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1. ข้อมูลของบริษทั
1.1 ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั
ชื่อบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สถานะปั จจุบนั

ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
เว็บไซต์บริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้

: บริษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน)
: เคยประกอบธุ รกิจสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ระบบยูเอชเอฟ (UHF) ภายใต้
สัญ ญาเข้าร่ว มงานและดํ าเนิ น การสถานี ว ิท ยุโทรทัศ น์ ระบบ ยู เอช
เอฟ (สัญญาเข้าร่วมงานฯ) ในลักษณะ สร้าง-โอน-ดําเนินงาน ทีท่ ํากับ
สํ านั ก งานปลัด สํ า นั ก นายกรัฐ มนตรี (สปน.) ลงวัน ที่ 3 กรกฎาคม
2538 เป็ นระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 โดยใช้ช่อื
สถานีโทรทัศน์ ไอทีว ี
: ตัง้ แต่ วันที่ 7 มีน าคม 2550 เวลา 24.00 น. บริษัท จําเป็ น ต้อ งหยุ ด
การประกอบธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ ไอทีว ี สืบเนื่องมาจากการบอกเลิก
สัญ ญาเข้า ร่ ว มงานฯ ของ สปน. และต่ อ มา คณะกรรมการตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย มีม ติให้เพิก ถอนหุ้น สามัญ ของบริษัท
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม
2557 เป็ นต้นไป
: เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 6 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง
จตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
: 0107541000042
: www.itv.co.th
: (66) 2791 1795-6
: (66) 2791 1797
: 7,800,000,000 บาท
: 6,033,487,000 บาท
: 5 บาท
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1.2 ข้อมูลทัวไปบริ
่
ษทั ในเครือ
ชื่อบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สถานะปั จจุบนั
ตัง้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
สัดส่วนการถือหุน้

: บริ ษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จํากัด
: ให้เช่าอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ผลิตรายการโทรทัศน์
ซือ้ /ขาย ลิขสิทธิ ์ภาพยนตร์ และจัดกิจกรรมการตลาดอื่นๆ
: หยุดการดําเนินธุรกิจ
: เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 6 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
: 0105545118984
: (66) 2791 1795-6
: (66) 2791 1797
: 25,000,000 บาท
: 25,000,000 บาท
: 100 บาท
: ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
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1.3 ข้อมูลผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 9 รายแรกของบริษทั ไอทีว ี จํากัด (มหาชน) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จัดทําโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ปรากฎดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน) *
GOLDMAN SACHS & CO
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
นายณฤทธิ ์ เจียอาภา
NORTRUST NOMINEES LTD.
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
นายวินยั คล่องประกิจ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
นายประเสริฐ โลหะวิบลู ทรัพย์

จํานวนหุ้น % ถือหุ้น
638,602,846 52.92
48,720,694
4.04
37,680,810
3.12
26,628,000
2.21
23,117,100
1.92
16,785,990
1.39
8,171,300
0.68
7,280,700
0.60
7,060,000
0.60

* เดิ มชือ่ บริษทั ชิ น คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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2. รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ชื่อ – สกุล

นายสมคิ ด หวังเชิ ดชูวงศ์
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 ครบวาระและถูก
เสนอกลับมาเป็ นกรรมการเป็ นครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2555)

อายุ/ ปี

57

ตําแหน่ ง

ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

-ไม่ม-ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

เนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภาแห่งประเทศไทย
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program 50/2006

ประสบการณ์ ทาํ งาน
2550 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2534 – 2538
2532 – 2533
2525 – 2531
2523 – 2524

ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามบมจ.ไอทีวี
ทนายความ สํานักงานกฎหมาย สุวฒ
ั น์สมคิด
ทนายความ สํานักกฎหมายอุดมวัฒนา
ทนายความ สํานักกฎหมายและธุรกิจ ดร.สุธาบดี สัตต์บุศย์
ทนายความ สํานักกฎหมาย วิคเคอรี่ ประพนธ์ ประมวลและสุธี
ทนายความ สํานักกฎหมายเกรียงศักดิ ์ และสัญญา

ชื่อ - สกุล

นายณิ ทธิ มน หัสดิ นทร ณ อยุธยา

อายุ/ ปี
ตําแหน่ ง

(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 7 มีนาคม 2550 ครบวาระและถูก
เสนอกลับมาเป็ นกรรมการเป็ นครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2556)
57
รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์ ทาํ งาน
2550 – ปั จจุบนั
2541 – ปั จจุบนั
2536 – 2541
2535 – 2536
2525 – 2527
2523 – 2524

-ไม่ม-ี
เนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภาแห่งประเทศไทย
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program 75/2008
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม บมจ. ไอทีวี
ทีป่ รึกษากฎหมายและทนายความ
หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย บจ.อภิทนุ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย บมจ.เงินทุนเอกธนกิจ
หัวหน้าแผนกคดี บจ.สยามยามาฮ่า และบริษทั ในเครือ
พนักงานตรวจสอบและประเมินราคา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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ชื่อ - สกุล
อายุ/ ปี
ตําแหน่ ง
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

เอกสารแนบ 2

นายวิ ชกรพุฒิ รัตนวิ เชียร
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 7 มีนาคม 2550 ครบวาระและถูกเสนอ
กลับมาเป็ นกรรมการอีกเป็ นครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2557 )
55
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั (ดํารงตําแหน่งถึงเดือนมีนาคม 2558)
-ไม่ม-ี
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Director Accreditation Program 75/2008

ประสบการณ์ ทาํ งาน
2550 – มีนาคม 2558
2550 – 2557
2555 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั

กรรมการ และ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั บมจ. ไอทีวี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี
สมาชิก สภาพัฒนาการเมือง
กรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
ทนายความ สํานักกฎหมายอภิบุญ

ชื่อ - สกุล

นายสุเมธี อิ นทร์หนู

อายุ/ ปี
ตําแหน่ ง
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์ ทาํ งาน
2557 – มีนาคม 2558
2550 – 2557
2542 – ปั จจุบนั
2538 – 2542
2535 – 2536
2536 – 2538

(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 7 มีนาคม 2550 ครบวาระและถูก
เสนอกลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 5 เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2557)
47
กรรมการ (ดํารงตําแหน่งถึงเดือนมีนาคม 2558)
-ไม่ม-ี
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Director Accreditation Program 75/2008
กรรมการ บมจ. ไอทีวี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี
ทนายความอิสระ
ทนายความ สํานักงานทนายความธรรมนิตย์
ทนายความ สํานักงานทนายความบุญเสริมและเพือ่ น
ทนายความ สํานักงานทศเทพทนายความ
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ชื่อ - สกุล

เอกสารแนบ 2

นายสมบูรณ์ วงษ์วานิ ช
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2550 ครบวาระและถูก
เสนอกลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2556)

อายุ/ ปี
ตําแหน่ ง
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

47
กรรมการ
-ไม่ม-ี
ปริญญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program 75/2008

ประสบการณ์ ทาํ งาน
2550 – ปั จจุบนั
2550 – 2557
2548 – 2549
2546 – 2548
2542 – 2546
2541 – 2542

กรรมการ บมจ.ไอทีวี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอทีวี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน บจ. บุญรอดเทรดดิง้ อินเตอร์เนชันแนล
่
รับจ้างอิสระในด้านบัญชีและธุรกิจ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัวไป
่ บจ. L.T.U. Apparels
Financial Controller บจ. ฟาติมาบรอดคาสติง้ อินเตอร์เนชันแนล
่

ชื่อ - สกุล

นางรัตนาพร นามมนตรี

อายุ/ ปี
ตําแหน่ ง
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์ ทาํ งาน
2550 – ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2550 ครบวาระ
และถูกเสนอกลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2557)
49
กรรมการและกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม
0.0575
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Accreditation Program 75/2008
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม บมจ.ไอทีว ี
กรรมการ บจ. เค.อาร์.อินโฟเทค
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นายวุฒิพร เดี่ยวพานิ ช

ชื่อ - สกุล
อายุ/ ปี
ตําแหน่ ง
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์ ทาํ งาน
2551 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2540 - ปั จจุบนั
2534 - ปั จจุบนั

(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2551 ครบวาระ
และถูกเสนอกลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2556)
62
กรรมการ
0.0124
ปริญญาโท สังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Accreditation Program 75/2008

นายณิ ทธิ มน หัสดิ นทร ณ อยุธยา

นายวิ ชกรพุฒิ รัตนวิ เชียร

นายสุเมธี อิ นทร์หนู

นายสมบูรณ์ วงษ์วานิ ช

นางรัตนาพร นามมนตรี

นายวุฒิพร เดี่ยวพานิ ช

กรรมการ บมจ. ไอทีว ี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ สมาคมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคไทย
นายกสมาคมสิทธิผบู้ ริโภค
กรรมการ บจ. วีคอมเทค
อุปนายกและกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมป์
กรรมการและผูจ้ ดั การทัวไป
่ บจ. วรจักรอินเตอร์เนชันแนล
่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บจ. เจ็บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น (ประเทศไทย)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บจ. ไซม์ดาร์บ้ี (ประเทศไทย)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย หสน.บีกริมแอนด์โก

นายสมคิ ด หวังเชิ ดชูวงศ์

2530 – 2540
2527 – 2530
2524 – 2527
2522 – 2524
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร















ประวัติการทําผิ ดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ ผา่ นมา















 = ไม่มี  = มี

หน้า 7

รายงานประจําปี 2557

เอกสารแนบ 2

3. ตารางการถือหุ้นในบริ ษทั และบริ ษทั ในเครือของกรรมการ

รายชื่อ

บริษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน)

บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จํากัด

จํานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

จํานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

ตําแหน่ ง
31 ธ.ค. 56

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
2. นายณิทธิมน หัสดินทร
ณ อยุธยา
3. นายวิชกรพุฒ ิ รัตนวิเชียร
4. นายสุเมธี อินทร์หนู
5. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช
6. นางรัตนาพร นามมนตรี
7. นายวุฒพิ ร เดีย่ วพานิช

ประธานคณะกรรมการบริษทั
รองประธานคณะกรรมการ
บริษทั
กรรมการและเลขานุ การ
คณะกรรมการบริษทั
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเปลีย่ นแปลงในปี 2557

-

เพิม่ ขึน้
-

ลดลง
-

-

-

694,000
150,000

31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56

การเปลีย่ นแปลงในปี 2557

ลดลง
-

31 ธ.ค. 57

-

-

เพิม่ ขึน้
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

694,000
150,000

-

-

-

-

-
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4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ในปี 2557 ทีผ่ ่านมาคณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทัง้ สิน้ จํานวน 5 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการบริษทั มีดงั นี้
ชื่อ
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
2. นายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา
3. นายวิชกรพุฒ ิ รัตนวิเชียร
4. นายสุเมธี อินทร์หนู
5. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช
6. นางรัตนาพร นามมนตรี
7. นายวุฒพิ ร เดีย่ วพานิช

