 2552  ศาลปกครองสูงสุด ยนืตามค าสัง่ศาลปกครองกลาง โดยตามที่ให้มคี าสัง่คุ้มครอง
ชัว่คราวห้ามบรษิัทกระท านิติกรรมใดๆ เกี่ยวกบัที่ดนิ อ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา และอ าเภอ
เพญ็ จงัหวดัอดุรธานี 

4 มิถนุายน 2552  ตลท.ไดถ้อนชื่อหลกัทรพัยข์องบรษิทัออกจากกระดานซื้อขายและยา้ยหลกัทรพัยไ์ป
ยังกลุ่ม NPG (Non-Performing Group) โดยบริษัทยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีหน้าที่
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ ตลท.ทุกประการ เนื่องจากตามทีป่รากฏในงบการเงนิไตรมาส 1 สิน้สุดวนัที ่
31 มนีาคม 2552 ทีผ่่านการ สอบทานโดยผูส้อบบญัช ีปรากฏว่าส่วนของผูถ้อืหุน้มคี่าน้อยกว่าศนูย์ และ
มผีลขาดทนุสทุธจิากการด าเนินงานตดิต่อกนั 2 ปี 

ปี 2553 10 มิถุนายน 2553  บริษัทวางเงินประกันค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ(เงินประกันฯ) จ านวน 
5,412,839.79 บาท ตามทุนทรพัย์ที่แต่ละฝ่ายเรียกร้องโดยคิดค านวณจากฐานทุนทรพัย์ ที่บริษัท
เรยีกร้องจ านวน 21,814,198,932 บาท ส าหรบัขอ้พิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ไม่มีทุนทรพัย์ ได้วาง
เท่ากบัขัน้ต ่าอตัราที่ก าหนดไว้ส าหรบัคดีที่ไม่มทีุนทรพัย์ คอื 20,000 บาท ต่อครัง้ โดยขอวาง 5 ครัง้ 
รวมเป็นเงนิ 100,000 บาท โดยในวนัที่ 10 มถิุนายน 2553 บรษิัทได้วางเงนิประกนัฯ จ านวนดงักล่าว
พรอ้มกบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 

ปี 2554 9 กันยายน 2554  ศาลปกครองกลางได้มีค าสัง่คดีหมายเลขด าที่ ค 7/2554 และคดีหมายเลขแดงที ่       
ค 7/2554 ห้ามมิให้บริษัทท านิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 25168 ต าบลบ้านธาตุ อ าเภอเพ็ญ 
จงัหวดัอุดรธานี และมคี าสัง่แจ้งไปยงัเจา้พนักงานทีด่นิ จงัหวดัอุดรธานี หา้มจดทะเบยีนใดๆ เกีย่วกบั
ที่ดินแปลงดังกล่าวไว้เป็นการชัว่คราว จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมีค าสัง่ชี้ข าดในข้อพิพาท
หมายเลขด าที ่46/2550 

 24 พฤศจิกายน  2554  บรษิัทได้เร่งรดักระบวนการพิจารณาคดีต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอ
คัดค้านการที่สถาบันอนุญาโตตุลาการจะอนุญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ ออกไป 
เนื่องจากเห็นว่า สปน. มเีจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงนิประกนัฯ มาแล้วมากถงึ 23 
ครัง้ เป็นเวลายาวนานถงึสองปีเศษ จงึไมม่เีหตุผลสมควรทีจ่ะอนุญาตใหข้ยายเวลาออกไปอกี  

 2 ธนัวาคม 2554  สปน. ได้ยื่นค ารอ้งขอขยายเวลาวางเงนิประกนัฯ (ครัง้ที่ 24) โดยอา้งถงึหนังสอืขอ
ขยายเวลาวางเงนิประกนัฯ (ครัง้ที่ 23) ที่ นร.1306/7334 ลงวนัที่ 22 กนัยายน 2554 ซึ่ง สปน.ได้ขอ
ขยายเวลาวางเงนิประกนัฯ ออกไป อกี 60 วนั นับจากวนัที ่28 กนัยายน 2554 แต่มไิด้รบัทราบหนังสอื
แจ้งค าสัง่อนุญาตจากสถาบนัอนุญาโตตุลาการและได้รบัแจ้งจากการประสานงานกบัพนักงานอยัการ
เจา้ของคดแีลว้ไดร้บัแจง้ว่าไม่ทราบค าสัง่อนุญาตดงักล่าว ประกอบกบั สปน.ไดป้ระสานเป็นการภายใน
กบัองคก์รกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทยซึง่มหีน้าทีต่าม พ.ร.บ. ทวีสีาธารณะฯ ใน  
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อพิพาทคดีพิพาทระหว่างบริษัทและ สปน.ได้รบัแจ้งว่า ขณะนี้
สถานีโทรทศัน์ทวีไีทยอยู่ระหว่างการพจิารณาด าเนินการเตรยีมงบประมาณ เพื่อวางเป็นเงนิประกนัฯ 
และค่าใชจ้่ายในการด าเนินกระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ เนื่องจากเป็นเงนิจ านวนมาก จงึขอ
ขยายระยะเวลาวางเงนิประกนัฯ ดงักล่าวออกไปอกี 60 วนันบัแต่วนัทีค่รบก าหนด 

 21 ธนัวาคม 2554  สถาบนัอนุญาโตตุลาการนัดหมายคู่พพิาทมาเจรจาไกล่เกลี่ย โดยเสนอให้ทัง้สอง
ฝ่ายพิจารณาการชะลอการด าเนินข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ออกไป เพื่อรอผลของข้อพิพาท
หมายเลขด าที่ 46/2550 เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงกนั และ การรวมการพิจารณากบัข้อพิพาท
หมายเลขด าที่ 46/2550 ซึ่งมเีนื้อหาครอบคลุมประเด็นการตีความค่าปรบัในขอ้พิพาทหมายเลขด าที ่
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1/2550 แลว้ แต่การรวมคดทีัง้สองเป็นไปไดย้าก  เพราะยงัคงมขีอ้โตแ้ยง้เรื่องอตัราการวางเงนิประกนัฯ 
ประกอบกบัทัง้สองฝ่ายไม่ประสงคข์อถอนค าเสนอขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 นอกจากนี้ เพื่อใหข้อ้
พิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 ด าเนินกระบวนการต่อไปได้ จึงเสนอให้ทัง้สองฝ่ายไปพิจารณาการ
วางเงนิประกนัฯ ในขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550  ฝ่ายละ 10 ลา้นบาท อนึ่ง บรษิทัไดว้างเงนิประกนั
ฯ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 จ านวน 5,412,839.79 บาท 
(ค านวณตามทุนทรพัย์ทีแ่ต่ละฝ่ายเรยีกรอ้ง โดยคดิค านวณจากฐานทุนทรพัย์ทีบ่รษิทัเรยีกรอ้งจ านวน 
21,814,198,932 บาท) ยงัคงเหลอือกี 4,587,160.21 บาท 

 21 ธนัวาคม 2554  บรษิทัยื่นค าอุทธรณ์ ในคดหีมายเลขแดงที ่ค 7/2554 ต่อศาลปกครองสูงสุด  กรณี
ศาลปกครองกลางมคี าสัง่คุม้ครองชัว่คราวห้ามมใิห้บรษิัทท านิติกรรมเกีย่วกบัโฉนดที่ดนิเลขที ่25168 
ต าบลบ้านธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมคี าสัง่ชี้ขาดในขอ้พพิาท
หมายเลขด าที ่46/2550 

 30 ธนัวาคม 2554  สปน.มหีนังสอืขอชะลอการด าเนินขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 ออกไปกอ่น เพื่อ
รอผลขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอมา 

ปี 2555 17 มกราคม 2555 บรษิทัไดม้หีนังสอืขอชะลอการด าเนินขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 เพื่อรอผลของ
ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอมา ต่อมาสถาบนัอนุญาโตตุลาการ
ได้มคี าสัง่ให้ชะลอการด าเนินขอ้พิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ตามที่บรษิัทและ สปน.เสนอไป และใน    
วนัเดียวกนั สปน.ได้วางเงนิประกนัฯ ของขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 1/2550 จ านวน 100,000 บาท และ      
เงนิประกนัฯ ของขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 จ านวน 10,000,000 บาท พรอ้มทัง้วางเงนิค่าใชจ้่าย
ของทัง้สองคด ี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
อนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่าย โดยแจ้งว่าหากบริษัท หรือ สปน. ประสงค์จะคัดค้านคุณสมบัติของ
อนุญาโตตุลาการอีกฝ่ายหนึ่งให้ยื่นค าคัดค้านเป็นหนังสือแสดงเหตุแห่งการคัดค้านมายังสถาบัน
อนุญาโตตุลาการภายในเวลาที่ก าหนด ต่อมาเมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน 2555 บรษิัท ได้ด าเนินการยื่น   
ค ารอ้งแจง้ความประสงคไ์ม่คดัคา้นคณุสมบตัขิองอนุญาโตตุลาการฝ่ายสปน. สถาบนัอนุญาโตตุลาการจงึ
ด าเนินการแจง้ต่ออนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายรบัทราบและด าเนินกระบวนการพจิารณาต่อไป 

ปี 2556 27 พฤษภาคม 2556  คณะอนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ประสงค์       
จะแต่งตัง้เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยวธิกีารทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการก าหนดใหม้คีวามพงึพอใจ
ตรงกนัสูงสุด ให้แต่งตัง้ นายเสมอ อนิทรศกัดิ ์ซึ่งสถาบนัอนุญาโตตุลาการได้ทาบทาม และนายเสมอ  
อนิทรศกัดิ ์ได้ตอบรบัเป็นประธานอนุญาโตตุลาการแล้ว พรอ้มแนบประวตัิอนุญาโตตุลาการส าหรบั    
การขึน้ทะเบยีนใหท้ัง้สองฝ่ายทราบ หากฝ่ายใดมขีอ้คดัคา้น ขอใหย้ื่นหนังสอืแสดงเหตุแห่งการคดัคา้น
ภายใน 15 วนั  

12 มิถนุายน 2556  อยัการผูร้บัมอบอ านาจฝ่าย สปน. ขอขยายเวลาการพจิารณาว่าจะคดัคา้นประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการหรอืไม ่และสถาบนัอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาออกไป 15 วนั  
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28 มิถุนายน 2556  อัยการผู้ร ับมอบอ านาจฝ่าย สปน. แถลงว่า สปน.ไม่มีข้อคัดค้านประธาน           
คณะอนุญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสทิธกิารคดัคา้นไว้ในภายภาคหน้า หากตรวจสอบพบ
เหตุอนัท าใหส้ามารถคดัคา้นประธานอนุญาโตตุลาการได ้ 

19 สิงหาคม 2556  อยัการผูร้บัมอบอ านาจฝ่าย สปน. ยื่นค ารอ้งต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการว่ามขีอ้มูล 
และข้อเท็จจริงตามแบบประวัติยังไม่แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจรงิของประธาน
อนุญาโตตุลาการเพิม่เตมิ  

20 กนัยายน 2556  นายเสมอ อนิทรศกัดิ ์ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ได้ชีแ้จงรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ตามทีอ่ยัการผูร้บัมอบอ านาจฝ่าย สปน. สอบถาม โดยสรุป ประธานอนุญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุตร 
ไมเ่คยถอืหุน้และหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทัผูเ้รยีกรอ้งกรณีใด ๆ มากอ่นทัง้สิน้  

8 ตุลาคม 2556  นางสาวมานิดา ซิมเมอร์แมน อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัผูเ้รยีกรอ้ง ได้ชี้แจงขอ้มูล
และข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่อัยการผู้ร ับมอบอ านาจฝ่าย สปน. ขอให้ชี้แจงเพื่อน ามาประกอบ            
การพจิารณาใหมว่่าจะคดัคา้นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัหรอืไม ่ 

16 ตุลาคม 2556  บรษิทัรอ้งขอความเป็นธรรมในการเร่งรดัการด าเนินกระบวนพจิารณาคดขีอ้พพิาทที ่
46/2550 ต่ออัยการสูงสุด เนื่องจากยื่นค าเสนอข้อพิพาทตัง้แต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบัน รวมเป็น
ระยะเวลามากกว่า 6 ปี แต่ขอ้พพิาทยงัไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการพจิารณาขอ้พพิาทแห่งคดีได้ จึง
ขอใหพ้นักงานอยัการผูร้บัมอบอ านาจฝ่าย สปน. ด าเนินกระบวนพจิารณาไปในทางทีถู่กต้องเป็นธรรม 
เพือ่ใหก้ารพจิารณาวนิิจฉยัชีข้าดสามารถเริม่ตน้และเสรจ็สิน้ตามทีก่ฎหมายก าหนดต่อไป  

28 ธนัวาคม 2556  ส านักระงบัขอ้พพิาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ได้ส่งหนังสอืแจ้งว่า เมื่อวนัที่ 6 
ธนัวาคม 2556 สปน. ได้มหีนังสอืขอคดัคา้นประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิัท 
ในการด าเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในชัน้นี้ และขอให้มกีารตัง้อนุญาโตตุลาการแทนตาม
ขัน้ตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 

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

22 มกราคม 2557  บรษิัทได้รบัหนังสือแจ้งจากส านักระงบัข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการว่า    
วนัที ่15 มกราคม 2557 อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัมหีนังสอืขอลาออกจากการเป็นอนุญาโตตุลาการใน
ขอ้พิพาท ระหว่าง บรษิัทและสปน. และส านักระงบัขอ้พิพาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการได้มคี าสัง่ให้
บรษิทัด าเนินการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการคนใหมแ่ทนอนุญาโตตุลาการคนเดมิทีถ่อนตวั  

21 มีนาคม 2557  บรษิัทได้ด าเนินการยื่นค ารอ้งขอแต่งตัง้ ศ.พเิศษ ดร. กมลชยั รตันสกาววงศ์ เป็น
อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั  

