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1. ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1 ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั
ชื่อบริ ษทั

: บริษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: เคยประกอบธุรกิจสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ระบบยูเอชเอฟ (UHF) ภายใต้
สัญญาเข้าร่วมงานและดาเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ
(สัญ ญาเข้า ร่ ว มงานฯ) ในลัก ษณะ สร้า ง-โอน-ด าเนิ น งานที่ท ากับ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (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 จ าเป็ นต้ อ งหยุ ด
การประกอบธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ไอทีว ี สืบเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญา
เข้าร่ วมงานฯ ของ สปน. และต่ อมา คณะกรรมการตลาดหล ักทร พย
ั ์
แห่ งประเทศไทย มีมติ ให้ เพิ กถอนหุ้ นสาม ัญของบริษั ท จากการเป็ น
หลกทร
ั พย
ั จดทะเบ
์
ยน
ี โดยมผลต
ี งแต
ั ้ ่วนท
ั ่ี 24 กรกฎาคม 2557 เป็ นตนไป
้

ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่

: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็ก ซ์ ชัน้ 30
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษทั
เว็บไซต์บริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้

:
:
:
:
:
:
:

0107541000042
www.itv.co.th
(66) 2118 6967, (66) 2118 6938
(66) 2118 6943
7,800,000,000 บาท
6,033,487,000 บาท
5 บาท
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1.2 ข้อมูลทัวไปบริ
่
ษทั ในเครือ
ชื่อบริ ษทั

: บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: ให้เช่าอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ผลิตรายการโทรทัศน์
ซือ้ /ขาย ลิขสิทธิ ์ภาพยนตร์ และจัดกิจกรรมการตลาดอื่นๆ

สถานะปั จจุบนั

: หยุดการดาเนินธุรกิจ

ตัง้ สานักงานใหญ่

: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 30
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
: 0105545118984
: (66) 2118 6967, (66) 2118 6938
: (66) 2118 6943
: 25,000,000 บาท
: 25,000,000 บาท
: 100 บาท
: ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
สัดส่วนการถือหุน้ ของไอทีว ี

2
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1.3 ผูถ้ อื หุน้
1.3.1 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 10 รายแรกของบริษทั ไอทีว ี จากัด (มหาชน) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ล่าสุด วันที่ 7 เมษายน 2560 จัดทาโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ปรากฎดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บรษิ ทั อนท
ิ ชั โฮลดงส
้ิ ์ จากดั (มหาชน)
GOLDMAN SACHS & CO
นายณฤทธ ิ ์ เจยอาภา
ี
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
บรษิ ทั ศูนยร์ บฝากหล
ั
กทร
ั พย
ั ์ (ประเทศไทย) จากดั เพ่อผ
ื ู้ฝาก
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
บรษิ ทั แสงเอนเตอร
็
ไพรส
์ ์ คอรปอเรช
์
นั ่ จากดั
นายวนิ ัย คล่องประกจิ
นายประเสรฐิ โลหะวบิ ูลยท์ รพั ย์
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

จานวนหุ้น % ถือหุ้น
638,602,846 52.92
52,220,694
4.33
26,628,000
2.21
23,117,100
1.92
22,212,400
1.84
16,785,990
1.39
10,000,000
0.83
8,171,300
0.68
7,060,000
0.59
6,895,000
0.57

1.3.2 กลุ่ ม ผู้ถือ หุ้ นรายใหญ่ ท่ีโดยพฤติการณ์ ม ีอิทธิพ ลต่ อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือ การ
ดาเนินงานของบริษทั คือ บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) โดยผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์
จากัด (มหาชน) ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้น(1)
Singtel Global Investment Pte. Ltd.(2)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(3)
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
บริษทั แอสเพน โฮลดิง้ ส์ จากัด(4)

จานวน (หุ้น)
673,348,264
509,766,840
447,187,946
115,485,120

% ถือหุ้น
21.00
15.90
13.95
3.60

หมายเหตุ: (1) รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ล่าสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จัดทาโดย บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (นายทะเบียนหลักทรัพย์)
(2) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็ นบริษทั ย่อยทางอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd.
(3) บริษทั แอนเดอร์ตนั ้ อินเวสเม้นส์ พีทอี ี แอลทีดี ถือหุน้ ในบริษทั จานวน 509,766,840 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 15.90 ซึง่ อยู่ภายใต้ช่อื
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
(4) ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 3 มกราคม 2561 ของบริษทั แอสเพน
โฮลดิง้ ส์ จากัด เป็ นบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย ถือหุน้ โดยบริษทั แอนเดอร์ตนั ้ อินเวสเม้นท์ พีทอี ี แอลทีดี สัญชาติสงิ คโปร์
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

1.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัท ไม่ส ามารถจ่ายเงินปั นผล เนื่ อ งจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 ยังมีขาดทุนสะสม จานวน 7,539,763,100 บาท ซึ่งเป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ข้อ 42 ของบริษทั ระบุว่า ห้ามบริษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกาไร
หน้3า 3
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2. รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษทั
ชื่อ – สกลุ
นายสมคิ ด หวงเช
ั ิ ดชวงศ
ู ์
ตาแหน่ ง
อายุ/ ปี
สดส
ั ่วนการถือห้นุ (%)
ความสมพ
ั นธ
ั ทางครอบคร
์
วั
ระหว่างกรรมการและผบร
ู้ ิหาร
คณว
ุ ฒ
ุ ิ การศกษาสูงสุด
ประสบการณ์ ทางาน
2550 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2534 – 2538
2532 – 2533
2525 – 2531
2523 – 2524

(ได้รบแต
ั ่ งตัง้ เป็ นกรรมการบรษิ ั ท ตงแต
ั ้ ่ วนท
ั ่ี 19 กุมภาพ ันธ์ 2550 ครบวาระและถู ก
เสนอกลบมาเป
ั
็ นกรรมการเป็ นครงท
ั ้ ่ี 4 เมอว
่ื นท
ั ่ี 24 เมษายน 2558)
ประธานคณะกรรมการบรษิ ทั และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
60
-ไมม่ -ี
-ไมม่ -ี
เนตบิ ณฑ
ั ตไทย
ิ
เนตบิ ณฑ
ั ตยสภาแห
ิ
่งประเทศไทย
ปรญญาตร
ิ
ี นิตศาสตร
ิ
์ จุฬาลงกรณ์มหาวทยาล
ิ
ยั
Director Accreditation Program 50/2006

ประธานคณะกรรมการบรษิ ทั และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บมจ.ไอทวี ี
ทนายความ สานักงานกฎหมายสวุ ฒน
ั ์สมคดิ
ทนายความ สานกกฎหมายอ
ั
ุดมวฒนา
ั
ทนายความ สานักกฎหมายและธุรกจิ ดร.สุธาบดี สตต
ั บุศย์
ทนายความ สานักกฎหมาย วคเคอร
ิ
่ี ประพนธ์ ประมวลและสุธี
ั
ยงศ
ี กด
ั และส
ิ ์ ญญา
ั
ทนายความ สานกกฎหมายเกร

ประวตั ิ การทาผิดทางกฎหมาย
่
ในระยะ 10 ปี ที่ผานมา

-ไมม่ -ี

ชื่อ - สกลุ

นายสพจน
ุ ์ วาทิ ตตพ์ นธ
ั ์ุ

ตาแหน่ ง
อาย/ุ ปี
สดส
ั ่วนการถือห้นุ (%)
ความสมพ
ั นธ
ั ทางครอบคร
์
วั
ระหว่างกรรมการและผบร
ู้ ิหาร
คณว
ุ ฒ
ุ ิ การศกษาสูงสุด
ประสบการณ์ ทางาน
2560 – ปั จจุบนั
2540 – 2553
2538 – 2540
2524 – 2537
ประวตั ิ การทาผิดทางกฎหมาย
่
ในระยะ 10 ปี ที่ผานมา

4

(ได้ ร ั บแต่ งตั ้ งเป็ นกรรมการบริ ษั ท ตั ้งแต่ ว ั นท่ี 10 พ ฤศจิ กายน 2560 แทน
นายณิ ทธิ มน ห ัสดิ นทร ณ อยุ ธยา ซ่ึ งถู กเสนอกลับมาเป็ นกรรมการ เม่ื อวันท่ี
28 เมษายน 2560 และไดล้ าออกเม่อว
ื นท
ั ่ี 31 สงิ หาคม 2560)
รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
67
-ไมม่ -ี
-ไมม่ -ี
ปรญญาตร
ิ
ี นิตศาสตร
ิ
์ มหาวทยาล
ิ
ยธรรมศาสตร
ั
์
รองประธานคณะกรรมการบรษิ ทั และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บมจ.ไอทีวี
ผชู้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ/รองกรรมการผูอ้ านวยการ ส่วนงานกฎหมาย
บรษิ ทั แอดวานซอ์ นโฟร
ิ
์ เซอรว์ สิ จากดั (มหาชน)
ผจู้ ดการฝ
ั
่ ายคดและบ
ี
งค
ั บคด
ั ี บรษิ ทั ชนิ วตรคอมพ
ั
วเตอร
ิ
์ แอนด์
คอมมนู ิเคชนส
ั ่ ์ จากดั (มหาชน)
ทนายความ สานักงานธรมสาร
์
-ไมม่ -ี
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ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ ง
อายุ/ ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสมพ
ั นธ
ั ทางครอบคร
์
วั
ระหว่างกรรมการและผบร
ู้ ิหาร
คุณวุฒิการศกษาสูงสุด
ประสบการณ์ทางาน
2550 – ปั จจุบนั
2550 – 2557
2548 – 2549
2546 – 2548
2542 – 2546
2541 – 2542

นายสมบูรณ์ วงษ์วานิ ช

(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2550 ครบวาระและถูก
เสนอกลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559)
กรรมการ และเลขานุ การคณะกรรมการบรษิ ัท
50
-ไม่ม-ี
-ไมม่ -ี
ปริญญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program 75/2008
กรรมการ บมจ.ไอทีวี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอทีวี
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน บจ. บุญรอดเทรดดิง้ อินเตอร์เนชันแนล
่
รับจ้างอิสระในด้านบัญชีและธุรกิจ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัวไป
่ บจ. L.T.U. Apparels
Financial Controller บจ. ฟาติมาบรอดคาสติง้ อินเตอร์เนชันแนล
่

ประวตั ิ การทาผิดทางกฎหมาย
่
ในระยะ 10 ปี ที่ผานมา

-ไมม่ -ี

ชื่อ - สกุล

นางรัตนาพร นามมนตรี

ตาแหน่ ง
อายุ/ ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสมพ
ั นธ
ั ทางครอบคร
์
วั
ระหว่างกรรมการและผบร
ู้ ิหาร
คุณวุฒิการศกษาสูงสุด
ประสบการณ์ทางาน
2550 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2548 – 2558
ประวตั ิ การทาผิดทางกฎหมาย
่
ในระยะ 10 ปี ที่ผานมา

เอกสารแนบ 2

(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2550 ครบวาระและถูกเสนอ
กลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 5 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2560)
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
52
0.0575
-ไมม่ -ี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Accreditation Program 75/2008
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บมจ.ไอทีวี
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาไทย โภคทรัพย์
กรรมการ บจ. เค.อาร์.อินโฟเทค
-ไมม่ -ี
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ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ ง
อายุ/ ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสมพ
ั นธ
ั ทางครอบคร
์
วั
ระหว่างกรรมการและผบร
ู้ ิหาร
คุณวุฒิการศกษาสูงสุด
ประสบการณ์ทางาน
2551 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2540 - ปั จจุบนั
2534 - ปั จจุบนั
2530 – 2540
2527 – 2530
2524 – 2527
2522 – 2524
ประวตั ิ การทาผิดทางกฎหมาย
่
ในระยะ 10 ปี ที่ผานมา
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นายวุฒิพร เดี่ยวพานิ ช

(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2551 ครบวาระและถูกเสนอ
กลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2559)
กรรมการ
65
0.0124
-ไมม่ -ี
ปริญญาโท สังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Accreditation Program 75/2008
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
-ไมม่ -ี
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รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

3. ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษทั
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-

N/A
694,000
150,000

-

เพมข
ิ่ น้ึ
-

-

-

-

ลดลง
-

694,000
150,000

-

-

-

-

-

N/A

-

-

-

-

เพมข
ิ่ น้ึ
-

-

-

-

ลดลง
-

-

-

-

-

31 ธ.ค. 60

การเปลยนแปลงในป
่ี
ี 2560

การเปลยนแปลงในป
่ี
ี 2560

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

ุจุุำุนวนหุ
ุ ุ ุ ุนสำมุ
ุ ุ ุ ุญุุุ
ุ(หุุนุ)

ุจุุำุนวนหุ
ุ ุ ุ ุนุสำมุ
ุ ุ ุญ (หุ
ุ ุนุ)

31 ธ.ค. 59

บริษทั อารตแวร
์
์ มีเดีย จากดั

บริษทั ไอทีวี จากดั (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
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* ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นายสุพจน์ วาทิตต์พนั ธุ์ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 แทนนายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา ซึง่ ลาออกจาก
การเป็ นกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

1. นายสมคดิ หวงเช
ั ดช
ิ ูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบรษิ ทั
2. นายสุพจน์ วาทตต
ิ ์พนธ
ั ุ์* รองประธานคณะกรรมการ
บรษิ ทั
3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช กรรมการและเลขานุ การ
คณะกรรมการบรษิ ทั
4. นางรตนาพร
ั
นามมนตรี กรรมการ
5. นายวุฒพร
ิ เดยวพาน
่ี
ิช กรรมการ
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4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั ได้เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นดังนี้
รายชือ่
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
2. นายสุพจน์ วาทิตต์พนั ธุ*์
3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช
4. นางรัตนาพร นามมนตรี
5. นายวุฒพิ ร เดีย่ วพานิช
กรรมการทีล่ าออกในปี 2560
6. นายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา*

การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2560
เข้า
เข้า
เข้า
เข้า

จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุม/
จานวนครัง้ ประชุมทัง้ หมด
5/5
4/5
5/5
5/5

เข้า

3/3

* ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นายสุพจน์ วาทิตต์พนั ธุ์ เป็ นกรรมการบริษทั โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
แทนนายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา ซึง่ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ในปี 2560 เป็ นดังนี้
รายชื่อ
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
2. นายสุพจน์ วาทิตต์พนั ธุ์
3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช
4. นางรัตนาพร นามมนตรี
5. นายวุฒพิ ร เดีย่ วพานิช
กรรมการทีล่ าออกในปี 2560
6. นายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา
รวมทัง้ สิ้ น

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบรษิ ทั
รองประธานคณะกรรมการบรษิ ทั
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ค่าตอบแทนประจาปี 2560 (บาท)
960,000
119,000
600,000
600,000
600,000
560,000
3,439,000

หน้า 8
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6. รายงานผลการพิ จารณาทางเลือกในการลงทุนของบริ ษทั เพื่อดาเนิ นกิ จการต่อไป
ในหลายปี ท่ผี ่านมา ถึงแม้ว่าคดีความของบริษทั จะยังไม่ส้นิ สุดลง แต่บริษทั และคณะกรรมการก็พยายาม
ทีจ่ ะค้นหาและแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้ผถู้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี
ทีผ่ ่านมาบริษทั ได้พยายามศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการดาเนินการ ซึง่ มีแนวทางการลงทุนดังต่อไปนี้
แนวทางทีห่ นึ่ง การลงทุนโดยตรงในฐานะผูป้ ระกอบกิจการ
แนวทางที่ส อง การลงทุ น โดยอ้อ มในฐานะนั ก ลงทุ น ซึ่งลงทุ น ผ่ านกองทุ น ส่ ว นบุ ค คล (Private Fund)
ซึง่ เป็ นการลงทุนทีบ่ ริษทั เลือกใช้ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั
แนวทางทีส่ าม การร่วมลงทุนกับบริษทั เป้ าหมายทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบกิจการ
ในการศึกษาถึงแนวทางการลงทุนดังกล่าว บริษทั ได้นาเรื่องคดีความคงค้างของบริษทั ปั จจัยความเสีย่ งใน
เรื่องความสาเร็จในการลงทุน และสถานภาพของบริษทั ในปั จจุบนั มาใช้เป็ นข้อพิจารณาในการลงทุน และพบว่า
การที่บ ริษัท จะด าเนิ น การลงทุ น โดยตรงในฐานะผู้ป ระกอบกิจ การตามแนวทางที่ห นึ่ งมีค วามเป็ น ไปได้ย าก
เนื่องจากบริษทั ไม่มที รัพยากรและบุคลากรทีม่ คี วามชานาญพอทีจ่ ะเกื้อหนุนในการเริม่ ต้นทาธุรกิจใหม่และการเริม่
ประกอบกิจการใหม่ดว้ ยตนเองจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนทีส่ งู ซึง่ ในภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั อาจกลายเป็ นการเพิม่ ภาระ
ความเสีย่ งให้แก่บริษทั
คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษทั ควรพิจารณาดาเนินการศึกษาเพื่อการลงทุนในแนวทางที่สาม
ซึง่ เป็ นการร่วมลงทุนในบริษทั เป้ าหมายทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบกิจการ และได้มมี ติกาหนดกรอบการลงทุนของบริษทั ไว้ดงั นี้

 ขนาดของการลงทุน: วงเงนลงท
ิ ุน สงส
ู ุดไม่เกนิ 1,000 ลานบาท
้

 กลุ่ มธุรกิ จเป้ าหมาย: ธุ รกิจด้ านเทคโนโลย ี มีเดีย และเทเลคอม (TMT) เฉพาะในธุ รกิจท่ีเปิ ด
ดาเนินการแลวเท
้ ่านนั ้
ในระหว่างปี 2560 บริษทั จึงได้ดาเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาการลงทุน และ ด้วยประสบการณ์และประวัติ
การด าเนิ น งานที่เป็ น ที่ย อมรับ ในธุ รกิจด้านที่ป รึก ษาการลงทุ น ของ บริษัท หลัก ทรัพ ย์ ภัท ร จากัด (มหาชน)
(“บลจ. ภัทร”) ประกอบกับข้อเสนอในการให้บริการที่ บลจ. ภัทร ได้มอบให้แก่บริษัทนัน้ เป็ นข้อเสนอที่ดที ่สี ุด
เมือ่ เปรียบเทียบกับข้อเสนอทีบ่ ริษทั ได้รบั จากบริษทั ทีป่ รึกษาการลงทุนอื่นๆ บริษทั จึงตกลงว่าจ้าง บลจ. ภัทร เป็ น
ทีป่ รึกษาด้านการลงทุนของบริษทั โดยทาหน้าที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ การลงทุนทีเ่ หมาะสมกับสถานะของบริษทั
ในปั จจุบนั รวมทัง้ ช่วยแสวงหาและคัดเลือกบริษทั เป้ าหมายภายใต้กรอบการลงทุนทีบ่ ริษทั กาหนด
หลังจากนัน้ บลจ. ภัทร ได้นาเสนอบริษัทเป้ าหมายจานวนสามรายต่อบริษัท หลังจากที่คณะกรรมการ
บริษทั ได้พจิ ารณาโดยสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษทั เป้ าหมายทัง้ สามรายจาก บลจ.ภัทร จนได้ขอ้ มูลเป็ นที่
พอใจแล้ว จึงมีความเห็นว่าบริษทั เป้ าหมายทัง้ สามรายนัน้ เป็ นบริษทั ทีม่ รี ปู แบบธุรกิจทีน่ ่าสนใจและมีแนวโน้มของ
ผลประกอบการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั ได้ตดั สินใจทีจ่ ะดาเนินการเจรจาเพื่อหาโอกาสในการร่วมลงทุนกับบริษทั
เป้ าหมายทัง้ สามรายต่อไป แต่ปรากฏว่า บริษทั กลับไม่ได้รบั ความสนใจจากบริษทั เป้ าหมาย สาเหตุเนื่องมาจาก
บริษั ท ยัง มีค ดีค วามคงค้ า งกับ หน่ ว ยงานราชการ และข้อ จ ากัด เกี่ย วกับ สถานะของบริษั ท ที่ไ ม่ สามารถให้
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ความร่วมมือทางธุรกิจในด้านการบริหารงาน การถ่ ายทอดประสบการณ์ หรือการถ่ ายทอดเทคโนโลยีใดๆ ให้แก่
บริษทั เป้ าหมายได้ (Contribution)
ด้วยเหตุน้ี บลจ. ภัทร จึงให้คาแนะนาว่า การที่บริษัทจะเข้าไปร่วมลงทุนในบริษัทเป้ าหมายที่ประกอบ
กิจการอยู่แล้วและประสบความสาเร็จตามแนวทางการลงทุนทีส่ ามนัน้ ก็อาจเป็ นไปได้ยากเช่นกัน และหากบริษทั
จะมุ่งแสวงหาบริษทั เป้ าหมายใหม่ทไ่ี ม่มขี อ้ กังวลเกี่ยวกับสถานะของบริษทั และไม่ได้ต้องการความร่วมมือทางธุรกิจ
โดยต้องการเพียงเงินลงทุนอย่างเดียว ก็จะทาให้บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องการควบคุ มการบริหารงานของบริษัท
เป้ าหมาย นอกจากนี้ การตัดสินใจลงทุนในบริษัทที่ไม่มศี ักยภาพที่ดอี าจทาให้ เงินลงทุนของบริษัท มีค วามเสี่ยง
ที่จะด้อยค่าลงได้ อีกทัง้ ยังไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การลงทุนของบริษัทที่ต้องการรักษาเงินทุนไว้ให้มากที่สุด
ซึ่ ง จากผลการศึ ก ษาและการวิเคราะห์ ข อง บลจ.ภั ท ร พบว่ า รู ป แบบการลงทุ น ในลัก ษณะ Private fund
มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของบริษทั ในปั จจุบนั เพราะมีความปลอดภัยและเป็ นประโยชน์สาหรับผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษัทมากกว่าการลงทุน ในแนวทางอื่น โดยอัต ราผลตอบแทนที่บริษัทได้รบั ในปั จจุบนั ก็มคี วามเหมาะสมกับ
ระดับความเสีย่ งทีบ่ ริษทั สามารถยอมรับได้
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางคณะกรรมการบริษทั จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการบริหารเงินสดของ
บริษัทในรูปแบบกองทุนส่ ว นบุค คลต่ อ ไปตามเดิม จนกว่าปั จจัยข้อ จากัดต่ างๆจะเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ดี
บริษทั เชื่อว่าหากคดีความของบริษทั สิ้นสุดลง ก็อาจทาให้บริษทั กลับมาได้รบั ความสนใจจากบริษทั เป้ าหมายในการ
ทีจ่ ะเข้าร่วมลงทุนกับบริษทั ถึงแม้บริษทั จะยังไม่สามารถค้นหาธุรกิจทีด่ ที ส่ี นใจจะเข้าร่วมลงทุนกับบริษทั ในขณะนี้ได้
แต่บริษัทยังคงเปิ ดกว้างที่จะศึกษาและค้นหาการลงทุนในแนวทางอื่ นๆ ที่มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์ ของ
บริษทั ในอนาคตอยูต่ ลอดเวลา
7. ปัจจัยความเสี่ยง และ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
บริษัท ไอทีว ี จ ากัด (มหาชน) (บริษัท ) เดิม ชื่อ บริษัท สยามอิน โฟเทนเมนท์ จ ากัด ก่ อ ตัง้ เมื่อ วัน ที่
9 พฤษภาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท และเพิ่มทุนเป็ น 1,000 ล้านบาทในปี เดียวกัน โดยกลุ่ ม
บริษทั สยามทีวแี อนด์คอมมิวนิเคชันส์
่ จากัด นาโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ได้รบั อนุ มตั จิ าก สปน.
ให้เป็ นผู้ดาเนินงานสถานีโทรทัศน์ ภายใต้ ส ญ
ั ญาเข้าร่วมงานและดาเนินการสถานีว ิทยุโทรทัศน์ ระบบยูเอชเอฟ
(UHF – Ultra High Frequency) (สัญ ญาเข้าร่วมงานฯ) เป็ นระยะเวลา 30 ปี เริม่ ออกอากาศอย่างเป็ นทางการ
เมื่อ วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2539 ในปี 2541 ได้เปลี่ยนชื่อ บริษัท เป็ น บริษัท ไอทีว ี จ ากัด (มหาชน) บริษัท มีก าร
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ในระยะทีผ่ ่านมา ดังนี้
ปี 2538

