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1. ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1 ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สถานะปั จจุบนั

ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
เว็บไซต์บริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
1.2 ข้อมูลทัวไปบริ
่
ษทั ในเครือ
ชื่อบริ ษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สถานะปั จจุบนั
ตัง้ สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
สัดส่วนการถือหุน้ ของไอทีวี

: บริ ษทั ไอที วี จากัด (มหาชน)
: เคยประกอบธุ รกิจ สถานี วิท ยุ โทรทัศ น์ ระบบยูเอชเอฟ (UHF) ภายใต้
สัญญาเข้าร่วมงานและดาเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ระบบ ยู เอช เอฟ
(สัญญาเข้าร่วมงานฯ) ในลักษณะ สร้าง-โอน-ดาเนินงานทีท่ ากับสานักงาน
ปลัด ส านั ก นายกรัฐ มนตรี (สปน.) ลงวัน ที่ 3 กรกฎาคม 2538 เป็ น
ระยะเวลา 30 ปี สิน้ สุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 โดยใช้ช่อื สถานีโทรทัศน์
ไอทีวี
: ตัง้ แต่วนั ที่ 7 มีนาคม 2550 เวลา 24.00 น. บริษทั จาเป็ นต้องหยุดการประกอบ
ธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี สืบเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ
ของ สปน. และต่อมา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมติให้
เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้นไป
: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 30 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
: 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

: บริ ษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จากัด
: ให้เช่าอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ผลิตรายการโทรทัศน์
ซือ้ /ขาย ลิขสิทธิ ์ภาพยนตร์ และจัดกิจกรรมการตลาดอืน่ ๆ
: หยุดการดาเนินธุรกิจ
: 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
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1.3 ผูถ้ อื หุน้
1.3.1 โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 10 รายแรกของบริษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน) ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่
15 มีนาคม 2561 จัดทาโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ปรากฎดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
GOLDMAN SACHS AND CO LLC
นายณฤทธิ ์ เจียอาภา
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ ผูฝ้ าก
UOB KAY HIAN (HONGKONG) LIMITED-Client Account
บริษทั แสงเอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
นายวินยั คล่องประกิจ
นายประเสริฐ โลหะวิบลู ย์ทรัพย์
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
17,482,400
1.45
14,785,990
1.23
10,000,000
0.83
8,171,300
0.68
7,060,000
0.59
6,895,000
0.57

1.3.2 กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโ่ี ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงานของ
บริษทั คือ บริษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) โดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ที่
ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละห้าของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ได้แก่
รายชื่อผู้ถือหุ้น(1)
Singtel Global Investment Pte. Ltd.(2)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด(3)

จานวน (หุ้น)
673,348,264
509,766,840
381,063,676

% ถือหุ้น
21.00
15.90
11.88

หมายเหตุ:
(1) รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่ าสุ ดวันที่ 17 สิงหาคม 2561 จัดท าโดย บริษัท
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (นายทะเบียนหลักทรัพย์)
(2) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็ นบริษทั ย่อยทางอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd.
(3) สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th
1.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ยังมีขาดทุนสะสม จานวน 7,522,015,831 บาท ซึ่งเป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับ ข้อ 42 ของบริษทั ระบุว่า ห้ามบริษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากกาไร
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2. รายละเอียดคณะกรรมการบริ ษทั
ชื่อ – สกุล

นายสมคิ ด หวังเชิ ดชูวงศ์
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 ครบวาระและ
ถูกเสนอกลับมาเป็ นกรรมการเป็ นครัง้ ที่ 5 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2561)
ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
61
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

ตาแหน่ ง
อายุ/ ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
เนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภาแห่งประเทศไทย
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program 50/2006
ประสบการณ์ ทางาน
2550 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บมจ.ไอทีวี
2539 – ปั จจุบนั
ทนายความ สานักงานกฎหมายสุวฒ
ั น์สมคิด
2534 – 2538
ทนายความ สานักกฎหมายอุดมวัฒนา
2532 – 2533
ทนายความ สานักกฎหมายและธุรกิจ ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์
2525 – 2531
ทนายความ สานักกฎหมาย วิคเคอรี่ ประพนธ์ ประมวลและสุธี
2523 – 2524
ทนายความ สานักกฎหมายเกรียงศักดิ ์และสัญญา
ประวัติการทาผิ ดทางกฎหมาย -ไม่ม-ี
ในระยะ 10 ปี ที่ ผ่านมา
ชื่อ - สกุล

นายสุพจน์ วาทิ ตต์พนั ธุ์
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
69
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

ตาแหน่ ง
อายุ/ ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ ทางาน
2560 – ปั จจุบนั
รองประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บมจ.ไอทีวี
2540 – 2553
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ านวยการ/รองกรรมการผูอ้ านวยการ ส่วนงานกฎหมาย
บริษทั แอดวานซ์อนิ โฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
2538 – 2540
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคดีและบังคับคดี บริษทั ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์
คอมมูนิเคชันส์
่ จากัด (มหาชน)
2524 – 2537
ทนายความ สานักงานธร์มสาร
ประวัติการทาผิ ดทางกฎหมาย -ไม่ม-ี
ในระยะ 10 ปี ที่ ผ่านมา
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ชื่อ - สกุล

นายสมบูรณ์ วงษ์วานิ ช
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2550 ครบวาระและ
ถูกเสนอกลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 5 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2559)
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
51
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

ตาแหน่ ง
อายุ/ ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program 75/2008
ประสบการณ์ ทางาน
2550 – ปั จจุบนั
กรรมการ บมจ.ไอทีวี
2550 – 2557
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอทีวี
2548 – 2549
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน บจ. บุญรอดเทรดดิง้ อินเตอร์เนชันแนล
่
2546 – 2548
รับจ้างอิสระในด้านบัญชีและธุรกิจ
2542 – 2546
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทัวไป
่ บจ. L.T.U. Apparels
2541 – 2542
Financial Controller บจ. ฟาติมาบรอดคาสติง้ อินเตอร์เนชันแนล
่
ประวัติการทาผิ ดทางกฎหมาย -ไม่ม-ี
ในระยะ 10 ปี ที่ ผ่านมา
ชื่อ - สกุล

นางรัตนาพร นามมนตรี
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2550 ครบวาระและ
ถูกเสนอกลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 5 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2560)

ตาแหน่ ง
อายุ/ ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

กรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
53
0.0575
-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ ทางาน
2550 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2548 – 2558
ประวัติการทาผิ ดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ ผ่านมา
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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
-ไม่ม-ี
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ชื่อ - สกุล

นายวุฒิพร เดี่ยวพานิ ช
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2551 ครบวาระและ
ถูกเสนอกลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 5 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2561)
กรรมการ
66
0.0124
-ไม่ม-ี

ตาแหน่ ง
อายุ/ ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Accreditation Program 75/2008
ประสบการณ์ ทางาน
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการ บมจ. ไอทีวี
2545 - ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ สมาคมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคไทย
2540 - ปั จจุบนั
นายกสมาคมสิทธิผบู้ ริโภค
กรรมการ บจ. วีคอมเทค
2534 - ปั จจุบนั
อุปนายกและกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมป์
2530 – 2540
กรรมการและผูจ้ ดั การทัวไป
่ บจ. วรจักรอินเตอร์เนชันแนล
่
2527 – 2530
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บจ. เจ็บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น (ประเทศไทย)
2524 – 2527
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บจ. ไซม์ดาร์บ้ี (ประเทศไทย)
2522 – 2524
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย หสน.บีกริมแอนด์โก
ประวัติการทาผิ ดทางกฎหมาย -ไม่ม-ี
ในระยะ 10 ปี ที่ ผ่านมา
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3. ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริ ษทั

รายชื่อ

ตาแหน่ ง
31 ธ.ค. 60

บริ ษทั ไอที วี จากัด (มหาชน)

บริ ษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จากัด

จำนวนหุน้ สำมัญ (หุน้ )

จำนวนหุน้ สำมัญ (หุน้ )

การเปลีย่ นแปลงในปี 2561

เพิม่ ขึน้

ลดลง

31 ธ.ค. 61

31 ธ.ค. 60

การเปลีย่ นแปลงในปี 2561

เพิม่ ขึน้

ลดลง

31 ธ.ค. 61

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

ประธานคณะกรรมการบริษทั

-

-

-

-

-

-

-

-

2. นายสุพจน์ วาทิตต์พนั ธุ์

รองประธานคณะกรรมการบริษทั

-

-

-

-

-

-

-

-

3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช

-

-

-

-

-

-

-

-

4. นางรัตนาพร นามมนตรี

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริษทั
กรรมการ

694,000

-

-

694,000

-

-

-

-

5. นายวุฒพิ ร เดีย่ วพานิช

กรรมการ

150,000

-

-

150,000

-

-

-

-
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4. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ได้เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561

รายชื่อ

จานวนครังการเข้
้
าร่วมประชุม/
จานวนครังประชุ
้
มทัง้ หมด

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

เข้า

4/4

2. นายสุพจน์ วาทิตต์พนั ธุ์

เข้า

4/4

3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช

เข้า

4/4

4. นางรัตนาพร นามมนตรี

เข้า

3/4

5. นายวุฒพิ ร เดีย่ วพานิช

เข้า

4/4

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ในปี 2561 เป็ นดังนี้

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

ค่าตอบแทนประจาปี 2561
(บาท)