8 กรกฎาคม 2557  สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีหนังสือแจ้งมายงับรษิัทว่า เมื่อวนัที่ 26 มิถุนายน 
2557 สปน. ไดย้ื่นค าแถลงว่าไมป่ระสงคจ์ะคดัคา้นอนุญาโตตุลาการของฝ่ายบรษิทั แต่สงวนสทิธคิดัคา้น
หากตรวจพบเหตุอนัท าใหส้ามารถคดัคา้นไดใ้นภายหลงั และทางสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดก้ าหนดวนั
ใหอ้นุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัเสนอรายชื่อประธานอนุญาโตตุลาการคนกลาง จ านวน 3 คน ภายในวนัที ่
15 สงิหาคม 2557  
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8 สิงหาคม 2557  ไอทีวีได้ยื่นค าร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอสอบถามความคืบหน้าของคดี      
ขอ้พพิาทเนื่องจากได้ยื่นขอ้พิพาทตัง้แต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบนัรวมเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปี แต่      
ขอ้พพิาทยงัไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการพจิารณาขอ้พพิาทแห่งคดไีด ้จงึขอใหส้ านักงานระงบัขอ้พพิาท
อนุญาโตตุลาการกรุณาก าชบัฝ่าย สปน.ใหด้ าเนินคดขีอ้พพิาทดว้ยความรวดเรว็ เพือ่ประโยชน์แห่งความ
ยตุธิรรม 

12 กนัยายน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายไดร้ว่มกนัคดัเลอืกรายชือ่บุคคลทีป่ระสงคจ์ะแต่งตัง้
เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยทาบทาม นายสมบตั ิเดยีวอศิเรศ  

12 ธนัวาคม 2557 นายสมบตั ิเดยีวอศิเรศ ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการอยา่งเป็น
ทางการ คณะอนุญาโตตุลาการจึงได้ก าหนดประเด็นขอ้พิพาทและภาระการพิสูจน์กระบวนพิจารณา     
ชัน้อนุญาโตตุลาการ และวนันดัสบืพยานของคูพ่พิาททัง้สองฝ่ายในปี พ.ศ.2558 

ปี 2558        2 มีนาคม 2558  บริษัทได้ยื่นค าร้องขอถอนค าเสนอข้อพิพาทที่ 1/2550 เนื่ องจากคดีข้อพิพาทที ่
46/2550  มปีระเดน็ขอ้พพิาททีค่รอบคลุมถงึประเดน็ขอ้พพิาทที ่1/2550 และคดขีอ้พพิาทที ่1/2550 เป็น
ขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ก่อนที ่สปน. จะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงาน ฯ จงึไม่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินคดี
ในขอ้พพิาทที ่1/2550 อกีต่อไป รวมทัง้ขอใหม้คี าสัง่คนืค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการใหแ้กไ่อทวีเีป็นกรณี
พเิศษ  

1 พฤษภาคม 2558 สปน. ยื่นค ารอ้งขอคดัคา้นการถอนค าเสนอขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550  โดยให้
เหตุผลว่าหาก สปน. ยนิยอมตามการขอถอนขอ้พิพาทของไอทวีี อาจเป็นผลเสยีต่อ สปน. เนื่องจาก 
สปน. ไดเ้รยีกรอ้งแยง้ไวใ้นขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 ว่าเป็นฟ้องซอ้นกบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่
1/2550 และคณะอนุญาโตตุลาการไดก้ าหนดเรือ่งนี้ไวเ้ป็นประเดน็ขอ้พพิาททีต่อ้งพจิารณาเรยีบรอ้ยแลว้ 

ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2558  คณะอนุญาโตตุลาการด าเนินกระบวน
พิจารณาสืบพยานบริษัท และ สปน. โดยเสร็จสิ้นการสืบพยานของคู่พิพาททัง้สองฝ่ายในวันที ่            
15 กนัยายน 2558 

ปี 2559 1 กมุภาพนัธ์ 2559   บรษิทัไดร้บัส าเนาค าชีข้าดจากสถาบนัอนุญาโตตุลาการซึง่ไดว้นิิจฉัยชีข้าดคดขีอ้
พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 (ขอ้พพิาทหมายเลขแดงที ่1/2559) ฉบบัลงวนัที ่14 มกราคม 2559 โดยมี
สาระส าคญัดงัต่อไปนี้  

 การบอกเลกิสญัญาของ สปน. ไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

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

 เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ปรบัลด
ค่าตอบแทนตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม 2549 บรษิัทจงึต้องช าระค่าตอบแทน
ส่วนต่าง จ านวน 2,886,712,328.77 บาท ใหแ้ก่ สปน. โดยถอืว่า บรษิทัผดินัดช าระนับตัง้แต่วนัที ่   
4 มนีาคม  2550 จนถงึวนัที ่7 มนีาคม  2550 คดิเป็นดอกเบี้ยจ านวน 3,632,876.77 บาท รวมเป็น
เงนิทีบ่รษิทัตอ้งช าระใหแ้ก ่สปน. เป็นเงนิจ านวน 2,890,345,205.48 บาท   

 บรษิทั และ สปน. ต่างมหีน้าทีจ่ะตอ้งช าระหนี้ใหแ้ก่กนัในจ านวนเงนิเท่ากนั คอื 2,890,345,205.48 
บาท ซึง่เมือ่หกักลบลบกนัแลว้ต่างฝ่ายจงึไมม่หีนี้ทีจ่ะตอ้งช าระแกก่นัและกนั  

29 เมษายน 2559   สปน.ยื่นค ารอ้งขอใหเ้พกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดหีมายเลขด า
ที ่46/2550 (คดหีมายเลขแดงที ่1/2559) ต่อศาลปกครองกลาง 
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2 พฤศจิกายน 2559  ศาลปกครองกลางมคี าสัง่รบัค ารอ้งของ สปน. เป็นคดหีมายเลขด าที ่620/2559 

ปี 2560 31 มีนาคม 2560    ส านักงานอนุญาโตตุลาการมีหนังสือแจ้งให้ไอทีวีวางเงินประกันค่าป่วยการ           
คณะอนุญาโตตุลาการส่วนที่เหลือในคดีข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 จ านวน 7,900,000 บาท       
(เจด็ลา้นเกา้แสนบาทถว้น)  

8 พฤษภาคม 2560    บรษิทัยื่นค ารอ้งต่อส านักงานอนุญาโตตุลาการ ชี้แจงว่า ไอทวีไีม่ประสงค์วางเงนิ
ประกนัและยนืยนัว่าไมป่ระสงคจ์ะด าเนินคดขีอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 อกีต่อไป 

9 พฤษภาคม 2560    บรษิทัยืน่ค าใหก้ารต่อศาลปกครองกลางในคดหีมายเลขด าที ่620/2559  

21 กนัยายน 2560    สปน. ยืน่ค าคดัคา้นค าใหก้ารแกศ่าลปกครองกลางในคดหีมายเลขด าที ่620/2559 

ปี 2561 5 กุมภาพนัธ์ 2561   บรษิัทยื่นค าให้การเพิ่มเติมแก้ค าคดัค้านค าให้การต่อศาลปกครองกลางในคดี
หมายเลขด าที ่620/2559 

ในเดือนมิถุนายน 2561   สปน. ได้แจ้งความประสงค์ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่าประสงค์จะ
ด าเนินคดีข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ต่อไป โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการมีค าสัง่ให้ สปน. ยื่น     
ค ารอ้งต่อศาลทีม่เีขตอ านาจ (ศาลปกครองกลาง) เพือ่ขอตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายไอทวี ี

4 ตุลาคม 2561   สปน. มีหนังสือแจ้งสถาบันอนุญาโตตุลาการขอให้ชะลอการด าเนินคดีข้อพิพาท
หมายเลขด าที ่1/2550 จนกว่าศาลปกครองจะมคี าพพิากษาถงึทีส่ดุในคดหีมายเลขด าที ่620/2559  

18 ตุลาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ในคดีหมายเลขด าที่  1466/2561(คดีหมายเลขแดงที ่
2104/2561) แต่งตัง้บุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั (ไอทวี)ี โดยบรษิทัมไิดแ้ต่งตัง้เอง ซึง่มเีหตุ
มาจากสถาบนัอนุญาโตตุลาการมคี าสัง่ให ้สปน. ยื่นค ารอ้งต่อศาลทีม่เีขตอ านาจ(ศาลปกครองกลาง) 
เพื่อขอใหต้ัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั (ไอทวี)ี แทนบรษิทั โดยมไิดเ้ปิดโอกาสให้บรษิทัทราบและ
ยืน่ค าคดัคา้นกอ่นแต่อยา่งใด 

31 ตลุาคม 2561   บรษิทัไดร้บัแจง้ค าสัง่ของสถาบนัอนุญาโตตุลาการใหช้ะลอกระบวนพจิารณาคดขีอ้
พพิาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ไว้จนกว่าศาลปกครองจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีหมายเลขด าที ่
620/2559 

14 พฤศจิกายน 2561 บริษัทยื่นค าแถลงคัดค้านการแต่ งตั ้งอนุญาโตตุ ลาการต่ อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ  แต่สถาบันอนุญาโตตุลาการให้รอเสนอค าแถลงของไอทีวีหลังจากมีการตัง้คณะ
อนุญาโตตุลาการแลว้ 

21 พฤศจิกายน 2561   บรยิื่นอุทธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองกลางทีแ่ต่งตัง้บุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการ
ของไอทวี ีในคดหีมายเลขด าที ่1466/2561 (คดหีมายเลขแดงที ่2104/2561)  

ดังนัน้ ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 จึงอยู่ระหว่างการชะลอการพิจารณาคดีเพื่อรอจนกว่าศาล
ปกครองจะมคี าพพิากษาถงึทีสุ่ดในคดหีมายเลขด าที ่620/2559 ซึ่งขณะนี้ คดหีมายเลขด าที ่620/2559 
ยงัคงอยูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง  

 

7. รายการระหว่างกนั 

โปรดดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิ หวัขอ้ที ่5 บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
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8. รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต  
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) 
 

การไม่แสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดรั้บการวา่จา้งให้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไอทีวี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไอทีวี จ  ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการและงบกระแส
เงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

ขา้พเจา้ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและเฉพาะกิจการของบริษทัได้ เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้น
วรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยส าคญั ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่ง
เพียงพอเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
 

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 (ง) และ 19 จากค าตดัสินของศาลปกครองสูงสุด บริษทัไดต้ั้ง
ส ารองค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างจ านวน 2,210 ลา้นบาทพร้อมทั้งดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่ปี 2549 บริษทัยงัคง
มีขอ้พิพาทกบัส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี (“ส านกังานปลดัฯ”) ซ่ึงยงัไม่มีขอ้ยติุ โดยเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 
คณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดในขอ้พิพาทระหวา่งบริษทัและส านกังานปลดัฯในเร่ืองการบอกเลิกสัญญาอนุญาต
ให้ด าเนินการของส านกังานปลดัฯ นั้นชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ และเรียกร้องค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญามิ
ชอบ ท าให้บริษัทมีการปรับลดภาระหน้ี  ซ่ึงส านักงานปลัดฯได้ยื่นค าร้องคัดค้านค าช้ีขาดดังกล่าวของคณะ
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ทั้งน้ีศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งรับค าร้องดงักล่าวและอยูใ่นกระบวนการทาง
ศาลปกครองกลาง ณ ปัจจุบนั นอกจากน้ีบริษทัยงัคงมีขอ้พิพาทท่ีบริษทัถูกเรียกร้องจากส านกังานปลดัฯ ใหจ่้ายช าระ
ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างและดอกเบ้ียของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง รวมถึงค่าปรับในการ
ปรับเปล่ียนผงัรายการซ่ึงขอ้พิพาทดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด หากมีค าตดัสินไม่เป็นคุณต่อบริษทัอาจเป็นเหตุให้เกิด
ขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัได ้ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่สามารถหา
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอในการสรุปผลของขอ้พิพาทเหล่านั้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดงักล่าวไดจ้ากสถานการณ์อนัไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัดงักล่าว  



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit    

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจาก
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรค
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ
เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวได ้  
 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
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ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดว้างแผนไว  ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ  รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
 
 
 ดร. ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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9.  งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 5,307,127                8,099,952                2,332,943                5,086,908                
เงินลงทนุชัว่คราว 6 1,218,153,060         1,208,975,353         1,226,543,723         1,219,392,037         
ลูกหน้ีอ่ืน 7 6,490,483                8,362,851                237,432                   65,563                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,229,950,670 1,225,438,156 1,229,114,098 1,224,544,508 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                           644,367                   690,012                   

อุปกรณ์ 9 1,795                       3,345                       1,795                       3,345                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 212,414                   -                           212,414                   -                           

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน -                           63,960                     -                           63,960                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 214,209 67,305 858,576 757,317 

รวมสินทรัพย์ 1,230,164,879         1,225,505,461         1,229,972,674         1,225,301,825         

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมนุเวยีน

ประมาณการคา่อนุญาตใหด้ าเนินการ
ส่วนต่างคา้งจ่ายและดอกเบ้ีย 18 2,890,345,205         2,890,345,205         2,890,345,205         2,890,345,205         

เจา้หน้ีอ่ืน 10 1,385,271                3,319,514                1,193,066                3,115,878                
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 2,109,851                2,353,764                2,109,851                2,353,764                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,893,840,327         2,896,018,483         2,893,648,122         2,895,814,847         

หนี้สินไม่หมนุเวยีน

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 -                           2,012,007                -                           2,012,007                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน -                           2,012,007                -                           2,012,007                

รวมหนีสิ้น  2,893,840,327         2,898,030,490         2,893,648,122         2,897,826,854         

ขาดทนุสะสมเกนิทนุ

ทนุเรือนหุ้น 12
   ทนุจดทะเบียน 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 6,033,487,000         6,033,487,000         6,033,487,000         6,033,487,000         
ส่วนลดมลูคา่หุ้น 12 (174,296,959)           (174,296,959)           (174,296,959)           (174,296,959)           
ขาดทนุสะสม (7,522,015,831)        (7,539,763,100)        (7,522,015,831)        (7,539,763,100)        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (849,658)                  8,048,030                (849,658)                  8,048,030                
ขาดทุนสะสมเกนิทุน (1,663,675,448)        (1,672,525,029)        (1,663,675,448)        (1,672,525,029)        

รวมหนีสิ้นสุทธิจากขาดทุนสะสมเกนิทุน 1,230,164,879         1,225,505,461         1,229,972,674         1,225,301,825         

งบการเงินรวม

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั ไอทีว ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รายได้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบ้ียรับ 31,752,729               31,749,186               31,125,520               31,095,413               
รวมรายได้ 31,752,729               31,749,186               31,125,520               31,095,413               