จํานวนครัง้ การประชุม
ในระหว่างทีด่ ํารงตําแหน่ ง
5
5
5
5
5
5
5

จํานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
5
5
5
5
5
5
5

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ในปี 2557 มีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
2. นายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา
3. นายวิชกรพุฒ ิ รัตนวิเชียร
4. นายสุเมธี อินทร์หนู
5. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช
6. นางรัตนาพร นามมนตรี
7. นายวุฒพิ ร เดีย่ วพานิช
รวมทัง้ สิน้

จํานวนเงิ น (บาท)
960,000
840,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
4,800,000
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6. พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ
บริษั ท ไอที ว ี จํ า กั ด (มหาชน) (บริษั ท ) เดิ ม ชื่ อ บริษั ท สยามอิ น โฟเทนเมนท์ จํ า กัด ก่ อ ตั ง้ เมื่อ วัน ที่
9 พฤษภาคม 2538 ด้วยทุ นจดทะเบียน 250 ล้านบาท และเพิ่มทุ นเป็ น 1,000 ล้านบาทในปี เดียวกัน โดยกลุ่ ม
บริษัทสยามทีวแี อนด์คอมมิวนิ เคชันส์
่ จํากัด นํ าโดยธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจาก
สปน. ให้ เป็ น ผู้ดํ าเนิ นงานสถานี โทรทัศ น์ ภ ายใต้ส ัญ ญาเข้าร่ว มงานและดํ าเนิ น การสถานี ว ิท ยุ โ ทรทัศ น์ ระบบ
ยูเอชเอฟ (UHF – Ultra High Frequency) (สัญ ญาเข้าร่วมงานฯ) เป็ นระยะเวลา 30 ปี เริม่ ออกอากาศอย่างเป็ น
ทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 ในปี 2541 ได้เปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ น บริษทั ไอทีว ี จํากัด (มหาชน) บริษทั มีการ
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ในระยะทีผ่ ่านมา ดังนี้
ปี 2538

กลุ่มบริษทั สยามทีวแี อนด์คอมมิวนิเคชันส์
่ จํากัด นําโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้รบั
อนุ มตั ิให้เป็ นผู้ดําเนิ นงานโครงการโทรทัศน์ ช่องใหม่ระบบยูเอชเอฟจาก สปน. โดยได้ก่อตัง้ บริษัท
สยามอินโฟเทนเมนท์ จํากัด เพื่อลงนามในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2538

ปี 2539

บริษั ท ได้ ดํ าเนิ น การจัด ตัง้ สถานี ว ิท ยุ โทรทัศ น์ แ ละได้ เริ่ม ออกอากาศอย่ างเป็ นทางการเมื่อ วัน ที่
1 กรกฎาคม 2539

ปี 2540

บริษัทได้ติดตัง้ สถานีส่งเพิ่มเติมที่อาคารเนชัน่ ถนนบางนา-ตราด และอาคารสินสาทร ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริการในกรุงเทพฯและปริมณฑลบางส่วน

ปี 2541

บริษั ท มี ส ถานี ส่ ง รวมทั ง้ สิ้ น 36 สถานี สามารถให้ บ ริก ารครอบคลุ ม พื้ น ที่ บ ริเ วณภาคกลาง
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคตะวัน ออกและภาคใต้ ข องประเทศไทยเพีย งบางจัง หวัด เท่ า นั ้น
นอกจากนี้ บริษทั ได้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน ให้เป็ นไปตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ และได้เปลีย่ น
ชื่อบริษทั เป็ น บริษทั ไอทีว ี จํากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2541

ปี 2542

บริษั ท ได้ ติ ด ตั ง้ สถานี ส่ ง บนอาคารใบหยก 2 มีข นาดกํ าลัง ส่ ง ออกอากาศสู ง สุ ด 1,000 กิ โลวัต ต์
สามารถให้ บ ริก ารในรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุ มพื้นที่ท ัว่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
รวมทัง้ จังหวัดในภาคกลาง

ปี 2543

คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ ในเรือ่ งข้อจํากัดการโอนหุน้ ของบริษทั ให้
สอดคล้อ งกับพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย
ซึง่ คู่สญ
ั ญาได้ลงนามแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเข้าร่วมงานฯในเรือ่ งข้อจํากัดการโอนหุน้ และการขยายเวลา
ชํ า ระผลตอบแทนงวดแรก เมื่อ วัน ที่ 25 เมษายน 2543 ซึ่ง ตัง้ แต่ ว ัน ที่บ ริษั ท ได้ จ ดั ตัง้ ขึ้น จนถึง
วันทีม่ กี ารลงนามแก้ไขสัญญาดังกล่าว มีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หุ้นและกรรมการของบริษทั
หลายครัง้
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ต่อมาในปลายเดือนมิถนุ ายน 2543 บริษทั ได้ปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุน โดยการเพิม่ ทุนของ
ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํา กัด (มหาชน) และบริษั ท ชิน คอร์ป อเรชัน่ จํา กัด (มหาชน) (ปั จ จุ บ ัน
เปลี่ยนชื่อ เป็ น บริษัท อิน ทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)) (อิน ทัช) จํานวน 55 ล้านหุ้น ราคาหุ้น ละ
10 บาท รวมจํานวน 550 ล้านบาท โดยมีสดั ส่วนของทุนที่เพิ่มแต่ ละฝ่ าย จํานวน 288.71 ล้านบาท
และ 261.29 ล้านบาทตามลําดับ รวมเป็ นทุนชําระแล้ว 1,550 ล้านบาท และได้มกี ารลดทุนจดทะเบียน
และทุนชําระแล้วลงเหลือ 387.5 ล้านบาท
18 กันยายน 2543 บริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 387.5 ล้านบาท เป็ น 4,500 ล้านบาท โดยมีทุน
ชําระแล้ว 4,250 ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2543 ได้มกี ารเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน) และ อินทัชในราคาหุ้นละ 8.7692 บาท โดยมีส ดั ส่ว นของทุ นที่เพิ่ม
แต่ละฝ่ าย จํานวน 464.15 ล้านบาท และ 420.1 ล้านบาทตามลําดับ และต่อมาในเดือนธันวาคม 2543
ได้ข ายหุ้น เพิ่ม ทุ น อีก ครัง้ ให้ แ ก่ ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์ จํากัด (มหาชน) และ อิน ทัช ในราคาหุ้น ละ
8.7692 บาท โดยมีสดั ส่วนของทุนทีเ่ พิม่ แต่ละฝ่ าย จํานวน 1,526.73 ล้านบาท และ 976.11 ล้านบาท
ตามลําดับ รวมเป็ นทุนชําระแล้วทัง้ สิน้ 4,250 ล้านบาท
1 กันยายน 2543 สถานี ฯ ได้ขยายเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการเป็ น 24 ชัวโมง
่
นอกจากนี้
ในปี 2543 บริษัทได้ติด ตัง้ สถานี ส่งเพื่อ เสริมจุด บอดอีก 4 สถานี เพิ่มเติมจากสถานี เครือ ข่ายหลัก
36 สถานี รวมเป็ นสถานีส่งทัง้ สิ้น 40 สถานี ครอบคลุมประชากรที่สามารถรับชมได้ประมาณร้อยละ
97 ของประชากรทัง้ หมดในประเทศไทย
ปี 2544

13 พฤศจิ ก ายน 2544 อินทัชได้ต กลงซื้อ หุ้ น สามัญ ของบริษัท จากธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํา กัด
(มหาชน) จํานวน 106,250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.6573 บาท รวมทัง้ ได้เสนอซื้อหุ้นสามัญ ของ
บริษทั จากผูถ้ อื หุน้ รายอื่นในราคาเดียวกัน เป็ นผลให้ อินทัชเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทส่ี ุด ต่อมาทีป่ ระชุม
วิส ามัญ ผู้ ถือ หุ้ น ครัง้ ที่ 1/2544 ได้ม ีม ติเปลี่ย นแปลงมูล ค่ าที่ต ราไว้ต่ อ หุ้ น จากเดิม 10 บาทต่ อ หุ้ น
เป็ น 5 บาทต่ อ หุ้ น ทํ า ให้ หุ้ น ทัง้ หมดของบริษัท เพิ่ม เป็ น 1,200 ล้า นหุ้ น โดยเป็ นหุ้ น ที่ชํ า ระแล้ว
850 ล้านหุน้

ปี 2545

27 กุมภาพันธ์ ถึ ง 1 มี น าคม 2545 บริษัทเสนอขายหุ้นแก่ ประชาชนทัวไป
่ จํานวน 300 ล้านหุ้น
ในราคาหุ้ น ละ 6 บาท และในวัน ที่ 13 มีน าคม 2545 บริษั ท ได้ เ ข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรัพ ย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยทุนชําระแล้ว 5,750 ล้านบาท
เมื่ อ วั น ที่ 11 พ ฤศ จิ กายน 2545 ได้ จ ั ด ตั ้ง บริ ษั ท ย่ อ ย คื อ บริษั ท อาร์ ต แวร์ มี เ ดี ย จํ า กั ด
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และการถ่าย
ภาพยนตร์ ผลิต รายการโทรทัศ น์ ซื้อ /ขาย ลิข สิท ธิภ์ าพยนตร์ และจัด กิ จ กรรมการตลาดอื่น ๆ
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ด้วยทุ นจดทะเบียน 1 ล้านบาท จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่คดิ เป็ นร้อยละ 99.93 ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
ปี 2546

16 มกราคม 2546 ได้เพิม่ ทุนในบริษัท อาร์ตแวร์ มีเดีย จํากัด จาก 1 ล้านบาท เป็ น 20 ล้านบาท
โดยมีหนุ้ ทัง้ หมด 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท และบริษทั ยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ
99.99 ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
1 กุม ภาพัน ธ์ 2546 บริษัท ได้ ดํ าเนิ น การย้ายสํ านั ก งานรวมทัง้ สตู ด ิโ อ จากอาคารไทยพาณิ ช ย์
ปาร์ค พลาซ่า ไปยังที่ทําการใหม่ ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เพื่อเป็ นการรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจให้มพี น้ื ทีส่ าํ นักงานและสตูดโิ อเพิม่ ขึน้
26 กุมภาพันธ์ 2546 คณะกรรมการบริษทั อนุ มตั กิ ารออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท รวมมูลค่า 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ดั สรร
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั (โครงการ ESOP) ทําให้ทุนจดทะเบียนของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก
1,200 ล้านหุน้ มูลค่า 6,000 ล้านบาท เป็ น 1,260 ล้านหุน้ มูลค่า 6,300 ล้านบาท
16 ธันวาคม 2546 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุ มตั ิให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษัทเป็ น 7,800 ล้าน
บาท แบ่ งออกเป็ น 1,560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ ใหม่ จํานวน
300 ล้านหุน้ จัดสรรเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้กบั พันธมิตรร่วมทุน 2 ราย ได้แก่ นายไตรภพ ลิมปพัทธ์
จํานวน 150 ล้านหุ้น และบริษัท กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (กันตนา) จํานวน 150 ล้านหุ้น ใน
ราคาหุ้น ละ 10 บาท รวมเป็ น เงิน ทัง้ สิ้น 3,000 ล้านบาท อย่ างไรก็ต าม แผนการขายหุ้น เพิ่มทุ น
ดังกล่าวจะสําเร็จหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั ผลการเข้ามาตรวจสอบ (Due Diligence) บริษทั
ทัง้ นี้ หากกันตนาได้เข้าซือ้ หุน้ ดังกล่าวแล้ว กันตนารวมถึงครอบครัวกัลย์จาฤก ตกลงทีจ่ ะไม่ผลิต และ/
หรือไม่เป็ นเจ้าของ และ/หรือ ไม่จดั หารายการต่างๆ ให้กบั สถานีโทรทัศน์ ช่องอื่น ยกเว้นรายการเท่า
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ในต่างประเทศ

