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1. ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั  

ช่ือบริษทั :   บริษทั ไอทีวี จ ากดั (มหาชน)  
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ :  เคยประกอบธุรกิจสถานีวทิยุโทรทศัน์ระบบยูเอชเอฟ (UHF) ภายใต้สญัญาเข้า

ร่วมงานและด าเนินการสถานีวทิยุโทรทศัน์ระบบ ย ูเอช เอฟ (สญัญาเขา้ร่วมงานฯ) 
ในลักษณะ สร้าง-โอน-ด าเนินงานที่ท ากับส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี
(สปน.) ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2538 เป็นระยะเวลา 30 ปี สิน้สดุวนัที ่3 กรกฎาคม 
2568 โดยใชช้ื่อ สถานีโทรทศัน์ ไอทวี ี 

สถานะปัจจุบนั :  ตัง้แต่วนัที่ 7 มนีาคม 2550 เวลา 24.00 น. บรษิัทจ าเป็นต้องหยุดการประกอบธุรกจิ 
สถานีโทรทศัน์ไอทวี ีสบืเนื่องมาจากการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ของ สปน. และ
ต่อมา คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มมีตใิหเ้พกิถอนหุน้สามญัของ
บรษิัทจากการเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 24 กรกฎาคม 2557 
เป็นตน้ไป  

ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่349 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์ชัน้ 30              
    ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107541000042 
เวบ็ไซตบ์รษิทั : www.itv.co.th  
โทรศพัท ์ : (66) 2118 6967, (66) 2118 6938 
โทรสาร : (66) 2118 6943 
ทุนจดทะเบยีน : 7,800,000,000 บาท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : 6,033,487,000 บาท 
มลูค่าทีต่ราไวต่้อหุน้ : 5 บาท 

 

1.2 ขอ้มลูทัว่ไปบรษิทัในเครอื 

ช่ือบริษทั : บริษทั อารต์แวร ์มีเดีย จ ากดั 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ใหเ้ช่าอุปกรณ์ผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ ผลติรายการโทรทศัน์   

  ซือ้/ขาย ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์และจดักจิกรรมการตลาดอื่นๆ 
สถานะปัจจุบนั : หยุดการด าเนินธุรกจิ 
ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่349 อาคารเอสเจ อนิฟินิท วนั บสิซเินส คอมเพลก็ซ ์ชัน้ 30   
  ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0105545118984 
โทรศพัท ์ : (66) 2118 6967, (66) 2118 6938 
โทรสาร : (66) 2118 6943 
ทุนจดทะเบยีน : 25,000,000 บาท 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ : 25,000,000 บาท 
มลูค่าทีต่ราไวต่้อหุน้ : 100 บาท 
สดัสว่นการถอืหุน้ของไอทวี ี : รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

http://www.itv.co.th/
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1.3 ผูถ้อืหุน้ 

  1.3.1 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 รายแรกของบรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนล่าสดุ วนัที ่15 
มนีาคม 2562 จดัท าโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ปรากฎดงันี้ 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น 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 เพื่อผูฝ้าก 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 กลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรอืการด าเนินงานของบรษิัท 
คอื บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) โดยผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ทีถ่อืหุน้เกนิกว่า
รอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด ไดแ้ก ่

รายช่ือผูถ้ือหุ้น(1) จ านวน (หุ้น) % ถือหุ้น 

SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD(2) 673,348,264 21.00 

บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั(3) 532,380,897 16.60 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 320,283,660 9.99 
หมายเหตุ:  

(1)    รายชื่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ล่าสุดวนัที ่20 สงิหาคม 2562 จดัท าโดย บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั    
(นายทะเบยีนหลกัทรพัย)์  

(2)   Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็นบรษิทัย่อยทางออ้มของ Singapore Telecommunications Ltd.  ถอืหุน้โดย Temasek Holdings (Private) Ltd. 
รอ้ยละ 49.81 (ทีม่า : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2019) 

 (3)   สามารถทราบขอ้มลูนกัลงทนุในบรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั ไดใ้นเวบ็ไซต ์www.set.or.th  

 

1.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

  บรษิัทไม่สามารถจ่ายเงนิปันผล เนื่องจากตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
ยงัมขีาดทุนสะสม จ านวน 7,506,630,418 บาท ซึง่เป็นไปตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั 
ขอ้ 42 ของบรษิทัระบุว่า หา้มบรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากก าไร 

http://www.set.or.th/
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2. รายละเอียดคณะกรรมการบริษทั 

ช่ือ – สกลุ                 นายสมคิด หวงัเชิดชูวงศ ์ 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2550 ครบวาระและถูกเสนอ
กลบัมาเป็นกรรมการเป็นครัง้ที ่5 เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2561) 

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อายุ/ ปี  62 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)  -ไมม่-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั -ไมม่-ี 
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด  เนตบิณัฑติไทย เนตบิณัฑติยสภาแห่งประเทศไทย 

ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Director Accreditation Program 50/2006 

ประสบการณ์ท างาน   
2550 – ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม บมจ.ไอทวี ี
2539 – ปัจจุบนั  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 ปีท่ีผา่นมา 

ช่ือ - สกลุ  นายสุพจน์ วาทิตตพ์นัธุ ์
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2560)  

ต าแหน่ง  รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อาย/ุ ปี  70 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)  -ไมม่-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั -ไมม่-ี 
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ประสบการณ์ท างาน  
2560 – ปัจจุบนั    รองประธานคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม บมจ.ไอทวี ี
2540 – 2553    ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการ/รองกรรมการผูอ้ านวยการ สว่นงานกฎหมาย  

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

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

ประวติัการท าผิดทางกฎหมาย -ไมม่-ี 
ในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 
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ช่ือ - สกลุ    นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช 

(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่15 พฤษภาคม 2550 ครบวาระและถูกเสนอ
กลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่6 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2562) 

ต าแหน่ง    กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 

อาย/ุ ปี    52 

สดัส่วนการถือหุ้น (%)   -ไมม่-ี 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั -ไมม่-ี 

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด  ปรญิญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   Director 

Accreditation Program 75/2008 

ประสบการณ์ท างาน  

2550 – ปัจจุบนั    กรรมการ บมจ.ไอทวี ี

2550 – 2557   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอทวี ี

2548 – 2549    ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ บจ. บุญรอดเทรดดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2546 – 2548    รบัจา้งอสิระในดา้นบญัชแีละธุรกจิ 

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

2541 – 2542    Financial Controller บจ. ฟาตมิาบรอดคาสติง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมาย -ไมม่-ี 

ในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 

ช่ือ - สกลุ    นางรตันาพร นามมนตรี 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่23 เมษายน 2550 ครบวาระและถูกเสนอ
กลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่6 เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2562) 

ต าแหน่ง    กรรมการ และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
อาย/ุ ปี    54  

สดัส่วนการถือหุ้น (%)   0.0575 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั -ไมม่-ี 

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ(MBA) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
                                 Director Accreditation Program 75/2008 

ประสบการณ์ท างาน  

2550 – ปัจจุบนั   กรรมการ และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม บมจ.ไอทวี ี

2558 – ปัจจุบนั   หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั นาไทย โภคทรพัย ์

2548 – 2558                กรรมการ บจ. เค.อาร.์อนิโฟเทค  

ประวติัการท าผิดทางกฎหมาย -ไมม่-ี 
ในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 
 



   รายงานประจ าปี 2562                                                                       

5 

ช่ือ - สกลุ    นายวฒิุพร เด่ียวพานิช 
(ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่10 เมษายน 2551 ครบวาระและถูกเสนอ
กลบัมาเป็นกรรมการครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2561) 

ต าแหน่ง    กรรมการ 
อาย/ุ ปี     67 
สดัส่วนการถือหุ้น (%)   0.0124 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั -ไมม่-ี 
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด   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    อุปนายกและกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชปูถมัป์ 
2530 – 2540   กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. วรจกัรอนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2527 – 2530   ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บจ. เจบ็เซ่น แอนด ์เจ๊สเซ่น (ประเทศไทย) 
2524 – 2527   ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บจ. ไซมด์ารบ์ี ้(ประเทศไทย) 
2522 – 2524   ผูจ้ดัการฝ่ายขาย หสน.บกีรมิแอนดโ์ก 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมาย -ไมม่-ี 
ในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา 
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3. ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษทั 

 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

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

จ ำนวนหุน้สำมญั (หุน้) จ ำนวนหุน้สำมญั (หุน้) 

31 ธ.ค. 61 
การเปลีย่นแปลงในปี 2562 

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
การเปลีย่นแปลงในปี 2562 

31 ธ.ค. 62 
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 2562 คณะกรรมการบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทั เป็นดงันี้ 

รายช่ือ การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 
ประจ าปี 2562 

จ านวนครัง้การเข้ารว่ม
ประชุม/จ านวนครัง้ประชุม

ทัง้หมด 

1. นายสมคดิ หวงัเชดิชวูงศ ์ เขา้ 4/4 

2. นายสพุจน์ วาทติตพ์นัธุ ์ เขา้ 3/4 

3. นายสมบรูณ์ วงษ์วานิช เขา้ 4/4 

4. นางรตันาพร นามมนตร ี เขา้ 4/4 

5. นายวุฒพิร เดีย่วพานิช เขา้ 4/4 

 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัในปี 2562 เป็นดงันี้  

                รายช่ือ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนประจ าปี 2562  
(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 

บรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เดมิชื่อ บรษิทัสยามอนิโฟเทนเมนท ์จ ากดั ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2538 
ด้วยทุนจดทะเบยีน 250 ล้านบาท และเพิม่ทุนเป็น 1,000 ล้านบาทในปีเดียวกนั โดยกลุ่มบรษิัทสยามทีวแีอนด์คอมมวินิ
เคชัน่ส ์จ ากดั น าโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งได้รบัอนุมตัิจาก สปน. ให้เป็นผู้ด าเนินงานสถานีโทรทศัน์
ภายใต้สญัญาเข้าร่วมงานและด าเนินการสถานีวทิยุโทรทศัน์ระบบยูเอชเอฟ (UHF – Ultra High Frequency) (สญัญาเข้า
ร่วมงานฯ) เป็นระยะเวลา 30 ปี เริม่ออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2539 ในปี 2541 ไดเ้ปลีย่นชื่อบรษิทั
เป็น บริษัท ไอทีวี จ ากดั (มหาชน) บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญัเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการ
บรหิารงาน ในระยะทีผ่่านมา ดงันี้ 

ปี 2538 กลุ่มบรษิทั สยามทวีแีอนดค์อมมวินิเคชัน่ส ์จ ากดั น าโดยธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็น
ผูด้ าเนินงานโครงการโทรทศัน์ช่องใหม่ระบบยเูอชเอฟจาก สปน. โดยไดก้่อตัง้ บรษิทั สยามอนิโฟเทนเมนท ์จ ากดั 
เพื่อลงนามในสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เมื่อวนัที ่3 กรกฎาคม 2538  

ปี 2539 บรษิทัไดด้ าเนินการจดัตัง้สถานีวทิยุโทรทศัน์และไดเ้ริม่ออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2539  

ปี 2540 บรษิัทได้ตดิตัง้สถานีส่งเพิม่เตมิทีอ่าคารเนชัน่ ถนนบางนา-ตราด และอาคารสนิสาทร ซึง่สามารถครอบคลุมพื้นที่
บรกิารในกรุงเทพฯและปรมิณฑลบางสว่น   

ปี 2541 บรษิทัมสีถานีส่งรวมทัง้สิน้ 36 สถานี สามารถใหบ้รกิารครอบคลุมพืน้ทีบ่รเิวณภาคกลางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออกและภาคใต้ของประเทศไทยเพียงบางจงัหวดัเท่านัน้ นอกจากนี้ บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชน ใหเ้ป็นไปตามขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ และไดเ้ปลีย่นชื่อบรษิทัเป็น บรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่
20 ตลุาคม 2541  

ปี 2542 บรษิัทได้ติดตัง้สถานีส่งบนอาคารใบหยก 2 มีขนาดก าลงัส่งออกอากาศสูงสุด 1,000 กิโลวตัต์ ให้บรกิารในรศัมี
ประมาณ 100 กโิลเมตร ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่กรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล รวมทัง้จงัหวดัในภาคกลาง  

ปี 2543 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบการแกไ้ขสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ในเรื่องขอ้จ ากดัการโอนหุน้ของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบั
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบังคับตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คู่สญัญาได้ลงนามแก้ไข
เพิม่เติมสญัญาเขา้ร่วมงานฯในเรื่องขอ้จ ากดัการโอนหุ้นและการขยายเวลาช าระผลตอบแทนงวดแรกในวนัที่ 25 
เมษายน 2543  ตัง้แต่วนัที่บรษิัทได้จดัตัง้ขึ้น จนถึงวนัที่มีการลงนามแก้ไขสญัญาดงักล่าว มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งผูถ้อืหุน้และกรรมการของบรษิทัหลายครัง้  

  ต่อมาในปลายเดอืนมิถนุายน 2543 บรษิัทได้ปรบัโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุน โดยการเพิ่มทุนของธนาคารไทย
พาณิชย ์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 มสีดัสว่นของทุนทีเ่พิม่แต่
ละฝ่าย จ านวน 288.71 ลา้นบาทและ 261.29 ลา้นบาทตามล าดบั รวมเป็นทุนช าระแลว้ 1,550 ลา้นบาท และไดม้กีารลด
ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแลว้ลงเหลอื 387.5 ลา้นบาท  

  18 กนัยายน 2543  บรษิทัเพิม่ทุนจดทะเบยีนจาก 387.5 ลา้นบาท เป็น 4,500 ลา้นบาท โดยมทีุนช าระแลว้ 4,250 ลา้น
บาท และในเดอืนพฤศจกิายน 2543 ไดม้กีารเสนอขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ อนิทชั
ในราคาหุน้ละ 8.7692 บาท มสีดัส่วนของทุนที่เพิม่แต่ละฝ่าย จ านวน 464.15 ลา้นบาท และ 420.1 ลา้นบาทตามล าดบั 
และต่อมาในเดอืนธนัวาคม 2543 ได้ขายหุน้เพิม่ทุนอกีครัง้ใหแ้ก่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และ อนิทชัใน
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ราคาหุน้ละ 8.7692 บาท มสีดัส่วนของทุนที่เพิม่แต่ละฝ่าย จ านวน 1,526.73 ลา้นบาทและ 976.11 ลา้นบาทตามล าดบั 
รวมเป็นทุนช าระแลว้ทัง้สิน้ 4,250 ลา้นบาท 

1 กนัยายน 2543  สถานีฯ ได้ขยายเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการเป็น 24 ชัว่โมง นอกจากนี้ในปี 2543  บรษิัทได้
ตดิตัง้สถานีสง่เพื่อเสรมิจุดบอดอกี 4 สถานีเพิม่เตมิจากสถานีเครอืข่ายหลกั 36 สถาน ีรวมเป็นสถานีสง่ทัง้สิน้ 40 สถาน ี
ครอบคลุมประชากรทีส่ามารถรบัชมไดป้ระมาณรอ้ยละ 97 ของประชากรทัง้หมดในประเทศไทย 

ปี 2544 13 พฤศจิกายน 2544  อินทัชได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
106,250,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10.6573 บาท รวมทัง้ไดเ้สนอซือ้หุน้สามญัของบรษิทัจากผูถ้อืหุน้รายอื่นในราคาเดยีวกนั 
เป็นผลใหอ้นิทชัเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีสุ่ด ต่อมาทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2544 ไดม้มีตเิปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่รา
ไว้ต่อหุ้นจากเดมิ 10 บาทต่อหุน้ เป็น 5 บาทต่อหุ้น ท าใหหุ้้นทัง้หมดของบรษิัทเพิม่เป็น 1,200 ลา้นหุน้ โดยเป็นหุน้ที่
ช าระแลว้ 850 ลา้นหุน้  

ปี 2545 27 กมุภาพนัธ์ ถึง 1 มีนาคม 2545  บรษิทัเสนอขายหุน้แก่ประชาชนทัว่ไป จ านวน 300 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 6 บาท 
และในวนัที ่13 มนีาคม 2545 บรษิทัไดเ้ขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ย
ทุนช าระแลว้ 5,750 ลา้นบาท 

เมื่อวนัที ่11 พฤศจิกายน 2545 ไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อย คอื บรษิทั อารต์แวร ์มเีดยี จ ากดั เพื่อประกอบธุรกจิใหเ้ช่าอุปกรณ์
ทีใ่ชใ้นการผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ และการถ่ายภาพยนตร ์ผลติรายการโทรทศัน์ ซือ้/ขาย ลขิสทิธิภ์าพยนตร ์และจดั
กจิกรรมการตลาดอื่น  ๆดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท จ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 99.93 ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

ปี 2546 16 มกราคม 2546  เพิ่มทุนในบรษิัท อาร์ตแวร์ มเีดยี จ ากดั จาก 1 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท โดยมหีุ้นทัง้หมด 
200,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท บรษิทัยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ คดิเป็นรอ้ยละ 99.99 ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 

1 กมุภาพนัธ์ 2546  บรษิัทย้ายส านักงานรวมทัง้สตูดิโอ จากอาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ไปยงัอาคารชนิวตัร    
ทาวเวอร ์3 เพื่อเป็นการรองรบัการขยายตวัของธุรกจิใหม้พีืน้ทีส่ านกังานและสตูดโิอเพิม่ขึน้ 

26 กมุภาพนัธ์ 2546  คณะกรรมการบรษิัทอนุมตักิารออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 
บาท รวมมูลค่า 300 ลา้นบาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของ
บริษัท (โครงการ ESOP) ท าให้ทุนจดทะเบียนของบรษิัทเพิ่มขึ้นจาก 1,200 ล้านหุ้น มูลค่า 6,000 ล้านบาท เป็น 
1,260 ลา้นหุน้ มลูค่า 6,300 ลา้นบาท 

 16 ธนัวาคม 2546  คณะกรรมการบรษิัท มมีติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบยีนบรษิัทเป็น 7,800 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 
1,560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 300 ล้านหุ้น จัดสรรเป็นการ
เฉพาะเจาะจงใหก้บัพนัธมติรร่วมทุน 2 ราย ไดแ้ก่ นายไตรภพ ลมิปพทัธ ์จ านวน 150 ลา้นหุน้  และบรษิทั กนัตนา 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“กนัตนา”) จ านวน 150 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 10 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,000 ลา้นบาท  อย่างไร
กต็าม ความส าเรจ็ของแผนการขายหุน้เพิม่ทุนขึน้อยู่กบัผลการเขา้มาตรวจสอบ (Due Diligence) บรษิทั ทัง้นี้ หากกนัต
นาไดเ้ขา้ซือ้หุน้ดงักล่าวแลว้ กนัตนารวมถงึครอบครวักลัยจ์าฤก ตกลงทีจ่ะไม่ผลติ และ/หรอื ไม่เป็นเจา้ของ และ/หรอื ไม่
จดัหารายการต่างๆ ใหก้บัสถานีโทรทศัน์ช่องอื่น ยกเวน้รายการเท่าทีม่อียู่เดมิกบัสถานีโทรทศัน์ช่อง7และสถานีโทรทศัน์
ในต่างประเทศ 
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ปี 2547 19 มกราคม 2547  การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2547 มมีตอินุมตัติามมตคิณะกรรมการบรษิทัในการจดัสรร
หุน้สามญัใหม่เป็นการเฉพาะเจาะจงใหก้บัพนัธมติรร่วมทุนดงักล่าว  

30 มกราคม 2547  คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คี าวนิิจฉัยชีข้าดขอ้พพิาทในประเดน็ที่ สปน.ไม่ปฏบิตัติามสญัญาเขา้
ร่วมงานฯ ขอ้ 5 วรรคสี ่จนเป็นเหตุให้บรษิัทไดร้บัผลกระทบและให้ สปน.ชดเชยความเสยีหายให้กบับรษิัทโดยมี
สาระส าคญั ดงันี้  

 ให ้สปน. ชดเชยความเสยีหายโดยช าระเงนิใหแ้ก่บรษิทัจ านวน 20 ลา้นบาท 

 ให้ปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ ขอ้ 5 วรรคหนึ่งโดยในส่วนจ านวนเงนิรบัประกนั
ผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่าให้ปรบัลดจากเดมิลงเหลอืปีละ 230 ลา้นบาท และปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทน
เหลอือตัรารอ้ยละ 6.5 ของรายไดก้่อนหกัค่าใชจ้่ายและภาษใีดๆ โดยเปรยีบเทยีบระหว่างจ านวนเงนิทีค่ านวณ
ไดต้ามอตัรารอ้ยละ 6.5 ของรายไดก้่อนหกัค่าใชจ้่ายและภาษใีดๆ กบัเงนิประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่า 
จ านวนใดมากกว่าใหช้ าระตามจ านวนทีม่ากกว่านัน้ ทัง้นี้ นบัแต่วนัที ่3 กรกฎาคม 2545 เป็นตน้ไป 

 ให ้สปน. คนืเงนิผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่าที่บรษิทัได้ช าระ โดยมเีงื่อนไขในระหว่างพจิารณาขอ้พพิาทนี้เมื่อ
วนัที ่3 กรกฎาคม 2546 จ านวน 800 ลา้นบาท โดยคนืใหแ้ก่บรษิทัจ านวน 570 ลา้นบาท 

 ใหบ้รษิทัสามารถออกอากาศช่วงเวลา Prime Time คอื ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น. ถงึ 21.30 น.  ไดโ้ดยไม่ต้องถูก
จ ากดัเฉพาะรายการข่าว สารคด ีและสารประโยชน์ แต่บรษิัทจะต้องเสนอรายการข่าว สารคด ีและสารประโยชน์    
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของเวลาออกอากาศทัง้หมด  ทัง้นี้ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎระเบยีบทีท่างราชการออกใชบ้งัคบั
แก่สถานีวทิยุโทรทศัน์โดยทัว่ๆ ไป  

ปี 2548 31 ตุลาคม 2548  จากข้อตกลงในวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2547 นายไตรภพ ลมิปพทัธ์ และบรษิัท กนัตนา กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้เพิม่ทุนตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ เมื่อ
วนัที ่19 มกราคม 2547  

22 ธนัวาคม 2548  คณะกรรมการบรษิัทมมีติอนุมตัิให้บรษิัทจดัตัง้บรษิัทร่วมทุนใหม่ ชื่อบรษิัท   มเีดยี คอนเน็คซ ์
จ ากัด (Media Connex Co., Ltd.) เพื่อให้บริการสื่อโฆษณาและผลิตเนื้อหา (content) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีทุน         
จดทะเบยีน 50 ลา้นบาท แบ่งเป็น 5,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท มผีูร้่วมทุน คอื บรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) ลงทุนรอ้ย
ละ 60 บริษัท ซี เอ โมบาย  ลิมิเต็ด (CAM) ประเทศญี่ปุ่ น ลงทุนร้อยละ 25 และมิตซุย แอนด์ โค ลิมิเต็ด (MITSUI) 
ประเทศญีปุ่่ น ลงทุน รอ้ยละ 15 จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัในเดอืนมกราคม 2549 บรษิทัร่วมทุนดงักล่าวจะน าทรพัยากรทีม่ี
อยู่ของบรษิทัไปขยายต่อธุรกจิ โดยอาศยัผูร้่วมทุนจากประเทศญีปุ่่ นทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยแีละการใหบ้รกิาร
ดา้นการตลาดรปูแบบใหม่ๆ ผ่านสือ่โฆษณาทางโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

ปี 2549 23 มกราคม 2549  บรษิทัรบัทราบการขายหุน้สามญัของกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของอนิทชั ในฐานะทีอ่นิทชัเป็นผูถ้อืหุน้
ใหญ่ของบรษิทัซึง่ถอืหุน้อยู่คดิเป็นรอ้ยละ 52.93 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั โดยกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของอนิทชั ไดข้าย
หุน้อนิทชัใหแ้ก่บรษิทั ซดีาร ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั (ซดีาร)์  และบรษิทั แอสเพน โฮลดิง้ส ์จ ากดั (แอสเพน) อย่างไรกต็าม ซดีาร ์
และ แอสเพน ได้รบัการผ่อนผนัจากส านักงาน ก.ล.ต. ไม่ต้องท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ทัง้หมดของกจิการของบรษิัท
ตามทีก่ าหนดใน ขอ้ 8 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 53/2545 เรื่อง หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีารในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการ (Chain Principle) เนื่องจาก คณะอนุกรรมการวนิิจฉยัการ
เขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากจิการพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ซดีาร์ และ แอสเพน มไิดม้คีวามประสงคท์ีจ่ะไดม้าซึง่
ทัง้หลกัทรพัยข์องบรษิทัรวมถงึกรณีทีบ่รษิทัเป็นทรพัยส์นิทีไ่ม่เป็นสาระส าคญัของอนิทชั 
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9 พฤษภาคม 2549  ศาลปกครองกลางมคี าพพิากษาเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการฉบบัลงวนัที่ 30 
มกราคม 2547 ทัง้ฉบบั   