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14 5,954,071                 7,017,643                 5,281,477                 6,317,193                 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 4 3,600,000                 3,439,000                 3,600,000                 3,439,000                 
รวมค่าใช้จ่าย 9,554,071                 10,456,643               8,881,477                 9,756,193                 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                           (45,645)                    (46,937)                    
กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 22,198,658               21,292,543               22,198,398               21,292,283               
ตน้ทุนทางการเงิน (3,160)                      (4,655)                      (2,900)                      (4,395)                      
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 22,195,498               21,287,888               22,195,498               21,287,888               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (4,448,229)               (4,048,351)               (4,448,229)               (4,048,351)               
กาํไรสําหรับปี 17,747,269               17,239,537               17,747,269               17,239,537               

กาํไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 16 0.01                          0.01                          0.01                          0.01                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย
กาํไรท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 19,951,113               8,908,477                 19,951,113               8,908,477                 
การปรับปรุงการจดัประเภทใหม่สาํหรับ
   กาํไรท่ีรวมอยูใ่นกาํไรขาดทุนสาํหรับปี (31,073,223)             (4,572,456)               (31,073,223)             (4,572,456)               
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า
    เงินลงทุนเผือ่ขายก่อนภาษีเงินได้ (11,122,110)             4,336,021                 (11,122,110)             4,336,021                 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบ
   ของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 11 2,224,422                 (867,204)                  2,224,422                 (867,204)                  
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่า
    เงินลงทุนเผือ่ขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้ (8,897,688)               3,468,817                 (8,897,688)               3,468,817                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (8,897,688)               3,468,817                 (8,897,688)               3,468,817                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 8,849,581                 20,708,354               8,849,581                 20,708,354               

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หน่วย : บาท

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

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)    

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 6,033,487,000    (174,296,959)    (7,539,763,100)      8,048,030            8,048,030           (1,672,525,029)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                     -                   17,747,269            -                       -                      17,747,269          
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
        รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
            ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
            ในภายหลงั -                     -                   -                        (8,897,688)           (8,897,688)          (8,897,688)           
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                   17,747,269            (8,897,688)           (8,897,688)          8,849,581            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 6,033,487,000    (174,296,959)    (7,522,015,831)      (849,658)              (849,658)             (1,663,675,448)    

งบการเงินรวม
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ไอทวี ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หน่วย : บาท

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

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 6,033,487,000  (174,296,959)  (7,557,002,637)     4,579,213            4,579,213          (1,693,233,383)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                    -                  17,239,537           -                      -                     17,239,537        
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
        รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
            ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
            ในภายหลงั -                    -                  -                        3,468,817            3,468,817          3,468,817          
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                    -                  17,239,537           3,468,817            3,468,817          20,708,354        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 6,033,487,000  (174,296,959)  (7,539,763,100)     8,048,030            8,048,030          (1,672,525,029)  

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 6,033,487,000  (174,296,959)  (7,539,763,100)     8,048,030            8,048,030          (1,672,525,029)  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                    -                  17,747,269           -                      -                     17,747,269        
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
        รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
            ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
            ในภายหลงั -                    -                  -                        (8,897,688)          (8,897,688)         (8,897,688)         
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                    -                  17,747,269           (8,897,688)          (8,897,688)         8,849,581          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 6,033,487,000  (174,296,959)  (7,522,015,831)     (849,658)             (849,658)            (1,663,675,448)  

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 17,747,269              17,239,537              17,747,269              17,239,537              
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 9 1,547                       1,547                       1,547                       1,547                       
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบ้ียรับ (31,752,729)             (31,749,186)             (31,125,520)             (31,095,413)             
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                           45,645                     46,937                     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 4,448,229                4,048,351                4,448,229                4,048,351                

(9,555,684)               (10,459,751)             (8,882,830)               (9,759,041)               
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีอ่ืน (171,882)                  (26,893)                    (171,869)                  (26,866)                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 63,963                     -                           63,963                     -                           
เจา้หน้ีอ่ืน (1,934,243)               2,037,376                (1,922,812)               2,038,021                
รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบ้ียรับ 33,796,979              31,830,958              31,125,520              31,095,413              
จ่ายภาษีเงินได้ (4,692,142)               (2,973,379)               (4,692,142)               (2,973,379)               
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 17,506,991              20,408,311              15,519,830              20,374,148              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ถอนเงินลงทุนในตราสารหน้ี -                           -                           12,500,000              10,000,000              
เงินลงทุนในตราสารหน้ีเพิ่มข้ึน (20,299,816)             (40,138,670)             (30,773,795)             (30,745,348)             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (20,299,816)             (40,138,670)             (18,273,795)             (20,745,348)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (2,792,825)               (19,730,359)             (2,753,965)               (371,200)                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,099,952                27,830,311              5,086,908                5,458,108                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 5,307,127                8,099,952                2,332,943                5,086,908                

บริษัท ไอทีว ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมำยเหตุ สำรบัญ    
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 ลูกหน้ีอ่ืน 
8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
9 อุปกรณ์ 
10 เจา้หน้ีอ่ืน 
11 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
12 ทุนเรือนหุน้และส่วนลดมูลค่าหุน้ 
13 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีส าคญั 
14 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
15 ภาษีเงินได ้
16 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
17 เคร่ืองมือทางการเงิน 
18 ภาระผกูพนั ขอ้พิพาท และคดีความท่ีส าคญั 
19 สญัญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกิจการภายนอก 
20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดถื้อปฏิบติั 
21 การอนุมติังบการเงิน 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ไอทีวี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย ท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 
349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วนั บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นท่ี 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 
 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปี ไดแ้ก่ บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย และถือหุน้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราร้อยละ 52.92 (31 ธันวาคม 2560: ร้อย
ละ 52.92) 
 

บริษัทเคยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2545 และเม่ือวนัท่ี 18 
กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศมติให้เพิกถอนหุ้นสามญั
ของบริษทัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตั้งแต่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 
 

บริษทัเคยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการด าเนินการสถานีโทรทศัน์ภายใตส้ัญญาเขา้ร่วมงานและด าเนินการ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (“สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ”) ท่ีไดรั้บจากส านักงานปลดัส านัก
นายกรัฐมนตรี (“ส านกังานปลดัฯ”) ส่ือโฆษณา และการผลิตรายการ โดย ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2550 ส านกังาน
ปลดัฯ ไดเ้พิกถอนสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งหยดุด าเนินกิจการ 
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
บริษทั ลกัษณะธุรกจิ ประเทศ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 

  ที่กจิกำรจดัตั้ง 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
   2561 2560 

บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จ ากดั ใหเ้ช่าป้ายโฆษณาอิเลก็ทรอนิกส์  ไทย 99.99 99.99 
(“อาร์ตแวร์”) และใหบ้ริการจดักิจกรรมทางการ    
 ตลาดท่ีเก่ียวขอ้งและการผลิตรายการ    
 (ปัจจุบนัหยดุด าเนินธุรกิจ)    
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2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินและรูปแบบการน าเสนองบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศ
ไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีรูปแบบการน าเสนองบการเงินดงักล่าวไม่แตกต่างอย่างมี
สาระส าคญัจากประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 
 
บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อก
ประกาศ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
เป็นตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้นไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่อการรายงาน และ/หรือ 
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับรอบบญัชีปัจจุบนัของบริษทั 

 
(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า  
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  
- หลกัทรัพยเ์ผื่อขายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 
(ค)     การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

 
ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณการและ

ขอ้สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์

หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย การประมาณและขอ้สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่าง ๆ 

รวมถึงการประเมินผลกระทบท่ีส าคญัต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มอินทชั ผลท่ีเกิดข้ึนจริง

จึงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้ทั้งน้ีการประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บ

การทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี และมีผลกระทบ

ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ข้อมูลเกีย่วกบัประมำณกำรและข้อสมมตฐิำนที่ส ำคัญ 

  

ขอ้ 6, 7, 8 และ 9  การวดัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยแ์ต่ละรายการหรือหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสด เช่น ประสบการณ์ในอดีต ความสามารถในการช าระหน้ีใน
อนาคต ราคา และสภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ขอ้ 8 การประเมินการควบคุมผูไ้ดรั้บการลงทุน 

ขอ้ 9 การประมาณอายกุารใชง้านหรือการใหป้ระโยชนข์องอาคารและอุปกรณ์ 

ขอ้ 8 และ 9  การทดสอบการดอ้ยค่า – ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืน เช่น กระแสเงินสดสุทธิท่ีจะไดรั้บในอนาคต อตัราคิดลด และสภาวะ
เศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

ขอ้ 11 ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประเมินโอกาสท่ีจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะ
สามารถใชป้ระโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ขอ้ 17 ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้เช่น อตัราคิดลด 

ขอ้ 18 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น ข้อ
สมมติท่ีใชใ้นการประเมินความเป็นไปไดท่ี้บริษทัตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป 
และ อตัราคิดลด เป็นตน้ 

 

(ง) ฐานะการเงินของบริษทั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยงัคงมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 1,664 ลา้นบาท 
และขาดทุนสะสมเกินทุนจ านวน 1,664 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนีสิ้นหมุนเวียนสูง
กว่าสินทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 1,671 ล้านบาท  และขาดทุนสะสมเกินทุนจ านวน 1,673 ล้านบาท) 
 
สรุปขอ้พิพาทท่ีบริษทัถูกเรียกร้องจากส านกังานปลดัฯ ให้จ่ายช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างและ
ดอกเบ้ียของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง รวมถึงค่าปรับในการปรับเปล่ียนผงัรายการ ซ่ึงบริษทัได้
ด าเนินการตามขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการในขอ้พิพาทหมายเลขด าเลขท่ี 46/2550 ซ่ึงมีค าช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 
14 มกราคม 2559     โดยสรุปค าช้ีขาดไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 18 
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(จ) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท เวน้แต่
ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบัญชีท่ีน าเสนอดังต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบัติโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั บริษทัย่อย และเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพย์
เผื่อขายท่ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนจากการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้น ซ่ึงผลตอบแทนดงักล่าวผนัแปรไปตาม
ผลตอบแทนของกิจการดงักล่าว และบริษทัสามารถใช้อ  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อ
จ านวนเงินผลตอบแทนของกิจการนั้นได ้งบการเงินของบริษทัย่อยและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ี
มีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดใ้ชน้โยบายเดียวกนักบัของบริษทั 
  

ผลขาดทุนในบริษทัย่อยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าว
จะท าใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
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การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือมีการสูญเสียอ านาจควบคุม บริษทัจะตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในบริษทัย่อย ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ี
เกิดข้ึนจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ี
ยงัคงเหลืออยู่ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงินลงทุนเป็นเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ข้ึนอยูก่บัระดบัของอิทธิพลท่ีคงเหลืออยู ่
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

 ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล
มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงิน 

 
 (ข) การวัดมลูค่ายติุธรรม 

 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษทัหลายข้อก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้ ง
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน บริษัทใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุด มูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ

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

ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 



บริษัท ไอทวี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

37 
 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก 
 

 (ง) ลกูหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ี
ในอนาคตของลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

 (จ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย  
 
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
 
ตราสารหน้ีซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้
มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายติุธรรม โดยอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขายในตลาดขณะปิด
ท าการ ณ วนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตรา
ต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและ
ผลต่างจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุนจะ
รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็น
เงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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(ฉ) อปุกรณ์ 
 
อุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุน หกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อุปกรณ์ส านกังาน 5   ปี 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุด    
ทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ช) การด้อยค่าของสินทรัพย์  

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่     ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยม
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูล
ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการ    
ดอ้ยค่าบนัทึกในงบก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมี
ความชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่ายอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกใน
งบก าไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในงบก าไร
หรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย ์หักขาดทุนจาก     
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในงบก าไรหรือขาดทุน 

 

(ซ) เจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฌ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวั
ข้ึนอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ี
จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจ
ประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 

 (ญ) รายได้ 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
  

(ฎ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืม และประมาณการหน้ีสินส่วน
ท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  และขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน หรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (นอกเหนือลูกหน้ีการคา้) รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฏ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงิน
ไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ี
เก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระโดยค านวณจากก าไรประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงิน โดยค านวณจาก
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินเหล่านั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าว ทั้ งน้ี
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
กลุ่มบริษทัถูกควบคุมโดย บริษทั อินทัช โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) (“อินทัช”) ซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศไทย 
บริษทัใหญ่ดงักล่าวถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 52.92 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560: ร้อย
ละ 52.92) จ านวนหุน้ท่ีเหลือร้อยละ 47.08 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 47.08) ถือโดยบุคคลทัว่ไป 
 
รายการท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับริษทัในกลุ่มอินทชั เช่น บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูบ้ริหารและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
อ่ืน     ของกลุ่มอินทชั จะแสดงเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการคา้ตามปกติกบับริษทัใหญ่และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยท่ีกลุ่มบริษทั
ไดคิ้ดราคาซ้ือ/ขายสินคา้และค่าบริการกบับริษทัใหญ่และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามราคาท่ีเทียบเท่ากบัราคาท่ี
คิดกบับุคคลภายนอก โดยมีเง่ือนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ 
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รายการท่ีส าคญัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
สรุปไดด้งัน้ี 
 
   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
ค่ำบริกำรและค่ำเช่ำ        

บริษทัใหญ่        
ค่าบริหารจดัการ 2,400  -  2,400  - 
ค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี 168  -  168  - 
 2,568  -  2,568  - 

ค่าตอบแทนกรรมการ        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 3,600  3,439  3,600  3,439 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ซ่ึงจ่ายให้ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั     
ผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทั 
 
ภำระผูกพนัและสัญญำส ำคัญที่ท ำกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ภาระผกูพนัท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
1. บริษทัไดท้ าสัญญากบับริษทัใหญ่ โดยบริษทัใหญ่มีภาระผูกพนัในการให้บริการดา้นกฏหมาย การก ากบั

ดูแลกิจการ การบญัชีการเงินและภาษีอากร การบริหารงานทัว่ไป โดยสัญญามีก าหนด 3 ปี และต่ออายุได้

อีกคราวละ 1 ปี คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโ้ดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ย