ปี 2547

19 มกราคม 2547 การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2547 มีมติอนุ มตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั
ในการจัดสรรหุน้ สามัญใหม่เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้กบั พันธมิตรร่วมทุนดังกล่าว
30 มกราคม 2547 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มคี ําวินิจฉัยชีข้ าดข้อพิพาท ในประเด็นที่ สปน.ไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็ นเหตุให้บริษทั ได้รบั ผลกระทบและให้ สปน.ชดเชยความ
เสียหายให้กบั บริษทั โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
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 ให้ สปน. ชดเชยความเสียหายโดยชําระเงินให้แก่บริษทั จํานวน 20 ล้านบาท
 ให้ปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคหนึ่งโดยในส่วนจํานวน
เงินรับประกันผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ตํ่าให้ปรับลดจากเดิมลงเหลือปี ละ 230 ล้านบาท และ
ปรับลดผลประโยชน์ ตอบแทนเหลืออัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษี
ใดๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างจํานวนเงินที่คํานวณได้ตามอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อน
หักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ กับเงินประกันผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ตํ่า จํานวนใดมากกว่าให้
ชําระตามจํานวนทีม่ ากกว่านัน้ ทัง้ นี้ นับแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2545 เป็ นต้นไป
 ให้ สปน. คืน เงิน ผลประโยชน์ ต อบแทนขัน้ ตํ่ าที่บ ริษั ท ได้ ชํ าระ โดยมีเงื่อ นไขในระหว่ าง
พิจารณาข้อพิพาทนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 จํานวน 800 ล้านบาท โดยคืนให้แก่บริษัท
จํานวน 570 ล้านบาท
 ให้บริษัทสามารถออกอากาศช่วงเวลา Prime Time คือ ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น. ถึง 21.30 น.
ได้โดยไม่ต้องถูกจํากัดเฉพาะรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ แต่ บริษัทจะต้องเสนอ
รายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทัง้ หมด ทัง้ นี้
ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎระเบียบทีท่ างราชการออกใช้บงั คับแก่สถานีวทิ ยุโทรทัศน์โดยทัวๆ
่ ไป
ปี 2548

31 ตุ ลาคม 2548 จากข้อ ตกลงในวันที่ 26 พฤศจิก ายน 2547 นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ และบริษัท
กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ได้รบั
อนุ มตั ิจากที่ประชุ มผู้ถือหุ้น เมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2547 อย่างไรก็ตามพันธมิต รธุ รกิจทัง้ สองราย
ยังคงผลิตรายการโทรทัศน์ให้กบั บริษทั ต่อไป
22 ธั น วาคม 2548 คณะกรรมการบริษั ท มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ บ ริษั ท จัด ตั ง้ บริษั ท ร่ ว มทุ น แห่ ง ใหม่
ชื่อ บริษทั มีเดีย คอนเน็คซ์ จํากัด (Media Connex Co., Ltd.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
ให้บริการ สื่อโฆษณา และผลิตเนื้อหา (content) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ล้าน
บาท แบ่ ง เป็ น 5,000,000 หุ้ น หุ้ น ละ 10 บาท มีผู้ ร่ว มทุ น ได้ แ ก่ บริษั ท ไอที ว ี จํ า กัด (มหาชน)
บริษั ท ซี เอ โมบาย ลิ ม ิ เ ต็ ด (CAM) ประเทศญี่ ป่ ุ น และมิ ต ซุ ย แอนด์ โค ลิ ม ิ เ ต็ ด (MITSUI)
ประเทศญี่ ป่ ุ น โดยมีส ัด ส่ ว นการลงทุ น ร้อ ยละ 60 ร้อ ยละ 25 และ ร้อ ยละ 15 ตามลํ าดับ และได้
จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ในเดือนมกราคม 2549 ซึง่ บริษทั ร่วมทุนดังกล่าวเป็ นการนํ าทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ของบริษัทไปขยายต่อธุรกิจ โดยอาศัยผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ป่ ุนที่มคี วามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
และการให้บริการด้านการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ผ่านสื่อโฆษณาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
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23 มกราคม 2549 บริษทั รับทราบการขายหุ้นสามัญของกลุ่มผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ของอินทัช ในฐานะที่
อิน ทัชเป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ของบริษัท ซึ่ง ถือ หุ้น อยู่ค ิด เป็ น ร้อ ยละ 52.93 ของทุ น ชํ าระแล้ว ของบริษัท
โดยกลุ่ มผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ของอินทัช ได้ขายหุ้น อิน ทัช ให้แ ก่ บริษัท ซีด าร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด (ซีดาร์)
และบริษทั แอสเพน โฮลดิง้ ส์ จํากัด (แอสเพน) อย่างไรก็ตาม ซีดาร์ และ แอสเพน ได้รบั การผ่อนผัน
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่ต้องทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการของบริษัทตามที่กําหนด
ในข้ อ 8 ของประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ที่ กจ. 53/2545
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (Chain Principle)
เนื่องจาก คณะอนุ กรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการพิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่า ซีดาร์ และ แอสเพน มิได้มคี วามประสงค์ทจ่ี ะได้มาซึง่ ทัง้ หลักทรัพย์ของบริษทั รวมถึงกรณีทบ่ี ริษทั
เป็ นทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่เป็ นสาระสําคัญของอินทัช
9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางซึง่ เป็ นศาลปกครองชัน้ ต้น ได้มคี ําพิพากษาเพิกถอนคําชีข้ าด
ของคณะอนุ ญาโตตุลาการฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทัง้ ฉบับ
7 มิ ถ นุ ายน 2549 บริษัท ได้ย่ นื คําอุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลปกครองสู งสุ ด ขอให้ม ีคําตัด สิน กรณี ข้อ พิพ าท
ในประเด็น ที่ สปน.ไม่ ป ฏิบ ัติต ามสัญ ญาเข้า ร่ ว มงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็ นเหตุ ใ ห้ บ ริษั ท ได้ ร บั
ผลกระทบและให้ สปน.ชดเชยความเสียหายให้กบั บริษทั
13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดมีคาํ พิพากษาเพิกถอนคําชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการฉบับ
ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทัง้ ฉบับ เนื่องจากมีคําวินิจฉัยว่าเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่
ไม่ได้ผ่านการนํ าเสนอคณะรัฐมนตรี จึงไม่มผี ลผูกพัน และมีผลให้คําชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ถู ก ยกเลิก ไป บริษั ท จึง ต้ อ งกลับ ไปปฏิบ ัติต ามเงื่อ นไขสัญ ญาเข้า ร่ ว มงานฯ เดิม ตามข้อ สัญ ญา
เข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคหนึ่ง ในเรื่องการชําระค่ าตอบแทนให้ สปน. โดยรับประกันผลประโยชน์
ตอบแทนขัน้ ตํ่ าปี ล ะ 1,000 ล้านบาท หรือ อัต ราร้อ ยละ 44 ของรายได้ก่ อ นหัก ค่ าใช้จ่ายและภาษี
แล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่าและมีผลให้บริษัทต้องกลับไปปฏิบตั ติ ามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ที่กําหนดให้
รายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ จะต้ อ งรวมกัน ไม่ ต่ ํ ากว่ าร้อ ยละ 70 ของเวลาออกอากาศ
ทั ง้ หมดและระยะเวลาระหว่ า งเวลา 19.00 - 21.30 น. จะต้ อ งใช้ สํ า หรับ รายการข่ า ว สารคดี
และสารประโยชน์ เท่านัน้ โดยบริษทั ได้เริม่ ใช้ผงั รายการทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อ 11 วรรคหนึ่งแล้ว
ตัง้ แต่วนั ที่ 14 ธันวาคม 2549 เป็ นต้นมา
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14 ธันวาคม 2549 สปน.มีหนังสือถึงบริษทั ขอให้บริษทั ดําเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้บริษทั ดําเนินการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11
2. ให้บริษทั ชําระเงินส่วนต่างของค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการขัน้ ตํ่าตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ สําหรับปี ท่ี 9
(งวดที่ 7) จํ านวน 670 ล้ านบาท ปี ท่ี 10 (งวดที่ 8) จํ านวน 770 ล้ านบาท และปี ท่ี 11 (งวดที่ 9)
จํานวน 770 ล้านบาท รวมทัง้ สิ้น เป็ น จํานวนเงิน 2,210 ล้านบาท พร้อ มด้ว ยดอกเบี้ย ในอัต รา
ร้อยละ 15 ต่อปี โดยคํานวณเป็ นรายวันตามจํานวนวันทีช่ าํ ระล่าช้า
3. ให้ บ ริษั ท ชํ า ระค่ า ปรับ ผัง รายการในอัต ราร้อ ยละ 10 ของค่ า อนุ ญ าตให้ ดํ า เนิ น การที่ สปน.
จะได้รบั ในปี นนั ้ ๆ โดยคิดเป็ นรายวัน ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 วรรคสอง จากกรณีท่บี ริษทั
ดําเนินการเรื่องผังรายการไม่เป็ นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่
13 ธัน วาคม 2549 ซึ่ ง สปน. ได้ เ รีย กร้อ งมาเป็ นจํ า นวนเงิน 97,760 ล้ า นบาท (บริษั ท ได้
ดําเนินการปรับผังรายการตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตัง้ แต่วนั ที่ 14 ธันวาคม 2549)
ทัง้ นี้ สปน. แจ้งว่าหากบริษัทไม่ชําระเงินจํานวนดังกล่าวภายใน 45 วัน นับตัง้ แต่ ได้รบั หนังสือแจ้ง
(วันที่ 15 ธันวาคม 2549) สปน.จะดําเนินการตามข้อกําหนดในสัญญาเข้าร่วมงานฯ และข้อกฎหมาย
ต่อไป
21 ธันวาคม 2549 บริษทั มีหนังสือถึง สปน.โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. บริษทั ได้ดําเนินการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 เรียบร้อยแล้วตัง้ แต่
วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เป็ นต้นมา
2. บริษทั มิได้ผดิ นัดชําระค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนินการตามทีอ่ ้างถึง เนื่องจากบริษทั ได้ชําระค่าอนุ ญาตให้
ดําเนินการรายปี จาํ นวน 230 ล้านบาท โดยเป็ นการปฏิบตั ติ ามคําชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ซึง่ คําชีข้ าดดังกล่าวมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ทัง้ สองฝ่ ายตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15
ดังนัน้ บริษัทจึงไม่มภี าระดอกเบี้ยของค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการส่วนต่างดังกล่าวในช่วงระยะเวลา
ตัง้ แต่อนุ ญาโตตุลาการชีข้ าดจนถึงวันทีศ่ าลปกครองสูงสุดมีคาํ พิพากษา
3. บริษัทไม่เห็นพ้องกับ สปน.กรณีท่ตี ้องจ่ายค่าปรับจํานวน 97,760 ล้านบาท และการกําหนดให้
บริษทั ชําระค่าปรับดังกล่าวภายใน 45 วัน ด้วยเหตุผลดังนี้
3.1 บริษัทมิได้ปฏิบตั ิผดิ สัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจากบริษัทได้ปฏิบตั ิตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
ข้อ 15 ซึง่ กําหนดว่า “ให้คําชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ
“ทัง้ สองฝ่ าย” และข้อ 30 วรรคท้ายของข้อบังคับสํานักงานศาลยุตธิ รรมและมาตรา 70 วรรค 2
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แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ัด ตั ง้ ศาลปกครองและวิธ ีพ ิ จารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 ดัง นั ้น
การดําเนิ นการปรับผังรายการตัง้ แต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549
จึงเป็ นการกระทําโดยชอบตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ และกฎหมายแล้ว
3.2 เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการนํ าข้ อ พิ พ าทเสนอต่ อ คณ ะอนุ ญาโตตุ ล าการและ
ให้วนิ ิจฉัยชีข้ าดตามทีก่ ล่าวมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่าบริษทั เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ
สิทธิของ สปน. ในการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ควรจะเกิดภายหลังจากที่กระบวนการ
ยุตธิ รรมดําเนินจนถึงทีส่ ุดแล้ว
3.3 ศาลปกครองได้จดั ทําเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครัง้ ที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม
2549 ระบุ ถึงคําพิพ ากษาศาลปกครองสูงสุด คดีของบริษัทโดยมีข้อ ความตอนหนึ่ งระบุว่า
“กรณีเกี่ยวกับค่าปรับคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ต้องว่ากล่าวกันเอง หากตกลงไม่ได้ต้องเสนอ
ข้อพิพาทตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ”
3.4 ดอกเบี้ย และค่ าปรับ จากการดํ าเนิ น การปรับ ผัง รายการนั น้ ยัง ไม่ ม ีข้อ ยุ ติ เนื่ อ งจากไม่ใ ช่
ประเด็ น พิพ าทที่เข้ าสู่ ก ารพิ จารณาพิ พ ากษาของศาลปกครองสู งสุ ด ดังนั น้ หากคู่ ส ัญ ญา
เข้าร่วมงานฯ มีข้อขัดแย้งและไม่ส ามารถทํ าความตกลงกัน ได้ก็จะต้อ งเสนอข้อพิพาทต่ อ
คณ ะอนุ ญ าโตตุ ลาการ โดยเป็ นไปตามสั ญ ญ าเข้ า ร่ ว มงานฯ ข้ อ 15 ซึ่ ง กํ า หนดว่ า
“หากมีขอ้ พิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเข้าร่วมงานฯ ระหว่าง สปน. กับ
ั ญาเข้าร่ว มงานฯ ตกลงแต่ งตัง้ คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการทําการ
ผู้เข้าร่ว มงาน (บริษัท) คู่ สญ
วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดยคําตัดสินของคณะอนุ ญาโตตุลาการเป็ นที่สุดและผูกพันคู่สญ
ั ญา
เข้าร่วมงานฯ ทัง้ สองฝ่ าย”
บริษัทและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเห็นว่ าการคํ านวณค่ าปรับจากการปรับผังรายการ
ตามวิ ธ ี ข องสปน.ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ไม่ ถู ก ต้ อ งตามเจตนารมณ์ ของสั ญ ญาเข้ า ร่ ว มงานฯ
ซึ่งหากบริษัทเข้าข่ายจะต้องเสียค่าปรับ การคิดคํานวณค่าปรับควรจะเป็ นจํานวนเงินในอัตรา
ไม่ เกิ น กว่ า 274,000 บาทต่ อ วัน มิใช่ 100 ล้ านบาทต่ อ วัน ตามที่ สปน.กล่ าวอ้ าง ดัง นั ้น
ไม่ว่ากรณีจะเป็ นอย่างไร หากจะมีภาระค่าปรับโดยนับตัง้ แต่ วนั ที่บริษัทปฏิบตั ิตามคําชี้ขาด
ของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการจนถึง วัน ที่ศ าลปกครองสูงสุ ด มีคําตัดสินตามที่ สปน.กล่ าวอ้าง
(ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549) การคิดคํานวณค่าปรับในช่วงเวลา
ดังกล่าวจึงไม่ควรจะเกินไปกว่าจํานวน 268 ล้านบาท มิใช่ 97,760 ล้านบาท ตามวิธคี ํานวณ
ที่ สปน. เรียกร้องให้ชาํ ระและนํ ามาใช้เป็ นเหตุบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ แต่อย่างใด
สํ าหรับกรณี ท่ี สปน. เรียกร้องดอกเบี้ยของค่ าอนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ นการส่ ว นต่ าง บริษั ทและ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีความเห็นว่า ในช่ วงระหว่ างระยะเวลาที่บริษัทได้ปฏิบ ัติตาม
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คําชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ บริษัทไม่มหี น้ าที่ในการต้องชําระ และบริษัทไม่ได้ผดิ นัด
การชําระค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการแต่อย่างใด เนื่องจากบริษทั ได้ชําระค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการ
รายปี จํานวน 230 ล้านบาท ตามคําชี้ขาดคณะอนุ ญ าโตตุ ลาการ ซึ่งผู ก พัน ทัง้ สองฝ่ ายแล้ว
ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ในช่วงเวลาที่คําชี้ขาดยังมีผลบังคับใช้อยู่โดยที่บริษัทมิได้
ผิดนัดชําระค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการและ/หรือชําระค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการให้แก่ สปน. ล่าช้า
อีกทัง้ สปน. ยังไม่เคยใช้สทิ ธิเรียกร้องทางศาลในการขอคุ้มครองเพื่อระงับมิให้บริษัทปฏิบตั ิ
ตามคําชีข้ าดของอนุ ญาโตตุลาการในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ประการใด ดังนัน้ บริษทั จึงไม่มภี าระ
ดอกเบี้ยของค่ าอนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ นการส่ วนต่ าง และ สปน. ไม่ ม ีส ิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยของ
ค่ าอนุ ญาตให้ดําเนิ นการส่ วนต่ างในระหว่างที่คําชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการยังคงมีผล
ผูกพันทางกฎหมายอยู่ อีกทัง้ คําพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มคี ําสังให้
่ เพิกถอนคําชีข้ าด
ของอนุ ญ าโตตุ ล าการยังไม่ ม ีผ ลบังคับ เนื่ อ งจากยังอยู่ ในระหว่ างที่ บ ริษั ท ยื่น อุ ท ธรณ์ ต่ อ
ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดยังไม่มคี ําพิพากษาในขณะนัน้
20 ธัน วาคม 2549 บริษัท มีเดีย คอนเน็ ค ซ์ จํากัด ได้ม ีก ารเปลี่ย นแปลงกลุ่ ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่
จากจํานวน 3 ราย เหลือ 2 ราย ได้แก่ บริษัทและมิตซุย แอนด์ โค ลิมเิ ต็ด (MITSUI) ประเทศญี่ป่ ุน
โดยสัดส่วนการถือหุน้ เป็ นร้อยละ 60 และ ร้อยละ 40 ตามลําดับ
ปี 2550

