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1. ข้อมูลของบริ ษทั
1.1 ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั
ชื่อบริษทั

: บริ ษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: เคยประกอบธุ รกิจสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ระบบยูเอชเอฟ (UHF) ภายใต้
สัญญาเข้าร่วมงานและดําเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ
(สัญ ญาเข้า ร่ ว มงานฯ) ในลัก ษณะ สร้า ง-โอน-ดํ าเนิ น งานที่ ทํ า กับ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2538
เป็ นระยะเวลา 30 ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 3 กรกฎาคม 2568 โดยใช้ ช่ื อ
สถานีโทรทัศน์ ไอทีว ี

สถานะปั จจุบนั

: ตั ้งแต่ ว ั น ที่ 7 มี น าคม 2550 เวลา 24.00 น. บริษั ท จํ าเป็ นต้ อ งหยุ ด
การประกอบธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ไอทีว ี สืบเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญา
เข้ าร่ วมงานฯ ของ สปน. และต่ อมา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ย์
แห่ งประเทศไทย มีมติ ให้ เพิ กถอนหุ้ นสามัญ ของบริษั ทจากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้นไป

ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่

: เลขที่ 1010 อาคารชิ น วัต รทาวเวอร์ 3 ชั น้ 6 ถนนวิภ าวดี ร ัง สิ ต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษทั
เว็บไซต์บริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้

: 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

: บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จํากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: ให้เช่าอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ผลิตรายการโทรทัศน์
ซือ้ /ขาย ลิขสิทธิ ์ภาพยนตร์ และจัดกิจกรรมการตลาดอื่นๆ

สถานะปั จจุบนั

: หยุดการดําเนินธุรกิจ

ตัง้ สํานักงานใหญ่

: เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 6 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
สัดส่วนการถือหุน้

: 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 3 เมษายน 2558 จัดทําโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ปรากฎดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่ อผู้ถือหุ้น
บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
GOLDMAN SACHS & CO
นายณฤทธิ ์ เจียอาภา
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก
NORTRUST NOMINEES LIMITED
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
นายวินัย คล่องประกิจ
นายประเสริฐ โลหะวิบลู ทรัพย์
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

จํานวนหุ้น % ถือหุ้น
638,602,846 52.92
52,220,694
4.33
26,628,000
2.20
25,135,900
2.08
23,117,100
1.92
17,885,990
1.48
8,171,300
0.68
7,060,000
0.58
6,895,000
0.57
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2. รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ชื่อ – สกุล

นายสมคิ ด หวังเชิ ดชูวงศ์

อายุ/ ปี
ตําแหน่ ง
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

(ได้ร บั แต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ตัง้ แต่ ว ันที่ 19 กุ มภาพันธ์ 2550 ครบวาระ
และถูกเสนอกลับมาเป็ นกรรมการเป็ นครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2558)
58
ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
-ไม่ม-ี
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 สํานั กกฎหมายอุดมวัฒนา
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
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 7 มีนาคม 2550 ครบวาระ
และถูกเสนอกลับมาเป็ นกรรมการเป็ นครัง้ ที่ 5 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2558)
58
รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
-ไม่ม-ี
เนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภาแห่งประเทศไทย
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program 75/2008

ประสบการณ์ ทาํ งาน
2550 – ปั จจุบนั
2541 – ปั จจุบนั
2536 – 2541
2535 – 2536
2525 – 2527
2523 – 2524

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

ชื่อ - สกุล
อายุ/ ปี
ตําแหน่ ง
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์ ทาํ งาน
2550 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2548 – 2558
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นายสมบูรณ์ วงษ์วานิ ช
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2550 ครบวาระ
และถูกเสนอกลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2556)
48
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
-ไม่ม-ี
ปริญญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program 75/2008
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
่

นางรัตนาพร นามมนตรี
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2550 ครบวาระ
และถูกเสนอกลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม 2557)
50
กรรมการและกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
0.0575
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Accreditation Program 75/2008
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม บมจ.ไอทีวี
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด นาไทย โภคทรัพย์
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

นายณิ ทธิ มน หัสดิ นทร ณ อยุธยา

นายสมบูรณ์ วงษ์วานิ ช

นางรัตนาพร นามมนตรี

นายวุฒิพร เดี่ยวพานิ ช

กรรมการ บมจ. ไอทีวี
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

(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2551 ครบวาระ
และถูกเสนอกลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2556)
63
กรรมการ
0.0124
ปริญญาโท สังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Accreditation Program 75/2008

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร











ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ ผา่ นมา











 = ไม่มี  = มี
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3. ตารางการถือหุ้นในบริ ษทั และบริษทั ในเครือของกรรมการ

รายชื่ อ

บริษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน)

บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จํากัด

จํานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

จํานวนหุน้ สามัญ (หุน้ )

ตําแหน่ ง
31 ธ.ค. 57

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
2. นายณิทธิมน หัสดินทร ณ
อยุธยา
3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช
4. นางรัตนาพร นามมนตรี
5. นายวุฒพิ ร เดีย่ วพานิช

ประธานคณะกรรมการบริษทั
รองประธานคณะกรรมการ
บริษทั
กรรมการและเลขานุ การ
คณะกรรมการบริษทั
กรรมการ
กรรมการ

การเปลีย่ นแปลงในปี 2558

-

เพิม่ ขึน้
-

ลดลง
-

-

-

694,000
150,000

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

การเปลีย่ นแปลงในปี 2558

ลดลง
-

31 ธ.ค. 58

-

-

เพิม่ ขึน้
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

694,000
150,000

-

-

-

-

-
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4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ในปี 2558 ทีผ่ ่านมาคณะกรรมการบริษทั มีการประชุมทัง้ สิน้ จํานวน 4 ครัง้ โดยการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริษทั มีดงั นี้
ชื่อ
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
2. นายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา
3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช
4. นางรัตนาพร นามมนตรี
5. นายวุฒพิ ร เดีย่ วพานิช

จํานวนครัง้ การประชุม
ในระหว่างทีด่ ํารงตําแหน่ ง
4
4
4
4
4

จํานวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
4
4
4
4
4

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ในปี 2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้
รายชื่ อคณะกรรมการบริ 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
150,000
150,000
600,000
600,000
600,000
3,900,000

หน้า 8

รายงานประจําปี 2558

เอกสารแนบ 2

6. พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ
บริษั ท ไอทีว ี จํ ากัด (มหาชน) (บริษั ท ) เดิม ชื่อ บริษั ท สยามอิน โฟเทนเมนท์ จํ ากัด ก่ อ ตัง้ เมื่อ วัน ที่
9 พฤษภาคม 2538 ด้วยทุ นจดทะเบียน 250 ล้านบาท และเพิ่มทุ นเป็ น 1,000 ล้านบาทในปี เดียวกัน โดยกลุ่ม
บริษทั สยามทีวแี อนด์คอมมิวนิเคชันส์
่ จํากัด นํ าโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ ได้รบั อนุ มตั จิ าก สปน.
ให้เป็ นผู้ดําเนิ นงานสถานี โทรทัศน์ ภายใต้ส ญ
ั ญาเข้าร่วมงานและดําเนิ นการสถานี ว ิทยุโทรทัศน์ ระบบยูเอชเอฟ
(UHF – Ultra High Frequency) (สัญ ญาเข้าร่ วมงานฯ) เป็ นระยะเวลา 30 ปี เริม่ ออกอากาศอย่ างเป็ นทางการ
เมื่อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2539 ในปี 2541 ได้ เปลี่ยนชื่อ บริษัท เป็ น บริษั ท ไอทีว ี จํากัด (มหาชน) บริษั ท มีก าร
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ในระยะทีผ่ ่านมา ดังนี้
ปี 2538

กลุ่ ม บริษัท สยามทีว ีแ อนด์ค อมมิว นิ เคชัน่ ส์ จํากัด นํ าโดยธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํากัด (มหาชน)
ได้รบั อนุ ม ตั ิให้เป็ นผู้ดําเนิ นงานโครงการโทรทัศ น์ ช่ องใหม่ระบบยูเอชเอฟจาก สปน. โดยได้ก่ อตัง้
บริษทั สยามอินโฟเทนเมนท์ จํากัด เพือ่ ลงนามในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2538

ปี 2539

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

ปี 2540

บริษัทได้ติดตัง้ สถานี ส่งเพิ่มเติมที่อาคารเนชัน่ ถนนบางนา-ตราด และอาคารสินสาทร ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริการในกรุงเทพฯและปริมณฑลบางส่วน

ปี 2541

บริษั ท มี ส ถานี ส่ ง รวมทั ้ง สิ้ น 36 สถานี สามารถให้ บ ริก ารครอบคลุ ม พื้ น ที่ บ ริเ วณ ภาคกลาง
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคตะวัน ออกและภาคใต้ ข องประเทศไทยเพี ย งบางจัง หวัด เท่ านั ้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 า ลัง ส่ ง ออกอากาศสู ง สุ ด 1,000 กิโลวัต ต์
สามารถให้ บริก ารในรัศ มีประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุ มพื้นที่ท ัว่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
รวมทัง้ จังหวัดในภาคกลาง