กว่า 3 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัต่อบริษทัใหญ่ท่ีจะตอ้งช าระค่าบริการดงักล่าว

ตามสญัญาเป็นจ านวนเงินรวม 4.8 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560: ไม่ม)ี 
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2. บริษทัไดท้ าขอ้ตกลงกบับริษทัใหญ่ โดยบริษทัใหญ่ตกลงให้บริษทัใชพ้ื้นท่ีบางส่วนเป็นสถานประกอบ

กิจการและเฉล่ียค่าใช้จ่ายสถานท่ีเช่า โดยขอ้ตกลงน้ีมีผลบังคับจนกว่าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะมีหนังสือแจง้

ยกเลิกขอ้ตกลงการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ีโดยแจง้เป็นหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 1 เดือน ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัต่อบริษทัใหญ่ท่ีจะตอ้งช าระค่าใช้จ่าย

ดงักล่าวตามสัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 0.4 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560: 

ไม่ม)ี 

 
5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
        

เงินสดในมือ 8  8  8  8 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 5,299  8,092  2,325  5,079 
รวม 5,307  8,100  2,333  5,087 

 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียร้อยละ 0.33 ต่อปี (2560: 
ร้อยละ 0.23 ต่อปี) ในงบการเงินรวม และร้อยละ 0.31 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.12 ต่อปี) ในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
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6 เงนิลงทุนช่ัวครำว 
 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
        

ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,219,215  1,198,915  1,227,606  1,209,332 
ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง        
     จากหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (1,062)  10,060  (1,062)  10,060 
รวม 1,218,153  1,208,975  1,226,544  1,219,392 

 
ผลตอบแทนจากการลงทุนประจ าปี 2561 ร้อยละ 1.99 (2560: ร้อยละ 2.94)  
 
บริษทัไดว้า่จา้งบริษทัหลกัทรัพย ์ 2 แห่ง ใหเ้ป็นผูบ้ริหารเงินลงทุนใหก้บับริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 19 (ง) 

 
7 ลูกหนีอ่ื้น 
 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 
        

ดอกเบ้ียคา้งรับ 6,243  8,287  -  - 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมระหวา่งขอคืน 241  69  231  59 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ และอ่ืน ๆ 6  7  6  7 
รวม 6,490  8,363  237  66 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 

    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 690  737 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนโดยวิธีส่วนไดเ้สีย (46)  (47) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 644  690 

 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2561 2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (พันบาท)  (พันบาท) 
               
อาร์ตแวร์ 99.99 99.99  25,000  25,000  25,000  25,000  644  690 
หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า        (24,356)  (24,310)  -  - 
สุทธิ        644  690  644  690 
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9 อุปกรณ์ 
 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 อุปกรณ์ส านกังาน 
ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 8 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 8 
  

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

มลูค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 3 
  

ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 8 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 8 
  

ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 (5) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (1) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (6) 
  

มลูค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 2 
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10 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
        

ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและธุรกิจคา้งจ่าย 698  2,611  698  2,611 
ค่าสอบบญัชีคา้งจ่าย 501  495  455  450 
ค่าจดัการกองทุนและ        
  รับฝากหลกัทรัพยค์า้งจ่าย 146  159  -  - 
อ่ืน ๆ 40  55  40  55 
รวม 1,385  3,320  1,193  3,116 

 
11 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
   หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงินรวมและ 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
     2561  2560 
        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     212  - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     -  (2,012) 
รวม     212  (2,012) 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทั้งจ านวนตามวิธีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 



บริษัท ไอทวี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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รายละเอียดและการเปล่ียนแปลงของภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (ก่อนรายการหกักลบลบกนัของยอดดุลท่ีมีกบั
หน่วยงานเกบ็ภาษีเดียวกนั) จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย ดงัน้ี 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  

หนีสิ้นภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี  
  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 (1,145) 
รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (867) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (2,012) 
  

ทรัพย์สินภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 (2,012) 
รายการท่ีบนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,224 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 212 

 
12 ทุนเรือนหุ้นและส่วนลดมูลค่ำหุ้น 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   จ านวนหุน้ท่ี       
 จ านวนหุน้  จ าหน่ายและ    ส่วนลด   
 จดทะเบียน  ช าระแลว้  หุน้สามญั  มูลค่าหุน้  รวม 
 (พันหุ้น)  (พันหุ้น)  (พันบาท)  (พันบาท)  (พันบาท) 
  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 1,560,000  1,206,697  6,033,487  (174,297)  5,859,190 
              

  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 1,560,000  1,206,697  6,033,487  (174,297)  5,859,190 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจ านวน 1,560 ลา้นหุน้ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560: 
1,560 ล้านหุ้น) ซ่ึงมีราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560: หุ้นละ 5 บาท) 

 



บริษัท ไอทวี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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13 ส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุมที่ส ำคัญ 
 
บริษทัไม่มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีส าคญั เน่ืองจากบริษทัลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนในตรา
สารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขายท่ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
และร้อยละ 100 ตามล าดบั 
 

14 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  2560  2561  2560 
        

ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและธุรกิจ 3,118  3,943  3,118  3,943 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 882  915  882  915 
ค่าจดัการกองทุนและรับฝากหลกัทรัพย ์ 624  642  -  - 
ค่าสอบบญัชี 501  495  455  450 
อ่ืน ๆ 829  1,023  826  1,009 
รวม 5,954  7,018  5,281  6,317 

 

15 ภำษเีงินได้ 
 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มียอดจ านวนเงินท่ี
แตกต่างจากผลคูณของขาดทุนทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษีดงัน้ี 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  2560  2561  2560 
        

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 22,195  21,288  22,195  21,288 
อตัราภาษี (ร้อยละ) 20  20  20  20 
ผลคูณของก าไรทางบญัชีกบั        
อตัราภาษีท่ีใช ้
ผลกระทบจากรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 

4,439  4,258  4,439  4,258 

  ท่ีไม่สามารถหกัภาษีไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้        
  ต่างงวดกนัระหวา่งบญัชีและภาษี 9  (210)  9  (210) 
ภำษเีงนิได้ที่บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน 4,448  4,048  4,448  4,048 
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (ร้อยละ) 20.0  19.0  20.0  19.0 



บริษัท ไอทวี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
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ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 
 ก่อน  ค่าใชจ่้าย  สุทธิจาก 
 ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
      

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 10,060  (2,012)  8,048 
      

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (1,062)  212  (850) 
 
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
 

16 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็น

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยแสดงการ
ค านวณดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
        

ก าไรสุทธิส าหรับปี (พันบาท) 17,747  17,240  17,747  17,240 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (พันหน่วย) 1,206,697  1,206,697  1,206,697  1,206,697 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาทต่อหุ้น) 0.01  0.01  0.01  0.01 

 



บริษัท ไอทวี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
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17 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 
 

มลูค่ายติุธรรม 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีอ่ืน 
ส ารองเผื่อค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างคา้งจ่ายและดอกเบ้ีย เจา้หน้ีอ่ืน และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 
มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมเน่ืองจากมีระยะเวลาครบก าหนดท่ีสั้น          
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม มีดงัน้ี 
 

   หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงินรวม 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560          
สินทรัพย์หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,208,975  -  1,208,975  -  1,208,975 

          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561          
สินทรัพย์หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,218,153  -  1,218,153  -  1,218,153 

 

   หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560          
สินทรัพย์หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,219,392  -  1,219,392  -  1,219,392 

          

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561          
สินทรัพย์หมนุเวียน          
ตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 1,226,544  -  1,226,544  -  1,226,544 



บริษัท ไอทวี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
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กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับตราสารหน้ีท่ีเป็นหลกัทรัพย์เผื่อขายซ่ึงอยู่ในความ
ตอ้งการของตลาด โดยอา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขายในตลาดตราสารหน้ีไทย ขณะปิดท าการ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

18 ภำระผูกพนั ข้อพพิำท และคดคีวำมที่ส ำคัญ 
 
18.1 ภำระผูกพันจำกสัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำรก่อนถูกบอกเลิก (กำรบอกเลิกสัญญำมีผลในวันที่ 7 มีนำคม 

2550) 
 

เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2550 บริษทัไดรั้บหนังสือแจง้บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการจากส านักงานปลดัฯ 
ซ่ึงการแจง้บอกเลิกสญัญาน้ีเป็นผลใหมี้ขอ้พิพาทเกิดข้ึน ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งด าเนินคดีต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
1. กรณีที่บริษัทเป็นผู้ เรียกร้อง ส านกังานปลดัเป็นผูถู้กเรียกร้อง ในขอ้พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ                

ท่ี 46/2550 กรณีท่ีส านักงานปลดัฯ บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการโดยมิชอบดว้ยขอ้กฎหมาย
และข้อสัญญาและปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ชอบท าให้บริษทัได้รับความเสียหายรวมทั้ งเป็นโจทก์ต่อ
สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ในขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 1/2550 เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2550 โดยบริษทัได้
ร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยช้ีขาดเร่ืองภาระการช าระค่าปรับจากการปรับผงัรายการและ     
ค่าดอกเบ้ียท่ีส านักงานปลดัฯ เรียกร้องให้ช าระจ านวนกว่าแสนลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 
2559 ข้อพิพาทหมายเลขด าท่ี 1/2550 ไดเ้ข้าสู่กระบวนการแต่งตั้ งคณะอนุญาโตตุลาการและก าหนด
กระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป 

 
2. กรณีที่บริษัทเป็นผู้ ถูกเรียกร้อง โดยส านักงานปลดัฯ เรียกร้องให้บริษทัช าระหน้ีค่าปรับผงัรายการ      

ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง ค่าดอกเบ้ีย และมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีส่งมอบไม่ครบ รวมกว่าแสนลา้น
บาทต่อศาลปกครองกลางในคดีด าเลขท่ี 640/2550 ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครอง
สูงสุดไดมี้ค าสัง่ใหจ้ าหน่ายคดีเพ่ือใหคู่้สญัญาไปด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามสญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการในขอ้พิพาทเลขท่ี 1/2550 และ 46/2550 ต่อไป 

 
ทั้งน้ีคดีขอ้พิพาทหมายเลขด าเลขท่ี 46/2550 ได้มีค าช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 โดยสรุปค าช้ีขาดได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 18.2 
 



บริษัท ไอทวี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
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18.2 ข้อพพิำทและคดคีวำมระหว่ำงบริษทักบัส ำนักงำนปลดัฯ เกีย่วกบัสัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร  
 
ก) ล าดับเหตุการณ์ส าคัญของกรณีพพิาทและคดคีวามระหว่างบริษทักบัส านักงานปลัดฯ 
 

วันที่ 30 มกรำคม 2547 คณะอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าวินิจฉัยช้ีขาดขอ้พิพาทระหว่างบริษทักบัส านกังาน      
ปลดัฯ เก่ียวกบัสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 
1.    ใหส้ านกังานปลดัฯ ชดเชยความเสียหายโดยช าระเงินใหแ้ก่บริษทัจ านวน 20 ลา้นบาท    
2. ใหป้รับลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการโดยใหเ้ปรียบเทียบระหวา่งจ านวนเงินท่ี

ค านวณได้ตามอัตราร้อยละ 6.5 (ซ่ึงปรับลดจากท่ีก าหนดไวเ้ดิมอตัราร้อยละ 44) ของรายได้ก่อนหัก
ค่าใชจ่้ายและภาษีใด ๆกบัเงินประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าปีละ 230 ลา้นบาท (ซ่ึงปรับลดจากท่ี
ก าหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการคือปีท่ี 8 จ านวน 800 ลา้นบาท ปีท่ี 9 จ านวน 900 ลา้นบาท และ
ตั้งแต่ปีท่ี 10 - 30 ปีละ 1,000 ลา้นบาท) จ านวนใดมากกว่าให้ช าระตามจ านวนท่ีมากกว่านั้นโดยเร่ิมตั้งแต่
วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2545 เป็นตน้ไป 

3. ให้ส านักงานปลดัฯ คืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต ่าบางส่วนจากจ านวน 800 ลา้นบาท ท่ีบริษทัได้
ช าระ โดยมีเง่ือนไขในระหว่างพิจารณาข้อพิพาทน้ีเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2546 โดยคืนให้แก่บริษัท
จ านวน 570 ลา้นบาท 

4. ใหบ้ริษทัสามารถออกอากาศช่วงเวลา PrimeTime (ช่วงเวลาระหวา่ง 19.00 น.ถึง 21.30 น.) ไดโ้ดยไม่ถูก
จ ากัดเฉพาะรายการข่าวสารคดีและสารประโยชน์โดยบริษัทจะต้องเสนอรายการข่าวสารคดีและ
สารประโยชน์      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้ งหมด ทั้ งน้ีภายใต้ข้อบังคับของ
กฎระเบียบท่ีทางราชการออกใชบ้งัคบัแก่สถานีวิทยโุทรทศันโ์ดยทัว่ ๆ ไป 

 
วันที่ 27 เมษำยน 2547 ส านกังานปลดัฯ ไดย้ื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลาง (ชั้นตน้) เพ่ือขอใหเ้พิกถอนค าช้ี
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดงักล่าว 
 
ว ันที ่ 9 พฤษภำคม  2549 ศาลปกครองกลางได ม้ ีค  าพ ิพ ากษ าให ้เพ ิกถอนค า ชี้ ข าดของคณ ะ
อนุญาโตตุลาการทั้ งฉบับ 
 
วนัที่ 7 มถุินำยน  2549 บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด 
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วนัที่ 13 ธันวำคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลปกครองกลางท่ีเพิกถอน
ค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัท่ี 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบบัซ่ึงมีผลท าให้บริษทัตอ้งกลบัไปผูกพนั
ตามเง่ือนไขของสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการต่อไปโดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
1. ด าเนินการปรับผงัรายการให้เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ ขอ้ 11 ท่ีก าหนดให้รายการข่าวสาร

คดีและสารประโยชน์จะต้องออกอากาศรวมกันไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทั้ งหมดและ
ระยะเวลาระหวา่งเวลา 19.00 น. - 21.30 น. จะตอ้งใชส้ าหรับรายการประเภทน้ีเท่านั้น 

2. ปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ขอ้ 5 ในเร่ืองการช าระค่าอนุญาตใหด้ าเนินการใหส้ านกังานปลดัฯ 
ในอตัราร้อยละ 44 ของรายไดโ้ดยมีอตัราขั้นต ่า 1,000 ลา้นบาทต่อปี 