4 มกราคม 2550 บริษั ท ได้ ย่ ืน ข้อ พิ พ าทเรื่อ งค่ า ปรับ จากการปรับ ผัง รายการและดอกเบี้ ย ใน
ค่ าอนุ ญ าตให้ดํ าเนิ น การส่ วนต่ างต่ อสถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการเป็ นข้อพิพ าทหมายเลขดํ าที่ 1/2550
ส่วนเรื่องค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการส่วนต่างจํานวน 2,210 ล้านบาทนัน้ บริษัทมีความเห็นว่า เพื่อเป็ น
การประนีประนอมให้การดําเนินการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ เป็ นไปโดยราบรืน่ และมิให้ สปน. บอกเลิก
สัญ ญาเข้ าร่ วมงานฯ อัน จะมีผ ลกระทบต่ อ กิ จการของบริษั ท บริษั ท จึงได้ ต ัด สิน ใจเสนอเงื่อ นไข
ขอประนี ประนอมโดยเสนอแนวทางการจ่ ายเงิน 2,210 ล้ านบาท หลายแนวทาง โดยทุ ก แนวทาง
มีเงื่อนไขให้ สปน.เข้าร่วมกันยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ เพื่อให้มคี ําวินิจฉัยชี้ขาดกรณี
ค่ าปรับ และดอกเบี้ยค่ าอนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ น การส่ ว นต่ าง ซึ่ง สปน.ได้ ป ฏิเสธเงื่อ นไขการให้ ส ถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการชีข้ าดหนี้และปฏิเสธแนวทางการชําระเงินค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการดังกล่าวทุกแนวทาง
ในการประชุมร่วมกันเมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2550
2 กุม ภาพัน ธ์ 2550 บริษัท ได้ม ีห นั ง สือ ขอความเป็ น ธรรมต่ อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และเสนอ
แนวทางการประนี ประนอมในการแก้ปัญหาข้อพิพาท โดยเสนอให้ สปน.รับชําระเงินค่ าอนุ ญาตให้
ดําเนิ นการส่วนต่างจํานวน 2,210 ล้านบาท และมีเงื่อนไขขอให้ สปน.ดําเนินการตามกระบวนการ
อนุ ญาโตตุลาการ กรณีค่าปรับและดอกเบีย้ ตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15
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13 กุมภาพันธ์ 2550 สปน. ได้มหี นังสือปฏิเสธข้อเสนอขอประนีประนอมของบริษัทดังกล่าวอย่างเป็ น
ทางการอีกครัง้ หนึ่ง ดังนัน้ นับแต่วนั ที่ สปน. มีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอของบริษทั บริษัทจึงไม่มภี าระ
ผูกพันใดๆ ในข้อเสนอของบริษัทที่มตี ่อ สปน.อีกต่ อไป ทัง้ นี้ เป็ นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมาศาลปกครองกลางได้มคี ําสังให้
่ จาํ หน่ ายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 โดยศาลปกครองกลางได้วนิ ิจฉัยว่า ประเด็นที่ สปน. อ้างว่าบริษทั ยอมรับว่า
เป็ นหนี้ ค่ าอนุ ญาตให้ดําเนิ นการค้างชําระอยู่จํานวน 2,210 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย รับฟั งไม่ได้ว่า
บริษัทยอมรับสภาพหนี้เพราะเป็ นข้อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายแนวทางซึ่งยังไม่เป็ นที่ยุติ
จึงถือเป็ นข้อพิพาททีต่ อ้ งนําเข้าสู่กระบวนการอนุ ญาโตตุลาการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
20 กุมภาพันธ์ 2550 บริษทั ได้ยน่ ื คําร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคําสังกํ
่ าหนดมาตรการหรือวิธกี าร
คุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวเป็
ั่
นกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. บริษัทขอให้ศาลปกครองกลางมีคําสังระงั
่ บการใช้ส ิทธิบอกเลิกสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน.
ในกรณี ท่ีบ ริษัท ยังมิไ ด้ชํ าระค่ าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่ าส่ วนต่ างจํานวน
ประมาณหนึ่งแสนล้านบาท จนกว่าคณะอนุ ญาโตตุลาการจะได้มคี ําชีข้ าดและข้อพิพาทดังกล่าวถึง
ทีส่ ุดตามกฎหมาย
2. บริษทั ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํ สังกํ
่ าหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษทั ชําระค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนินการ
ส่วนต่างจํานวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่ สปน.ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลได้มคี าํ สังในเรื
่ อ่ งนี้
21 กุมภาพันธ์ 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสังไม่
่ รบั คําร้องขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธกี าร
คุ้ม ครองเพื่อ บรรเทาทุ ก ข์ช วั ่ คราวและคํ าร้อ งขอไต่ ส วนฉุ ก เฉิ น โดยมีข้อ วินิ จฉั ย ว่ าการที่ สปน.
จะใช้ส ิท ธิบ อกเลิก สัญ ญาเข้าร่ว มงานฯ นั น้ หากบริษัท เห็น ว่ าการบอกเลิก สัญ ญาเข้าร่ว มงานฯ
ไม่ชอบก็ย่อ มมีสทิ ธิเรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิก สัญ ญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวได้ ส่วนกรณี ท่ี
สปน.เรีย กให้ผู้ ร้อ ง (บริษัท ) ชํ าระค่ าปรับ และดอกเบี้ย ค่ าอนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ น การส่ ว นต่ า งรวมทัง้
ขอให้ศาลกําหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษัทสามารถชําระค่าอนุ ญ าตให้ดําเนินการจํานวน 2,210 ล้าน
บาท ให้แก่ สปน.ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลได้มคี ําสังนั
่ น้ ศาลเห็นว่าเป็ นกรณีระหว่างบริษทั และ
สปน.ที่จะเจรจาตกลงกัน และหากบริษัทเห็นว่าไม่ต้องชําระหรือขอผ่อนผันการชําระหนี้ก็เป็ นสิทธิ
ที่ดําเนินการไปตามขัน้ ตอนของสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ และกระบวนการตามกฎหมายต่ อไป จึงไม่ม ี
เหตุ อ ั น สมควรที่ ศ าลจะมี คํ า สั ง่ กํ า หนดมาตรการหรือ วิธ ี ก ารคุ้ ม ครองประโยชน์ ข องบริษั ท
ขณะดําเนินการ ซึ่งคําสังศาลปกครองกลางดั
่
งกล่าวให้ถือเป็ นที่สุดโดยบริษัทไม่อาจอุ ทธรณ์ คําสัง่
ดังกล่าวได้
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7 มีนาคม 2550 สปน.มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ และแจ้งให้บริษทั ดําเนินการชําระหนี้
และส่งมอบทรัพ ย์สนิ ที่บริษัทมีไว้ใช้ในการดําเนินกิจการตามสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ คืนให้แก่ สปน.
ภายในเวลาที่ สปน.กําหนดตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 (24.00 น. ของวันที่
7 มีนาคม 2550) ซึ่งการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวเป็ นเหตุให้บริษทั จําเป็ นต้องหยุดการ
ดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอชเอฟนับแต่นนั ้ มา
28 มีนาคม 2550 บริษทั ได้มหี นังสือถึง สปน. โดยได้โต้แย้งว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ
สปน. และการเรียกร้องให้บริษทั ต้องชําระหนี้จํานวนกว่าแสนล้านบาทให้แก่ สปน. ซึ่ง สปน.นํ ามา
เป็ นเหตุบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ นัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจาก
บริษัทมิได้กระทําการใดๆ ซึ่งเป็ นการผิดสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ บริษัทมิได้เห็นด้วยกับการบอกเลิก
สัญญาเข้าร่วมงานฯ อันเป็ นการกระทําอันไม่ชอบดังกล่าว และโดยทีก่ ารบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ
ของ สปน. เป็ นการกระทําซึ่งเป็ นเหตุ ให้กิจการของบริษัทได้รบั ความเสียหาย สปน. จึงต้องรับผิด
แก่บริษทั และบริษทั ได้สงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
30 มีนาคม 2550 สปน.ได้ย่นื ฟ้ องคดีต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 เรียกร้องให้
บริษั ท ชํ า ระหนี้ ท่ี ก ล่ า วอ้ า ง ได้ แ ก่ ค่ า อนุ ญ าตให้ ดํ า เนิ น การส่ ว นต่ า งจํ า นวน 2,210 ล้ า นบาท
และค่าอนุ ญ าตให้ดําเนินการงวดที่ 12 จํานวน 677 ล้านบาท (นับจากวันที่ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ
มีคําชี้ขาดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550) ค่าดอกเบี้ยร้อยละ15 ของค่าอนุ ญ าตให้ดําเนินการส่วนต่าง
จํา นวน 562 ล้ า นบาท (นั บ จากวัน ที่ ค ณะอนุ ญ าโตตุ ล าการมีคํ า ชี้ข าด จนถึ ง วัน ที่ ฟ้ องคดีว ัน ที่
30 มีนาคม 2550) ค่ าปรับผังรายการจํานวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่ าทรัพ ย์สนิ ส่งมอบไม่ค รบ
จํานวน 656 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่ อปี ของมูลค่ าทรัพย์ส ินที่ส่ งมอบไม่ครบ
นับแต่ วนั ฟ้ องจนกว่าจะชําระเงินเสร็จสิ้น ซึ่งกรณีมูลค่ าทรัพ ย์ส ินที่ส่ งมอบไม่ครบเป็ นประเด็นใหม่
ที่ สปน. ไม่เคยเรียกร้องให้บริษทั ชําระหนี้มาก่อน รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 101,865 ล้านบาท
24 เมษายน 2550 บริษทั ยืน่ คําร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้แต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการแทน สปน.และ
ขอให้ศาลปกครองกลางมีคําบังคับให้ สปน.ดําเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ตามสัญญา
เข้าร่วมงานฯ
8 พฤษภาคม 2550 บริษั ท ยื่นคํ าฟ้ องคดีต่ อ ศาลปกครองกลางเป็ นคดีห มายเลขดํ า ที่ 910/2550
กรณี สปน.ไม่นําข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา จนเป็ นเหตุให้
บริษทั ได้รบั ความเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ล้านบาท
9 พฤษภาคม 2550 บริษั ท ยื่น คํ า เสนอข้ อ พิ พ าทต่ อ สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการเป็ นข้ อ พิ พ าท
หมายเลขดําที่ 46/2550 ให้คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดกรณี สปน.ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา
หน้า 19