7 มิถนุายน 2549  บรษิทัไดย้ื่นค าอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสุดขอใหม้คี าตดัสนิกรณีขอ้พพิาทในประเดน็ที ่สปน.
ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็นเหตุให้บรษิัทได้รบัผลกระทบและให้ สปน.ชดเชยความ
เสยีหายใหก้บับรษิทั  

13 ธันวาคม 2549  ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาเพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ฉบบัลงวนัที่ 30 
มกราคม 2547 ทัง้ฉบบั เนื่องจากมีค าวนิิจฉัยว่าเงื่อนไขสญัญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี ่ไม่ได้ผ่านการน าเสนอ
คณะรฐัมนตร ีจึงไม่มีผลผูกพนั และมผีลให้ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการถูกยกเลิกไป บรษิัทจึงต้องกลบัไป
ปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เดมิตามขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 5 วรรคหนึ่ง ในเรื่องการช าระค่าตอบแทน
ให้ สปน. โดยรบัประกนัผลประโยชน์  ตอบแทนขัน้ต ่าปีละ 1,000 ลา้นบาท หรอือตัรารอ้ยละ 44 ของรายไดก้่อนหกั
ค่าใชจ้่ายและภาษี แลว้แต่จ านวนใดจะมากกว่าและมผีลใหบ้รษิทัต้องกลบัไปปฏบิตัติามขอ้ 11 วรรคหนึ่งทีก่ าหนดให้
รายการข่าว สารคด ีและสารประโยชน์ จะต้องรวมกนัไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของเวลาออกอากาศทัง้หมดและระยะเวลา
ระหว่างเวลา 19.00 - 21.30 น. จะต้องใชส้ าหรบัรายการข่าวสารคด ีและสารประโยชน์ เท่านัน้ โดยบรษิทัไดเ้ริม่ใชผ้งั
รายการทีเ่ป็นไปตามเงื่อนไขในขอ้ 11 วรรคหนึ่งแลว้ ตัง้แต่วนัที ่14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา 

14 ธนัวาคม 2549  สปน. มหีนงัสอืถงึบรษิทัขอใหบ้รษิทัด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ใหบ้รษิทัด าเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 11 

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

3. ใหบ้รษิทัช าระค่าปรบัผงัรายการในอตัรารอ้ยละ 10 ของค่าอนุญาตใหด้ าเนินการที ่สปน. จะไดร้บัในปีนัน้ๆ โดย
คดิเป็นรายวนั ตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 11 วรรคสอง จากกรณีทีบ่รษิทัด าเนินการเรื่องผงัรายการไม่เป็นไป
ตามขอ้ 11 วรรคหนึ่ง ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2547 จนถงึวนัที ่13 ธนัวาคม 2549 ซึ่ง สปน. ไดเ้รยีกรอ้งมาเป็น
จ านวนเงนิ 97,760 ลา้นบาท (บรษิทัไดด้ าเนินการปรบัผงัรายการตามค าพพิากษาของศาลปกครองสงูสุดตัง้แต่
วนัที ่14  ธนัวาคม 2549)  

 ทัง้นี้ สปน. แจง้ว่าหากบรษิัทไม่ช าระเงนิจ านวนดงักล่าวภายใน 45 วนั นับตัง้แต่ไดร้บัหนังสอืแจ้ง (วนัที่ 15 
ธนัวาคม 2549) สปน.จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดในสญัญาเขา้ร่วมงานฯ และขอ้กฎหมายต่อไป 

21 ธนัวาคม 2549  บรษิทัมหีนงัสอืถงึ สปน.โดยมสีาระส าคญั ดงันี้ 

1. บรษิทัไดด้ าเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 11 เรยีบรอ้ยแลว้ตัง้แต่วนัที ่14 ธนัวาคม 
2549 เป็นตน้มา  

2. บรษิัทมไิด้ผดินัดช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการตามที่อา้งถึง เนื่องจากบรษิัทได้ช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการ
รายปีจ านวน 230 ลา้นบาท โดยเป็นการปฏบิตัติามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึง่ค าชีข้าดดงักล่าวมผีล
ผกูพนัคู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ทัง้สองฝ่ายตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 15 ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่มภีาระดอกเบีย้ของ
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ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างดงักล่าวในช่วงระยะเวลาตัง้แต่อนุญาโตตุลาการชีข้าดจนถงึวนัที่ศาลปกครอง
สงูสดุมคี าพพิากษา 

3. บริษัทไม่เห็นพ้องกับ สปน.กรณีที่ต้องจ่ายค่าปรบัจ านวน 97,760 ล้านบาท และการก าหนดให้บริษัทช าระ
ค่าปรบัดงักล่าวภายใน 45 วนั ดว้ยเหตุผลดงันี้ 

3.1 บรษิัทมไิด้ปฏบิตัผิดิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เนื่องจากบรษิทัไดป้ฏบิตัิตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ   ขอ้ 15 ซึ่ง
ก าหนดว่า “ให้ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพนัคู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ “ทัง้สองฝ่าย” และ   
ขอ้ 30 วรรคท้ายของขอ้บงัคบัส านักงานศาลยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2   แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้
ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดงันัน้ การด าเนินการปรบัผงัรายการตัง้แต่วนัที่ 1 
เมษายน 2547 จนถึงวนัที่ 13 ธนัวาคม 2549 จงึเป็นการกระท าโดยชอบตามสญัญาเข้าร่วมงานฯ และ
กฎหมายแลว้  

3.2 เพื่อให้สอดคล้องกบักระบวนการน าขอ้พิพาทเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการและให้วนิิจฉัยชี้ขาดตามที่
กล่าวมาในขอ้ 3.1 หากปรากฏว่าบรษิัทเป็นฝ่ายผดิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ สทิธขิอง สปน. ในการบอกเลกิ
สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ควรจะเกดิภายหลงัจากทีก่ระบวนการยุตธิรรมด าเนินจนถงึทีส่ดุแลว้ 

3.3 ศาลปกครองได้จดัท าเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครัง้ที ่78/2549 ฉบบัลงวนัที ่13 ธนัวาคม 2549 ระบุถึง
ค าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุคดขีองบรษิทัโดยมขีอ้ความตอนหนึ่งระบุว่า “กรณีเกีย่วกบัค่าปรบัคู่สญัญา
เขา้ร่วมงานฯ ต้องว่ากล่าวกนัเอง หากตกลงไม่ได้ต้องเสนอข้อพพิาทตามวธิกีาร ที่ระบุไว้ในสญัญาเข้า
ร่วมงานฯ”  

3.4 ดอกเบีย้และค่าปรบัจากการด าเนินการปรบัผงัรายการนัน้ยงัไม่มขีอ้ยุต ิเนื่องจากไม่ใช่ประเดน็พพิาททีเ่ขา้
สู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดงันัน้หากคู่สญัญาเข้าร่วมงานฯ    มขี้อขดัแย้งและไม่
สามารถท าความตกลงกนัได้กจ็ะต้องเสนอขอ้พพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเป็นไปตามสญัญาเขา้
ร่วมงานฯ ขอ้ 15 ซึง่ก าหนดว่า “หากมขีอ้พพิาทหรอืขอ้ขดัแยง้ใดๆ อนัเกีย่วเนื่องกบัสญัญาเขา้ร่วมงานฯ 
ระหว่าง สปน. กบัผูเ้ขา้ร่วมงาน (บรษิทั) คู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ตกลงแต่งตัง้คณะอนุญาโตตุลาการท าการ
วนิิจฉัยชีข้าดขอ้พพิาทโดยค าตดัสนิของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุดและผูกพนัคู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ 
ทัง้สองฝ่าย” 

 บรษิทัและทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัเหน็ว่าการค านวณค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการตามวธิขีองสปน.
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ซึง่หากบรษิทัเขา้ขา่ยจะตอ้งเสยีค่าปรบั 
การคดิค านวณค่าปรบัควรจะเป็นจ านวนเงนิในอตัราไม่เกนิกว่า 274,000 บาทต่อวนั มใิช่ 100 ลา้นบาท
ต่อวนัตามที ่สปน.กล่าวอา้ง ดงันัน้ หากบรษิทัจะตอ้งมภีาระค่าปรบัโดยนับตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัปฏบิตัติามค า
ชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถงึวนัทีศ่าลปกครองสงูสุดมคี าตดัสนิตามที ่สปน.กล่าวอา้ง (ตัง้แต่วนัที ่ 
1 เมษายน 2547 จนถึงวนัที่13 ธนัวาคม 2549) การคิดค านวณค่าปรบัในช่วงเวลาดงักล่าวก็ไม่ควรจะ
เกนิไปกว่าจ านวน 268 ลา้นบาท มใิช่ 97,760 ลา้นบาท  

 ส าหรบักรณีที ่สปน. เรยีกรอ้งดอกเบีย้ของค่าอนุญาตใหด้ าเนินการสว่นต่าง บรษิทั และทีป่รกึษากฎหมาย
ของบริษัทมีความเห็นว่า ในช่ วงระหว่างระยะเวลาที่บริษัท ได้ปฏิบัติตามค าชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการต้องช าระ และบริษัทไม่ได้ผิดนัดการช าระค่าอนุญาตให้
ด าเนินการ เนื่องจากบรษิทัไดช้ าระค่าอนุญาตใหด้ าเนินการรายปีจ านวน 230 ลา้นบาทตามค าชีข้าดคณะ
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อนุญาโตตุลาการ ซึ่งผูกพนัทัง้สองฝ่ายในช่วงเวลาที่ค าชี้ขาดยงัมผีลบงัคบัใช้อยู่โดยทีบ่รษิัทมไิด้ผดินัด
ช าระค่าอนุญาตใหด้ าเนินการและ/หรอืช าระค่าอนุญาตใหด้ าเนินการใหแ้ก่ สปน. ล่าชา้ อกีทัง้ สปน. ยงัไม่
เคยใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลในการขอคุ้มครองเพื่ อระงับมิให้ บริษัทปฏิบัติตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาดงักล่าวแต่ประการใด ดงันัน้บรษิัทจงึไม่มภีาระดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้
ด าเนินการส่วนต่างในระหว่างที่ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการยงัคงมีผลผูกพันทางกฎหมายอยู่      
อกีทัง้ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีค าสัง่ให้เพิกถอนค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยงัไม่มีผล
บงัคบั เนื่องจากยงัอยู่ในระหว่างที่บรษิัทยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสุด และศาลปกครองสงูสุดยงัไม่มี
ค าพพิากษาในขณะนัน้ 

20 ธนัวาคม 2549  บรษิัท มเีดยี คอนเน็คซ ์จ ากดั เปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถอืหุน้รายใหญ่จากจ านวน 3 ราย เหลอื 2 ราย 
ไดแ้ก่ บรษิทัและมติซุย แอนด ์โค ลมิเิตด็ (MITSUI) ประเทศญีปุ่่ น โดยสดัส่วนการถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 60 และ รอ้ยละ 40 
ตามล าดบั 

ปี 2550 4 มกราคม 2550  บรษิทัไดย้ื่นขอ้พพิาทเรื่องค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการและดอกเบีย้ในค่าอนุญาตใหด้ าเนินการสว่น
ต่างต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ส่วนเรื่องค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างจ านวน 
2,210 ล้านบาทนัน้ เพื่อเป็นการประนีประนอมให้การด าเนินการตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เป็นไปโดยราบรื่น และมใิห ้
สปน. บอกเลิกสญัญาเข้าร่วมงานฯ อันจะมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้ตัดสินใจเสนอเงื่อนไขขอ
ประนีประนอมโดยเสนอแนวทางการจ่ายเงนิ 2,210 ลา้นบาท หลายแนวทาง โดยทุกแนวทางมเีงื่อนไขให ้สปน.เขา้ร่วมกนั
ยื่นขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพื่อใหม้คี าวนิิจฉยัชีข้าดกรณีค่าปรบัและดอกเบีย้ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการสว่น
ต่าง ซึง่ สปน.ไดป้ฏเิสธเงื่อนไขการใหส้ถาบนัอนุญาโตตุลาการชีข้าดหนี้ และปฏเิสธแนวทางการช าระเงนิค่าอนุญาตให้
ด าเนินการดงักล่าวทุกแนวทางในการประชุมร่วมกนัเมื่อวนัที ่31 มกราคม 2550 

 2 กุมภาพันธ์ 2550  บริษัทได้มีหนังสอืขอความเป็นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี และเสนอแนวทางการ
ประนีประนอมในการแกปั้ญหาขอ้พพิาท โดยเสนอให้ สปน.รบัช าระเงนิค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างจ านวน 
2,210 ลา้นบาท และมเีงื่อนไขขอให ้สปน.ด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกรณีค่าปรบัและดอกเบี้ย
ตามขอ้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 15 

 13 กมุภาพนัธ ์2550  สปน. ไดม้หีนงัสอืปฏเิสธขอ้เสนอขอประนีประนอมของบรษิทัดงักล่าวอย่างเป็นทางการอกีครัง้หนึ่ง  
ดงันัน้นบัแต่วนัที ่สปน. มหีนังสอืปฏเิสธขอ้เสนอของบรษิทั บรษิทัจงึไม่มภีาระผูกพนัใดๆ ในขอ้เสนอของบรษิทัทีม่ต่ีอ 
สปน.อกีต่อไป ทัง้นี้ เป็นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ต่อมา ศาลปกครองกลางไดม้คี าสัง่ให้
จ าหน่ายคดหีมายเลขด าที่  640/2550  ลงวนัที ่22 มถุินายน 2550 โดยศาลปกครองกลางไดว้นิิจฉัยว่า ประเดน็ที ่สปน. 
อา้งว่าบรษิทัยอมรบัว่าเป็นหนี้ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการคา้งช าระอยู่จ านวน 2,210 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้ รบัฟังไม่ได้
เพราะเป็นข้อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายแนวทางซึ่งยังไม่เป็นที่ยุติจึงถือเป็นข้อพิพาทที่ต้องน าเข้าสู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ 

 20 กมุภาพนัธ ์2550  บรษิทัไดย้ื่นค ารอ้งขอใหศ้าลปกครองกลางมคี าสัง่ก าหนดมาตรการหรอืวธิกีารคุม้ครองเพื่อบรรเทา
ทุกขช์ัว่คราวเป็นกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเดน็ ดงันี้ 

1. บรษิัทขอให้ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ระงบัการใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน.  ในกรณีที่
บรษิทัยงัมไิดช้ าระค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการและดอกเบีย้ในค่าสว่นต่างจ านวนประมาณหนึ่งแสนลา้นบาท 
จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะไดม้คี าชีข้าดและขอ้พพิาทดงักล่าวถงึทีส่ดุตามกฎหมาย  



   รายงานประจ าปี 2562                                                                       

  14 

2. บรษิทัขอใหศ้าลปกครองกลางมคี าสัง่ก าหนดระยะเวลาเพื่อใหบ้รษิัทช าระค่าอนุญาตใหด้ าเนินการ ส่วนต่าง
จ านวน 2,210 ลา้นบาท ใหแ้ก่ สปน.ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีศ่าลไดม้คี าสัง่ในเรื่องนี้ 

21 กมุภาพนัธ์ 2550  ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ไม่รบัค าร้องขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรอืวิธีการคุ้มครองเพื่อ
บรรเทาทุกข์ชัว่คราวและค าร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน โดยมีข้อวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุอนัสมควรที่ศาลจะมีค าสัง่ก าหนด
มาตรการหรอืวธิกีารคุม้ครองประโยชน์ของบรษิทัขณะด าเนินการ ซึง่ค าสัง่ศาลปกครองกลางดงักล่าวใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
โดยบรษิทัไม่อาจอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวได ้

7 มีนาคม 2550  สปน.มีหนังสอืบอกเลิกสญัญาเข้าร่วมงานฯ และแจ้งให้บริษัทด าเนินการช าระหนี้  และส่งมอบ
ทรพัยส์นิที่บรษิัทมไีว้ใชใ้นการด าเนินกจิการตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ คนืให้แก่ สปน. ภายในเวลาที่ สปน. ก าหนด
ตามมติของคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 6 มนีาคม 2550 ( 24.00 น. ของวนัที่ 7 มนีาคม 2550) ซึ่งการบอกเลกิสญัญาเขา้
ร่วมงานฯ ดงักล่าวเป็นเหตุใหบ้รษิทัจ าเป็นตอ้งหยุดการด าเนินธุรกจิสถานีโทรทศัน์ในระบบยเูอชเอฟนบัแต่นัน้มา  

28 มีนาคม 2550  บรษิัทไดม้หีนังสอืถงึ สปน. โดยไดโ้ต้แยง้ว่าการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ของ สปน. และการ
เรยีกร้องให้บรษิัทต้องช าระหนี้จ านวนกว่าแสนล้านบาทให้แก่ สปน. ซึ่ง สปน.น ามาเป็นเหตุบอกเลิกสญัญา เข้า
ร่วมงานฯ นัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เนื่องจากบรษิัทมไิด้กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการผิด
สญัญาเขา้ร่วมงานฯ บรษิัทมไิด้เหน็ด้วยกบัการบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ อนัเป็นการกระท าอนัไม่ชอบดงักล่าว 
และโดยที่การบอกเลิกสญัญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน. เป็นการกระท าซึ่งเป็นเหตุให้กจิการของบริษัทได้รบัความ
เสยีหาย สปน. จงึตอ้งรบัผดิแก่บรษิทัและบรษิทัไดส้งวนสทิธใินการด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

30 มีนาคม 2550  สปน.ไดย้ื่นฟ้องคดต่ีอศาลปกครองกลางคดหีมายเลขด าที่ 640/2550 เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัช าระหนี้ที่
กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างจ านวน 2,210 ล้านบาท และค่าอนุญาตให้ด าเนินการงวดที่ 12 
จ านวน 677 ลา้นบาท  ( นบัจากวนัทีค่ณะอนุญาโตตุลาการมคี าชีข้าดจนถงึวนัที่ 7 มนีาคม 2550 ) ค่าดอกเบีย้รอ้ยละ
15 ของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างจ านวน 562 ล้านบาท (นับจากวนัที่คณะอนุญาโตตุลาการมคี าชีข้าดจนถึง
วนัที่ฟ้องคดวีนัที่ 30 มนีาคม 2550) ค่าปรบัผงัรายการจ านวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่าทรพัยส์นิส่งมอบไม่ครบ
จ านวน 656 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สนิที่ส่งมอบไม่ครบนับแต่วนัฟ้อง
จนกว่าจะช าระเงนิเสรจ็สิน้ ซึง่กรณีมลูค่าทรพัยส์นิทีส่่งมอบไม่ครบเป็นประเดน็ใหม่ที ่สปน. ไม่เคยเรยีกรอ้งใหบ้รษิทั
ช าระหนี้มาก่อน รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 101,865 ลา้นบาท  

24 เมษายน 2550  บรษิัทยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้แต่งตัง้อนุญาโตตุลาการแทน สปน. และขอให้ศาล
ปกครองกลางมคี าบงัคบัให ้สปน.ด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ 

8 พฤษภาคม 2550  บรษิทัยื่นค าฟ้องคดต่ีอศาลปกครองกลางเป็นคดหีมายเลขด าที ่910/2550 กรณี สปน.ไม่น าขอ้ 5 
วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรใีห้ความเห็นชอบก่อนลงนามสญัญา จนเป็นเหตุให้บรษิัทได้รบัความเสยีหาย โดยเรยีก
ค่าเสยีหาย 119,252 ลา้นบาท  

9 พฤษภาคม 2550  บรษิทัยื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 ให้
คณะอนุญาโตตุลาการมคี าวนิิจฉัยชีข้าดกรณี สปน.ใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ไม่ชอบดว้ยกฎหมายและขอ้
สญัญาเขา้ร่วมงานฯ และความไม่ถูกตอ้งในการเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัช าระค่าส่วนต่าง ดอกเบีย้ ค่าปรบัมลูค่าทรพัยส์นิที่
สง่มอบไม่ครบ และบรษิทัขอเรยีกค่าเสยีหายจาก สปน.จ านวน 21,814 ลา้นบาท พรอ้มทัง้ขอใหช้ดเชยความเสยีหาย
โดยใหบ้รษิทัไดก้ลบัเขา้ด าเนินการสถานีโทรทศัน์ระบบยเูอชเอฟต่อไปจนครบอายุตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ 
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16 พฤษภาคม 2550  บรษิัทยื่นค ารอ้งขอแกไ้ขค าเสนอขอ้พพิาททีไ่ดย้ื่นเมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2550 ทัง้ฉบบั โดย
ขอยื่นค าเสนอขอ้พพิาทฉบบัใหม่  

30 พฤษภาคม 2550   คดหีมายเลขด าที ่910/2550 ซึง่บรษิทัเป็นผูฟ้้องคดปีระเดน็ที ่สปน. ไม่น าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอ
คณะรฐัมนตรใีห้ความเหน็ชอบ ศาลปกครองกลางมคี าสัง่ไม่รบัค าฟ้องไว้พจิารณาเนื่องจากเกนิกว่าอายุความ 10 ปี 
(สญัญาเขา้ร่วมงานฯ มผีลผกูพนัตัง้แต่ 3 กรกฎาคม 2538) 

22 มิถุนายน 2550  ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ให้จ าหน่ายคดีหมายเลขด าที่ 640/2550 ที่ สปน. เป็นผู้ฟ้องคด ี
เรยีกรอ้งให้ บรษิทัช าระหนี้ที่กล่าวอา้ง ไดแ้ก่ ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างดอกเบี้ยรอ้ยละ15 ของค่าอนุญาตให้
ด าเนินการส่วนต่าง ค่าปรบัผังรายการ และมูลค่าทรพัย์สนิที่ส่งมอบไม่ครบ รวมทัง้สิ้น 101,865 ล้านบาทเพื่อให้
คู่สญัญาเขา้ร่วมงานฯ ไปด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเขา้ร่วมงานฯ  

10 กรกฎาคม 2550  ศาลปกครองกลาง ไดม้คี าสัง่แต่งตัง้ นายวชิช ์จรีะแพทย ์เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่าย สปน. ในขอ้
พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 และให้ด าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีขอ้พพิาทเรื่องค่าปรบัค่า
อนุญาตใหด้ าเนินการสว่นต่าง และดอกเบีย้ตามขอ้พพิาทหมายเลขที ่1/2550 ต่อไป 

11 กรกฎาคม 2550  บรษิทัยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุกรณีศาลปกครองกลางมคี าสัง่ไม่รบัฟ้องคดหีมายเลขด า
ที ่910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดหีมายเลขด าที ่910/2550 เป็นคดทีีบ่รษิทัเป็นผูฟ้้องคดปีระเดน็ที ่สปน.ไม่
น าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบจนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย) 

24 กรกฎาคม 2550  สปน.ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองกลางทีต่ดัสนิใหจ้ าหน่ายคดหีมายเลขด าที ่640/2550 ต่อ
ศาลปกครองสูงสุด และยื่นค าร้องขอคุ้มครองชัว่คราวให้หยุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อรอค าสัง่ของศาล
ปกครองสงูสดุ 

17 สิงหาคม 2550  สปน.ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองกลางที่ได้มีค าสัง่แต่งตัง้  นายวิชช์ จีระแพทย์ เป็น
อนุญาโตตุลาการแทน สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 และอุทธรณ์คัดค้านค าสัง่ให้ด าเนินการตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีขอ้พิพาทเรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้ด าเนินการ  ส่วนต่างและดอกเบี้ยตามขอ้
พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 ต่อไป 