 
วันที่ 14 ธันวำคม 2549 ส านกังานปลดัฯ ไดมี้หนงัสือฉบบัลงวนัท่ี 14 ธันวาคม 2549 ขอให้บริษทัด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ใหบ้ริษทัด าเนินการปรับผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการขอ้ 11 
2. ใหบ้ริษทัช าระเงินส่วนต่างของค่าอนุญาตใหด้ าเนินการขั้นต ่าตามสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ส าหรับปีท่ี 

9    (งวดท่ี 7) จ านวน 670 ลา้นบาท ปีท่ี 10 (งวดท่ี 8) จ านวน 770 ลา้นบาท และปีท่ี 11 (งวดท่ี 9) จ านวน 
770 ลา้นบาทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,210 ลา้นบาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีโดยค านวณเป็น
รายวนัตามจ านวนวนัท่ีช าระล่าชา้ 

3. ใหบ้ริษทัช าระค่าปรับในอตัราร้อยละ 10 ของค่าอนุญาตใหด้ าเนินการท่ีส านกังานปลดัฯ จะไดรั้บในปีนั้น 
ๆ     โดยคิดเป็นรายวนัตามสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการขอ้ 11 วรรคสองจากกรณีท่ีบริษทัด าเนินการเร่ือง
ผงัรายการ   ไม่เป็นไปตามขอ้ 11 วรรคหน่ึงตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2547 จนถึงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2549 ซ่ึง
ส านกังานปลดัฯ ไดเ้รียกร้องมาเป็นจ านวนเงิน 97,760 ลา้นบาท (บริษทัไดด้ าเนินการปรับผงัรายการตามค า
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2549) 

 
ทั้งน้ีส านักงานปลดัฯ แจง้ว่าหากบริษทัไม่ช าระเงินจ านวนดงักล่าวภายใน 45 วนันับตั้งแต่ไดรั้บหนงัสือแจง้           
(วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2549) ส านกังานปลดัฯ จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดในสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ และขอ้
กฎหมายต่อไป 
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วนัที่ 21 ธันวำคม 2549 บริษทัไดมี้หนงัสือถึงส านกังานปลดัฯ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 
1. บริษทัไดด้ าเนินการปรับผงัรายการให้เป็นไปตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ ขอ้ 11 เรียบร้อยแลว้

ตั้งแต่    วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา 
2. บริษทัมิไดผ้ิดนัดช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการตามท่ีอา้งถึง เน่ืองจากบริษทัได้ช าระค่าอนุญาตให้

ด าเนินการรายปีจ านวน 230 ลา้นบาท ตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซ่ึงค าช้ีขาดดงักล่าวมีผล
ผกูพนัคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ขอ้ 15 ดงันั้นบริษทัจึงไม่มีภาระดอกเบ้ียของ
ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างดงักล่าวในช่วงระยะเวลาตั้งแต่อนุญาโตตุลาการช้ีขาดจนถึงวนัท่ี ศาล
ปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา 

3. บริษัทไม่เห็นพ้องกับส านักงานปลัดฯ  กรณีท่ีต้องจ่ายค่าปรับจ านวน 97,760 ล้านบาท และการ
ก าหนดใหบ้ริษทัช าระค่าปรับดงักล่าวภายใน 45 วนัดว้ยเหตุผลดงัน้ี 
3.1 บริษทัมิไดป้ฏิบติัผิดสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการ เน่ืองจากบริษทัไดป้ฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้

ด าเนินการ  ขอ้ 15 ซ่ึงก าหนดวา่ “ใหค้ าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผกูพนัคู่สญัญาทั้งสอง
ฝ่าย”  ดังนั้นการด าเนินการปรับผงัรายการตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2547 จนถึงวนัท่ี 13 ธันวาคม 
2549 ซ่ึงเป็นวนัท่ีศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา และขอ้  30 วรรคทา้ยของขอ้บงัคบัส านกังาน
ศาลยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 2542 ดงันั้นการด าเนินการของบริษทัจึงเป็นการกระท าโดยชอบตามสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ และกฎหมายแลว้ 

3.2 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักระบวนการน าขอ้พิพาทเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการและให้วินิจฉัย ช้ีขาด
ตามท่ีกล่าวมาในขอ้ 3.1 หากปรากฏว่าบริษทัเป็นฝ่ายผิดสัญญา สิทธิของส านักงานปลดัฯ ใน
การบอก    เลิกสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ จะมีข้ึนหลงัจากกระบวนการยุติขอ้พิพาทไดถึ้ง
ท่ีสุดแลว้ 

3.3 ศาลปกครองไดจ้ดัท าเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” คร้ังท่ี 78/2549 ฉบบัลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2549 
ระบุถึงค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษทัโดยมีขอ้ความตอนหน่ึงระบุว่า “กรณีเก่ียวกบั
ค่าปรับคู่สัญญาตอ้งวา่กล่าวกนัเองหากตกลงไม่ไดต้อ้งเสนอขอ้พิพาทตามวิธีการท่ีระบุไวใ้นสญัญา
อนุญาตใหด้ าเนินการ” 

3.4 ดอกเบ้ียและค่าปรับจากการด าเนินการปรับผงัรายการนั้นยงัไม่มีขอ้ยุติ เน่ืองจากไม่ใช่ประเด็น
พิพาทท่ีเขา้สู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดงันั้นหากคู่สัญญามีขอ้ขดัแยง้และไม่
สามารถท าความ      ตกลงกนัไดก้็จะตอ้งเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเป็นไปตาม
สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ       ข้อ 15 ซ่ึงก าหนดว่า “หากมีข้อพิพาทหรือข้อขัดแยง้ใด ๆ อัน
เก่ียวเน่ืองกบัสญัญาระหวา่งส านกังานปลดัฯ กบัผูเ้ขา้ร่วมงาน (บริษทั) คู่สัญญาตกลงแต่งตั้งคณะ
อนุญาโตตุลาการท าการวินิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทโดย   ค าตดัสินของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นท่ีสุด
และผกูพนัคู่สญัญาทั้งสองฝ่าย” 
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บริษัทและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทเห็นว่า การค านวณค่าปรับจากการปรับผงัรายการตามวิธีของ
ส านกังานปลดัฯ ดงักล่าวขา้งตน้ ไม่ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ซ่ึงหากบริษทัเขา้
ข่ายจะตอ้งเสียค่าปรับการคิดค านวณค่าปรับควรจะเป็นจ านวนเงินในอตัราไม่เกินกวา่ 274,000 บาทต่อวนัมิใช่ 
100 ลา้นบาทต่อวนัตามท่ีส านกังานปลดัฯ กล่าวอา้ง ดงันั้นไม่วา่กรณีจะเป็นอยา่งไร หากจะมีภาระค่าปรับโดย
นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัปฏิบติัตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงวนัท่ีศาลปกครองสูงสุดมีค าตดัสิน
ตามท่ีส านกังานปลดัฯ กล่าวอา้ง (ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2547 จนถึงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2549) การคิดค านวณ
ค่าปรับในช่วงเวลาดงักล่าวจึงไม่ควรจะเกินไปกวา่จ านวน 268 ลา้นบาท มิใช่ 97,760 ลา้นบาท ตามวิธีค านวณ
ท่ีส านกังานปลดัฯ เรียกร้องใหช้ าระและน ามาใชเ้ป็นเหตุบอกเลิกสญัญาแต่อยา่งใด 
 
ส าหรับกรณีท่ีส านกังานปลดัฯ เรียกร้องดอกเบ้ียของค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่าง บริษทัและท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษัท  มีความเห็นว่าในช่วงระหว่างระยะเวลาท่ีบริษัทได้ปฏิบัติตามค าช้ีขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการบริษทัไม่มีหนา้ท่ีในการตอ้งช าระ และบริษทัไม่ไดผ้ิดนดัการช าระค่าอนุญาตใหด้ าเนินการ
แต่อย่างใด เน่ืองจากบริษทัไดช้ าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการรายปีจ านวน 230 ลา้นบาท ตามค าช้ีขาดคณะ
อนุญาโตตุลาการซ่ึงผกูพนัทั้งสองฝ่ายแลว้ตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ขอ้ 15 ในช่วงเวลาท่ีค าช้ีขาดยงัมี
ผลบงัคบัใชอ้ยู่โดยท่ีบริษทัมิไดผ้ิดนดัช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการและ/หรือช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการ
ใหแ้ก่ส านกังานปลดัฯ ล่าชา้ อีกทั้งส านกังานปลดัฯ ยงัไม่เคยใชสิ้ทธิเรียกร้องทางศาลในการขอคุม้ครองเพ่ือ
ระงบัมิใหบ้ริษทัปฏิบติัตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาดงักล่าวแต่ประการใด ดงันั้นบริษทัจึง
ไม่มีภาระดอกเบ้ียของค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างและส านกังานปลดัฯ ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ียของ
ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างในระหว่างท่ีค าช้ีขาดของ   คณะอนุญาโตตุลาการยงัคงมีผลผูกพนัทาง
กฎหมายอยู่  อีกทั้งค าพิพากษาของศาลปกครองกลางท่ีมีค าสั่งให้เพิกถอนค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการยงั
ไม่มีผลบงัคบั เน่ืองจากยงัอยูใ่นระหว่างท่ีบริษทัยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดยงั
ไม่มีค าพิพากษาในขณะนั้น 
 
วนัที่ 4 มกรำคม 2550 บริษทัไดย้ื่นขอ้พิพาทเร่ืองค่าปรับจากการปรับผงัรายการและดอกเบ้ียในค่าอนุญาตให้
ด าเนินการส่วนต่างต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 1/2550 ส่วนเร่ืองค่าอนุญาตให้
ด าเนินการส่วนต่างจ านวน 2,210 ลา้นบาทนั้น บริษทัมีความเห็นว่าเพ่ือให้การด าเนินการตามสัญญาอนุญาต
ใหด้ าเนินการ เป็นไปโดยราบร่ืน และเพ่ือเป็นการประนีประนอมมิใหส้ านกังานปลดัฯ บอกเลิกสญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการ อนัจะมีผลกระทบต่อกิจการของบริษทั บริษทัจึงไดต้ดัสินใจเสนอเง่ือนไขการประนีประนอมโดย
เสนอแนวทางการจ่ายเงิน  2,210 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขใหส้ านกังานปลดัฯ เขา้ร่วมด าเนินการตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเพ่ือให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉัยช้ีขาดกรณีค่าปรับและดอกเบ้ียค่าอนุญาตให้
ด าเนินการส่วนต่างซ่ึงส านกังานปลดัฯ ไดป้ฏิเสธเง่ือนไขแนวทางการช าระเงินค่าอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าว
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2550 
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2550 บริษทัไดมี้หนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีโดยเสนอแนวทาง               
การประนีประนอมในการแกปั้ญหาขอ้พิพาทโดยเสนอให้ส านกังานปลดัฯ รับช าระเงินค่าสัมปทานส่วนต่าง
จ านวน 2,210 ลา้นบาท และใหด้ าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกรณีค่าปรับและดอกเบ้ีย 
 
วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2550 ส านักงานปลดัฯ ไดมี้หนังสือปฏิเสธขอ้เสนอของบริษทัดงักล่าว ดงันั้นนับแต่วนัท่ี
ส านกังานปลดัฯ  มีหนงัสือปฏิเสธขอ้เสนอของบริษทั บริษทัจึงไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ ในขอ้เสนอของบริษทั
ท่ีมีต่อส านกังานปลดัฯ อีกต่อไป ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ต่อมา
ศาลปกครองกลางได้มีค าสั่งให้จ าหน่ายคดีหมายเลขด าท่ี 640/2550 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2550 โดยศาลได้
วินิจฉยัว่าประเด็นท่ีส านกังานปลดัฯ อา้งว่าบริษทัยอมรับว่าเป็นหน้ีค่าสัมปทานคา้งช าระอยู่จ  านวน 2,210 ลา้น
บาท พร้อมดอกเบ้ียรับฟังไม่ไดว้่าบริษทัยอมรับสภาพหน้ีเพราะเป็นขอ้เสนอทางเลือกในการแกปั้ญหาหลาย
แนวทางซ่ึงยงัไม่เป็นท่ียติุซ่ึงถือเป็นขอ้พิพาทท่ีตอ้งน าเขา้สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2550 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุม้ครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชัว่คราวต่อศาลปกครองกลาง และค าร้องขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาเป็นกรณี
ฉุกเฉินใน 2 ประเดน็ดงัน้ี 
1. ขอใหศ้าลปกครองกลางมีค าสั่งระงบัการใชสิ้ทธิบอกเลิกสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ของส านกังานปลดัฯ 

ในกรณีท่ีบริษทัยงัมิไดช้ าระค่าปรับจากการปรับผงัรายการและดอกเบ้ียในค่าส่วนต่างจ านวนประมาณหน่ึง
แสนลา้นบาท จนกวา่คณะอนุญาโตตุลาการจะไดมี้ค าช้ีขาดและขอ้พิพาทดงักล่าวถึงท่ีสุดตามกฎหมาย 

2. ขอให้ศาลปกครองกลางมีค าสั่งก าหนดระยะเวลาเพ่ือให้บริษทัช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง 
จ านวน 2,210 ลา้นบาท ใหแ้ก่ส านกังานปลดัฯ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีศาลไดมี้ค าสัง่ในเร่ืองน้ี 