รายงานประจําปี 2557

เอกสารแนบ 2

เข้าร่วมงานฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ และความไม่ถูกต้องในการเรียกร้องให้
บริษทั ชําระค่าส่วนต่าง ดอกเบีย้ ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สนิ ทีส่ ่งมอบไม่ครบ และบริษทั ขอเรียกค่าเสียหาย
จาก สปน.จํานวน 21,814 ล้านบาท พร้อ มทัง้ ขอให้ชดเชยความเสียหายโดยให้บริษัทได้กลับเข้า
ดําเนินการสถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟต่อไปจนครบอายุตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
30 พฤษภาคม 2550 คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ซึง่ บริษทั เป็ นผูฟ้ ้ องคดีประเด็นที่ สปน.ไม่นําข้อ 5
วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ค วามเห็น ชอบ ศาลปกครองกลางมีคํ าสัง่ ไม่ รบั คําฟ้ องไว้พ ิจารณา
เนื่องจากเกินกว่าอายุความ 10 ปี (สัญญาเข้าร่วมงานฯ มีผลผูกพันตัง้ แต่ 3 กรกฎาคม 2538)
22 มิ ถ ุน ายน 2550 ศาลปกครองกลางมีคํ าสัง่ ให้ จําหน่ า ยคดีห มายเลขดํ าที่ 640/2550 ที่ สปน.
เป็ นผูฟ้ ้ องคดี เรียกร้องให้ บริษทั ชําระหนี้ทก่ี ล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง ดอกเบี้ย
ร้อยละ15 ของค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง ค่าปรับผังรายการ และมูลค่าทรัพย์สนิ ทีส่ ่งมอบไม่ครบ
รวมทัง้ สิ้น 101,865 ล้ า นบาทเพื่ อ ให้ คู่ ส ัญ ญาเข้าร่ ว มงานฯ ไปดํ าเนิ นการทางอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ตามทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ
10 กรกฎาคม 2550 ศาลปกครองกลาง ได้มคี ําสังแต่
่ งตัง้ นายวิชช์ จีระแพทย์ เป็ นอนุ ญาโตตุลาการ
แทน สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 และให้ดําเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ
ในกรณี ข้ อ พิ พ าทเรื่อ งค่ า ปรับ ค่ า อนุ ญ าตให้ ดํ า เนิ น การส่ ว นต่ า ง และดอกเบี้ย ตามข้ อ พิ พ าท
หมายเลขที่ 1/2550 ต่อไป
39