29 ตลุาคม 2550  บรษิทัยื่นค ารอ้งขอใหศ้าลปกครองกลางมคี าสัง่ก าหนดมาตรการคุม้ครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราว
ฉุกเฉิน เพื่อมใิหร้่างพระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มผีลใชบ้งัคบัก่อนมี
ค าพพิากษาในคดขีองบรษิัทเนื่องจากคณะรฐัมนตรไีด้มมีติอนุมตัิหลกัการร่างพระราชบญัญตัิดงักล่าวเมื่อวนัที่ 24 
เมษายน 2550 และจะน าเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ ในวนัที ่31 ตุลาคม 2550 โดยบรษิทัไดใ้หเ้หตุผลในค ารอ้งว่า 
หากร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวผ่านการพจิารณาและมผีลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายแลว้ จะมผีลให้ค าวนิิจฉัยของคณะ
อนุญาโตตุลาการ หรอื ค าพพิากษาของศาลปกครองในขอ้พพิาท หรอืคดรีะหว่างบรษิัทกบั สปน. ที่เกดิขึน้หลงัจาก
วนัที่ 31 ตุลาคม 2550 ที่เกี่ยวกบัข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษัทซึ่งบริษัทได้เรียกร้องให้ สปน. ชดใช้
ค่าเสยีหายใหบ้รษิทัโดยการอนุญาตใหบ้รษิทักลบัเขา้ด าเนินการสถานีโทรทศัน์ระบบยเูอชเอฟ โดยใชค้ลื่นความถีแ่ละ
ทรพัยส์นิอุปกรณ์เครอืขา่ยเดมิต่อไปจนครบตามก าหนดระยะเวลาในสญัญาเขา้ร่วมงานฯ เดมิ ไม่อาจมผีลบงัคบัไดอ้กี
ต่อไป เนื่องจากบรรดาทรพัยส์นิต่างๆ รวมถงึสทิธ ิหน้าที ่และภาระผูกพนัของบรษิทัตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ จะตก
เป็นของรฐัตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แห่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว บรษิทัจงึขอใหศ้าลปกครองกลางพจิารณาไต่
สวนฉุกเฉินและมคี าสัง่ให้ระงบัหรอืหามาตรการหยุดด าเนินการหรอืหยุดการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบญัญัติ
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องค์การ กระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาโดยเร่งด่วน  
ตามแต่วธิกีารทีศ่าลปกครองกลางจะเหน็สมควรจนกว่าคดจีะถงึทีส่ดุหรอืศาลปกครองกลางจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น  

30 ตุลาคม 2550  ศาลปกครองกลางมคี าสัง่ไม่รบัค าร้องขอคุม้ครองฉุกเฉินของบรษิทัโดยใหเ้หตุผลว่า การพจิารณา
ร่างพระราชบญัญตัิดงักล่าวเป็นการกระท าในหน้าทีข่องสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตซิึ่งเป็นการใช้อ านาจทางนิติ
บญัญตัิตามรฐัธรรมนูญ มใิช่การใช้อ านาจทางปกครอง จงึไม่มเีหตุผลอนัควรและเพยีงพอที่ศาลจะมคี าสัง่ระงบัการ
ด าเนินการของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิด้ และปัจจุบนัขอ้พพิาทนัน้อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ 
จงึไม่มเีหตุผลสมควรทีศ่าลปกครองกลางจะมคี าสัง่ก าหนดมาตรการคุม้ครองตามทีบ่รษิทัรอ้งขอมาได ้

31 ตุลาคม 2550  ร่างพระราชบญัญตัิองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยดงักล่าวได้ผ่าน
การอนุมตัจิากสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิและอยู่ระหว่างการออกประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหม้ผีลบงัคบัใชต่้อไป 

14 พฤศจิกายน 2550  ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าสัง่ยนืยนัตามศาลปกครองกลาง โดยแต่งตัง้ นายวชิช์ จรีะแพทย ์
เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่าย สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ดังนัน้ข้อพิพาทเรื่องค่าปรบั ค่าอนุญาตให้
ด าเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 จึงต้องด าเนินการตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดหีมายเลขด าที ่910/2550 ศาลปกครองสงูสุดไดม้คี าสัง่เช่นเดยีวกบัศาลปกครองกลาง
โดยไม่รบัพจิารณาค าอุทธรณ์ในคดทีี่บรษิัทฟ้องกรณี สปน. ไม่น าขอ้ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบก่อนลง
นามสญัญาร่วมงานฯ เพราะเหตุขาดอายุความ 

19 ธนัวาคม 2550  ศาลปกครองสงูสดุไดม้คี าสัง่ยนืยนัตามศาลปกครองกลางโดยมคี าสัง่ใหจ้ าหน่ายคดหีมายเลขด าที ่
640/2550 ซึ่ง สปน.เป็นผู้ฟ้องคดฟ้ีองให้บรษิัทช าระหนี้ที่กล่าวอ้างจ านวน 101,865 ลา้นบาท ดงันัน้ ขอ้พพิาทเรื่อง
ภาระหนี้ อนัประกอบดว้ย ค่าปรบั ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่าง ดอกเบีย้ และมูลค่าทรพัยส์นิส่งมอบไม่ครบ และ
การบอกเลกิไม่ชอบตามขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 และขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 จงึตอ้งด าเนินการตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป 

ปี 2551 15 มกราคม 2551  พระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไดม้กีารประกาศใช้
ในราชกจิจานุเบกษาและมผีลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายแลว้ มผีลใหค้ าวนิิจฉยัของคณะอนุญาโตตุลาการหรอืค าพพิากษา
ของศาลปกครองในขอ้พพิาทหรอืคดรีะหว่างบรษิทักบั สปน. ทีเ่กดิขึน้หลงัจากวนัที ่15 มกราคม 2551 ทีเ่กีย่วกบัขอ้
เรยีกร้องค่าเสยีหายขอ้หนึ่งของบรษิัทซึ่งบรษิัทได้เรยีกรอ้งให้ สปน. ชดใช้ค่าเสยีหายให้บรษิัทโดยการอนุญาตให้
บรษิทักลบัเขา้ด าเนินการสถานีโทรทศัน์ระบบยูเอชเอฟ โดยใชค้ลื่นความถี่และทรพัยส์นิอุปกรณ์เครอืข่ายเดมิต่อไป
จนครบตามก าหนดระยะเวลาในสญัญาเข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมผีลบงัคบัได้อกีต่อไป เนื่องจากบรรดาทรพัย์สนิ
ต่างๆ รวมถึงสทิธ ิหน้าที่ และภาระผูกพนัของบรษิัทตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ จะตกเป็นของรฐัตามบทเฉพาะกาล
มาตรา 56 แห่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว อย่างไรกต็าม บรษิัทยงัคงมคีดคีวามฟ้องรอ้งกบั สปน.ที่ยงัด าเนินต่อไป
ในกระบวนการยุตธิรรม และขอ้เรยีกรอ้งค่าเสยีหายขอ้อื่นๆ ทีเ่รยีกรอ้งให ้สปน.ชดเชยค่าเสยีหายโดยช าระคนืเป็นเงนิ
สดหรอืการขอชดเชยโดยวธิอีื่นใหแ้ก่บรษิทัยงัคงมผีลทางกฎหมายอยู่ หากคณะอนุโตตุลาการมคี าวนิิจฉยัชีข้าดตามที่
บรษิทัเรยีกรอ้ง 

 2 เมษายน 2551  คณะกรรมการของบรษิทั มมีต ิใหบ้รษิทั มเีดยี คอนเน็คซ ์จ ากดั ลดทุนจดทะเบยีน 3 ใน 4 ของทุน
จดทะเบียนทัง้หมด เป็นจ านวนรวมสุทธิ 37.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท (ช าระเต็มมูลค่า) เหลือ 
12.50 ล้านบาท โดยเป็นการลดจ านวน หุ้นลงจากเดมิ 5,000,000 หุ้น คงเหลอื 1,250,000 หุ้น โดยมมีูลค่าหุ้นละ 10 
บาทเท่าเดมิ  
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 30 ตุลาคม 2551  สปน.ได้ยื่นค าร้องเลขที่ ค 9/2551 ขอคุ้มครองชัว่คราวต่อศาลปกครองกลาง โดยร้องขอให้ศาล
ปกครองกลาง มีค าสัง่ห้ามไม่ให้บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสทิธิใ์นที่ดินดังกล่าว ในปัจจุบัน กระท านิติกรรมใดๆ 
เกีย่วกบัทีด่นิ ทีอ่ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา และอ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี โฉนดที่ดนิที ่25168 และ 29554 
ก่อนขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 จะมคี าชีข้าดและถงึที่สุด และขอให้มคี าสัง่แจง้ไปยงัเจา้พนักงานทีด่นิจงัหวดั
นครราชสมีา และเจ้าพนักงานที่ดนิจงัหวดัอุดรธานี ห้ามจดทะเบยีนสทิธแิละนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกบัที่ดนิดงักล่าวไว้
ชัว่คราวก่อนมคี าชีข้าดขอ้พพิาท โดยกล่าวอ้างสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ขอ้ 1.1 วรรคสอง ทีก่ าหนดเงื่อนไขไวว้่า “ที่ดนิ 
อาคาร อุปกรณ์ในการด าเนินการ และทรพัย์สินอื่นใดที่ผู้เข้าร่วมงานได้ด าเนินการจดัหาหรอืได้มาหรือมีไว้เพื่อ
ด าเนินการสถานีวทิยุโทรทศัน์ ตามสญัญานี้ ไม่ว่าก่อนหรอืหลงัวนัลงนามในสญัญาใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์อง สปน. นับ
แต่วนัทีไ่ดต้ดิตัง้อุปกรณ์เสรจ็เรยีบรอ้ยและใชง้านได้ หรอืไดจ้ดัหามาโอกาสแรก แต่ไม่ชา้กว่าวนัเริม่ด าเนินการ ทัง้นี้ 
สปน.ตกลงให้ผู้เขา้ร่วมงานมสีทิธแิละหน้าที่ในการครอบครองและใช้สอยทรพัย์สนิดงักล่าวในการด าเนินการสถานี
วทิยุโทรทศัน์ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญานี้”  

 3 กนัยายน 2551  คณะกรรมการของบรษิทั มมีตใิห ้เลกิกจิการบรษิทั มเีดยี คอนเน็คซ ์จ ากดั 

 25 พฤศจิกายน 2551  บรษิัทได้คดัค้านค าร้องค าร้องหมายเลข ค 9/2551 ดงักล่าวโดยให้ขอ้เทจ็จรงิว่า สปน. เป็น
ฝ่ายบอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา โดยทีบ่รษิทัมไิดป้ฏบิตัผิดิสญัญา  การบอก
เลิกสญัญาเข้าร่วมงานฯ ของผู้ร้อง เป็นการบอกเลกิสญัญาโดยมีเจตนาที่จะเข้ายึดและครอบครองการด าเนินการ
สถานีโทรทศัน์แทนบรษิัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เจตนาของผู้รอ้งไม่สุจรติ เป็นการบอกเลกิสญัญาที่ไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย จงึถอืไดว้่า สปน.เป็นฝ่ายปฏบิตัผิดิสญัญาก่อน ผลของการบอกเลกิสญัญาโดยไม่ชอบย่อมท าใหคู้่สญัญา
กลบัคนืสูฐ่านะเดมิ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 391 ย่อมถอืเสมอืนว่าคู่สญัญามไิดท้ าสญัญากนัมา
ตัง้แต่แรก สปน. ไม่อาจกล่าวอา้ง หรอือาศยัเอาขอ้ก าหนด ขอ้ตกลง รายละเอยีด  ในสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ที ่สปน.เป็น
ฝ่ายบอกเลกิสญัญามาเรยีกรอ้งให้ผูค้ดัค้านปฏบิตัิตามสญัญาเขา้ร่วมงานฯ ได้อกีต่อไป อกีทัง้สญัญาเขา้ร่วมงานฯ    
กม็ไิดม้ขีอ้ยกเวน้ไวใ้นกรณีทีเ่มื่อสญัญาเลกิกนัแลว้ไม่ใหก้ลบัคนืสู่ฐานะเดมิ ดงันัน้ สปน.จงึไม่อาจกล่าวอา้งสญัญาที่
เลกิกนัแลว้มาเรยีกรอ้งใหอ้กีฝ่ายหนึ่งปฏบิตัติามได ้

 25 ธันวาคม 2551  ศาลปกครองกลาง ได้มคี าสัง่คุ้มครองชัว่คราว ห้ามบรษิัทกระท านิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกบัที่ดิน 
อ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมิา และอ าเภอเพ็ญ จงัหวดัอุดรธานี บรษิัทได้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่คุ้มครองชัว่คราว
ดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสดุ 

ปี 2552 29 มิถนุายน 2552  ศาลปกครองสูงสุด ยนืตามค าสัง่ศาลปกครองกลาง โดยตามที่ให้มคี าสัง่คุ้มครองชัว่คราวห้าม
บรษิทักระท านิตกิรรมใดๆ เกีย่วกบัทีด่นิ อ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา และอ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธาน ี

 4 มิถนุายน 2552  ตลท.ไดถ้อนชื่อหลกัทรพัยข์องบรษิทัออกจากกระดานซือ้ขายและยา้ยหลกัทรพัยไ์ปยงักลุ่ม NPG 
(Non-Performing Group) โดยบรษิทัยงัคงมสีถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีนซึง่มหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ ตลท.
ทุกประการ เนื่องจากตามที่ปรากฏในงบการเงินไตรมาส 1 สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ผ่านการ สอบทานโดย
ผูส้อบบญัช ีปรากฏว่าสว่นของผูถ้อืหุน้มคี่าน้อยกว่าศนูย ์และมผีลขาดทุนสทุธจิากการด าเนินงานตดิต่อกนั 2 ปี 

ปี 2553 10 มิถนุายน 2553  บรษิทัวางเงนิประกนัค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ(เงนิประกนัฯ) จ านวน 5,412,839.79 บาท ตาม
ทุนทรพัย์ที่แต่ละฝ่ายเรียกร้องโดยคิดค านวณจากฐานทุนทรพัย์ ที่บริษัทเรยีกร้องจ านวน 21,814,198,932 บาท 
ส าหรบัขอ้พิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ไม่มีทุนทรพัย์ ได้วางเท่ากบัขัน้ต ่าอตัราที่ก าหนดไว้ส าหรบัคดีที่ไม่มีทุน
ทรพัย ์คอื 20,000 บาท ต่อครัง้ โดยขอวาง 5 ครัง้ รวมเป็นเงนิ 100,000 บาท โดยในวนัที ่10 มถุินายน 2553 บรษิัท
ไดว้างเงนิประกนัฯ จ านวนดงักล่าวพรอ้มกบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 
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ปี 2554 9 กนัยายน 2554  ศาลปกครองกลางได้มคี าสัง่คดหีมายเลขด าที่ ค 7/2554 และคดหีมายเลขแดงที่ ค 7/2554 ห้าม
ไม่ใหบ้รษิทัท านิตกิรรมเกีย่วกบัทีด่นิโฉนดเลขที ่25168 ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี และมคี าสัง่แจง้
ไปยงัเจา้พนักงานทีด่นิ จงัหวดัอุดรธานี หา้มจดทะเบยีนใดๆ เกีย่วกบัทีด่นิแปลงดงักล่าวไวเ้ป็นการชัว่คราว จนกว่า
คณะอนุญาโตตุลาการจะมคี าสัง่ชีข้าดในขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 

 24 พฤศจิกายน  2554  บรษิัทได้เร่งรดักระบวนการพจิารณาคดต่ีอสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอคดัค้านการที่
สถาบนัอนุญาโตตุลาการจะอนุญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงนิประกนัฯ ออกไป เนื่องจากเหน็ว่า สปน. มเีจตนา
ประวงิเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงนิประกนัฯ มาแล้วมากถึง 23 ครัง้ เป็นเวลายาวนานถึงสองปีเศษ จงึไม่มี
เหตุผลสมควรทีจ่ะอนุญาตใหข้ยายเวลาออกไปอกี  

 2 ธันวาคม 2554  สปน. ได้ยื่นค าร้องขอขยายเวลาวางเงินประกนัฯ (ครัง้ที่ 24) โดยอ้างถึงหนังสอืขอขยายเวลา
วางเงนิประกนัฯ (ครัง้ที่ 23) ที ่นร.1306/7334 ลงวนัที ่22 กนัยายน 2554 ซึง่ สปน.ได้ขอขยายเวลาวางเงนิประกนัฯ 
ออกไป อีก 60 วัน นับจากวันที่  28 กันยายน 2554 แต่มิได้รับทราบหนังสือแจ้งค าสัง่อนุญาตจากสถาบัน
อนุญาโตตุลาการและได้รบัแจ้งจากการประสานงานกบัพนักงานอยัการเจ้าของคดีแล้วได้รบัแจ้งว่าไม่ทราบค าสัง่
อนุญาตดงักล่าว ประกอบกบั สปน.ได้ประสานเป็นการภายในกบัองค์กรกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะฯ ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัข้อพิพาทคดีพิพาทระหว่าง
บรษิทัและ สปน.ไดร้บัแจง้ว่า ขณะนี้สถานีโทรทศัน์ทวีไีทยอยู่ระหว่างการพจิารณาด าเนินการเตรยีมงบประมาณ เพื่อ
วางเป็นเงนิประกนัฯ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพจิารณาในชัน้อนุญาโตตุลาการ เนื่องจากเป็นเงนิจ านวน
มาก จงึขอขยายระยะเวลาวางเงนิประกนัฯ ดงักล่าวออกไปอกี 60 วนันบัแต่วนัทีค่รบก าหนด 

 21 ธนัวาคม 2554  สถาบนัอนุญาโตตุลาการนัดหมายคู่พพิาทมาเจรจาไกล่เกลี่ย โดยเสนอให้ทัง้สองฝ่ายพจิารณา
การชะลอการด าเนินข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ออกไป เพื่อรอผลของข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 
เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงกัน และ การรวมการพิจารณากับข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 ซึ่งมีเน้ือหา
ครอบคลุมประเด็นการตีความค่าปรบัในข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 แล้ว แต่การรวมคดทีัง้สองเป็นไปได้ยาก  
เพราะยงัคงมขีอ้โต้แย้งเรื่องอตัราการวางเงนิประกนัฯ ประกอบกบัทัง้สองฝ่ายไม่ประสงค์ขอถอนค าเสนอขอ้พิพาท
หมายเลขด าที ่1/2550 นอกจากนี้ เพื่อใหข้อ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 ด าเนินกระบวนการต่อไปได ้จงึเสนอใหท้ัง้
สองฝ่ายไปพจิารณาการวางเงนิประกนัฯ ในข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550  ฝ่ายละ 10 ล้านบาท อน่ึง บรษิัทได้
วางเงนิประกนัฯ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 เมื่อวนัที่ 10 มิถุนายน 2553 จ านวน 5,412,839.79 บาท 
(ค านวณตามทุนทรัพย์ที่แต่ละฝ่ายเรียกร้อง โดยคิดค านวณจากฐานทุนทรัพย์ที่บริษัทเรียกร้องจ านวน 
21,814,198,932 บาท) ยงัคงเหลอือกี 4,587,160.21 บาท 

  ในวนัเดยีวกนันัน้ บรษิทัไดย้ื่นค าอุทธรณ์ ในคดหีมายเลขแดงที่ ค 7/2554 ต่อศาลปกครองสงูสุด  กรณีศาลปกครอง
กลางมคี าสัง่คุม้ครองชัว่คราวหา้มมใิหบ้รษิทัท านิตกิรรมเกีย่วกบัโฉนดทีด่นิเลขที ่25168 ต าบลบา้นธาตุ อ าเภอเพญ็ 
จงัหวดัอุดรธานี จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมคี าสัง่ชีข้าดในขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 

 30 ธนัวาคม 2554  สปน.มีหนังสอืขอชะลอการด าเนินข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ออกไปก่อน เพื่อรอผลข้อ
พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอมา 

ปี 2555 17 มกราคม 2555 บรษิัทได้มีหนังสอืขอชะลอการด าเนินขอ้พิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 เพื่อรอผลของข้อพพิาท
หมายเลขด าที ่46/2550 ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอมา ต่อมาสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้คี าสัง่ใหช้ะลอการ
ด าเนินขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ตามที่บรษิัทและ สปน.เสนอไป และในวนัเดยีวกนั สปน.ได้วางเงนิประกนัฯ 
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ของขอ้พิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 จ านวน 100,000 บาท และเงนิประกนัฯ ของขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 46/2550 
จ านวน 10,000,000 บาท พรอ้มทัง้วางเงนิค่าใชจ้่ายของทัง้สองคด ีคดลีะ 15,000 บาท 

 20 มกราคม 2555   บรษิทัไดว้างเงนิประกนัฯ ของขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 เพิม่อกี 4,587,160.21 บาท รวม
เป็น 10,000,000 บาท ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการแจง้มา 

 13 กนัยายน 2555  สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้หีนังสอืถงึบรษิทัและสปน. เพื่อแจง้ประวตัขิองอนุญาโตตุลาการทัง้
สองฝ่าย โดยแจ้งว่าหากบรษิัท หรอื สปน. ประสงค์จะคดัค้านคุณสมบตัิของอนุญาโตตุลาการอกีฝ่ายหนึ่งให้ยื่นค า
คดัคา้นเป็นหนังสอืแสดงเหตุแห่งการคดัคา้นมายงัสถาบนัอนุญาโตตุลาการภายในเวลาทีก่ าหนด ต่อมาเมื่อวนัที่ 28 
พฤศจกิายน 2555 บรษิัท ได้ด าเนินการยื่นค ารอ้งแจ้งความประสงค์ไม่คดัค้านคุณสมบตัิของอนุญาโตตุลาการฝ่าย
สปน. สถาบนัอนุญาโตตุลาการจงึด าเนินการแจ้งต่ออนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายรบัทราบและด าเนินกระบวนการ
พจิารณาต่อไป 

ปี 2556 27 พฤษภาคม 2556  คณะอนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกนัคดัเลือกรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะแต่งตัง้เป็น
ประธานอนุญาโตตุลาการ โดยวธิกีารที่สถาบนัอนุญาโตตุลาการก าหนดให้มคีวามพงึพอใจตรงกนัสูงสุด ให้แต่งตัง้ 
นายเสมอ อินทรศักดิ ์ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้ทาบทาม และนายเสมอ อินทรศกัดิ ์ได้ตอบรบัเป็นประธาน
อนุญาโตตุลาการแลว้ พรอ้มแนบประวตัอินุญาโตตุลาการส าหรบัการขึน้ทะเบยีนใหท้ัง้สองฝ่ายทราบ หากฝ่ายใดมขีอ้
คดัคา้น ขอใหย้ื่นหนงัสอืแสดงเหตุแห่งการคดัคา้นภายใน 15 วนั  

 12 มิถุนายน 2556  อัยการผู้ร ับมอบอ านาจฝ่าย สปน. ขอขยายเวลาการพิจารณาว่าจะคัดค้านประธานคณะ
อนุญาโตตุลาการหรอืไม่ และสถาบนัอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาออกไป 15 วนั  

 28 มิถนุายน 2556  อยัการผู้รบัมอบอ านาจฝ่าย สปน. แถลงว่า สปน.ไม่มขีอ้คดัค้านประธานคณะอนุญาโตตุลาการ
แต่ประการใด แต่ขอสงวนสทิธกิารคดัคา้นไวใ้นภายภาคหน้า หากตรวจสอบพบเหตุอนัท าใหส้ามารถคดัคา้นประธาน
อนุญาโตตุลาการได ้ 

 19 สิงหาคม 2556  อัยการผู้ร ับมอบอ านาจฝ่าย สปน. ยื่นค าร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการว่ามีข้อมูล  และ
ข้อเท็จจริงตามแบบประวตัิยงัไม่แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริงของประธานอนุญาโตตุลาการ
เพิม่เตมิ  

 20 กนัยายน 2556  นายเสมอ อนิทรศกัดิ ์ประธานคณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้แจงรายละเอยีดเพิม่เติมตามที่อยัการ
ผู้รบัมอบอ านาจฝ่าย สปน. สอบถาม โดยสรุป ประธานอนุญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุตร ไม่เคยถือหุ้นและหรือ
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัผูเ้รยีกรอ้งกรณีใด ๆ มาก่อนทัง้สิน้  

8 ตุลาคม 2556  นางสาวมานิดา ซมิเมอรแ์มน อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัผูเ้รยีกรอ้ง ไดช้ีแ้จงขอ้มูลและขอ้เทจ็จรงิ
เพิ่มเติมตามที่อัยการผู้ร ับมอบอ านาจฝ่าย สปน. ขอให้ชี้แจงเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาใหม่ว่าจะคัดค้าน
อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัหรอืไม่  

16 ตุลาคม 2556  บรษิัทรอ้งขอความเป็นธรรมในการเร่งรดัการด าเนินกระบวนพจิารณาคดขีอ้พพิาทที่ 46/2550 ต่อ
อยัการสูงสุด เน่ืองจากยื่นค าเสนอขอ้พพิาทตัง้แต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบนั รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 6 ปี แต่ข้อ
พพิาทยงัไม่สามารถเขา้สูก่ระบวนการพจิารณาขอ้พพิาทแห่งคดไีดจ้งึขอใหพ้นักงานอยัการผูร้บัมอบอ านาจฝ่าย สปน. 
ด าเนินกระบวนพจิารณาไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม เพื่อให้การพจิารณาวนิิจฉัยชี้ขาดสามารถเริม่ต้นและเสรจ็สิน้
ตามทีก่ฎหมายก าหนดต่อไป  
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28 ธนัวาคม 2556  ส านักระงบัขอ้พพิาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการ ไดส้่งหนังสอืแจง้ว่า เมื่อวนัที่ 6 ธนัวาคม 2556 
สปน. ไดม้หีนังสอืขอคดัคา้นประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั ในการด าเนินกระบวนการทาง
อนุญาโตตุลาการในชัน้นี้ และขอใหม้กีารตัง้อนุญาโตตุลาการแทนตามขัน้ตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 

ปี 2557 14 มกราคม 2557  บริษัทได้รบัหนังสือแจ้งจากส านักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการว่าเมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2557 ประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัท ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น
อนุญาโตตุลาการ ในขอ้พพิาทระหว่างบรษิทัและ สปน. 