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

ประธานคณะกรรมการบริษทั

960,000

2. นายสุพจน์ วาทิตต์พนั ธุ์

รองประธานคณะกรรมการบริษทั

840,000

3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช

กรรมการ

600,000

4. นางรัตนาพร นามมนตรี

กรรมการ

600,000

5. นายวุฒพิ ร เดีย่ วพานิช

กรรมการ

600,000

รวมทัง้ สิ้ น

3,600,000
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6. ปัจจัยความเสี่ยง และ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญ
บริษั ท ไอที วี จ ากัด (มหาชน) (บริษั ท ) เดิม ชื่อ บริษั ท สยามอิน โฟเทนเมนท์ จ ากัด ก่ อ ตัง้ เมื่อ วัน ที่
9 พฤษภาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท และเพิม่ ทุนเป็ น 1,000 ล้านบาทในปี เดียวกัน โดยกลุ่มบริษทั
สยามทีวแี อนด์คอมมิวนิเคชันส์
่ จากัด นาโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ าก สปน. ให้เป็ น
ผู้ ด าเนิ น งานสถานี โ ทรทัศ น์ ภ ายใต้ ส ัญ ญาเข้ า ร่ ว มงานและด าเนิ น การสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ร ะบบยู เอชเอฟ
(UHF – Ultra High Frequency) (สัญ ญาเข้า ร่ว มงานฯ) เป็ นระยะเวลา 30 ปี เริ่ม ออกอากาศอย่ า งเป็ นทางการ
เมื่อวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2539 ในปี 2541 ได้ เปลี่ย นชื่อบริษั ท เป็ น บริษั ท ไอทีวี จ ากัด (มหาชน) บริษั ท มีก าร
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ในระยะทีผ่ า่ นมา ดังนี้
ปี 2538
กลุ่มบริษทั สยามทีวแี อนด์คอมมิวนิเคชันส์
่ จากัด นาโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ได้รบั
อนุ มตั ิให้เป็ นผู้ด าเนินงานโครงการโทรทัศน์ ช่องใหม่ระบบยูเอชเอฟจาก สปน. โดยได้ก่ อตัง้ บริษัท
สยามอินโฟเทนเมนท์ จากัด เพือ่ ลงนามในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2538
ปี 2539

บริษั ท ได้ ด าเนิ น การจั ด ตั ง้ สถานี วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ แ ละได้ เริ่ม ออกอากาศอย่ างเป็ นทางการเมื่ อวัน ที่
1 กรกฎาคม 2539

ปี 2540

บริษัท ได้ติดตัง้ สถานี ส่งเพิ่มเติมที่อาคารเนชัน่ ถนนบางนา-ตราด และอาคารสิน สาทร ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริการในกรุงเทพฯและปริมณฑลบางส่วน
บริษั ท มีส ถานี ส่ งรวมทัง้ สิ้น 36 สถานี สามารถให้ บ ริก ารครอบคลุ ม พื้ น ที่บ ริเวณภาคกลางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยเพียงบางจังหวัดเท่านัน้ นอกจากนี้
บริษทั ได้แปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชน ให้เป็ นไปตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ และได้เปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็ น
บริษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2541
บริษทั ได้ตดิ ตัง้ สถานีส่งบนอาคารใบหยก 2 มีขนาดกาลังส่งออกอากาศสูงสุด 1,000 กิโลวัตต์ ให้บริการ
ในรัศมีป ระมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุ มพื้น ที่ท วั ่ กรุงเทพมหานคร ปริม ณฑล รวมทัง้ จังหวัด ใน
ภาคกลาง
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ ในเรื่องข้อจากัดการโอนหุ้นของบริษัท
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจากัด และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คูส่ ญ
ั ญาได้ลงนามแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาเข้าร่วมงานฯในเรือ่ งข้อจากัดการโอนหุน้ และการขยายเวลาชาระ
ผลตอบแทนงวดแรกในวันที่ 25 เมษายน 2543 ตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้จดั ตัง้ ขึน้ จนถึงวันทีม่ กี ารลงนาม
แก้ไขสัญญาดังกล่าว มีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และกรรมการของบริษทั หลายครัง้
ต่อมาในปลายเดือนมิ ถ นุ ายน 2543 บริษัทได้ปรับโครงสร้างหนี้ และโครงสร้างทุน โดยการเพิ่มทุนของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ( ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น
บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด(มหาชน) ) (“อินทัช”) จานวน 55 ล้านหุน้ ราคาหุน้ ละ 10 บาท รวมจานวน 550
ล้านบาท มีสดั ส่วนของทุนทีเ่ พิม่ แต่ละฝ่ าย จานวน 288.71 ล้านบาทและ 261.29 ล้านบาทตามลาดับ รวม
เป็ นทุนชาระแล้ว 1,550 ล้านบาท และได้มกี ารลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วลงเหลือ 387.5 ล้านบาท
18 กันยายน 2543 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 387.5 ล้านบาท เป็ น 4,500 ล้านบาท โดยมีทนุ ชาระแล้ว
4,250 ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2543 ได้มกี ารเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) และ อินทัชในราคาหุ้นละ 8.7692 บาท มีสดั ส่วนของทุนทีเ่ พิม่ แต่ละฝ่ าย จานวน 464.15
ล้านบาท และ 420.1 ล้านบาทตามลาดับ และต่อมาในเดือนธันวาคม 2543 ได้ขายหุน้ เพิม่ ทุนอีกครัง้ ให้แก่

ปี 2541

ปี 2542

ปี 2543

8

รายงานประจาปี 2561
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ อินทัชในราคาหุน้ ละ 8.7692 บาท มีสดั ส่วนของทุนทีเ่ พิม่ แต่ละ
ฝ่ าย จานวน 1,526.73 ล้านบาทและ 976.11 ล้านบาทตามลาดับ รวมเป็ นทุนชาระแล้วทัง้ สิน้ 4,250 ล้านบาท
1 กันยายน 2543 สถานีฯ ได้ขยายเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการเป็ น 24 ชัวโมง
่ นอกจากนี้ในปี 2543
บริษทั ได้ตดิ ตัง้ สถานีส่งเพื่อเสริมจุดบอดอีก 4 สถานีเพิม่ เติมจากสถานีเครือข่ายหลัก 36 สถานี รวมเป็ น
สถานีสง่ ทัง้ สิน้ 40 สถานี ครอบคลุมประชากรทีส่ ามารถรับชมได้ประมาณร้อยละ 97 ของประชากรทัง้ หมดใน
ประเทศไทย
ปี 2544

13 พฤศจิ กายน 2544 อินทัชได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
จานวน 106,250,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 10.6573 บาท รวมทัง้ ได้เสนอซื้อหุน้ สามัญของบริษทั จากผูถ้ อื หุน้
รายอื่นในราคาเดียวกัน เป็ นผลให้อนิ ทัชเป็ นผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ท่สี ุด ต่อมาทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่
1/2544 ได้ม ีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจากเดิม 10 บาทต่อหุ้น เป็ น 5 บาทต่อหุ้น ท าให้หุ้น
ทัง้ หมดของบริษทั เพิม่ เป็ น 1,200 ล้านหุน้ โดยเป็ นหุน้ ทีช่ าระแล้ว 850 ล้านหุน้

ปี 2545

27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2545 บริษทั เสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไป
่ จานวน 300 ล้านหุน้ ในราคา
หุน้ ละ 6 บาท และในวันที่ 13 มีนาคม 2545 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยทุนชาระแล้ว 5,750 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิ กายน 2545 ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อย คือ บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จากัด เพือ่ ประกอบธุรกิจให้
เช่าอุปกรณ์ ทใ่ี ช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และการถ่ ายภาพยนตร์ ผลิตรายการโทรทัศน์ ซื้อ/ขาย
ลิขสิทธิ ์ภาพยนตร์ และจัดกิจกรรมการตลาดอืน่ ๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท จานวน 10,000 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 100 บาท โดยบริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่คดิ เป็ นร้อยละ 99.93 ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด

ปี 2546

16 มกราคม 2546 เพิม่ ทุนในบริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จากัด จาก 1 ล้านบาท เป็ น 20 ล้านบาท โดยมีหนุ้
ทัง้ หมด 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท บริษทั ยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของผูถ้ อื หุน้
ทัง้ หมด
1 กุมภาพันธ์ 2546 บริษทั ย้ายสานักงานรวมทัง้ สตูดโิ อ จากอาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ไปยังอาคาร
ชินวัตรทาวเวอร์ 3 เพือ่ เป็ นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจให้มพี น้ื ทีส่ านักงานและสตูดโิ อเพิม่ ขึน้
26 กุมภาพันธ์ 2546 คณะกรรมการบริษทั อนุ มตั กิ ารออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน 60 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ รา
ไว้หุน้ ละ 5 บาท รวมมูลค่า 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP) ทาให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิม่ ขึน้ จาก 1,200
ล้านหุน้ มูลค่า 6,000 ล้านบาท เป็ น 1,260 ล้านหุน้ มูลค่า 6,300 ล้านบาท
16 ธันวาคม 2546 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนบริษทั เป็ น 7,800 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็ น 1,560 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จานวน 300 ล้านหุน้ จัดสรร
เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้กบั พันธมิตรร่วมทุน 2 ราย ได้แก่ นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ จานวน 150 ล้านหุน้
และบริษทั กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“กันตนา”) จานวน 150 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ น
เงินทัง้ สิน้ 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ความสาเร็จของแผนการขายหุน้ เพิม่ ทุนขึน้ อยู่กบั ผลการเข้ามา
ตรวจสอบ (Due Diligence) บริษทั ทัง้ นี้ หากกันตนาได้เข้าซือ้ หุน้ ดังกล่าวแล้ว กันตนารวมถึงครอบครัวกัลย์
จาฤก ตกลงทีจ่ ะไม่ผลิต และ/หรือ ไม่เป็ นเจ้าของ และ/หรือ ไม่จดั หารายการต่างๆ ให้กบั สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง
อืน่ ยกเว้นรายการเท่าทีม่ อี ยูเ่ ดิมกับสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง7และสถานีโทรทัศน์ในต่างประเทศ
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ปี 2547