ปี 2543

คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบการแก้ไขสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ ในเรื่องข้อจํากัดการโอนหุ้นของบริษัท
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ คู่สญ
ั ญาได้ลงนามแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเข้าร่วมงานฯในเรื่องข้อจํากัดการโอนหุ้นและการขยายเวลา
ชํ า ระผลตอบแทนงวดแรก เมื่อ วัน ที่ 25 เมษายน 2543 ซึ่ง ตั ง้ แต่ ว ัน ที่ บ ริษั ท ได้ จ ัด ตั ง้ ขึ้น จนถึ ง
วันที่มกี ารลงนามแก้ไขสัญญาดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท
หลายครัง้
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ต่ อมาในปลายเดือนมิ ถนุ ายน 2543 บริษัทได้ปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุ น โดยการเพิ่มทุ นของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ( ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด(มหาชน) ) (“อินทัช”) จํานวน 55 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมจํานวน
550 ล้านบาท โดยมีส ัดส่ วนของทุ นที่เพิ่มแต่ ละฝ่ าย จํานวน 288.71 ล้านบาท และ 261.29 ล้านบาท
ตามลํ าดับ รวมเป็ นทุ นชํ าระแล้ว 1,550 ล้านบาท และได้ม ีการลดทุ นจดทะเบียนและทุ นชํ าระแล้วลง
เหลือ 387.5 ล้านบาท
18 กั น ยายน 2543 บริ ษั ท ได้ เพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ย นจาก 387.5 ล้ า นบาท เป็ น 4,500 ล้ า นบาท
โดยมีทุนชําระแล้ว 4,250 ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2543 ได้มกี ารเสนอขายหุ้นเพิ่มทุ นให้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ อินทัชในราคาหุ้นละ 8.7692 บาท โดยมีสดั ส่วนของทุนที่เพิม่
แต่ ละฝ่ าย จํานวน 464.15 ล้านบาท และ 420.1 ล้านบาทตามลําดับ และต่ อมาในเดือนธันวาคม 2543
ได้ขายหุน้ เพิม่ ทุนอีกครัง้ ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และ อินทัชในราคาหุน้ ละ 8.7692 บาท
โดยมีส ัด ส่ วนของทุ นที่ เพิ่ มแต่ ละฝ่ าย จํ านวน 1,526.73 ล้ านบาท และ 976.11 ล้ านบาทตามลํ าดับ
รวมเป็ นทุนชําระแล้วทัง้ สิน้ 4,250 ล้านบาท
1 กันยายน 2543 สถานีฯ ได้ขยายเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการเป็ น 24 ชัวโมง
่ นอกจากนี้ ในปี 2543
บริษทั ได้ตดิ ตัง้ สถานีส่งเพื่อเสริมจุดบอดอีก 4 สถานีเพิม่ เติมจากสถานีเครือข่ายหลัก 36 สถานี รวมเป็ น
สถานีส่งทัง้ สิน้ 40 สถานี ครอบคลุมประชากรทีส่ ามารถรับชมได้ประมาณร้อยละ 97 ของประชากรทัง้ หมด
ในประเทศไทย
ปี 2544

13 พฤศจิ กายน 2544 อินทัชได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของบริษทั จากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
จํ า นวน 106,250,000 หุ้ น ในราคาหุ้ น ละ 10.6573 บาท รวมทั ้ง ได้ เสนอซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริษั ท
จากผู้ถอื หุ้นรายอื่นในราคาเดียวกัน เป็ นผลให้ อินทัชเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ท่สี ุด ต่อมาที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2544 ได้มมี ติเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้ จากเดิม 10 บาทต่อหุน้ เป็ น 5 บาทต่อหุน้
ทําให้หนุ้ ทัง้ หมดของบริษทั เพิม่ เป็ น 1,200 ล้านหุน้ โดยเป็ นหุน้ ทีช่ าํ ระแล้ว 850 ล้านหุน้

ปี 2545

27 กุม ภาพัน ธ์ ถึ ง 1 มี น าคม 2545 บริษั ท เสนอขายหุ้ นแก่ ป ระชาชนทัว่ ไป จํ านวน 300 ล้ านหุ้ น
ในราคาหุ้นละ 6 บาท และในวันที่ 13 มีนาคม 2545 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยทุนชําระแล้ว 5,750 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ กายน 2545 ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อย คือ บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และการถ่ายภาพยนตร์ ผลิตรายการ
โทรทัศน์ ซือ้ /ขาย ลิขสิทธิ ์ภาพยนตร์ และจัดกิจกรรมการตลาดอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท จํานวน
10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยบริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่คดิ เป็ นร้อยละ 99.93 ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
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16 มกราคม 2546 ได้เพิ่มทุ นในบริษัท อาร์ตแวร์ มีเดีย จํากัด จาก 1 ล้านบาท เป็ น 20 ล้านบาท
โดยมีหุ้นทัง้ หมด 200,000 หุ้น มูลค่ าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ
99.99 ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
1 กุมภาพันธ์ 2546 บริษัทได้ดําเนิ นการย้ายสํานักงานรวมทัง้ สตูด ิโอ จากอาคารไทยพาณิ ชย์ ปาร์ค
พลาซ่า ไปยังทีท่ าํ การใหม่ ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เพื่อเป็ นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจให้มพี น้ื ที่
สํานักงานและสตูดโิ อเพิม่ ขึน้
26 กุมภาพันธ์ 2546 คณะกรรมการบริษัทอนุ ม ตั ิการออกหุ้ นสามัญ เพิ่มทุ น 60 ล้านหุ้น มูลค่ าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ดั สรร
ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP) ทําให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิม่ ขึ้นจาก
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 ล้านบาท
แบ่งออกเป็ น 1,560 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 300 ล้านหุ้น
จัดสรรเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้กบั พันธมิตรร่วมทุน 2 ราย ได้แก่ นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ จํานวน 150 ล้านหุน้
และบริษั ท กันตนา กรุ๊ ป จํ ากัด (มหาชน) (“กันตนา”) จํ านวน 150 ล้ านหุ้ น ในราคาหุ้ นละ 10 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 3,000 ล้ านบาท อย่ างไรก็ ตาม แผนการขายหุ้ นเพิ่มทุ นดังกล่ าวจะสํ าเร็จหรือไม่
ขึน้ อยูก่ บั ผลการเข้ามาตรวจสอบ (Due Diligence) บริษทั
ทัง้ นี้ หากกันตนาได้เข้าซือ้ หุน้ ดังกล่าวแล้ว กันตนารวมถึงครอบครัวกัลย์จาฤก ตกลงทีจ่ ะไม่ผลิต และ/หรือ
ไม่เป็ นเจ้าของ และ/หรือ ไม่จดั หารายการต่างๆ ให้กบั สถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ยกเว้นรายการเท่าทีม่ อี ยูเ่ ดิม
กับสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ในต่างประเทศ

ปี 2547

19 มกราคม 2547 การประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2547 มีมติอนุ มตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั
ในการจัดสรรหุน้ สามัญใหม่เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้กบั พันธมิตรร่วมทุนดังกล่าว
30 มกราคม 2547 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มคี ําวินิจฉัยชีข้ าดข้อพิพาท ในประเด็นที่ สปน.ไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญ ญาเข้าร่ว มงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็ น เหตุ ให้ บริษัท ได้ร บั ผลกระทบและให้ สปน.ชดเชย
ความเสียหายให้กบั บริษทั โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
 ให้ สปน. ชดเชยความเสียหายโดยชําระเงินให้แก่บริษทั จํานวน 20 ล้านบาท
 ให้ปรับลดผลประโยชน์ ตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคหนึ่งโดยในส่วนจํานวน
เงิน รับ ประกันผลประโยชน์ ต อบแทนขัน้ ตํ่ าให้ปรับลดจากเดิม ลงเหลือ ปี ล ะ 230 ล้านบาท
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และปรับลดผลประโยชน์ ตอบแทนเหลืออัต ราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่ อนหักค่ าใช้จ่ายและ
ภาษีใดๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างจํานวนเงินที่คํานวณได้ตามอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ กับเงินประกันผลประโยชน์ ตอบแทนขัน้ ตํ่า จํานวนใดมากกว่า
ให้ชาํ ระตามจํานวนทีม่ 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.
ได้โดยไม่ตอ้ งถูกจํากัดเฉพาะรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ แต่บริษทั จะต้องเสนอรายการ
ข่าว สารคดี และสารประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทัง้ หมด ทัง้ นี้ภายใต้
ข้อบังคับของกฎระเบียบทีท่ างราชการออกใช้บงั คับแก่สถานีวทิ ยุโทรทัศน์โดยทัวๆ
่ ไป
ปี 2548

31 ตุ ลาคม 2548 จากข้อ ตกลงในวันที่ 26 พฤศจิก ายน 2547 นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ และบริษัท
กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุ นตามที่ได้รบั
อนุ ม ตั ิจากที่ประชุ มผู้ถือ หุ้น เมื่อ วัน ที่ 19 มกราคม 2547 อย่ างไรก็ต ามพันธมิต รธุ รกิจทัง้ สองราย
ยังคงผลิตรายการโทรทัศน์ให้กบั บริษทั ต่อไป
22 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุ มตั ิให้บริษัทจัดตัง้ บริษัทร่วมทุ นแห่ งใหม่ ชื่อบริษัท
มีเดีย คอนเน็ คซ์ จํ ากัด (Media Connex Co., Ltd.) โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประกอบธุ รกิ จให้ บริการ
สื่อโฆษณาและผลิตเนื้อหา (content) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็ น
5,000,000 หุน้ หุน้ ละ 10 บาท มีผรู้ ่วมทุนได้แก่ บริษทั ไอทีว ี จํากัด (มหาชน) บริษทั ซี เอ โมบาย ลิมเิ ต็ด
(CAM) ประเทศญี่ป่ นุ และมิตซุย แอนด์ โค ลิมเิ ต็ด (MITSUI) ประเทศญี่ป่ นุ โดยมีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ
60 ร้อยละ 25 และ ร้อยละ 15 ตามลําดับ และได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ในเดือนมกราคม 2549 ซึ่งบริษทั
ร่วมทุนดังกล่าวเป็ นการนํ าทรัพยากรที่มอี ยู่ของบริษัทไปขยายต่อธุรกิจ โดยอาศัยผู้ร่วมทุนจากประเทศ
ญี่ป่ ุนที่มคี วามเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการให้บริการด้านการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ผ่านสื่อโฆษณา
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