22 มกราคม 2557  บรษิทัไดร้บัหนังสอืแจง้จากส านกัระงบัขอ้พพิาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการว่า วนัที ่15 มกราคม 
2557 อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิัทมหีนังสอืขอลาออกจากการเป็นอนุญาโตตุลาการในขอ้พพิาทระหว่าง บรษิัทและ
สปน. และส านักระงบัขอ้พพิาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้คี าสัง่ใหบ้รษิัทด าเนินการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการคน
ใหม่แทนอนุญาโตตุลาการคนเดมิทีถ่อนตวั  

 21 มีนาคม 2557  บรษิทัไดด้ าเนินการยื่นค ารอ้งขอแต่งตัง้ ศ.พเิศษ ดร. กมลชยั รตันสกาววงศ ์เป็นอนุญาโตตุลาการ
ฝ่ายบรษิทั  

 8 กรกฎาคม 2557  สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้หีนังสอืแจง้มายงับรษิทัว่า เมื่อวนัที ่26 มถุินายน 2557 สปน. ไดย้ื่น
ค าแถลงว่าไม่ประสงค์จะคดัค้านอนุญาโตตุลาการของฝ่ายบรษิัท แต่สงวนสทิธคิดัค้านหากตรวจพบเหตุอนัท าให้
สามารถคดัค้านได้ในภายหลงั และทางสถาบนัอนุญาโตตุลาการได้ก าหนดวนัให้อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิัทเสนอ
รายชื่อประธานอนุญาโตตุลาการคนกลาง จ านวน 3 คน ภายในวนัที ่15 สงิหาคม 2557  

 8 สิงหาคม 2557  ไอทวีไีดย้ื่นค ารอ้งต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ขอสอบถามความคบืหน้าของคดขีอ้พพิาทเนื่องจาก
ได้ยื่นข้อพิพาทตัง้แต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปี แต่ข้อพิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการพจิารณาขอ้พพิาทแห่งคดไีด้ จงึขอให้ส านักงานระงบัขอ้พพิาทอนุญาโตตุลาการกรุณาก าชบัฝ่าย สปน.
ใหด้ าเนินคดขีอ้พพิาทดว้ยความรวดเรว็ เพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม 

 12 กนัยายน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายไดร้่วมกนัคดัเลอืกรายชื่อบุคคลทีป่ระสงคจ์ะแต่งตัง้เป็นประธาน
อนุญาโตตุลาการ โดยทาบทาม นายสมบตั ิเดยีวอศิเรศ  

 12 ธนัวาคม 2557 นายสมบตัิ เดียวอิศเรศ ได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการอย่างเป็นทางการ 
คณะอนุญาโตตุลาการจงึไดก้ าหนดประเดน็ขอ้พพิาทและภาระการพสิจูน์กระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการ และ
วนันดัสบืพยานของคู่พพิาททัง้สองฝ่ายในปี พ.ศ.2558 

ปี 2558  2 มีนาคม 2558  บรษิทัไดย้ื่นค ารอ้งขอถอนค าเสนอขอ้พพิาทที ่1/2550 เนื่องจากคดขีอ้พพิาทที ่46/2550  มปีระเดน็
ขอ้พพิาททีค่รอบคลุมถงึประเดน็ขอ้พพิาทที ่1/2550 และคดขีอ้พพิาทที ่1/2550 เป็นขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ก่อนที ่สปน. 
จะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาเขา้ร่วมงาน ฯ จงึไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องด าเนินคดใีนขอ้พพิาทที ่1/2550 อกีต่อไป รวมทัง้ขอใหม้ี
ค าสัง่คนืค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการใหแ้ก่ไอทวีเีป็นกรณีพเิศษ  

1 พฤษภาคม 2558 สปน. ยื่นค าร้องขอคดัค้านการถอนค าเสนอขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 1/2550  โดยให้เหตุผลว่า
หาก สปน. ยนิยอมตามการขอถอนขอ้พพิาทของไอทวี ีอาจเป็นผลเสยีต่อ สปน. เนื่องจาก สปน. ไดเ้รยีกรอ้งแยง้ไวใ้น
ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 ว่าเป็นฟ้องซอ้นกบัขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 1/2550 และคณะอนุญาโตตุลาการได้
ก าหนดเรื่องนี้ไวเ้ป็นประเดน็ขอ้พพิาททีต่อ้งพจิารณาเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ระหว่างวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวนัท่ี 15 กันยายน 2558  คณะอนุญาโตตุลาการด าเนินกระบวนพิจารณา
สบืพยานบรษิทั และ สปน. โดยเสรจ็สิน้การสบืพยานของคู่พพิาททัง้สองฝ่ายในวนัที ่15 กนัยายน 2558 

ปี 2559 1 กุมภาพนัธ์ 2559   บริษัทได้รบัส าเนาค าชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการซึ่งได้วินิจฉัยชี้ขาดคดีข้อพิพาท
หมายเลขด าที่ 46/2550 (ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559) ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยมีสาระส าคัญ
ดงัต่อไปนี้  

 การบอกเลกิสญัญาของ สปน. ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

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

 เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ปรบัลดค่าตอบแทนตาม
สัญญาเข้าร่วมงานฯ เมื่ อวันที่  13 ธันวาคม  2549 บริษัทจึงต้องช าระค่าตอบแทนส่วนต่าง จ านวน 
2,886,712,328.77 บาท ใหแ้ก่ สปน. โดยถอืว่า บรษิทัผดินดัช าระนับตัง้แต่วนัที ่4 มนีาคม  2550 จนถงึวนัที ่7 
มนีาคม  2550 คดิเป็นดอกเบี้ยจ านวน 3,632,876.77 บาท รวมเป็นเงนิที่บรษิัทต้องช าระใหแ้ก่ สปน. เป็นเงนิ
จ านวน 2,890,345,205.48 บาท   

 บรษิทั และ สปน. ต่างมหีน้าทีจ่ะต้องช าระหนี้ใหแ้ก่กนัในจ านวนเงนิเท่ากนั คอื 2,890,345,205.48 บาท ซึง่เมื่อ
หกักลบลบกนัแลว้ต่างฝ่ายจงึไม่มหีนี้ทีจ่ะตอ้งช าระแก่กนัและกนั  

29 เมษายน 2559   สปน.ยื่นค ารอ้งขอให้เพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดหีมายเลขด าที่ 46/2550 
(คดหีมายเลขแดงที ่1/2559) ต่อศาลปกครองกลาง 

2 พฤศจิกายน 2559  ศาลปกครองกลางมคี าสัง่รบัค ารอ้งของ สปน. เป็นคดหีมายเลขด าที ่620/2559 

ปี 2560 31 มีนาคม 2560    ส านกังานอนุญาโตตุลาการมหีนงัสอืแจง้ใหไ้อทวีวีางเงนิประกนัค่าป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการ
สว่นทีเ่หลอืในคดขีอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 จ านวน 7,900,000 บาท (เจด็ลา้นเกา้แสนบาทถว้น)  

8 พฤษภาคม 2560    บรษิัทยื่นค าร้องต่อส านักงานอนุญาโตตุลาการ ชี้แจงว่า ไอทวีไีม่ประสงค์วางเงนิประกนัและ
ยนืยนัว่าไม่ประสงคจ์ะด าเนินคดขีอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 อกีต่อไป 

9 พฤษภาคม 2560    บรษิทัยื่นค าใหก้ารต่อศาลปกครองกลางในคดหีมายเลขด าที ่620/2559  

21 กนัยายน 2560    สปน. ยื่นค าคดัคา้นค าใหก้ารแก่ศาลปกครองกลางในคดหีมายเลขด าที ่620/2559 

ปี 2561 5 กมุภาพนัธ์ 2561   บรษิัทยื่นค าให้การเพิม่เติมแก้ค าคดัค้านค าให้การต่อศาลปกครองกลางในคดหีมายเลขด าที ่
620/2559 

ในเดือนมิถนุายน 2561   สปน. ไดแ้จง้ความประสงคต่์อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ ว่าประสงคจ์ะด าเนินคดขีอ้พพิาท
หมายเลขด าที ่1/2550 ต่อไป โดยสถาบนัอนุญาโตตุลาการมคี าสัง่ให ้สปน. ยื่น     ค ารอ้งต่อศาลทีม่เีขตอ านาจ (ศาล
ปกครองกลาง) เพื่อขอตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายไอทวี ี

4 ตุลาคม 2561   สปน. มีหนังสอืแจ้งสถาบนัอนุญาโตตุลาการขอให้ชะลอการด าเนินคดีข้อพิพาทหมายเลขด าที ่
1/2550 จนกว่าศาลปกครองจะมคี าพพิากษาถงึทีส่ดุในคดหีมายเลขด าที ่620/2559  

18 ตลุาคม 2561 ศาลปกครองกลางมคี าสัง่ในคดหีมายเลขด าที ่1466/2561(คดหีมายเลขแดงที ่2104/2561) แต่งตัง้
บุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั (ไอทวี)ี โดยบรษิทัมไิดแ้ต่งตัง้เอง ซึง่มเีหตุมาจากสถาบนัอนุญาโตตุลาการ



   รายงานประจ าปี 2562                                                                       

  22 

มคี าสัง่ให้ สปน. ยื่นค ารอ้งต่อศาลที่มเีขตอ านาจ(ศาลปกครองกลาง) เพื่อขอให้ตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิัท    
(ไอทวี)ี แทนบรษิทั โดยมไิดเ้ปิดโอกาสใหบ้รษิทัทราบและยืน่ค าคดัคา้นก่อนแต่อยา่งใด 

31 ตุลาคม 2561   บรษิัทไดร้บัแจ้งค าสัง่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการให้ชะลอกระบวนพิจารณาคดขี้อพิพาท
หมายเลขด าที ่1/2550 ไวจ้นกวา่ศาลปกครองจะมคี าพพิากษาถงึทีส่ดุในคดหีมายเลขด าที ่620/2559 

14 พฤศจิกายน 2561 บรษิทัยื่นค าแถลงคดัคา้นการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ  แต่สถาบนั
อนุญาโตตุลาการใหร้อเสนอค าแถลงของไอทวีหีลงัจากมกีารตัง้คณะอนุญาโตตุลาการแลว้ 

21 พฤศจิกายน 2561   บรษิทัยื่นอทุธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองกลางที่แต่งตัง้บุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการของไอทวี ี
ในคดหีมายเลขด าที ่1466/2561 (คดหีมายเลขแดงที ่2104/2561)  

ปี 2562 25 กนัยายน 2562   ศาลปกครองสงูสดุมคี าสัง่ในคดหีมายเลขด าที่ 1466/2561 (คดหีมายเลขแดงที ่2104/2561) กลบั
ค าสัง่ขอศาลปกครองกลางทีแ่ต่งตัง้บุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั โดยยกค ารอ้งของ สปน. และใหเ้หตุผลว่า
ขอ้พพิาทในคดหีมายเลขด าที ่1/2550 ไม่ใช่ขอ้พพิาททีจ่ะเสนอต่ออนุญาโตตุลาการไดต้ามกฎหมาย จงึไม่มเีหตุทีต่อ้ง
แต่งตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั 

3 ตุลาคม 2562   บรษิทัไดย้ื่นค ารอ้งขอให้สถาบนัอนุญาโตตุลาการจ าหน่ายขอ้พพิาทเลขที่ 1/2550 โดยอา้งองิค า
วนิิจฉยัของศาลปกครองสงูสดูในคดหีมายเลขด าที ่1466/2561 (คดหีมายเลขแดงที ่2104/2561)  

8 ตลุาคม 2562   สถาบนัอนุญาโตตลุาการมคี าสัง่จ าหน่ายคดขีอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 ออกจากสารบบความ  

 ดงันัน้ คดคีวามของบรษิทัในปัจจบุนั คงเหลอืเพยีงคดหีมายเลขด าที ่620/2559 ทีย่งัคงอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาของ
ศาลปกครองกลาง 

 

7. รายการระหว่างกนั 

โปรดดหูมายเหตปุระกอบงบการเงนิ หวัขอ้ที ่5 บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
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8.  รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษทั ไอทีวี จ ากดั (มหาชน) 
 

การไม่แสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจ้าไดร้บัการว่าจา้งใหต้รวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน)  และบรษิทัย่อย 
(กลุ่มบรษิทั) และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนรวมและ
เฉพาะกจิการ งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะกจิการและงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั
และหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 

ขา้พเจ้าไม่สามารถแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการของบรษิทัได้ เนื่องจากเรื่องที่
กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมนีัยส าคญั ขา้พเจ้าไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบ
บญัชทีี่เหมาะสมอยา่งเพยีงพอเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวขา้งตน้ 
 
เกณฑใ์นการไม่แสดงความเหน็ 
 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2 (ง) และ 18 จากค าตดัสนิของศาลปกครองสูงสุด 
บรษิทัไดต้ัง้ส ารองคา่อนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างและดอกเบี้ยทีเ่กีย่วขอ้งตัง้แต่ปี 2549 จ านวน 2,890 
ลา้นบาท บรษิทัยงัคงมขีอ้พพิาทกบัส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี(“ส านักงานปลดัฯ”) ซึง่ยงัไม่มขีอ้
ยุติ โดยเมื่อวนัที ่14 มกราคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการมคี าชี้ขาดในขอ้พพิาทระหว่างบรษิัทและ
ส านักงานปลดัฯในเรื่องการบอกเลิกสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการของส านักงานปลัดฯ นัน้ชอบด้วย
กฎหมายหรอืไม่ และเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากการบอกเลกิสญัญามชิอบ ท าใหบ้รษิทัมกีารปรบัลดภาระ
หนี้  ซึง่ส านักงานปลดัฯไดย้ื่นค ารอ้งคดัคา้นค าชีข้าดดงักล่าวของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง ทัง้นี้ศาลปกครองกลางไดม้คี าสัง่รบัค ารอ้งดงักล่าวและอยู่ในกระบวนการทางศาลปกครองกลาง ณ 
ปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทยังคงมีข้อพิพาทที่บริษัทถูกเรียกร้องจากส านักงานปลัดฯ ให้จ่ายช าระ          
ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างและดอกเบี้ยของค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่าง รวมถงึค่าปรบัใน
การปรบัเปลีย่นผงัรายการซึ่งขอ้พพิาทดงักล่าวยงัไม่เป็นทีส่ ิ้นสุด หากมคี าตดัสนิไม่เป็นคุณต่อบรษิทั
อาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัเกีย่วกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่องของ
บรษิทัได้ ทัง้นี้ ขา้พเจ ้าไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอในการสรุปผลของ         
ขอ้พพิาทเหล่านัน้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวได้จากสถานการณ์อนัไม่
แน่นอนทีม่สีาระส าคญัดงักล่าว  
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ความรบัผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุม
ภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเ ป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถ
ของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจ
ทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัและบรษิทัหรอืหยดุด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของ
กลุ่มบรษิทัและบรษิทั 

 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ขา้พเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการดงักล่าว
จากการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี อย่างไรกต็ามเนื่องจากเรื่องทีก่ล่าวไวใ้นวรรค
เกณฑใ์นการไม่แสดงความเหน็ ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอ
เพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการดงักล่าวได ้ 
 
ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพี
บญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการและขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
เหล่านี้ 
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ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัใน
ระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
 
 
 ดร. ศภุมติร  เตชะมนตรกีลุ 
กรงุเทพมหานคร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3356 
วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์2563 บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
 



9.     งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

หน่วย : บาท

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 3,926,892             5,307,127             1,384,649             2,332,943             

เงนิลงทุนชวัคราว 6 1,246,501,555       1,218,153,060       1,254,440,194       1,226,543,723       

ลูกหนีอนื 4, 7 6,257,201             6,490,483             63,662                 237,432               

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,256,685,648 1,229,950,670 1,255,888,505 1,229,114,098 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 8  -  - 599,829               644,367               

อุปกรณ์ 9 248                     1,795                  248                     1,795                  

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 11  - 212,414                - 212,414               

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 248 214,209 600,077 858,576 

รวมสินทรพัย์ 1,256,685,896        1,230,164,879        1,256,488,582        1,229,972,674        

หนีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

ประมาณการค่าอนุญาตใหด้าํเนินการ

ส่วนต่างคา้งจา่ยและดอกเบยี 18 2,890,345,205       2,890,345,205       2,890,345,205       2,890,345,205       

เจา้หนีอนื 10 1,125,840             1,385,271             928,527               1,193,066             

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจา่ย 1,578,148             2,109,851             1,578,147             2,109,851             

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,893,049,193        2,893,840,327        2,892,851,879        2,893,648,122        

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 11 2,215,416              - 2,215,416              -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 2,215,416                - 2,215,416                -

รวมหนีสิน  2,895,264,609        2,893,840,327        2,895,067,295        2,893,648,122        

ขาดทุนสะสมเกินทุน

ทุนเรอืนหุน้ 12

   ทุนจดทะเบยีน 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 

   ทุนทอีอกและชาํระแลว้ 6,033,487,000       6,033,487,000       6,033,487,000       6,033,487,000       

ส่วนลดมลูค่าหุน้ 12 (174,296,959)        (174,296,959)        (174,296,959)        (174,296,959)        

ขาดทุนสะสม (7,506,630,418)      (7,522,015,831)      (7,506,630,418)      (7,522,015,831)      

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้ 8,861,664             (849,658)              8,861,664             (849,658)              

ขาดทุนสะสมเกินทุน (1,638,578,713)       (1,663,675,448)       (1,638,578,713)       (1,663,675,448)       

รวมหนีสินสุทธิจากขาดทุนสะสมเกินทุน 1,256,685,896        1,230,164,879        1,256,488,582        1,229,972,674        

งบการเงินรวม

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

ผลตอบแทนจากเงนิลงทนุและดอกเบยีรบั 28,588,058         31,752,729         27,968,508         31,125,520         

รายไดอ้นื 110,764              - 110,764              -

รวมรายได้ 28,698,822           31,752,729           28,079,272           31,125,520           

ค่าใช้จา่ย

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 14 5,789,589           5,954,071           5,126,135           5,281,477           

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 4 3,600,000           3,600,000           3,600,000           3,600,000           

รวมค่าใช้จา่ย 9,389,589             9,554,071             8,726,135             8,881,477             

สว่นแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 8  -  - (44,538)              (45,645)              

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงิน 19,309,233           22,198,658           19,308,599           22,198,398           

ตน้ทนุทางการเงนิ (3,809)                (3,160)                (3,175)                (2,900)                

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 19,305,424           22,195,498           19,305,424           22,195,498           

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 15 (3,920,011)          (4,448,229)          (3,920,011)          (4,448,229)          

กาํไรสาํหรบัปี 15,385,413           17,747,269           15,385,413           17,747,269           

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน 16 0.01                      0.01                      0.01                      0.01                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

รายการทีอาจถกูจดัประเภทใหมไ่วใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลคา่เงนิลงทนุเผอืขาย

กาํไรทเีกดิขนึระหวา่งปี 40,118,541         19,951,113         40,118,541         19,951,113         

การปรบัปรุงการจดัประเภทใหม่สําหรบั

   กาํไรทรีวมอยูใ่นกาํไรขาดทนุสาํหรบัปี (27,979,389)        (31,073,223)        (27,979,389)        (31,073,223)        

ผลกาํไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลคา่

    เงนิลงทนุเผอืขายกอ่นภาษเีงนิได้ 12,139,152         (11,122,110)        12,139,152         (11,122,110)        

ภาษเีงนิไดเ้กยีวกบัองคป์ระกอบ

   ของกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อนื 11 (2,427,830)          2,224,422           (2,427,830)          2,224,422           

ผลกาํไร(ขาดทนุ)จากการวดัมูลคา่

    เงนิลงทนุเผอืขาย-สทุธจิากภาษเีงนิได้ 9,711,322           (8,897,688)          9,711,322           (8,897,688)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 9,711,322             (8,897,688)            9,711,322             (8,897,688)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 25,096,735           8,849,581             25,096,735           8,849,581             

บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท

การเปลยีนแปลง รวม

ทุนเรอืนหุน้ ในมลูค่า องคป์ระกอบอนื

ทอีอกและ ส่วนลด ขาดทุน ยุตธิรรมสุทธขิอง ของส่วนของ รวมส่วนของ

ชําระแลว้ มลูค่าหุน้ สะสม เงนิลงทุนเผอืขาย ผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 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)   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี

     กําไรสาํหรบัปี  -  - 17,747,269         -  - 17,747,269       

     กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

        รายการทอีาจถกูจดัประเภทใหม่

            ไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน

            ในภายหลงั  -  -  - (8,897,688)        (8,897,688)       (8,897,688)        

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี  -  - 17,747,269           (8,897,688)          (8,897,688)         8,849,581           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 6,033,487,000   (174,296,959)   (7,522,015,831)    (849,658)             (849,658)            (1,663,675,448)   

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 6,033,487,000   (174,296,959)   (7,522,015,831)    (849,658)             (849,658)            (1,663,675,448)   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี

     กําไรสาํหรบัปี  -  - 15,385,413         -  - 15,385,413       

     กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

        รายการทอีาจถกูจดัประเภทใหม่

            ไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน

            ในภายหลงั  -  -  - 9,711,322         9,711,322        9,711,322         

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี  -  - 15,385,413           9,711,322           9,711,322          25,096,735         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 6,033,487,000   (174,296,959)   (7,506,630,418)    8,861,664           8,861,664          (1,638,578,713)   

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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หน่วย : บาท

การเปลยีนแปลง รวม

ทุนเรอืนหุน้ ในมลูค่า องคป์ระกอบอนื รวมส่วนของ

ทอีอกและ ส่วนลด ขาดทุน ยุตธิรรมสุทธขิอง ของส่วนของ ผูถ้อืหุน้

ชําระแลว้ มลูค่าหุน้ สะสม เงนิลงทุนเผอืขาย ผูถ้อืหุน้ ของบรษิทั

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 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)   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบังวด

     กําไรสาํหรบัปี  -  - 17,747,269          -  - 17,747,269       

     กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

        รายการทอีาจถกูจดัประเภทใหม่

            ไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน

            ในภายหลงั  -  -  - (8,897,688)         (8,897,688)        (8,897,688)        

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี  -  - 17,747,269            (8,897,688)           (8,897,688)          8,849,581           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 6,033,487,000   (174,296,959)   (7,522,015,831)      (849,658)              (849,658)             (1,663,675,448)   

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 6,033,487,000   (174,296,959)   (7,522,015,831)      (849,658)              (849,658)             (1,663,675,448)   

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี

     กําไรสาํหรบัปี  -  - 15,385,413          -  - 15,385,413       

     กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื

        รายการทอีาจถกูจดัประเภทใหม่

            ไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน

            ในภายหลงั  -  -  - 9,711,322          9,711,322         9,711,322         

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปี  -  - 15,385,413            9,711,322            9,711,322           25,096,735         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 6,033,487,000   (174,296,959)   (7,506,630,418)      8,861,664            8,861,664           (1,638,578,713)   

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้อืหุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรบัปี 15,385,413         17,747,269         15,385,413         17,747,269         

รายการปรบัปรุง

ค่าเสอืมราคา 9 1,547                1,547                1,547                1,547                

ผลตอบแทนจากเงนิลงทุนและดอกเบยีรบั (28,588,058)        (31,752,729)        (27,968,508)        (31,125,520)        

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 8  -  - 44,538               45,645               

ค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 15 3,920,011           4,448,229           3,920,011           4,448,229           

(9,281,087)          (9,555,684)          (8,616,999)          (8,882,830)          

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

ลกูหนีอนื 174,985             (171,882)            173,770             (171,869)            