19 มกราคม 2547 การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2547 มีมติอนุ มตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั
ในการจัดสรรหุน้ สามัญใหม่เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้กบั พันธมิตรร่วมทุนดังกล่าว
30 มกราคม 2547 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มคี าวินิจฉัยชีข้ าดข้อพิพาท ในประเด็นที่ สปน.ไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็ นเหตุให้บริษทั ได้รบั ผลกระทบและให้ สปน.ชดเชยความ
เสียหายให้กบั บริษทั โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้

ปี 2548

ปี 2549
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 ให้ สปน. ชดเชยความเสียหายโดยชาระเงินให้แก่บริษทั จานวน 20 ล้านบาท
 ให้ปรับลดผลประโยชน์ ตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคหนึ่งโดยในส่วนจานวน
เงินรับประกันผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ต่าให้ปรับลดจากเดิมลงเหลือปี ละ 230 ล้านบาท และ
ปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนเหลืออัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ
โดยเปรียบเทียบระหว่างจานวนเงินที่คานวณได้ตามอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ กับเงินประกันผลประโยชน์ ตอบแทนขัน้ ต่า จานวนใดมากกว่าให้ชาระ
ตามจานวนทีม่ ากกว่านัน้ ทัง้ นี้ นับแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2545 เป็ นต้นไป
 ให้ สปน. คืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ต่าทีบ่ ริษทั ได้ชาระ โดยมีเงือ่ นไขในระหว่างพิจารณา
ข้อพิพาทนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 จานวน 800 ล้านบาท โดยคืนให้แก่บริษัทจานวน 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
31 ตุ ล าคม 2548 จากข้อตกลงในวัน ที่ 26 พฤศจิกายน 2547 นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ และบริษัท
กันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ไม่สามารถบรรลุข ้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่ได้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2547
22 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั จัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนใหม่ ชื่อบริษทั มีเดีย
คอนเน็ คซ์ จ ากัด (Media Connex Co., Ltd.) เพื่อให้บริการสื่อโฆษณาและผลิ ตเนื้ อหา (content) ผ่ าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็ น 5,000,000 หุน้ หุน้ ละ 10 บาท มีผรู้ ่วมทุน คือ
บริษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน) ลงทุนร้อยละ 60 บริษทั ซี เอ โมบาย ลิมเิ ต็ด (CAM) ประเทศญี่ป่ ุน ลงทุน
ร้อยละ 25 และมิตซุย แอนด์ โค ลิมเิ ต็ด (MITSUI) ประเทศญีป่ ่ ุน ลงทุน ร้อยละ 15 จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
ในเดือนมกราคม 2549 บริษทั ร่วมทุนดังกล่าวจะนาทรัพยากรทีม่ อี ยู่ของบริษทั ไปขยายต่อธุรกิจ โดยอาศัย
ผูร้ ว่ มทุนจากประเทศญีป่ ่ ุนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีและการให้บริการด้านการตลาดรูปแบบใหม่ๆ
ผ่านสือ่ โฆษณาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
23 มกราคม 2549 บริษทั รับทราบการขายหุน้ สามัญของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของอินทัช ในฐานะทีอ่ นิ ทัช
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ซึง่ ถือหุน้ อยูค่ ดิ เป็ นร้อยละ 52.93 ของทุนชาระแล้วของบริษทั โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ของอินทัช ได้ขายหุ้นอินทัชให้แก่บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด (ซีดาร์) และบริษัท แอสเพน
โฮลดิ้งส์ จากัด (แอสเพน) อย่างไรก็ตาม ซีดาร์ และ แอสเพน ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
ไม่ ต้ องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพ ย์ท ัง้ หมดของกิจการของบริษัท ตามที่ก าหนดใน ข้อ 8 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี าร
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ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (Chain Principle) เนื่องจาก คณะอนุ กรรมการวินิจฉัยการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพือ่ ครอบงากิจการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ซีดาร์ และ แอสเพน มิได้มคี วามประสงค์ทจ่ี ะ
ได้มาซึง่ ทัง้ หลักทรัพย์ของบริษทั รวมถึงกรณีทบ่ี ริษทั เป็ นทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่เป็ นสาระสาคัญของอินทัช
9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษาเพิกถอนคาชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการฉบับ
ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทัง้ ฉบับ
7 มิ ถ ุนายน 2549 บริษัทได้ย่นื คาอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้ม ีคาตัดสิน กรณี ข ้อพิพาทใน
ประเด็นที่ สปน.ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็ นเหตุให้บริษทั ได้รบั ผลกระทบ
และให้ สปน.ชดเชยความเสียหายให้กบั บริษทั
13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาเพิกถอนคาชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ฉบับลง
วันที่ 30 มกราคม 2547 ทัง้ ฉบับ เนื่องจากมีคาวินิจฉัยว่าเงือ่ นไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ ไม่ได้
ผ่านการนาเสนอคณะรัฐมนตรี จึงไม่มผี ลผูกพัน และมีผลให้คาชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการถูกยกเลิก
ไป บริษัทจึงต้องกลับไปปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิมตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5
วรรคหนึ่ง ในเรื่องการชาระค่าตอบแทนให้ สปน. โดยรับประกันผลประโยชน์ ตอบแทนขัน้ ต่าปี ละ 1,000
ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 44 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษี แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่าและมีผล
ให้บริษัทต้องกลับไปปฏิบ ัติตามข้อ 11 วรรคหนึ่ งที่กาหนดให้รายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์
จะต้องรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทัง้ หมดและระยะเวลาระหว่างเวลา 19.00 - 21.30
น. จะต้องใช้สาหรับรายการข่าวสารคดี และสารประโยชน์ เท่านัน้ โดยบริษทั ได้เริม่ ใช้ผงั รายการทีเ่ ป็ นไป
ตามเงือ่ 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 ต่าตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ สาหรับ ปี 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 พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
15 ต่อปี โดยคานวณเป็ นรายวันตามจานวนวันทีช่ าระล่าช้า
3. ให้บริษทั ชาระค่าปรับผังรายการในอัตราร้อยละ 10 ของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการที่ สปน. จะได้รบั ใน
ปี นัน้ ๆ โดยคิดเป็ นรายวัน ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 วรรคสอง จากกรณีทบ่ี ริษทั ดาเนินการ
เรื่องผังรายการไม่เป็ นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม
2549 ซึง่ สปน. ได้เรียกร้องมาเป็ นจานวนเงิน 97,760 ล้านบาท (บริษทั ได้ดาเนินการปรับผังรายการ
ตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตัง้ แต่วนั ที่ 14 ธันวาคม 2549)
ทัง้ นี้ สปน. แจ้งว่าหากบริษทั ไม่ชาระเงินจานวนดังกล่าวภายใน 45 วัน นับตัง้ แต่ได้รบั หนังสือแจ้ง (วันที่
15 ธันวาคม 2549) สปน.จะดาเนินการตามข้อกาหนดในสัญญาเข้าร่วมงานฯ และข้อกฎหมายต่อไป
21 ธันวาคม 2549 บริษทั มีหนังสือถึง สปน.โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. บริษทั ได้ดาเนินการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 เรียบร้อยแล้วตัง้ แต่วนั ที่
14 ธันวาคม 2549 เป็ นต้นมา
2. บริษัทมิได้ผดิ นัดชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการตามที่อา้ งถึง เนื่องจากบริษทั ได้ชาระค่าอนุ ญาตให้
ดาเนินการรายปี จานวน 230 ล้านบาท โดยเป็ นการปฏิบตั ิตามคาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ
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ซึ่งคาชี้ขาดดังกล่าวมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ทัง้ สองฝ่ ายตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15
ดังนัน้ บริษัทจึงไม่มภี าระดอกเบี้ยของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างดังกล่าวในช่วงระยะเวลา
ตัง้ แต่อนุญาโตตุลาการชีข้ าดจนถึงวันทีศ่ าลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษา
3. บริษทั ไม่เห็นพ้องกับ สปน.กรณีทต่ี อ้ งจ่ายค่าปรับจานวน 97,760 ล้านบาท และการกาหนดให้บริษทั
ชาระค่าปรับดังกล่าวภายใน 45 วัน ด้วยเหตุผลดังนี้
3.1 บริษัทมิได้ปฏิบตั ิผดิ สัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจากบริษัท ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
ข้อ 15 ซึ่งกาหนดว่า “ให้คาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ
“ทัง้ สองฝ่ าย” และ ข้อ 30 วรรคท้ายของข้อบังคับสานักงานศาลยุตธิ รรมและมาตรา 70 วรรค 2
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ จ ัด ตั ง้ ศาลปกครองและวิ ธี พ ิ จ ารณาคดี ป กครอง พ .ศ. 2542 ดั งนั ้น
การดาเนิ นการปรับผังรายการตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 จึง
เป็ นการกระทาโดยชอบตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ และกฎหมายแล้ว
3.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการน าข้อพิพาทเสนอต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการและให้วินิ จฉัย
ชีข้ าดตามทีก่ ล่าวมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่าบริษทั เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ สิทธิของ
สปน. ในการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ควรจะเกิดภายหลังจากทีก่ ระบวนการยุตธิ รรมดาเนิน
จนถึงทีส่ ดุ แล้ว
3.3 ศาลปกครองได้จดั ท าเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครัง้ ที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม
2549 ระบุถงึ คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษทั โดยมีขอ้ ความตอนหนึ่งระบุว่า “กรณี
เกีย่ วกับค่าปรับคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ต้องว่ากล่าวกันเอง หากตกลงไม่ได้ต้องเสนอข้อพิพาท
ตามวิธกี าร ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ”
3.4 ดอกเบี้ยและค่าปรับจากการดาเนินการปรับผังรายการนัน้ ยังไม่มขี อ้ ยุติ เนื่องจากไม่ใช่ประเด็น
พิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนัน้ หากคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ
มีขอ้ ขัดแย้งและไม่สามารถทาความตกลงกันได้กจ็ ะต้องเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ
โดยเป็ นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ซึ่งกาหนดว่า “หากมีขอ้ พิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ
อันเกี่ยวเนื่ องกับสัญญาเข้าร่วมงานฯ ระหว่าง สปน. กับผู้เข้าร่วมงาน (บริษัท) คู่สญ
ั ญาเข้า
ร่วมงานฯ ตกลงแต่งตัง้ คณะอนุ ญาโตตุลาการทาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดยคาตัดสินของ
คณะอนุญาโตตุลาการเป็ นทีส่ ดุ และผูกพันคูส่ ญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ทัง้ สองฝ่ าย”
บริษทั และทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั เห็นว่าการคานวณค่าปรับจากการปรับผังรายการตาม
วิธขี องสปน.ดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ ของสัญญาเข้าร่วมงานฯ ซึ่งหากบริษทั
เข้าข่ายจะต้องเสียค่าปรับ การคิดคานวณค่าปรับ ควรจะเป็ นจานวนเงินในอัตราไม่เกินกว่ า
274,000 บาทต่อวัน มิใช่ 100 ล้านบาทต่อวันตามที่ สปน.กล่าวอ้าง ดังนัน้ หากบริษทั จะต้องมี
ภาระค่าปรับโดยนับตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ปฏิบตั ติ ามคาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการจนถึงวันที่
ศาลปกครองสูงสุดมีคาตัดสินตามที่ สปน.กล่าวอ้าง (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที1่ 3
ธันวาคม 2549) การคิดคานวณค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ควรจะเกินไปกว่าจานวน 268
ล้านบาท มิใช่ 97,760 ล้านบาท
ส าหรับกรณี ท่ี สปน. เรียกร้องดอกเบี้ยของค่ าอนุ ญ าตให้ด าเนิ น การส่ วนต่ าง บริษัท และ
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท มีความเห็นว่า ในช่วงระหว่างระยะเวลาที่บริษัท ได้ปฏิบ ัติตาม
คาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ บริษัทไม่มหี น้ าทีใ่ นการต้องชาระ และบริษัทไม่ได้ผดิ นัด
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การชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการ เนื่องจากบริษทั ได้ชาระค่าอนุญาตให้ดาเนินการรายปี จานวน
230 ล้านบาทตามคาชีข้ าดคณะอนุ ญาโตตุลาการ ซึง่ ผูกพันทัง้ สองฝ่ ายในช่วงเวลาทีค่ าชีข้ าดยัง
มีผลบังคับใช้อยู่โดยทีบ่ ริษทั มิได้ผดิ นัดชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการและ/หรือชาระค่าอนุ ญาต
ให้ด าเนิ นการให้แก่ สปน. ล่ าช้า อีกทัง้ สปน. ยังไม่เคยใช้ส ิทธิเรียกร้องทางศาลในการขอ
คุม้ ครองเพื่อระงับมิให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามคาชี้ขาดของอนุ ญาโตตุลาการในช่วงเวลาดังกล่าวแต่
ประการใด ดังนัน้ บริษทั จึงไม่มภี าระดอกเบี้ยของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างในระหว่างที่
คาชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายอยู่ อีกทัง้ คาพิพากษาของศาล
ปกครองกลางทีม่ คี าสังให้
่ เพิกถอนคาชี้ขาดของอนุ ญาโตตุลาการยังไม่มผี ลบังคับ เนื่องจากยัง
อยู่ในระหว่ างที่บ ริษัท ยื่นอุ ทธรณ์ ต่ อศาลปกครองสูงสุ ด และศาลปกครองสูงสุ ดยังไม่ ม ีค า
พิพากษาในขณะนัน้
20 ธันวาคม 2549 บริษทั มีเดีย คอนเน็คซ์ จากัด ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่จากจานวน
3 ราย เหลือ 2 ราย ได้แก่ บริษัทและมิตซุย แอนด์ โค ลิมเิ ต็ด (MITSUI) ประเทศญี่ป่ ุน โดยสัดส่วนการ
ถือหุน้ เป็ นร้อยละ 60 และ ร้อยละ 40 ตามลาดับ
ปี 2550