ปี 2549

23 มกราคม 2549 บริษทั รับทราบการขายหุน้ สามัญของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของอินทัช ในฐานะทีอ่ นิ ทัช
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ซึง่ ถือหุน้ อยู่คดิ เป็ นร้อยละ 52.93 ของทุนชําระแล้วของบริษทั โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ของอินทัช ได้ขายหุ้นอินทัชให้แก่ บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด (ซีดาร์) และบริษัท แอสเพน
โฮลดิ้งส์ จํากัด (แอสเพน) อย่างไรก็ตาม ซีดาร์ และ แอสเพน ได้รบั การผ่ อนผันจากสํานั กงาน ก.ล.ต.
ไม่ ต้ องทํ าคํ าเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ท ัง้ หมดของกิจการของบริษั ทตามที่กํ าหนดใน ข้อ 8 ของประกาศ
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี าร
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (Chain Principle) เนื่ องจาก คณะอนุ กรรมการวินิ จฉั ย
การเข้าถื อหลักทรัพ ย์เพื่ อครอบงํากิ จการพิ จารณาแล้ วมีความเห็ นว่ า ซี ดาร์ และ แอสเพน มิได้ ม ี
ความประสงค์ทจ่ี ะได้มาซึง่ ทัง้ หลักทรัพย์ของบริษทั รวมถึงกรณีทบ่ี ริษทั เป็ นทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่เป็ นสาระสําคัญ
ของอินทัช
9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางซึ่งเป็ นศาลปกครองชัน้ ต้น ได้มคี ําพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาด
ของคณะอนุ ญาโตตุลาการฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทัง้ ฉบับ
7 มิ ถ ุน ายน 2549 บริษั ท ได้ ย่ นื คําอุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลปกครองสูงสุ ด ขอให้ม ีคํ าตัด สิน กรณี ข้อ พิพ าท
ในประเด็นที่ สปน.ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็ นเหตุให้บริษทั ได้รบั ผลกระทบ
และให้ สปน.ชดเชยความเสียหายให้กบั บริษทั
13 ธั น วาคม 2549 ศาลปกครองสู งสุ ด มีคํ าพิ พ ากษาเพิ ก ถอนคํ าชี้ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทัง้ ฉบับ เนื่องจากมีคาํ วินิจฉัยว่าเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่
ไม่ได้ผ่ านการนํ าเสนอคณะรัฐมนตรี จึงไม่มผี ลผูกพัน และมีผลให้คําชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ
ถูกยกเลิกไป บริษทั จึงต้องกลับไปปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิมตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ
ข้อ 5 วรรคหนึ่ง ในเรื่องการชําระค่าตอบแทนให้ สปน. โดยรับประกันผลประโยชน์ ตอบแทนขัน้ ตํ่าปี ละ
1,000 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 44 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จา่ ยและภาษี แล้วแต่จาํ นวนใดจะมากกว่าและ
มีผลให้บริษทั ต้องกลับไปปฏิบตั ติ ามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ที่กําหนดให้รายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์
จะต้องรวมกันไม่ต่ ํากว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทัง้ หมดและระยะเวลาระหว่างเวลา 19.00 - 21.30 น.
จะต้องใช้สาํ หรับรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ เท่านัน้ โดยบริษทั ได้เริม่ ใช้ผงั รายการทีเ่ ป็ นไปตาม
เงือ่ นไขในข้อ 11 วรรคหนึ่งแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 14 ธันวาคม 2549 เป็ นต้นมา
14 ธันวาคม 2549 สปน. มีหนังสือถึงบริษทั ขอให้บริษทั ดําเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้บริษทั ดําเนินการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11
2. ให้บริษทั ชําระเงินส่วนต่างของค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการขัน้ ตํ่าตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ สําหรับปี ท่ี 9
(งวดที่ 7) จํานวน 670 ล้านบาท ปี ท่ี 10 (งวดที่ 8) จํานวน 770 ล้านบาท และปี ท่ี 11 (งวดที่ 9)
จํานวน 770 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ เป็ นจํานวนเงิน 2,210 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ
15 ต่อปี โดยคํานวณเป็ นรายวันตามจํานวนวันทีช่ าํ ระล่าช้า
3. ให้บริษทั ชําระค่าปรับผังรายการในอัตราร้อยละ 10 ของค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการที่ สปน. จะได้รบั
ในปี นั ้น ๆ โดยคิด เป็ นรายวัน ตามสัญ ญาเข้าร่ว มงานฯ ข้อ 11 วรรคสอง จากกรณี ท่ีบ ริษั ท
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ดําเนินการเรื่องผังรายการไม่เป็ นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่
13 ธันวาคม 2549 ซึ่ง สปน. ได้เรียกร้องมาเป็ นจํานวนเงิน 97,760 ล้านบาท (บริษทั ได้ดําเนินการ
ปรับผังรายการตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตัง้ แต่วนั ที่ 14 ธันวาคม 2549)
ทัง้ นี้ สปน. แจ้งว่าหากบริษัทไม่ชําระเงินจํานวนดังกล่ าวภายใน 45 วัน นับตัง้ แต่ ได้รบั หนังสือแจ้ง
(วันที่ 15 ธันวาคม 2549) สปน.จะดําเนินการตามข้อกําหนดในสัญญาเข้าร่วมงานฯ และข้อกฎหมาย
ต่อไป
21 ธันวาคม 2549 บริษทั มีหนังสือถึง สปน.โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. บริษทั ได้ดาํ เนินการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 เรียบร้อยแล้วตัง้ แต่วนั ที่
14 ธันวาคม 2549 เป็ นต้นมา
2. บริษัทมิได้ผ ิดนั ดชํ าระค่ าอนุ ญาตให้ดํ าเนิ นการตามที่อ้ างถึง เนื่ องจากบริษัทได้ชํ าระค่ าอนุ ญาต
ให้ดําเนินการรายปี จํานวน 230 ล้านบาท โดยเป็ นการปฏิบตั ติ ามคําชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ซึ่งคําชี้ขาดดังกล่าวมีผลผูกพันคู่ส ญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ทัง้ สองฝ่ ายตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15
ดังนัน้ บริษทั จึงไม่มภี าระดอกเบีย้ ของค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการส่วนต่างดังกล่าวในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่
อนุ ญาโตตุลาการชีข้ าดจนถึงวันทีศ่ าลปกครองสูงสุดมีคาํ พิพากษา
3. บริษทั ไม่เห็นพ้องกับ สปน.กรณีท่ตี ้องจ่ายค่าปรับจํานวน 97,760 ล้านบาท และการกําหนดให้บริษทั
ชําระค่าปรับดังกล่าวภายใน 45 วัน ด้วยเหตุผลดังนี้
3.1 บริษัทมิได้ปฏิบตั ิผ ิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่ องจากบริษัทได้ปฏิบตั ิตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
ข้อ 15 ซึ่งกํ าหนดว่า “ให้คําชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการมีผลผูกพันคู่ส ญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ
“ทัง้ สองฝ่ าย” และข้อ 30 วรรคท้ายของข้อบังคับสํานักงานศาลยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ัด ตั ้ง ศาลปกครองและวิ ธ ี พ ิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 ดั งนั ้น
การดํ าเนิ นการปรับผังรายการตั ง้ แต่ ว ันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึ งวันที่ 13 ธัน วาคม 2549
จึงเป็ นการกระทําโดยชอบตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ และกฎหมายแล้ว
3.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการนําข้อพิพาทเสนอต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการและให้วนิ ิจฉัยชี้ขาด
ตามที่กล่าวมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่าบริษัทเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ สิทธิของ สปน.
ในการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ควรจะเกิดภายหลังจากที่กระบวนการยุตธิ รรมดําเนินจนถึง
ทีส่ ุดแล้ว
3.3 ศาลปกครองได้จดั ทําเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครัง้ ที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549
ระบุถงึ คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษทั โดยมีขอ้ ความตอนหนึ่งระบุว่า “กรณีเกี่ยวกับ
หน้า 14

รายงานประจําปี 2558

เอกสารแนบ 2

ค่าปรับคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ต้องว่ากล่าวกันเอง หากตกลงไม่ได้ต้องเสนอข้อพิพาทตามวิธกี าร
ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ”
3.4 ดอกเบี้ยและค่าปรับจากการดําเนินการปรับผังรายการนัน้ ยังไม่มขี อ้ ยุติ เนื่องจากไม่ใช่ประเด็น
พิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุ ด ดังนั น้ หากคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ
มีขอ้ ขัดแย้งและไม่สามารถทําความตกลงกันได้ก็จะต้องเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการ
โดยเป็ นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ซึ่งกําหนดว่า “หากมีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ
อันเกี่ ยวเนื่ องกับ สัญ ญาเข้าร่ วมงานฯ ระหว่ าง สปน. กับ ผู้ เข้ าร่ วมงาน (บริษั ท ) คู่ ส ัญ ญา
เข้าร่วมงานฯ ตกลงแต่งตัง้ คณะอนุ ญาโตตุลาการทําการวินิจฉัยชีข้ าดข้อพิพาทโดยคําตัดสินของ
คณะอนุ ญาโตตุลาการเป็ นทีส่ ุดและผูกพันคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ทัง้ สองฝ่ าย”
บริษัทและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเห็นว่าการคํานวณค่าปรับจากการปรับผังรายการตาม
วิธขี องสปน.ดังกล่าวข้างต้นไม่ถู กต้องตามเจตนารมณ์ ของสัญญาเข้าร่วมงานฯ ซึ่งหากบริษัท
เข้าข่ ายจะต้ องเสียค่ าปรับ การคิดคํ านวณค่ าปรับควรจะเป็ นจํานวนเงินในอัตราไม่ เกินกว่ า
274,000 บาทต่ อ วั น มิ ใช่ 100 ล้ านบาทต่ อ วั น ตามที่ สปน.กล่ าวอ้ าง ดั ง นั ้ น ไม่ ว่ า กรณี
จะเป็ นอย่ างไร หากจะมีภ าระค่ าปรับ โดยนั บ ตั ง้ แต่ ว ัน ที่ บ ริษั ท ปฏิ บ ั ติ ต ามคํ าชี้ ข าดของ
คณะอนุ ญาโตตุลาการจนถึงวันทีศ่ าลปกครองสูงสุดมีคําตัดสินตามที่ สปน.กล่าวอ้าง (ตัง้ แต่วนั ที่
1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549) การคิดคํานวณค่าปรับ ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่
ควรจะเกินไปกว่าจํานวน 268 ล้านบาท มิใช่ 97,760 ล้านบาท ตามวิธคี ํานวณที่ สปน. เรียกร้อง
ให้ชาํ ระและนํามาใช้เป็ นเหตุบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ แต่อย่างใด
สํ าหรับกรณี ท่ี สปน. เรียกร้องดอกเบี้ ยของค่ าอนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ นการส่ วนต่ าง บริษั ท และ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีความเห็นว่ า ในช่ วงระหว่ างระยะเวลาที่บริษัทได้ปฏิบ ัติตาม
คําชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ บริษัทไม่มหี น้ าที่ในการต้องชําระ และบริษัทไม่ได้ผ ิดนัด
การชําระค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการแต่ อย่างใด เนื่องจากบริษัทได้ชําระค่าอนุ ญาตให้ดําเนิ นการ
รายปี จํานวน 230 ล้านบาท ตามคํ าชี้ขาดคณะอนุ ญ าโตตุ ลาการ ซึ่งผู กพันทัง้ สองฝ่ ายแล้ ว
ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ในช่วงเวลาทีค่ ําชีข้ าดยังมีผลบังคับใช้อยู่โดยทีบ่ ริษทั มิได้ผดิ นัด
ชํ าระค่ าอนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ น การและ/หรือ ชํ าระค่ าอนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ น การให้ แ ก่ สปน. ล่ าช้ า
อีกทัง้ สปน. ยังไม่เคยใช้สทิ ธิเรียกร้องทางศาลในการขอคุม้ ครองเพื่อระงับมิให้บริษทั ปฏิบตั ติ าม
คําชีข้ าดของอนุ ญาโตตุลาการในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ประการใด ดังนัน้ บริษทั จึงไม่มภี าระดอกเบีย้
ของค่ าอนุ ญ าตให้ดํ าเนิ นการส่ วนต่ าง และ สปน. ไม่ ม ีส ิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยของค่ าอนุ ญาต
ให้ ดํ าเนิ น การส่ วนต่ างในระหว่ างที่ คํ าชี้ ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการยังคงมี ผ ลผู ก พั น
ทางกฎหมายอยู่ อีกทัง้ คํ าพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มคี ําสังให้
่ เพิกถอนคําชี้ขาดของ
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อนุ ญาโตตุลาการยังไม่มผี ลบังคับ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างที่บริษทั ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด และศาลปกครองสูงสุดยังไม่มคี าํ พิพากษาในขณะนัน้
20 ธันวาคม 2549 บริษทั มีเดีย คอนเน็คซ์ จํากัด ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่จากจํานวน
3 ราย เหลือ 2 ราย ได้แก่ บริษัทและมิตซุ ย แอนด์ โค ลิม ิเต็ด (MITSUI) ประเทศญี่ ป่ ุ น โดยสัดส่ วน
การถือหุน้ เป็ นร้อยละ 60 และ ร้อยละ 40 ตามลําดับ
ปี 2550