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื  - 63,963                - 63,963               

เจา้หนีอนื (259,430)            (1,934,243)          (264,539)            (1,922,812)          

รบัผลตอบแทนจากเงนิลงทุนและดอกเบยีรบั 28,646,355         33,796,979         27,968,508         31,125,520         

จา่ยภาษเีงนิได้ (4,451,715)          (4,692,142)          (4,451,715)          (4,692,142)          

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 14,829,108           17,506,991           14,809,025           15,519,830           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ถอนเงนิลงทุนในตราสารหนี  -  - 12,000,000         12,500,000         

เงนิลงทุนในตราสารหนีเพมิขนึ (16,209,343)        (20,299,816)        (27,757,319)        (30,773,795)        

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (16,209,343)          (20,299,816)          (15,757,319)          (18,273,795)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ (1,380,235)            (2,792,825)            (948,294)               (2,753,965)            

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

   ณ วนัท ี1 มกราคม 5,307,127           8,099,952           2,332,943           5,086,908           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ 

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 5 3,926,892             5,307,127             1,384,649             2,332,943             

บริษทั ไอทีวี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด

ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบยอ่   30
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หมำยเหต ุ สำรบญั    
 
1 ขอ้มลูทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 
3 นโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
4 บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
6 เงนิลงทุนชัว่คราว 
7 ลกูหนี้อื่น 
8 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
9 อุปกรณ์ 
10 เจา้หนี้อื่น 
11 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
12 ทุนเรอืนหุน้และสว่นลดมลูค่าหุน้ 
13 สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุทีส่ าคญั 
14 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
15 ภาษเีงนิได ้
16 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 
17 เครื่องมอืทางการเงนิ 
18 ภาระผกูพนั ขอ้พพิาท และคดคีวามทีส่ าคญั 
19 สญัญาส าคญัทีท่ ากบับุคคลหรอืกจิการภายนอก 
20 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้แต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้
21 การอนุมตังิบการเงนิ 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิัท ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) “บรษิัท” เป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย ที่อยู่จดทะเบยีนตัง้อยู่เลขที่ 349 
อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ที่  30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

บรษิทัใหญ่ในระหว่างปี ไดแ้ก่ บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศ
ไทย และถอืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ในอตัรารอ้ยละ 52.92 (31 ธนัวาคม 2561: รอ้ยละ 52.92) 

บรษิทัเคยจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่13 มนีาคม 2545 และเมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 
2557 คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้อกประกาศมตใิห้เพกิถอนหุ้นสามญัของบรษิทัจาก
การเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตัง้แต่วนัที ่24 กรกฎาคม 2557 เป็นตน้ไป 

บรษิทัเคยด าเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการด าเนินการสถานีโทรทศัน์ภายใตส้ญัญาเขา้ร่วมงานและด าเนินการสถานี
วทิยุโทรทศัน์ระบบ ยู เอช เอฟ (“สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ”) ทีไ่ดร้บัจากส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี
(“ส านกังานปลดัฯ”) สือ่โฆษณา และการผลติรายการ โดย ณ วนัที ่7 มนีาคม 2550 ส านกังานปลดัฯ ไดเ้พกิถอน
สญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าวสง่ผลใหบ้รษิทัตอ้งหยุดด าเนินกจิการ 
 
รายละเอยีดของบรษิทัย่อย มดีงันี้ 

บริษทั ลกัษณะธรุกิจ ประเทศ บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
  ท่ีกิจกำรจดัตัง้ 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
   2562 2561 

บรษิทั อารต์แวร ์มเีดยี จ ากดั ใหเ้ช่าป้ายโฆษณาอเิลก็ทรอนิกส ์ ไทย 99.99 99.99 
(“อารต์แวร”์) และใหบ้รกิารจดักจิกรรมทางการ    
 ตลาดทีเ่กีย่วขอ้งและการผลติรายการ    
 (ปัจจุบนัหยดุด าเนินธุรกจิ)    

 
2 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

(ก) เกณฑก์ารถือปฏิบติั 

งบการเงนิและรปูแบบการน าเสนองบการเงนิน้ีจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย 
(“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภา
วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) กฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้รูปแบบการน าเสนองบการเงนิดงักล่าวไม่แตกต่างอย่างมสีาระส าคญั
จากประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ 

บรษิัทถือปฏบิตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ออกและปรบัปรุงใหม่ตามที่สภาวชิาชพีบญัชไีด้ ออก
ประกาศ ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 เป็นต้น
ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเหล่านัน้ไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคญัต่อการรายงาน และ/หรอื การ
เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิส าหรบัรอบบญัชปัีจจุบนัของบรษิทั 
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(ข) เกณฑก์ารวดัมูลค่า  

งบการเงนิน้ีจดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ยกเวน้ทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชี  

(ค)     การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใชก้ารประมาณการและขอ้
สมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ านวนเงนิที่เกี่ยวกบั สนิทรพัย ์
หนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปัจจยัต่าง ๆ รวมถงึ
การประเมนิผลกระทบทีส่ าคญัต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทั ผลทีเ่กดิขึน้จรงิจงึอาจแตกต่าง
จากที่ประมาณไว ้ทัง้นี้การประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่าง
สม ่าเสมอ การปรบัประมาณการทางบญัชจีะบนัทกึโดยวธิเีปลีย่นทนัทเีป็นตน้ไป 

ขอ้มูลเกีย่วกบัประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัช ีและมผีลกระทบส าคญัต่อ
การรบัรูจ้ านวนเงนิในงบการเงนิซึง่ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงนิต่อไปนี้ 

 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ข้อมูลเก่ียวกบัประมำณกำรและข้อสมมติฐำนท่ีส ำคญั 

  

ขอ้ 6, 7, 8 และ 9  การวดัมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยแ์ต่ละรายการหรอืหน่วยสนิทรพัยท์ี่
ก่อใหเ้กดิเงนิสด เช่น ประสบการณ์ในอดตี ความสามารถในการช าระหนี้ในอนาคต 
ราคา และสภาวะเศรษฐกจิหรอือุตสาหกรรมทีเ่ป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นตน้ 

ขอ้ 8 การประเมนิการควบคุมผูไ้ดร้บัการลงทุน 

ขอ้ 9 การประมาณอายุการใชง้านหรอืการใหป้ระโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์ 

ขอ้ 8 และ 9  การทดสอบการดอ้ยค่า – ขอ้สมมติทีส่ าคญัที่ใช้ในการประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะ
ได้รบัคืน เช่น กระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รบัในอนาคต อัตราคิดลด และสภาวะ
เศรษฐกจิหรอือุตสาหกรรมทีเ่ป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นตน้ 

ขอ้ 11 ข้อสมมติที่ส าคัญที่ใช้ในการประเมินโอกาสที่จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะ
สามารถใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ขอ้ 17 ขอ้สมมติที่ใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงนิส าหรบัสนิทรพัย์
หรอืหนี้สนิทีไ่ม่ไดม้าจากขอ้มลูทีส่งัเกตได ้เช่น อตัราคดิลด 

ขอ้ 18 การรบัรู้รายการและการวดัมูลค่าการหนี้สนิและหนี้สนิที่อาจเกิดขึ้น เช่น     ข้อ
สมมตทิีใ่ชใ้นการประเมนิความเป็นไปไดท้ี่บรษิทัต้องสญูเสยีทรพัยากรออกไป และ 
อตัราคดิลด เป็นตน้ 
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(ง) ฐานะการเงินของบริษทั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทยงัคงมหีนี้สนิหมุนเวยีนสูงกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนจ านวน 1,637 ล้านบาท 
และขาดทุนสะสมเกนิทุนจ านวน 1,639 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทมหีนี้สนิหมุนเวยีนสงูกว่า
สนิทรพัยห์มุนเวยีนจ านวน 1,664 ลา้นบาท  และขาดทุนสะสมเกนิทุนจ านวน 1,664 ลา้นบาท) 

สรุปข้อพิพาทที่บริษัทถูกเรียกร้องจากส านักงานปลัดฯ ให้จ่ายช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างและ
ดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง รวมถึงค่าปรับในการปรับเปลี่ยนผังรายการ ซึ่งบริษัทได้
ด าเนินการตามขัน้ตอนของอนุญาโตตุลาการในขอ้พพิาทหมายเลขด าเลขที ่46/2550 ซึง่มคี าชีข้าดเมื่อวนัที ่14 
มกราคม 2559     โดยสรุปค าชีข้าดไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่18 

(จ) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 

งบการเงนินี้จดัท าและแสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาทซึง่เป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นการด าเนินงานของบรษิัท ขอ้มูล
ทางการเงนิทัง้หมดมกีารปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท เวน้แต่ทีร่ะบุไว้
เป็นอย่างอื่น 

3 นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

 (ก) เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

งบการเงนิรวมประกอบดว้ยงบการเงนิของบรษิทั บรษิทัย่อย และเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อ
ขายทีบ่รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม 

บรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อยเป็นกจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของบรษิทั การควบคุมเกดิขึน้เมื่อบรษิทัมสีทิธไิดร้บัหรอืมสี่วนได้
เสยีในผลตอบแทนจากการเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบักจิการนัน้ ซึ่งผลตอบแทนดงักล่าวผนัแปรไปตามผลตอบแทน
ของกจิการดงักล่าว และบรษิทัสามารถใชอ้ านาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่ง่ผลกระทบต่อจ านวนเงนิผลตอบแทน
ของกจิการนัน้ได ้งบการเงนิของบรษิทัย่อยและเงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขายทีบ่รหิารโดย
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวม นบัแต่วนัทีม่กีารควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุม
สิน้สดุลง 

นโยบายการบญัชขีองบรษิทัย่อยไดใ้ชน้โยบายเดยีวกนักบัของบรษิทั 

ผลขาดทุนในบรษิทัย่อยจะต้องถูกปันสว่นไปยงัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมแมว้่าการปันสว่นดงักล่าวจะท า
ใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมมยีอดคงเหลอืตดิลบกต็าม 

การสญูเสยีการควบคุม 

เมื่อมกีารสญูเสยีอ านาจควบคุม บรษิทัจะตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในบรษิทัย่อย ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคุม และสว่นประกอบอื่นในสว่นของเจา้ของทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัย่อยนัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กิดขึน้จากการ
สญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อยเดมิทีย่งัคงเหลอือยู่ใหว้ดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที่สญูเสยีอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้
เสยีหรอืเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิเผื่อขาย ขึน้อยู่กบัระดบัของอทิธพิลทีค่งเหลอือยู่ 
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การตดัรายการในงบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอืและรายการบญัชรีะหว่างกจิการในกลุ่ม รวมถงึรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิซึง่เป็นผลมา
จากรายการระหว่างกจิการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงนิ 

(ข) การวดัมูลค่ายุติธรรม 

นโยบายการบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบรษิทัหลายขอ้ก าหนดใหม้กีารวดัมูลค่ายุตธิรรมทัง้สนิทรพัย์
และหนี้สนิทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิ 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหนี้สนิ บรษิัทใช้ขอ้มูลที่สามารถสงัเกตไดใ้ห้มากที่สุด มูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมตามขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่า ดงันี้ 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรบัปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัย์หรอื
หนี้สนิอย่างเดยีวกนั ซึง่กลุ่มบรษิทัสามารถเขา้ถงึตลาดนัน้ ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สงัเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรอืโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) 
ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 

 ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีไ่ม่ไดม้าจากขอ้มลูที่สงัเกตได ้

หากขอ้มูลทีน่ ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรม
ที่แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามล าดบัชัน้ของ
มลูค่ายุตธิรรมของขอ้มลูทีอ่ยู่ในระดบัต ่าสดุทีม่นียัส าคญัส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวม 

กลุ่มบรษิทัรบัรูก้ารโอนระหว่างล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีเ่กดิการโอนขึน้ 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดประกอบดว้ย ยอดเงนิสด และยอดเงนิฝากธนาคารประเภทเผื่อเรยีก 

(ง) ลูกหน้ีอืน่ 

ลกูหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี้หกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญประเมนิโดยการวเิคราะหป์ระวตักิารช าระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกบัการช าระหนี้ใน
อนาคตของลกูหนี้ ลกูหนี้จะถูกตดัจ าหน่ายบญัชเีมื่อทราบว่าเป็นหนี้สญู 

(จ) เงินลงทุน 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทับนัทกึบญัชโีดยใชว้ธิสีว่นไดเ้สยี  

เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 

ตราสารหนี้ซึ่งเป็นหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดที่จดัประเภทเป็นเงนิลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรบัรู้
มลูค่าในครัง้แรกเงนิลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุตธิรรม โดยอา้งองิจากราคาเสนอซือ้ขายในตลาด ขณะปิดท า
การ ณ วนัทีร่ายงาน การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงนิตราต่างประเทศ
ของรายการทีเ่ป็นตวัเงนิ บนัทกึโดยตรงในส่วนของผูถ้อืหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน เมื่อมีการตดัจ าหน่ายเงนิลงทุน จะรบัรูผ้ลก าไรหรอื
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ขาดทุนสะสมที่เคยบนัทกึในส่วนของผู้ถอืหุ้นโดยตรงเขา้ก าไรหรอืขาดทุน ในกรณีทีเ่ป็นเงนิลงทุนประเภทที่มี
ดอกเบีย้ จะตอ้งบนัทกึดอกเบีย้ในก าไรหรอืขาดทุนโดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

 (ฉ) อปุกรณ์ 

อุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุน หกัคา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าเสือ่มราคา 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสนิทรพัยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยแ์สดงไดด้งันี้ 

อุปกรณ์ส านกังาน 5   ปี 

วธิกีารคดิค่าเสือ่มราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย ์และมลูค่าคงเหลอื ถูกทบทวนอย่างน้อยทีส่ดุทุกสิน้
รอบปีบญัช ีและปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

 (ช) การด้อยค่าของสินทรพัย ์ 

ยอดสนิทรพัยต์ามบญัชขีองกลุ่มบรษิทัไดร้บัการทบทวน ณ ทุกวนัทีร่ายงานว่ามขีอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรอืไม่     
ในกรณีทีม่ขีอ้บ่งชีจ้ะท าการประมาณมลูค่าสนิทรพัยท์ีค่าดว่าจะไดร้บัคนื ส าหรบัค่าความนิยมและสนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนที่มอีายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรอืยงัไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน    
ทุกปี ในช่วงเวลาเดยีวกนั   

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูเ้มื่อมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย ์สงูกว่ามูลค่าทีจ่ะไดร้บัคนื ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
บนัทกึในงบก าไรหรอืขาดทุน 

เมื่อมกีารลดลงในมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิเผื่อขาย ซึง่ไดบ้นัทกึในส่วนของผูถ้อืหุน้ และมคีวาม
ชดัเจนว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวมกีารด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบนัทกึในส่วนของผู้ถอืหุ้นจะถูกบนัทกึในงบก าไร
หรอืขาดทุนโดยไม่ต้องปรบักบัยอดสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว ยอดขาดทุนที่บนัทกึในงบก าไรหรอืขาดทุน
เป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสนิทรพัย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สนิทรพัยท์างการเงนินัน้ ๆ ซึง่เคยรบัรูแ้ลว้ในงบก าไรหรอืขาดทุน 

 (ซ) เจ้าหน้ีอืน่ 

เจา้หนี้อื่นแสดงในราคาทุน 

(ฌ) ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหนี้สนิจะรบัรูก้ต่็อเมื่อกลุ่มบรษิทัมภีาระหนี้สนิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนัหรอืทีก่่อตวัขึน้อนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตี และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะตอ้งถกูจ่ายไป
เพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าว ประมาณการหนี้สนิพจิารณาจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีจ่ะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคดิลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถงึภาษีเงนิได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึง่
แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอหนี้สนิ  ประมาณการหนี้สนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากเวลาทีผ่่านไปรบัรูเ้ป็น
ตน้ทุนทางการเงนิ   
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 (ญ) รายได ้

ผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบีย้รบับนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  

 (ฎ) ต้นทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงนิประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบีย้จ่ายของเงนิกูย้มื และประมาณการหนี้สนิส่วนที่
เพิม่ขึน้เนื่องจากเวลาทีผ่่านไป และสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการ
เงนิที่ถือไว้เพื่อขาย  และขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่รบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน หรอื
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ (นอกเหนือลกูหนี้การคา้) รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

ต้นทุนการกู้ยมืที่ไม่ได้เกี่ยวกบัการได้มา  การก่อสร้างหรอื การผลติสนิทรพัย์ที่เขา้เงื่อนไข รบัรู้ในก าไรหรอื
ขาดทุน โดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

 (ฏ) ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีประกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี ภาษเีงนิได้
ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบัรู้ในก าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่
เกีย่วขอ้งในการรวมธุรกจิ หรอื รายการทีร่บัรูโ้ดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุน้หรอืก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช าระโดยค านวณจากก าไรประจ าปีทีต่้องเสยีภาษ ีโดยใชอ้ตัราภาษี
ทีป่ระกาศใช ้ณ วนัทีร่ายงาน 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

กลุ่มบรษิัทบนัทกึบญัชภีาษีเงนิได้รอการตดับญัชโีดยวธิหีนี้สนิตามงบแสดงฐานะการเงนิ โดยค านวณจากผล
แตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิกบัมูลค่ าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
เหล่านัน้ โดยใชอ้ตัราภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดว่ามผีลบงัคบัใช ้ณ วนัทีร่ายงาน 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะบนัทกึต่อเมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสยีภาษีใน
อนาคตจะมจี านวนเพยีงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชดีงักล่าว ทัง้นี้สนิทรพัย์
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะถูกปรบัลดลงเท่าทีป่ระโยชน์ทางภาษจีะมโีอกาสถูกใชจ้รงิ 

4 บุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบรษิัทถูกควบคุมโดย บรษิัท อนิทชั โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) (“อนิทชั”) ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศไทย บรษิัท
ใหญ่ดงักล่าวถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 52.92 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 
52.92) จ านวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 47.08 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561: รอ้ยละ 47.08) ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 

รายการทีก่ลุ่มบรษิทัมกีบับรษิทัในกลุ่มอนิทชั เช่น บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูบ้รหิารและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัอื่น
ของกลุ่มอนิทชั จะแสดงเป็นรายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบรษิัทไดด้ าเนินการคา้ตามปกตกิบับรษิทัใหญ่และกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั โดยทีก่ลุ่มบรษิทัได้
คดิราคาซือ้/ขายสนิคา้และค่าบรกิารกบับรษิทัใหญ่และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัตามราคาทีเ่ทยีบเท่ากบัราคาทีค่ดิ
กบับุคคลภายนอก โดยมเีงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกตธิุรกจิ 
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รายการที่ส าคญัส าหรบัแต่ละปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กบับุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
สรุปไดด้งันี้ 
 
   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

รำยได ้        

กิจการทีอ่ยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนั        

ดอกเบีย้รบั 895  -  895  - 

        

กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร        

บริษทัใหญ่        
ค่าบรหิารจดัการ 2,568  2,400  2,568  2,400 
ค่าเช่าและค่าบรกิารพืน้ที ่ 176  168  176  168 
 2,744  2,568  2,744  2,568 
ผลประโยชน์ระยะสัน้        
ค่าตอบแทนกรรมการ 3,600  3,600  3,600  3,600 
 
ยอดคงเหลอืกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้ 
   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหน้ีอ่ืน        
กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 200  -  200  - 

       
 

เงินลงทุนระยะสัน้ในหุ้นกู้ของกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
      

ผำ่นกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหำรโดยบริษทัจดักำรกองทุนอิสระ     
กจิการทีอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 38,788  -  38,788  - 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดอืน ซึง่จ่ายให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี
ของบรษิทั 
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ภำระผกูพนัและสญัญำส ำคญัท่ีท ำกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ภาระผกูพนัทีส่ าคญัอื่น ๆ ทีม่ต่ีอกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
1. บรษิทัได้ท าสญัญากบับรษิัทใหญ่ โดยบรษิทัใหญ่มภีาระผูกพนัในการให้บรกิารดา้นกฏหมาย การก ากบัดูแล

กจิการ การบญัชีการเงนิและภาษีอากร การบรหิารงานทัว่ไป โดยสญัญามกี าหนด 3 ปี และต่ออายุได้อีก
คราวละ 1 ปี คู่สญัญามสีทิธบิอกเลกิสญัญาได้โดยแจ้งเป็นหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 
เดือน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันต่อบริษัทใหญ่ที่จะต้องช าระค่าบริการดังกล่าวตาม
สญัญาเป็นจ านวนเงนิรวม 2.4 ล้านบาท ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561: 2.4 ลา้นบาท) 

2. บรษิทัได้ท าขอ้ตกลงกบับรษิัทใหญ่ โดยบรษิทัใหญ่ตกลงใหบ้รษิัทใชพ้ืน้ทีบ่างส่วนเป็นสถานประกอบกจิการ
และเฉลีย่ค่าใชจ้่ายสถานทีเ่ช่า โดยขอ้ตกลงนี้มผีลบงัคบัจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมหีนงัสอืแจง้ยกเลกิขอ้ตกลง
การเรยีกเกบ็ค่าเช่าและค่าบรกิารพืน้ทีโ่ดยแจง้เป็นหนังสอืบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดอืน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมภีาระผูกพนัต่อบรษิทัใหญ่ทีจ่ะต้องช าระค่าใชจ้่ายดงักล่าวตามสญัญาเป็น
จ านวนเงนิรวม 0.2 ล้านบาท ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561: 0.2 
ลา้นบาท) 

 
5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

        
เงนิสดในมอื 8  8  8  8 
เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์ 3,919  5,299  1,377  2,325 
รวม 3,927  5,307  1,385  2,333 

 
เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย์ที่มีสภาพคล่องสูงมอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิถวัเฉลี่ยรอ้ยละ 0.25 ต่อปี (2561: 
ร้อยละ 0.33 ต่อปี) ในงบการเงินรวม และร้อยละ 0.23 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.31ต่อปี) ในงบการเงินเฉพาะ
กจิการ 
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6 เงินลงทุนชัว่ครำว 
 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 

        
ตราสารหนี้ทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 1,235,425  1,219,215  1,243,363  1,227,606 
ก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ        
     จากหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 11,077  (1,062)  11,077  (1,062) 
รวม 1,246,502  1,218,153  1,254,440  1,226,544 

 
ผลตอบแทนจากการลงทุนประจ าปี 2562 รอ้ยละ 2.06 (2561: รอ้ยละ 1.99)  
 
บรษิทัไดว้่าจา้งบรษิทัหลกัทรพัย ์2 แห่ง ใหเ้ป็นผูบ้รหิารเงนิลงทุนใหก้บับรษิทัตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 19 
(ค) 

 
7 ลูกหน้ีอ่ืน 
 

   หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

        
ดอกเบีย้คา้งรบั 6,183  6,243  -  - 
ภาษมีลูค่าเพิม่ระหว่างขอคนื 10  241  -  231 
ค่าใชจ้่ายล่วงหน้า และอื่น ๆ 64  6  64  6 
รวม 6,257  6,490  64  237 
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

    
ณ วนัที ่1 มกราคม 644  690 
สว่นแบ่งขาดทุนจากการลงทุนโดยวธิสีว่นไดเ้สยี (44)  (46) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 600  644 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนช าระแลว้  วธิรีาคาทุน  วธิสี่วนไดเ้สยี 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (รอ้ยละ)  (พนับาท)  (พนับาท)  (พนับาท) 
               
อารต์แวร ์ 99.99 99.99  25,000  25,000  25,000  25,000  600  644 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       (24,400)  (24,356)  -  - 
สุทธิ        600  644  600  644 
 



บริษทั ไอทีวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
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9 อปุกรณ์ 
 
 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อุปกรณ์ส านกังาน 
ราคาทุน  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 8 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 8 
  
ค่าเสือ่มราคาสะสม  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 (5) 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี (1) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (6) 
  
มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 2 
  
ราคาทุน  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 8 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 8 
  
ค่าเสือ่มราคาสะสม  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 (6) 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี (2) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (8) 
  
มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 
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10 เจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

   หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

        
ค่าทีป่รกึษากฎหมายและธุรกจิคา้งจ่าย 436  698  436  698 
ค่าสอบบญัชคีา้งจ่าย 501  501  455  455 
ค่าจดัการกองทุนและ        
  รบัฝากหลกัทรพัยค์า้งจ่าย 152  146  -  - 
อื่น ๆ 37  40  38  40 
รวม 1,126  1,385  929  1,193 
 