4 มกราคม 2550 บริษทั ได้ย่นื ข้อพิพาทเรือ่ งค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่าอนุ ญาตให้
ดาเนินการส่วนต่างต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ส่วนเรือ่ งค่าอนุญาตให้
ดาเนินการส่วนต่างจานวน 2,210 ล้านบาทนัน้ เพื่อเป็ นการประนีประนอมให้การดาเนินการตามสัญญาเข้า
ร่วมงานฯ เป็ นไปโดยราบรื่น และมิให้ สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ อันจะมีผลกระทบต่อกิจการของ
บริษทั บริษทั จึงได้ตดั สินใจเสนอเงือ่ นไขขอประนีประนอมโดยเสนอแนวทางการจ่ายเงิน 2,210 ล้านบาท
หลายแนวทาง โดยทุกแนวทางมีเงื่อนไขให้ สปน.เข้าร่วมกันยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
เพื่อให้มคี าวินิจฉัยชี้ขาดกรณีค่าปรับและดอกเบี้ยค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่าง ซึ่ง สปน.ได้ปฏิเสธ
เงือ่ นไขการให้สถาบันอนุ ญาโตตุลาการชีข้ าดหนี้ และปฏิเสธแนวทางการชาระเงินค่าอนุญาตให้ดาเนินการ
ดังกล่าวทุกแนวทางในการประชุมร่วมกันเมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2550
2 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้มหี นังสือขอความเป็ นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และเสนอแนวทาง
การประนีประนอมในการแก้ปัญหาข้อพิพาท โดยเสนอให้ สปน.รับชาระเงินค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วน
ต่างจานวน 2,210 ล้านบาท และมีเงือ่ นไขขอให้ สปน.ดาเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการกรณี
ค่าปรับและดอกเบีย้ ตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15
13 กุมภาพันธ์ 2550 สปน. ได้มหี นังสือปฏิเสธข้อเสนอขอประนีประนอมของบริษัทดังกล่าวอย่างเป็ น
ทางการอีกครัง้ หนึ่ง ดังนัน้ นับแต่วนั ที่ สปน. มีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอของบริษทั บริษทั จึงไม่มภี าระผูกพัน
ใดๆ ในข้อเสนอของบริษทั ทีม่ ตี ่อ สปน.อีกต่อไป ทัง้ นี้ เป็ นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ ต่อมา ศาลปกครองกลางได้ม ีคาสังให้
่ จ าหน่ ายคดีหมายเลขด าที่ 640/2550 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2550 โดยศาลปกครองกลางได้วินิ จฉั ยว่า ประเด็นที่ สปน. อ้างว่ า บริษัทยอมรับว่ าเป็ นหนี้
ค่าอนุญาตให้ดาเนินการค้างชาระอยู่จานวน 2,210 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ รับฟั งไม่ได้เพราะเป็ นข้อเสนอ
ทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายแนวทางซึ่งยังไม่เป็ นที่ยุตจิ งึ ถือเป็ นข้อพิพาททีต่ ้องนาเข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
20 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้ย่นื คาร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสังก
่ าหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุม้ ครองเพือ่ บรรเทาทุกข์ชวคราวเป็
ั่
นกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเด็น ดังนี้
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1. บริษทั ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสังระงั
่ บการใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน. ในกรณี
ทีบ่ ริษัทยังมิได้ชาระค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่าส่วนต่างจานวนประมาณหนึ่ง
แสนล้านบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะได้มคี าชีข้ าดและข้อพิพาทดังกล่าวถึงทีส่ ดุ ตามกฎหมาย
2. บริษทั ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสังก
่ าหนดระยะเวลาเพือ่ ให้บริษทั ชาระค่าอนุญาตให้ดาเนินการ ส่วน
ต่างจานวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่ สปน.ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลได้มคี าสังในเรื
่ อ่ งนี้
21 กุมภาพันธ์ 2550 ศาลปกครองกลางมีคาสังไม่
่ รบั คาร้องขอให้ศาลกาหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวและค
ั่
าร้องขอไต่สวนฉุ กเฉิน โดยมีขอ้ วินิจฉัยว่าไม่มเี หตุอนั สมควรที่
ศาลจะมีคาสังก
่ าหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุ้มครองประโยชน์ ของบริษัท ขณะดาเนินการ ซึ่งคาสังศาล
่
ปกครองกลางดังกล่าวให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ โดยบริษทั ไม่อาจอุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวได้
7 มีนาคม 2550 สปน.มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ และแจ้งให้บริษทั ดาเนินการชาระหนี้ และ
ส่งมอบทรัพย์สนิ ที่บริษัทมีไว้ใช้ในการดาเนินกิจการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ คืนให้แก่ สปน. ภายใน
เวลาที่ สปน. กาหนดตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ( 24.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม
2550) ซึ่งการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวเป็ นเหตุให้บริษัทจาเป็ นต้องหยุดการดาเนินธุรกิจ
สถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอชเอฟนับแต่นนั ้ มา
28 มี นาคม 2550 บริษทั ได้มหี นังสือถึง สปน. โดยได้โต้แย้งว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ
สปน. และการเรียกร้องให้บริษทั ต้องชาระหนี้จานวนกว่าแสนล้านบาทให้แก่ สปน. ซึ่ง สปน.นามาเป็ น
เหตุบอกเลิกสัญญา เข้าร่วมงานฯ นัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจากบริษทั
มิได้กระทาการใดๆ ซึ่งเป็ นการผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ บริษัทมิได้เห็นด้วยกับการบอกเลิกสัญญาเข้า
ร่วมงานฯ อันเป็ นการกระทาอันไม่ชอบดังกล่าว และโดยทีก่ ารบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน.
เป็ นการกระทาซึ่งเป็ นเหตุให้กิจการของบริษัท ได้รบั ความเสียหาย สปน. จึงต้องรับผิดแก่บริษัท และ
บริษทั ได้สงวนสิทธิในการดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
30 มี นาคม 2550 สปน.ได้ย่นื ฟ้ องคดีต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขด าที่ 640/2550 เรียกร้องให้
บริษัทช าระหนี้ ท่กี ล่ าวอ้าง ได้แก่ ค่ าอนุ ญาตให้ด าเนิ นการส่วนต่างจานวน 2,210 ล้านบาท และค่ า
อนุ ญาตให้ดาเนินการงวดที่ 12 จานวน 677 ล้านบาท ( นับจากวันทีค่ ณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาชี้ขาด
จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550 ) ค่าดอกเบี้ยร้อยละ15 ของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างจานวน 562
ล้านบาท (นั บ จากวันที่คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการมี ค าชี้ขาดจนถึงวัน ที่ฟ้ องคดีว ัน ที่ 30 มีนาคม 2550)
ค่าปรับผังรายการจานวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สนิ ส่งมอบไม่ครบจานวน 656 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีส่ ง่ มอบไม่ครบนับแต่วนั ฟ้ องจนกว่าจะชาระ
เงินเสร็จสิน้ ซึ่งกรณีมูลค่าทรัพย์สนิ ทีส่ ่งมอบไม่ครบเป็ นประเด็นใหม่ท่ี สปน. ไม่เคยเรียกร้องให้บริษัท
ชาระหนี้มาก่อน รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 101,865 ล้านบาท
24 เมษายน 2550 บริษทั ยื่นคาร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้แต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการแทน สปน. และ
ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาบังคับให้ สปน.ด าเนิ นการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการตามสัญญา
เข้าร่วมงานฯ
8 พฤษภาคม 2550 บริษัทยื่นคาฟ้ องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดาที่ 910/2550 กรณี
สปน.ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา จนเป็ นเหตุให้บริษัท
ได้รบั ความเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ล้านบาท
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9 พฤษภาคม 2550 บริษทั ยื่นคาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดา
ที่ 46/2550 ให้คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาวินิจฉัยชี้ขาดกรณี สปน.ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ และความไม่ถูกต้องในการเรียกร้องให้บริษทั ชาระค่า
ส่วนต่าง ดอกเบี้ย ค่าปรับมูลค่าทรัพย์ส ินที่ส่งมอบไม่ครบ และบริษัท ขอเรียกค่าเสียหายจาก สปน.
จ านวน 21,814 ล้านบาท พร้อมทัง้ ขอให้ชดเชยความเสียหายโดยให้บ ริษัท ได้ กลับเข้าด าเนิ นการ
สถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟต่อไปจนครบอายุตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
16 พฤษภาคม 2550 บริษัทยื่นคาร้องขอแก้ไขคาเสนอข้อพิพาททีไ่ ด้ย่นื เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550
ทัง้ ฉบับ โดยขอยืน่ คาเสนอข้อพิพาทฉบับใหม่
30 พฤษภาคม 2550 คดีหมายเลขดาที่ 910/2550 ซึง่ บริษทั เป็ นผูฟ้ ้ องคดีประเด็นที่ สปน. ไม่นาข้อ 5
วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคาสังไม่
่ รบั คาฟ้ องไว้พจิ ารณาเนื่องจาก
เกินกว่าอายุความ 10 ปี (สัญญาเข้าร่วมงานฯ มีผลผูกพันตัง้ แต่ 3 กรกฎาคม 2538)
22 มิ ถ นุ ายน 2550 ศาลปกครองกลางมีคาสังให้
่ จ าหน่ ายคดีหมายเลขด าที่ 640/2550 ที่ สปน. เป็ น
ผูฟ้ ้ องคดี เรียกร้องให้ บริษทั ชาระหนี้ทก่ี ล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุญาตให้ดาเนินการส่วนต่างดอกเบีย้ ร้อยละ
15 ของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่าง ค่าปรับผังรายการ และมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ส่งมอบไม่ครบ รวม
ทัง้ สิน้ 101,865 ล้านบาทเพื่อให้ค่สู ญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ไปดาเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการตามทีก่ าหนด
ไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ
10 กรกฎาคม 2550 ศาลปกครองกลาง ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ นายวิชช์ จีระแพทย์ เป็ นอนุ ญาโตตุลาการฝ่ าย
สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 และให้ดาเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณี
ข้อพิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ยตามข้อพิพาทหมายเลขที่ 1/2550
ต่อไป
11 กรกฎาคม 2550 บริษทั ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีคาสังไม่
่ รบั ฟ้ องคดี
หมายเลขด าที่ 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขดาที่ 910/2550 เป็ นคดีท่บี ริษัทเป็ น
ผูฟ้ ้ องคดีประเด็นที่ สปน.ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจนเป็ นเหตุให้บริษัท
ได้รบั ความเสียหาย)
24 กรกฎาคม 2550 สปน.ยื่นอุทธรณ์ คาสังของศาลปกครองกลางที
่
ต่ ดั สินให้จาหน่ ายคดีหมายเลขดาที่
640/2550 ต่อศาลปกครองสูงสุด และยื่นคาร้องขอคุม้ ครองชัวคราวให้
่
หยุดกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ
เพือ่ รอคาสังของศาลปกครองสู
่
งสุด
17 สิ งหาคม 2550 สปน.ยื่นอุทธรณ์คาสังของศาลปกครองกลางที
่
ไ่ ด้มคี าสังแต่
่ งตัง้ นายวิชช์ จีระแพทย์
เป็ นอนุ ญ าโตตุ ลาการแทน สปน. ในข้อพิพ าทหมายเลขด าที่ 1/2550 และอุ ทธรณ์ ค ัด ค้านค าสัง่ ให้
ดาเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการในกรณี ขอ้ พิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการ
ส่วนต่างและดอกเบีย้ ตามข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ต่อไป
29 ตุลาคม 2550 บริษทั ยื่นคาร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสังก
่ าหนดมาตรการคุม้ ครองเพื่อบรรเทา
ทุกข์ช วคราวฉุ
ั่
กเฉิ น เพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย มีผลใช้บ ังคับก่ อนมีคาพิพากษาในคดีของบริษัท เนื่ องจากคณะรัฐมนตรีได้ม ีมติอนุ ม ัติ
หลักการร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 และจะนาเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ในวันที่ 31 ตุ ลาคม 2550 โดยบริษัทได้ให้เหตุผลในคาร้องว่า หากร่างพระราชบัญญัติด ังกล่ าวผ่าน
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การพิจารณาและมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายแล้ว จะมีผลให้คาวินิจฉัยของคณะอนุ ญาโตตุลาการ หรือ
คาพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาท หรือคดีระหว่างบริษัทกับ สปน. ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31
ตุลาคม 2550 ที่เกีย่ วกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษทั ซึ่งบริษทั ได้เรียกร้องให้ สปน. ชดใช้
ค่าเสียหายให้บริษัทโดยการอนุ ญาตให้บริษทั กลับเข้าดาเนินการสถานีโทรทัศน์ ระบบยูเอชเอฟ โดยใช้
คลื่นความถีแ่ ละทรัพย์สนิ อุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกาหนดระยะเวลาในสัญญาเข้าร่วมงานฯ
เดิม ไม่อาจมีผลบังคับได้อกี ต่อไป เนื่องจากบรรดาทรัพย์สนิ ต่างๆ รวมถึงสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพัน
ของบริษั ท ตามสั ญ ญาเข้ า ร่ ว มงานฯ จะตกเป็ นของรัฐ ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แห่ ง ร่ า ง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว บริษทั จึงขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินและมีคาสังให้
่ ระงับหรือ
หามาตรการหยุดดาเนินการหรือหยุดการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัตอิ งค์การ กระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้สภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาโดยเร่งด่วน ตามแต่วธิ กี ารที่
ศาลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ หรือศาลปกครองกลางจะมีคาสังเป็
่ นอย่างอืน่
30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางมีคาสังไม่
่ รบั คาร้องขอคุ้มครองฉุ กเฉินดังกล่าวของบริษัทโดยให้
เหตุผลว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว เป็ นการกระทาในหน้าทีข่ องสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติซ่ึงเป็ นการใช้อานาจทางนิ ติบ ัญญัติตามรัฐธรรมนู ญ มิใช่การใช้อานาจทางปกครอง จึงไม่ม ี
เหตุ ผลอันควรและเพียงพอที่ศาลจะมีคาสังระงั
่ บการด าเนิ นการของสภานิ ติบ ัญญัติแห่งชาติได้ และ
ปั จจุบนั ข้อพิพาทนัน้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุ ญาโตตุลาการ จึงไม่มเี หตุผลสมควรทีศ่ าล
ปกครองกลางจะมีคาสังก
่ าหนดมาตรการคุม้ ครองตามทีบ่ ริษทั ร้องขอมาได้
31 ตุลาคม 2550 ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ดังกล่ าวได้ผ่านการอนุ ม ตั ิจากสภานิ ติบ ัญญัติแห่งชาติ และอยู่ระหว่างการออกประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้มผี ลบังคับใช้ต่อไป
14 พฤศจิ กายน 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าสังยื
่ นยันตามศาลปกครองกลาง โดยแต่งตัง้ นายวิชช์
จีระแพทย์ เป็ นอนุ ญาโตตุลาการฝ่ าย สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ดังนัน้ ข้อพิพาทเรื่อง
ค่าปรับ ค่าอนุ ญาตให้ดาเนิ นการส่วนต่าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 จึงต้อง
ดาเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดีหมายเลขดาที่ 910/2550 ศาลปกครองสูงสุด
ได้มคี าสังเช่
่ นเดียวกับศาลปกครองกลางโดยไม่รบั พิจารณาคาอุทธรณ์ ในคดีท่บี ริษัท ฟ้ องกรณี สปน.
ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนลงนามสัญญาร่วมงานฯ เพราะเหตุขาดอายุความ
19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าสังยื
่ นยันตามศาลปกครองกลางโดยมีคาสังให้
่ จาหน่ ายคดี
หมายเลขดาที่ 640/2550 ซึ่ง สปน.เป็ นผูฟ้ ้ องคดีฟ้องให้บริษทั ชาระหนี้ทก่ี ล่าวอ้างจานวน 101,865 ล้าน
บาท ดังนัน้ ข้อพิพาทเรือ่ งภาระหนี้ อันประกอบด้วย ค่าปรับ ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่าง ดอกเบี้ย
และมูลค่าทรัพย์สนิ ส่งมอบไม่ครบ และการบอกเลิกไม่ชอบ ตามข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 และ
ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 จึงต้องดาเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป
ปี 2551
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15 มกราคม 2551 พระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้ม ี
การประกาศใช้ในราชกิจจานุ เบกษาและมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายแล้ว มีผลให้คาวินิ จฉัยของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการหรือคาพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรือคดีระหว่างบริษทั กับ สปน. ทีเ่ กิดขึน้
หลังจากวัน ที่ 15 มกราคม 2551 ที่เกี่ย วกับข้อเรียกร้องค่ าเสียหายข้อหนึ่ งของบริษัท ซึ่งบริษัท ได้
เรียกร้องให้ สปน. ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษทั โดยการอนุ ญาตให้บริษทั กลับเข้าดาเนินการสถานีโทรทัศน์
ระบบยูเอชเอฟ โดยใช้คลื่นความถีแ่ ละทรัพย์สนิ อุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกาหนดระยะเวลา

รายงานประจาปี 2561
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.ชดเชยค่าเสียหายโดย
ช าระคืนเป็ นเงินสดหรือการขอชดเชยโดยวิธีอ่นื ให้แก่ บริษัท ยังคงมีผลทางกฎหมายอยู่ หากคณะ
อนุโตตุลาการมีคาวินิจฉัยชีข้ าดตามทีบ่ ริษทั เรียกร้อง
2 เมษายน 2551 คณะกรรมการของบริษทั มีมติ ให้บริษทั มีเดีย คอนเน็คซ์ จากัด ลดทุนจดทะเบียน 3
ใน 4 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด เป็ นจานวนรวมสุทธิ 37.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
(ชาระเต็มมูลค่า) เหลือ 12.50 ล้านบาท โดยเป็ นการลดจานวน หุ้นลงจากเดิม 5,000,000 หุ้น คงเหลือ
1,250,000 หุน้ โดยมีมลู ค่าหุน้ ละ 10 บาทเท่าเดิม
30 ตุลาคม 2551 สปน.ได้ย่นื คาร้องเลขที่ ค 9/2551 ขอคุ้มครองชัวคราวต่
่
อศาลปกครองกลาง โดย
ร้องขอให้ศาลปกครองกลาง มีคาสังห้
่ ามไม่ให้บริษทั ซึง่ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ ดังกล่าว ในปั จจุบนั
กระทานิตกิ รรมใดๆ เกีย่ วกับทีด่ นิ ทีอ่ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
โฉนดที่ดินที่ 25168 และ 29554 ก่อนข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 จะมีคาชี้ขาดและถึงที่สุด และ
ขอให้ม ีคาสังแจ้
่ งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ห้ามจดทะเบียนสิทธิและนิ ติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน ดังกล่ าวไว้ช วั ่ คราวก่ อนมีค าชี้ขาดข้อพิพ าท
โดยกล่าวอ้างสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 1.1 วรรคสอง ที่กาหนดเงื่อนไขไว้ว่า “ที่ดนิ อาคาร อุปกรณ์ ใน
การดาเนินการ และทรัพย์สนิ อื่นใดทีผ่ เู้ ข้าร่วมงานได้ดาเนินการจัดหาหรือได้มาหรือมีไว้เพื่อดาเนินการ
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันลงนามในสัญญาให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของ สปน.
นับแต่วนั ทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ เสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้ หรือได้จดั หามาโอกาสแรก แต่ไม่ชา้ กว่าวันเริม่
ดาเนิ นการ ทัง้ นี้ สปน.ตกลงให้ผู้เข้าร่วมงานมีสทิ ธิและหน้ าที่ในการครอบครองและใช้สอยทรัพย์ส ิน
ดังกล่าวในการดาเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ภายใต้เงือ่ นไขของสัญญานี้”
3 กันยายน 2551 คณะกรรมการของบริษทั มีมติให้ เลิกกิจการบริษทั มีเดีย คอนเน็คซ์ จากัด
25 พฤศจิ กายน 2551 บริษทั ได้คดั ค้านคาร้องคาร้องหมายเลข ค 9/2551 ดังกล่าวโดยให้ขอ้ เท็จจริงว่า
สปน. เป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ก่อ นครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยที่บริษัท มิได้
ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา การบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของผูร้ อ้ ง เป็ นการบอกเลิกสัญญาโดยมีเจตนาทีจ่ ะ
เข้ายึดและครอบครองการดาเนินการสถานีโทรทัศน์ แทนบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เจตนาของ
ผูร้ อ้ งไม่สจุ ริต เป็ นการบอกเลิกสัญญาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงถือได้ว่า สปน.เป็ นฝ่ ายปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
ก่อน ผลของการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบย่อมทาให้ค่สู ญ
ั ญากลับคืนสู่ฐานะเดิม ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 ย่อมถือเสมือนว่าคู่สญ
ั ญามิได้ทาสัญญากันมาตัง้ แต่แรก สปน. ไม่อาจ
กล่าวอ้าง หรืออาศัยเอาข้อกาหนด ข้อตกลง รายละเอียด ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ ที่ สปน.เป็ นฝ่ ายบอก
เลิกสัญญามาเรียกร้องให้ผคู้ ดั ค้านปฏิบตั ติ ามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ได้อกี ต่อไป อีกทัง้ สัญญาเข้าร่วมงานฯ
ก็ม ิได้ม ีข ้อยกเว้นไว้ในกรณี ท่ีเมื่อสัญญาเลิกกันแล้วไม่ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม ดังนัน้ สปน.จึงไม่อาจ
กล่าวอ้างสัญญาทีเ่ ลิกกันแล้วมาเรียกร้องให้อกี ฝ่ ายหนึ่งปฏิบตั ติ ามได้
25 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองกลาง ได้ม ีคาสังคุ
่ ้มครองชัวคราว
่
ห้ามบริษัท กระท านิ ติกรรมใด ๆ
เกีย่ วกับทีด่ นิ อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสิมา และอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี บริษทั ได้ย่นื อุทธรณ์
คาสังคุ
่ ม้ ครองชัวคราวดั
่
งกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
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รายงานประจาปี 2561
ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