4 มกราคม 2550 บริษทั ได้ย่นื ข้อพิพาทเรื่องค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบีย้ ในค่าอนุ ญาตให้
ดําเนินการส่วนต่างต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ส่วนเรื่องค่าอนุ ญาต
ให้ ดํ าเนิ นการส่ วนต่ างจํานวน 2,210 ล้านบาทนั น้ บริษั ทมีความเห็นว่ า เพื่อเป็ นการประนี ประนอม
ให้การดําเนินการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ เป็ นไปโดยราบรืน่ และมิให้ สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ
อันจะมีผลกระทบต่ อกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้ต ัดสินใจเสนอเงื่อนไขขอประนี ประนอมโดยเสนอ
แนวทางการจ่ ายเงิน 2,210 ล้านบาท หลายแนวทาง โดยทุ กแนวทางมีเงื่อนไขให้ สปน.เข้าร่วมกัน
ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ เพื่อให้มคี ําวินิจฉัยชี้ขาดกรณีค่าปรับและดอกเบี้ยค่าอนุ ญาต
ให้ ดํ าเนิ น การส่ ว นต่ า ง ซึ่ ง สปน.ได้ ป ฏิ เสธเงื่อ นไขการให้ ส ถาบั น อนุ ญาโตตุ ล าการชี้ ข าดหนี้
และปฏิเสธแนวทางการชําระเงินค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนินการดังกล่าวทุกแนวทางในการประชุมร่วมกันเมือ่ วันที่
31 มกราคม 2550
2 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้มหี นังสือขอความเป็ นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และเสนอแนวทาง
การประนีประนอมในการแก้ปัญหาข้อพิพาท โดยเสนอให้ สปน.รับชําระเงินค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการส่วน
ต่ างจํานวน 2,210 ล้านบาท และมีเงื่อนไขขอให้ สปน.ดํ าเนิ นการตามกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ลาการ
กรณีค่าปรับและดอกเบีย้ ตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15
13 กุมภาพันธ์ 2550 สปน. ได้มหี นังสือปฏิเสธข้อเสนอขอประนีประนอมของบริษัทดังกล่าวอย่างเป็ น
ทางการอีกครัง้ หนึ่ง ดังนัน้ นับแต่ ว นั ที่ สปน. มีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอของบริษัท บริษัทจึงไม่มภี าระ
ผูกพันใดๆ ในข้อเสนอของบริษทั ทีม่ ตี ่อ สปน.อีกต่อไป ทัง้ นี้ เป็ นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ต่อมาศาลปกครองกลางได้มคี ําสังให้
่ จําหน่ ายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2550 โดยศาลปกครองกลางได้วนิ ิจฉัยว่า ประเด็นที่ สปน. อ้างว่าบริษัทยอมรับว่าเป็ นหนี้ค่า
อนุ ญาตให้ดําเนินการค้างชําระอยู่จํานวน 2,210 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย รับฟั งไม่ได้ว่าบริษัทยอมรับ
สภาพหนี้เพราะเป็ นข้อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายแนวทางซึง่ ยังไม่เป็ นทีย่ ุตจิ งึ ถือเป็ นข้อพิพาท
ทีต่ อ้ งนําเข้าสู่กระบวนการอนุ ญาโตตุลาการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
20 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้ย่นื คําร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคําสังกํ
่ าหนดมาตรการหรือวิธกี าร
คุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวเป็
ั่
นกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเด็น ดังนี้
หน้า 16