11 กรกฎาคม 2550 บริษัทยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีคําสังไม่
่ รบั
ฟ้ องคดีหมายเลขดําที่ 910/2550 เพราะเหตุ ขาดอายุความ (คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 เป็ นคดีท่ี
บริษั ท เป็ นผู้ ฟ้ องคดีป ระเด็น ที่ สปน.ไม่ นํ า ข้ อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐ มนตรีใ ห้ ค วามเห็ น ชอบ
จนเป็ นเหตุให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย)
24 กรกฎาคม 2550 สปน.ยื่นอุทธรณ์คําสังของศาลปกครองกลางที
่
ต่ ดั สินให้จาํ หน่ ายคดีหมายเลขดํา
ที่ 640/2550 ต่ อ ศาลปกครองสู ง สุ ด และยื่ น คํ า ร้ อ งขอคุ้ ม ครองชั ว่ คราวให้ ห ยุ ด กระบวนการ
อนุ ญาโตตุลาการเพื่อรอคําสังของศาลปกครองสู
่
งสุด
17 สิ งหาคม 2550 สปน.ยื่น อุ ท ธรณ์ คํ าสัง่ ของศาลปกครองกลางที่ไ ด้ ม ีคํ า สัง่ แต่ ง ตัง้ นายวิช ช์
จีระแพทย์ เป็ นอนุ ญาโตตุลาการแทน สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 และอุทธรณ์คดั ค้าน
คําสังให้
่ ดําเนิ นการตามกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ลาการในกรณี ข้อพิพ าทเรื่องค่าปรับ ค่ าอนุ ญ าตให้
ดําเนินการส่วนต่าง และดอกเบีย้ ตามข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ต่อไป
39
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29 ตุลาคม 2550 บริษัทยื่นคําร้อ งขอให้ศ าลปกครองกลางมีคําสังกํ
่ าหนดมาตรการคุ้มครองเพื่อ
บรรเทาทุกข์ชวคราวฉุ
ั่
กเฉิน เพื่อมิให้รา่ งพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่ งประเทศไทย มีผลใช้บงั คับก่ อนมีคําพิพ ากษาในคดีของบริษัทเนื่ องจากคณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
อนุ มตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 และจะนําเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่ ง ชาติในวัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2550 โดยบริษัท ได้ให้ เหตุ ผ ลในคํ าร้อ งว่ า หากร่างพระราชบัญ ญัติ
ดั ง กล่ า วผ่ า นการพิ จ ารณ าและมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ ป็ นกฎหมายแล้ ว จะมี ผ ลให้ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะอนุ ญาโตตุ ลาการ หรือคําพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาท หรือคดีระหว่างบริษัทกับ สปน.
ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ทีเ่ กี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษทั ซึง่ บริษทั
ได้ เ รีย กร้อ งให้ สปน.ชดใช้ ค่ า เสีย หายให้ บ ริษั ท โดยการอนุ ญ าตให้ บ ริษั ท กลับ เข้า ดํ า เนิ น การ
สถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สนิ อุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตาม
กําหนดระยะเวลาในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมีผลบังคับได้อีกต่ อไป เนื่องจากบรรดาทรัพย์สนิ
ต่างๆ รวมถึงสิทธิ หน้ าที่ และภาระผูกพันของบริษทั ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็ นของรัฐตาม
บทเฉพาะกาลมาตรา 56 แห่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว บริษทั จึงขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณา
ไต่สวนฉุ กเฉินและมีคาํ สังให้
่ ระงับหรือหามาตรการหยุดดําเนินการหรือหยุดการเสนอร่างกฎหมายร่าง
พระราชบัญ ญัติอ งค์ก ารกระจายเสียงและแพร่ภ าพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทยให้ส ภานิ ติบ ัญ ญัติ
แห่งชาติพจิ ารณาโดยเร่งด่วน ตามแต่วธิ กี ารทีศ่ าลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ุด
หรือศาลปกครองกลางจะมีคาํ สังเป็
่ นอย่างอื่น
30 ตุ ลาคม 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสังไม่
่ รบั คําร้องขอคุ้มครองฉุ กเฉิ นดังกล่าวของบริษัทโดย
ให้เหตุ ผลว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญ ญัติด ัง กล่ าว เป็ น การกระทํ าในหน้ าที่ข องสมาชิก สภา
นิ ติ บ ั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ซ่ึ ง เป็ นการใช้ อํ า นาจทางนิ ติ บ ั ญ ญั ติ ต ามรัฐ ธรรมนู ญ มิใ ช่ ก ารใช้ อํ า นาจ
ทางปกครอง จึง ไม่ ม ีเหตุ ผ ลอัน ควรและเพีย งพอที่ศ าลจะมีคํ าสัง่ ระงับ การดํ า เนิ น การของสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้และปั จจุบนั ข้อพิพาทนัน้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
จึงไม่มเี หตุผลสมควรทีศ่ าลปกครองกลางจะมีคาํ สังกํ
่ าหนดมาตรการคุม้ ครองตามทีบ่ ริษทั ร้องขอมาได้
31 ตุลาคม 2550 ร่างพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ดัง กล่ า ว ได้ ผ่ า นการอนุ ม ัติ จ ากสภานิ ติบ ั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และอยู่ ร ะหว่ า งการออกประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษาให้มผี ลบังคับใช้ต่อไป
14 พฤศจิ กายน 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี ําสังยื
่ นยันตามศาลปกครองกลาง โดยแต่ งตัง้
นายวิชช์ จีระแพทย์ เป็ นอนุ ญ าโตตุ ลาการ แทน สปน. ในข้อพิพ าทหมายเลขดําที่ 1/2550 ดังนัน้
ข้อพิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการส่วนต่ าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพาทหมายเลขดําที่
1/2550 จึงต้องดําเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดีหมายเลขดําที่ 910/2550
ศาลปกครองสู งสุ ด ได้ม คี ําสังเช่
่ น เดียวกับ ศาลปกครองกลางโดยไม่ รบั พิจารณาคําอุ ท ธรณ์ ในคดี
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ทีบ่ ริษทั ฟ้ องกรณี สปน.ไม่นําข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนลงนามสัญญาร่วมงานฯ
เพราะเหตุขาดอายุความ
19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี ําสังยื
่ นยันตามศาลปกครองกลางโดยมีคําสังให้
่ จาํ หน่ าย
คดีห มายเลขดํ า ที่ 640/2550 ซึ่ง สปน.เป็ นผู้ ฟ้ องคดีฟ้ องให้ บ ริษั ท ชํ า ระหนี้ ท่ีก ล่ า วอ้ า งจํ า นวน
101,865 ล้านบาท ดังนัน้ ข้อพิพาทเรื่องภาระหนี้ อันประกอบด้วย ค่าปรับ ค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการ
ส่ ว นต่ าง ดอกเบี้ย และมูล ค่ าทรัพ ย์ส ิน ส่ งมอบไม่ค รบ และการบอกเลิก ไม่ ช อบ ตามข้อ พิพ าท
หมายเลขดําที่ 1/2550 และ ข้อพิพ าทหมายเลขดําที่ 46/2550 จึงต้อ งดําเนินการตามกระบวนการ
อนุ ญาโตตุลาการต่อไป
ปี 2551

15 มกราคม 2551 พระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้ม ี
การประกาศใช้ในราชกิจจานุ เบกษาและมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายแล้ว มีผลให้คําวินิจฉัยของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการหรือคําพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรือคดีระหว่างบริษทั กับ สปน. ทีเ่ กิดขึน้
หลังจากวันที่ 15 มกราคม 2551 ที่เกี่ยวกับ ข้อ เรียกร้อ งค่ าเสียหายข้อ หนึ่ งของบริษัท ซึ่งบริษัทได้
เรีย กร้ อ งให้ สปน. ชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ บ ริษั ท โดยการอนุ ญ าตให้ บ ริษั ท กลับ เข้ า ดํ า เนิ น การ
สถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สนิ อุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตาม
กําหนดระยะเวลาในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมีผลบังคับได้อกี ต่อไป เนื่องจากบรรดาทรัพย์สนิ
ต่างๆ รวมถึงสิทธิ หน้ าที่ และภาระผูกพันของบริษทั ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็ นของรัฐตาม
บทเฉพาะกาลมาตรา 56 แห่ ง ร่างพระราชบัญ ญัติด ัง กล่ าว อย่ างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีคดีความ
ฟ้ องร้องกับ สปน.ที่ย ังดํ าเนิ นต่ อไปในกระบวนการยุ ติ ธรรม และข้อ เรีย กร้อ งค่ า เสีย หายข้อ อื่น ๆ
ทีเ่ รียกร้องให้ สปน.ชดเชยค่าเสียหายโดยชําระคืนเป็ นเงินสดหรือการขอชดเชยโดยวิธอี ่นื ให้แก่บริษทั
ยังคงมีผลทางกฎหมายอยู่ หากคณะอนุ โตตุลาการมีคาํ วินิจฉัยชีข้ าดตามทีบ่ ริษทั เรียกร้อง
2 เมษายน 2551 คณะกรรมการของบริษั ท มีม ติ ให้ บ ริษั ท มีเดีย คอนเน็ ค ซ์ จํากัด ลดทุ น จด
ทะเบียน 3 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด เป็ นจํานวนรวมสุทธิ 37.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน
50 ล้ า นบาท (ชํ า ระเต็ ม มู ล ค่ า ) เหลือ 12.50 ล้ า นบาท โดยเป็ นการลดจํา นวน หุ้ น ลงจากเดิม
5,000,000 หุน้ คงเหลือ 1,250,000 หุน้ โดยมีมลู ค่าหุน้ ละ 10 บาทเท่าเดิม
30 ตุ ล าคม 2551 สปน.ได้ย่ นื คําร้อ งเลขที่ ค 9/2551 ขอคุ้ม ครองชัวคราวต่
่
อ ศาลปกครองกลาง
โดยร้องขอให้ศาลปกครองกลาง มีคําสังห้
่ ามไม่ให้บริษัทซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในที่ดนิ ดังกล่าว
ในปั จจุบนั กระทํานิตกิ รรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดนิ ที่อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี โฉนดทีด่ นิ ที่ 25168 และ 29554 ก่อนข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จะมีคาํ ชีข้ าด
และถึงที่สุด และขอให้มคี ําสังแจ้
่ งไปยังเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าพนักงานที่ดนิ
จัง หวัด อุ ด รธานี ห้ ามจดทะเบีย นสิท ธิแ ละนิ ติก รรมใดๆ เกี่ยวกับ ที่ด ิน ดังกล่ าวไว้ช วคราวก่
ั่
อ นมี
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คําชีข้ าดข้อพิพาท โดยกล่าวอ้างสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 1.1 วรรคสอง ทีก่ ําหนดเงื่อนไขไว้ว่า “ทีด่ นิ
อาคาร อุ ปกรณ์ ในการดําเนินการ และทรัพย์สนิ อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมงานได้ดําเนินการจัดหาหรือได้มา
หรือมีไว้เพื่อดําเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันลงนามในสัญญาให้ตก
เป็ นกรรมสิทธิ ์ของ สปน. นับแต่ วนั ที่ได้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ เสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้ หรือได้จดั หามา
โอกาสแรก แต่ ไ ม่ ช้า กว่ า วัน เริม่ ดํ า เนิ น การ ทัง้ นี้ สปน.ตกลงให้ ผู้ เข้าร่ ว มงานมีส ิท ธิแ ละหน้ า ที่
ในการครอบครองและใช้สอยทรัพย์สนิ ดังกล่าวในการดําเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ภายใต้เงื่อนไข
ของสัญญานี้”
3 กันยายน 2551 คณะกรรมการของบริษทั มีมติให้ เลิกกิจการบริษทั มีเดีย คอนเน็คซ์ จํากัด
25 พฤศจิ กายน 2551 บริษทั ได้คดั ค้านคําร้องคําร้องหมายเลข ค 9/2551 ดังกล่าวโดยให้ขอ้ เท็จจริง
ว่า สปน. เป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยที่บริษทั
มิได้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา การบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของผูร้ อ้ ง เป็ นการบอกเลิกสัญญาโดยมีเจตนา
ทีจ่ ะเข้ายึดและครอบครองการดําเนินการสถานีโทรทัศน์แทนบริษทั เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เจตนา
ของผูร้ อ้ งไม่สุจริต เป็ นการบอกเลิกสัญญาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงถือได้ว่า สปน.เป็ นฝ่ ายปฏิบตั ผิ ดิ
สัญญาก่อน ผลของการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบย่อมทําให้ค่สู ญ
ั ญากลับคืนสู่ฐานะเดิม ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 ย่อมถือเสมือนว่าคู่สญ
ั ญามิได้ทาํ สัญญากันมาตัง้ แต่แรก สปน.
ไม่อาจกล่าวอ้าง หรืออาศัยเอาข้อกําหนด ข้อตกลง รายละเอียดในสัญญาเข้าร่วมงานฯ ที่ สปน.เป็ น
ฝ่ ายบอกเลิกสัญญา มาเรียกร้องให้ผคู้ ดั ค้านปฏิบตั ติ ามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ได้อกี ต่อไป อีกทัง้ สัญญา
เข้ า ร่ ว มงานฯ ก็ ม ิ ไ ด้ ม ี ข้ อ ยกเว้ น ไว้ ใ นกรณี ท่ี เ มื่อ สัญ ญาเลิก กัน แล้ ว ไม่ ใ ห้ ก ลับ คื น สู่ ฐ านะเดิ ม
ดังนัน้ สปน.จึงไม่อาจกล่าวอ้างสัญญาทีเ่ ลิกกันแล้วมาเรียกร้องให้อกี ฝ่ ายหนึ่งปฏิบตั ติ ามได้
25 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองกลาง ได้มคี ําสังคุ
่ ้มครองชัวคราว
่
ห้ามบริษทั กระทํานิตกิ รรมใด ๆ
เกี่ยวกับ ที่ด ิน อํ าเภอชุ มพวง จังหวัด นครราชสิม า และอําเภอเพ็ญ จังหวัด อุ ด รธานี บริษัทได้ย่นื
อุทธรณ์คาํ สังคุ
่ ม้ ครองชัวคราวดั
่
งกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
ปี 2552