 
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2550 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งไม่รับค าร้องขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุม้ครองเพ่ือบรรเทาทุกขช์ัว่คราวและค าร้องขอไต่สวนฉุกเฉินท่ีบริษทัไดย้ื่นต่อศาลปกครองกลาง โดยมีขอ้
วินิจฉยัว่า การท่ีส านกังานปลดัฯ จะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการนั้น หากบริษทัเห็นว่าการ
บอกเลิกสัญญาไม่ชอบก็ย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดงักล่าวได ้ส่วนกรณีท่ีส านกังาน
ปลดัฯ เรียกให้ผูร้้อง (บริษทั) ช าระค่าปรับและดอกเบ้ียค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างรวมทั้งขอให้ศาล
ก าหนดระยะเวลาเพ่ือให้บริษัทสามารถช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการจ านวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่
ส านักงานปลดัฯภายใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีศาลได้มีค าสั่งนั้น ศาลเห็นว่า เป็นกรณีระหว่างบริษัทและ
ส านกังานปลดัฯ ท่ีจะเจรจาตกลงกนั และหากบริษทัเห็นว่าไม่ตอ้งช าระหรือขอผ่อนผนัการช าระหน้ีก็เป็น
สิทธิท่ีด าเนินการไปตามขั้นตอนของสัญญาและกระบวนการตามกฎหมายต่อไป จึงไม่มีเหตุอนัสมควรท่ี
ศาลจะมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของบริษทัขณะด าเนินการซ่ึงค าสั่งศาล
ปกครองกลางดงักล่าวใหถื้อเป็นท่ีสุดโดยบริษทัไม่อาจอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวได ้
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วันที่  7 มีนำคม 2550 ส านักงานปลัดฯ มีหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการและแจ้งให้บริษัท
ด าเนินการช าระหน้ีและส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีบริษทัมีไวใ้ชใ้นการด าเนินกิจการตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
คืนให้แก่ส านักงานปลดัฯ ภายในเวลาท่ีส านักงานปลดัฯ ก าหนดตามมติของคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 
2550 ซ่ึงการบอกเลิกสัญญาดงักล่าวเป็นเหตุให้บริษทัจ าเป็นตอ้งหยุดการด าเนินธุรกิจสถานีโทรทศัน์ในระบบ
ยเูอชเอฟ 
 

วันที่  28 มีนำคม 2550 บริษัทได้มีหนังสือถึงส านักงานปลดัฯโดยโต้แยง้ว่าการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการของส านกังานปลดัฯ และเรียกร้องให้บริษทัตอ้งช าระหน้ีจ านวนกว่าแสนลา้นบาทให้แก่ส านกังาน
ปลดัฯ ซ่ึงส านกังานปลดัฯ น ามาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญานั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมายและขอ้สัญญาเน่ืองจากบริษทั
มิได้กระท าการใด ๆ ซ่ึงเป็นการผิดสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ บริษทัมิไดเ้ห็นดว้ยกบัการบอกเลิกสัญญา
อนุญาตใหด้ าเนินการ อนัเป็นการกระท าอนัไม่ชอบดงักล่าว และโดยท่ีการบอกเลิกสัญญาของส านกังานปลดัฯ 
เป็นการกระท าซ่ึงเป็นเหตุใหกิ้จการของบริษทัไดรั้บความเสียหายส านกังานปลดัฯ จึงตอ้งรับผิดแก่บริษทั และ
บริษทัไดส้งวนสิทธิในการด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 

วนัที่ 30 มีนำคม 2550 ส านกังานปลดัฯ ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด าท่ี 640/2550 เรียกร้องให้
บริษทัช าระหน้ีค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างจ านวน 2,210 ลา้นบาท และค่าอนุญาตให้ด าเนินการงวดท่ี 12 
จ านวน 677 ลา้นบาท (นบัจากวนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดจนถึงวนัท่ี 7 มีนาคม 2550) ค่าดอกเบ้ียของ     
ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างจ านวน 562 ลา้นบาท (นบัจากวนัท่ีคณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ีขาดจนถึงวนัท่ี
ฟ้องคดีวนัท่ี 30 มีนาคม 2550) ค่าปรับผงัรายการจ านวน 97,760 ลา้นบาท และมูลค่าทรัพยสิ์นส่งมอบไม่ครบ
จ านวน   656 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท่ีส่งมอบไม่ครบนับแต่       
วนัฟ้องจนกว่าจะช าระเงินเสร็จส้ินซ่ึงกรณีมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีส่งมอบไม่ครบเป็นประเด็นใหม่ท่ีส านกังานปลดัฯ 
ไม่เคยเรียกร้องใหบ้ริษทัช าระหน้ีมาก่อนรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 101,865 ลา้นบาท 
 

วันที่ 8 พฤษภำคม 2550 บริษทัยื่นค าฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าท่ี 910/2550 กรณี
ส านกังานปลดัฯ ไม่น าขอ้ 5 วรรคส่ี เสนอคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบก่อนลงนามในสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ จนเป็นเหตุใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ลา้นบาท  
 

วันที่ 9 พฤษภำคม 2550 บริษทัยื่นเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 
46/2550  ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉัยช้ีขาดกรณีส านกังานปลดัฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการไม่ชอบดว้ยกฎหมายและขอ้สัญญาและความไม่ถูกตอ้งในการเรียกร้องให้บริษทัช าระค่าส่วนต่าง 
ดอกเบ้ียค่าปรับมูลค่าทรัพยสิ์น ท่ีส่งมอบไม่ครบ และเรียกค่าเสียหายจากส านกังานปลดัฯ 

วันที่ 30 พฤษภำคม 2550 คดีหมายเลขด าท่ี 910/2550 ซ่ึงบริษทัเป็นผูฟ้้องคดี ในประเด็นท่ีส านกังานปลดัฯ ไม่
น าข้อ 5 วรรคส่ี เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องไวพิ้จารณา
เน่ืองจากเกินกวา่อายคุวาม (10 ปี ) 
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วันที่ 22 มิถุนำยน 2550 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งให้จ าหน่ายคดีหมายเลขด าท่ี 640/2550 ท่ีส านกังานปลดัฯ 
เป็นผูฟ้้องคดีเรียกร้องใหบ้ริษทัช าระค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างดอกเบ้ียค่าปรับผงัรายการมูลค่าทรัพยสิ์น
ท่ีส่งมอบไม่ครบเพ่ือให้คู่สัญญาไปด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาอนุญาตให้
ด าเนินการ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 ส านักงานปลดัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งศาลปกครองกลางดงักล่าว
ต่อศาลปกครองสูงสุดและยื่นค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีการพิพากษาให้หยุดกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเพ่ือรอค าสั่งศาลปกครองสูงสุด 
 

วันที่ 11 กรกฎำคม 2550 บริษทัยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีค าสั่งไม่รับฟ้องคดี
หมายเลขด าท่ี 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขด าท่ี 910/2550 เป็นคดีท่ีบริษทัเป็นผูฟ้้องคดีใน
ประเด็น  ท่ีส านักงานปลดัฯ ไม่น าขอ้ 5 วรรคส่ี เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จนเป็นเหตุให้บริษทั
ไดรั้บความเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ลา้นบาท) 
 

วันที่ 24 กรกฎำคม 2550 ส านักงานปลดัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองกลางท่ีตดัสินให้จ าหน่ายคดี
หมายเลขด าท่ี 640/2550 ต่อศาลปกครองสูงสุดและยื่นค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเพ่ือรอค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด 

 

วันที่ 29 ตุลำคม 2550 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขอใหศ้าลปกครองกลางมีค าสั่งก าหนดมาตรการคุม้ครองเพ่ือบรรเทา
ทุกข์ชัว่คราวก่อนการพิพากษาเพ่ือมิให้ร่างพระราชบญัญติัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย มีผลใชบ้งัคบั ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัหลกัการร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 24 
เมษายน 2550 โดยจะน าเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550 โดยบริษทัไดใ้หเ้หตุผลในค าร้อง
ว่า หากร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวผ่านการพิจารณาและมีผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายแลว้จะมีผลให้ค าวินิจฉัย
ของคณะอนุญาโตตุลาการหรือ     ค าพิพากษาของศาลปกครองในขอ้พิพาทหรือคดีระหว่างบริษทักบัส านกังาน
ปลดัฯ ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550 ท่ีเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องค่าเสียหายขอ้หน่ึงของบริษทั ซ่ึงบริษทัได้
เรียกร้อง ใหส้ านกังานปลดัฯ ชดใชค่้าเสียหายใหบ้ริษทัและ/หรือขอใหบ้ริษทักลบัเขา้ด าเนินการสถานีโทรทศัน ์
ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใชค้ล่ืนความถ่ีและทรัพยสิ์นอุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามก าหนดระยะเวลาใน
สัญญาอนุญาตให้ด าเนินการเดิม อาจจะไม่มีผลบังคับได ้ เน่ืองจากบรรดา กิจการ อ านาจหน้าท่ี ทรัพยสิ์น 
งบประมาณ หน้ี สิทธิคล่ืน และภาระผูกพนั ของบริษทัตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ จะตกเป็นของรัฐตาม
บทเฉพาะกาล มาตรา 57 แห่งร่างพระราชบญัญติัดงักล่าว บริษทัจึงขอให้                ศาลปกครองกลางพิจารณา
ไต่สวนฉุกเฉินและมีค าสั่งให้ระงับหรือหามาตรการหยุดด าเนินการหรือหยุดการเสนอร่างกฎหมายร่าง
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาโดยเร่งด่วน ตามแต่วิธีการท่ีศาลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุดหรือศาลปกครอง
กลางจะมีค าสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 
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วนัที่ 30 ตุลำคม 2550 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งไม่รับค าร้องขอคุม้ครองฉุกเฉินของบริษทัโดยใหเ้หตุผลว่า          
การพิจารณาร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวเป็นการกระท าในหนา้ท่ีของสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติซ่ึงเป็น
การใช้อ  านาจทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ  มิใช่การใช้อ  านาจทางปกครอง จึงไม่มีเหตุผลอนัควรและ
เพียงพอท่ีศาลจะมีค าสั่งระงบัการด าเนินการของสภานิติบญัญติัแห่งชาติได ้และปัจจุบนัขอ้พิพาทนั้นอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการจึงไม่มีเหตุผลสมควรท่ีศาลปกครองกลางจะมีค าสั่งก าหนด
มาตรการคุม้ครองตามท่ีบริษทัร้องขอมาได ้
 
วันที่ 31 ตุลำคม 2550 ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
ดงักล่าวได้ผ่านการอนุมติัจากสภานิติบญัญติัแห่งชาติและอยู่ระหว่างการเตรียมการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหมี้ผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงมีคดีความฟ้องร้องกบัส านกังานปลดัฯ
ท่ียงัด าเนินต่อไปในกระบวนการยุติธรรมและขอ้เรียกร้องค่าเสียหายขอ้อ่ืน ๆ ท่ีเรียกร้องให้ส านกังานปลดัฯ 
ชดเชยค่าเสียหายโดยช าระคืนเป็นเงินสดให้แก่บริษทัยงัคงมีผลทางกฎหมายอยู่หากศาลมีค าพิพากษาช้ีขาด
ตามท่ีบริษทัเรียกร้อง 
 
วนัที่ 14 พฤศจิกำยน 2550 คดีหมายเลขด าท่ี 910/2550 ท่ีบริษทัฟ้องกรณีส านกังานปลดัฯ ไม่น าขอ้ 5 วรรคส่ี 
เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนลงนามสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการโดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ลา้นบาท 
ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าสั่งเช่นเดียวกบัศาลปกครองกลางโดยไม่รับพิจารณาค าอุทธรณ์ในคดีดงักล่าว
เพราะเหตุขาดอายคุวาม (10 ปี ) 
 
วันที่ 19 ธันวำคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมี้ค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครอง
สูงสุด     มีค าสั่งให้จ าหน่ายคดีท่ีอา้งถึงเพ่ือให้คู่สัญญาไปด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการต่อไป  ดงันั้นขอ้
พิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการท่ี 1/2550 ซ่ึงบริษทัไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเม่ือ
วนัท่ี 4 มกราคม 2550 (ก่อนถูกบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการ) เพ่ือขอใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมีค าช้ี
ขาดเร่ืองค่าปรับผงัรายการและดอกเบ้ียของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างและข้อพิพาทสถาบัน
อนุญาโตตุลาการท่ี 46/2550 ซ่ึงบริษทัได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เม่ือวนัท่ี 9 
พฤษภาคม 2550 (หลงัถูกบอกเลิกสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ) ในกรณีท่ีส านกังานปลดัฯ บอกเลิกสัญญาไม่
ชอบดว้ยขอ้กฎหมายและขอ้สญัญาและปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่ชอบท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย 
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วันที่ 15 มกรำคม 2551 พระราชบญัญติัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไดมี้
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป ซ่ึง
จะมีผลใหค้ าวินิจฉยัของคณะอนุญาโตตุลาการหรือค าพิพากษาของศาลปกครองในขอ้พิพาทหรือคดีระหวา่ง
บริษทักบัส านกังานปลดัฯ ท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องค่าเสียหายขอ้หน่ึงของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดเ้รียกร้อง
ให้ส านักงานปลดัฯ ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษทัและ/หรือขอให้บริษทักลบัเขา้ด าเนินการสถานีโทรทัศน ์
ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใชค้ล่ืนความถ่ีและทรัพยสิ์นอุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามก าหนดระยะเวลา
ในสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการอาจจะไม่มีผลบงัคบัได ้เน่ืองจากบรรดา กิจการ อ านาจหน้าท่ี ทรัพยสิ์น 
งบประมาณ หน้ี สิทธิคล่ืน และภาระผูกพนั ของบริษทัตามสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ จะตกเป็นของรัฐ
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษทัยงัคงมีคดีความฟ้องร้องกบั
ส านกังานปลดัฯ ท่ียงัด าเนินต่อไปในกระบวนการยุติธรรมและขอ้เรียกร้องค่าเสียหายขอ้อ่ืน ๆ ท่ีเรียกร้องให้
ส านกังานปลดัฯ ชดเชยค่าเสียหายโดยช าระคืนเป็นเงินสดรวมถึงการชดเชยความเสียหายโดยวิธีอ่ืน ๆ ใหแ้ก่
บริษทัยงัคงมีผลทางกฎหมายอยูห่ากศาลมีค าพิพากษาช้ีขาดตามท่ีบริษทัเรียกร้อง 
 
วนัที่ 3 มีนำคม 2551 บริษทัยื่นค าร้องขอต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเพ่ือรวมการพิจารณาขอ้พิพาทหมายเลข
ด าท่ี 1/2550 และ ขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 46/2550  
 
วนัที่ 7 มีนำคม 2551 บริษทัไดย้ื่นค าร้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการซ่ึงเป็นตวัแทนของฝ่ายบริษทัทั้ง 2 คดีและ
ไดรั้บอนุมติัแลว้ 
 