รายงานประจําปี 2558

เอกสารแนบ 2

1. บริษัทขอให้ ศาลปกครองกลางมีคํ าสัง่ ระงับการใช้ส ิทธิบอกเลิกสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน.
ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมิได้ชาํ ระค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบีย้ ในค่าส่วนต่างจํานวนประมาณ
หนึ่ งแสนล้านบาท จนกว่ าคณะอนุ ญ าโตตุ ลาการจะได้ ม ีคํ าชี้ขาดและข้อพิพาทดังกล่ าวถึงที่สุ ด
ตามกฎหมาย
2. บริษัทขอให้ศาลปกครองกลางมีคําสังกํ
่ าหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษัทชําระค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการ
ส่วนต่างจํานวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่ สปน.ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลได้มคี าํ สังในเรื
่ อ่ งนี้
21 กุมภาพันธ์ 2550 ศาลปกครองกลางมีคํ าสัง่ ไม่ รบั คํ าร้องขอให้ศาลกํ าหนดมาตรการหรือวิธ ีการ
คุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวและคํ
ั่
าร้องขอไต่สวนฉุ กเฉิน โดยมีขอ้ วินิจฉัยว่าการที่ สปน. จะใช้สทิ ธิ
บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ นัน้ หากบริษทั เห็นว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ไม่ชอบก็ย่อมมีสทิ ธิ
เรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวได้ ส่วนกรณีท่ี สปน.เรียกให้ผูร้ อ้ ง (บริษทั )
ชําระค่าปรับและดอกเบีย้ ค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนินการส่วนต่างรวมทัง้ ขอให้ศาลกําหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษทั
สามารถชําระค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการจํานวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่ สปน.ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีศ่ าล
ได้มคี ําสังนั
่ น้ ศาลเห็นว่าเป็ นกรณี ระหว่างบริษัทและ สปน.ที่จะเจรจาตกลงกัน และหากบริษัทเห็นว่ า
ไม่ต้องชําระหรือขอผ่อนผันการชําระหนี้ก็เป็ นสิทธิท่ดี ําเนินการไปตามขัน้ ตอนของสัญญาเข้าร่วมงานฯ
และกระบวนการตามกฎหมายต่อไป จึงไม่ม ี เหตุอนั สมควรที่ศาลจะมีคําสังกํ
่ าหนดมาตรการหรือวิธกี าร
คุ้ มครองประโยชน์ ของบริษั ทขณะดํ าเนิ นการ ซึ่งคํ าสัง่ ศาลปกครองกลางดังกล่ าวให้ ถื อเป็ นที่ สุ ด
โดยบริษทั ไม่อาจอุทธรณ์คาํ สังดั
่ งกล่าวได้
7 มี นาคม 2550 สปน.มีหนั งสือบอกเลิกสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ และแจ้งให้ บริษัทดํ าเนิ นการชํ าระหนี้
และส่ งมอบทรัพ ย์ส ินที่บริษั ทมีไว้ใช้ ในการดํ าเนิ นกิจการตามสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ คืนให้ แก่ สปน.
ภายในเวลาที่ สปน.กํ าหนดตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ( 24.00 น. ของวันที่
7 มีนาคม 2550 ) ซึ่งการบอกเลิก สัญ ญาเข้ าร่วมงานฯ ดังกล่ าวเป็ นเหตุ ให้ บริษั ทจํ าเป็ นต้ องหยุ ด
การดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอชเอฟนับแต่นนั ้ มา
28 มี น าคม 2550 บริษั ทได้ ม ีห นั งสือถึ ง สปน. โดยได้ โต้ แย้งว่ าการบอกเลิกสัญ ญาเข้าร่ วมงานฯ
ของ สปน. และการเรียกร้องให้บริษทั ต้องชําระหนี้จาํ นวนกว่าแสนล้านบาทให้แก่ สปน. ซึง่ สปน.นํ ามาเป็ น
เหตุ บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ นัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจากบริษัท
มิได้กระทํ าการใดๆ ซึ่งเป็ นการผิดสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ บริษั ทมิได้เห็นด้วยกับการบอกเลิกสัญ ญา
เข้าร่วมงานฯ อันเป็ นการกระทําอันไม่ชอบดังกล่าว และโดยทีก่ ารบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน.
เป็ นการกระทําซึง่ เป็ นเหตุให้กจิ การของบริษทั ได้รบั ความเสียหาย สปน. จึงต้องรับผิดแก่บริษทั และบริษทั
ได้สงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
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30 มีนาคม 2550 สปน.ได้ยน่ ื ฟ้ องคดีต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 เรียกร้องให้บริษทั
ชําระหนี้ ท่ีกล่ าวอ้าง ได้แก่ ค่ าอนุ ญาตให้ดํ าเนิ นการส่วนต่ างจํานวน 2,210 ล้านบาท และค่ าอนุ ญาต
ให้ดําเนินการงวดที่ 12 จํานวน 677 ล้านบาท ( นับจากวันที่คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดจนถึงวันที่
7 มีนาคม 2550 ) ค่ าดอกเบี้ยร้อยละ15 ของค่ าอนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ นการส่ วนต่ างจํานวน 562 ล้านบาท
( นับจากวันที่คณะอนุ ญาโตตุ ลาการมีคําชี้ขาด จนถึงวันที่ฟ้ องคดีวนั ที่ 30 มีนาคม 2550 ) ค่าปรับผัง
รายการจํานวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สนิ ส่งมอบไม่ครบจํานวน 656 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่ อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ส่งมอบไม่ครบนับแต่ วนั ฟ้ องจนกว่าจะชําระเงินเสร็จสิ้น
ซึง่ กรณีมลู ค่าทรัพย์สนิ ทีส่ ่งมอบไม่ครบเป็ นประเด็นใหม่ท่ี สปน. ไม่เคยเรียกร้องให้บริษทั ชําระหนี้มาก่อน
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 101,865 ล้านบาท
24 เมษายน 2550 บริษัทยื่นคํ าร้องต่ อศาลปกครองกลางขอให้ แต่ งตัง้ อนุ ญาโตตุ ลาการแทน สปน.
และขอให้ศาลปกครองกลางมีคําบังคับให้ สปน.ดําเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ตามสัญญา
เข้าร่วมงานฯ
8 พฤษภาคม 2550 บริษั ท ยื่น คํ าฟ้ องคดีต่ อ ศาลปกครองกลางเป็ นคดีห มายเลขดํ าที่ 910/2550
กรณี สปน.ไม่นําข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา จนเป็ นเหตุให้บริษทั
ได้รบั ความเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ล้านบาท
9 พฤษภาคม 2550 บริษทั ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที่
46/2550 ให้ คณะอนุ ญาโตตุ ลาการมีคํ าวินิ จฉั ยชี้ขาดกรณี สปน.ใช้ส ิทธิบอกเลิกสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ และความไม่ ถู กต้องในการเรียกร้องให้บริษัทชํ าระ
ค่าส่วนต่ าง ดอกเบี้ย ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ส่งมอบไม่ครบ และบริษัทขอเรียกค่าเสียหายจาก สปน.
จํานวน 21,814 ล้ านบาท พร้อมทัง้ ขอให้ ชดเชยความเสียหายโดยให้ บริษั ทได้ ก ลับเข้าดํ าเนิ นการ
สถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟต่อไปจนครบอายุตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
30 พฤษภาคม 2550 คดี ห มายเลขดํ า ที่ 910/2550 ซึ่ ง บริ ษั ท เป็ นผู้ ฟ้ องคดี ป ระเด็ น ที่ สปน.
ไม่นําข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคาํ สังไม่
่ รบั คําฟ้ องไว้พจิ ารณา
เนื่องจากเกินกว่าอายุความ 10 ปี (สัญญาเข้าร่วมงานฯ มีผลผูกพันตัง้ แต่ 3 กรกฎาคม 2538)
22 มิ ถุ น ายน 2550 ศาลปกครองกลางมี คํ าสั ง่ ให้ จํ าหน่ ายคดี ห มายเลขดํ าที่ 640/2550 ที่ สปน.
เป็ นผู้ ฟ้ องคดี เรีย กร้ อ งให้ บริษั ท ชํ าระหนี้ ท่ี ก ล่ าวอ้ าง ได้ แ ก่ ค่ าอนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ น การส่ วนต่ าง
ดอกเบี้ ยร้อยละ15 ของค่ าอนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ น การส่ วนต่ าง ค่ าปรับผังรายการ และมู ลค่ าทรัพ ย์ ส ิน
ที่ ส่ ง มอบไม่ ค รบ รวมทั ้ง สิ้ น 101,865 ล้ า นบาทเพื่ อให้ คู่ ส ั ญ ญาเข้ า ร่ ว มงานฯ ไปดํ า เนิ น การ
ทางอนุ ญาโตตุลาการตามทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ
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10 กรกฎาคม 2550 ศาลปกครองกลาง ได้มคี ําสังแต่
่ งตัง้ นายวิชช์ จีระแพทย์ เป็ นอนุ ญาโตตุ ลาการ
แทน สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 และให้ดาํ เนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณี
ข้อพิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ยตามข้อพิพาทหมายเลขที่ 1/2550
ต่อไป
39

11 กรกฎาคม 2550 บริษทั ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีคําสังไม่
่ รบั ฟ้ องคดี
หมายเลขดําที่ 910/2550 เพราะเหตุ ขาดอายุความ (คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 เป็ นคดีท่ีบริษัทเป็ น
ผู้ฟ้ องคดีประเด็นที่ สปน.ไม่นําข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจนเป็ นเหตุ ให้บริษัท
ได้รบั ความเสียหาย)
24 กรกฎาคม 2550 สปน.ยื่นอุทธรณ์ คําสังของศาลปกครองกลางที
่
่ตดั สินให้จําหน่ ายคดีหมายเลขดําที่
640/2550 ต่อศาลปกครองสูงสุด และยื่นคําร้องขอคุ้มครองชัวคราวให้
่
หยุดกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ
เพื่อรอคําสังของศาลปกครองสู
่
งสุด
17 สิ งหาคม 2550 สปน.ยื่นอุทธรณ์คําสังของศาลปกครองกลางที
่
่ได้มคี ําสังแต่
่ งตัง้ นายวิชช์ จีระแพทย์
เป็ นอนุ ญ าโตตุ ล าการแทน สปน. ในข้ อ พิ พ าทหมายเลขดํ าที่ 1/2550 และอุ ท ธรณ์ ค ัด ค้ านคํ าสั ง่
ให้ดําเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการในกรณีข้อพิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าอนุ ญาตให้ดําเนินการ
ส่วนต่างและดอกเบีย้ ตามข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ต่อไป
39

29 ตุ ล าคม 2550 บริษั ท ยื่ น คํ าร้ อ งขอให้ ศ าลปกครองกลางมี คํ าสั ง่ กํ าหนดมาตรการคุ้ ม ครอง
เพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวฉุ
ั่
กเฉิน เพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย มีผลใช้บงั คับก่ อนมีคําพิพากษาในคดีของบริษัทเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุ มตั ิ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
หลักการร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 และจะนํ าเสนอสภานิตบิ ญ
ในวัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2550 โดยบริษั ท ได้ ให้ เหตุ ผ ลในคํ าร้ อ งว่ า หากร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ด ังกล่ าว
ผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายแล้ว จะมีผลให้คําวินิจฉัยของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ
หรือคําพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาท หรือคดีระหว่างบริษัทกับ สปน. ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่
31 ตุ ลาคม 2550 ที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่ งของบริษัทซึ่งบริษัทได้เรียกร้องให้ สปน.
ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทโดยการอนุ ญาตให้บริษัทกลับเข้าดําเนิ นการสถานีโทรทัศน์ ระบบยูเอชเอฟ
โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์ส ินอุ ปกรณ์ เครือข่ ายเดิมต่ อไปจนครบตามกํ าหนดระยะเวลาในสัญญา
เข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมีผลบังคับได้อีกต่ อไป เนื่ องจากบรรดาทรัพย์ส ินต่ างๆ รวมถึงสิทธิ หน้ าที่
และภาระผู กพันของบริษั ทตามสัญ ญาเข้าร่ วมงานฯ จะตกเป็ นของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56
แห่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว บริษทั จึงขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาไต่สวนฉุ กเฉินและมีคําสังให้
่
ระงับหรือหามาตรการหยุ ดดํ าเนิ นการหรือหยุ ดการเสนอร่ างกฎหมายร่ างพระราชบัญ ญั ติองค์ การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทยให้สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติพ ิจารณาโดยเร่งด่ วน
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ตามแต่วธิ กี ารที่ศาลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ุดหรือศาลปกครองกลางจะมีคําสังเป็
่ น
อย่างอื่น
30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสังไม่
่ รบั คําร้องขอคุ้มครองฉุ กเฉินดังกล่าวของบริษัทโดยให้
เหตุผลว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดงั กล่าว เป็ นการกระทําในหน้ าที่ของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติซง่ึ เป็ นการใช้อํานาจทางนิตบิ ญ
ั ญัตติ ามรัฐธรรมนู ญ มิใช่การใช้อํานาจทางปกครอง จึงไม่มเี หตุผล
อันควรและเพียงพอที่ศาลจะมีคําสังระงั
่ บการดําเนิ นการของสภานิติบญ
ั ญัติแห่ งชาติได้ และปั จจุบ ัน
ข้อพิพาทนัน้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุ ญาโตตุลาการ จึงไม่มเี หตุ ผลสมควรที่ศาลปกครอง
กลางจะมีคาํ สังกํ
่ าหนดมาตรการคุม้ ครองตามทีบ่ ริษทั ร้องขอมาได้
31 ตุ ลาคม 2550 ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
ดั ง กล่ า ว ได้ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสภานิ ติ บ ั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และอยู่ ร ะหว่ า งการออกประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษาให้มผี ลบังคับใช้ต่อไป
14 พฤศจิ กายน 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี ําสังยื
่ นยันตามศาลปกครองกลาง โดยแต่งตัง้
นายวิชช์ จีระแพทย์ เป็ นอนุ ญาโตตุลาการ แทน สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ดังนัน้ ข้อพิพาท
เรื่องค่ าปรับ ค่ าอนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ นการส่ วนต่ าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพ าทหมายเลขดํ าที่ 1/2550
จึงต้องดําเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ศาลปกครอง
สูงสุดได้มคี ําสังเช่
่ นเดียวกับศาลปกครองกลางโดยไม่รบั พิจารณาคําอุทธรณ์ในคดีทบ่ี ริษทั ฟ้ องกรณี สปน.
ไม่นําข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนลงนามสัญญาร่วมงานฯ เพราะเหตุขาดอายุความ
39