29 มิ ถนุ ายน 2552 ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามคําสังศาลปกครองกลาง
่
โดยตามทีใ่ ห้มคี ําสังคุ
่ ม้ ครอง
ชัวคราว
่
ห้ามบริษัท กระทํ านิ ติก รรมใดๆ เกี่ย วกับที่ด ิน อํ าเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีม า และ
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
4 มิ ถนุ ายน 2552 ตลท.ได้ถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริษทั ออกจากกระดานซือ้ ขายและย้ายหลักทรัพย์
ไปยังกลุ่ม NPG (Non-Performing Group) โดยบริษทั ยังคงมีสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนซึง่ มีหน้าที่
ปฏิ บ ัติ ต ามข้ อ กํ า หนดของ ตลท.ทุ ก ประการ เนื่ อ งจากตามที่ป รากฏในงบการเงิน ไตรมาส 1
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สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ทีผ่ ่านการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี ปรากฏว่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีค่าน้อย
กว่าศูนย์และมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานติดต่อกัน 2 ปี
ปี 2553

10 มิ ถ ุน ายน 2553 บริษั ท วางเงิน ประกัน ค่ า ป่ วยการอนุ ญ าโตตุ ล าการ(เงิน ประกัน ฯ) จํา นวน
5,412,839.79 บาท ตามทุ นทรัพ ย์ท่แี ต่ ละฝ่ ายเรียกร้องโดยคิด คํานวณจากฐานทุนทรัพ ย์ ที่บริษัท
เรีย กร้อ งจํา นวน 21,814,198,932 บาท สํ า หรับ ข้อ พิพ าทหมายเลขดํ า ที่ 1/2550 ไม่ ม ีทุ น ทรัพ ย์
ได้วางเท่ากับขัน้ ตํ่า อัตราทีก่ ําหนดไว้สําหรับคดีทไ่ี ม่มที ุนทรัพย์ คือ 20,000 บาท ต่อครัง้ โดยขอวาง
5 ครัง้ รวมเป็ นเงิน 100,000 บาท โดยในวัน ที่ 10 มิถุ น ายน 2553 บริษั ท ได้ ว างเงิน ประกัน ฯ
จํานวนดังกล่าวพร้อมกับข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550

ปี 2554

9 กันยายน 2554 ศาลปกครองกลางได้มคี ําสังคดี
่ หมายเลขดําที่ ค 7/2554 และคดีหมายเลขแดง
ที่ ค 7/2554 ห้ามมิให้บริษทั ทํานิตกิ รรมเกี่ยวกับทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 25168 ตําบลบ้านธาตุ อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี และมีคาํ สังแจ้
่ งไปยังเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดอุดรธานี ห้ามจดทะเบียนใดๆ เกีย่ วกับ
ที่ดนิ แปลงดังกล่ าวไว้เป็ นการชัวคราว
่
จนกว่าคณะอนุ ญ าโตตุ ลาการจะมีคําสังชี
่ ้ข าดในข้อ พิพ าท
หมายเลขดําที่ 46/2550
24 พฤศจิ ก ายน 2554 บริษั ท ได้ เ ร่ง รัด กระบวนการพิจ ารณาคดีต่ อ สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการ
โดยขอคัด ค้านการที่ส ถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการจะอนุ ญ าตการขอขยายระยะเวลาวางเงิน ประกัน ฯ
ออกไป เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า สปน. มีเ จตนาประวิง เวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงิน ประกัน ฯ
มาแล้วมากถึง 23 ครัง้ เป็ นเวลายาวนานถึงสองปี เศษ จึงไม่มเี หตุผลสมควรทีจ่ ะอนุ ญาตให้ขยายเวลา
ออกไปอีก
2 ธันวาคม 2554 สปน. ได้ย่นื คําร้องขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ (ครัง้ ที่ 24) โดยอ้างถึงหนังสือ
ขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ (ครัง้ ที่ 23) ที่ นร.1306/7334 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 ซึ่ง สปน.ได้
ขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ ออกไป อีก 60 วัน นับจากวันที่ 28 กันยายน 2554 แต่มไิ ด้รบั ทราบ
หนังสือแจ้งคําสังอนุ
่ ญาตจากสถาบันอนุ ญาโตตุลาการและได้รบั แจ้งจากการประสานงานกับพนักงาน
อัยการเจ้าของคดีแล้วได้รบั แจ้งว่าไม่ทราบคําสังอนุ
่ ญาตดังกล่าว ประกอบกับ สปน.ได้ประสานเป็ น
การภายในกับองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้ าที่ตามพ.ร.บ.ทีว ี
สาธารณะฯ ในการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อพิพาทคดีพพิ าทระหว่างบริษทั และ สปน.ได้รบั แจ้ง
ว่า ขณะนี้สถานีโทรทัศน์ ทวี ไี ทยอยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการเตรียมงบประมาณ เพื่อวางเป็ น
เงินประกันฯ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณาในชัน้ อนุ ญาโตตุลาการ เนื่องจากเป็ นเงิน
จํานวนมาก จึงขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ ดังกล่าวออกไปอีก 60 วันนับแต่วนั ทีค่ รบกําหนด
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21 ธันวาคม 2554 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการนัดหมายคู่พพิ าทมาเจรจาไกล่เกลี่ยทําความตกลงกัน
โดยมีมติท่เี สนอให้ทงั ้ สองฝ่ ายพิจารณา คือ การชะลอการดําเนินข้อ พิพ าทหมายเลขดําที่ 1/2550
ออกไปก่อนเพื่อรอผลของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 เนื่องจากเป็ นประเด็นที่เกี่ยวโยงกันกับ
ข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 และข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็น
การตีความค่าปรับในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ด้วย อีกทัง้ การรวมคดีทงั ้ สองเป็ นไปได้ยาก
โดยยังคงมีขอ้ โต้แย้งเรื่องอัตราการวางเงินประกันฯ ประกอบกับ ทัง้ สองฝ่ ายไม่ประสงค์ขอถอนคํา
เสนอข้ อ พิ พ าทหมายเลขดํ า ที่ 1/2550 นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ข้ อ พิ พ าทหมายเลขดํ า ที่ 46/2550
ดําเนินกระบวนการต่ อไปได้ จึงเสนอให้ทงั ้ สองฝ่ ายไปพิจารณาการวางเงินประกันฯ ในข้อพิพ าท
หมายเลขดํ า ที่ 46/2550 ฝ่ ายละ 10 ล้ า นบาท อนึ่ ง บริษั ท ได้ ว างเงิน ประกัน ฯ ในคดีข้อ พิพ าท
หมายเลขดําที่ 46/2550 ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุ นายน 2553 จํานวน 5,412,839.79 บาท (คํานวณ
ตามทุ น ทรัพ ย์ท่ีแ ต่ ล ะฝ่ ายเรีย กร้อ งโดยคิด คํ า นวณจากฐานทุ น ทรัพ ย์ท่ีบ ริษั ท เรีย กร้อ งจํา นวน
21,814,198,932 บาท) ยังคงเหลืออีก 4,587,160.21 บาท
21 ธัน วาคม 2554 บริษัทยื่นคําอุ ท ธรณ์ ในคดีห มายเลขแดงที่ ค 7/2554 ต่ อศาลปกครองสูงสุ ด
กรณีศาลปกครองกลางมีคําสังคุ
่ ้มครองชัวคราวห้
่
ามมิให้บริษทั ทํานิตกิ รรมเกี่ยวกับโฉนดที่ดนิ เลขที่
25168 ตําบลบ้านธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จนกว่าคณะอนุ ญาโตตุลาการจะมีคําสังชี
่ ้ขาดใน
ข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550
30 ธันวาคม 2554 สปน.มีหนังสือขอชะลอการดําเนินข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ออกไปก่อน
เพื่อรอผลข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 ตามทีส่ ถาบันอนุ ญาโตตุลาการเสนอมา
ปี 2555

17 มกราคม 2555 บริษทั ได้มหี นังสือขอชะลอการดําเนินข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 เพื่อรอผล
ของข้อ พิ พ าทหมายเลขดํ า ที่ 46/2550 ตามที่ ส ถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการเสนอมา ต่ อ มาสถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ล าการได้มคี ําสังให้
่ ชะลอการดําเนิ น ข้อ พิพ าทหมายเลขดําที่ 1/2550 ตามที่บริษัทและ
สปน.เสนอไป และในวัน เดียวกัน สปน.ได้ว างเงินประกันฯ ของข้อ พิพ าทหมายเลขดํ าที่ 1/2550
จํานวน 100,000 บาท และเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จํานวน 10,000,000
บาท พร้อมทัง้ วางเงินค่าใช้จา่ ยของทัง้ สองคดี คดีละ 15,000 บาท
20 มกราคม 2555 บริษั ท ได้ ว างเงิน ประกั น ฯ ของข้ อ พิ พ าทหมายเลขดํ า ที่ 46/2550 เพิ่ ม อี ก
4,587,160.21 บาท รวมเป็ น 10,000,000 บาท ตามทีส่ ถาบันอนุ ญาโตตุลาการแจ้งมา
13 กัน ยายน 2555 สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการได้มหี นังสือ ถึงบริษัทและสปน.เพื่อ แจ้งประวัติของ
อนุ ญ าโตตุ ลาการทัง้ สองฝ่ าย โดยแจ้งว่าหากบริษัท หรือ สปน. ประสงค์จะคัดค้านคุณ สมบัติของ
อนุ ญ าโตตุ ลาการอีก ฝ่ ายหนึ่ งให้ย่นื คําคัด ค้านเป็ นหนังสือแสดงเหตุ แ ห่ งการคัด ค้านมายังสถาบัน
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อนุ ญาโตตุลาการภายในเวลาทีก่ ําหนด ต่อมาเมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 บริษทั ได้ดาํ เนินการยื่น
คํ า ร้ อ งแจ้ ง ความประสงค์ ไ ม่ ค ั ด ค้ า นคุ ณ สมบั ติ ข องอนุ ญ าโตตุ ล าการฝ่ ายสปน. ต่ อ สถาบั น
อนุ ญาโตตุลาการ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการจึงดําเนินการแจ้งต่ออนุ ญาโตตุลาการทัง้ สองฝ่ ายรับทราบ
และดําเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป
ปี 2556