29 มิ ถนุ ายน 2552 ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามคาสังศาลปกครองกลาง
่
โดยตามที่ให้มคี าสังคุ
่ ้มครอง
ชัวคราวห้
่
ามบริษัทกระทานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดนิ อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และอาเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
4 มิ ถนุ ายน 2552 ตลท.ได้ถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริษทั ออกจากกระดานซื้อขายและย้ายหลักทรัพย์ไป
ยังกลุ่ ม NPG (Non-Performing Group) โดยบริษั ท ยังคงมีสถานะเป็ นบริษั ท จดทะเบียนซึ่งมีหน้ าที่
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของ ตลท.ทุกประการ เนื่องจากตามทีป่ รากฏในงบการเงินไตรมาส 1 สิน้ สุดวันที่
31 มีนาคม 2552 ทีผ่ ่านการ สอบทานโดยผูส้ อบบัญชี ปรากฏว่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีค่าน้อยกว่าศูนย์ และ
มีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานติดต่อกัน 2 ปี
10 มิ ถุน ายน 2553 บริษั ท วางเงิน ประกัน ค่ า ป่ วยการอนุ ญ าโตตุ ล าการ(เงิน ประกัน ฯ) จ านวน
5,412,839.79 บาท ตามทุ น ทรัพ ย์ ท่ีแต่ ละฝ่ ายเรียกร้องโดยคิด ค านวณจากฐานทุ น ทรัพ ย์ ที่บ ริษั ท
เรียกร้องจานวน 21,814,198,932 บาท สาหรับข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ไม่ม ีทุนทรัพย์ ได้วาง
เท่ากับขัน้ ต่ าอัตราที่กาหนดไว้สาหรับคดีท่ไี ม่มที ุนทรัพย์ คือ 20,000 บาท ต่อครัง้ โดยขอวาง 5 ครัง้
รวมเป็ นเงิน 100,000 บาท โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 บริษัทได้วางเงินประกันฯ จานวนดังกล่าว
พร้อมกับข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550
9 กันยายน 2554 ศาลปกครองกลางได้ม ีคาสังคดี
่ หมายเลขด าที่ ค 7/2554 และคดีหมายเลขแดงที่
ค 7/2554 ห้ามมิให้บริษัทท านิ ติกรรมเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 25168 ต าบลบ้ านธาตุ อาเภอเพ็ ญ
จังหวัดอุดรธานี และมีคาสังแจ้
่ งไปยังเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดอุดรธานี ห้ามจดทะเบียนใดๆ เกีย่ วกับ
ที่ดินแปลงดังกล่ าวไว้เป็ นการชัว่ คราว จนกว่ าคณะอนุ ญ าโตตุ ลาการจะมีค าสัง่ ชี้ข าดในข้อพิพ าท
หมายเลขดาที่ 46/2550
24 พฤศจิ กายน 2554 บริษัทได้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาคดีต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ โดยขอ
คัด ค้านการที่ส ถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการจะอนุ ญ าตการขอขยายระยะเวลาวางเงินประกัน ฯ ออกไป
เนื่องจากเห็นว่า สปน. มีเจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ มาแล้วมากถึง 23
ครัง้ เป็ นเวลายาวนานถึงสองปี เศษ จึงไม่มเี หตุผลสมควรทีจ่ ะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปอีก
2 ธันวาคม 2554 สปน. ได้ย่นื คาร้องขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ (ครัง้ ที่ 24) โดยอ้างถึงหนังสือขอ
ขยายเวลาวางเงินประกันฯ (ครัง้ ที่ 23) ที่ นร.1306/7334 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 ซึ่ง สปน.ได้ขอ
ขยายเวลาวางเงินประกันฯ ออกไป อีก 60 วัน นับจากวันที่ 28 กันยายน 2554 แต่มไิ ด้รบั ทราบหนังสือ
แจ้งคาสังอนุ
่ ญาตจากสถาบันอนุ ญาโตตุลาการและได้รบั แจ้งจากการประสานงานกับพนักงานอัยการ
เจ้าของคดีแล้วได้รบั แจ้งว่าไม่ทราบคาสังอนุ
่ ญาตดังกล่าว ประกอบกับ สปน.ได้ประสานเป็ นการภายใน
กับองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยซึง่ มีหน้าทีต่ าม พ.ร.บ. ทีวสี าธารณะฯ ใน
การสนั บสนุ นค่ าใช้จ่ ายเกี่ยวกับ ข้อพิพ าทคดีพ ิพ าทระหว่ างบริษัทและ สปน.ได้ ร บั แจ้งว่ า ขณะนี้
สถานีโทรทัศน์ ทวี ไี ทยอยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการเตรียมงบประมาณ เพื่อวางเป็ นเงินประกันฯ
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณาในชัน้ อนุ ญาโตตุลาการ เนื่องจากเป็ นเงินจานวนมาก จึงขอ
ขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ ดังกล่าวออกไปอีก 60 วันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนด
21 ธันวาคม 2554 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการนัดหมายคู่พพิ าทมาเจรจาไกล่เกลี่ย โดยเสนอให้ทงั ้ สอง
ฝ่ ายพิจารณาการชะลอการด าเนิ นข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ออกไป เพื่อรอผลของข้อพิพาท
หมายเลขด าที่ 46/2550 เนื่ องจากเป็ นประเด็นที่เกี่ยวโยงกัน และ การรวมการพิจารณากับข้อพิพาท
หมายเลขด าที่ 46/2550 ซึ่งมีเนื้ อหาครอบคลุมประเด็นการตีความค่าปรับในข้อพิพาทหมายเลขด าที่
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1/2550 แล้ว แต่การรวมคดีทงั ้ สองเป็ นไปได้ยาก เพราะยังคงมีขอ้ โต้แย้งเรื่องอัตราการวางเงินประกันฯ
ประกอบกับทัง้ สองฝ่ ายไม่ประสงค์ขอถอนคาเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 นอกจากนี้ เพื่อให้ขอ้
พิพาทหมายเลขด าที่ 46/2550 ด าเนิ นกระบวนการต่ อไปได้ จึงเสนอให้ท งั ้ สองฝ่ ายไปพิจารณาการ
วางเงินประกันฯ ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ฝ่ ายละ 10 ล้านบาท อนึ่ง บริษทั ได้วางเงินประกัน
ฯ ในคดีข ้อพิพ าทหมายเลขด าที่ 46/2550 เมื่อวัน ที่ 10 มิถุ น ายน 2553 จ านวน 5,412,839.79 บาท
(คานวณตามทุนทรัพย์ทแ่ี ต่ละฝ่ ายเรียกร้อง โดยคิดคานวณจากฐานทุนทรัพย์ทบ่ี ริษทั เรียกร้องจานวน
21,814,198,932 บาท) ยังคงเหลืออีก 4,587,160.21 บาท
21 ธันวาคม 2554 บริษทั ยื่นคาอุทธรณ์ ในคดีหมายเลขแดงที่ ค 7/2554 ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณี
ศาลปกครองกลางมีคาสังคุ
่ ม้ ครองชัวคราวห้
่
ามมิให้บริษัททานิติกรรมเกีย่ วกับโฉนดที่ดนิ เลขที่ 25168
ตาบลบ้านธาตุ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จนกว่าคณะอนุ ญาโตตุลาการจะมีคาสังชี
่ ้ข าดในข้อพิพาท
หมายเลขดาที่ 46/2550