วันที่ 10 มิถุนำยน 2553 บริษทัไดว้างเงินประกนัขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 46/2550 จ านวน 5,412,839.79 บาท 
ตามทุนทรัพย์ท่ีแต่ละฝ่ายท่ี เรียกร้องโดยคิดค านวณ จากฐานทุนทรัพย์ ท่ีบริษัท เรียกร้องจ านวน 
21,814,198,932 บาท ส าหรับข้อพิพาทหมายเลขด าท่ี 1/2550 ไม่มีทุนทรัพย ์ได้วางเท่ากับ ขั้นต ่า อตัราท่ี
ก าหนดไวส้ าหรับคดีท่ีไม่มีทุนทรัพย ์คือ 20,000 บาท ต่อคร้ัง โดยขอวาง 5 คร้ัง รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 

 
วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2554 บริษทัไดเ้ร่งรัดกระบวนการพิจารณาคดีต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอ
คัดค้าน  การท่ีสถาบันอนุญาโตตุลาการจะอนุญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันค่าป่วยการ
อนุญาโตตุลาการออกไป เน่ืองจากเห็นว่า ส านักงานปลดัฯ มีเจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลา
วางเงินประกนัมาแลว้มากถึง 23 คร้ัง เป็นเวลายาวนานถึงสองปีเศษ จึงไม่มีเหตุผลสมควรท่ีจะอนุญาตให้
ขยายเวลาออกไปอีก 

วันที่ 2 ธันวำคม 2554 ส านักงานปลดัฯ ไดย้ื่นค าร้องขอขยายเวลาวางเงินประกนัฯ (คร้ังท่ี 24) โดยอา้งถึง
หนงัสือขอขยายเวลาวางเงินประกนัฯ (คร้ังท่ี 23) ท่ี นร.1306/7334 ลงวนัท่ี 22 กนัยายน 2554 ซ่ึง ส านกังาน
ปลดัฯ ไดข้อขยายเวลาวางเงินประกนัออกไป อีก 60 วนั นบัจากวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 



บริษัท ไอทวี ีจ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

61 
 

วันที่ 21 ธันวำคม 2554 สถาบนัอนุญาโตตุลาการนดัหมายคู่พิพาทมาเจรจาไกล่เกล่ียท าความตกลงกนั โดยมี
มติท่ีเสนอใหท้ั้งสองฝ่ายพิจารณา คือ การชะลอการด าเนินขอ้พิพาทท่ี 1/2550 ออกไปก่อนเพ่ือรอผลของขอ้
พิพาทท่ี 46/2550 เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีเก่ียวโยงกันกบั ขอ้พิพาทท่ี 46/2550 และข้อพิพาทท่ี 46/2550 มี
เน้ือหาครอบคลุมประเด็นการตีความค่าปรับในขอ้พิพาทท่ี 1/2550 ดว้ย อีกทั้งการรวมคดีทั้งสองเป็นไปได้
ยาก โดยยงัคงมีขอ้โตแ้ยง้เร่ืองอตัราการวางเงินค่าป่วยการ อีกทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์ขอถอนค าเสนอขอ้
พิพาทท่ี 1/2550 นอกจากน้ี เพ่ือใหข้อ้พิพาทท่ี 46/2550 ด าเนินกระบวนการต่อไปได ้จึงเสนอใหท้ั้งสองฝ่าย
ไปพิจารณาการวางเงินประกนัค่าป่วยการในคดี 46/2550 ฝ่ายละ 10,000,000 บาท 
 
วันที่ 30 ธันวำคม 2554 ส านกังานปลดัฯ มีหนงัสือขอชะลอการด าเนินขอ้พิพาทท่ี 1/2550 ออกไปก่อนเพ่ือ
รอผลขอ้พิพาทท่ี 46/2550 ตามท่ีสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เสนอมา 

 
วันที่ 17 มกรำคม 2555   บริษทัไดมี้หนงัสือขอชะลอการด าเนินขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 1/2550 เพ่ือรอผล
ของข้อพิพาทหมายเลขด าท่ี  46/2550 ตาม ท่ีสถาบันอนุญ าโต ตุลาการ เสนอมา ต่อมา สถาบัน
อนุญาโตตุลาการไดมี้ค าสั่ง ใหช้ะลอการด าเนินขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 1/2550 ตามท่ีบริษทั และ ส านกังาน
ปลดัฯ เสนอไป และในวนัเดียวกนั ส านักงานปลดัฯไดว้างเงินค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการของขอ้พิพาท
หมายเลขด าท่ี 1/2550 จ านวน 100,000 บาท และวางเงินค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการของขอ้พิพาทหมายเลข
ด าท่ี 46/2550 จ านวน 10,000,000 บาท พร้อมทั้งวางเงินค่าใชจ่้ายของทั้งสองคดี คดีละ 15,000 บาท 
 
วันที่ 20 มกราคม 2555 บริษทัไดว้างเงินค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการของขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 46/2550                     
เพ่ิมอีก 4,587,160.21 บาท รวมเป็น 10,000,000 บาท ตามท่ีสถาบนัอนุญาโตตุลาการแจง้มา 
 
วนัที่ 13 กันยายน 2555 สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้หนงัสือถึงบริษทัและส านกังานปลดัฯ เพ่ือแจง้ประวติั
ของอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่าย โดยแจง้ว่าหากบริษทั หรือ ส านกังานปลดัฯ ประสงคจ์ะคดัคา้นคุณสมบติั
ของอนุญาโตตุลาการอีกฝ่ายหน่ึงให้ยื่นค าคัดค้านเป็นหนังสือแสดงเหตุแห่งการคัดค้านมายงัสถาบัน
อนุญาโตตุลาการภายในเวลาท่ีก าหนด ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2555 บริษทัไดด้ าเนินการยื่นค าร้อง
แจ้งความประสงค์ไม่คัดค้าน คุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการฝ่ายส านักงานปลัดฯ  ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ สถาบนัอนุญาโตตุลาการจึงด าเนินการแจง้ต่ออนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายรับทราบ  และ
ด าเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป 
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วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายไดร่้วมกนัคดัเลือกรายช่ือบุคคลท่ีประสงค์จะ
แต่งตั้งเป็นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยวิธีการท่ีสถาบันอนุญาโตตุลาการก าหนดให้มีความพึงพอใจ
ตรงกนัสูงสุดใหแ้ต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดท้าบทามบุคคล
ท่านหน่ึง และไดต้อบรับเป็นประธานอนุญาโตตุลาการแลว้พร้อมแนบประวติัอนุญาโตตุลาการส าหรับการ
ข้ึนทะเบียนใหท้ั้งสองฝ่ายทราบ    หากฝ่ายใดมีขอ้คดัคา้น ขอใหย้ื่นหนงัสือแสดงเหตุแห่งการคดัคา้นภายใน 
15 วนั 
 
วนัที่ 12 มิถุนายน 2556 อยัการผูรั้บมอบอ านาจฝ่ายส านกังานปลดัฯ ขอขยายเวลาการพิจารณาว่าจะคดัคา้น
ประธานคณะอนุญาโตตุลาการหรือไม่ และสถาบนัอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาออกไป 15 วนั  
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 อยัการผูรั้บมอบอ านาจฝ่ายส านักงานปลดัฯ แถลงว่า ส านักงานปลดัฯ ไม่มีข้อ
คัดค้านประธานคณะอนุญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสิทธิการคัดค้านไวใ้นภายภาคหน้า        
หากตรวจสอบพบเหตุอนัท าใหส้ามารถคดัคา้นประธานอนุญาโตตุลาการได ้ 
 
วนัที่ 19 สิงหาคม 2556 อยัการผูรั้บมอบอ านาจฝ่ายส านกังานปลดัฯ ยื่นค าร้องต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการว่า
มีขอ้มูลและขอ้เท็จจริงตามแบบประวติัยงัไม่แจง้ชดัเพียงพอ และประสงคข์อทราบขอ้เท็จจริงของประธาน
อนุญาโตตุลาการเพ่ิมเติม 
 
วันที่ 20 กันยายน 2556 ประธานคณะอนุญาโตตุลาการไดช้ี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมตามท่ีอยัการผูรั้บมอบ
อ านาจฝ่ายส านกังานปลดัฯ สอบถาม โดยสรุปประธานอนุญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุตร ไม่เคยถือหุ้น
และ/หรือเก่ียวขอ้งกบับริษทัผูเ้รียกร้องกรณีใด ๆ มาก่อนทั้งส้ิน  
 
วันที่ 8 ตุลาคม 2556  อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัผูเ้รียกร้องไดช้ี้แจงขอ้มูลและขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติมตามท่ี
อยัการผูรั้บมอบอ านาจฝ่าย ส านกังานปลดัฯ ขอใหช้ี้แจงเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาใหม่ว่า จะคดัคา้น
อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัหรือไม่ 
 
วนัที่ 16 ตุลาคม 2556 บริษทัไดร้้องขอความเป็นธรรมในการเร่งรัดการด าเนินกระบวนพิจารณาขอ้พิพาทท่ี 
46/2550 ต่ออยัการสูงสุด เน่ืองจากไดย้ื่นค าเสนอขอ้พิพาทตั้งแต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบนัรวมเป็นระยะเวลา
มากกว่า 6 ปี แต่ขอ้พิพาทยงัไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการพิจารณาขอ้พิพาทแห่งคดีได ้จึงขอให้พนกังาน
อยัการผูรั้บมอบอ านาจฝ่ายส านกังานปลดัฯ ด าเนินกระบวนพิจารณาไปในทางท่ีถูกต้องเป็นธรรม เพ่ือให้
การพิจารณาวินิจฉยัช้ีขาดสามารถเร่ิมตน้และเสร็จส้ินตามท่ีกฎหมายก าหนดต่อไป 
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วันที่ 28 ธันวาคม 2556 ส านักระงบัขอ้พิพาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดส่้งหนังสือแจง้ว่าเม่ือวนัท่ี 6 
ธนัวาคม 2556 ส านกังานปลดัฯ ไดมี้หนงัสือขอคดัคา้นประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่าย
บริษทัในการด าเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในชั้นน้ี และขอใหมี้การตั้งอนุญาโตตุลาการแทนตาม
ขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 
 
วันที่  14 มกราคม 2557 บริษทัไดรั้บหนังสือแจง้จากส านกัระงบัขอ้พิพาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ว่า 
เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2557 ประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทั ไดมี้หนงัสือขอลาออก
จากการเป็นประธานอนุญาโตตุลาการ ในขอ้พิพาท ระหวา่ง บริษทัและ ส านกังานปลดัฯ 
 
วนัที่ 22 มกราคม 2557 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้จากส านกัระงับขอ้พิพาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการวา่เม่ือ
วนัท่ี 15 มกราคม 2557 อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทั ไดมี้หนงัสือขอลาออกจากการเป็นอนุญาโตตุลาการใน
ขอ้พิพาท ระหว่างบริษทัและส านักงานปลดัฯ และส านักระงบัขอ้พิพาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้
ค าสัง่ใหบ้ริษทัด าเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุญาโตตุลาการคนเดิมท่ีถอนตวั 
 
วันที่ 21 มีนาคม 2557 บริษทัไดด้ าเนินการยื่นค าร้องขอแต่งตั้ง ศ.พิเศษ ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็น
อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทั ซ่ึงหากส านกังานปลดัฯ ตรวจสอบแลว้ไม่เห็นดว้ย ใหใ้ชสิ้ทธิคดัคา้นภายใน 30 
วนั  นบัแต่วนัท่ี ส านกังานปลดัฯ ไดรั้บหนงัสือของส านกัระงบัขอ้พิพาท หลงัจากนั้น ส านกังานปลดัฯ ไดมี้
การขอขยายระยะเวลาคดัคา้นอนุญาโตตุลาการออกไป 2 คร้ัง 
 
วนัที่ 20 พฤษภาคม 2557 ส านกังานปลดัฯ ไดข้อขยายระยะเวลาคดัคา้นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัออกไป
อีก     30 วนั สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดอ้นุญาตใหข้ยายเวลาจนถึงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2557  
 
วนัที่ 10 มถุินายน 2557 อยัการผูรั้บมอบอ านาจฝ่ายส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี มีหนงัสือถึงสถาบนั
อนุญาโตตุลาการขอขยายระยะเวลายื่นคดัคา้นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัออกไปอีก 30 วนั และวนัท่ี 26 
มิถุนายน 2557 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมีหนงัสือแจง้บริษทักรณีมีค าสั่งอนุญาตให ้ส านกังานปลดัฯ ขยาย
ระยะเวลายื่นค าคดัคา้นอนุญาโตตุลาการออกไปถึงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2557 
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วนัที่ 8 กรกฎาคม 2557 สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้หนงัสือแจง้มายงับริษทัว่า เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2557 
ส านักงานปลดัฯ ไดย้ื่นค าแถลงว่าไม่ประสงค์จะคดัคา้นอนุญาโตตุลาการของฝ่ายบริษทั แต่สงวนสิทธิ
คดัค้านหากตรวจพบเหตุอนัท าให้สามารถคัดค้านได้ในภายหลงั และทางสถาบันอนุญาโตตุลาการได้
ก าหนดวนัให้อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัเสนอรายช่ือประธานอนุญาโตตุลาการคนกลาง จ านวน 3 คน 
ภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 ทั้งน้ี เพ่ือให้การแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม ทนายความจะท าหนงัสือไปยงัสถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอรายช่ือประธานอนุญาโตตุลาการ
ใหม่ทั้งหมด เพ่ือป้องกนัไม่ใหแ้ต่ละฝ่ายทราบไดว้า่รายช่ือใดถูกเสนอโดยคู่พิพาทอีกฝ่ายหน่ึง 
 
วันที่ 8 สิงหาคม 2557 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขอสอบถามความคืบหนา้ของขอ้พิพาทเน่ืองจากไดย้ื่นขอ้พิพาท
ตั้งแต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบนัรวมเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปี แต่ขอ้พิพาทยงัไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการ
พิจารณาขอ้พิพาทแห่งคดีได ้จึงขอใหส้ านกังานระงบัขอ้พิพาทอนุญาโตตุลาการกรุณาก าชบัฝ่าย ส านกังาน
ปลดัฯ ใหด้ าเนินคดีขอ้พิพาทดว้ยความรวดเร็ว เพ่ือประโยชนแ์ห่งความยติุธรรม 
 