 
11 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
   หน่วย : พนับำท 

   งบกำรเงินรวมและ 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

     2562  2561 

        
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     -  212 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     2,215  - 
รวม     2,215  212 
 
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชคี านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทัง้จ านวนตามวธิสีนิทรพัย์และหนี้สนิตามงบแสดง
ฐานะการเงนิ 
 



บริษทั ไอทีวี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 

44 

รายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงของภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี (ก่อนรายการหักกลบลบกนัของยอดดุลที่มีกบั
หน่วยงานเกบ็ภาษเีดยีวกนั) จากการเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรมสทุธขิองเงนิลงทุนเผื่อขาย ดงันี้ 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  
  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 (2,012) 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,224 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 212 
  
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 212 
รายการทีบ่นัทกึในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (2,427) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 (2,215) 
 

12 ทุนเรอืนหุ้นและส่วนลดมูลค่ำหุ้น 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   จ านวนหุน้ที ่       
 จ านวนหุน้  จ าหน่ายและ    ส่วนลด   
 จดทะเบยีน  ช าระแลว้  หุน้สามญั  มลูค่าหุน้  รวม 
 (พนัหุน้)  (พนัหุน้)  (พนับาท)  (พนับาท)  (พนับาท) 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,560,000  1,206,697  6,033,487  (174,297)  5,859,190 
              
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,560,000  1,206,697  6,033,487  (174,297)  5,859,190 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 หุน้สามญัจดทะเบยีนทัง้หมดมจี านวน 1,560 ลา้นหุน้ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561: 
1,560 ลา้นหุน้) ซึง่มรีาคามลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561: หุน้ละ 5 บาท) 
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13 ส่วนได้เสียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคมุท่ีส ำคญั 

บรษิทัไม่มสีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุทีส่ าคญั เนื่องจากบรษิทัลงทุนในบรษิทัย่อยและเงนิลงทุนในตราสาร
หนี้ทีเ่ป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขายทีบ่รหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 และรอ้ย
ละ 100 ตามล าดบั 

14 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  2561  2562  2561 
        
ค่าทีป่รกึษากฎหมายและธุรกจิ 2,937  3,118  2,937  3,118 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 855  882  855  882 
ค่าจดัการกองทุนและรบัฝากหลกัทรพัย ์ 617  624  -  - 

ค่าสอบบญัช ี 501  501  455  455 
อื่น ๆ 880  829  879  826 
รวม 5,790  5,954  5,126  5,281 

 
15 ภำษีเงินได้ 

 
ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มยีอดจ านวนเงนิที่
แตกต่างจากผลคณูของขาดทุนทางบญัชคีณูกบัอตัราภาษดีงันี้ 

   หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน เฉพ ำะ

กิจกำร 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  2561  2562  2561 
        
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 19,305  22,195  19,3

05 
 22,195 

อตัราภาษ ี(รอ้ยละ) 20  20  20  20 
ผลคณูของก าไรทางบญัชกีบั        
อตัราภาษทีีใ่ช ้
ผลกระทบจากรายไดห้รอืค่าใชจ้่าย 

3,861  4,439  3,86
1 

 4,439 

  ทีไ่ม่สามารถหกัภาษไีดแ้ละค่าใชจ้่ายทีร่บัรู ้        
  ต่างงวดกนัระหว่างบญัชแีละภาษ ี 59  9  59  9 
ภำษีเงินได้ท่ีบนัทึกในก ำไรหรอืขำดทุน 3,920  4,448  3,92

0 
 4,448 

อตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิถวัเฉลีย่ (รอ้ยละ) 20.3  20.0  20.3  20.0 
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ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น มดีงันี้ 
 

 หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 

จากหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 
 ก่อน  ค่าใชจ้่าย  สทุธจิาก 
 ภาษเีงนิได ้  ภาษเีงนิได ้  ภาษเีงนิได ้
      

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 (1,062)  212  (850) 
      
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 11,077  (2,215)  8,862 
 
อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 
 
กลุ่มบรษิัทใช้อตัราภาษีเงนิได้ร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัช ีณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
 

16 ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

 ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไรส าหรบัปีที่เป็นส่วน
ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยแสดงการค านวณดงันี้ 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
        

ก าไรสทุธสิ าหรบัปี (พนับาท) 15,385  17,747  15,385  17,747 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ (พนัหน่วย) 1,206,697  1,206,697  1,206,697  1,206,697 

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บาทต่อหุ้น) 0.01  0.01  0.01  0.01 
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17 เครือ่งมือทำงกำรเงิน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบรษิัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงินที่มีสาระส าคญั
ดงัต่อไปนี้ 

มูลค่ายุติธรรม 

ราคาตามบญัชีของสนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงินอนัได้แก่  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้อื่น 
ส ารองเผื่อค่าอนุญาตใหด้ าเนินการสว่นต่างคา้งจ่ายและดอกเบีย้ เจา้หนี้อื่น และภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย มี
มลูค่าใกลเ้คยีงกบัมลูค่ายุตธิรรมเนื่องจากมรีะยะเวลาครบก าหนดทีส่ ัน้          

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม มดีงันี้ 

 

   หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงินรวม 
 มลูค่า     มลูค่ายุตธิรรม 

 ตามบญัช ี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561          
สนิทรพัยห์มุนเวยีน          
ตราสารหนี้ที ่          
   เป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 1,218,153  -  1,218,153  -  1,218,153 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562          
สนิทรพัยห์มุนเวยีน          
ตราสารหนี้ที ่          
   เป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 1,246,502  -  1,246,502  -  1,246,502 
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   หน่วย : พนับำท 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มลูค่า  มลูค่ายุตธิรรม 

 ตามบญัช ี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561          
สนิทรพัยห์มุนเวยีน          
ตราสารหนี้ที ่          
   เป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 1,226,544  -  1,226,544  -  1,226

,544 
          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562          
สนิทรพัยห์มุนเวยีน          
ตราสารหนี้ที ่          
   เป็นหลกัทรพัยเ์ผื่อขาย 1,254,440  -  1,254,440  -  1,254

,440 

กลุ่มบรษิทัพจิารณามูลค่ายุตธิรรมระดบั 2 ส าหรบัตราสารหนี้ทีเ่ป็นหลกัทรพัย์เผื่อขายซึ่งอยู่ในความต้องการ
ของตลาด โดยอา้งองิจากราคาเสนอซือ้ขายในตลาดตราสารหนี้ไทย ขณะปิดท าการ ณ วนัทีร่ายงาน 
 

18 ภำระผกูพนั ขอ้พิพำท และคดีควำมท่ีส ำคญั 
 
18.1 ภำระผูกพันจำกสัญญำอนุญำตให้ด ำเนินกำรก่อนถกูบอกเลิก (กำรบอกเลิกสัญญำมีผลในวนัท่ี 7 

มีนำคม 2550) 
 

เมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2550 บรษิัทได้รบัหนังสอืแจ้งบอกเลกิสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการจากส านักงานปลดัฯ ซึ่ง
การแจง้บอกเลกิสญัญานี้เป็นผลใหม้ขีอ้พพิาทเกดิขึน้ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินคดต่ีาง ๆ ดงันี้ 

 
1. กรณีท่ีบริษัทเป็นผู้เรียกร้อง ส านักงานปลดัเป็นผู้ถูกเรยีกร้อง ในข้อพิพาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการ                

ที ่46/2550 กรณีที่ส านักงานปลดัฯ บอกเลกิสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการโดยมชิอบดว้ยขอ้กฎหมายและ        
ข้อสญัญาและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบท าให้บริษัทได้รบัความเสียหายรวมทัง้เป็นโจทก์ต่อสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ในขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 1/2550 เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2550 โดยบรษิัทไดร้อ้งขอให้
คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องภาระการช าระค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการและค่าดอกเบี้ยที่
ส านักงานปลดัฯ เรยีกร้องให้ช าระจ านวนกว่าแสนล้านบาท โดยเมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 2559 ข้อพพิาท
หมายเลขด าที ่1/2550 ไดเ้ขา้สู่กระบวนการแต่งตัง้คณะอนุญาโตตุลาการและก าหนดกระบวนการพจิารณา
ชัน้อนุญาโตตุลาการต่อไป 
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2. กรณีท่ีบริษทัเป็นผู้ถกูเรียกร้อง โดยส านักงานปลดัฯ เรยีกรอ้งใหบ้รษิัทช าระหนี้ค่าปรบัผงัรายการ ค่า
อนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง ค่าดอกเบีย้ และมูลค่าทรพัย์สนิทีส่่งมอบไม่ครบ รวมกว่าแสนลา้นบาทต่อ
ศาลปกครองกลางในคดดี าเลขที่ 640/2550 ซึ่งต่อมาเมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มี
ค าสัง่ใหจ้ าหน่ายคดเีพื่อใหคู้่สญัญาไปด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการใน
ขอ้พพิาทเลขที ่1/2550 และ 46/2550 ต่อไป 

 
ทัง้นี้คดีข้อพิพาทหมายเลขด าเลขที่ 46/2550 ได้มีค าชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยสรุปค าชี้ขาดได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่18.2 
 

18.2 ข้อพิพำทและคดีควำมระหว่ำงบริษทักบัส ำนักงำนปลดัฯ เก่ียวกบัสญัญำอนุญำตให้ด ำเนินกำร  
 
ก) ล าดบัเหตกุารณ์ส าคญัของกรณีพิพาทและคดีความระหวา่งบริษทักบัส านักงานปลดัฯ 
 

วนัท่ี 30 มกรำคม 2547 คณะอนุญาโตตุลาการได้มคี าวนิิจฉัยชี้ขาดขอ้พพิาทระหว่างบรษิัทกบัส านักงาน      
ปลดัฯ เกี่ยวกบัสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการมสีาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 
 
1.    ใหส้ านกังานปลดัฯ ชดเชยความเสยีหายโดยช าระเงนิใหแ้ก่บรษิทัจ านวน 20 ลา้นบาท    
2. ให้ปรบัลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการโดยให้เปรยีบเทียบระหว่างจ านวนเงินที่

ค านวณไดต้ามอตัรารอ้ยละ 6.5 (ซึ่งปรบัลดจากทีก่ าหนดไวเ้ดมิอตัรารอ้ยละ 44) ของรายไดก้่อนหกัค่าใชจ้่าย
และภาษีใด ๆกบัเงนิประกนัผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่าปีละ 230 ล้านบาท (ซึ่งปรบัลดจากที่ก าหนดไว้ใน
สญัญาอนุญาตให้ด าเนินการคือปีที่ 8 จ านวน 800 ล้านบาท ปีที่ 9 จ านวน 900 ล้านบาท และตัง้แต่ปีที ่       
10 - 30 ปีละ 1,000 ล้านบาท) จ านวนใดมากกว่าให้ช าระตามจ านวนที่มากกว่านัน้โดยเริ่มตัง้แต่วันที่ 3 
กรกฎาคม 2545 เป็นตน้ไป 

3. ให้ส านักงานปลดัฯ คืนเงนิผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่าบางส่วนจากจ านวน 800 ล้านบาท ที่บรษิัทได้ช าระ 
โดยมเีงื่อนไขในระหว่างพจิารณาขอ้พพิาทนี้เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2546 โดยคนืใหแ้ก่บรษิัทจ านวน 570 
ลา้นบาท 

4. ใหบ้รษิทัสามารถออกอากาศช่วงเวลา PrimeTime (ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น.ถงึ 21.30 น.) ไดโ้ดยไม่ถูก
จ ากัดเฉพาะรายการข่าวสารคดีและสารประโยชน์โดยบริษัทจะต้องเสนอรายการข่าวสารคดีและ
สารประโยชน์ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของเวลาออกอากาศทัง้หมด ทัง้นี้ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎระเบยีบทีท่าง
ราชการออกใชบ้งัคบัแก่สถานีวทิยุโทรทศัน์โดยทัว่ ๆ ไป 

 
วนัท่ี 27 เมษำยน 2547 ส านักงานปลัดฯ ได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลาง (ชัน้ต้น) เพื่อขอให้เพิกถอน       
ค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการดงักล่าว 
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วนั ที ่  9 พฤษภำคม  2549 ศาลปกครองกลางได ้ม ีค าพ ิพ ากษ าให ้เพ ิก ถอนค าชี ้ข าดของคณ ะ
อนุญาโตตุลาการทัง้ฉบบั 
 
วนัท่ี 7 มิถนุำยน  2549 บรษิทัไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพพิากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสงูสดุ 
 
วนัท่ี 13 ธนัวำคม 2549 ศาลปกครองสงูสุดได้มคี าพพิากษายนืตามค าพพิากษาของศาลปกครองกลางที่เพกิถอน
ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการลงวนัที่ 30 มกราคม 2547 ทัง้ฉบบัซึ่งมผีลท าให้บรษิัทต้องกลบัไปผูกพนัตาม
เงื่อนไขของสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการต่อไปโดยมสีาระส าคญัดงันี้ 
1. ด าเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ ขอ้ 11 ที่ก าหนดให้รายการข่าวสารคดี

และสารประโยชน์จะต้องออกอากาศรวมกนัไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทัง้หมดและระยะเวลา
ระหว่างเวลา 19.00 น. - 21.30 น. จะตอ้งใชส้ าหรบัรายการประเภทนี้เท่านัน้ 

2. ปฏบิตัติามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ขอ้ 5 ในเรื่องการช าระค่าอนุญาตใหด้ าเนินการใหส้ านักงานปลดัฯ ใน
อตัรารอ้ยละ 44 ของรายไดโ้ดยมอีตัราขัน้ต ่า 1,000 ลา้นบาทต่อปี 

 
วนัท่ี 14 ธนัวำคม 2549 ส านักงานปลดัฯ ได้มีหนังสอืฉบบัลงวนัที่ 14 ธนัวาคม 2549 ขอให้บรษิัทด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 
1. ใหบ้รษิทัด าเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการขอ้ 11 
2. ให้บรษิัทช าระเงนิส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ด าเนินการขัน้ต ่าตามสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ ส าหรบัปีที่ 9    

(งวดที่ 7) จ านวน 670 ล้านบาท ปีที่ 10 (งวดที่ 8) จ านวน 770 ล้านบาท และปีที่ 11 (งวดที่ 9) จ านวน 770 
ลา้นบาทรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,210 ลา้นบาท พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปีโดยค านวณเป็นรายวนั
ตามจ านวนวนัทีช่ าระล่าชา้ 

3. ให้บรษิัทช าระค่าปรบัในอตัราร้อยละ 10 ของค่าอนุญาตให้ด าเนินการที่ส านักงานปลดัฯ จะได้รบัในปีนัน้ ๆ     
โดยคิดเป็นรายวนัตามสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการข้อ 11 วรรคสองจากกรณีที่บริษัทด าเนินการเรื่องผัง
รายการไม่เป็นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่งตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ซึ่ง
ส านักงานปลดัฯ ไดเ้รยีกรอ้งมาเป็นจ านวนเงนิ 97,760 ลา้นบาท (บรษิัทได้ด าเนินการปรบัผงัรายการตามค า
พพิากษาของศาลปกครองสงูสดุตัง้แต่วนัที ่14 ธนัวาคม 2549) 

 
ทัง้นี้ส านักงานปลัดฯ แจ้งว่าหากบริษัทไม่ช าระเงินจ านวนดังกล่าวภายใน 45 วันนับตัง้แต่ได้รับหนังสือแจ้ง           
(วนัที่ 15 ธนัวาคม 2549) ส านักงานปลดัฯ จะด าเนินการตามข้อก าหนดในสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ และข้อ
กฎหมายต่อไป 
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วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2549 บรษิทัไดม้หีนงัสอืถงึส านกังานปลดัฯ โดยมสีาระส าคญัดงันี้ 

1. บรษิัทไดด้ าเนินการปรบัผงัรายการใหเ้ป็นไปตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ขอ้ 11 เรยีบรอ้ยแลว้ตัง้แต่    
วนัที ่14 ธนัวาคม 2549 เป็นตน้มา 

2. บริษัทมิได้ผิดนัดช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการตามที่อ้างถึง เนื่องจากบริษัทได้ช าระค่าอนุญาตให้
ด าเนินการรายปีจ านวน 230 ล้านบาท ตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งค าชี้ขาดดังกล่าวมผีล
ผูกพนัคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตามสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ ขอ้ 15 ดงันัน้บรษิัทจงึไม่มภีาระดอกเบี้ยของ  
ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการสว่นต่างดงักล่าวในช่วงระยะเวลาตัง้แต่อนุญาโตตุลาการชีข้าดจนถงึวนัทีศ่าลปกครอง
สงูสดุมคี าพพิากษา 

3. บรษิัทไม่เหน็พอ้งกบัส านักงานปลดัฯ กรณีที่ต้องจ่ายค่าปรบัจ านวน 97,760 ลา้นบาท และการก าหนดให้
บรษิทัช าระค่าปรบัดงักล่าวภายใน 45 วนัดว้ยเหตุผลดงันี้ 

3.1 บรษิัทมไิด้ปฏิบตัิผิดสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ เนื่องจากบรษิัทได้ปฏิบตัิตามสญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการ  ขอ้ 15 ซึง่ก าหนดว่า “ใหค้ าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการมผีลผูกพนัคู่สญัญาทัง้สอง
ฝ่าย”  ดงันัน้การด าเนินการปรบัผงัรายการตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวนัที่ 13 ธนัวาคม 
2549 ซึง่เป็นวนัทีศ่าลปกครองสงูสุดมคี าพพิากษา และขอ้ 30 วรรคทา้ยของขอ้บงัคบัส านักงานศาล
ยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง 
2542 ดงันัน้การด าเนินการของบรษิัทจงึเป็นการกระท าโดยชอบตามสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ 
และกฎหมายแลว้ 

3.2 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการน าขอ้พพิาทเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการและใหว้นิิจฉยั ชี้ขาดตามที่
กล่าวมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่าบริษัทเป็นฝ่ายผิดสญัญา สทิธิของส านักงานปลดัฯ  ในการ  
บอกเลิกสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการจะมีขึ้นหลงัจากกระบวนการยุติข้อพิพาทได้ถึงที่สุดแล้ว  

3.3 ศาลปกครองได้จดัท าเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครัง้ที่ 78/2549 ฉบบัลงวนัที่ 13 ธนัวาคม 2549 
ระบุถงึค าพพิากษาศาลปกครองสงูสุดคดขีองบรษิทัโดยมขีอ้ความตอนหนึ่งระบุว่า “กรณีเกีย่วกบัค่าปรบั
คู่สญัญาต้องว่ากล่าวกนัเองหากตกลงไม่ไดต้อ้งเสนอขอ้พพิาทตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นสญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการ” 

3.4 ดอกเบีย้และค่าปรบัจากการด าเนินการปรบัผงัรายการนัน้ยงัไม่มขีอ้ยุติ เน่ืองจากไม่ใช่ประเดน็พพิาท
ทีเ่ขา้สู่การพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองสงูสุด ดงันัน้หากคู่สญัญามขีอ้ขดัแยง้และไม่สามารถท า
ความตกลงกนัได้กจ็ะต้องเสนอขอ้พิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเป็นไปตามสญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการ ขอ้ 15 ซึง่ก าหนดว่า “หากมขีอ้พพิาทหรอืขอ้ขดัแยง้ใด ๆ อนัเกีย่วเน่ืองกบัสญัญาระหว่าง
ส านกังานปลดัฯ กบัผูเ้ขา้ร่วมงาน (บรษิทั) คู่สญัญาตกลงแต่งตัง้คณะอนุญาโตตุลาการท าการวนิิจฉัย
ชีข้าดขอ้พพิาทโดยค าตดัสนิของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นทีส่ดุและผกูพนัคู่สญัญาทัง้สองฝ่าย” 
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บรษิทัและทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัเหน็ว่า การค านวณค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการตามวธิขีองส านักงาน
ปลดัฯ ดงักล่าวขา้งต้น ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ซึ่งหากบรษิทัเขา้ข่ายจะต้อง
เสยีค่าปรบัการคดิค านวณค่าปรบัควรจะเป็นจ านวนเงนิในอตัราไม่เกนิกว่า 274,000 บาทต่อวนัมใิช่ 100 ล้าน
บาทต่อวนัตามที่ส านักงานปลดัฯ กล่าวอา้ง ดงันัน้ไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร หากจะมภีาระค่าปรบัโดยนับตัง้แต่
วนัทีบ่รษิทัปฏบิตัติามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถงึวนัทีศ่าลปกครองสงูสดุมคี าตดัสนิตามที่ส านักงาน
ปลดัฯ กล่าวอา้ง (ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2547 จนถงึวนัที ่13 ธนัวาคม 2549) การคดิค านวณค่าปรบัในช่วงเวลา
ดงักล่าวจงึไม่ควรจะเกนิไปกว่าจ านวน 268 ลา้นบาท มใิช่ 97,760 ล้านบาท ตามวธิคี านวณที่ส านักงานปลดัฯ 
เรยีกรอ้งใหช้ าระและน ามาใชเ้ป็นเหตุบอกเลกิสญัญาแต่อย่างใด 

ส าหรบักรณีที่ส านักงานปลดัฯ เรยีกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง บรษิัทและที่ปรกึษา
กฎหมายของบริษัท  มีความเห็นว่าในช่วงระหว่างระยะเวลาที่บริษัทได้ปฏิบัติตามค าชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการบรษิทัไม่มหีน้าทีใ่นการต้องช าระ และบรษิัทไม่ไดผ้ดินัดการช าระค่าอนุญาตใหด้ าเนินการแต่
อย่างใด เนื่ องจากบริษัทได้ช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการรายปีจ านวน 230 ล้านบาท ตามค าชี้ขาด            
คณะอนุญาโตตุลาการซึง่ผูกพนัทัง้สองฝ่ายแลว้ตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ ขอ้ 15 ในช่วงเวลาทีค่ าชีข้าด
ยงัมผีลบงัคบัใชอ้ยู่โดยทีบ่รษิทัมไิดผ้ดินัดช าระค่าอนุญาตใหด้ าเนินการและ/หรอืช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการ
ให้แก่ส านักงานปลดัฯ ล่าช้า อกีทัง้ส านักงานปลดัฯ ยงัไม่เคยใช้สทิธเิรยีกร้องทางศาลในการขอคุ้มครองเพื่อ
ระงบัมใิหบ้รษิทัปฏบิตัติามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาดงักล่าวแต่ประการใด ดงันัน้ บรษิทัจงึไม่มี
ภาระดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างและส านักงานปลดัฯ ไม่มีสทิธิเรียกร้องดอกเบี้ยของค่า
อนุญาตใหด้ าเนินการสว่นต่างในระหว่างทีค่ าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการยงัคงมผีลผูกพนัทางกฎหมายอยู่  
อกีทัง้ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีค าสัง่ให้เพกิถอนค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยงัไม่มีผลบงัคบั  
เน่ืองจากยงัอยู่ในระหว่างทีบ่รษิทัยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสงูสดุ และศาลปกครองสงูสดุยงัไม่มคี าพพิากษาใน
ขณะนัน้ 

วนัท่ี 4 มกรำคม 2550 บรษิทัไดย้ื่นขอ้พพิาทเรื่องค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการและดอกเบีย้ในค่าอนุญาตให้
ด าเนินการส่วนต่างต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ส่วนเรื่องค่าอนุญาตให้
ด าเนินการส่วนต่างจ านวน 2,210 ลา้นบาทนัน้ บรษิทัมคีวามเหน็ว่าเพื่อใหก้ารด าเนินการตามสญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการ เป็นไปโดยราบรื่น และเพื่อเป็นการประนีประนอมมิให้ส านักงานปลดัฯ บอกเลิกสญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการ อนัจะมผีลกระทบต่อกจิการของบรษิัท บรษิัทจงึได้ตดัสนิใจเสนอเงื่อนไขการประนีประนอมโดยเสนอ
แนวทางการจ่ายเงิน 2,210 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้ส านักงานปลัดฯ เข้าร่วมด าเนินการตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเพื่อใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมคี าวนิิจฉัยชีข้าดกรณีค่าปรบัและดอกเบีย้ค่าอนุญาตใหด้ าเนินการ
ส่วนต่างซึ่งส านักงานปลดัฯ ได้ปฏเิสธเงื่อนไขแนวทางการช าระเงนิค่าอนุญาตให้ด าเนินการดงักล่าวเมื่อวนัที่ 31 
มกราคม 2550 
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วนัท่ี 2 กุมภำพันธ์ 2550 บริษัทได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีโดยเสนอแนวทาง               
การประนีประนอมในการแกปั้ญหาขอ้พพิาทโดยเสนอใหส้ านักงานปลดัฯ รบัช าระเงนิค่าสมัปทานส่วนต่างจ านวน 
2,210 ลา้นบาท และใหด้ าเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกรณีค่าปรบัและดอกเบีย้ 
 