กลุ่ ม บริษัท สยามทีว ีแ อนด์ค อมมิวนิ เคชัน่ ส์ จากัด น าโดยธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน)
ได้รบั อนุ มตั ิให้เป็ นผู้ดาเนินงานโครงการโทรทัศน์ ช่องใหม่ระบบยูเอชเอฟจาก สปน. โดยได้ก่ อตัง้
บริษทั สยามอินโฟเทนเมนท์ จากัด เพื่อลงนามในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2538

ปี 2539

บริษัท ได้ ด าเนิ น การจัด ตัง้ สถานี ว ิท ยุ โทรทัศ น์ แ ละได้เริ่ม ออกอากาศอย่ างเป็ นทางการเมื่อ วัน ที่
1 กรกฎาคม 2539
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ปี 2540

บริษัทได้ติดตัง้ สถานี ส่ งเพิ่มเติมที่อาคารเนชัน่ 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 งบางจังหวัด เท่ านั ้น
นอกจากนี้ บริษทั ได้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน ให้เป็ นไปตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ และได้เปลีย่ น
ชื่อบริษทั เป็ น บริษทั ไอทีว ี จากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2541

ปี 2542

บริษั ท ได้ ติด ตัง้ สถานี ส่ งบนอาคารใบหยก 2 มีข นาดก าลังส่ ง ออกอากาศสู งสุ ด 1,000 กิโลวัต ต์
สามารถให้บริการในรัศ มีประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุ มพื้นที่ท วั ่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล
รวมทัง้ จังหวัดในภาคกลาง

ปี 2543

คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบการแก้ไขสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ ในเรื่องข้อจากัดการโอนหุ้นของบริษัท
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจากัด และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ คู่สญ
ั ญาได้ลงนามแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเข้าร่วมงานฯในเรื่องข้อจากัดการโอนหุ้นและการขยายเวลา
ช าระผลตอบแทนงวดแรก เมื่อ วัน ที่ 25 เมษายน 2543 ซ่ึ งต ั งแต
้ ่ ว ันท่ี บริษั ท ได้ จ ัดต ั งข
้ ้ึน จนถึ ง
วนท
ั ่มี การลงนามแก
ี
้ไขสญญาด
ั
งกล
ั ่าว มการเปล
ี
่ยนแปลงโครงสร
ี
างผ
้ ู้ถือหุ้นและกรรมการของบรษิ ัท
หลายครงั ้
ต่ อมาในปลายเดือนมิ ถนายน
ุ
2543 บรษิ ัทได้ปรบโครงสร
ั
้างหน้ี และโครงสร้างทุ น โดยการเพิ่มทุนของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ( ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด(มหาชน) ) (“อินทัช”) จานวน 55 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท รวมจานวน
550 ล้านบาท โดยมีส ัดส่ วนของทุ นที่เพิ่มแต่ ละฝ่ าย จ านวน 288.71 ล้านบาท และ 261.29 ล้านบาท
ตามล าดับ รวมเป็ นทุ นช าระแล้ว 1,550 ล้านบาท และได้ม ีการลดทุ นจดทะเบียนและทุ นช 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
โดยมีทุนชาระแล้ว 4,250 ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2543 ได้มกี ารเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ อินทัชในราคาหุ้นละ 8.7692 บาท โดยมีสดั ส่วนของทุนที่เพิม่
แต่ ละฝ่ าย จานวน 464.15 ล้านบาท และ 420.1 ล้านบาทตามล าดับ และต่ อมาในเดือนธันวาคม 2543
ได้ขายหุน้ เพิม่ ทุนอีกครัง้ ให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ อินทัชในราคาหุน้ ละ 8.7692 บาท
โดยมีส ัดส่ วนของทุ นที่เพิ่มแต่ ละฝ่ าย จ านวน 1,526.73 ล้ านบาท และ 976.11 ล้ านบาทตามล าดับ
รวมเป็ นทุนชาระแล้วทัง้ 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
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สถานีส่งทัง้ สิน้ 40 สถานี ครอบคลุมประชากรทีส่ ามารถรับชมได้ประมาณร้อยละ 97 ของประชากรทัง้ หมด
ในประเทศไทย
ปี 2544

13 พฤศจิ กายน 2544 อินทัชได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของบริษทั จากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
จ านวน 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
ทาให้หนุ้ ทัง้ หมดของบริษทั เพิม่ เป็ น 1,200 ล้านหุน้ โดยเป็ นหุน้ ทีช่ าระแล้ว 850 ล้านหุน้

ปี 2545

27 กุม ภาพัน ธ์ ถ ง 1 มี น าคม 2545 บริษั ท เสนอขายหุ้ นแก่ ป ระชาชนทัว่ ไป จ านวน 300 ล้ านหุ้ น
ในราคาหุ้นละ 6 บาท และในวันที่ 13 มีนาคม 2545 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยทุนชาระแล้ว 5,750 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ กายน 2545 ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อย คือ บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และการถ่ายภาพยนตร์ ผลิตรายการ
โทรทัศน์ ซือ้ /ขาย ลิขสิทธิ ์ภาพยนตร์ และจัดกิจกรรมการตลาดอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท จานวน
10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยบริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่คดิ เป็ นร้อยละ 99.93 ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด

ปี 2546

16 มกราคม 2546 ได้เพิ่มทุ นในบริษัท อาร์ตแวร์ มีเดีย จากัด จาก 1 ล้านบาท เป็ น 20 ล้านบาท
โดยมีหุ้นทัง้ หมด 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และบริษัทยังคงเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ
99.99 ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
1 กุมภาพันธ์ 2546 บริษัทได้ดาเนิ นการย้ายสานักงานรวมทัง้ สตูดิโอ จากอาคารไทยพาณิ ชย์ ปาร์ค
พลาซ่า ไปยังทีท่ าการใหม่ ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เพื่อเป็ นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจให้มพี น้ื ที่
สานักงานและสตูดโิ อเพิม่ ขึน้
26 กุมภาพันธ์ 2546 คณะกรรมการบริษัทอนุ ม ตั ิการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุ น 60 ล้านหุ้น มูลค่ าหุ้น
ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ดั สรร
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP) ทาให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิม่ 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 จานวน 300 ล้านหุ้น
จัดสรรเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้กบั พันธมิตรร่วมทุน 2 ราย ได้แก่ นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ จานวน 150 ล้านหุน้
และบริษั ท กันตนา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“กันตนา”) จ านวน 150 ล้านหุ้ น ในราคาหุ้ นละ 10 บาท
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รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แผนการขายหุ้นเพิ่มทุ นดังกล่ าวจะส 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 ให้บริษัท ได้ร บั ผลกระทบและให้ สปน.ชดเชย
ความเสียหายให้กบั บริษทั โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
 ให้ สปน. ชดเชยความเสียหายโดยชาระเงินให้แก่บริษทั จานวน 20 ล้านบาท
 ให้ปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคหนึ่งโดยในส่วนจานวน
เงิน รับ ประกันผลประโยชน์ ต อบแทนขัน้ ต่ าให้ปรับลดจากเดิม ลงเหลือ ปี ล ะ 230 ล้านบาท
และปรับลดผลประโยชน์ ตอบแทนเหลืออัต ราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่ อนหักค่ าใช้จ่ายและ
ภาษีใดๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างจานวนเงินที่ค านวณได้ตามอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ กับเงินประกันผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ต่ า จานวนใดมากกว่า
ให้ชาระตามจานวนทีม่ ากกว่านัน้ ทัง้ นี้ นับแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2545 เป็ นต้นไป
 ให้ สปน. คืน เงิน ผลประโยชน์ ต อบแทนขัน้ ต่ าที่บ ริษัท ได้ช าระ โดยมีเงื่อ นไขในระหว่ าง
พิจารณาข้อพิพาทนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 จานวน 800 ล้านบาท โดยคืนให้แก่บริษัท
จานวน 570 ล้านบาท
 ให้บริษัทสามารถออกอากาศช่วงเวลา Prime Time คือ ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น. ถึง 21.30 น.
ได้โดยไม่ตอ้ งถูกจากัดเฉพาะรายการข่าว 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 พฤศจิกายน 2547 นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ และบริษัท
กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ได้รบั
อนุ ม ตั ิจากที่ประชุ มผู้ ถือ หุ้น เมื่อ วัน ที่ 19 มกราคม 2547 อย่างไรก็ต ามพันธมิต รธุ รกิจทัง้ สองราย
ยังคงผลิตรายการโทรทัศน์ให้กบั บริษทั ต่อไป
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22 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุ มตั ิให้บริษัทจัดตัง้ บริษัทร่วมทุ นแห่ งใหม่ ชื่อบริษัท
มีเดีย คอนเน็ คซ์ จ ากัด (Media Connex Co., Ltd.) โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ประกอบธุ รกิจให้ บริการ
สื่อโฆษณาและผลิตเนื้อหา (content) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็ น
5,000,000 หุน้ หุน้ ละ 10 บาท มีผรู้ ่วมทุนได้แก่ บริษทั ไอทีว ี จากัด (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 ตามลาดับ และได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ในเดือนมกราคม 2549 ซึ่งบริษทั
ร่วมทุนดังกล่าวเป็ นการนาทรัพยากรที่มอี 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 ของทุนชาระแล้วของบริษทั โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ของอินทัช ได้ขายหุ้นอินทัชให้แก่ บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จากัด (ซีดาร์) และบริษัท แอสเพน
โฮลดิ้งส์ จากัด (แอสเพน) อย่างไรก็ตาม ซีดาร์ และ แอสเพน ได้รบั การผ่ อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
ไม่ ต้ องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ท ัง้ หมดของกิจการของบริษัท ตามที่ก าหนดใน ข้อ 8 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี าร
ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (Chain Principle) เนื่ องจาก คณะอนุ กรรมการวินิ จฉั ย
การเข้าถือหลักทรัพ ย์เพื่อครอบง ากิจการพิจารณาแล้วมีความเห็ นว่ า ซีดาร์ และ แอสเพน มิได้ ม ี
ความประสงค์ทจ่ี ะได้มาซึง่ ทัง้ หลักทรัพย์ของบริษทั รวมถึงกรณีทบ่ี ริษทั เป็ นทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่เป็ นสาระสาคัญ
ของอินทัช
9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางซึ่งเป็ นศาลปกครองชัน้ ต้น ได้มคี าพิพากษาเพิกถอนคาชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทัง้ ฉบับ
7 มิ ถ ุน ายน 2549 บริษัท ได้ย่นื ค าอุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลปกครองสูงสุ ดขอให้ม ีค าตัดสิน กรณี ข้อ พิพ าท
ในประเด็นที่ สปน.ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็ นเหตุให้บริษทั ได้รบั ผลกระทบ
และให้ สปน.ชดเชยความเสียหายให้กบั บริษทั
13 ธัน วาคม 2549 ศาลปกครองสู งสุ ดมีค าพิพ ากษาเพิ ก ถอนค าชี้ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ
ฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทัง้ ฉบับ เนื่องจากมีคาวินิจฉัยว่าเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่
ไม่ได้ผ่ านการนาเสนอคณะรัฐมนตรี จึงไม่มผี ลผูกพัน และมีผลให้ค าชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ
ถูกยกเลิกไป บริษทั จึงต้องกลับไปปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิมตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ
ข้อ 5 วรรคหนึ่ง ในเรื่องการชาระค่าตอบแทนให้ สปน. โดยรับประกันผลประโยชน์ ตอบแทนขัน้ ต่ าปี ละ
1,000 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 44 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จา่ ยและภาษี แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่าและ
มีผลให้บริษทั ต้องกลับไปปฏิบตั ติ ามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ที่กาหนดให้รายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์
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จะต้องรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทัง้ หมดและระยะเวลาระหว่างเวลา 19.00 - 21.30 น.
จะต้องใช้สาหรับรายการข่าว 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 ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้บริษทั ดาเนินการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11
2. ให้บริษทั ชาระเงินส่วนต่างของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการขัน้ ต่ าตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ สาหรับปี ท่ี 9
(งวดที่ 7) จานวน 670 ล้านบาท ปี ท่ี 10 (งวดที่ 8) จานวน 770 ล้านบาท และปี ท่ี 11 (งวดที่ 9)
จานวน 770 ล้านบาท รวมทัง้ สิน้ เป็ นจานวนเงิน 2,210 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ
15 ต่อปี โดยคานวณเป็ นรายวันตามจานวนวันทีช่ าระล่าช้า
3. ให้บริษทั ชาระค่าปรับผังรายการในอัตราร้อยละ 10 ของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการที่ สปน. จะได้รบั
ในปี นั ้น ๆ โดยคิด เป็ นรายวัน ตามสัญ ญาเข้าร่ว มงานฯ ข้อ 11 วรรคสอง จากกรณี ท่ีบ ริษั ท
ดาเนินการเรื่องผังรายการไม่เป็ นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่
13 ธันวาคม 2549 ซึ่ง สปน. ได้เรียกร้องมาเป็ นจานวนเงิน 97,760 ล้านบาท (บริษทั ได้ดาเนินการ
ปรับผังรายการตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตัง้ แต่วนั ที่ 14 ธันวาคม 2549)
ทัง้ นี้ สปน. แจ้งว่าหากบริษัท ไม่ชาระเงินจานวนดังกล่ าวภายใน 45 วัน นับตัง้ แต่ได้รบั หนังสือแจ้ง
(วันที่ 15 ธันวาคม 2549) สปน.จะดาเนินการตามข้อกาหนดในสัญญาเข้าร่วมงานฯ และข้อกฎหมาย
ต่อไป
21 ธันวาคม 2549 บริษทั มีหนังสือถึง สปน.โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. บริษทั ได้ดาเนินการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 เรียบร้อยแล้วตัง้ แต่วนั ที่
14 ธันวาคม 2549 เป็ นต้นมา
2. บริษัทมิได้ผ ิดนัดช าระค่ าอนุ ญาตให้ด าเนิ นการตามที่อ้างถึง เนื่ องจากบริษัท ได้ช าระค่ าอนุ ญาต
ให้ดาเนินการรายปี จานวน 230 ล้านบาท โดยเป็ นการปฏิบตั ติ ามคาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
ซึ่งค าชี้ขาดดังกล่าวมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ทัง้ สองฝ่ ายตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15
ดังนัน้ บริษทั จึงไม่มภี าระดอกเบีย้ ของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างดังกล่าวในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่
อนุญาโตตุลาการชีข้ าดจนถึงวันทีศ่ าลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษา
3. บริษทั ไม่เห็นพ้องกับ สปน.กรณีท่ตี ้องจ่ายค่าปรับจานวน 97,760 ล้านบาท และการกาหนดให้บริษทั
ชาระค่าปรับดังกล่าวภายใน 45 วัน ด้วยเหตุผลดังนี้
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3.1 บริษัทมิได้ปฏิบตั ิผ ิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่ องจากบริษัท ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
ข้อ 15 ซึ่งก าหนดว่า “ให้ค าชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ
“ทัง้ สองฝ่ าย” และข้อ 30 วรรคท้ายของข้อบังคับสานักงานศาลยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จ ัด ตั ้งศาลปกครองและวิ ธ ี พ ิ จ ารณาคดี ป กครอง พ .ศ. 2542 ดั งนั ้น
การด าเนิ นการปรับผังรายการตัง้ แต่ ว ันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธัน วาคม 2549
จึงเป็ นการกระทาโดยชอบตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ และกฎหมายแล้ว
3.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการนาข้อพิพาทเสนอต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการและให้วนิ ิจฉัยชี้ขาด
ตามที่กล่าวมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่าบริษัทเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ สิทธิของ สปน.
ในการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ควรจะเกิดภายหลังจากที่กระบวนการยุตธิ รรมดาเนินจนถึง
ทีส่ ุดแล้ว
3.3 ศาลปกครองได้จดั ทาเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครัง้ ที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549
ระบุถงึ คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษทั โดยมีขอ้ ความตอนหนึ่งระบุว่า “กรณีเกี่ยวกับ
ค่าปรับคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ต้องว่ากล่าวกันเอง หากตกลงไม่ได้ต้องเสนอข้อพิพาทตามวิธกี าร
ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ”
3.4 ดอกเบี้ยและค่าปรับจากการดาเนินการปรับผังรายการนัน้ ยังไม่มขี อ้ ยุติ เนื่องจากไม่ใช่ประเด็น
พิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ด ดังนัน้ หากคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ
มีขอ้ ขัดแย้งและไม่สามารถทาความตกลงกันได้ก็จะต้องเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการ
โดยเป็ นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ซึ่งกาหนดว่า “หากมีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ
อันเกี่ยวเนื่ องกับ สัญ ญาเข้าร่วมงานฯ ระหว่ าง สปน. กับ ผู้ เข้าร่วมงาน (บริษั ท ) คู่ ส ัญ ญา
เข้าร่วมงานฯ ตกลงแต่งตัง้ คณะอนุ ญาโตตุลาการทาการวินิจฉัยชีข้ าดข้อพิพาทโดยคาตัดสินของ
คณะอนุญาโตตุลาการเป็ นทีส่ ุดและผูกพันคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ทัง้ สองฝ่ าย”
บริษัทและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเห็นว่าการคานวณค่าปรับจากการปรับผังรายการตาม
วิธขี องสปน.ดังกล่าวข้างต้นไม่ถู กต้องตามเจตนารมณ์ ของสัญญาเข้าร่วมงานฯ ซึ่งหากบริษัท
เข้าข่ายจะต้องเสียค่ าปรับ การคิดค านวณค่ าปรับ ควรจะเป็ นจ านวนเงินในอัตราไม่ เกินกว่ า
274,000 บาทต่ อวัน มิใช่ 100 ล้านบาทต่ อวันตามที่ สปน.กล่าวอ้าง ดังนัน้ หากบริษัทจะต้อง
มีภาระค่าปรับโดยนับตัง้ แต่วนั ที่บริษทั ปฏิบตั ติ ามคาชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการจนถึงวันที่
ศาลปกครองสูงสุดมีคาตัดสินตามที่ สปน.กล่าวอ้าง (ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่
13 ธันวาคม 2549) การคิดค านวณค่ าปรับในช่ วงเวลาดังกล่ าวก็ไม่ควรจะเกินไปกว่ าจานวน
268 ล้านบาท มิใช่ 97,760 ล้านบาท ตามวิธคี านวณที่ สปน. เรียกร้องให้ชาระและนามาใช้เป็ น
เหตุบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ แต่อย่างใด
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ส าหรับกรณี ท่ี สปน. เรียกร้องดอกเบี้ยของค่ าอนุ ญ าตให้ ด าเนิ นการส่ วนต่ าง บริษั ท และ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท มีความเห็นว่ า ในช่ วงระหว่างระยะเวลาที่บริษัท ได้ปฏิบ ตั ิตาม
คาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ บริษัทไม่มหี น้ าที่ในการต้องชาระ และบริษัทไม่ได้ผ ิดนัด
การชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทได้ชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการ
รายปี จ านวน 230 ล้านบาท ตามค าชี้ขาดคณะอนุ ญ าโตตุ ลาการ ซึ่งผู กพันทัง้ สองฝ่ ายแล้ว
ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ในช่วงเวลาทีค่ าชีข้ าดยังมีผลบังคับใช้อยู่โดยทีบ่ ริษทั มิได้ผดิ นัด
ช าระค่ าอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การและ/หรือ ช าระค่ าอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การให้ แ ก่ สปน . ล่ าช้ า
อีกทัง้ สปน. ยังไม่เคยใช้สทิ ธิเรียกร้องทางศาลในการขอคุม้ ครองเพื่อระงับมิให้บริษทั ปฏิบตั ติ าม
คาชีข้ าดของอนุ ญาโตตุลาการในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ประการใด ดังนัน้ บริษทั จึงไม่มภี าระดอกเบีย้
ของค่ าอนุ ญ าตให้ด าเนิ นการส่ วนต่ าง และ สปน. ไม่ม ีส ิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยของค่ าอนุ ญาต
ให้ ด าเนิ น การส่ วนต่ างในระหว่ างที่ ค าชี้ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการยังคงมีผ ลผู ก พั น
ทางกฎหมายอยู่ อีกทัง้ ค าพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มคี าสังให้
่ เพิกถอนค าชี้ขาดของ
อนุ ญาโตตุลาการยังไม่มผี ลบังคับ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างที่บริษทั ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุด และศาลปกครองสูงสุดยังไม่มคี าพิพากษาในขณะนัน้
20 ธันวาคม 2549 บริษทั มีเดีย คอนเน็คซ์ จากัด ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่จากจานวน
3 ราย เหลือ 2 ราย ได้แก่ บริษัทและมิตซุ ย แอนด์ โค ลิม ิเต็ด (MITSUI) ประเทศญี่ป่ ุน โดยสัดส่ วน
การถือหุน้ เป็ นร้อยละ 60 และ ร้อยละ 40 ตามลาดับ
ปี 2550