39

19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี ําสังยื
่ นยันตามศาลปกครองกลางโดยมีคําสังให้
่ จาํ หน่ ายคดี
หมายเลขดํ าที่ 640/2550 ซึ่ง สปน.เป็ นผู้ฟ้ องคดีฟ้ องให้ บริษัทชํ าระหนี้ ท่ีกล่ าวอ้ างจํ านวน 101,865
ล้านบาท ดังนั น้ ข้อพิพาทเรื่องภาระหนี้ อันประกอบด้วย ค่ าปรับ ค่ าอนุ ญ าตให้ ดํ าเนิ นการส่ วนต่ าง
ดอกเบีย้ และมูลค่าทรัพย์สนิ ส่งมอบไม่ครบ และการบอกเลิกไม่ชอบ ตามข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550
และข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จึงต้องดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป
ปี 2551

15 มกราคม 2551 พระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มกี าร
ประกาศใช้ ในราชกิ จจานุ เบกษาและมีผ ลบังคับ ใช้ เป็ นกฎหมายแล้ ว มีผ ลให้ คํ าวินิ จฉั ยของคณะ
อนุ ญ าโตตุ ล าการหรือ คํ าพิ พ ากษาของศาลปกครองในข้ อ พิ พ าทหรือ คดีระหว่ างบริษั ทกั บ สปน.
ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากวันที่ 15 มกราคม 2551 ทีเ่ กี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษทั ซึง่ บริษทั ได้
เรียกร้องให้ สปน. ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษทั โดยการอนุ ญาตให้บริษทั กลับเข้าดําเนินการสถานีโทรทัศน์
ระบบยูเอชเอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สนิ อุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกําหนดระยะเวลา
ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมีผลบังคับได้อกี ต่ อไป เนื่องจากบรรดาทรัพย์สนิ ต่ างๆ รวมถึงสิทธิ
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หน้ าที่ และภาระผูกพันของบริษทั ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็ นของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56
แห่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังคงมีคดีความฟ้ องร้องกับ สปน.ทีย่ งั ดําเนินต่อไป
ในกระบวนการยุตธิ รรม และข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้ออื่นๆ ทีเ่ รียกร้องให้ สปน.ชดเชยค่าเสียหายโดยชําระ
คืนเป็ นเงินสดหรือการขอชดเชยโดยวิธอี ่นื ให้แก่บริษทั ยังคงมีผลทางกฎหมายอยู่ หากคณะอนุ โตตุลาการมี
คําวินิจฉัยชีข้ าดตามทีบ่ ริษทั เรียกร้อง
2 เมษายน 2551 คณะกรรมการของบริษัท มีมติ ให้บริษัท มีเดีย คอนเน็ คซ์ จํากัด ลดทุ นจดทะเบียน
3 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด เป็ นจํานวนรวมสุทธิ 37.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
(ชํ า ระเต็ ม มู ล ค่ า) เหลื อ 12.50 ล้ า นบาท โดยเป็ นการลดจํ า นวน หุ้ น ลงจากเดิ ม 5,000,000 หุ้ น
คงเหลือ 1,250,000 หุน้ โดยมีมลู ค่าหุน้ ละ 10 บาทเท่าเดิม
30 ตุ ล าคม 2551 สปน.ได้ ย่ ืน คํ าร้อ งเลขที่ ค 9/2551 ขอคุ้ ม ครองชัว่ คราวต่ อ ศาลปกครองกลาง
โดยร้องขอให้ ศาลปกครองกลาง มีคํ าสัง่ ห้ ามไม่ ให้ บริษั ทซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นที่ด ินดังกล่ าว
ในปั จจุบ ัน กระทํ านิ ติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ด ิน ที่อําเภอชุ มพวง จังหวัดนครราชสีมา และอํ าเภอเพ็ญ
จังหวัดอุ ดรธานี โฉนดที่ด ินที่ 25168 และ 29554 ก่ อนข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จะมีคําชี้ขาด
และถึงทีส่ ุด และขอให้มคี าํ สังแจ้
่ งไปยังเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด
อุดรธานี ห้ามจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมใดๆ เกี่ยวกับทีด่ นิ ดังกล่าวไว้ชวคราวก่
ั่
อนมีคําชีข้ าดข้อพิพาท
โดยกล่ าวอ้ างสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 1.1 วรรคสอง ที่กํ าหนดเงื่อนไขไว้ว่ า “ที่ด ิน อาคาร อุ ปกรณ์
ในการดําเนินการ และทรัพย์สนิ อื่นใดทีผ่ เู้ ข้าร่วมงานได้ดําเนินการจัดหาหรือได้มาหรือมีไว้เพื่อดําเนินการ
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันลงนามในสัญญาให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของ สปน.
นั บแต่ ว ันที่ได้ ติดตัง้ อุ ปกรณ์ เสร็จเรียบร้อยและใช้ งานได้ หรือได้ จ ดั หามาโอกาสแรก แต่ ไม่ ช้ากว่ า
วันเริม่ ดําเนินการ ทัง้ นี้ สปน.ตกลงให้ผูเ้ ข้าร่วมงานมีสทิ ธิและหน้าทีใ่ นการครอบครองและใช้สอยทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในการดําเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ภายใต้เงือ่ นไขของสัญญานี้”
3 กันยายน 2551 คณะกรรมการของบริษทั มีมติให้ เลิกกิจการบริษทั มีเดีย คอนเน็คซ์ จํากัด
25 พฤศจิ กายน 2551 บริษัทได้คดั ค้านคําร้องคําร้องหมายเลข ค 9/2551 ดังกล่าวโดยให้ขอ้ เท็จจริงว่า
สปน. เป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยทีบ่ ริษทั มิได้ปฏิบตั ิ
ผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของผูร้ อ้ ง เป็ นการบอกเลิกสัญญาโดยมีเจตนาทีจ่ ะเข้ายึดและ
ครอบครองการดําเนินการสถานีโทรทัศน์แทนบริษทั เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เจตนาของ ผูร้ อ้ งไม่สุจริต
เป็ นการบอกเลิกสัญญาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงถือได้ว่า สปน.เป็ นฝ่ ายปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาก่อน ผลของการ
บอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบย่อมทําให้คู่สญ
ั ญากลับคืนสู่ฐานะเดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 391 ย่อมถือเสมือนว่าคู่สญ
ั ญามิได้ทําสัญญากันมาตัง้ แต่ แรก สปน.ไม่อาจกล่าวอ้าง หรืออาศัย
เอาข้อกําหนด ข้อตกลง รายละเอียดในสัญญาเข้าร่วมงานฯ ที่ สปน.เป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญา มาเรียกร้องให้
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ผูค้ ดั ค้านปฏิบตั ติ ามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ได้อกี ต่อไป อีกทัง้ สัญญาเข้าร่วมงานฯ ก็มไิ ด้มขี อ้ ยกเว้นไว้ใน
กรณีทเ่ี มื่อสัญญาเลิกกันแล้วไม่ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม ดังนัน้ สปน.จึงไม่อาจกล่าวอ้างสัญญาทีเ่ ลิกกันแล้ว
มาเรียกร้องให้อกี ฝ่ ายหนึ่งปฏิบตั ติ ามได้
25 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองกลาง ได้ม ีคํ าสัง่ คุ้มครองชัว่ คราว ห้ามบริษัทกระทํ านิ ติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับทีด่ นิ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสิมา และอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี บริษทั ได้ย่นื อุทธรณ์
คําสังคุ
่ ม้ ครองชัวคราวดั
่
งกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
ปี 2552

29 มิ ถนุ ายน 2552 ศาลปกครองสูงสุ ด ยืนตามคําสังศาลปกครองกลาง
่
โดยตามที่ให้มคี ําสังคุ
่ ้มครอง
ชัวคราว
่
ห้ามบริษทั กระทํานิตกิ รรมใดๆ เกีย่ วกับทีด่ นิ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
4 มิ ถนุ ายน 2552 ตลท.ได้ถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากกระดานซื้อขายและย้ายหลักทรัพย์
ไปยังกลุ่ ม NPG (Non-Performing Group) โดยบริษัทยังคงมีสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีหน้ าที่
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของ ตลท.ทุกประการ เนื่องจากตามที่ปรากฏในงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2552 ที่ผ่ านการสอบทานโดยผู้ สอบบัญ ชี ปรากฏว่ าส่ วนของผู้ถือหุ้ นมีค่ าน้ อยกว่ าศู นย์
และมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานติดต่อกัน 2 ปี

ปี 2553

10 มิ ถนุ ายน 2553 บริษทั วางเงินประกันค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุลาการ(เงินประกันฯ) จํานวน 5,412,839.79
บาท ตามทุ นทรัพย์ท่ีแต่ ละฝ่ ายเรียกร้องโดยคิดคํ านวณจากฐานทุ นทรัพย์ ที่บริษัทเรียกร้องจํานวน
21,814,198,932 บาท สํ าหรับ ข้ อ พิ พ าทหมายเลขดํ าที่ 1/2550 ไม่ ม ีทุ น ทรัพ ย์ ได้ ว างเท่ ากับ ขัน้ ตํ่ า
อัตราที่กํ าหนดไว้สําหรับคดีท่ีไม่มที ุ นทรัพย์ คือ 20,000 บาท ต่ อครัง้ โดยขอวาง 5 ครัง้ รวมเป็ นเงิน
100,000 บาท โดยในวันที่ 10 มิถุ นายน 2553 บริษั ทได้ วางเงินประกันฯ จํ านวนดังกล่ าวพร้อมกับ
ข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550