ปี 2555

30 ธันวาคม 2554 สปน.มีหนังสือขอชะลอการดาเนินข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ออกไปก่อน เพื่อ
รอผลข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ตามทีส่ ถาบันอนุญาโตตุลาการเสนอมา
17 มกราคม 2555 บริษทั ได้มหี นังสือขอชะลอการดาเนินข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 เพื่อรอผลของ
ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ตามทีส่ ถาบันอนุ ญาโตตุลาการเสนอมา ต่อมาสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ได้มคี าสังให้
่ ชะลอการดาเนิ นข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ตามที่บริษัทและ สปน.เสนอไป และใน
วันเดียวกัน สปน.ได้วางเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 จานวน 100,000 บาท และ
เงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 จานวน 10,000,000 บาท พร้อมทัง้ วางเงินค่าใช้จ่าย
ของทัง้ สองคดี คดีละ 15,000 บาท
20 มกราคม 2555 บริษั ท ได้ ว างเงิน ประกั น ฯ ของข้ อ พิ พ าทหมายเลขด าที่ 46/2550 เพิ่ ม อี ก
4,587,160.21 บาท รวมเป็ น 10,000,000 บาท ตามทีส่ ถาบันอนุญาโตตุลาการแจ้งมา
13 กันยายน 2555 สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ลาการได้ม ีหนั งสือถึงบริษั ทและสปน. เพื่อแจ้งประวัติข อง
อนุ ญ าโตตุ ลาการทัง้ สองฝ่ าย โดยแจ้งว่ าหากบริษัท หรือ สปน. ประสงค์จะคัดค้านคุ ณ สมบัติของ
อนุ ญ าโตตุ ลาการอีกฝ่ ายหนึ่ งให้ย่ืน ค าคัดค้านเป็ นหนั งสือแสดงเหตุ แห่ งการคัดค้านมายังสถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการภายในเวลาที่กาหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ได้ดาเนินการยื่น
คาร้องแจ้งความประสงค์ไม่คดั ค้านคุณสมบัตขิ องอนุญาโตตุลาการฝ่ ายสปน. สถาบันอนุญาโตตุลาการจึง
ดาเนินการแจ้งต่ออนุญาโตตุลาการทัง้ สองฝ่ ายรับทราบและดาเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