4 มกราคม 2550 บริษทั ได้ย่นื ข้อพิพาทเรื่องค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบีย้ ในค่าอนุ ญาตให้
ดาเนินการส่วนต่างต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ส่วนเรื่องค่าอนุ ญาต
ให้ด าเนิ นการส่ วนต่ างจ านวน 2,210 ล้านบาทนั น้ บริษัท มีความเห็นว่ า เพื่อเป็ นการประนี ประนอม
ให้การดาเนินการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ เป็ นไปโดยราบรืน่ และมิให้ สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ
อันจะมีผลกระทบต่ อกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้ต ัดสินใจเสนอเงื่อนไขขอประนีประนอมโดยเสนอ
แนวทางการจ่ายเงิน 2,210 ล้านบาท หลายแนวทาง โดยทุ กแนวทางมีเงื่อนไขให้ สปน.เข้าร่วมกัน
ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ เพื่อให้มคี าวินิจฉัยชี้ขาดกรณีค่าปรับและดอกเบี้ยค่าอนุ ญาต
ให้ ด าเนิ น การส่ ว นต่ า ง ซึ่ ง สปน.ได้ ป ฏิ เสธเงื่อ นไขการให้ ส ถาบั น อนุ ญาโตตุ ล าการชี้ ข าดหนี้
และปฏิเสธแนวทางการชาระเงินค่าอนุญาตให้ดาเนินการดังกล่าวทุกแนวทางในการประชุมร่วมกันเมือ่ วันที่
31 มกราคม 2550
2 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้มหี นังสือขอความเป็ นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และเสนอแนวทาง
การประนีประนอมในการแก้ปัญหาข้อพิพาท โดยเสนอให้ สปน.รับชาระเงินค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วน
ต่ างจ านวน 2,210 ล้านบาท และมีเงื่อนไขขอให้ สปน.ด าเนิ นการตามกระบวนการอนุ ญ าโตตุ ลาการ
กรณีค่าปรับและดอกเบีย้ ตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15
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13 กุมภาพันธ์ 2550 สปน. ได้มหี นังสือปฏิเสธข้อเสนอขอประนีประนอมของบริษัทดังกล่าวอย่างเป็ น
ทางการอีกครัง้ หนึ่ง ดังนัน้ นับแต่ว นั ที่ สปน. มีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอของบริษัท บริษัทจึงไม่มภี าระ
ผูกพันใดๆ ในข้อเสนอของบริษทั ทีม่ ตี ่อ สปน.อีกต่อไป ทัง้ นี้ เป็ นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ต่อมาศาลปกครองกลางได้มคี าสังให้
่ จาหน่ ายคดีหมายเลขดาที่ 640/2550 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2550 โดยศาลปกครองกลางได้วนิ ิจฉัยว่า ประเด็นที่ สปน. อ้างว่าบริษัทยอมรับว่าเป็ นหนี้ค่า
อนุ ญาตให้ดาเนินการค้างชาระอยู่จานวน 2,210 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย รับฟั งไม่ได้ว่าบริษัทยอมรับ
สภาพหนี้เพราะเป็ นข้อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายแนวทางซึง่ ยังไม่เป็ นทีย่ ุตจิ งึ ถือเป็ นข้อพิพาท
ทีต่ อ้ งนาเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
20 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้ย่นื คาร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสังก
่ าหนดมาตรการหรือวิธกี าร
คุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวเป็
ั่
นกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. บริษัทขอให้ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ ระงับการใช้ส ิทธิบอกเลิกสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน.
ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมิได้ชาระค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบีย้ ในค่าส่วนต่างจานวนประมาณ
หนึ่ งแสนล้านบาท จนกว่ าคณะอนุ ญ าโตตุ ลาการจะได้ม ีค าชี้ขาดและข้อพิพาทดังกล่ าวถึงที่สุ ด
ตามกฎหมาย
2. บริษัทขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสังก
่ าหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษัทชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการ
ส่วนต่างจานวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่ สปน.ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลได้มคี าสังในเรื
่ อ่ งนี้
21 กุมภาพันธ์ 2550 ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ ไม่รบั ค าร้องขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธ ีการ
คุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวและค
ั่
าร้องขอไต่สวนฉุ กเฉิน โดยมีขอ้ วินิจฉัยว่าการที่ สปน. จะใช้สทิ ธิ
บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ นัน้ หากบริษทั เห็นว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ไม่ชอบก็ย่อมมีสทิ ธิ
เรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวได้ ส่วนกรณีท่ี สปน.เรียกให้ผรู้ อ้ ง (บริษทั )
ชาระค่าปรับและดอกเบีย้ ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างรวมทัง้ ขอให้ศาลกาหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษทั
สามารถชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการจานวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่ สปน.ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีศ่ าล
ได้มคี าสังนั
่ น้ ศาลเห็นว่าเป็ นกรณีระหว่างบริษัท และ สปน.ที่จะเจรจาตกลงกัน และหากบริษัทเห็นว่า
ไม่ต้องชาระหรือขอผ่อนผันการชาระหนี้ก็เป็ นสิทธิท่ดี าเนินการไปตามขัน้ ตอนของสัญญาเข้าร่วมงานฯ
และกระบวนการตามกฎหมายต่อไป จึงไม่มเี หตุอนั สมควรที่ศาลจะมีคาสังก
่ าหนดมาตรการหรือวิธกี าร
คุ้มครองประโยชน์ ของบริษั ท ขณะด าเนิ นการ ซึ่งค าสัง่ ศาลปกครองกลางดังกล่ าวให้ ถือเป็ นที่สุ ด
โดยบริษทั ไม่อาจอุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวได้
7 มี นาคม 2550 สปน.มีหนั งสือบอกเลิกสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ และแจ้งให้บริษัท ด าเนิ นการช าระหนี้
และส่ งมอบทรัพย์ส ินที่บริษัท มีไว้ใช้ในการด าเนิ นกิจการตามสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ คืนให้ แก่ สปน.
ภายในเวลาที่ สปน.ก าหนดตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ( 24.00 น. ของวันที่
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7 มีนาคม 2550 ) ซึ่งการบอกเลิกสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่ าวเป็ นเหตุ ให้ บริษั ท จ าเป็ นต้ องหยุ ด
การดาเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอชเอฟนับแต่นนั ้ มา
28 มี น าคม 2550 บริษั ท ได้ ม ีหนั งสือถึง สปน. โดยได้ โต้ แย้งว่ าการบอกเลิกสัญ ญาเข้าร่ วมงานฯ
ของ สปน. และการเรียกร้องให้บริษทั ต้องชาระหนี้จานวนกว่าแสนล้านบาทให้แก่ สปน. ซึง่ สปน.นามาเป็ น
เหตุบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ นัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจากบริษัท
มิได้กระท าการใดๆ ซึ่งเป็ นการผิดสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ บริษัท มิได้เห็นด้วยกับการบอกเลิกสัญ ญา
เข้าร่วมงานฯ อันเป็ นการกระทาอันไม่ชอบดังกล่าว และโดยทีก่ ารบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน.
เป็ นการกระทาซึง่ เป็ นเหตุให้กจิ การของบริษทั ได้รบั ความเสียหาย สปน. จึงต้องรับผิดแก่บริษทั และบริษทั
ได้สงวนสิทธิในการดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
30 มีนาคม 2550 สปน.ได้ยน่ ื ฟ้ องคดีต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดาที่ 640/2550 เรียกร้องให้บริษทั
ชาระหนี้ ท่ีกล่ าวอ้าง ได้แก่ ค่ าอนุ ญาตให้ด าเนิ นการส่วนต่ างจานวน 2,210 ล้านบาท และค่ าอนุ ญาต
ให้ดาเนินการงวดที่ 12 จานวน 677 ล้านบาท ( นับจากวันที่คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาชี้ขาดจนถึงวันที่
7 มีนาคม 2550 ) ค่ าดอกเบี้ยร้อยละ15 ของค่ าอนุ ญ าตให้ด าเนิ นการส่ วนต่ างจ านวน 562 ล้านบาท
( นับจากวันที่คณะอนุ ญาโตตุ ลาการมีคาชี้ขาด จนถึงวันที่ฟ้องคดีวนั ที่ 30 มีนาคม 2550 ) ค่าปรับผัง
รายการจานวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สนิ ส่งมอบไม่ครบจานวน 656 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ส่งมอบไม่ครบนับแต่วนั ฟ้ องจนกว่าจะชาระเงินเสร็จสิ้น
ซึง่ กรณีมลู ค่าทรัพย์สนิ ทีส่ ่งมอบไม่ครบเป็ นประเด็นใหม่ท่ี สปน. ไม่เคยเรียกร้องให้บริษทั ชาระหนี้มาก่อน
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 101,865 ล้านบาท
24 เมษายน 2550 บริษัทยื่นค าร้องต่ อศาลปกครองกลางขอให้แต่ งตัง้ อนุ ญาโตตุ ลาการแทน สปน.
และขอให้ศาลปกครองกลางมีคาบังคับให้ สปน.ดาเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ตามสัญญา
เข้าร่วมงาน
8 พฤษภาคม 2550 บริษั ท ยื่น ค าฟ้ องคดี ต่ อ ศาลปกครองกลางเป็ นคดีห มายเลขด าที่ 910/2550
กรณี สปน.ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา จนเป็ นเหตุให้บริษทั
ได้รบั ความเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ล้านบาท
9 พฤษภาคม 2550 บริษทั ยื่นคาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดาที่
46/2550 ให้คณะอนุ ญาโตตุ ลาการมีค าวินิ จฉัยชี้ขาดกรณี สปน.ใช้ส ิทธิบอกเลิกสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ และความไม่ถู กต้องในการเรียกร้องให้บริษัท ช าระ
ค่าส่วนต่าง ดอกเบี้ย ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ส่งมอบไม่ครบ และบริษัทขอเรียกค่าเสียหายจาก สปน.
จ านวน 21,814 ล้านบาท พร้อมทัง้ ขอให้ ชดเชยความเสียหายโดยให้ บริษั ท ได้ กลับเข้าด าเนิ นการ
สถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟต่อไปจนครบอายุตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
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16 พฤษภาคม 2550 บริษทั ยื่นคาร้องขอแก้ไขคาเสนอข้อพิพาททีไ่ ด้ย่นื เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550
ทัง้ ฉบับ โดยขอยืน่ คาเสนอข้อพิพาทฉบับใหม่
30 พฤษภาคม 2550 คดี ห มายเลขด าที่ 910/2550 ซึ่ ง บริ ษั ท เป็ นผู้ ฟ้ องคดี ป ระเด็ น ที่ สปน.
ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคาสังไม่
่ รบั คาฟ้ องไว้พจิ ารณา
เนื่องจากเกินกว่าอายุความ 10 ปี (สัญญาเข้าร่วมงานฯ มีผลผูกพันตัง้ แต่ 3 กรกฎาคม 2538)
22 มิ ถุ น ายน 2550 ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ ให้ จ าหน่ ายคดี ห มายเลขด าที่ 640/2550 ที่ สปน.
เป็ นผู้ ฟ้ องคดี เรีย กร้อ งให้ บริษั ท ช าระหนี้ ท่ี ก ล่ าวอ้ าง ได้ แ ก่ ค่ าอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การส่ วนต่ าง
ดอกเบี้ยร้อยละ15 ของค่ าอนุ ญ าตให้ ด 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 ไปด าเนิ น การ
ทางอนุญาโตตุลาการตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ
10 กรกฎาคม 2550 ศาลปกครองกลาง ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ นายวิชช์ จีระแพทย์ เป็ นอนุ ญาโตตุ ลาการ
แทน สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 และให้ดาเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณี
ข้อพิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ยตามข้อพิพาทหมายเลขที่ 1/2550
ต่อไป
11 กรกฎาคม 2550 บริษทั ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีคาสังไม่
่ รบั ฟ้ องคดี
หมายเลขดาที่ 910/2550 เพราะเหตุ ขาดอายุความ (คดีหมายเลขดาที่ 910/2550 เป็ นคดีท่ีบริษัทเป็ น
ผูฟ้ ้ องคดีประเด็นที่ สปน.ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจนเป็ นเหตุให้บริษทั 24
กรกฎาคม 2550 สปน.ยื่นอุทธรณ์ ค าสังของศาลปกครองกลางที
่
่ต ัดสินให้จาหน่ ายคดีหมายเลขด าที่
640/2550 ต่อศาลปกครองสูงสุด และยื่นคาร้องขอคุ้มครองชัวคราวให้
่
หยุดกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ
เพื่อรอคาสังของศาลปกครองสู
่
งสุด
17 สิ งหาคม 2550 สปน.ยื่นอุทธรณ์คาสังของศาลปกครองกลางที
่
ไ่ ด้มคี าสังแต่
่ งตัง้ นายวิชช์ จีระแพทย์
เป็ นอนุ ญ าโตตุ ล าการแทน สปน. ในข้ อ พิ พ าทหมายเลขด าที่ 1/2550 และอุ ท ธรณ์ ค ัด ค้ านค าสัง่
ให้ดาเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการในกรณีข้อพิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการ
ส่วนต่างและดอกเบีย้ ตามข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ต่อไป
29 ตุ ล าคม 2550 บริษั ท ยื่น ค าร้ อ งขอให้ ศ าลปกครองกลางมี ค าสัง่ ก าหนดมาตรการคุ้ ม ครอง
เพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวฉุ
ั่
กเฉิน เพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย มีผลใช้บงั คับก่อนมีคาพิพากษาในคดีของบริษัทเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุ มตั ิ
หลักการร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 และจะนาเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ในวัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2550 โดยบริษั ท ได้ ให้ เหตุ ผ ลในค าร้อ งว่ า หากร่ างพระราชบัญ ญั ติ ด ังกล่ าว
ผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายแล้ว จะมีผลให้ค าวินิจฉัยของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ
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หรือค าพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาท หรือคดีระหว่างบริษัท กับ สปน. ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่
31 ตุ ลาคม 2550 ที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องค่ าเสียหายข้อหนึ่ งของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เรียกร้องให้ สปน.
ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทโดยการอนุ ญาตให้บริษัทกลับเข้าดาเนินการสถานีโทรทัศน์ ระบบยูเอชเอฟ
โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์ส ินอุ ปกรณ์ เครือข่ายเดิมต่ อไปจนครบตามก าหนดระยะเวลาในสัญญา
เข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมีผลบังคับได้อีกต่ อไป เนื่ องจากบรรดาทรัพย์ส ินต่ างๆ รวมถึงสิทธิ หน้ าที่
และภาระผู กพันของบริษัท ตามสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็ นของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56
แห่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว บริษทั จึงขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาไต่สวนฉุ กเฉินและมีคาสังให้
่
ระงับหรือหามาตรการหยุ ดด าเนิ นการหรือหยุ ดการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญ ญัติองค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทยให้สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติพิจารณาโดยเร่งด่วน
ตามแต่วธิ กี ารที่ศาลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ุดหรือศาลปกครองกลางจะมีคาสังเป็
่ น
อย่างอื่น
30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางมีคาสังไม่
่ รบั คาร้องขอคุ้มครองฉุ กเฉินดังกล่าวของบริษัทโดยให้
เหตุผลว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดงั กล่าว เป็ นการกระทาในหน้าที่ของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติซง่ึ เป็ นการใช้อานาจทางนิตบิ ญ
ั ญัตติ ามรัฐธรรมนูญ มิใช่การใช้อานาจทางปกครอง จึงไม่มเี หตุผล
อันควรและเพียงพอที่ศาลจะมีค าสังระงั
่ บการดาเนินการของสภานิติบญ
ั ญัติแห่ งชาติได้ และปั จจุบ ัน
ข้อพิพาทนัน้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุ ญาโตตุลาการ จึงไม่มเี หตุผลสมควรที่ศาลปกครอง
กลางจะมีคาสังก
่ 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 งการออกประ กาศ
ในราชกิจจานุเบกษาให้มผี ลบังคับใช้ต่อไป
14 พฤศจิ กายน 2550 ศาลปกครองสู งสุ ด ได้ ม ี ค าสัง่ ยืน ยัน ตามศาลปกครองกลาง โดยแต่ งตั ้ง
นายวิชช์ จีระแพทย์ เป็ นอนุ ญาโตตุลาการ แทน สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ดังนัน้ ข้อพิพาท
เรื่องค่ าปรับ ค่ าอนุ ญ าตให้ ด าเนิ นการส่ วนต่ าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพ าทหมายเลขด าที่ 1/2550
จึงต้องดาเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดีหมายเลขดาที่ 910/2550 ศาลปกครอง
สูงสุดได้มคี าสังเช่
่ นเดียวกับศาลปกครองกลางโดยไม่รบั พิจารณาคาอุทธรณ์ในคดีทบ่ี ริษัทฟ้ องกรณี สปน.
ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนลงนามสัญญาร่วมงานฯ เพราะเหตุขาดอายุความ
19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าสังยื
่ นยันตามศาลปกครองกลางโดยมีคาสังให้
่ จาหน่ ายคดี
หมายเลขด าที่ 640/2550 ซึ่ง สปน.เป็ นผู้ฟ้ องคดีฟ้ องให้ บริษัท ช าระหนี้ ท่ีกล่ าวอ้ างจ านวน 101,865
ล้านบาท ดังนัน้ ข้อพิพาทเรื่องภาระหนี้ อันประกอบด้วย ค่ าปรับ ค่ าอนุ ญ าตให้ด าเนิ นการส่ วนต่ าง
ดอกเบีย้ และมูลค่าทรัพย์สนิ ส่งมอบไม่ครบ และการบอกเลิกไม่ชอบ ตามข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550
และข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 จึงต้องดาเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป
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15 มกราคม 2551 พระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มกี าร
ประกาศใช้ ในราชกิ จจานุ เบกษาและมีผ ลบังคับ ใช้ เป็ นกฎหมายแล้ ว มีผ ลให้ ค าวินิ จฉั ยของคณะ
อนุ ญ าโตตุ ล าการหรือ ค าพิพ ากษาของศาลปกครองในข้อ พิพ าทหรือ คดีระหว่ างบริษั ท กับ สปน.
ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากวันที่ 15 มกราคม 2551 ทีเ่ กี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษทั ซึง่ บริษทั ได้
เรียกร้องให้ สปน. ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษทั โดยการอนุ ญาตให้บริษทั กลับเข้าดาเนินการสถานีโทรทัศน์
ระบบยูเอชเอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สนิ อุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกาหนดระยะเวลา
ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมีผลบังคับได้อกี ต่อไป เนื่องจากบรรดาทรัพย์สนิ ต่างๆ รวมถึงสิทธิ
หน้าที่ และภาระผูกพันของบริษทั ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็ นของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56
แห่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังคงมีคดีความฟ้ องร้องกับ สปน.ทีย่ งั ดาเนินต่อไป
ในกระบวนการยุตธิ รรม และข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้ออื่นๆ ทีเ่ รียกร้องให้ สปน.ชดเชยค่าเสียหายโดยชาระ
คืนเป็ นเงินสดหรือการขอชดเชยโดยวิธอี ่นื ให้แก่บริษทั ยังคงมีผลทางกฎหมายอยู่ หากคณะอนุโตตุลาการมี
คาวินิจฉัยชีข้ าดตามทีบ่ ริษทั เรียกร้อง
2 เมษายน 2551 คณะกรรมการของบริษัท มีมติ ให้บริษัท มีเดีย คอนเน็คซ์ จากัด ลดทุนจดทะเบียน
3 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด เป็ นจานวนรวมสุทธิ 37.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
(ช าระเต็ ม มู ล ค่ า) เหลื อ 12.50 ล้ า นบาท โดยเป็ นการลดจ านวน 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 ค าร้อ งเลขที่ ค 9/2551 ขอคุ้ ม ครองชัว่ คราวต่ อ ศาลปกครองกลาง
โดยร้องขอให้ศาลปกครองกลาง มีค าสัง่ ห้ามไม่ ให้ บริษัท ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นที่ดินดังกล่ าว
ในปั จจุบ ัน กระท านิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน ที่อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอเพ็ญ
จังหวัดอุ ดรธานี โฉนดที่ดินที่ 25168 และ 29554 ก่ อนข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 จะมีค าชี้ขาด
และถึงทีส่ ุด และขอให้มคี าสังแจ้
่ งไปยังเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด
อุดรธานี ห้ามจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมใดๆ เกี่ยวกับทีด่ นิ ดังกล่าวไว้ชวคราวก่
ั่
อนมีคาชีข้ าดข้อพิพาท
โดยกล่ าวอ้างสัญ ญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 1.1 วรรคสอง ที่ก าหนดเงื่อนไขไว้ว่ า “ที่ดิน อาคาร อุ ปกรณ์
ในการดาเนินการ และทรัพย์สนิ อื่นใดทีผ่ เู้ ข้าร่วมงานได้ดาเนินการจัดหาหรือได้มาหรือมีไว้เพื่อดาเนินการ
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันลงนามในสัญญาให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของ สปน.
นั บแต่ ว ันที่ได้ติดตัง้ อุ ปกรณ์ เสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้ หรือได้จ ดั หามาโอกาสแรก แต่ ไม่ ช้ากว่ า
วันเริม่ ดาเนินการ ทัง้ นี้ สปน.ตกลงให้ผเู้ ข้าร่วมงานมีสทิ ธิและหน้าทีใ่ นการครอบครองและใช้สอยทรัพย์สนิ
ดังกล่าวในการดาเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ภายใต้เงือ่ นไขของสัญญานี้”
3 กันยายน 2551 คณะกรรมการของบริษทั มีมติให้ เลิกกิจการบริษทั มีเดีย คอนเน็คซ์ จากัด
25 พฤศจิ กายน 2551 บริษัทได้คดั ค้านคาร้องคาร้องหมายเลข ค 9/2551 ดังกล่าวโดยให้ขอ้ เท็จจริงว่า
สปน. เป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยทีบ่ ริษทั มิได้ปฏิบตั ิ
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ผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของผูร้ อ้ ง เป็ นการบอกเลิกสัญญาโดยมีเจตนาทีจ่ ะเข้ายึดและ
ครอบครองการดาเนินการสถานีโทรทัศน์แทนบริษทั เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เจตนาของ ผูร้ อ้ งไม่สุจริต
เป็ นการบอกเลิกสัญญาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงถือได้ว่า สปน.เป็ นฝ่ ายปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาก่อน ผลของการ
บอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบย่อมทาให้คู่สญ
ั ญากลับคืนสู่ฐานะเดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 391 ย่อมถือเสมือนว่าคู่สญ
ั ญามิได้ทาสัญญากันมาตัง้ แต่แรก สปน.ไม่อาจกล่าวอ้าง หรืออาศัย
เอาข้อกาหนด ข้อตกลง รายละเอียดในสัญญาเข้าร่วมงานฯ ที่ สปน.เป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญา มาเรียกร้องให้
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 ีค าสัง่ คุ้มครองชัว่ คราว ห้ามบริษัท กระท านิ ติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดนิ อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสิมา และอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี บริษทั ได้ย่นื อุทธรณ์
คาสังคุ
่ ม้ ครองชัวคราวดั
่
งกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
ปี 2552