วันที่ 12 กันยายน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายไดร่้วมกนัคดัเลือกรายช่ือบุคคลท่ีประสงค์จะแต่งตั้ง
เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ และไดรั้บการตอบรับเป็นประธานอนุญาโตตุลาการจากผูถู้กทาบทามแลว้  
 
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการไดแ้ต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการอย่างเป็นทางการ
แล้ว คณะอนุญาโตตุลาการจึงได้ก าหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ กระบวนพิจารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการ และวนันดัสืบพยานของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในปี 2558 
 
วันที่ 2 มีนำคม 2558 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขอถอนค าเสนอขอ้พิพาทท่ี 1/2550 เน่ืองจากขอ้พิพาทท่ี 46/2550 มี
ประเด็นขอ้พิพาทท่ีครอบคลุมถึงประเด็นขอ้พิพาทท่ี 1/2550 และขอ้พิพาทท่ี 1/2550 เป็นขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน
ก่อนท่ีส านกังาน   ปลดัฯ จะใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการ จึงไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินคดีใน
ขอ้พิพาทท่ี 1/2550 อีกต่อไป รวมทั้งขอให้มีค าสั่งคืนค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการให้แก่บริษทัเป็นกรณีพิเศษ 
โดยสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดมี้ค าสั่งว่า หาก ส านักงานปลดัฯ  ประสงค์ท่ีจะคัดคา้นให้ด าเนินการยื่นค า
คดัคา้นภายใน 15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ไม่คดัคา้นและจะไดมี้ค าสัง่ต่อไป 
 
วันที่ 3 เมษำยน 2558 ส านกังานปลดัฯ ยื่นหนงัสือแจง้ขอขยายระยะเวลายื่นค าคดัคา้นค าร้องขอถอนค าเสนอ
ขอ้พิพาทท่ี 1/2550 ออกไป 30 วนั 
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วนัที่ 1 พฤษภำคม 2558 พนกังานอยัการผูรั้บมอบอ านาจของส านกังานปลดัฯ ยื่นค าร้องขอคดัคา้นการถอนค า
เสนอขอ้พิพาทท่ี 1/2550 และบริษทัเร่ิมน าพยานเขา้สืบในขอ้พิพาทท่ี 46/2550 รวมทั้งส้ินจ านวน 6 ปาก โดย
เสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2558 
 
วนัที่ 19 มถุินำยน 2558 พนกังานอยัการผูรั้บมอบอ านาจของส านกังานปลดัฯ เร่ิมน าพยานเขา้สืบในขอ้พิพาทท่ี 
46/2550 รวมทั้งส้ินจ านวน 8 ปาก โดยเสร็จส้ินเม่ือ 15 กนัยายน 2558 

 
วนัที่ 15 กนัยำยน 2558 เสร็จส้ินการสืบพยานของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายในขอ้พิพาทท่ี 46/2550 
 
วนัที่ 10 พฤศจกิำยน 2558 บริษทัและส านกังานปลดัฯ  ยื่นค าแถลงการณ์ปิดคดีในขอ้พิพาทท่ี 46/2550 
 
วนัที่ 1 กมุภำพันธ์ 2559 บริษทัไดรั้บส าเนาค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยคณะอนุญาโตตุลาการไดมี้
ค าช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 ในขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 46/2550 เป็นขอ้พิพาทหมายเลขแดงท่ี 1/2559 
ระหว่างบริษทักบัส านกังานปลดัฯ เก่ียวกบั การบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหด้ าเนินการของส านกังานปลดัฯ นั้น
ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่ และเรียกร้องค่าเสียหายจากการบอกเลิกสญัญามิชอบ โดยค าช้ีขาดสรุปไดด้งัน้ี 

1. การบอกเลิกสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินงานของส านกังานปลดัฯ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
2. ใหส้ านกังานปลดัฯ ช าระค่าเสียหายแก่บริษทั เป็นเงิน 2,890 ลา้นบาท 
3. ตามท่ีศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเม่ือวันท่ี  13 ธันวาคม 2549 ให้เพิกถอนค าช้ีขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการ ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบบั มีผลท าใหบ้ริษทัตอ้งกลบัมาปฏิบติัตามสัญญา
อนุญาตใหด้ าเนินการ โดยจะตอ้งช าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรือค่าอนุญาตให้ด าเนินงานส่วน
ต่าง พร้อมดอกเบ้ีย เป็นเงินรวม 2,890 ลา้นบาท 

 
บริษทัและส านักงานปลดัฯ ต่างฝ่ายต่างมีหน้าท่ีจะต้องช าระหน้ีให้แก่กันเป็นเงิน 2,890 ลา้นบาท เท่ากัน 
สามารถน ามาหักกลบลบกนัแลว้ต่างไม่ต้องช าระหน้ีต่อกนั ค าขออ่ืนของบริษทัและส านักงานปลดัฯ นั้น 
ไม่ใหต้ามท่ีขอ     ใหย้กเสีย 
 
วันที่ 29 เมษำยน 2559 ส านกังานปลดัฯ  ไดย้ื่นค าร้องคดัคา้นค าช้ีขาดในขอ้พิพาทหมายเลขแดงท่ี 1/2559 ของ
คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 
 
วันที่ 28 กรกฎำคม 2559 ขอ้พิพาทท่ี 1/2550 ไดเ้ขา้สู่กระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาตโตตุลาการและก าหนด
กระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ 
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วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2559 ศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่งรับค าร้องคดัคา้นค าช้ีขาดในขอ้พิพาทหมายเลขแดงท่ี 
1/2559 เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 620/2559 
 
วันที่ 8 พฤษภำคม 2560 บริษทัยื่นค าร้องต่อส านกังานอนุญาโตตุลาการ โดยบริษทัไม่ประสงค์วางเงินประกนั
และไม่ประสงคด์ าเนินขอ้พิพาทท่ี 1/2550 อีกต่อไป 
 
วนัที่ 9 พฤษภำคม 2560 บริษทัไดย้ื่นค าใหก้ารในคดีหมายเลขด าท่ี 620/2559 ต่อศาลปกครองกลาง 
 

วนัที่ 21 กันยำยน 2560 ส านกังานปลดัฯ ไดย้ื่นค าคดัคา้นค าใหก้ารของบริษทัในคดีหมายเลขด าท่ี 620/2559 ต่อ
ศาลปกครองกลาง 
 
วันที่  5 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทยื่นค าให้การเพ่ิมเติมในคดีหมายเลขด าท่ี 620/2559 เพ่ือแก้ค าคัดค้านของ
ส านกังานปลดัฯ ต่อศาลปกครองกลาง 
 
วันที่  24 กรกฎำคม 2561 ส านักงานปลัดฯ ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้ มีค าสั่ งแต่งตั้ ง
อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษทัในขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 1/2550 ตามท่ีส านกังานปลดัฯ ไดรั้บหนงัสือแจง้ค าสั่ง
จากสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ใหส้ านกังานปลดัฯ ยื่นค าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจ เพ่ือขอตั้งอนุญาโตตุลาการ
ฝ่ายบริษทั เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 1466/2561 
 
วันที่  25 ตุลำคม 2561 บริษัทได้รับค าสั่งตั้ งอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขด าท่ี 1/2550 โดยศาล
ปกครองกลางไดมี้ค าสัง่ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2561 แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการของบริษทั 
 
วันที่ 31 ตุลำคม 2561 บริษทัไดรั้บค าสั่งของสถาบนัอนุญาโตตุลาการให้ชะลอกระบวนการพิจารณาขอ้พิพาท
หมายเลขด าท่ี 1/2550 ไวจ้นกวา่ศาลปกครองจะมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดในคดีหมายเลขด าท่ี 620/2559 
 
วันที่  14 พฤศจิกำยน  2561 บริษัทยื่นค าแถลงคัดค้านการแต่งตั้ งอนุญ าโตตุลาการต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ แต่สถาบันอนุญาโตตุลาการให้รอเสนอค าแถลงของบริษัทหลังจากมีการตั้ งคณะ
อนุญาโตตุลาการแลว้ 

วันที่  21 พฤศจิกำยน 2561   บริษัทยื่น อุทธรณ์ค าสั่ งของศาลปกครองกลางท่ีแต่งตั้ งบุคคลเป็น
อนุญาโตตุลาการของบริษทั ในคดีหมายเลขด าท่ี 1466/2561 (คดีหมายเลขแดงท่ี 2104/2561)  

ขณะน้ีขอ้พิพาทหมายเลขด าท่ี 1/2550 อยู่ระหว่างการชะลอการพิจารณาคดี เพ่ือรอจนกว่าศาลปกครองจะมีค า
พิพากษาถึงท่ีสุดในคดีหมายเลขด าท่ี 620/2559 ซ่ึงขณะน้ียงัคงออยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง  
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(ข) การบันทึกบัญชีกรณีข้อพพิาทและคดคีวามระหว่างบริษทักบัส านักงานปลัดฯ 
 
เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัไดรั้บส าเนาค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงคณะอนุญาโตตุลาการได้
มีค าช้ีขาดเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2559 โดยสรุปไวต้ามท่ีปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 18.2 (ก) 
 
ค าช้ีขาดมีผลเป็นท่ีสุดและผูกพนั บริษทั และ ส านกังานปลดัฯ แต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดอาจใชสิ้ทธิยื่นค าร้องต่อศาลท่ี
มีเขตอ านาจ ขอให้เพิกถอนค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้ อย่างไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 
ส านกังานปลดัฯ ไดย้ื่นค าร้องคดัคา้นค าช้ีขาดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางไดมี้ค าสั่ง
รับค าร้องดงักล่าว เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 620/2559 ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นกระบวนการทางศาลปกครองกลาง 
 
ในระหว่างปี 2559 บริษทัได้พิจารณาทบทวนประมาณการค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างคา้งจ่ายพร้อม
ดอกเบ้ียท่ีบริษทัตอ้งช าระใหแ้ก่ส านกังานปลดัฯ ตามค าช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ประกอบกบัความเห็น
ของท่ีปรึกษากฏหมายอิสระ ซ่ึงบริษทัไดรั้บมาในเดือนกรกฎาคม 2559 เห็นว่า ประมาณการหน้ีสินซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้พิพาทท่ีทางบริษทัไดป้ระมาณการและรับรู้ไวใ้นงบการเงินนั้น มีจ านวนท่ีสูงเกินกว่าประมาณการหน้ีสิน
ตามค าช้ีขาดฯ ดงันั้น บริษทัจึงถือค าช้ีขาดฯ เป็นประมาณการท่ีดีท่ีสุดส าหรับการบนัทึกบญัชี และไดป้รับปรุง
ประมาณการหน้ีสิน โดยปรับลดรายการบญัชีประมาณการค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างคา้งจ่ายและดอกเบ้ีย
ลงเหลือ จ านวน 2,890 ลา้นบาท   ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นตน้มา 
 

19 สัญญำส ำคัญที่ท ำกบับุคคลหรือกจิกำรภำยนอก 
 

ก) วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษากฏหมายกบับริษทัแห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้นงาน
บริการใหค้ าปรึกษาและด าเนินงานดา้นกฏหมาย เป็นเงิน 5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั
จ่ายค่าบริการแลว้เป็นเงิน 4.74 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560: 4.43 ล้านบาท) ส่วนท่ีเหลือจ่าย
ตามความคืบหนา้ของงานตามสญัญา 
 

ข) วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2555 บริษทัไดท้ าสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษากฏหมายกบับริษทัแห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้นงาน
บริการให้ค าปรึกษาและด าเนินงานดา้นกฏหมายส าหรับงานคดีหรือเม่ือมีค าช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ 
เป็นเงิน 35 ลา้นบาท  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัจ่ายค่าบริการไปแลว้เป็นเงิน 23.87 ลา้นบาท     
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560: 23.87 ล้านบาท) ส่วนท่ีเหลือจ่ายตามความคืบหนา้ของสัญญาตามท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากบริษทัและภายหลงัมีค าช้ีขาดอนุญาโตตุลาการจนกวา่คดีจะส้ินสุด 
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ค) วนัท่ี 4 สิงหาคม 2559 บริษทัไดท้ าสัญญาว่าจา้งท่ีปรึกษากฏหมายและทนายความกบับริษทัแห่งหน่ึง
เพ่ือใช้ในงานบริการให้ค าปรึกษาและด าเนินงานดา้นกฏหมายส าหรับคดีหมายเลขด าท่ี 620/2559      
ในชั้นศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด เป็นเงิน 1 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั
จ่ายค่าบริการแลว้เป็นเงิน 0.85 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560: 0.70 ล้านบาท) ส่วนท่ีเหลือจ่าย
ตามความคืบหนา้ของงานตามสญัญา 
 

ง)  วนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษทัไดว้่าจา้งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 2 ราย และว่าจา้งธนาคาร
แห่งหน่ึง เพ่ือด าเนินการบริหารเงินลงทุนในตราสารหน้ี ตามนโยบายการลงทุนของบริษทั และเพ่ือ
ด าเนินการรับฝากทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการลงทุนในตราสารหน้ี ตามล าดบั โดยมีอายุสัญญา 1 ปี ต่อ
อายไุดอี้กคราวละ 1 ปี โดยอตัโนมติั ซ่ึงบริษทัจ่ายค่าบริหารกองทุนในอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิของกองทุนท่ีค านวณไดเ้ป็นรายวนั การช าระค่าธรรมเนียม บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม
จะหกัจากกองทุนเป็นรายไตรมาส และบริษทัจ่ายค่าบริการรับฝากทรัพยสิ์นในอตัราร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ณ วนัท าการสุดท้ายของสัปดาห์และทุกวนัสุดท้ายของเดือน โดยค านวณเป็นราย
สัปดาห์ การช าระค่าธรรมเนียม ธนาคารจะหักจากกองทุนเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ีคู่สัญญามีสิทธิบอก
เลิกสญัญาไดโ้ดยแจง้ล่วงหนา้ 60 วนั 

20. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้วแต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้ 

เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี เร่ือง 

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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กำรตคีวำมมำตรฐำน  

  กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 และวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศ
เก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินจ านวน 52 ฉบบั ท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้ ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ผูบ้ริหารของบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบตัิกบังบ
การเงินเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของบริษทัอยู่ระหวา่ง
การประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวต่องบการเงินของบริษทัในงวดท่ี
จะเร่ิมถือปฏิบติั 
 

21  กำรอนุมตัิงบกำรเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 
 