ปี 2554

9 กันยายน 2554 ศาลปกครองกลางได้ ม ีคํ าสัง่ คดีหมายเลขดํ าที่ ค 7/2554 และคดีหมายเลขแดงที่
ค 7/2554 ห้ ามมิให้ บริษั ททํ านิ ติกรรมเกี่ ยวกับที่ด ินโฉนดเลขที่ 25168 ตํ าบลบ้ านธาตุ อํ าเภอเพ็ ญ
จังหวัดอุดรธานี และมีคาํ สังแจ้
่ งไปยังเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดอุดรธานี ห้ามจดทะเบียนใดๆ เกีย่ วกับทีด่ นิ
แปลงดังกล่าวไว้เป็ นการชัวคราว
่
จนกว่าคณะอนุ ญาโตตุลาการจะมีคําสังชี
่ ข้ าดในข้อพิพาทหมายเลขดําที่
46/2550
24 พฤศจิ กายน 2554 บริษั ท ได้ เร่ ง รัด กระบวนการพิ จ ารณาคดี ต่ อ สถาบั น อนุ ญาโตตุ ล าการ
โดยขอคัดค้านการที่สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการจะอนุ ญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ ออกไป
เนื่ องจากเห็นว่ า สปน. มีเจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ มาแล้วมากถึ ง
23 ครัง้ เป็ นเวลายาวนานถึงสองปี เศษ จึงไม่มเี หตุผลสมควรทีจ่ ะอนุ ญาตให้ขยายเวลาออกไปอีก
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2 ธันวาคม 2554 สปน. ได้ยน่ ื คําร้องขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ (ครัง้ ที่ 24) โดยอ้างถึงหนังสือขอขยาย
เวลาวางเงินประกันฯ (ครัง้ ที่ 23) ที่ นร.1306/7334 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 ซึ่ง สปน.ได้ขอขยายเวลา
วางเงินประกันฯ ออกไป อีก 60 วัน นับจากวันที่ 28 กันยายน 2554 แต่ มไิ ด้รบั ทราบหนังสือแจ้งคําสัง่
อนุ ญาตจากสถาบันอนุ ญาโตตุลาการและได้รบั แจ้งจากการประสานงานกับพนักงานอัยการเจ้าของคดีแล้ว
ได้รบั แจ้งว่าไม่ทราบคําสังอนุ
่ ญาตดังกล่าว ประกอบกับ สปน.ได้ประสานเป็ นการภายในกับองค์กรกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทยซึ่งมีหน้ าที่ตาม พ.ร.บ. ทีว ีสาธารณะฯ ในการสนั บสนุ น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อพิพาทคดีพพิ าทระหว่างบริษทั และ สปน.ได้รบั แจ้งว่า ขณะนี้สถานีโทรทัศน์ ทวี ไี ทย
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาดําเนินการเตรียมงบประมาณ เพื่อวางเป็ นเงินประกันฯ และค่าใช้จา่ ยในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาในชัน้ อนุ ญาโตตุลาการ เนื่องจากเป็ นเงินจํานวนมาก จึงขอขยายระยะเวลาวางเงินประกัน
ฯ ดังกล่าวออกไปอีก 60 วันนับแต่วนั ทีค่ รบกําหนด
21 ธันวาคม 2554 สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการนั ดหมายคู่ พ ิพ าทมาเจรจาไกล่ เกลี่ยทํ าความตกลงกัน
โดยมีมติท่เี สนอให้ทงั ้ สองฝ่ ายพิจารณา คือ การชะลอการดําเนินข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ออกไป
ก่ อ นเพื่ อ รอผลของข้ อ พิ พ าทหมายเลขดํ า ที่ 46/2550 เนื่ องจากเป็ นประเด็ น ที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ
ข้อพิพาทหมายเลขดํ าที่ 46/2550 และข้อพิพาทหมายเลขดํ าที่ 46/2550 มีเนื้ อหาครอบคลุ มประเด็น
การตีความค่ าปรับในข้อพิพ าทหมายเลขดํ าที่ 1/2550 ด้ วย อีกทัง้ การรวมคดีท ัง้ สองเป็ นไปได้ ยาก
โดยยังคงมีขอ้ โต้แย้งเรื่องอัตราการวางเงินประกันฯ ประกอบกับ ทัง้ สองฝ่ ายไม่ประสงค์ขอถอนคําเสนอ
ข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 นอกจากนี้ เพื่อให้ขอ้ พิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 ดําเนินกระบวนการ
ต่ อไปได้ จึงเสนอให้ท งั ้ สองฝ่ ายไปพิจารณาการวางเงินประกันฯ ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550
ฝ่ ายละ 10 ล้านบาท อนึ่ ง บริษัทได้วางเงินประกันฯ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขดํ าที่ 46/2550 ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 10 มิถุ นายน 2553 จํานวน 5,412,839.79 บาท (คํ านวณตามทุ นทรัพย์ท่ีแต่ ละฝ่ ายเรียกร้อง
โดยคิ ด คํ านวณจากฐานทุ น ทรัพ ย์ ท่ี บ ริษั ท เรียกร้อ งจํ านวน 21,814,198,932 บาท) ยังคงเหลือ อี ก
4,587,160.21 บาท
21 ธั น วาคม 2554 บริษั ท ยื่น คํ าอุ ท ธรณ์ ในคดีห มายเลขแดงที่ ค 7/2554 ต่ อศาลปกครองสู งสุ ด
กรณีศาลปกครองกลางมีคาํ สังคุ
่ ม้ ครองชัวคราวห้
่
ามมิให้บริษทั ทํานิตกิ รรมเกีย่ วกับโฉนดทีด่ นิ เลขที่ 25168
ตําบลบ้านธาตุ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุ ดรธานี จนกว่าคณะอนุ ญาโตตุ ลาการจะมีคําสังชี
่ ้ขาดในข้อพิพาท
หมายเลขดําที่ 46/2550
30 ธันวาคม 2554 สปน.มีหนั งสือขอชะลอการดํ าเนิ นข้อพิพาทหมายเลขดํ าที่ 1/2550 ออกไปก่ อน
เพื่อรอผลข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 ตามทีส่ ถาบันอนุ ญาโตตุลาการเสนอมา
ปี 2555

17 มกราคม 2555 บริษัทได้มหี นังสือขอชะลอการดําเนินข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 เพื่อรอผลของ
ข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 ตามทีส่ ถาบันอนุ ญาโตตุลาการเสนอมา ต่อมาสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
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ได้ ม ี คํ าสั ง่ ให้ ช ะลอการดํ าเนิ น ข้ อ พิ พ าทหมายเลขดํ าที่ 1/2550 ตามที่ บ ริษั ท และ สปน.เสนอไป
และในวันเดียวกัน สปน.ได้วางเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 จํานวน 100,000 บาท
และเงินประกันฯ ของข้อพิ พ าทหมายเลขดํ าที่ 46/2550 จํ านวน 10,000,000 บาท พร้อมทัง้ วางเงิน
ค่าใช้จา่ ยของทัง้ สองคดี คดีละ 15,000 บาท
20 มกราคม 2555 บริษั ท ได้ ว างเงิน ประกัน ฯ ของข้อ พิพ าทหมายเลขดํ า ที่ 46/2550 เพิ่ม อีก
4,587,160.21 บาท รวมเป็ น 10,000,000 บาท ตามทีส่ ถาบันอนุ ญาโตตุลาการแจ้งมา
13 กัน ยายน 2555 สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการได้ ม ีห นั งสือถึงบริษั ทและสปน. เพื่ อแจ้งประวัติของ
อนุ ญาโตตุ ล าการ ทั ง้ สองฝ่ าย โดยแจ้ งว่ าหากบริษั ท หรือ สปน. ประสงค์ จะคั ด ค้ านคุ ณ สมบั ติ
ของอนุ ญาโตตุ ลาการอีกฝ่ ายหนึ่ งให้ย่นื คําคัดค้านเป็ นหนังสือแสดงเหตุ แห่ งการคัดค้านมายังสถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ลาการภายในเวลาที่กํ าหนด ต่ อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ได้ ดํ าเนิ นการ
ยื่ น คํ าร้ อ งแจ้ ง ความประสงค์ ไ ม่ ค ั ด ค้ า นคุ ณ สมบั ติ ข องอนุ ญาโตตุ ล าการฝ่ ายสปน. ต่ อ สถาบั น
อนุ ญาโตตุ ลาการ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการจึงดําเนิ นการแจ้งต่ ออนุ ญาโตตุลาการทัง้ สองฝ่ ายรับทราบ
และดําเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป
ปี 2556

27 พฤษภาคม 2556 คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการทัง้ สองฝ่ ายได้ร่ วมกันคัดเลือกรายชื่อบุ คคลที่ประสงค์
จะแต่งตัง้ เป็ นประธานอนุ ญาโตตุลาการ โดยวิธกี ารทีส่ ถาบันอนุ ญาโตตุลาการกําหนดให้มคี วามพึงพอใจ
ตรงกันสูงสุ ด ให้แต่ งตัง้ นายเสมอ อินทรศักดิ ์ ซึ่งสถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้ทาบทาม และนายเสมอ
อินทรศักดิ ์ ได้ตอบรับเป็ นประธานอนุ ญาโตตุ ลาการแล้ว พร้อมแนบประวัติอนุ ญาโตตุ ลาการสําหรับ
การขึน้ ทะเบียนให้ทงั ้ สองฝ่ ายทราบ หากฝ่ ายใดมีขอ้ คัดค้าน ขอให้ย่นื หนังสือแสดงเหตุ แห่งการคัดค้าน
ภายใน 15 วัน
12 มิ ถนุ ายน 2556 อัยการผู้รบั มอบอํานาจฝ่ าย สปน. ขอขยายเวลาการพิจารณาว่าจะคัดค้านประธาน
คณะอนุ ญาโตตุลาการหรือไม่ และสถาบันอนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาออกไป 15 วัน