29 มิ ถนุ ายน 2552 ศาลปกครองสูงสุ ด ยืนตามค าสังศาลปกครองกลาง
่
โดยตามที่ให้มคี าสังคุ
่ ้มครอง
ชัวคราว
่
ห้ามบริษทั กระทานิตกิ รรมใดๆ เกีย่ วกับทีด่ นิ อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และอาเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี
4 มิ ถนุ ายน 2552 ตลท.ได้ถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริษัท ออกจากกระดานซื้อขายและย้ายหลักทรัพย์
ไปยังกลุ่ ม NPG (Non-Performing Group) โดยบริษัทยังคงมีสถานะเป็ นบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีหน้ าที่
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของ ตลท.ทุกประการ เนื่องจากตามที่ปรากฏในงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2552 ที่ผ่ านการสอบทานโดยผู้สอบบัญ ชี ปรากฏว่าส่ วนของผู้ถือหุ้นมีค่ าน้ อยกว่าศู นย์
และมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานติดต่อกัน 2 ปี

ปี 2553

10 มิ ถนุ ายน 2553 บริษทั วางเงินประกันค่าป่ วยการอนุญาโตตุลาการ(เงินประกันฯ) จานวน 5,412,839.79
บาท ตามทุ นทรัพย์ท่ีแต่ ละฝ่ ายเรียกร้องโดยคิดค านวณจากฐานทุ นทรัพย์ ที่บริษัทเรียกร้องจานวน
21,814,198,932 บาท ส าหรับ ข้อ พิ พ าทหมายเลขด าที่ 1/2550 ไม่ ม ีทุ น ทรัพ ย์ ได้ ว างเท่ ากับ ขัน้ ต่ า
อัตราที่ก าหนดไว้สาหรับคดีท่ีไม่มที ุ นทรัพย์ คือ 20,000 บาท ต่ อครัง้ โดยขอวาง 5 ครัง้ รวมเป็ นเงิน
100,000 บาท โดยในวันที่ 10 มิถุ นายน 2553 บริษั ทได้วางเงินประกันฯ จ านวนดังกล่ าวพร้อมกับ
ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550

ปี 2554

9 ก นยายน
ั
2554 ศาลปกครองกลางได้ ม ีค าส ังคด
่ ีหมายเลขด าท่ี ค 7/2554 และคดีหมายเลขแดงท่ี
ค 7/2554 ห้ ามม ิให้ บริษั ทท านิ ติกรรมเก่ี ยวกับท่ี ดิ นโฉนดเลขท่ี 25168 ต าบลบ้ านธาตุ อ าเภอเพ็ ญ
จงหว
ั ดอ
ั ุดรธานี และมคี าสงแจ
ั ่ งไปย
้ งเจ
ั าพน
้ ักงานท่ดี นิ จงหว
ั ดอ
ั ุ ดรธานี ห้ามจดทะเบียนใดๆ เก่ียวกับท่ีดิน
แปลงดงกล
ั ่าวไว้เป็ นการชวคราว
ั่
จนกว่ าคณะอนุ ญาโตตุ ลาการจะมีคาสั ง่ ชข้ี าดในขอพ
้ พาทหมายเลขด
ิ
าท่ี
46/2550
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24 พฤศจิ กายน 2554 บริษั ท ได้ เร่ งรัด กระบวนการพิ จ ารณาคดี ต่ อ สถาบั น อนุ ญาโตตุ ล าการ
โดยขอคัดค้านการที่สถาบันอนุ ญาโตตุลาการจะอนุ ญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ ออกไป
เนื่ องจากเห็นว่ า สปน. มีเจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ มาแล้วมากถึง
23 ครัง้ เป็ นเวลายาวนานถึงสองปี เศษ จึงไม่มเี หตุผลสมควรทีจ่ ะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปอีก
2 ธันวาคม 2554 สปน. ได้ยน่ ื คาร้องขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ (ครัง้ ที่ 24) โดยอ้างถึงหนังสือขอขยาย
เวลาวางเงินประกันฯ (ครงท
ั ้ ่ี 23) ท่ี นร.1306/7334 ลงวนท
ั ่ี 22 กนยายน
ั
2554 ซง่ึ สปน.ได้ขอขยายเวลา
วางเงนประก
ิ
นฯ
ั ออกไป อีก 60 วนั นับจากวนท
ั ่ี 28 กนยายน
ั
2554 แต่ มได
ิ ้รบทราบหน
ั
ังสือแจ้งคาสัง่
อนุ ญาตจากสถาบนอน
ั ุ ญาโตตุ ลาการและได้รบแจ
ั ้งจากการประสานงานกับพนั กงานอั ยการเจ้ าของคดี แลว้
ไดร้ บแจ
ั งว
้ ่าไม่ทราบคาสงอน
ั ่ ุ ญาตดงกล
ั ่าว ประกอบกับ สปน.ได้ประสานเป็ นการภายในกับองค์ กรกระจาย
เส ียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทยซ่ึงมีหน้ าท่ี ตาม พ.ร.บ. ทีว ีสาธารณะฯ ในการสนั บสนุ น
ค่าใชจ้ ่ายเก่ียวกบข
ั ้อพพาทคด
ิ
พี ิพาทระหว่ างบรษิ ัทและ สปน.ได้รับแจ้งว่ า ขณะน้ี สถานีโทรทศน
ั ์ ทวี ไทย
ี
อยระหว
ู่ ่างการพจารณาด
ิ
าเนินการเตรยมงบประมาณ
ี
เพอวางเป
่ื
็ นเงนประก
ิ
นฯ
ั และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ น
กระบวนพจารณาในช
ิ
นอน
ั ้ ุ ญาโตตุ ลาการ เน่ื องจากเป็ นเงินจานวนมาก จึงขอขยายระยะเวลาวางเงินประกัน
ฯ ดงกล
ั ่าวออกไปอกี 60 วนน
ั บแต
ั ่วนท
ั ครบก
่ี
าหนด
21 ธันวาคม 2554 สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการนั ดหมายคู่พ ิพ าทมาเจรจาไกล่ เกลี่ยท าความตกลงกัน
โดยมีมติท่เี สนอให้ทงั ้ สองฝ่ ายพิจารณา คือ การชะลอการดาเนินข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ออกไป
ก่ อ นเพื่ อรอผลของข้ อ พิ พ าทหมายเลขด าที่ 46/2550 เนื่ องจากเป็ นประเด็ น ที่ เกี่ ย วโยงกั น กั บ
ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 และข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 มีเนื้ อหาครอบคลุ มประเด็น
การตีความค่ าปรับในข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ด้วย อีกทัง้ การรวมคดีท ัง้ สองเป็ นไปได้ยาก
โดยยังคงมีขอ้ โต้แย้งเรื่องอัตราการวางเงินประกันฯ ประกอบกับ ทัง้ สองฝ่ ายไม่ประสงค์ขอถอนคาเสนอ
ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 นอกจากนี้ เพื่อให้ขอ้ พิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ดาเนินกระบวนการ
ต่ อไปได้ จึงเสนอให้ท งั ้ สองฝ่ ายไปพิจารณาการวางเงินประกันฯ ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550
ฝ่ ายละ 10 ล้านบาท อนึ่ ง บริษัทได้ว างเงินประกันฯ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 10 มิถุ นายน 2553 จานวน 5,412,839.79 บาท (ค านวณตามทุ นทรัพย์ท่ีแต่ ละฝ่ ายเรียกร้อง
โดยคิด ค านวณจากฐานทุ น ทรัพ ย์ ท่ี บ ริษั ท เรียกร้อ งจ านวน 21,814,198,932 บาท) ยังคงเหลือ อี ก
4,587,160.21 บาท
21 ธัน วาคม 2554 บริษั ท ยื่น ค าอุ ท ธรณ์ ในคดีห มายเลขแดงที่ ค 7/2554 ต่ อศาลปกครองสู งสุ ด
กรณีศาลปกครองกลางมีคาสังคุ
่ ม้ ครองชัวคราวห้
่
ามมิให้บริษทั ทานิตกิ รรมเกีย่ วกับโฉนดทีด่ นิ เลขที่ 25168
ตาบลบ้านธาตุ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จนกว่าคณะอนุ ญาโตตุลาการจะมีคาสังชี
่ ้ขาดในข้อพิพาท
หมายเลขดาที่ 46/2550
30 ธันวาคม 2554 สปน.มีหนั งสือขอชะลอการด าเนิ นข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ออกไปก่ อน
เพื่อรอผลข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ตามทีส่ ถาบันอนุญาโตตุลาการเสนอมา
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17 มกราคม 2555 บริษัทได้มหี นังสือขอชะลอการดาเนินข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 เพื่อรอผลของ
ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ตามทีส่ ถาบันอนุ ญาโตตุลาการเสนอมา ต่อมาสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
ได้ ม ี ค าสัง่ ให้ ช ะลอการด าเนิ น ข้ อ พิ พ าทหมายเลขด าที่ 1/2550 ตามที่ บ ริษั ท และ สปน.เสนอไป
และในวันเดียวกัน สปน.ได้วางเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 จานวน 100,000 บาท
และเงินประกันฯ ของข้อพิพ าทหมายเลขด าที่ 46/2550 จ านวน 10,000,000 บาท พร้อมทัง้ วางเงิน
ค่าใช้จา่ ยของทัง้ สองคดี คดีละ 15,000 บาท
20 มกราคม 2555 บริษัท ได้ว างเงิน ประกัน ฯ ของข้อ พิพ าทหมายเลขด าที่ 46/2550 เพิ่ม อีก
4,587,160.21 บาท รวมเป็ น 10,000,000 บาท ตามทีส่ ถาบันอนุญาโตตุลาการแจ้งมา
13 กัน ยายน 2555 สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการได้ ม ีหนั งสือถึงบริษั ทและสปน. เพื่อแจ้งประวัติของ
อนุ ญาโตตุ ล าการ ทั ง้ สองฝ่ าย โดยแจ้ งว่ าหากบริษั ท หรือ สปน. ประสงค์ จะคัด ค้ านคุ ณ สมบั ติ
ของอนุ ญาโตตุ ลาการอีกฝ่ ายหนึ่งให้ย่นื คาคัดค้านเป็ นหนังสือแสดงเหตุ แห่งการคัดค้านมายังสถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ลาการภายในเวลาที่ก าหนด ต่ อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ได้ด าเนิ นการ
ยื่น ค าร้อ งแจ้ งความประสงค์ ไ ม่ ค ัด ค้ า นคุ ณ สมบั ติ ข องอนุ ญาโตตุ ล าการฝ่ ายสปน. ต่ อ สถาบั น
อนุ ญาโตตุลาการ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการจึงดาเนินการแจ้งต่ออนุ ญาโตตุลาการทัง้ สองฝ่ ายรับทราบ
และดาเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

ปี 2556

27 พฤษภาคม 2556 คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการทัง้ สองฝ่ ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อบุ คคลที่ประสงค์
จะแต่งตัง้ เป็ นประธานอนุ ญาโตตุลาการ โดยวิธกี ารทีส่ ถาบันอนุ ญาโตตุลาการกาหนดให้มคี วามพึงพอใจ
ตรงกันสูงสุ ด ให้แต่ งตัง้ นายเสมอ อินทรศักดิ ์ ซึ่งสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการได้ทาบทาม และนายเสมอ
อินทรศักดิ ์ ได้ตอบรับเป็ นประธานอนุ ญาโตตุ ลาการแล้ว พร้อมแนบประวัติอนุ ญาโตตุ ลาการส าหรับ
การขึน้ ทะเบียนให้ทงั ้ สองฝ่ ายทราบ หากฝ่ ายใดมีขอ้ คัดค้าน ขอให้ย่นื หนังสือแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน
ภายใน 15 วัน
12 มิ ถนุ ายน 2556 อัยการผู้รบั มอบอานาจฝ่ าย สปน. ขอขยายเวลาการพิจารณาว่าจะคัดค้านประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการหรือไม่ และสถาบันอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไป 15 วัน
28 มิ ถุ น ายน 2556 อั ย การผู้ ร ับ มอบอ านาจฝ่ าย สปน. แถลงว่ า สปน.ไม่ ม ี ข้ อ คั ด ค้ านประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสิทธิการคัดค้านไว้ในภายภาคหน้า หากตรวจสอบพบเหตุ
อันทาให้สามารถคัดค้านประธานอนุญาโตตุลาการได้
19 สิ งหาคม 2556 อัยการผู้รบั มอบอานาจฝ่ าย สปน. ยื่นคาร้องต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการว่ามีข้อมูล
และข้อเท็จจริงตามแบบประวัติย งั ไม่ แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริงของประธาน
อนุญาโตตุลาการเพิม่ เติม
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20 กันยายน 2556 นายเสมอ อินทรศักดิ ์ ประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการ ได้ช้แี จงรายละเอียดเพิม่ เติม
ตามที่อยั การผู้รบั มอบอานาจฝ่ าย สปน. สอบถาม โดยสรุป ประธานอนุ ญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุตร
ไม่เคยถือหุน้ และหรือเกีย่ วข้องกับบริษทั ผูเ้ รียกร้องกรณีใด ๆ มาก่อนทัง้ สิน้
8 ตุลาคม 2556 นางสาวมานิดา ซิมเมอร์แมน อนุ ญาโตตุ ลาการฝ่ ายบริษัทผู้เรียกร้อง ได้ช้แี จงข้อมูล
และข้อเท็จจริงเพิม่ เติมตามทีอ่ ยั การผูร้ บั มอบอานาจฝ่ าย สปน. ขอให้ชแ้ี จงเพื่อนามาประกอบการพิจารณา
ใหม่ว่า จะคัดค้านอนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั หรือไม่
16 ตุลาคม 2556 บริษทั ได้รอ้ งขอความเป็ นธรรมในการเร่งรัดการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีขอ้ พิพาทที่
46/2550 ต่ ออัยการสูงสุ ด เนื่ องจากข้อพิพาทได้ย่นื ค าเสนอข้อพิพาทตัง้ แต่ ปี 2550 ตราบถึงปั จจุ บ ัน
รวมเป็ นระยะเวลามากกว่า 6 ปี แต่ขอ้ พิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้
จึงขอให้พนักงานอัยการผูร้ บั มอบอานาจฝ่ าย สปน. ดาเนินกระบวนพิจารณาไปในทางทีถ่ ูกต้องเป็ นธรรม
เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยชีข้ าดสามารถเริม่ ต้นและเสร็จสิน้ ตามทีก่ ฎหมายกาหนดต่อไป
28 ธันวาคม 2556 ส านักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการ ได้ส่ งหนั งสือแจ้งว่ า เมื่อวันที่
6 ธันวาคม 2556 สปน. ได้มหี นังสือขอคัดค้านประธานอนุ ญาโตตุลาการและอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั
ในการดาเนินกระบวนการทางอนุ ญาโตตุ ลาการในชัน้ นี้ และขอให้มกี ารตัง้ อนุ ญาโตตุ ลาการแทนตาม
ขัน้ ตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ปี 2557

14 มกราคม 2557 บริษัทได้รบั หนั งสือแจ้งจากส านักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการว่ า
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ประธานอนุ ญ าโตตุ ล าการและอนุ ญ าโตตุ ลาการฝ่ ายบริษัท ได้ม ีหนั งสือ
ขอลาออกจากการเป็ นอนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทระหว่างบริษทั และ สปน.
22 มกราคม 2557 บริษัทได้รบั หนั งสือแจ้งจากส านักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการว่ า
เมื่ อ วัน ที่ 15 มกราคม 2557 อนุ ญาโตตุ ล าการฝ่ ายบริษั ท ได้ ม ี ห นั ง สื อ ขอลาออกจากการเป็ น
อนุ ญาโตตุ ล าการ ในข้ อ พิ พ าท ระหว่ าง บริษั ท และสปน. และส านั ก ระงับ ข้ อ พิ พ าทฯ สถาบั น
อนุ ญาโตตุลาการ ได้มคี าสังให้
่ บริษัทดาเนินการแต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุ ญาโตตุลาการ
คนเดิมทีถ่ อนตัว
21 มี น าคม 2557 บริษั ท ได้ ด าเนิ น การยื่นค าร้องขอแต่ งตัง้ ศ.พิ เศษ ดร. กมลชัย รัต นสกาววงศ์
เป็ นอนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั
8 กรกฎาคม 2557 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้มหี นังสือแจ้งมายังบริษทั ว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
สปน. ได้ย่นื ค าแถลงว่ าไม่ประสงค์ จะคัดค้านอนุ ญ าโตตุ ลาการของฝ่ ายบริษัท แต่ สงวนสิทธิค ัดค้าน
หากตรวจพบเหตุอนั ทาให้สามารถคัดค้านได้ในภายหลัง และทางสถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้กาหนดวัน
ให้อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั เสนอรายชื่อประธานอนุ ญาโตตุลาการคนกลาง จานวน 3 คน ภายในวันที่
15 สิงหาคม 2557
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8 สิ งหาคม 2557 ไอทีว ีได้ ย่ืนค าร้องต่ อสถาบันอนุ ญ าโตตุ ล าการ ขอสอบถามความคืบ หน้ าของ
คดีข้อพิพาทเนื่ องจากได้ย่นื ข้อพิพาทตัง้ แต่ ปี 2550 ตราบถึงปั จจุบ ันรวมเป็ นระยะเวลามากกว่า 7 ปี
แต่ ข้อพิพาทยังไม่ สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่ งคดีได้ จึง ขอให้ส านั กงานระงับ
ข้อพิพาทอนุ ญาโตตุลาการกรุณากาชับฝ่ าย สปน.ให้ดาเนินคดีขอ้ พิพาทด้วยความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์
แห่งความยุตธิ รรม
12 กันยายน 2557 คณะอนุ ญาโตตุลาการทัง้ สองฝ่ ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อบุคคลทีป่ ระสงค์จะแต่งตัง้
เป็ นประธานอนุ ญ าโตตุ ลาการ โดยทาบทาม นายสมบัติ เดียวอิศเรศ และ นายสมบัติ เดียวอิศเรศ
ได้ตอบรับเป็ นประธานอนุญาโตตุลาการแล้ว
12 ธัน วาคม 2557 นายสมบัติ เดียวอิศ เรศ ได้ ร ับ การแต่ งตัง้ เป็ นประธานคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการ
อย่ างเป็ นทางการ คณะอนุ ญาโตตุ ล าการจึงได้ ก าหนดประเด็ น ข้ อ พิ พ าทแล ะภาระการพิ สู จ น์
กระบวนพิจารณาชัน้ อนุญาโตตุลาการ และวันนัดสืบพยานของคู่พพิ าททัง้ สองฝ่ ายในปี พ.ศ.2558
ปี 2558