วนัท่ี 13 กุมภำพันธ์ 2550 ส านักงานปลัดฯ ได้มีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอของบริษัทดังกล่าว ดังนัน้นับแต่วันที่
ส านกังานปลดัฯ  มหีนงัสอืปฏเิสธขอ้เสนอของบรษิทั บรษิทัจงึไม่มภีาระผกูพนัใด ๆ ในขอ้เสนอของบรษิทัทีม่ต่ีอ
ส านักงานปลัดฯ อีกต่อไป ทัง้นี้เป็นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมาศาล
ปกครองกลางไดม้คี าสัง่ใหจ้ าหน่ายคดหีมายเลขด าที ่640/2550 ลงวนัที ่22 มถุินายน 2550 โดยศาลไดว้นิิจฉัยว่า
ประเดน็ที่ส านักงานปลดัฯ อ้างว่าบรษิัทยอมรบัว่าเป็นหนี้ค่าสมัปทานค้างช าระอยู่จ านวน 2,210 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยรบัฟังไม่ไดว้่าบรษิัทยอมรบัสภาพหนี้เพราะเป็นขอ้เสนอทางเลอืกในการแก้ปัญหาหลายแนวทางซึง่ยงัไม่
เป็นทียุ่ตซิึง่ถอืเป็นขอ้พพิาททีต่อ้งน าเขา้สูก่ระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 
วนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2550 บริษัทได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ก าหนดมาตรการหรอืวธิีการ
คุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชัว่คราวต่อศาลปกครองกลาง และค าร้องขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาเป็นกรณี
ฉุกเฉินใน 2 ประเดน็ดงันี้ 
1. ขอใหศ้าลปกครองกลางมคี าสัง่ระงบัการใช้สทิธบิอกเลกิสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ ของส านักงานปลดัฯ 

ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมไิดช้ าระค่าปรบัจากการปรบัผงัรายการและดอกเบีย้ในค่าส่วนต่างจ านวนประมาณหนึ่ง
แสนลา้นบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะไดม้คี าชีข้าดและขอ้พพิาทดงักล่าวถงึทีส่ดุตามกฎหมาย 

2. ขอให้ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ก าหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษัทช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่าง 
จ านวน 2,210 ลา้นบาท ใหแ้ก่ส านกังานปลดัฯ ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีศ่าลไดม้คี าสัง่ในเรื่องนี้ 

 
วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2550 ศาลปกครองกลางได้มีค าสัง่ไม่รบัค าร้องขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธกีาร
คุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวและค าร้องขอไต่สวนฉุกเฉินที่บรษิัทได้ยื่นต่อศาลปกครองกลาง  โดยมีข้อ
วนิิจฉยัว่า การทีส่ านักงานปลดัฯ จะใชส้ทิธบิอกเลกิสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการนัน้ หากบรษิทัเหน็ว่าการบอก
เลกิสญัญาไม่ชอบกย็่อมมสีทิธเิรยีกค่าเสยีหายจากการบอกเลกิสญัญาดงักล่าวได้ ส่วนกรณีที่ส านักงานปลดัฯ 
เรียกให้ผู้ร้อง (บริษัท) ช าระค่าปรบัและดอกเบี้ยค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างรวมทัง้ขอให้ศาลก าหนด
ระยะเวลาเพื่อให้บรษิัทสามารถช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการจ านวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่ส านักงานปลดัฯ
ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีศ่าลไดม้คี าสัง่นัน้ ศาลเหน็ว่า เป็นกรณีระหว่างบรษิทัและส านกังานปลดัฯ ทีจ่ะเจรจา
ตกลงกนั และหากบรษิัทเหน็ว่าไม่ต้องช าระหรอืขอผ่อนผนัการช าระหนี้กเ็ป็นสทิธทิีด่ าเนินการไปตามขัน้ตอน
ของสญัญาและกระบวนการตามกฎหมายต่อไป จงึไม่มีเหตุอนัสมควรที่ศาลจะมีค าสัง่ก าหนดมาตรการหรอื
วธิกีารคุม้ครองประโยชน์ของบรษิทัขณะด าเนินการ ซึง่ค าสัง่ศาลปกครองกลางดงักล่าวใหถ้อืเป็นทีส่ดุโดยบรษิทั
ไม่อาจอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวได ้
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วนัท่ี 7 มีนำคม 2550 ส านักงานปลัดฯ มีหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ด าเนินการและแจ้งให้บริษัท
ด าเนินการช าระหนี้และสง่มอบทรพัยส์นิทีบ่รษิทัมไีวใ้ชใ้นการด าเนินกจิการตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ คนื
ใหแ้ก่ส านกังานปลดัฯ ภายในเวลาทีส่ านกังานปลดัฯ ก าหนดตามมตขิองคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่6 มนีาคม 2550 
ซึ่งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทจ าเป็นต้องหยุดการด าเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ในระบบ
ยเูอชเอฟ 
 
วนัท่ี 28 มีนำคม 2550 บริษัทได้มีหนังสือถึงส านักงานปลดัฯโดยโต้แย้งว่าการบอกเลิกสญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการของส านกังานปลดัฯ และเรยีกรอ้งใหบ้รษิทัตอ้งช าระหนี้จ านวนกว่าแสนลา้นบาทใหแ้ก่ส านกังานปลดั
ฯ ซึง่ส านักงานปลดัฯ น ามาเป็นเหตุบอกเลกิสญัญานัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายและขอ้สญัญาเนื่องจากบรษิทัมไิด้
กระท าการใด ๆ ซึง่เป็นการผดิสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ บรษิทัมไิดเ้หน็ดว้ยกบัการบอกเลกิสญัญาอนุญาต
ใหด้ าเนินการ อนัเป็นการกระท าอนัไม่ชอบดงักล่าว และโดยทีก่ารบอกเลกิสญัญาของส านักงานปลดัฯ เป็นการ
กระท าซึง่เป็นเหตุใหก้จิการของบรษิัทไดร้บัความเสยีหายส านกังานปลดัฯ จงึต้องรบัผดิแก่บรษิทั และบรษิทัได้
สงวนสทิธใินการด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
วนัท่ี 30 มีนำคม 2550 ส านกังานปลดัฯ ไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางคดหีมายเลขด าที ่640/2550 เรยีกรอ้ง
ให้บรษิัทช าระหนี้ค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างจ านวน 2,210 ลา้นบาท และค่าอนุญาตให้ด าเนินการงวดที ่
12 จ านวน 677 ลา้นบาท (นบัจากวนัทีค่ณะอนุญาโตตุลาการมคี าชีข้าดจนถงึวนัที ่7 มนีาคม 2550) ค่าดอกเบีย้
ของค่าอนุญาตใหด้ าเนินการสว่นต่างจ านวน 562 ลา้นบาท (นับจากวนัทีค่ณะอนุญาโตตุลาการมคี าชีข้าดจนถงึ
วนัทีฟ้่องคดวีนัที่ 30 มนีาคม 2550) ค่าปรบัผงัรายการจ านวน 97,760 ลา้นบาท และมูลค่าทรพัยส์นิสง่มอบไม่
ครบจ านวน   656 ลา้นบาทพรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิทีส่ง่มอบไม่ครบนบัแต่วนั
ฟ้องจนกว่าจะช าระเงนิเสรจ็สิน้ซึง่กรณีมลูค่าทรพัยส์นิทีส่ง่มอบไม่ครบเป็นประเดน็ใหม่ทีส่ านกังานปลดัฯ ไม่เคย
เรยีกรอ้งใหบ้รษิทัช าระหนี้มาก่อนรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 101,865 ลา้นบาท 
 
วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2550 บรษิัทยื่นค าฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขด าที่ 910/2550 กรณี
ส านักงานปลดัฯ ไม่น าข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรฐัมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในสญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการ จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย โดยเรยีกค่าเสยีหาย 119,252 ลา้นบาท  
 
วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2550 บรษิัทยื่นเสนอขอ้พิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นขอ้พิพาทหมายเลขด าที ่
46/2550  ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีค าวินิจฉัยชี้ขาดกรณีส านักงานปลัดฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสญัญาและความไม่ถูกต้องในการเรียกร้องให้บริษัทช าระค่าส่วนต่าง 
ดอกเบีย้ค่าปรบัมลูค่าทรพัยส์นิ ทีส่ง่มอบไม่ครบ และเรยีกค่าเสยีหายจากส านกังานปลดัฯ 
 
วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2550 คดหีมายเลขด าที ่910/2550 ซึ่งบรษิัทเป็นผู้ฟ้องคด ีในประเดน็ทีส่ านักงานปลดัฯ 
ไม่น าข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรฐัมนตรใีห้ความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ไม่รบัค าฟ้องไว้พิจารณา
เน่ืองจากเกนิกว่าอายุความ (10 ปี ) 
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วนัที่  22 มิถนุำยน 2550 ศาลปกครองกลางได้มคี าสัง่ให้จ าหน่ายคดีหมายเลขด าที่ 640/2550 ที่ส านักงาน
ปลดัฯ เป็นผูฟ้้องคดเีรยีกรอ้งให้บรษิัทช าระค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างดอกเบี้ยค่าปรบัผงัรายการมูลค่า
ทรพัยส์นิทีส่ง่มอบไม่ครบเพื่อใหคู้่สญัญาไปด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการ 
 
วนัท่ี 11 กรกฎำคม 2550 บรษิัทยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมคี าสัง่ไม่รบัฟ้องคดี
หมายเลขด าที ่910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดหีมายเลขด าที ่910/2550 เป็นคดทีี่บรษิัทเป็นผูฟ้้องคดี
ในประเดน็  ที่ส านักงานปลดัฯ ไม่น าข้อ 5 วรรคสี ่เสนอคณะรฐัมนตรใีห้ความเหน็ชอบ จนเป็นเหตุให้บรษิัท
ไดร้บัความเสยีหาย โดยเรยีกค่าเสยีหาย 119,252 ลา้นบาท) 
 
วนัท่ี 24 กรกฎำคม 2550 ส านักงานปลดัฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองกลางที่ตัดสนิให้จ าหน่ายคดี
หมายเลขด าที่  640/2550 ต่อศาลปกครองสูงสุดและยื่นค าร้องขอคุ้มครองชัว่คราวให้หยุดกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเพื่อรอค าสัง่ของศาลปกครองสงูสดุ 

 
วนัท่ี 29 ตุลำคม 2550 บรษิทัไดย้ื่นค ารอ้งขอใหศ้าลปกครองกลางมคี าสัง่ก าหนดมาตรการคุม้ครองเพื่อบรรเทา
ทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษาเพื่อมิให้ร่างพระราชบญัญัติองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย มีผลใช้บังคับ ซึ่งคณะรฐัมนตรีได้มีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเมื่อวนัที่ 24 
เมษายน 2550 โดยจะน าเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตใินวนัที ่31 ตุลาคม 2550 โดยบรษิทัไดใ้หเ้หตุผลในค ารอ้ง
ว่า หากร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวผ่านการพจิารณาและมผีลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายแลว้จะมผีลให้ค าวนิิจฉัยของ
คณะอนุญาโตตุลาการหรอืค าพพิากษาของศาลปกครองในขอ้พพิาทหรอืคดรีะหว่างบรษิทักบัส านักงานปลดัฯ ที่
เกดิขึน้หลงัจากวนัที ่31 ตุลาคม 2550 ทีเ่กีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งค่าเสยีหายขอ้หนึ่งของบรษิัท ซึง่บรษิทัไดเ้รยีกรอ้ง 
ให้ส านักงานปลดัฯ ชดใช้ค่าเสยีหายให้บรษิัทและ/หรือขอให้บริษัทกลบัเข้าด าเนินการสถานีโทรทัศน์ ระบบ       
ย ูเอช เอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรพัย์สนิอุปกรณ์เครอืข่ายเดมิต่อไปจนครบตามก าหนดระยะเวลาในสญัญา
อนุญาตใหด้ าเนินการเดมิ อาจจะไม่มผีลบงัคบัได ้ เนื่องจากบรรดา กจิการ อ านาจหน้าที ่ทรพัยส์นิ งบประมาณ 
หนี้ สทิธคิลื่น และภาระผูกพนั ของบรษิัทตามสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ จะตกเป็นของรฐัตามบทเฉพาะกาล 
มาตรา 57 แห่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว บรษิทัจงึขอใหศ้าลปกครองกลางพจิารณาไต่สวนฉุกเฉินและมคี าสัง่ให้
ระงบัหรอืหามาตรการหยุดด าเนินการหรอืหยุดการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยใหส้ภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาโดยเร่งด่วน ตามแต่วธิกีารทีศ่าลปกครอง
กลางจะเหน็สมควรจนกว่าคดจีะถงึทีส่ดุหรอืศาลปกครองกลางจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่น 
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วนัท่ี 30 ตุลำคม 2550 ศาลปกครองกลางได้มคี าสัง่ไม่รบัค ารอ้งขอคุ้มครองฉุกเฉินของบรษิัทโดยให้เหตุผลว่า          
การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวเป็นการกระท าในหน้าทีข่องสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตซิึง่เป็นการใช้
อ านาจทางนิตบิญัญตัติามรฐัธรรมนูญ มใิช่การใชอ้ านาจทางปกครอง จงึไม่มเีหตุผลอนัควรและเพยีงพอทีศ่าลจะมี
ค าสัง่ระงบัการด าเนินการของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิด้ และปัจจุบนัขอ้พพิาทนัน้อยู่ในระหว่างการพจิารณาของ
คณะอนุญาโตตุลาการจงึไม่มเีหตุผลสมควรที่ศาลปกครองกลางจะมคี าสัง่ก าหนดมาตรการคุ้มครองตามที่บรษิัท
รอ้งขอมาได ้
 
วนัท่ี 31 ตลุำคม 2550 ร่างพระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ดงักล่าว
ไดผ้่านการอนุมตัจิากสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตแิละอยู่ระหว่างการเตรยีมการประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหม้ผีล
บงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงมคีดคีวามฟ้องรอ้งกบัส านกังานปลดัฯทีย่งัด าเนินต่อไปใน
กระบวนการยุตธิรรมและขอ้เรยีกรอ้งค่าเสยีหายขอ้อื่น ๆ ที่เรยีกร้องให้ส านักงานปลดัฯ ชดเชยค่าเสยีหายโดย
ช าระคนืเป็นเงนิสดใหแ้ก่บรษิทัยงัคงมผีลทางกฎหมายอยู่หากศาลมคี าพพิากษาชีข้าดตามทีบ่รษิทัเรยีกรอ้ง 
 
วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2550 คดหีมายเลขด าที ่910/2550 ทีบ่รษิทัฟ้องกรณีส านกังานปลดัฯ ไม่น าขอ้ 5 วรรคสี ่
เสนอคณะรฐัมนตรเีห็นชอบก่อนลงนามสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการโดยเรยีกค่าเสยีหาย 119,252 ล้านบาท 
ศาลปกครองสงูสุดไดม้คี าสัง่เช่นเดยีวกบัศาลปกครองกลางโดยไม่รบัพจิารณาค าอุทธรณ์ในคดดีงักล่าวเพราะ
เหตุขาดอายุความ (10 ปี ) 
 
วนัท่ี 19 ธันวำคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าสัง่ยืนตามค าสัง่ของศาลปกครองกลาง  โดยศาลปกครอง
สงูสุดมคี าสัง่ให้จ าหน่ายคดทีีอ่้างถงึเพื่อให้คู่สญัญาไปด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการต่อไป  ดงันัน้ขอ้พพิาท
สถาบนัอนุญาโตตุลาการที่ 1/2550 ซึ่งบรษิัทได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเมื่อวนัที่ 4 
มกราคม 2550 (ก่อนถูกบอกเลกิสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ) เพื่อขอใหค้ณะอนุญาโตตุลาการมคี าชีข้าดเรื่อง
ค่าปรบัผงัรายการและดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างและขอ้พพิาทสถาบนัอนุญาโตตุลาการที ่
46/2550 ซึ่งบรษิทัไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2550 (หลงัถูก
บอกเลกิสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการ) ในกรณีทีส่ านักงานปลดัฯ บอกเลกิสญัญาไม่ชอบดว้ยขอ้กฎหมายและขอ้
สญัญาและปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไม่ชอบท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย 
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วนัท่ี 15 มกรำคม 2551 พระราชบญัญตัอิงคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไดม้กีาร
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาโดยมผีลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายตัง้แต่วนัที่ 15 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ซึง่จะมผีล
ใหค้ าวนิิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรอืค าพพิากษาของศาลปกครองในขอ้พพิาทหรอืคดรีะหว่างบรษิทักบั
ส านักงานปลดัฯ ทีเ่กดิขึน้ทีเ่กีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งค่าเสยีหายขอ้หนึ่งของบรษิทั ซึง่บรษิทัไดเ้รยีกรอ้งใหส้ านกังาน
ปลดัฯ ชดใชค้่าเสยีหายใหบ้รษิทัและ/หรอืขอใหบ้รษิทักลบัเขา้ด าเนินการสถานีโทรทศัน์ ระบบ ยู เอช เอฟ โดย
ใช้คลื่นความถี่และทรพัย์สินอุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามก าหนดระยะเวลาในสญัญาอนุญาตให้
ด าเนินการอาจจะไม่มผีลบงัคบัได้ เน่ืองจากบรรดา กจิการ อ านาจหน้าที่ ทรพัยส์นิ งบประมาณ หนี้ สทิธคิลื่น 
และภาระผูกพนั ของบรษิัทตามสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ จะตกเป็นของรฐัตามบทเฉพาะกาล มาตรา 57 
แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงมคีดคีวามฟ้องรอ้งกบัส านักงานปลดัฯ ทีย่งัด าเนินต่อไป
ในกระบวนการยุตธิรรมและขอ้เรยีกร้องค่าเสยีหายขอ้อื่น ๆ ที่เรยีกรอ้งให้ส านักงานปลดัฯ ชดเชยค่าเสยีหาย
โดยช าระคนืเป็นเงนิสดรวมถงึการชดเชยความเสยีหายโดยวธิอีื่น ๆ ใหแ้ก่บรษิทัยงัคงมผีลทางกฎหมายอยู่หาก
ศาลมคี าพพิากษาชีข้าดตามทีบ่รษิทัเรยีกรอ้ง 
 
วนัท่ี 3 มีนำคม 2551 บรษิทัยื่นค ารอ้งขอต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเพื่อรวมการพจิารณาขอ้พพิาทหมายเลข
ด าที ่1/2550 และ ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550  
 
วนัท่ี 7 มีนำคม 2551 บรษิัทได้ยื่นค าร้องแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นตวัแทนของฝ่ายบรษิัททัง้ 2 คดแีละ
ไดร้บัอนุมตัแิลว้ 
 
วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2553 บรษิทัไดว้างเงนิประกนัขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 จ านวน 5,412,839.79 บาท 
ตามทุนทรัพย์ที่แ ต่ละฝ่ายที่ เรียกร้องโดยคิดค านวณ จากฐานทุนทรัพย์ ที่ บริษัท  เรียกร้องจ านวน 
21,814,198,932 บาท ส าหรบัข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ไม่มีทุนทรพัย์ ได้วางเท่ากับ ขัน้ต ่า อัตราที่
ก าหนดไว้ส าหรบัคดทีี่ไม่มี      ทุนทรพัย์ คือ 20,000 บาท ต่อครัง้ โดยขอวาง 5 ครัง้ รวมเป็นเงนิ 100,000 
บาท 

 
วนัที่ 24 พฤศจิกำยน 2554 บริษัทได้เร่งรดักระบวนการพิจารณาคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยขอ
คัดค้าน  การที่สถาบันอนุญาโตตุลาการจะอนุญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันค่าป่วยการ
อนุญาโตตุลาการออกไป เนื่องจากเหน็ว่า ส านักงานปลดัฯ มเีจตนาประวงิเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงนิ
ประกนัมาแลว้มากถึง 23 ครัง้ เป็นเวลายาวนานถึงสองปีเศษ จงึไม่มเีหตุผลสมควรที่จะอนุญาตให้ขยายเวลา
ออกไปอกี 
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วนัที่ 2 ธนัวำคม 2554 ส านักงานปลดัฯ ได้ยื่นค าร้องขอขยายเวลาวางเงนิประกนัฯ (ครัง้ที่ 24) โดยอ้างถึง
หนังสอืขอขยายเวลาวางเงนิประกนัฯ (ครัง้ที่ 23) ที่ นร.1306/7334 ลงวนัที ่22 กนัยายน 2554 ซึ่ง ส านักงาน
ปลดัฯ ไดข้อขยายเวลาวางเงนิประกนัออกไป อกี 60 วนั นบัจากวนัที ่28 กนัยายน 2554 

 
วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2554 สถาบนัอนุญาโตตุลาการนัดหมายคู่พพิาทมาเจรจาไกล่เกลีย่ท าความตกลงกนั โดยมี
มติที่เสนอให้ทัง้สองฝ่ายพิจารณา คือ การชะลอการด าเนินขอ้พิพาทที่ 1/2550 ออกไปก่อนเพื่อรอผลของข้อ
พิพาทที่ 46/2550 เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงกันกับ ข้อพิพาทที่ 46/2550 และข้อพิพาทที่ 46/2550 มี
เน้ือหาครอบคลุมประเดน็การตคีวามค่าปรบัในขอ้พพิาทที ่1/2550 ดว้ย อกีทัง้การรวมคดทีัง้สองเป็นไปไดย้าก 
โดยยงัคงมขีอ้โต้แย้งเรื่องอตัราการวางเงนิค่าป่วยการ อกีทัง้สองฝ่ายไม่ประสงค์ขอถอนค าเสนอขอ้พพิาทที ่
1/2550 นอกจากนี้ เพื่อใหข้อ้พพิาทที ่46/2550 ด าเนินกระบวนการต่อไปได ้จงึเสนอใหท้ัง้สองฝ่ายไปพจิารณา
การวางเงนิประกนัค่าป่วยการในคด ี46/2550 ฝ่ายละ 10,000,000 บาท 
 
วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2554 ส านกังานปลดัฯ มหีนังสอืขอชะลอการด าเนินขอ้พพิาทที ่1/2550 ออกไปก่อนเพื่อรอ
ผลขอ้พพิาทที ่46/2550 ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการ เสนอมา 

 
วนัท่ี 17 มกรำคม 2555 บรษิทัไดม้หีนังสอืขอชะลอการด าเนินขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 เพื่อรอผลของ
ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่46/2550 ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการ เสนอมา ต่อมา สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้ี
ค าสัง่ ให้ชะลอการด าเนินขอ้พิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ตามที่บรษิัท และ ส านักงานปลดัฯ เสนอไป และ     
ในวนัเดียวกนั ส านักงานปลดัฯได้วางเงนิค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 
จ านวน 100,000 บาท และวางเงนิค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการของขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 46/2550 จ านวน 
10,000,000 บาท พรอ้มทัง้วางเงนิค่าใชจ้่ายของทัง้สองคด ีคดลีะ 15,000 บาท 
 
วนัท่ี 20 มกรำคม 2555 บรษิัทไดว้างเงนิค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการของขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 46/2550                     
เพิม่อกี 4,587,160.21 บาท รวมเป็น 10,000,000 บาท ตามทีส่ถาบนัอนุญาโตตุลาการแจง้มา 
 
วนัท่ี 13 กนัยำยน 2555 สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้หีนงัสอืถงึบรษิทัและส านกังานปลดัฯ เพื่อแจง้ประวตัขิอง
อนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่าย โดยแจ้งว่าหากบรษิัท หรอื ส านักงานปลดัฯ ประสงค์จะคดัค้านคุณสมบตัิของ
อนุญาโตตุลาการอีกฝ่ายหนึ่ งให้ยื่นค าคัดค้านเป็นหนังสือแสดงเหตุแห่งการคัดค้านมายังสถาบัน
อนุญาโตตุลาการภายในเวลาทีก่ าหนด ต่อมาเมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน 2555 บรษิทัไดด้ าเนินการยื่นค ารอ้งแจง้
ความประสงค์ไม่คดัค้านคุณสมบตัิของอนุญาโตตุลาการฝ่ายส านักงานปลดัฯ ต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
สถาบนัอนุญาโตตุลาการจงึด าเนินการแจ้งต่ออนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายรบัทราบ  และด าเนินกระบวนการ
พจิารณาต่อไป 
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วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายได้ร่วมกันคดัเลือกรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะ
แต่งตัง้เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยวธิีการที่สถาบนัอนุญาโตตุลาการก าหนดให้มคีวามพงึพอใจตรงกนั
สงูสุดใหแ้ต่งตัง้เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งสถาบนัอนุญาโตตุลาการไดท้าบทามบุคคลท่านหนึ่ง และ
ได้ตอบรบัเป็นประธานอนุญาโตตุลาการแล้วพร้อมแนบประวตัิอนุญาโตตุลาการส าหรบัการขึ้นทะเบียนให้       
ทัง้สองฝ่ายทราบ  หากฝ่ายใดมขีอ้คดัคา้น ขอใหย้ื่นหนงัสอืแสดงเหตุแห่งการคดัคา้นภายใน 15 วนั 
 