28 มิ ถุ น ายน 2556 อั ย การผู้ ร ับ มอบอํ านาจฝ่ าย สปน. แถลงว่ า สปน.ไม่ ม ี ข้ อ คั ด ค้ านประธาน
คณะอนุ ญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสิทธิการคัดค้านไว้ในภายภาคหน้า หากตรวจสอบพบเหตุ
อันทําให้สามารถคัดค้านประธานอนุ ญาโตตุลาการได้
19 สิ งหาคม 2556 อัยการผู้รบั มอบอํานาจฝ่ าย สปน. ยื่นคําร้องต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการว่ามีข้อมูล
และข้อเท็ จจริงตามแบบประวัติย งั ไม่ แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริงของประธาน
อนุ ญาโตตุลาการเพิม่ เติม
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20 กันยายน 2556 นายเสมอ อินทรศักดิ ์ ประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการ ได้ช้แี จงรายละเอียดเพิม่ เติม
ตามที่อยั การผู้รบั มอบอํานาจฝ่ าย สปน. สอบถาม โดยสรุป ประธานอนุ ญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุตร
ไม่เคยถือหุน้ และหรือเกีย่ วข้องกับบริษทั ผูเ้ รียกร้องกรณีใด ๆ มาก่อนทัง้ สิน้
8 ตุลาคม 2556 นางสาวมานิ ดา ซิมเมอร์แมน อนุ ญาโตตุ ลาการฝ่ ายบริษัทผู้เรียกร้อง ได้ช้แี จงข้อมูล
และข้อเท็จจริงเพิม่ เติมตามทีอ่ ยั การผูร้ บั มอบอํานาจฝ่ าย สปน. ขอให้ชแ้ี จงเพื่อนํามาประกอบการพิจารณา
ใหม่ว่า จะคัดค้านอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั หรือไม่
16 ตุลาคม 2556 บริษทั ได้รอ้ งขอความเป็ นธรรมในการเร่งรัดการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีขอ้ พิพาทที่
46/2550 ต่ ออัยการสูงสุ ด เนื่ องจากข้อพิพาทได้ย่ ืนคํ าเสนอข้อพิพาทตัง้ แต่ ปี 2550 ตราบถึงปั จจุบ ัน
รวมเป็ นระยะเวลามากกว่า 6 ปี แต่ขอ้ พิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้
จึงขอให้พนักงานอัยการผูร้ บั มอบอํานาจฝ่ าย สปน. ดําเนินกระบวนพิจารณาไปในทางทีถ่ ูกต้องเป็ นธรรม
เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยชีข้ าดสามารถเริม่ ต้นและเสร็จสิน้ ตามทีก่ ฎหมายกําหนดต่อไป
28 ธันวาคม 2556 สํ านั กระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการ ได้ส่ งหนั งสือแจ้งว่ า เมื่อวันที่
6 ธันวาคม 2556 สปน. ได้มหี นังสือขอคัดค้านประธานอนุ ญาโตตุลาการและอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั
ในการดําเนิ นกระบวนการทางอนุ ญาโตตุ ลาการในชัน้ นี้ และขอให้มกี ารตัง้ อนุ ญาโตตุ ลาการแทนตาม
ขัน้ ตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ปี 2557

14 มกราคม 2557 บริษัทได้รบั หนั งสือแจ้งจากสํ านั กระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการว่ า
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ประธานอนุ ญ าโตตุ ลาการและอนุ ญ าโตตุ ลาการฝ่ ายบริษั ท ได้ ม ีหนั งสือ
ขอลาออกจากการเป็ นอนุ ญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทระหว่างบริษทั และ สปน.
22 มกราคม 2557 บริษัทได้รบั หนั งสือแจ้งจากสํ านั กระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการว่ า
เมื่ อ วั น ที่ 15 มกราคม 2557 อนุ ญาโตตุ ล าการฝ่ ายบริ ษั ท ได้ ม ี ห นั ง สื อ ขอลาออกจากการเป็ น
อนุ ญาโตตุ ล าการ ในข้ อ พิ พ าท ระหว่ าง บริษั ท และสปน. และสํ านั ก ระงับ ข้ อ พิ พ าทฯ สถาบั น
อนุ ญาโตตุ ลาการ ได้มคี ําสังให้
่ บริษัทดําเนินการแต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุ ญาโตตุลาการ
คนเดิมทีถ่ อนตัว
21 มี น าคม 2557 บริษั ท ได้ ดํ าเนิ น การยื่นคํ าร้องขอแต่ งตัง้ ศ.พิ เศษ ดร. กมลชัย รัต นสกาววงศ์
เป็ นอนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั
8 กรกฎาคม 2557 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้มหี นังสือแจ้งมายังบริษทั ว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
สปน. ได้ย่ นื คํ าแถลงว่ าไม่ ประสงค์จะคัดค้านอนุ ญ าโตตุ ลาการของฝ่ ายบริษัท แต่ สงวนสิทธิค ัดค้าน
หากตรวจพบเหตุอนั ทําให้สามารถคัดค้านได้ในภายหลัง และทางสถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้กําหนดวัน
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ให้อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั เสนอรายชื่อประธานอนุ ญาโตตุลาการคนกลาง จํานวน 3 คน ภายในวันที่
15 สิงหาคม 2557
8 สิ งหาคม 2557 ไอที ว ีได้ ย่ ืนคํ าร้องต่ อสถาบันอนุ ญ าโตตุ ล าการ ขอสอบถามความคืบ หน้ าของ
คดีข้อพิพาทเนื่ องจากได้ย่ นื ข้อพิพาทตัง้ แต่ ปี 2550 ตราบถึงปั จจุบ ันรวมเป็ นระยะเวลามากกว่ า 7 ปี
แต่ ข้อพิพาทยังไม่ สามารถเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่ งคดีได้ จึงขอให้ สํ านั กงานระงับ
ข้อพิพาทอนุ ญาโตตุลาการกรุณากําชับฝ่ าย สปน.ให้ดําเนินคดีขอ้ พิพาทด้วยความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์
แห่งความยุตธิ รรม
12 กันยายน 2557 คณะอนุ ญาโตตุลาการทัง้ สองฝ่ ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อบุคคลทีป่ ระสงค์จะแต่งตัง้
เป็ นประธานอนุ ญ าโตตุ ลาการ โดยทาบทาม นายสมบัติ เดียวอิศเรศ และ นายสมบัติ เดียวอิศเรศ
ได้ตอบรับเป็ นประธานอนุ ญาโตตุลาการแล้ว
12 ธั น วาคม 2557 นายสมบั ติ เดียวอิ ศ เรศ ได้ ร ับ การแต่ งตั ง้ เป็ นประธานคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ
อย่ างเป็ นทางการ คณะอนุ ญาโตตุ ล าการจึ ง ได้ กํ าหนดประเด็ น ข้ อ พิ พ าทและภาระการพิ สู จ น์
กระบวนพิจารณาชัน้ อนุ ญาโตตุลาการ และวันนัดสืบพยานของคู่พพิ าททัง้ สองฝ่ ายในปี พ.ศ.2558
ปี 2558

2 มีนาคม 2558 บริษทั ได้ย่นื คําร้องขอถอนคําเสนอข้อพิพาทที่ 1/2550 เนื่องจากคดีขอ้ พิพาทที่ 46/2550
มีประเด็นข้อพิพาททีค่ รอบคลุมถึงประเด็นข้อพิพาทที่ 1/2550 และคดีขอ้ พิพาทที่ 1/2550 เป็ นข้อพิพาทที่
เกิดขึน้ ก่อนที่ สปน. จะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงาน ฯ จึงไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องดําเนินคดีในข้อพิพาทที่
1/2550 อีกต่อไป รวมทัง้ ขอให้มคี าํ สังคื
่ นค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุลาการให้แก่ไอทีวเี ป็ นกรณีพเิ ศษ
1 พฤษภาคม 2558 สปน. ยื่นคํ าร้องขอคัด ค้ านการถอนคํ าเสนอข้ อพิ พ าทหมายเลขดํ าที่ 1/2550
โดยให้เหตุผลว่าหาก สปน. ยินยอมตามการขอถอนข้อพิพาทของไอทีว ี อาจเป็ นผลเสียต่อ สปน. เนื่องจาก
สปน. ได้เรียกร้องแย้งไว้ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 ว่าเป็ นฟ้ องซ้อนกับข้อพิพาทหมายเลขดําที่
1/2550 และคณะอนุ ญาโตตุลาการได้กําหนดเรือ่ งนี้ไว้เป็ นประเด็นข้อพิพาททีต่ อ้ งพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
ระหว่ างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 คณะอนุ ญาโตตุ ลาการดําเนินกระบวน
พิจารณาสืบพยานบริษทั และ สปน.
17 สิ งหาคม 2558 บริษัทได้วางเงินประกันฯ ตามที่สํ านั กงานอนุ ญ าโตตุ ลาการเรียกเก็ บเพิ่มเติม
จํานวน 10,000 บาท
15 กันยายน 2558 เสร็จสิน้ การสืบพยานของคู่พพิ าททัง้ สองฝ่ าย
10 พฤศจิ กายน 2558 บริษทั และ สปน. ยืน่ คําแถลงการณ์ปิดคดี
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1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษั ทได้ ร บั สํ าเนาคํ าชี้ขาดจากสถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการซึ่งได้ ว ินิ จฉั ยชี้ขาด
คดีขอ้ พิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 (ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559) ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2559
โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
 การบอกเลิกสัญญาของ สปน. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ให้ สปน. ชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษทั รวมจํานวน 2,890,345,205.48 บาท
 เมื่อศาลปกครองสู งสุ ดพิ พ ากษาให้ เพิ ก ถอนคํ าชี้ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ลาการที่ให้ ปรับลด
ค่าตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 บริษทั จึงต้องชําระค่าตอบแทน
ส่วนต่าง จํานวน 2,886,712,328.77 บาท ให้แก่ สปน. โดยถือว่า บริษัทผิดนัดชําระนับตัง้ แต่ วนั ที่
4 มีนาคม 2550 จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550 คิดเป็ นดอกเบีย้ จํานวน 3,632,876.77 บาท รวมเป็ นเงิน
ทีบ่ ริษทั ต้องชําระให้แก่ สปน. เป็ นเงินจํานวน 2,890,345,205.48 บาท
 บริษทั และ สปน. ต่างมีหน้ าที่จะต้องชําระหนี้ให้แก่กนั ในจํานวนเงินเท่ากัน คือ 2,890,345,205.48
บาท ซึง่ เมือ่ หักกลบลบกันแล้วต่างฝ่ ายจึงไม่มหี นี้ทจ่ี ะต้องชําระแก่กนั และกัน

อย่างไรก็ด ี แม้ว่าคําชี้ขาดมีผลเป็ นที่สุดและผูกพันไอทีวแี ละ สปน. แต่หากฝ่ ายใดเห็นว่ามีกรณีท่จี ะสามารถ
ขอให้เพิกถอนคําชี้ขาดได้ตามกฎหมายและมีความประสงค์จะคัดค้านคําขี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ ก็สามารถ
ใช้สทิ ธิยน่ ื คําร้องต่อศาลทีม่ เี ขตอํานาจภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ได้รบั สําเนาคําชีข้ าด
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