2 มีนาคม 2558 บริษทั ได้ย่นื คาร้องขอถอนคาเสนอข้อพิพาทที่ 1/2550 เนื่องจากคดีขอ้ พิพาทที่ 46/2550
มีประเด็นข้อพิพาททีค่ รอบคลุมถึงประเด็นข้อพิพาทที่ 1/2550 และคดีขอ้ พิพาทที่ 1/2550 เป็ นข้อพิพาทที่
เกิดขึน้ ก่อนที่ สปน. จะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงาน ฯ จึงไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องดาเนินคดีในข้อพิพาทที่
1/2550 อีกต่อไป รวมทัง้ ขอให้มคี าสังคื
่ นค่าป่ วยการอนุญาโตตุลาการให้แก่ไอทีวเี ป็ นกรณีพเิ ศษ
1 พฤษภาคม 2558 สปน. ยื่นค าร้องขอคัดค้านการถอนค าเสนอข้อพิพ าทหมายเลขด าที่ 1/2550
โดยให้เหตุผลว่าหาก สปน. ยินยอมตามการขอถอนข้อพิพาทของไอทีว ี อาจเป็ นผลเสียต่อ สปน. เนื่องจาก
สปน. ได้เรียกร้องแย้งไว้ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ว่าเป็ นฟ้ องซ้อนกับข้อพิพาทหมายเลขดาที่
1/2550 และคณะอนุญาโตตุลาการได้กาหนดเรือ่ งนี้ไว้เป็ นประเด็นข้อพิพาททีต่ อ้ งพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
ระหว่ างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถงวันที่ 15 กันยายน 2558 คณะอนุ ญาโตตุลาการดาเนินกระบวน
พิจารณาสืบพยานบริษทั และ สปน. โดยเสร็จสิน้ การสืบพยานของคู่พพิ าททัง้ สองฝ่ ายในวันที่ 15 กันยายน
2558

ปี 2559

1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้ร บั ส าเนาค าชี้ขาดจากสถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการซึ่งได้ว ินิ จฉั ยชี้ขาด
คดีขอ้ พิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 (ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559) ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2559
โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
 การบอกเลิกสัญญาของ สปน. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ให้ สปน. ชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษทั รวมจานวน 2,890,345,205.48 บาท
 เมื่อศาลปกครองสู งสุ ดพิพ ากษาให้ เพิก ถอนค าชี้ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ลาการที่ให้ ปรับลด
ค่าตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 บริษัทจึงต้องชาระค่าตอบแทน
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ส่วนต่าง จานวน 2,886,712,328.77 บาท ให้แก่ สปน. โดยถือว่า บริษัทผิดนัดชาระนับตัง้ แต่วนั ที่
4 มีนาคม 2550 จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550 คิดเป็ นดอกเบีย้ จานวน 3,632,876.77 บาท รวมเป็ นเงิน
ทีบ่ ริษทั ต้องชาระให้แก่ สปน. เป็ นเงินจานวน 2,890,345,205.48 บาท
 บริษทั และ สปน. ต่างมีหน้ าที่จะต้องชาระหนี้ให้แก่กนั ในจานวนเงินเท่ากัน คือ 2,890,345,205.48
บาท ซึง่ เมือ่ หักกลบลบกันแล้วต่างฝ่ ายจึงไม่มหี นี้ทจ่ี ะต้องชาระแก่กนั และกัน
29 เมษายน 2559 สปน.ยื่น ค าร้อ งขอให้ เ พิก ถอนค าชี้ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการในคดี
หมายเลขดาที่ 46/2550 (คดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) ต่อศาลปกครองกลาง
2 พฤศจิ ก ายน 2559 ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ รับ ค าร้อ งของ สปน. เป็ นคดีห มายเลขด าที่
620/2559
ปี 2560

31 มีนาคม 2560 สานักงานอนุ ญาโตตุลาการมีหนังสือแจ้งให้ไอทีววี างเงินประกันค่าป่ วยการคณะ
อนุญาโตตุลาการส่วนทีเ่ หลือในคดีขอ้ พิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 จานวน 7,900,000 บาท (เจ็ดล้าน
เก้าแสนบาทถ้วน)
8 พฤษภาคม 2560 ไอทีว ีย่นื ค าร้อ งต่ อ ส านัก งานอนุ ญ าโตตุ ล าการ ชี้แจงว่า ไอทีว ีไม่ป ระสงค์
วางเงินประกันและยืนยันว่าไม่ประสงค์จะดาเนินคดีขอ้ พิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 อีกต่อไป
9 พฤษภาคม 2560 บริษทั ยืน่ คาให้การต่อศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
21 กัน ยายน 2560 สปน. ยื่น ค าคัด ค้านค าให้ก ารแก่ ศ าลปกครองกลางในคดีห มายเลขด าที่
620/2559
ในขณะนี้ ข้อพิพ าทหมายเลขดาที่ 1/2550 อยู่ระหว่างการพิจารณาของสถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการ
ส่วนคดีหมายเลขดาที่ 620/2559 อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

8. รายการระหว่างกัน
โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 5 บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หน้า 20)
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10. งบการเงิ นและหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
บริษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

31 ธันวาคม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2559
2559
(ปรับปรุ งใหม่)
(ปรับปรุ งใหม่)

สินทรัพย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้อื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
ประมาณการค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการ
ส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ขาดทุนสะสมเกินทุน
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่วนลดมูลค่าหุน้
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ขาดทุนสะสมเกินทุน
รวมหนีส้ ินสุ ทธิจากขาดทุนสะสมเกินทุน

6
7
8

8,099,952
1,208,975,353
8,362,851
1,225,438,156

27,830,311
1,164,500,662
8,417,730
1,200,748,703

5,086,908
1,219,392,037
65,563
1,224,544,508

5,458,108
1,194,310,669
38,697
1,199,807,474

11,188,357
1,187,347,526
36,384
1,198,572,267

9
10

3,345
63,960
67,305
1,225,505,461

4,892
63,960
68,852
1,200,817,555

690,012
3,345
63,960
757,317
1,225,301,825

736,948
4,892
63,960
805,800
1,200,613,274

781,154
6,440
63,960
851,554
1,199,423,821

19
11

2,890,345,205
3,319,514
2,353,764
2,896,018,483

2,890,345,205
1,282,138
1,278,792
2,892,906,135

2,890,345,205
3,115,878
2,353,764
2,895,814,847

2,890,345,205
1,077,857
1,278,792
2,892,701,854

6,756,831,620
7,836,700
3,605,244
6,768,273,564

12

2,012,007
2,012,007
2,898,030,490

1,144,803
1,144,803
2,894,050,938

2,012,007
2,012,007
2,897,826,854

1,144,803
1,144,803
2,893,846,657

2,132,435
2,132,435
6,770,405,999

7,800,000,000

7,800,000,000

7,800,000,000

7,800,000,000

7,800,000,000

6,033,487,000
(174,296,959)
(7,539,763,100)
8,048,030
(1,672,525,029)
1,225,505,461

6,033,487,000
(174,296,959)
(7,557,002,637)
4,579,213
(1,693,233,383)
1,200,817,555

6,033,487,000
(174,296,959)
(7,539,763,100)
8,048,030
(1,672,525,029)
1,225,301,825

6,033,487,000
(174,296,959)
(7,557,002,637)
4,579,213
(1,693,233,383)
1,200,613,274

6,033,487,000
(174,296,959)
(11,438,701,960)
8,529,741
(5,570,982,178)
1,199,423,821

13

13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

32

4

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ปรับปรุ งใหม่)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559

31,749,186
31,749,186

30,447,071
30,447,071

31,095,413
31,095,413

29,426,168
29,426,168

19
15
5

7,017,643
3,439,000
10,456,643

(3,866,486,414)
7,531,222
3,600,000
(3,855,355,192)

6,317,193
3,439,000
9,756,193

(3,866,486,414)
6,466,374
3,600,000
(3,856,420,040)

9

21,292,543
(4,655)
21,287,888
(4,048,351)
17,239,537

3,885,802,263
(5,160)
3,885,797,103
(4,097,779)
3,881,699,324

(46,937)
21,292,283
(4,395)
21,287,888
(4,048,351)
17,239,537

(44,205)
3,885,802,003
(4,900)
3,885,797,103
(4,097,779)
3,881,699,324

0.01

3.22

0.01

3.22

8,908,477

(2,782,206)

8,908,477

(2,782,206)

(4,572,456)

(2,155,954)

(4,572,456)

(2,155,954)

4,336,021

(4,938,160)

4,336,021

(4,938,160)

(867,204)

987,632

(867,204)

987,632

3,468,817
3,468,817

(3,950,528)
(3,950,528)

3,468,817
3,468,817

(3,950,528)
(3,950,528)

20,708,354

3,877,748,796

20,708,354

3,877,748,796

รายได้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
กลับรายการประมาณการดอกเบี้ย
ของค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการส่ วนต่าง
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรก่อนต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

16
17

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การปรับปรุ งการจัดประเภทใหม่สาํ หรับ
กําไรที่รวมอยูใ่ นกําไรขาดทุนสําหรับปี
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขายก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
12
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่วนลด
มูลค่าหุ น้

6,033,487,000

(174,296,959)

-

-

(11,438,701,961)
3,881,699,324

8,529,741
-

8,529,741
-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ น้

(5,570,982,179)
3,881,699,324

6,033,487,000

(174,296,959)

3,881,699,324
(7,557,002,637)

(3,950,528)
(3,950,528)
4,579,213

(3,950,528)
(3,950,528)
4,579,213

(3,950,528)
3,877,748,796
(1,693,233,383)

6,033,487,000

(174,296,959)

(7,557,002,637)

4,579,213

4,579,213

(1,693,233,383)

-

6,033,487,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ น้
การเปลี่ยนแปลง
รวม
ในมูลค่า
องค์ประกอบอื่น
ขาดทุน
ยุติธรรมสุ ทธิ ของ ของส่วนของ
สะสม
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผูถ้ ือหุ น้

หน่ วย : บาท

-

17,239,537

(174,296,959)

6

17,239,537
(7,539,763,100)

-

3,468,817
3,468,817
8,048,030

-

3,468,817
3,468,817
8,048,030

17,239,537

3,468,817
20,708,354
(1,672,525,029)

บริษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ตามที่รายงานไว้ เดิม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
3
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
- ปรับปรุงใหม่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
- ตามที่รายงานไว้ เดิม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี
3
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
- ปรับปรุงใหม่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนลด
มูลค่าหุน้

6,033,487,000

(174,296,959)

6,033,487,000
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การเปลี่ยนแปลง
รวม
ในมูลค่า
องค์ประกอบอื่น
ขาดทุน
ยุติธรรมสุ ทธิของ ของส่ วนของ
สะสม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผูถ้ ือหุน้

(11,438,602,783)

-

(99,178)

(174,296,959)

(11,438,701,961)

-

3,881,699,324

8,529,741
8,529,741
-

8,529,741
8,529,741
-

หน่ วย : บาท

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั

(5,570,883,001)
(99,178)
(5,570,982,179)
3,881,699,324

6,033,487,000

(174,296,959)

3,881,699,324
(7,557,002,637)

(3,950,528)
(3,950,528)
4,579,213

(3,950,528)
(3,950,528)
4,579,213

(3,950,528)
3,877,748,796
(1,693,233,383)

6,033,487,000

(174,296,959)

(7,556,903,459)

4,579,213

4,579,213

(1,693,134,205)

6,033,487,000
-

6,033,487,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

(99,178)

(174,296,959)

(7,557,002,637)

-

17,239,537

17,239,537
(7,539,763,100)

(174,296,959)

7

4,579,213
-

3,468,817
3,468,817
8,048,030

4,579,213
-

3,468,817
3,468,817
8,048,030

(99,178)
(1,693,233,383)
17,239,537

3,468,817
20,708,354
(1,672,525,029)
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุง
ค่าเสื่อมราคา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กลับรายการประมาณการดอกเบี้ย
ค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการส่วนต่าง

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

17,239,537

3,881,699,324

17,239,537

3,881,699,324

1,547
(31,749,186)
4,048,351

1,547
(30,447,071)
4,097,779

1,547
(31,095,413)
46,937
4,048,351

1,547
(29,426,168)
44,205
4,097,779

(10,459,751)

(3,866,486,414)
(11,134,835)

(9,759,041)

(3,866,486,414)
(10,069,727)

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับ
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(26,893)
2,037,376
31,830,958
(2,973,379)
20,408,311

5,969,543
(6,748,182)
30,910,998
(6,424,231)
12,573,293

(26,866)
2,038,021
31,095,413
(2,973,379)
20,374,148

(2,313)
(6,758,842)
29,426,168
(6,424,231)
6,171,055

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(40,138,670)
(40,138,670)

369,080
369,080

10,000,000
(30,745,348)
(20,745,348)

17,500,000
(29,401,304)
(11,901,304)

(19,730,359)

12,942,373

(371,200)

(5,730,249)

27,830,311

14,887,938

5,458,108

11,188,357

8,099,952

27,830,311

5,086,908

5,458,108

10
9
16
19

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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8

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทุนเรื อนหุน้ และส่ วนลดมูลค่าหุน้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่สาํ คัญ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพัน ข้อพิพาท และคดีความที่สาํ คัญ
สัญญาสําคัญที่ทาํ กับบุคคลหรื อกิจการภายนอก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ถือปฏิบตั ิ
การอนุมตั ิงบการเงิน

9
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ที่
อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟิ นิ ท วัน บิสซิ เนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 30 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 (เดิมจดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดี
รังสิ ต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900)
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
และถือหุน้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราร้อยละ 52.92 (31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 52.92)
บริ ษทั เคยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ออกประกาศมติให้เพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้นไป
บริ ษทั เคยดําเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับการดําเนิ นการสถานี โทรทัศน์ภายใต้สัญญาเข้าร่ วมงานและดําเนิ นการสถานี
วิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (“สัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ”) ที่ได้รับจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(“สํานักงานปลัดฯ”) สื่ อโฆษณา และการผลิตรายการ โดย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดฯ ได้เพิกถอน
สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั ต้องหยุดดําเนินกิจการ
สําหรับความคืบหน้าของข้อพิพาทจากการถูกบอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 นั้น
เมื่ อ วัน ที่ 1 กุมภาพัน ธ์ 2559 บริ ษทั ได้รับสําเนาคํา ชี้ ขาดในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 ของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการ ซึ่ งคณะอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาํ ชี้ ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยบริ ษทั สรุ ปคดี ความ
ข้อพิพาท คําชี้ขาด และความคืบหน้าไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
บริษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จํากัด ให้เช่าป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์
(“อาร์ตแวร์”)
และให้บริ การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดที่เกี่ยวข้องและการผลิตรายการ
(ปัจจุบนั หยุดดําเนินธุรกิจ)
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ประเทศ
บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
ทีก่ จิ การจัดตั้ง 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
ไทย
99.99
99.99

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินและรู ปแบบการนําเสนองบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
(“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รูปแบบการนําเสนองบการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจากประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน
บริ ษทั ถื อปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ออกและปรั บปรุ งใหม่ ตามที่ สภาวิชาชี พบัญชี ได้อ อก
ประกาศ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้นไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อการรายงาน และ/หรื อ การเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบการเงินสําหรับรอบบัญชีปัจจุบนั ของบริ ษทั
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
- หลักทรัพย์เผือ่ ขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
(ค)

การประมาณการและใช้ วจิ ารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นที่
เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติฐานความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาํ คัญซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สําคัญที่เป็ นเหตุ
ให้อาจมีการปรับปรุ งจํานวนเงินที่รับรู ้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ


หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

การใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติในการประเมินการควบคุมผูไ้ ด้รับ
การลงทุน รวมถึงการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย



หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

การประมาณอายุการใช้งานของอุปกรณ์



หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

การประเมินมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนจากอุปกรณ์



หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

การวัดมูลค่ายุติธรรม



หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19

การประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

(ง) ฐานะการเงินของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ยังคงมีหนี้สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 1,671 ล้านบาท และ
ขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 1,673 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีหนีส้ ิ นหมุนเวียนสู งกว่ าสิ นทรั พย์
หมุนเวียนจํานวน 1,692 ล้ านบาท และขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 1,693 ล้ านบาท)
สรุ ปข้อพิพาทที่บริ ษทั ถูกเรี ยกร้องจากสํานักงานปลัดฯ ให้จ่ายชําระค่าอนุญาตให้ดาํ เนิ นการส่ วนต่างและดอกเบี้ย
ของค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการส่ วนต่าง รวมถึ งค่าปรั บในการปรั บเปลี่ ยนผังรายการ ซึ่ งบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตาม
ขั้นตอนของอนุ ญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดําเลขที่ 46/2550 ซึ่ งมีคาํ ชี้ ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
โดยสรุ ปคําชี้ขาดได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 19
(จ) สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็ น
อย่างอื่น
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
3

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 บริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซึ่ งให้ทางเลือกเพิ่มเติมในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 28 เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า แทนการใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น
โดยให้ปรับปรุ งย้อนหลังงบการเงิน
บริ ษทั เลือกใช้วิธีส่วนได้เสี ยในการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แทนการใช้วิธีราคาทุน
มีผลให้นโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงจากนโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ทําให้
บริ ษทั ต้องปรับปรุ งย้อนหลังงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการบางรายการ ดังนี้ (ไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินรวม)
หน่ วย : พันบาท
ตามที่
รายงานไว้เดิม

ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี

ตามที่
ปรับปรุ งใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนสะสมเกินทุน
ขาดทุนสะสม

880

(99)

781

(11,438,603)

(99)

(11,438,702)
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : พันบาท
ตามที่
รายงานไว้เดิม

ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี

ตามที่
ปรับปรุ งใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนสะสมเกินทุน
ขาดทุนสะสม

836

(99)

737

(7,556,904)

(99)

(7,557,003)

44
3,881,699

(44)
44
-

44
3,881,699

3,881,699

-

3,881,699

44
6,171

(44)
44
-

44
6,171

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กําไรขาดทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรสํ าหรับปี
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
4

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาํ เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
ที่บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ย
ในผลตอบแทนจากการเข้าไปเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้น ซึ่ งผลตอบแทนดังกล่ าวผันแปรไปตามผลตอบแทนของ
กิจการดังกล่าว และบริ ษทั สามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของ
กิจการนั้นได้ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขายที่บริ หารโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ใช้นโยบายเดียวกันกับของบริ ษทั
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปันส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้ว่าการปั นส่ วนดังกล่าวจะทําให้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อมีการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม บริ ษทั จะตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินในบริ ษทั ย่อย ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม และส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
สู ญเสี ยอํานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิ มที่ยงั คงเหลืออยู่ให้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยอํานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
หรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินเผือ่ ขาย ขึ้นอยูก่ บั ระดับของอิทธิพลที่คงเหลืออยู่
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การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงิน
(ข) การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั หลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด มูลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน
อย่างเดียวกัน ซึ่งกลุ่มบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงั เกตได้
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ่ เรี ยก
(ง) ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ ยวกับการชําระหนี้ ใน
อนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
(จ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
ตราสารหนี้ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่จดั ประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่า
ในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้ อขายในตลาด ขณะปิ ดทําการ ณ
วันที่รายงาน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการ
ที่เป็ นตัวเงิ น บันทึ กโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดจําหน่ายเงินลงทุน จะรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคย
บันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ โดยตรงเข้ากําไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึก
ดอกเบี้ยในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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(ฉ) อุปกรณ์
อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน หักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อุปกรณ์สาํ นักงาน

5 ปี

วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบ
ปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ช) การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารั บรู ้ เมื่ อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ สู งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
บันทึกในงบกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จะถูกบันทึกในงบกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรั บกับยอดสิ นทรั พย์ทางการเงิ นดังกล่ าว ยอดขาดทุนที่บนั ทึกในงบกําไรหรื อขาดทุนเป็ น
ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ือกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู ้แล้วในงบกําไรหรื อขาดทุน
(ซ) เจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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(ฌ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั หรื อที่ก่อตัวขึ้นอัน
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชําระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจํานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ ง
แปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู ้ เป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
(ญ) รายได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ฎ) ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยค่าธรรมเนี ยมธนาคาร ดอกเบี้ยจ่ ายของเงิ นกูย้ ืม และประมาณการหนี้ สินส่ วนที่
เพิ่มขึ้นเนื่ องจากเวลาที่ผา่ นไป และสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
ถือไว้เพื่อขาย และขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน หรื อขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า) รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ มื ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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(ฏ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องใน
การรวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่
ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่ มบริ ษทั บันทึ กบัญชี ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยวิธีหนี้ สินตามงบแสดงฐานะการเงิ น โดยคํานวณจากผล
แตกต่างชัว่ คราวที่เกิ ดขึ้นระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน
เหล่านั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดงั กล่าว ทั้งนี้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
5