วนัท่ี 12 มิถนุำยน 2556 อยัการผูร้บัมอบอ านาจฝ่ายส านักงานปลดัฯ ขอขยายเวลาการพจิารณาว่าจะคดัคา้น
ประธานคณะอนุญาโตตุลาการหรอืไม่ และสถาบนัอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาออกไป 15 วนั  
 
วนัท่ี 28 มิถนุำยน 2556 อยัการผูร้บัมอบอ านาจฝ่ายส านักงานปลดัฯ แถลงว่า ส านักงานปลดัฯ ไม่มขีอ้คดัคา้น
ประธานคณะอนุญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสทิธกิารคดัคา้นไวใ้นภายภาคหน้า หากตรวจสอบพบ
เหตุอนัท าใหส้ามารถคดัคา้นประธานอนุญาโตตุลาการได ้ 
 
วนัท่ี 19 สิงหำคม 2556 อยัการผูร้บัมอบอ านาจฝ่ายส านกังานปลดัฯ ยื่นค ารอ้งต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการว่ามี
ข้อมูลและข้อเท็จจริงตามแบบประวตัิยังไม่แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริงข องประธาน
อนุญาโตตุลาการเพิม่เตมิ 
 
วนัท่ี 20 กนัยำยน 2556 ประธานคณะอนุญาโตตุลาการได้ชี้แจงรายละเอยีดเพิ่มเติมตามที่อยัการผู้รบัมอบ
อ านาจฝ่ายส านักงานปลดัฯ สอบถาม โดยสรุปประธานอนุญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุตร ไม่เคยถือหุ้นและ /
หรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทัผูเ้รยีกรอ้งกรณีใด ๆ มาก่อนทัง้สิน้  
 
วนัท่ี 8 ตุลำคม 2556  อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัทผู้เรยีกร้องได้ชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจรงิเพิ่มเติมตามที่
อยัการผู้รบัมอบอ านาจฝ่าย ส านักงานปลดัฯ ขอให้ชี้แจงเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาใหม่ว่า จะคดัค้าน
อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัหรอืไม่ 
 
วนัท่ี 16 ตลุำคม 2556 บรษิทัไดร้อ้งขอความเป็นธรรมในการเร่งรดัการด าเนินกระบวนการพจิารณาขอ้พพิาทที ่
46/2550 ต่ออยัการสูงสุด เนื่องจากไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทตัง้แต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบนัรวมเป็นระยะเวลา
มากกว่า 6 ปี แต่ขอ้พพิาทยงัไมส่ามารถเขา้สูก่ระบวนการพจิารณาขอ้พพิาทแหง่คดไีด ้จงึขอใหพ้นกังานอยัการ
ผูร้บัมอบอ านาจฝ่ายส านกังานปลดัฯ ด าเนินกระบวนพจิารณาไปในทางทีถู่กต้องเป็นธรรม เพื่อใหก้ารพจิารณา
วนิิจฉยัชีข้าดสามารถเริม่ตน้และเสรจ็สิน้ตามทีก่ฎหมายก าหนดต่อไป 
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วนัท่ี 28 ธันวำคม 2556 ส านักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการได้ส่งหนังสือแจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 
ธนัวาคม 2556 ส านักงานปลดัฯ ได้มีหนังสอืขอคดัค้านประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่าย
บรษิัทในการด าเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในชัน้นี้ และขอให้มกีารตัง้อนุญาโตตุลาการแทนตาม
ขัน้ตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป 
 
วนัท่ี 14 มกรำคม 2557 บรษิัทได้รบัหนังสอืแจ้งจากส านักระงบัขอ้พพิาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการว่า เมื่อ
วนัที ่6 มกราคม 2557 ประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั ไดม้หีนงัสอืขอลาออกจากการ
เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ ในขอ้พพิาท ระหว่าง บรษิทัและ ส านกังานปลดัฯ 
 
วนัท่ี 22 มกรำคม 2557 บรษิัทได้รบัหนังสอืแจ้งจากส านักระงับขอ้พพิาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการว่าเมื่อ
วนัที ่15 มกราคม 2557 อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั ไดม้หีนงัสอืขอลาออกจากการเป็นอนุญาโตตุลาการในขอ้
พพิาท ระหว่างบรษิัทและส านักงานปลดัฯ และส านักระงบัขอ้พิพาทฯ สถาบนัอนุญาโตตุลาการได้มคี าสัง่ให้
บรษิทัด าเนินการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุญาโตตุลาการคนเดมิทีถ่อนตวั 
 
วนัท่ี 21 มีนำคม 2557 บรษิัทได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอแต่งตัง้ ศ.พิเศษ ดร. กมลชยั รตันสกาววงศ์ เป็น
อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั ซึง่หากส านกังานปลดัฯ ตรวจสอบแลว้ไม่เหน็ดว้ย ใหใ้ชส้ทิธคิดัคา้นภายใน 30 วนั  
นับแต่วนัที่ ส านักงานปลดัฯ ไดร้บัหนังสอืของส านักระงบัขอ้พพิาท หลงัจากนัน้ ส านักงานปลดัฯ ได้มกีารขอ
ขยายระยะเวลาคดัคา้นอนุญาโตตุลาการออกไป 2 ครัง้ 
 
วนัท่ี 20 พฤษภำคม 2557 ส านักงานปลดัฯ ได้ขอขยายระยะเวลาคดัคา้นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทัออกไป
อกี     30 วนั สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดอ้นุญาตใหข้ยายเวลาจนถงึวนัที ่11 มถุินายน 2557  
 
วนัท่ี 10 มิถนุำยน 2557 อยัการผูร้บัมอบอ านาจฝ่ายส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีมหีนังสอืถึงสถาบนั
อนุญาโตตุลาการขอขยายระยะเวลายื่นคดัค้านอนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิัทออกไปอีก 30 วนั และวนัที่ 26 
มถุินายน 2557 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมหีนังสอืแจ้งบรษิัทกรณีมีค าสัง่อนุญาตให้ ส านักงานปลดัฯ ขยาย
ระยะเวลายื่นค าคดัคา้นอนุญาโตตุลาการออกไปถงึวนัที ่11 กรกฎาคม 2557 
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วนัท่ี 8 กรกฎำคม 2557 สถาบนัอนุญาโตตุลาการไดม้หีนังสอืแจง้มายงับรษิทัว่า เมื่อวนัที ่26 มถุินายน 2557 
ส านักงานปลดัฯ ได้ยื่นค าแถลงว่าไม่ประสงคจ์ะคดัค้านอนุญาโตตุลาการของฝ่ายบรษิทั แต่สงวนสทิธคิดัคา้น
หากตรวจพบเหตุอนัท าให้สามารถคดัค้านได้ในภายหลงั และทางสถาบนัอนุญาโตตุลาการได้ก าหนดวนัให้
อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัทเสนอรายชื่อประธานอนุญาโตตุลาการคนกลาง จ านวน 3 คน ภายในวนัที่ 15 
สงิหาคม 2557 ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารแต่งตัง้ประธานอนุญาโตตุลาการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทนายความ
จะท าหนงัสอืไปยงัสถาบนัอนุญาโตตุลาการเสนอรายชื่อประธานอนุญาโตตุลาการใหม่ทัง้หมด เพื่อป้องกนัไม่ให้
แต่ละฝ่ายทราบไดว้่ารายชื่อใดถูกเสนอโดยคู่พพิาทอกีฝ่ายหนึ่ง 
 
วนัท่ี 8 สิงหำคม 2557 บรษิัทได้ยื่นค าร้องขอสอบถามความคบืหน้าของขอ้พิพาทเนื่องจากได้ยื่นขอ้พิพาท
ตัง้แต่ปี 2550 ตราบถึงปัจจุบนัรวมเป็นระยะเวลามากกว่า 7 ปี แต่ขอ้พิพาทยงัไม่สามารถเขา้สู่กระบวนการ
พจิารณาขอ้พพิาทแห่งคดไีด ้จงึขอใหส้ านกังานระงบัขอ้พพิาทอนุญาโตตุลาการกรุณาก าชบัฝ่าย ส านกังานปลดั
ฯ ใหด้ าเนินคดขีอ้พพิาทดว้ยความรวดเรว็ เพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิรรม 
 
วนัท่ี 12 กนัยำยน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการทัง้สองฝ่ายไดร้่วมกนัคดัเลอืกรายชื่อบุคคลทีป่ระสงคจ์ะแต่งตัง้
เป็นประธานอนุญาโตตุลาการ และไดร้บัการตอบรบัเป็นประธานอนุญาโตตุลาการจากผูถู้กทาบทามแลว้  
 
วนัท่ี 12 ธนัวำคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการได้แต่งตัง้ประธานคณะอนุญาโตตุลาการอย่างเป็นทางการแลว้ 
คณะอนุญาโตตุลาการจงึไดก้ าหนดประเดน็ขอ้พพิาทและภาระการพสิจูน์ กระบวนพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการ 
และวนันดัสบืพยานของคู่พพิาททัง้สองฝ่ายในปี 2558 
 
วนัท่ี 2 มีนำคม 2558 บรษิัทได้ยื่นค าร้องขอถอนค าเสนอข้อพิพาทที่ 1/2550 เนื่องจากข้อพิพาทที่ 46/2550 มี
ประเดน็ขอ้พพิาททีค่รอบคลุมถงึประเดน็ขอ้พพิาทที ่1/2550 และขอ้พพิาทที ่1/2550 เป็นขอ้พพิาททีเ่กดิขึน้ก่อนที่
ส านักงานปลดัฯ จะใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาอนุญาตให้ด าเนินการ จงึไม่จ าเป็นที่จะต้องด าเนินคดใีนขอ้พิพาทที ่
1/2550 อีกต่อไป รวมทัง้ขอให้มีค าสัง่คืนค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการให้แก่บรษิัทเป็นกรณีพิเศษ โดยสถาบัน
อนุญาโตตุลาการไดม้คี าสัง่ว่า หาก ส านกังานปลดัฯ  ประสงคท์ีจ่ะคดัคา้นใหด้ าเนินการยื่นค าคดัคา้นภายใน 15 วนั 
มฉิะนัน้ถอืว่าไม่คดัคา้นและจะไดม้คี าสัง่ต่อไป 
 
วนัท่ี 3 เมษำยน 2558 ส านักงานปลดัฯ ยื่นหนังสอืแจง้ขอขยายระยะเวลายื่นค าคดัคา้นค ารอ้งขอถอนค าเสนอขอ้
พพิาทที ่1/2550 ออกไป 30 วนั 
 
วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2558 พนักงานอยัการผู้รบัมอบอ านาจของส านักงานปลดัฯ ยื่นค ารอ้งขอคดัค้านการถอนค า
เสนอขอ้พพิาทที ่1/2550 และบรษิทัเริม่น าพยานเขา้สบืในขอ้พพิาทที ่46/2550 รวมทัง้สิน้จ านวน 6 ปาก โดยเสรจ็
สิน้เมื่อวนัที ่12 มถุินายน 2558 
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วนัท่ี 19 มิถนุำยน 2558 พนักงานอยัการผูร้บัมอบอ านาจของส านักงานปลดัฯ เริม่น าพยานเขา้สบืในขอ้พพิาทที ่
46/2550 รวมทัง้สิน้จ านวน 8 ปาก โดยเสรจ็สิน้เมื่อ 15 กนัยายน 2558 

 
วนัท่ี 15 กนัยำยน 2558 เสรจ็สิน้การสบืพยานของคู่พพิาททัง้สองฝ่ายในขอ้พพิาทที ่46/2550 
 
วนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2558 บรษิทัและส านกังานปลดัฯ  ยื่นค าแถลงการณ์ปิดคดใีนขอ้พพิาทที ่46/2550 
 
วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2559 บรษิัทไดร้บัส าเนาค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้ม ี
ค าชีข้าดเมื่อวนัที ่14 มกราคม 2559 ในขอ้พพิาทหมายเลขด าที่ 46/2550 เป็นขอ้พพิาทหมายเลขแดงที ่1/2559 
ระหว่างบรษิทักบัส านกังานปลดัฯ เกีย่วกบั การบอกเลกิสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินการของส านกังานปลดัฯ นัน้ชอบ
ดว้ยกฎหมายหรอืไม่ และเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากการบอกเลกิสญัญามชิอบ โดยค าชีข้าดสรุปไดด้งันี้ 

1. การบอกเลกิสญัญาอนุญาตใหด้ าเนินงานของส านกังานปลดัฯ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
2. ใหส้ านกังานปลดัฯ ช าระค่าเสยีหายแก่บรษิทั เป็นเงนิ 2,890 ลา้นบาท 
3. ตามที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาเมื่อวันที่  13 ธันวาคม 2549 ให้เพิกถอนค าชี้ขาดของคณะ

อนุญาโตตุลาการ ลงวนัที่ 30 มกราคม 2547 ทัง้ฉบบั มผีลท าให้บรษิัทต้องกลบัมาปฏบิตัิตามสญัญา
อนุญาตให้ด าเนินการ โดยจะต้องช าระค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรอืค่าอนุญาตให้ด าเนินงานส่วนต่าง 
พรอ้มดอกเบีย้ เป็นเงนิรวม 2,890 ลา้นบาท 

บรษิทัและส านกังานปลดัฯ ต่างฝ่ายต่างมหีน้าทีจ่ะต้องช าระหนี้ใหแ้ก่กนัเป็นเงนิ 2,890 ลา้นบาท เท่ากนั สามารถ
น ามาหกักลบลบกนัแล้วต่างไม่ต้องช าระหนี้ต่อกนั ค าขออื่นของบรษิัทและส านักงานปลดัฯ นัน้ ไม่ให้ตามที่ขอ     
ใหย้กเสยี 
 
วนัท่ี 29 เมษำยน 2559 ส านักงานปลดัฯ  ไดย้ื่นค ารอ้งคดัค้านค าชีข้าดในขอ้พพิาทหมายเลขแดงที่ 1/2559 ของ
คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง 
 
วนัท่ี 28 กรกฎำคม 2559 ข้อพิพาทที่ 1/2550 ได้เข้าสู่กระบวนการแต่งตัง้คณะอนุญาตโตตุลาการและก าหนด
กระบวนการพจิารณาชัน้อนุญาโตตุลาการ 
 
วนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2559 ศาลปกครองกลางได้มีค าสัง่รบัค าร้องคดัค้านค าชี้ขาดในข้อพิพาทหมายเลขแดงที ่
1/2559 เป็นคดหีมายเลขด าที ่620/2559 
 
วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2560 บรษิทัยื่นค ารอ้งต่อส านักงานอนุญาโตตุลาการ โดยบรษิทัไม่ประสงคว์างเงนิประกนัและ
ไม่ประสงคด์ าเนินขอ้พพิาทที ่1/2550 อกีต่อไป 
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วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2560 บรษิทัไดย้ื่นค าใหก้ารในคดหีมายเลขด าที ่620/2559 ต่อศาลปกครองกลาง 
 
วนัท่ี 21 กนัยำยน 2560 ส านักงานปลดัฯ ไดย้ื่นค าคดัคา้นค าใหก้ารของบรษิทัในคดหีมายเลขด าที ่620/2559 ต่อ
ศาลปกครองกลาง 
 
วนัท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทยื่นค าให้การเพิ่มเติมในคดีหมายเลขด าที่ 620/2559 เพื่อแก้ค าคัดค้านของ
ส านกังานปลดัฯ ต่อศาลปกครองกลาง 
 
วนัท่ี 24 กรกฎำคม 2561 ส านกังานปลดัฯ ยื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลาง ขอใหม้คี าสัง่ตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่าย
บริษัทในข้อพิพาทหมายเลขด าที่  1/2550 ตามที่ส านักงานปลัดฯ ได้รับหนังสือแจ้งค าสัง่จากสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ใหส้ านักงานปลดัฯ ยื่นค ารอ้งต่อศาลทีม่เีขตอ านาจ เพื่อขอตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิัท ใน
คดหีมายเลขด าที ่1466/2561 
 
วนัท่ี 25 ตลุำคม 2561 บรษิทัไดร้บัค าสัง่ตัง้อนุญาโตตุลาการในขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 โดยศาลปกครอง
กลางไดม้คี าสัง่ลงวนัที ่18 ตุลาคม 2561 แต่งตัง้บุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการของบรษิทั 
 
วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมีค าสัง่ให้ชะลอกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทหมายเลขด าที ่
1/2550 ไวจ้นกว่าศาลปกครองจะมคี าพพิากษาถงึทีส่ดุในคดหีมายเลขด าที ่620/2559 
 
วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2561 บรษิทัยื่นค าแถลงคดัคา้นการแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ 
แต่สถาบนัอนุญาโตตุลาการใหร้อเสนอค าแถลงของบรษิทัหลงัจากมกีารตัง้คณะอนุญาโตตุลาการแลว้ 

วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2561 บรษิทัยื่นอุทธรณ์ค าสัง่ของศาลปกครองกลางทีแ่ต่งตัง้บุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการ
ของบรษิทั ในคดหีมายเลขด าที ่1466/2561 (คดหีมายเลขแดงที ่2104/2561) ต่อศาลปกครองสงูสดุ 

วัน ท่ี  25 กันยำยน  2562 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าสัง่ ในคดีหมาย เลขแดงที่  2104/2561 ที่ ให้ตั ้ง
อนุญาโตตุลาการของบรษิทั โดยกลบัค าสัง่ของศาลปกครองกลางใหย้กค ารอ้งของส านกังานปลดัฯ และวนิิจฉัย
ว่า ขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 ไม่ใช่ขอ้พพิาททีจ่ะเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการได ้จงึเป็นกรณีทีไ่ม่มเีหตุ
ให้ต้องยื่นค าร้องขอตัง้อนุญาโตตุลาการ ซึ่งต่อมาวนัที่ 8 ตุลาคม 2562 สถาบนัอนุญาโตตุลาการมีค าสัง่ให้
จ าหน่ายขอ้พพิาทหมายเลขด าที ่1/2550 ออกจากระบบแลว้ 

ขณะนี้คดหีมายเลขด าที ่620/2559 ยงัคงอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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(ข) การบนัทึกบญัชีกรณีข้อพิพาทและคดีความระหว่างบริษทักบัส านักงานปลดัฯ 
 
เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2559 บรษิัทไดร้บัส าเนาค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึง่คณะอนุญาโตตุลาการได้ม ี       
ค าชีข้าดเมื่อวนัที ่14 มกราคม 2559 โดยสรุปไวต้ามทีป่รากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ที ่18.2 (ก) 
 
ค าชีข้าดมผีลเป็นที่สุดและผูกพนั บรษิัท และ ส านักงานปลดัฯ แต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจใชส้ทิธยิื่นค ารอ้งต่อศาลที่มี
เขตอ านาจ ขอให้เพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 
ส านักงานปลดัฯ ไดย้ื่นค ารอ้งคดัคา้นค าชีข้าดดงักล่าวต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางไดม้คี าสัง่รบัค า
รอ้งดงักล่าว เป็นคดหีมายเลขด าที ่620/2559 ขณะนี้คดดีงักล่าวอยู่ในกระบวนการทางศาลปกครองกลาง 
 
ในระหว่างปี 2559 บรษิทัไดพ้จิารณาทบทวนประมาณการค่าอนุญาตใหด้ าเนินการส่วนต่างคา้งจ่ายพรอ้มดอกเบีย้
ที่บรษิัทต้องช าระให้แก่ส านักงานปลดัฯ ตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ประกอบกบัความเห็นของที่
ปรกึษากฏหมายอสิระ ซึ่งบรษิัทได้รบัมาในเดือนกรกฎาคม 2559 เห็นว่า ประมาณการหนี้สนิซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัข้อ
พิพาทที่ทางบรษิัทได้ประมาณการและรบัรู้ไว้ในงบการเงินนัน้ มีจ านวนที่สูงเกินกว่าประมาณการหนี้สนิตาม        
ค าชีข้าดฯ ดงันัน้ บรษิทัจงึถอืค าชีข้าดฯ เป็นประมาณการทีด่ทีีส่ดุส าหรบัการบนัทกึบญัช ีและไดป้รบัปรุงประมาณ
การหนี้สนิ โดยปรบัลดรายการบญัชปีระมาณการค่าอนุญาตให้ด าเนินการส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ยลงเหลือ 
จ านวน 2,890 ลา้นบาท   ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2559 เป็นตน้มา 
 

19 สญัญำส ำคญัท่ีท ำกบับุคคลหรอืกิจกำรภำยนอก 
 

ก) วนัที่ 10 กรกฎาคม 2555 บรษิัทได้ท าสญัญาว่าจ้างที่ปรกึษากฏหมายกบับรษิัทแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในงาน
บรกิารให้ค าปรกึษาและด าเนินงานด้านกฏหมาย เป็นเงนิ 5 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิัท
จ่ายค่าบรกิารครบถว้นแลว้ (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561: 4.74 ลา้นบาท)  
 

ข) วนัที่ 4 สงิหาคม 2559 บรษิัทได้ท าสญัญาว่าจ้างที่ปรกึษากฏหมายและทนายความกบับรษิัทแห่งหนึ่ง
เพื่อใหค้ าปรกึษาและด าเนินงานดา้นกฏหมายส าหรบัคดหีมายเลขด าที ่620/2559 ในชัน้ศาลปกครองกลาง
และศาลปกครองสงูสดุ เป็นเงนิ 1 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัจ่ายค่าบรกิารแลว้เป็นเงนิ 0.85 
ล้านบาท (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561: 0.85 ล้านบาท) ส่วนที่เหลือจ่ายตามความคืบหน้าของงานตาม
สญัญา 
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ค) วนัที ่1 มกราคม 2558 บรษิทัไดว้่าจา้งบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม 2 ราย และว่าจา้งธนาคารแห่ง
หนึ่ง เพื่อด าเนินการบรหิารเงนิลงทุนในตราสารหนี้ ตามนโยบายการลงทุนของบรษิทั และเพื่อด าเนินการ
รบัฝากทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการลงทุนในตราสารหนี้ ตามล าดบั โดยมอีายุสญัญา 1 ปี ต่ออายุไดอ้กีคราว
ละ 1 ปี โดยอตัโนมตั ิซึง่บรษิทัจ่ายค่าบรหิารกองทุนในอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนที่
ค านวณไดเ้ป็นรายวนั การช าระค่าธรรมเนียม บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมจะหกัจากกองทุนเป็น
รายไตรมาส และบรษิทัจ่ายค่าบรกิารรบัฝากทรพัยส์นิในอตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัท าการ
สุดท้ายของสปัดาห์และทุกวันสุดท้ายของเดือน โดยค านวณเป็นรายสปัดาห์ การช าระค่าธรรมเนียม 
ธนาคารจะหกัจากกองทุนเป็นรายไตรมาส ทัง้นี้คู่สญัญามสีทิธบิอกเลกิสญัญาไดโ้ดยแจง้ล่วงหน้า 60 วนั 

 

20. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วแต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และวันที่ 15 มีนาคม 2562 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ จ านวน 6 ฉบบั ทีม่ผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีี่
เริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ดงัต่อไปนี้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี เรือ่ง 
ฉบบัที ่32 การแสดงรายการส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรือ่ง 
ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 สญัญาเช่า 
  
กำรตีควำมมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 
เรือ่ง 

ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธ ิ
 ในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่19 การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
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และเมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2562 สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศเกี่ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
จ านวน 46 ฉบบั ทีม่ผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
เป็นต้นไป ซึ่งได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว ทัง้นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้ รบัการ
ปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

อย่างไรก็ตามปัจจุบนับริษัทยงัไม่ได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานดังกล่าวที่ออก เนื่องจากยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ 
ผู้บริหารของบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบตัิกบังบการเงินของ
บริษัท เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเริ่ม
ถือปฏิบตัิ 
 

21  กำรอนุมติังบกำรเงิน 

งบการเงนินี้ไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกงบการเงนิจากคณะกรรมการเมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2563 
 