27 พฤษภาคม 2556 คณะอนุ ญาโตตุลาการทัง้ สองฝ่ ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ประสงค์
จะแต่ งตัง้ เป็ นประธานอนุ ญ าโตตุ ลาการ โดยวิธกี ารที่ส ถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการกํ าหนดให้มคี วาม
พึงพอใจตรงกัน สูง สุ ด ให้แ ต่ งตัง้ นายเสมอ อิน ทรศัก ดิ ์ ซึ่งสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการได้ท าบทาม
และนายเสมอ อิ น ทรศั ก ดิ ์ ได้ ต อบรับ เป็ นประธานอนุ ญ าโตตุ ล าการแล้ ว พร้อ มแนบประวัติ
อนุ ญาโตตุลาการสําหรับการขึน้ ทะเบียนให้ทงั ้ สองฝ่ ายทราบ หากฝ่ ายใดมีขอ้ คัดค้าน ขอให้ยน่ื หนังสือ
แสดงเหตุแห่งการคัดค้านภายใน 15 วัน
12 มิ ถ นุ ายน 2556 อัย การผู้รบั มอบอํ านาจฝ่ าย สปน. ขอขยายเวลาการพิจารณาว่ าจะคัด ค้าน
ประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการหรือไม่ และสถาบันอนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาออกไป 15 วัน
28 มิ ถ ุน ายน 2556 อัย การผู้ รบั มอบอํ า นาจฝ่ าย สปน. แถลงว่ า สปน.ไม่ ม ีข้อ คัด ค้ านประธาน
คณะอนุ ญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสิทธิการคัดค้านไว้ในภายภาคหน้ า หากตรวจสอบ
พบเหตุอนั ทําให้สามารถคัดค้านประธานอนุ ญาโตตุลาการได้
19 สิ ง หาคม 2556 อัยการผู้รบั มอบอํ านาจฝ่ าย สปน. ยื่นคํ าร้อ งต่ อ สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการว่ า
มีข้อมูลและข้อ เท็จจริงตามแบบประวัติยงั ไม่แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริงของ
ประธานอนุ ญาโตตุลาการเพิม่ เติม
20 กัน ยายน 2556 นายเสมอ อิน ทรศัก ดิ ์ ประธานคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ ได้ช้ีแ จงรายละเอีย ด
เพิ่ม เติม ตามที่อ ัย การผู้รบั มอบอํ านาจฝ่ าย สปน. สอบถาม โดยสรุป ประธานอนุ ญ าโตตุ ล าการ
คู่สมรส และบุตร ไม่เคยถือหุน้ และหรือเกีย่ วข้องกับบริษทั ผูเ้ รียกร้องกรณีใด ๆ มาก่อนทัง้ สิน้
8 ตุลาคม 2556 นางสาวมานิดา ซิมเมอร์แมน อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั ผูเ้ รียกร้อง ได้ชแ้ี จงข้อมูล
และข้อเท็จจริงเพิม่ เติมตามที่อยั การผู้รบั มอบอํานาจฝ่ าย สปน. ขอให้ช้แี จงเพื่อนํ ามาประกอบการ
พิจารณาใหม่ว่า จะคัดค้านอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั หรือไม่
16 ตุ ล าคม 2556 บริษัท ได้ร้อ งขอความเป็ นธรรมในการเร่งรัด การดําเนิ นกระบวนพิจารณาคดี
ข้อ พิพ าทที่ 46/2550 ต่ อ อัย การสูง สุ ด เนื่ อ งจากข้อ พิพ าท ได้ย่นื คํ าเสนอข้อ พิพ าทตัง้ แต่ ปี 2550
ตราบถึง ปั จ จุ บ ัน รวมเป็ น ระยะเวลามากกว่ า 6 ปี แต่ ข้อ พิพ าทยัง ไม่ ส ามารถเข้าสู่ ก ระบวนการ
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พิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้ จึงขอให้พนักงานอัยการผู้รบั มอบอํานาจฝ่ าย สปน. ดําเนินกระบวน
พิจารณาไปในทางที่ถูกต้องเป็ นธรรม เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดสามารถเริม่ ต้นและเสร็จสิ้น
ตามทีก่ ฎหมายกําหนดต่อไป
28 ธันวาคม 2556 สํานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ได้ส่งหนังสือแจ้งว่า เมื่อวันที่
6 ธัน วาคม2556 สปน. ได้ ม ีห นั ง สือ ขอคัด ค้า นประธานอนุ ญ าโตตุ ล าการและอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ฝ่ ายบริษั ท ในการดํ า เนิ น กระบวนการทางอนุ ญ าโตตุ ล าการในชั ้น นี้ และขอให้ ม ี ก ารตั ้ง
อนุ ญาโตตุลาการแทนตามขัน้ ตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ปี 2557

14 มกราคม 2557 บริษัทได้รบั หนังสือ แจ้งจากสํานักระงับข้อ พิพ าทฯ สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการ
ว่า เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ประธานอนุญาโตตุลาการและอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั ได้มหี นังสือ
ขอลาออกจากการเป็ นอนุ ญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทระหว่างบริษทั และ สปน.
22 มกราคม 2557 บริษัทได้รบั หนังสือ แจ้งจากสํานักระงับข้อ พิพ าทฯ สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการ
ว่า เมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2557 อนุ ญ าโตตุ ล าการฝ่ ายบริษัท ได้มหี นั งสือ ขอลาออกจากการเป็ น
อนุ ญ าโตตุ ล าการ ในข้อ พิพ าท ระหว่ า ง บริษั ท และสปน. และสํ า นั ก ระงับ ข้อ พิ พ าทฯ สถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการ ได้มคี าํ สังให้
่ บริษทั ดําเนินการแต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุ ญาโตตุลาการ
คนเดิมทีถ่ อนตัว
21 มี น าคม 2557 บริษัทได้ดําเนิ นการยื่นคําร้องขอแต่ งตัง้ ศ.พิเศษ ดร. กมลชัย รัต นสกาววงศ์
เป็ นอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั
8 กรกฎาคม 2557 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้มหี นังสือแจ้งมายังบริษทั ว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2557 สปน. ได้ย่นื คําแถลงว่าไม่ประสงค์จะคัดค้านอนุ ญ าโตตุ ลาการของฝ่ ายบริษัท แต่สงวนสิทธิ
คัดค้านหากตรวจพบเหตุอนั ทําให้สามารถคัดค้านได้ในภายหลัง และทางสถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้
กําหนดวันให้อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั เสนอรายชื่อประธานอนุ ญาโตตุ ลาการคนกลาง จํานวน 3
คน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
8 สิ งหาคม 2557 ไอทีว ีได้ย่นื คําร้องต่ อ สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการ ขอสอบถามความคืบหน้ าของ
คดีขอ้ พิพาทเนื่องจากได้ย่นื ข้อพิพาทตัง้ แต่ปี 2550 ตราบถึงปั จจุบนั รวมเป็ นระยะเวลามากกว่า 7 ปี
แต่ ข้อ พิพ าทยัง ไม่ ส ามารถเข้า สู่ ก ระบวนการพิ จ ารณาข้อ พิพ าทแห่ ง คดีไ ด้ จึง ขอให้ สํ า นั ก งาน
ระงับ ข้อ พิพ าทอนุ ญ าโตตุ ล าการกรุณ ากํ าชับ ฝ่ าย สปน.ให้ดําเนิ นคดีข้อ พิพ าทด้ว ยความรวดเร็ว
เพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม
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12 กัน ยายน 2557 คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการทัง้ สองฝ่ ายได้ร่ว มกัน คัด เลือ กรายชื่อ บุ ค คลที่ป ระสงค์
จะแต่ งตัง้ เป็ น ประธานอนุ ญ าโตตุ ล าการ โดยทาบทาม นายสมบัติ เดียวอิศ เรศ และ นายสมบัติ
เดียวอิศเรศ ได้ตอบรับเป็ นประธานอนุ ญาโตตุลาการแล้ว
12 ธันวาคม 2557 นายสมบัติ เดียวอิศเรศ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการอย่าง
เป็ นทางการ คณ ะอนุ ญ าโตตุ ล าการจึ ง ได้ กํ า หนดประเด็ น ข้ อ พิ พ าทและภาระการพิ สู จ น์
กระบวนพิจารณาชัน้ อนุ ญาโตตุลาการ และวันนัดสืบพยานของคู่พพิ าททัง้ สองฝ่ ายในปี พ.ศ.2558
ปี 2558

2 มี น าคม 2558 ไอทีว ีได้ย่นื คําร้อ งขอถอนคําเสนอข้อ พิพ าทที่ 1/2550 เนื่ อ งจากคดีข้อ พิพ าทที่
46/2550 มีประเด็นข้อพิพาทที่ครอบคลุมถึงประเด็นข้อพิพาทที่ 1/2550 และคดีขอ้ พิพาทที่ 1/2550
เป็ นข้อพิพ าทที่เกิดขึ้นก่ อนที่ สปน. จะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญ ญาเข้าร่วมงาน ฯ จึงไม่จําเป็ นที่จะต้อ ง
ดําเนินคดีในข้อพิพาทที่ 1/2550 อีกต่อไป รวมทัง้ ขอให้มคี ําสังคื
่ นค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุลาการให้แก่
ไอทีว ีเป็ นกรณี พ ิเศษ โดยสถาบันอนุ ญ าโตตุ ล าการได้มคี ําสังว่
่ า หาก สปน. ประสงค์ท่ีจะคัด ค้าน
ให้ดาํ เนินการยืน่ คําคัดค้านภายใน 15 วัน มิฉะนัน้ ถือว่าไม่คดั ค้านและจะได้มคี าํ สังต่
่ อไป

แม้ว่ากระบวนการแต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการ และคัดเลือกประธานอนุ ญาโตตุลาการ ที่ผ่านมาจะมีอุปสรรค
อันเกิดจากคู่ความในข้อพิพาทดังกล่าว บริษทั พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทสืบพยานข้อเท็จจริงที่กําลังจะเริม่ ต้นขึ้นในปี 2558 นี้เป็ นไปอย่างรวดเร็ว
และให้มกี ารวินิจฉัยชีข้ าดจากคณะอนุ ญาโตตุลาการจนเกิดข้อยุตใิ นทีส่ ุด
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