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กลุ่มบริ ษทั ถูกควบคุมโดย บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (“อินทัช”) ซึ่ งตั้งอยูใ่ นประเทศไทย บริ ษทั ใหญ่
ดังกล่าวถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 52.92 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: ร้ อยละ 52.92) จํานวน
หุน้ ที่เหลือร้อยละ 47.08 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: ร้อยละ 47.08) ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
รายการที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั บริ ษทั ในกลุ่มอินทัช เช่น บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูบ้ ริ หารและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ของกลุ่มอินทัช จะแสดงเป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการค้าตามปกติกบั บริ ษทั ใหญ่และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่กลุ่มบริ ษทั ได้คิด
ราคาซื้ อ/ขายสิ นค้าและค่าบริ การกับบริ ษทั ใหญ่และกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันตามราคาที่ เที ยบเท่ากับราคาที่ คิดกับ
บุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ
รายการที่สาํ คัญสําหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้
ดังนี้

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชน์ ระยะสั้ น
ค่าตอบแทนกรรมการ

งบการเงินรวม
2560
2559
3,439

3,600

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,439

3,600

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่ งจ่ายให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ของ
บริ ษทั
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม

8
8,092
8,100

8
27,822
27,830

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
8
5,079
5,087

8
5,450
5,458

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู งมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.23 ต่อปี (2559: ร้ อยละ
0.74 ต่ อปี ) ในงบการเงินรวม และร้อยละ 0.12 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.32 ต่ อปี ) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
21
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
7

เงินลงทุนชั่วคราว

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
รวม

1,198,915
10,060
1,208,975

1,158,777
5,724
1,164,501

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
1,209,332
10,060
1,219,392

1,188,587
5,724
1,194,311

ผลตอบแทนจากการลงทุนประจําปี 2560 ร้อยละ 2.94 (2559: ร้อยละ 2.05)
บริ ษทั ได้วา่ จ้างบริ ษทั หลักทรัพย์ 2 แห่ง ให้เป็ นผูบ้ ริ หารเงินลงทุนให้กบั บริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 20 (ง)
8

ลูกหนีอ้ ื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
ดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างขอคืน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และอื่น ๆ
รวม

50

8,287
69
7
8,363

22

8,369
27
22
8,418

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
59
7
66

27
12
39

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
9

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ณ วันที่ 1 มกราคม - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี – หมายเหตุขอ้ 3
ณ วันที่ 1 มกราคม – ตามที่ปรับปรุ งใหม่
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

836
(99)
737
(47)
690

880
(99)
781
(44)
737

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
(ร้ อยละ)
อาร์ตแวร์
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สุ ทธิ

99.99

99.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว
วิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(พันบาท)
(พันบาท)
25,000

25,000

23

25,000
(24,310)
690

25,000
(24,263)
737

วิธีส่วนได้เสี ย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
(พันบาท)
690
690

737
737
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
10

อุปกรณ์
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์สาํ นักงาน
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

8
8

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(2)
(1)
(3)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

5

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

8
8

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(3)
(2)
(5)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
11

เจ้ าหนีอ้ ื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
ค่าที่ปรึ กษากฎหมายและธุรกิจค้างจ่าย
ค่าสอบบัญชีคา้ งจ่าย
ค่าจัดการกองทุนและ
รับฝากหลักทรัพย์คา้ งจ่าย
อื่น ๆ
รวม
12

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

2,611
495

576
495

2,611
450

576
450

159
55
3,320

159
52
1,282

55
3,116

52
1,078

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

2,012
2,012

1,145
1,145

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทั้งจํานวนตามวิธีหนี้สินตามงบแสดงฐานะการเงิน
รายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงของหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ก่อนรายการหักกลบลบกันของยอดดุลที่มีกบั
หน่วยงานเก็บภาษีเดียวกัน) ประกอบด้วย หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย ดังนี้
25
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

13

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการที่บนั ทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

2,132
(987)
1,145

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รายการที่บนั ทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,145
867
2,012

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนลดมูลค่าหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จํานวนหุน้
จดทะเบียน
(พันหุ้น)
1,560,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,560,000

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ ที่
จําหน่ายและ
ส่ วนลด
ชําระแล้ว
หุน้ สามัญ
มูลค่าหุน้
(พันหุ้น)
(พันบาท)
(พันบาท)
1,206,697
6,033,487
(174,297)
1,206,697

6,033,487

(174,297)

รวม
(พันบาท)
5,859,190
5,859,190

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หุ น้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํ นวน 1,560 ล้านหุ น้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: 1,560
ล้ านหุ้น) ซึ่งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: หุ้นละ 5 บาท)
14

ส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุมทีส่ ํ าคัญ
บริ ษทั ไม่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่สาํ คัญ เนื่องจากบริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในตราสารหนี้
ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขายที่บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 100
ตามลําดับ
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
15

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2560
2559

ค่าที่ปรึ กษากฎหมายและธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
ค่าจัดการกองทุนและรับฝากหลักทรัพย์
ค่าสอบบัญชี
อื่น ๆ
รวม
16

3,943
915
642
495
1,023
7,018

4,527
914
679
495
916
7,531

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,943
915
450
1,009
6,317

4,527
914
450
575
6,466

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มียอดจํานวนเงินที่แตกต่าง
จากผลคูณของขาดทุนทางบัญชีคูณกับอัตราภาษีดงั นี้

งบการเงินรวม
2560
2559

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี (ร้อยละ)
ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั
อัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบจากรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ที่ไม่สามารถหักภาษีได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้
ต่างงวดกันระหว่างบัญชีและภาษี
ภาษีเงินได้ ทบี่ นั ทึกในกําไรหรื อขาดทุน
อัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
27

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

21,288
20

3,885,797
20

21,288
20

3,885,797
20

4,258

777,159

4,258

777,159

(210)
4,048
19.0

(773,061)
4,098
0.1

(210)
4,048
19.0

(773,061)
4,098
0.1
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ก่อน
ค่าใช้จ่าย
สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

5,724

(1,145)

4,579

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

10,060

(2,012)

8,048

อัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559
17

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ที่เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยแสดงการคํานวณดังนี้

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว (พันหน่ วย)
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาทต่ อหุ้น)
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งบการเงินรวม
2560
2559
17,240
1,206,697
0.01

28

3,881,699
1,206,697
3.22

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
17,240
1,206,697
0.01

3,881,699
1,206,697
3.22

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
18

เครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
มูลค่ ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้อื่น สํารอง
เผื่อค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการส่ วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย เจ้าหนี้ อื่น และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย มีมูลค่า
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกําหนดที่ส้ นั
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

หน่ วย : พันบาท

มูลค่า
ตามบัญชี

ระดับ 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

1,164,501

-

1,164,501

-

1,164,501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

1,208,975

-

1,208,975

-

1,208,975

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

หน่ วย : พันบาท

มูลค่า
ตามบัญชี

ระดับ 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

1,194,311

-

1,194,311

-

1,194,311

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

1,219,392

-

1,219,392

-

1,219,392
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กลุ่มบริ ษทั พิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารหนี้ ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่ งอยูใ่ นความต้องการของ
ตลาด โดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ไทย ขณะปิ ดทําการ ณ วันที่รายงาน
19

ภาระผูกพัน ข้ อพิพาท และคดีความทีส่ ํ าคัญ

19.1 ภาระผูกพันจากสั ญญาอนุญาตให้ ดาํ เนินการก่ อนถูกบอกเลิก (การบอกเลิกสั ญญามีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2550)
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการจากสํานักงานปลัดฯ ซึ่ งการ
แจ้งบอกเลิกสัญญานี้เป็ นผลให้มีขอ้ พิพาทเกิดขึ้น ขณะนี้อยูร่ ะหว่างดําเนินคดีต่าง ๆ ดังนี้
1.

กรณี ที่ บ ริ ษั ท เป็ นผู้ เ รี ย กร้อง สํา นัก งานปลัด เป็ นผู ถ้ ู ก เรี ย กร้ อ ง ในข้อ พิ พ าทสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการ
ที่ 46/2550 กรณี ที่สํานักงานปลัดฯ บอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการโดยมิชอบด้วยข้อกฎหมายและ
ข้อ สั ญ ญาและปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ โ ดยไม่ ช อบทํา ให้ บ ริษัท ได้รั บ ความเสี ย หายรวมทั้ง เป็ นโจทก์ ต่ อ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 โดยบริ ษทั ได้ร้องขอให้คณะ
อนุ ญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ ขาดเรื่ องภาระการชําระค่าปรับจากการปรับผังรายการและค่าดอกเบี้ยที่สํานักงาน
ปลัดฯ เรี ยกร้องให้ชาํ ระจํานวนกว่าแสนล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ข้อพิพาทหมายเลขดําที่
1/2550 ได้เข้าสู่ กระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการและกําหนดกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
ต่อไป

2.

กรณีที่บริษัทเป็ นผู้ถูกเรียกร้ อง โดยสํานักงานปลัดฯ เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชําระหนี้ค่าปรับผังรายการ ค่าอนุญาต
ให้ดาํ เนินการส่ วนต่าง ค่าดอกเบี้ย และมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบ รวมกว่าแสนล้านบาทต่อศาลปกครอง
กลางในคดีดาํ เลขที่ 640/2550 ซึ่ งต่อมาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาํ สั่งให้จาํ หน่ายคดี
เพื่อให้คู่สัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการในข้อพิพาทเลขที่ 1/2550
และ 46/2550 ต่อไป

ทั้งนี้คดีขอ้ พิพาทหมายเลขดําเลขที่ 46/2550 ได้มีคาํ ชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยสรุ ปคําชี้ขาดได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 19.2
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
19.2 ข้ อพิพาทและคดีความระหว่ างบริษทั กับสํ านักงานปลัดฯ เกีย่ วกับสั ญญาอนุญาตให้ ดาํ เนินการ
ก)

ลําดับเหตุการณ์ สําคัญของกรณีพพิ าทและคดีความระหว่ างบริษทั กับสํานักงานปลัดฯ
วันที่ 30 มกราคม 2547 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาํ วินิจฉัยชี้ ขาดข้อพิพาทระหว่างบริ ษทั กับสํานักงาน
ปลัดฯ เกี่ยวกับสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1. ให้สาํ นักงานปลัดฯ ชดเชยความเสี ยหายโดยชําระเงินให้แก่บริ ษทั จํานวน 20 ล้านบาท
2. ให้ปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการโดยให้เปรี ยบเทียบระหว่างจํานวนเงินที่คาํ นวณ
ได้ตามอัตราร้อยละ 6.5 (ซึ่งปรับลดจากที่กาํ หนดไว้เดิมอัตราร้อยละ 44) ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใด ๆ
กับเงินประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่าปี ละ 230 ล้านบาท (ซึ่ งปรับลดจากที่กาํ หนดไว้ในสัญญาอนุ ญาตให้
ดําเนินการคือปี ที่ 8 จํานวน 800 ล้านบาท ปี ที่ 9 จํานวน 900 ล้านบาท และตั้งแต่ปีที่ 10 - 30 ปี ละ 1,000 ล้านบาท)
จํานวนใดมากกว่าให้ชาํ ระตามจํานวนที่มากกว่านั้นโดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2545 เป็ นต้นไป
3. ให้สาํ นักงานปลัดฯ คืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นตํ่าบางส่ วนจากจํานวน 800 ล้านบาท ที่บริ ษทั ได้ชาํ ระ โดยมี
เงื่อนไขในระหว่างพิจารณาข้อพิพาทนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 โดยคืนให้แก่บริ ษทั จํานวน 570 ล้านบาท
4. ให้บริ ษทั สามารถออกอากาศช่วงเวลา PrimeTime (ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น.ถึง 21.30 น.) ได้โดยไม่ถูกจํากัด
เฉพาะรายการข่าวสารคดี และสารประโยชน์โดยบริ ษทั จะต้องเสนอรายการข่าวสารคดี และสารประโยชน์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด ทั้งนี้ ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎระเบียบที่ทางราชการออกใช้
บังคับแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์โดยทัว่ ๆ ไป
วันที่ 27 เมษายน 2547 สํานักงานปลัดฯ ได้ยนื่ คําร้องต่อศาลปกครองกลาง (ชั้นต้น) เพื่อขอให้เพิกถอนคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว
วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ พิพากษาให้เพิกถอนคําชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ
ทั้งฉบับ
วันที่ 7 มิถุนายน 2549 บริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์คาํ พิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสู งสุ ด
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วันที่ 13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาํ พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางที่เพิกถอนคําชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบับซึ่ งมีผลทําให้บริ ษทั ต้องกลับไปผูกพันตามเงื่อนไขของ
สัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการต่อไปโดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. ดําเนิ นการปรับผังรายการให้เป็นไปตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ ข้อ 11 ที่กาํ หนดให้รายการข่าวสารคดีและ
สารประโยชน์จะต้องออกอากาศรวมกันไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดและระยะเวลาระหว่าง
เวลา 19.00 น. - 21.30 น. จะต้องใช้สาํ หรับรายการประเภทนี้เท่านั้น
2. ปฏิบตั ิตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ ข้อ 5 ในเรื่ องการชําระค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการให้สํานักงานปลัดฯ ใน
อัตราร้อยละ 44 ของรายได้โดยมีอตั ราขั้นตํ่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
วันที่ 14 ธันวาคม 2549 สํานักงานปลัดฯ ได้มีหนังสื อฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ขอให้บริ ษทั ดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
1. ให้บริ ษทั ดําเนินการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการข้อ 11
2. ให้บริ ษทั ชําระเงินส่ วนต่างของค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการขั้นตํ่าตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ สําหรับปี ที่ 9
(งวดที่ 7) จํานวน 670 ล้านบาท ปี ที่ 10 (งวดที่ 8) จํานวน 770 ล้านบาท และปี ที่ 11 (งวดที่ 9) จํานวน 770 ล้านบาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,210 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคํานวณเป็ นรายวันตามจํานวน
วันที่ชาํ ระล่าช้า
3. ให้บริ ษทั ชําระค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ของค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการที่สํานักงานปลัดฯ จะได้รับในปี นั้น ๆ
โดยคิดเป็ นรายวันตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการข้อ 11 วรรคสองจากกรณี ที่บริ ษทั ดําเนิ นการเรื่ องผังรายการ
ไม่เป็ นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่งตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ซึ่ งสํานักงานปลัดฯ
ได้เรี ยกร้องมาเป็ นจํานวนเงิน 97,760 ล้านบาท (บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการปรับผังรายการตามคําพิพากษาของศาล
ปกครองสู งสุ ดตั้งแต่วนั ที่ 14 ธันวาคม 2549)
ทั้งนี้ สํานักงานปลัดฯ แจ้งว่าหากบริ ษทั ไม่ ชาํ ระเงิ นจํานวนดังกล่ าวภายใน 45 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสื อแจ้ง
(วันที่ 15 ธันวาคม 2549) สํานักงานปลัดฯ จะดําเนินการตามข้อกําหนดในสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ และข้อกฎหมาย
ต่อไป
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วันที่ 21 ธันวาคม 2549 บริ ษทั ได้มีหนังสื อถึงสํานักงานปลัดฯ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ ข้อ 11 เรี ยบร้ อยแล้วตั้งแต่
วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เป็ นต้นมา
2. บริ ษทั มิได้ผิดนัดชําระค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการตามที่อา้ งถึง เนื่ องจากบริ ษทั ได้ชาํ ระค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ
รายปี จํานวน 230 ล้านบาท ตามคําชี้ ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่ งคําชี้ ขาดดังกล่าวมีผลผูกพันคู่สัญญา
ทั้ง สองฝ่ ายตามสั ญญาอนุ ญาตให้ ด ําเนิ น การ ข้อ 15 ดังนั้น บริ ษ ัทจึ ง ไม่ มี ภ าระดอกเบี้ ย ของค่ าอนุ ญาตให้
ดําเนิ นการส่ วนต่ างดังกล่ าวในช่ วงระยะเวลาตั้งแต่ อนุ ญาโตตุ ลาการชี้ ขาดจนถึ งวันที่ ศาลปกครองสู งสุ ด มี
คําพิพากษา
3. บริ ษทั ไม่เห็นพ้องกับสํานักงานปลัดฯ กรณี ที่ตอ้ งจ่ายค่าปรับจํานวน 97,760 ล้านบาท และการกําหนดให้บริ ษทั
ชําระค่าปรับดังกล่าวภายใน 45 วันด้วยเหตุผลดังนี้
3.1 บริ ษ ัท มิ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ผิ ด สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ ด ํา เนิ น การ เนื่ อ งจากบริ ษ ทั ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามสั ญ ญาอนุ ญ าตให้
ดําเนินการ ข้อ 15 ซึ่ งกําหนดว่า “ให้คาํ ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย”
ดังนั้นการดําเนินการปรับผังรายการตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ซึ่ งเป็ นวันที่
ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาํ พิพากษา และข้อ 30 วรรคท้ายของข้อบังคับสํานักงานศาลยุติธรรมและมาตรา 70
วรรค 2 แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 ดังนั้นการดําเนินการ
ของบริ ษทั จึงเป็ นการกระทําโดยชอบตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ และกฎหมายแล้ว
3.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการนําข้อพิพาทเสนอต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการและให้วินิจฉัย ชี้ ข าดตามที่
กล่า วมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่า บริ ษ ทั เป็ นฝ่ ายผิด สัญญา สิ ทธิ ของสํา นัก งานปลัด ฯ ในการบอก
เลิ กสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ จะมีข้ ึนหลังจากกระบวนการยุติขอ้ พิพาทได้ถึงที่สุดแล้ว
3.3 ศาลปกครองได้จดั ทําเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครั้งที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ระบุถึง
คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดคดีของบริ ษทั โดยมีขอ้ ความตอนหนึ่ งระบุว่า “กรณี เกี่ยวกับค่าปรับคู่สัญญา
ต้องว่ากล่าวกันเองหากตกลงไม่ได้ตอ้ งเสนอข้อพิพาทตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ”
3.4 ดอกเบี้ยและค่าปรับจากการดําเนินการปรับผังรายการนั้นยังไม่มีขอ้ ยุติ เนื่องจากไม่ใช่ประเด็นพิพาทที่เข้า
สู่ การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ด ดังนั้นหากคู่สัญญามีขอ้ ขัดแย้งและไม่สามารถทําความ
ตกลงกันได้ก็จะต้องเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการโดยเป็ นไปตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
ข้อ 15 ซึ่ งกําหนดว่า “หากมีขอ้ พิพาทหรื อข้อขัดแย้งใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาระหว่างสํานักงานปลัดฯ
กับผูเ้ ข้าร่ วมงาน (บริ ษทั ) คู่สัญญาตกลงแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการทําการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดย
คําตัดสิ นของคณะอนุญาโตตุลาการเป็ นที่สุดและผูกพันคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ าย”
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บริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั เห็นว่า การคํานวณค่าปรับจากการปรับผังรายการตามวิธีของสํานักงานปลัดฯ
ดังกล่าวข้างต้น ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ ซึ่ งหากบริ ษทั เข้าข่ายจะต้องเสี ยค่าปรับ
การคิดคํานวณค่าปรับควรจะเป็ นจํานวนเงินในอัตราไม่เกินกว่า 274,000 บาทต่อวันมิใช่ 100 ล้านบาทต่อวันตามที่
สํานักงานปลัดฯ กล่าวอ้าง ดังนั้นไม่ว่ากรณี จะเป็ นอย่างไร หากจะมีภาระค่าปรับโดยนับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ปฏิบตั ิตาม
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงวันที่ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาํ ตัดสิ นตามที่สาํ นักงานปลัดฯ กล่าวอ้าง (ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549) การคิดคํานวณค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่ควรจะเกินไป
กว่าจํานวน 268 ล้านบาท มิใช่ 97,760 ล้านบาท ตามวิธีคาํ นวณที่สาํ นักงานปลัดฯ เรี ยกร้องให้ชาํ ระและนํามาใช้เป็ น
เหตุบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด
สําหรับกรณี ที่สาํ นักงานปลัดฯ เรี ยกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการส่ วนต่าง บริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมาย
ของบริ ษทั มีความเห็นว่าในช่วงระหว่างระยะเวลาที่บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการบริ ษทั
ไม่มีหน้าที่ในการต้องชําระ และบริ ษทั ไม่ได้ผิดนัดการชําระค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการแต่อย่างใด เนื่องจากบริ ษทั ได้
ชําระค่าอนุญาตให้ดาํ เนิ นการรายปี จํานวน 230 ล้านบาท ตามคําชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการซึ่ งผูกพันทั้งสองฝ่ าย
แล้วตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ ข้อ 15 ในช่วงเวลาที่คาํ ชี้ขาดยังมีผลบังคับใช้อยูโ่ ดยที่บริ ษทั มิได้ผิดนัดชําระ
ค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการและ/หรื อชําระค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการให้แก่สาํ นักงานปลัดฯ ล่าช้า อีกทั้งสํานักงานปลัดฯ
ยังไม่เคยใช้สิทธิ เรี ยกร้องทางศาลในการขอคุม้ ครองเพื่อระงับมิให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ในช่ วงเวลาดังกล่ าวแต่ประการใด ดังนั้นบริ ษทั จึ งไม่มีภาระดอกเบี้ ยของค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการส่ วนต่าง
และสํานักงานปลัดฯ ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบี้ยของค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการส่ วนต่างในระหว่างที่คาํ ชี้ ขาดของ
คณะอนุ ญาโตตุ ลาการยัง คงมี ผ ลผูกพันทางกฎหมายอยู่ อี ก ทั้งคําพิพากษาของศาลปกครองกลางที่ มีคาํ สั่งให้
เพิกถอนคําชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุลาการยังไม่มีผลบังคับ เนื่ องจากยังอยู่ในระหว่างที่บริ ษทั ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล
ปกครองสู งสุ ด และศาลปกครองสู งสุ ดยังไม่มีคาํ พิพากษาในขณะนั้น
วันที่ 4 มกราคม 2550 บริ ษทั ได้ยื่นข้อพิพาทเรื่ องค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่าอนุ ญาตให้
ดําเนินการส่ วนต่างต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ส่ วนเรื่ องค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการ
ส่ วนต่างจํานวน 2,210 ล้านบาทนั้น บริ ษทั มีความเห็นว่าเพื่อให้การดําเนิ นการตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
เป็ นไปโดยราบรื่ น และเพื่อเป็ นการประนี ประนอมมิให้สาํ นักงานปลัดฯ บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ อันจะมี
ผลกระทบต่อกิจการของบริ ษทั บริ ษทั จึงได้ตดั สิ นใจเสนอเงื่อนไขการประนี ประนอมโดยเสนอแนวทางการจ่ายเงิน
2,210 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้สํานักงานปลัดฯ เข้าร่ วมดําเนิ นการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้
คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ วินิจฉัยชี้ขาดกรณี ค่าปรับและดอกเบี้ยค่าอนุญาตให้ดาํ เนิ นการส่ วนต่างซึ่ งสํานักงานปลัดฯ
ได้ปฏิเสธเงื่อนไขแนวทางการชําระเงินค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550
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วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 บริ ษทั ได้มีหนังสื อขอความเป็ นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรั ฐมนตรี โดยเสนอแนวทาง
การประนี ประนอมในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยเสนอให้สาํ นักงานปลัดฯ รับชําระเงินค่าสัมปทานส่ วนต่างจํานวน
2,210 ล้านบาท และให้ดาํ เนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกรณี ค่าปรับและดอกเบี้ย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 สํานักงานปลัดฯ ได้มีหนังสื อปฏิเสธข้อเสนอของบริ ษทั ดังกล่าว ดังนั้นนับแต่วนั ที่สาํ นักงาน
ปลัดฯ มีหนังสื อปฏิเสธข้อเสนอของบริ ษทั บริ ษทั จึงไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในข้อเสนอของบริ ษทั ที่มีต่อสํานักงาน
ปลัดฯ อีกต่อไป ทั้งนี้ เป็ นไปตามมาตรา 357 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ต่อมาศาลปกครองกลางได้มี
คําสัง่ ให้จาํ หน่ายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 โดยศาลได้วินิจฉัยว่าประเด็นที่สาํ นักงานปลัดฯ
อ้างว่าบริ ษทั ยอมรับว่าเป็นหนี้ ค่าสัมปทานค้างชําระอยูจ่ าํ นวน 2,210 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยรับฟั งไม่ได้ว่าบริ ษทั
ยอมรับสภาพหนี้เพราะเป็ นข้อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายแนวทางซึ่งยังไม่เป็ นที่ยตุ ิซ่ ึ งถือเป็ นข้อพิพาทที่ตอ้ ง
นําเข้าสู่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 บริ ษทั ได้ยนื่ คําร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํ สั่งกําหนดมาตรการหรื อวิธีการคุม้ ครอง
เพื่อบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวต่อศาลปกครองกลาง และคําร้องขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาเป็ นกรณี ฉุกเฉิ นใน 2
ประเด็นดังนี้
1. ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํ สั่งระงับการใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ ของสํานักงานปลัดฯ ใน
กรณี ที่บริ ษทั ยังมิได้ชาํ ระค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่าส่ วนต่างจํานวนประมาณหนึ่ งแสน
ล้านบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะได้มีคาํ ชี้ขาดและข้อพิพาทดังกล่าวถึงที่สุดตามกฎหมาย
2. ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํ สั่งกําหนดระยะเวลาเพื่อให้บริ ษทั ชําระค่าอนุญาตให้ดาํ เนิ นการส่ วนต่าง จํานวน
2,210 ล้านบาท ให้แก่สาํ นักงานปลัดฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ศาลได้มีคาํ สัง่ ในเรื่ องนี้
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ สั่งไม่รับคําร้องขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรื อวิธีการคุม้ ครอง
เพื่อบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวและคําร้องขอไต่สวนฉุ กเฉิ นที่บริ ษทั ได้ยนื่ ต่อศาลปกครองกลาง โดยมีขอ้ วินิจฉัยว่า การที่
สํานักงานปลัดฯ จะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการนั้น หากบริ ษทั เห็นว่าการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบ
ก็ยอ่ มมีสิทธิ เรี ยกค่าเสี ยหายจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ ส่ วนกรณี ที่สาํ นักงานปลัดฯ เรี ยกให้ผรู ้ ้อง (บริ ษทั )
ชําระค่าปรับและดอกเบี้ยค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการส่ วนต่างรวมทั้งขอให้ศาลกําหนดระยะเวลาเพื่อให้บริ ษทั สามารถ
ชําระค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการจํานวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่สาํ นักงานปลัดฯภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ศาลได้มีคาํ สั่ง
นั้น ศาลเห็นว่า เป็ นกรณี ระหว่างบริ ษทั และสํานักงานปลัดฯ ที่จะเจรจาตกลงกัน และหากบริ ษทั เห็นว่าไม่ตอ้ งชําระ
หรื อขอผ่อนผันการชําระหนี้ ก็เป็ นสิ ทธิ ที่ดาํ เนินการไปตามขั้นตอนของสัญญาและกระบวนการตามกฎหมายต่อไป
จึงไม่มีเหตุอนั สมควรที่ศาลจะมีคาํ สั่งกําหนดมาตรการหรื อวิธีการคุม้ ครองประโยชน์ของบริ ษทั ขณะดําเนิ นการ
ซึ่งคําสัง่ ศาลปกครองกลางดังกล่าวให้ถือเป็ นที่สุดโดยบริ ษทั ไม่อาจอุทธรณ์คาํ สัง่ ดังกล่าวได้
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วันที่ 7 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดฯ มีหนังสื อบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการและแจ้งให้บริ ษทั ดําเนินการ
ชําระหนี้ และส่ งมอบทรั พย์สินที่ บริ ษทั มี ไว้ใช้ในการดําเนิ นกิ จการตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ คื นให้แก่
สํานักงานปลัดฯ ภายในเวลาที่สาํ นักงานปลัดฯ กําหนดตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ซึ่ งการ
บอกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็ นเหตุให้บริ ษทั จําเป็ นต้องหยุดการดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอชเอฟ
วัน ที่ 28 มี น าคม 2550 บริ ษ ทั ได้มี ห นัง สื อ ถึ ง สํา นัก งานปลัด ฯโดยได้โ ต้แ ย้ง ว่ า การบอกเลิ ก สัญ ญาอนุ ญ าตให้
ดําเนินการของสํานักงานปลัดฯ และเรี ยกร้องให้บริ ษทั ต้องชําระหนี้จาํ นวนกว่าแสนล้านบาทให้แก่สาํ นักงานปลัดฯ
ซึ่ งสํานักงานปลัดฯ นํามาเป็ นเหตุบอกเลิกสัญญานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเนื่องจากบริ ษทั มิได้กระทํา
การใด ๆ ซึ่งเป็ นการผิดสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ บริ ษทั มิได้เห็นด้วยกับการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ
อันเป็ นการกระทําอันไม่ชอบดังกล่าว และโดยที่การบอกเลิกสัญญาของสํานักงานปลัดฯ เป็ นการกระทําซึ่ งเป็ นเหตุ
ให้กิจการของบริ ษทั ได้รับความเสี ยหายสํานักงานปลัดฯ จึงต้องรับผิดแก่บริ ษทั และบริ ษทั ได้สงวนสิ ทธิ ในการ
ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
วันที่ 30 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 เรี ยกร้องให้
บริ ษทั ชําระหนี้ ค่าอนุญาตให้ดาํ เนิ นการส่ วนต่างจํานวน 2,210 ล้านบาท และค่าอนุญาตให้ดาํ เนิ นการงวดที่ 12
จํานวน 677 ล้านบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ ชี้ ขาดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550) ค่าดอกเบี้ยของ
ค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการส่ วนต่างจํานวน 562 ล้านบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ ชี้ขาดจนถึงวันที่ฟ้อง
คดีวนั ที่ 30 มีนาคม 2550) ค่าปรับผังรายการจํานวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สินส่ งมอบไม่ครบจํานวน
656 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบนับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจะ
ชําระเงินเสร็ จสิ้ นซึ่ งกรณี มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบเป็ นประเด็นใหม่ที่สํานักงานปลัดฯ ไม่เคยเรี ยกร้องให้
บริ ษทั ชําระหนี้มาก่อนรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 101,865 ล้านบาท
วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 บริ ษทั ยื่นคําฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดําที่ 910/2550 กรณี สาํ นักงาน
ปลัดฯ ไม่นาํ ข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ จนเป็ น
เหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย โดยเรี ยกค่าเสี ยหาย 119,252 ล้านบาท
วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 บริ ษทั ยืน่ เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550
ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ วินิจฉัยชี้ขาดกรณี สาํ นักงานปลัดฯ ใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและข้อสัญญาและความไม่ถูกต้องในการเรี ยกร้ องให้บริ ษทั ชําระค่าส่ วนต่าง ดอกเบี้ยค่าปรับมูลค่า
ทรัพย์สิน ที่ส่งมอบไม่ครบ และเรี ยกค่าเสี ยหายจากสํานักงานปลัดฯ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูฟ้ ้องคดี ประเด็นที่สาํ นักงานปลัดฯ ไม่นาํ ข้อ 5
วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคาํ สั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาเนื่ องจากเกินกว่า
อายุความ (10 ปี )
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วัน ที่ 22 มิถุ น ายน 2550 ศาลปกครองกลางได้มี คาํ สั่ง ให้จาํ หน่ า ยคดี ห มายเลขดํา ที่ 640/2550 ที่ สาํ นัก งาน
ปลัด ฯ เป็ นผู ฟ้ ้ อ งคดี เ รี ย กร้ อ งให้บ ริ ษ ทั ชํา ระค่า อนุ ญ าตให้ดาํ เนิ น การส่ ว นต่ า งดอกเบี้ ย ค่า ปรั บ ผัง รายการ
มู ล ค่า ทรั พ ย์สิ น ที่ ส่ ง มอบไม่ ค รบเพื่อ ให้คู่ส ัญ ญาไปดํา เนิ น การทางอนุ ญ าโตตุ ล าการตามที่ กาํ หนดไว้ใ น
สัญ ญาอนุ ญ าตให้ดาํ เนิ น การ ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2550 สํา นัก งานปลัด ฯ ได้ยื่น อุ ท ธรณ์ คาํ สั่ง ศาล
ปกครองกลางดัง กล่ า วต่ อ ศาลปกครองสู ง สุ ด และยื่น คํา ร้ อ งขอคุ ม้ ครองชั่ว คราวก่ อ นมี ก ารพิพ ากษาให้ห ยุด
กระบวนการอนุ ญาโตตุ ลาการเพื่อ รอคําสั่งศาลปกครองสู งสุ ด
วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 บริ ษ ทั ยื่น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลปกครองสู ง สุ ด กรณี ศ าลปกครองกลางมี คาํ สั่ง ไม่ รั บฟ้ อ งคดี
หมายเลขดําที่ 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 เป็ นคดีที่บริ ษทั เป็ นผูฟ้ ้องคดีประเด็น
ที่สาํ นักงานปลัดฯ ไม่นาํ ข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย
โดยเรี ยกค่าเสี ยหาย 119,252 ล้านบาท)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 สํานักงานปลัดฯ ได้ยนื่ อุทธรณ์คาํ สั่งของศาลปกครองกลางที่ตดั สิ นให้จาํ หน่ายคดีหมายเลข
ดําที่ 640/2550 ต่อศาลปกครองสู งสุ ดและยืน่ คําร้องขอคุม้ ครองชัว่ คราวให้หยุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อรอ
คําสัง่ ของศาลปกครองสู งสุ ด
วันที่ 29 ตุลาคม 2550 บริ ษทั ได้ยนื่ คําร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคาํ สัง่ กําหนดมาตรการคุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์
ชัว่ คราวก่อนการพิพากษาเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย มี
ผลใช้บงั คับ ซึ่ งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมตั ิหลักการร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 โดยจะ
นําเสนอสภานิติบญั ญัติแห่งชาติในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยบริ ษทั ได้ให้เหตุผลในคําร้องว่า หากร่ างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายแล้วจะมีผลให้คาํ วินิจฉัยของคณะอนุ ญาโตตุลาการหรื อ
คําพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรื อคดีระหว่างบริ ษทั กับสํานักงานปลัดฯ ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม
2550 ที่เกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายข้อหนึ่งของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ได้เรี ยกร้อง ให้สาํ นักงานปลัดฯ ชดใช้ค่าเสี ยหาย
ให้บริ ษทั และหรื อขอให้บริ ษทั กลับเข้าดําเนินการสถานีโทรทัศน์ ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สิน
อุปกรณ์เครื อข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการเดิม อาจจะไม่มีผลบังคับได้
เนื่ องจากบรรดา กิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิ ทธิ คลื่น และภาระผูกพัน ของบริ ษทั ตามสัญญา
อนุญาตให้ดาํ เนินการ จะตกเป็ นของรัฐตามบทเฉพาะกาล มาตรา 57 แห่ งร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าว บริ ษทั จึงขอให้
ศาลปกครองกลางพิจารณาไต่สวนฉุ กเฉิ นและมีคาํ สั่งให้ระงับหรื อหามาตรการหยุดดําเนินการหรื อหยุดการเสนอร่ าง
กฎหมายร่ างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทยให้สภานิติบญั ญัติแห่ งชาติ
พิจารณาโดยเร่ งด่วน ตามแต่วิธีการที่ศาลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรื อศาลปกครองกลางจะมี
คําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
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วันที่ 30 ตุ ลาคม 2550 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ สั่งไม่ รั บคําร้ องขอคุ ม้ ครองฉุ กเฉิ นของบริ ษทั โดยให้เหตุ ผลว่า
การพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวเป็ นการกระทําในหน้าที่ของสมาชิ กสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติซ่ ึ งเป็ นการใช้
อํานาจทางนิติบญั ญัติตามรัฐธรรมนูญ มิใช่การใช้อาํ นาจทางปกครอง จึงไม่มีเหตุผลอันควรและเพียงพอที่ศาลจะมี
คําสั่งระงับการดําเนิ นการของสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้ และปั จจุบนั ข้อพิพาทนั้นอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุญาโตตุลาการจึงไม่มีเหตุผลสมควรที่ศาลปกครองกลางจะมีคาํ สั่งกําหนดมาตรการคุม้ ครองตามที่บริ ษทั ร้อง
ขอมาได้
วันที่ 31 ตุลาคม 2550 ร่ างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย ดังกล่าวได้
ผ่านการอนุมตั ิจากสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติและอยู่ระหว่างการเตรี ยมการประกาศในราชกิจจานุ เบกษาให้มีผลบังคับ
ใช้เป็ นกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงมี คดี ความฟ้ องร้ องกับสํานักงานปลัดฯที่ ยงั ดําเนิ นต่อไปใน
กระบวนการยุติธรรมและข้อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายข้ออื่น ๆ ที่เรี ยกร้องให้สาํ นักงานปลัดฯ ชดเชยค่าเสี ยหายโดยชําระ
คืนเป็ นเงินสดให้แก่บริ ษทั ยังคงมีผลทางกฎหมายอยูห่ ากศาลมีคาํ พิพากษาชี้ขาดตามที่บริ ษทั เรี ยกร้อง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ที่บริ ษทั ฟ้องกรณี สาํ นักงานปลัดฯ ไม่นาํ ข้อ 5 วรรคสี่ เสนอ
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบก่อนลงนามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการโดยเรี ยกค่าเสี ยหาย 119,252 ล้านบาท ศาลปกครอง
สู งสุ ดได้มีคาํ สั่งเช่นเดียวกับศาลปกครองกลางโดยไม่รับพิจารณาคําอุทธรณ์ในคดีดงั กล่าวเพราะเหตุขาดอายุความ
(10 ปี )
วันที่ 19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาํ สั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองสู งสุ ด
มีคาํ สั่งให้จาํ หน่ ายคดี ที่อา้ งถึงเพื่อให้คู่สัญญาไปดําเนิ นการทางอนุ ญาโตตุลาการต่อไป ดังนั้นข้อพิพาทสถาบัน
อนุญาโตตุลาการที่ 1/2550 ซึ่ งบริ ษทั ได้ยนื่ คําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550
(ก่อนถูกบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ) เพื่อขอให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาํ ชี้ขาดเรื่ องค่าปรับผังรายการและ
ดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดาํ เนิ นการส่ วนต่างและข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการที่ 46/2550 ซึ่ งบริ ษทั ได้ยื่นคํา
เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 (หลังถูกบอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้
ดําเนิ นการ) ในกรณี ที่สาํ นักงานปลัดฯ บอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายและข้อสัญญาและปฏิบตั ิหน้าที่โดย
ไม่ชอบทําให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย
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วันที่ 15 มกราคม 2551 พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทยได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป ซึ่ งจะมีผลให้
คําวิ นิจฉัยของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการหรื อคํา พิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรื อ คดี ร ะหว่างบริ ษ ทั กับ
สํานักงานปลัดฯ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายข้อหนึ่ งของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ได้เรี ยกร้องให้สาํ นักงาน
ปลัดฯ ชดใช้ค่าเสี ยหายให้บริ ษทั และ/หรื อขอให้บริ ษทั กลับเข้าดําเนินการสถานีโทรทัศน์ ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใช้
คลื่นความถี่และทรัพย์สินอุปกรณ์เครื อข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนิ นการ
อาจจะไม่มีผลบังคับได้ เนื่องจากบรรดา กิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิ ทธิ คลื่น และภาระผูกพัน
ของบริ ษทั ตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการ จะตกเป็ นของรัฐตามบทเฉพาะกาล มาตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงมีคดีความฟ้องร้องกับสํานักงานปลัดฯ ที่ยงั ดําเนินต่อไปในกระบวนการยุติธรรม
และข้อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายข้ออื่น ๆ ที่เรี ยกร้องให้สาํ นักงานปลัดฯ ชดเชยค่าเสี ยหายโดยชําระคืนเป็ นเงินสดรวมถึง
การชดเชยความเสี ยหายโดยวิธีอื่น ๆ ให้แก่บริ ษทั ยังคงมีผลทางกฎหมายอยูห่ ากศาลมีคาํ พิพากษาชี้ขาดตามที่บริ ษทั
เรี ยกร้อง
วันที่ 3 มีนาคม 2551 บริ ษทั ยืน่ คําร้องขอต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อรวมการพิจารณาข้อพิพาทหมายเลขดําที่
1/2550 และ ข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550
วันที่ 7 มีนาคม 2551 บริ ษทั ได้ยนื่ คําร้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการซึ่ งเป็ นตัวแทนของฝ่ ายบริ ษทั ทั้ง 2 คดีและได้รับ
อนุมตั ิแล้ว
วัน ที่ 10 มิถุนายน 2553 บริ ษทั ได้วางเงินประกันข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จํานวน 5,412,839.79 บาท ตาม
ทุนทรัพย์ที่แต่ละฝ่ ายที่เรี ยกร้องโดยคิดคํานวณ จากฐานทุนทรัพย์ ที่บริ ษทั เรี ยกร้องจํานวน 21,814,198,932 บาท
สําหรับข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ไม่มีทุนทรัพย์ ได้วางเท่ากับ ขั้นตํ่า อัตราที่กาํ หนดไว้สําหรับคดี ที่ไม่มี
ทุนทรัพย์ คือ 20,000 บาท ต่อครั้ง โดยขอวาง 5 ครั้ง รวมเป็ นเงิน 100,000 บาท
วัน ที่ 24 พฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ได้เร่ งรัดกระบวนการพิจารณาคดีต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ โดยขอคัดค้าน
การที่ สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการจะอนุ ญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงิ นประกันค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุลาการฯ
ออกไป เนื่ องจากเห็นว่า สํานักงานปลัดฯ มีเจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันมาแล้วมากถึง
23 ครั้ง เป็ นเวลายาวนานถึงสองปี เศษ จึงไม่มีเหตุผลสมควรที่จะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปอีก
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วันที่ 2 ธันวาคม 2554 สํานักงานปลัดฯ ได้ยนื่ คําร้องขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ (ครั้งที่ 24) โดยอ้างถึงหนังสื อขอ
ขยายเวลาวางเงินประกันฯ (ครั้งที่ 23) ที่ นร.1306/7334 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 ซึ่ ง สํานักงานปลัดฯ ได้ขอขยาย
เวลาวางเงินประกันออกไป อีก 60 วัน นับจากวันที่ 28 กันยายน 2554
วัน ที่ 21 ธันวาคม 2554 สถาบันอนุญาโตตุลาการนัดหมายคู่พิพาทมาเจรจาไกล่เกลี่ยทําความตกลงกัน โดยมีมติที่
เสนอให้ท้ งั สองฝ่ ายพิจารณา คือ การชะลอการดําเนิ นข้อพิพาทที่ 1/2550 ออกไปก่อนเพื่อรอผลของข้อพิพาทที่
46/2550 เนื่องจากเป็ นประเด็นที่เกี่ยวโยงกันกับ ข้อพิพาทที่ 46/2550 และข้อพิพาทที่ 46/2550 มีเนื้อหาครอบคลุม
ประเด็นการตีความค่าปรับในข้อพิพาทที่ 1/2550 ด้วย อีกทั้งการรวมคดีท้ งั สองเป็ นไปได้ยาก โดยยังคงมีขอ้ โต้แย้ง
เรื่ องอัตราการวางเงินค่าป่ วยการ อีกทั้งสองฝ่ ายไม่ประสงค์ขอถอนคําเสนอข้อพิพาทที่ 1/2550 นอกจากนี้ เพื่อให้ขอ้
พิพาทที่ 46/2550 ดําเนินกระบวนการต่อไปได้ จึงเสนอให้ท้ งั สองฝ่ ายไปพิจารณาการวางเงินประกันค่าป่ วยการใน
คดี 46/2550 ฝ่ ายละ 10,000,000 บาท
วันที่ 30 ธันวาคม 2554 สํานักงานปลัดฯ มีหนังสื อขอชะลอการดําเนินข้อพิพาทที่ 1/2550 ออกไปก่อนเพื่อรอผลข้อ
พิพาทที่ 46/2550 ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ เสนอมา
วัน ที่ 17 มกราคม 2555 บริ ษทั ได้มีหนังสื อขอชะลอการดําเนิ นข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 เพื่อรอผลของ
ข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ เสนอมา ต่อมา สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ สั่ง
ให้ชะลอการดําเนิ นข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ตามที่บริ ษทั และ สํานักงานปลัดฯ เสนอไป และในวันเดียวกัน
สํานักงานปลัดฯได้วางเงินค่าป่ วยการอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 จํานวน 100,000 บาท
และวางเงิ นค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุลาการของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จํานวน 10,000,000 บาท พร้ อมทั้ง
วางเงินค่าใช้จ่ายของทั้งสองคดี คดีละ 15,000 บาท
วัน ที่ 20 มกราคม 2555 บริ ษทั ได้วางเงินค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุลาการของข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550
เพิม่ อีก 4,587,160.21 บาท รวมเป็ น 10,000,000 บาท ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการแจ้งมา
วันที่ 13 กันยายน 2555 สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีหนังสื อถึงบริ ษทั และสํานักงานปลัดฯ เพื่อแจ้งประวัติของ
อนุ ญาโตตุ ล าการทั้ง สองฝ่ าย โดยแจ้ง ว่าหากบริ ษ ทั หรื อ สํานักงานปลัดฯ ประสงค์จะคัด ค้า นคุ ณสมบัติข อง
อนุญาโตตุลาการอีกฝ่ ายหนึ่ งให้ยื่นคําคัดค้านเป็นหนังสื อแสดงเหตุแห่ งการคัดค้านมายังสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ภายในเวลาที่ กาํ หนด ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 2555 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการยื่นคําร้ องแจ้งความประสงค์ไม่
คัดค้านคุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการฝ่ ายสํานักงานปลัดฯ ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
จึงดําเนินการแจ้งต่ออนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ ายรับทราบ และดําเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป
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วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คณะอนุ ญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่ อบุคคลที่ประสงค์จะแต่งตั้ง
เป็ นประธานอนุ ญาโตตุลาการ โดยวิธีการที่สถาบันอนุ ญาโตตุลาการกําหนดให้มีความพึงพอใจตรงกันสู งสุ ดให้
แต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่ งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้ทาบทามบุคคลท่านหนึ่ ง และได้ตอบรับ
เป็นประธานอนุญาโตตุลาการแล้วพร้อมแนบประวัติอนุญาโตตุลาการสําหรับการขึ้นทะเบียนให้ท้ งั สองฝ่ ายทราบ
หากฝ่ ายใดมีขอ้ คัดค้าน ขอให้ยนื่ หนังสื อแสดงเหตุแห่งการคัดค้านภายใน 15 วัน
วันที่ 12 มิถุนายน 2556 อัยการผูร้ ับมอบอํานาจฝ่ ายสํานักงานปลัดฯ ขอขยายเวลาการพิจารณาว่าจะคัดค้านประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการหรื อไม่ และสถาบันอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไป 15 วัน
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 อัยการผูร้ ับมอบอํานาจฝ่ ายสํานักงานปลัดฯ แถลงว่า สํานักงานปลัดฯ ไม่มีขอ้ คัดค้าน
ประธานคณะอนุญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสิ ทธิการคัดค้านไว้ในภายภาคหน้า หากตรวจสอบพบเหตุ
อันทําให้สามารถคัดค้านประธานอนุญาโตตุลาการได้
วันที่ 19 สิ งหาคม 2556 อัยการผูร้ ั บมอบอํานาจฝ่ ายสํานักงานปลัดฯ ยื่นคําร้ องต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการว่ามี
ข้อ มู ล และข้อ เท็จ จริ ง ตามแบบประวัติ ย งั ไม่ แ จ้ง ชัด เพี ย งพอ และประสงค์ข อทราบข้อ เท็จ จริ ง ของประธาน
อนุญาโตตุลาการเพิ่มเติม
วันที่ 20 กันยายน 2556 ประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการได้ช้ ี แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่อยั การผูร้ ับมอบอํานาจ
ฝ่ ายสํานักงานปลัด ฯ สอบถาม โดยสรุ ปประธานอนุ ญ าโตตุ ล าการ คู่ส มรส และบุ ต ร ไม่ เ คยถื อ หุ ้น และ/หรื อ
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ผูเ้ รี ยกร้องกรณี ใด ๆ มาก่อนทั้งสิ้ น
วันที่ 8 ตุลาคม 2556 อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั ผูเ้ รี ยกร้องได้ช้ ีแจงข้อมูลและข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมตามที่อยั การผูร้ ับ
มอบอํานาจฝ่ าย สํานักงานปลัดฯ ขอให้ช้ ีแจงเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาใหม่ว่า จะคัดค้านอนุญาโตตุลาการฝ่ าย
บริ ษทั หรื อไม่
วันที่ 16 ตุลาคม 2556 บริ ษทั ได้ร้องขอความเป็ นธรรมในการเร่ งรั ดการดําเนิ นกระบวนพิจารณาข้อพิพาทที่
46/2550 ต่ออัยการสู งสุ ด เนื่องจากได้ยนื่ คําเสนอข้อพิพาทตั้งแต่ปี 2550 ตราบถึงปั จจุบนั รวมเป็ นระยะเวลามากกว่า
6 ปี แต่ขอ้ พิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่ งคดีได้ จึ งขอให้พนักงานอัยการผูร้ ับมอบ
อํานาจฝ่ ายสํานักงานปลัดฯ ดําเนินกระบวนพิจารณาไปในทางที่ถูกต้องเป็ นธรรม เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
สามารถเริ่ มต้นและเสร็ จสิ้ นตามที่กฎหมายกําหนดต่อไป
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วันที่ 28 ธันวาคม 2556 สํานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการได้ส่งหนังสื อแจ้งว่าเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม
2556 สํานักงานปลัดฯ ได้มีหนังสื อขอคัดค้านประธานอนุ ญาโตตุลาการและอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั ในการ
ดําเนิ นกระบวนการทางอนุ ญาโตตุ ล าการในชั้นนี้ และขอให้มีการตั้ง อนุ ญาโตตุ ล าการแทนตามขั้น ตอนและ
กระบวนการทางกฎหมายต่อไป
วันที่ 14 มกราคม 2557 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งจากสํานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่า เมื่อวันที่ 6
มกราคม 2557 ประธานอนุ ญาโตตุลาการและอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั ได้มีหนังสื อขอลาออกจากการเป็ น
ประธานอนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาท ระหว่าง บริ ษทั และ สํานักงานปลัดฯ
วันที่ 22 มกราคม 2557 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งจากสํานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการว่าเมื่อวันที่ 15
มกราคม 2557 อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั ได้มีหนังสื อขอลาออกจากการเป็ นอนุ ญาโตตุลาการในข้อพิพาท
ระหว่างบริ ษทั และสํานักงานปลัดฯ และสํานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาํ สั่งให้บริ ษทั
ดําเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุญาโตตุลาการคนเดิมที่ถอนตัว
วันที่ 21 มีนาคม 2557 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการยื่นคําร้ องขอแต่งตั้ง ศ.พิเศษ ดร. กมลชัย รั ตนสกาววงศ์ เป็ น
อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั ซึ่ งหากสํานักงานปลัดฯ ตรวจสอบแล้วไม่เห็นด้วย ให้ใช้สิทธิ คดั ค้านภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ สํานักงานปลัดฯ ได้รับหนังสื อของสํานักระงับข้อพิพาท หลังจากนั้น สํานักงานปลัดฯ ได้มีการขอขยาย
ระยะเวลาคัดค้านอนุญาโตตุลาการออกไป 2 ครั้ง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 สํานักงานปลัดฯ ได้ขอขยายระยะเวลาคัดค้านอนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั ออกไปอีก
30 วัน สถาบันอนุญาโตตุลาการได้อนุญาตให้ขยายเวลาจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2557
วัน ที่ 10 มิ ถุน ายน 2557 อัย การผูร้ ั บมอบอํา นาจฝ่ ายสํานักงานปลัด สํา นัก นายกรั ฐมนตรี มี ห นังสื อถึ งสถาบัน
อนุญาโตตุลาการขอขยายระยะเวลายืน่ คัดค้านอนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั ออกไปอีก 30 วัน และวันที่ 26 มิถุนายน
2557 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการมีหนังสื อแจ้งบริ ษทั กรณี มีคาํ สั่งอนุ ญาตให้ สํานักงานปลัดฯ ขยายระยะเวลายื่นคํา
คัดค้านอนุญาโตตุลาการออกไปถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2557

70

42

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้มีหนังสื อแจ้งมายังบริ ษทั ว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
สํานักงานปลัดฯ ได้ยนื่ คําแถลงว่าไม่ประสงค์จะคัดค้านอนุญาโตตุลาการของฝ่ ายบริ ษทั แต่สงวนสิ ทธิ คดั ค้านหาก
ตรวจพบเหตุ อ ัน ทํา ให้ ส ามารถคัด ค้า นได้ใ นภายหลัง และทางสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการได้ก ํา หนดวัน ให้
อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั เสนอรายชื่อประธานอนุญาโตตุลาการคนกลาง จํานวน 3 คน ภายในวันที่ 15 สิ งหาคม
2557 ทั้งนี้ เพื่อให้การแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม ทนายความจะทําหนังสื อ
ไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการเสนอรายชื่อประธานอนุญาโตตุลาการใหม่ท้ งั หมด เพื่อป้องกันไม่ให้แต่ละฝ่ ายทราบ
ได้วา่ รายชื่อใดถูกเสนอโดยคู่พิพาทอีกฝ่ ายหนึ่ง
วันที่ 8 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ได้ยนื่ คําร้องขอสอบถามความคืบหน้าของข้อพิพาทเนื่องจากได้ยนื่ ข้อพิพาทตั้งแต่ปี
2550 ตราบถึ งปั จจุ บนั รวมเป็ นระยะเวลามากกว่า 7 ปี แต่ขอ้ พิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาข้อ
พิพาทแห่งคดีได้ จึงขอให้สาํ นักงานระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการกรุ ณากําชับฝ่ าย สํานักงานปลัดฯ ให้ดาํ เนินคดี
ข้อพิพาทด้วยความรวดเร็ ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
วันที่ 12 กันยายน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะแต่งตั้งเป็น
ประธานอนุญาโตตุลาการ และได้รับการตอบรับเป็ นประธานอนุญาโตตุลาการจากผูถ้ ูกทาบทามแล้ว
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการได้แต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการอย่างเป็ นทางการแล้ว คณะ
อนุญาโตตุลาการจึงได้กาํ หนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ กระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ และวัน
นัดสื บพยานของคู่พิพาททั้งสองฝ่ ายในปี 2558
วันที่ 2 มีนาคม 2558 บริ ษทั ได้ยนื่ คําร้องขอถอนคําเสนอข้อพิพาทที่ 1/2550 เนื่องจากข้อพิพาทที่ 46/2550 มีประเด็นข้อ
พิพาทที่ครอบคลุมถึงประเด็นข้อพิพาทที่ 1/2550 และข้อพิพาทที่ 1/2550 เป็ นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อนที่สํานักงาน
ปลัดฯ จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ จึงไม่จาํ เป็ นที่จะต้องดําเนินคดีในข้อพิพาทที่ 1/2550 อีกต่อไป
รวมทั้งขอให้มีคาํ สั่งคืนค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุลาการให้แก่บริ ษทั เป็ นกรณี พิเศษ โดยสถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้มี
คําสัง่ ว่า หาก สปน. ประสงค์ที่จะคัดค้านให้ดาํ เนินการยืน่ คําคัดค้านภายใน 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าไม่คดั ค้านและจะได้มี
คําสัง่ ต่อไป
วันที่ 3 เมษายน 2558 สํานักงานปลัดฯ ยืน่ หนังสื อแจ้งขอขยายระยะเวลายืน่ คําคัดค้านคําร้องขอถอนคําเสนอข้อพิพาท
ที่ 1/2550 ออกไป 30 วัน
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วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 พนักงานอัยการผูร้ ับมอบอํานาจของสํานักงานปลัดฯ ยืน่ คําร้องขอคัดค้านการถอนคําเสนอข้อ
พิพาทที่ 1/2550 และบริ ษทั เริ่ มนําพยานเข้าสื บในข้อพิพาทที่ 46/2550 รวมทั้งสิ้ นจํานวน 6 ปาก โดยเสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่
12 มิถุนายน 2558
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 พนักงานอัยการผูร้ ับมอบอํานาจของสํานักงานปลัดฯ เริ่ มนําพยานเข้าสื บในข้อพิพาทที่
46/2550 รวมทั้งสิ้ นจํานวน 8 ปาก โดยเสร็ จสิ้ นเมื่อ 15 กันยายน 2558
วันที่ 15 กันยายน 2558 เสร็ จสิ้ นการสื บพยานของคู่พิพาททั้งสองฝ่ าย
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั และสํานักงานปลัดฯ ยืน่ คําแถลงการณ์ปิดคดี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้รับสําเนาคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคาํ ชี้
ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ในข้อพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 เป็ นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559 ระหว่าง
บริ ษทั กับสํานักงานปลัดฯ เกี่ ยวกับ การบอกเลิ กสัญญาอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการของสํานักงานปลัดฯ นั้นชอบด้วย
กฎหมายหรื อไม่ และเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากการบอกเลิกสัญญามิชอบ โดยคําชี้ขาดสรุ ปได้ดงั นี้
1. การบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินงานของสํานักงานปลัดฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. ให้สาํ นักงานปลัดฯ ชําระค่าเสี ยหายแก่บริ ษทั เป็ นเงิน 2,890 ล้านบาท
3. ตามที่ศาลปกครองสู งสุ ดพิพากษาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ให้เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบับ มีผลทําให้บริ ษทั ต้องกลับมาปฏิบตั ิตามสัญญาอนุญาตให้ดาํ เนินการ โดย
จะต้องชําระค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรื อค่าอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นงานส่ วนต่าง พร้ อมดอกเบี้ย เป็ นเงิ นรวม
2,890 ล้านบาท
บริ ษทั และสํานักงานปลัดฯ ต่างฝ่ ายต่างมีหน้าที่จะต้องชําระหนี้ ให้แก่กนั เป็ นเงิน 2,890 ล้านบาท เท่ากัน สามารถ
นํามาหักกลบลบกันแล้วต่างไม่ตอ้ งชําระหนี้ ต่อกัน คําขออื่ นของบริ ษทั และสํานักงานปลัดฯ นั้น ไม่ให้ตามที่ขอ
ให้ยกเสี ย
วันที่ 29 เมษายน 2559 สปน. ได้ยื่นคําร้ องคัดค้านคําชี้ ขาดในข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559 ของคณะ
อนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ศาลปกครองกลางได้มีคาํ สัง่ รับคําร้องดังกล่าว เป็ นคดีหมายเลขดําที่ 620/2559
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วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ไอทีวีได้ยนื่ คําให้การในคดีหมายเลขดําที่ 620/2559 ต่อศาลปกครองกลาง
ขณะนี้คดีดงั กล่าวอยูใ่ นกระบวนการทางศาลปกครองกลาง
(ข) การบันทึกบัญชีกรณีข้อพิพาทและคดีความระหว่ างบริษทั กับสํานักงานปลัดฯ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้รับสําเนาคําชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ซึ่ งคณะอนุ ญาโตตุลาการได้มี
คําชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยสรุ ปไว้ตามที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 19.2 (ก)
คําชี้ขาดมีผลเป็ นที่สุดและผูกพันไอทีวี และ สปน. แต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดอาจใช้สิทธิ ยนื่ คําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้
เพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สปน. ได้ยนื่ คําร้องคัดค้านคําชี้
ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางได้มีคาํ สั่งรับคําร้องดังกล่าว เป็ นคดีหมายเลขดําที่ 620/2559
ขณะนี้คดีดงั กล่าวอยูใ่ นกระบวนการทางศาลปกครองกลาง
อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 บริ ษทั ได้พิจารณาทบทวนประมาณการค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการส่ วนต่างค้าง
จ่ายพร้อมดอกเบี้ย ที่บริ ษทั ต้องชําระให้แก่ สปน. ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ประกอบกับความเห็นของที่
ปรึ กษากฏหมายอิสระ ซึ่งไอทีวีได้รับมาในเดือนกรกฎาคม 2559 เห็นว่า ประมาณการหนี้สินซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่
ทางบริ ษทั ได้ประมาณการและรับรู ้ไว้ในงบการเงินนั้น มีจาํ นวนที่สูงเกินกว่าประมาณการหนี้สินตามคําชี้ขาดฯ ดังนั้น
บริ ษทั จึงถือคําชี้ขาดฯ เป็ นประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับการบันทึกบัญชี และได้ปรับปรุ งประมาณการหนี้สินโดยปรับ
ลดรายการบัญชีประมาณการค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการส่ วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ยลงเหลือจํานวน 2,890 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ได้รับรู ้ส่วนที่ปรับลดลงจํานวนเงิน 3,8 ล้านบาท เป็นรายการกลับรายการประมาณการดอกเบี้ยของสัญญา
อนุญาตให้ดาํ เนินการส่ วนต่างในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
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สั ญญาสํ าคัญทีท่ าํ กับบุคคลหรื อกิจการภายนอก
ก) วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษากฏหมายกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งเพื่อใช้ในงานบริ การ
ให้คาํ ปรึ กษาและดําเนินงานด้านกฏหมาย เป็ นเงิน 5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั จ่ายค่าบริ การ
แล้วเป็ นเงิน 4.43 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: 3.65 ล้ านบาท) ส่ วนที่เหลือจ่ายตามความคืบหน้าของ
งานตามสัญญา
ข) วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษากฏหมายกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งเพื่อใช้ในงานบริ การ
ให้คาํ ปรึ กษาและดําเนิ นงานด้านกฏหมายสําหรับงานคดีหรื อเมื่อมีคาํ ชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ เป็ นเงิน 35 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั จ่ายค่าบริ การไปแล้วเป็ นเงิน 23.87 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559: 23.87 ล้ านบาท) ส่ วนที่เหลือจ่ายตามความคืบหน้าของสัญญาตามที่ได้รับความเห็นชอบจากบริ ษทั และ
ภายหลังมีคาํ ชี้ขาดอนุญาโตตุลาการจนกว่าคดีจะสิ้ นสุ ด
ค) วันที่ 4 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษากฏหมายและทนายความกับบริ ษทั แห่งหนึ่งเพื่อใช้ใน
งานบริ การให้คาํ ปรึ กษาและดําเนิ นงานด้านกฏหมายสําหรับคดีหมายเลขดําที่ 620/2559 ในชั้นศาลปกครอง
กลางและศาลปกครองสู งสุ ด เป็ นเงิน 1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั จ่ายค่าบริ การแล้วเป็ นเงิน
0.70 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559: 0.55 ล้ านบาท) ส่ วนที่เหลือจ่ายตามความคืบหน้าของงานตาม
สัญญา
ง) วันที่ 1 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม 2 ราย และว่าจ้างธนาคารแห่ งหนึ่ง
เพื่อดําเนิ นการบริ หารเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตามนโยบายการลงทุนของบริ ษทั และเพื่อดําเนิ นการรับฝาก
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการลงทุนในตราสารหนี้ ตามลําดับ โดยมีอายุสัญญา 1 ปี ต่ออายุได้อีกคราวละ 1 ปี โดย
อัตโนมัติ ซึ่ งบริ ษทั จ่ายค่าบริ หารกองทุนในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนที่คาํ นวณได้เป็น
รายวัน การชําระค่าธรรมเนี ยม บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมจะหักจากกองทุนเป็ นรายไตรมาส และ
บริ ษทั จ่ายค่าบริ การรับฝากทรัพย์สินในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ วันทําการสุ ดท้ายของสัปดาห์
และทุกวันสุ ดท้ายของเดื อน โดยคํานวณเป็ นรายสัปดาห์ การชําระค่าธรรมเนี ยม ธนาคารจะหักจากกองทุน
เป็ นรายไตรมาส ทั้งนี้คู่สญ
ั ญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งล่วงหน้า 60 วัน
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21

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ ได้ ถือปฏิบตั ิ
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตามปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ดังกล่าวที่ออกและปรั บปรุ งใหม่ เนื่ องจากยังไม่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ มาตรฐานที่ออกและปรั บปรุ งใหม่ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั ซึ่งมีผลบังคับใช้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2561 มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง
การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ น้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
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เรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2560)

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ

ผูบ้ ริ หารคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และ
ถื อปฏิบตั ิ โดยผูบ้ ริ หารพิจารณาถึ งผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ออกและ
ปรั บปรุ งใหม่ดังกล่ าวต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ซึ่ งคาดว่าไม่ มีผลกระทบที่ มีสาระสําคัญต่ อ
งบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
22

การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
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