ปี 2556

27 พฤษภาคม 2556 คณะอนุ ญาโตตุ ลาการทัง้ สองฝ่ ายได้ร่วมกั นคัดเลือกรายชื่อบุ คคลที่ประสงค์
จะแต่งตัง้ เป็ นประธานอนุ ญาโตตุลาการ โดยวิธกี ารทีส่ ถาบันอนุ ญาโตตุลาการกาหนดให้มคี วามพึงพอใจ
ตรงกันสูงสุด ให้แต่งตัง้ นายเสมอ อินทรศักดิ ์ ซึ่งสถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้ทาบทาม และนายเสมอ
อินทรศักดิ ์ ได้ตอบรับเป็ นประธานอนุ ญาโตตุลาการแล้ว พร้อมแนบประวัติอนุ ญาโตตุลาการสาหรับ
การขึน้ ทะเบียนให้ทงั ้ สองฝ่ ายทราบ หากฝ่ ายใดมีขอ้ คัดค้าน ขอให้ย่นื หนังสือแสดงเหตุแห่งการคัดค้าน
ภายใน 15 วัน
12 มิ ถนุ ายน 2556 อัยการผูร้ บั มอบอานาจฝ่ าย สปน. ขอขยายเวลาการพิจารณาว่าจะคัดค้านประธาน
คณะอนุญาโตตุลาการหรือไม่ และสถาบันอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไป 15 วัน
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28 มิ ถุน ายน 2556 อัย การผู้ ร ับ มอบอ านาจฝ่ าย สปน. แถลงว่ า สปน.ไม่ ม ี ข ้อ คัด ค้ า นประธาน
คณะอนุ ญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสิทธิการคัดค้านไว้ในภายภาคหน้า หากตรวจสอบพบ
เหตุอนั ทาให้สามารถคัดค้านประธานอนุ ญาโตตุลาการได้
19 สิ งหาคม 2556 อัยการผูร้ บั มอบอานาจฝ่ าย สปน. ยื่นคาร้องต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการว่ามีขอ้ มูล
และข้อเท็จจริงตามแบบประวัติย ังไม่ แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริงของประธาน
อนุญาโตตุลาการเพิม่ เติม
20 กันยายน 2556 นายเสมอ อินทรศักดิ ์ ประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการ ได้ชแ้ี จงรายละเอียดเพิม่ เติม
ตามทีอ่ ยั การผูร้ บั มอบอานาจฝ่ าย สปน. สอบถาม โดยสรุป ประธานอนุ ญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุตร
ไม่เคยถือหุน้ และหรือเกีย่ วข้องกับบริษทั ผูเ้ รียกร้องกรณีใด ๆ มาก่อนทัง้ สิน้
8 ตุลาคม 2556 นางสาวมานิดา ซิมเมอร์แมน อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั ผูเ้ รียกร้อง ได้ช้แี จงข้อมูล
และข้อเท็ จ จริงเพิ่ ม เติ ม ตามที่อ ัย การผู้ ร ับ มอบอ านาจฝ่ าย สปน. ขอให้ ช้ีแ จงเพื่ อน ามาประกอบ
การพิจารณาใหม่ว่าจะคัดค้านอนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั หรือไม่
16 ตุลาคม 2556 บริษทั ร้องขอความเป็ นธรรมในการเร่งรัดการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีขอ้ พิพาทที่
46/2550 ต่ ออัย การสู งสุ ด เนื่ องจากยื่น ค าเสนอข้อพิพ าทตัง้ แต่ ปี 2550 ตราบถึงปั จจุ บ ัน รวมเป็ น
ระยะเวลามากกว่า 6 ปี แต่ขอ้ พิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้ จึง
ขอให้พนักงานอัยการผูร้ บั มอบอานาจฝ่ าย สปน. ดาเนินกระบวนพิจารณาไปในทางทีถ่ ูกต้องเป็ นธรรม
เพือ่ ให้การพิจารณาวินิจฉัยชีข้ าดสามารถเริม่ ต้นและเสร็จสิน้ ตามทีก่ ฎหมายกาหนดต่อไป
28 ธันวาคม 2556 สานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ได้ส่งหนังสือแจ้งว่า เมื่อวันที่ 6
ธันวาคม 2556 สปน. ได้มหี นังสือขอคัดค้านประธานอนุ ญาโตตุลาการและอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษัท
ในการดาเนินกระบวนการทางอนุ ญาโตตุลาการในชัน้ นี้ และขอให้มกี ารตัง้ อนุ ญาโตตุลาการแทนตาม
ขัน้ ตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ปี 2557
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14 มกราคม 2557 บริษัทได้รบั หนังสือแจ้งจากส านักระงับข้อพิพาทฯ สถาบั นอนุ ญาโตตุลาการว่ า
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ประธานอนุ ญาโตตุ ล าการและอนุ ญาโตตุ ลาการฝ่ ายบริษัท ได้ม ีหนั งสือ
ขอลาออกจากการเป็ นอนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทระหว่างบริษทั และ สปน.
22 มกราคม 2557 บริษัทได้รบั หนังสือแจ้งจากส านักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการว่ า
วันที่ 15 มกราคม 2557 อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั มีหนังสือขอลาออกจากการเป็ นอนุ ญาโตตุลาการใน
ข้อพิพาท ระหว่าง บริษัทและสปน. และสานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้มคี าสังให้
่
บริษทั ดาเนินการแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุญาโตตุลาการคนเดิมทีถ่ อนตัว
21 มี นาคม 2557 บริษัทได้ดาเนินการยื่นคาร้องขอแต่งตัง้ ศ.พิเศษ ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็ น
อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั
8 กรกฎาคม 2557 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้ม ีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2557 สปน. ได้ย่นื คาแถลงว่าไม่ประสงค์จะคัดค้านอนุญาโตตุลาการของฝ่ ายบริษทั แต่สงวนสิทธิคดั ค้าน
หากตรวจพบเหตุอนั ทาให้สามารถคัดค้านได้ในภายหลัง และทางสถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้กาหนดวัน
ให้อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั เสนอรายชื่อประธานอนุ ญาโตตุลาการคนกลาง จานวน 3 คน ภายในวันที่
15 สิงหาคม 2557
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8 สิ งหาคม 2557 ไอทีวีได้ย่นื คาร้องต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ขอสอบถามความคืบหน้ าของคดี
ข้อพิพาทเนื่องจากได้ย่นื ข้อพิพาทตัง้ แต่ปี 2550 ตราบถึงปั จจุบนั รวมเป็ นระยะเวลามากกว่า 7 ปี แต่
ข้อพิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้ จึงขอให้สานักงานระงับข้อพิพาท
อนุญาโตตุลาการกรุณากาชับฝ่ าย สปน.ให้ดาเนินคดีขอ้ พิพาทด้วยความรวดเร็ว เพือ่ ประโยชน์แห่งความ
ยุตธิ รรม
12 กันยายน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการทัง้ สองฝ่ ายได้รว่ มกันคัดเลือกรายชือ่ บุคคลทีป่ ระสงค์จะแต่งตัง้
เป็ นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยทาบทาม นายสมบัติ เดียวอิศเรศ
12 ธันวาคม 2557 นายสมบัติ เดียวอิศเรศ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานคณะอนุญาโตตุลาการอย่างเป็ น
ทางการ คณะอนุ ญาโตตุลาการจึงได้กาหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์ กระบวนพิจารณา
ชัน้ อนุญาโตตุลาการ และวันนัดสืบพยานของคูพ่ พิ าททัง้ สองฝ่ ายในปี พ.ศ.2558
ปี 2558

2 มี น าคม 2558 บริษั ท ได้ ย่ืน ค าร้องขอถอนค าเสนอข้อพิ พ าทที่ 1/2550 เนื่ องจากคดี ข ้อพิ พ าทที่
46/2550 มีประเด็นข้อพิพาททีค่ รอบคลุมถึงประเด็นข้อพิพาทที่ 1/2550 และคดีขอ้ พิพาทที่ 1/2550 เป็ น
ข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้ ก่อนที่ สปน. จะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงาน ฯ จึงไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องดาเนินคดี
ในข้อพิพาทที่ 1/2550 อีกต่อไป รวมทัง้ ขอให้มคี าสังคื
่ นค่าป่ วยการอนุญาโตตุลาการให้แก่ไอทีวเี ป็ นกรณี
พิเศษ
1 พฤษภาคม 2558 สปน. ยื่นคาร้องขอคัดค้านการถอนคาเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 โดยให้
เหตุผลว่าหาก สปน. ยินยอมตามการขอถอนข้อพิพาทของไอทีวี อาจเป็ นผลเสียต่อ สปน. เนื่ องจาก
สปน. ได้เรียกร้องแย้งไว้ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ว่าเป็ นฟ้ องซ้อนกับข้อพิพาทหมายเลขดาที่
1/2550 และคณะอนุญาโตตุลาการได้กาหนดเรือ่ งนี้ไว้เป็ นประเด็นข้อพิพาททีต่ อ้ งพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 คณะอนุ ญาโตตุลาการดาเนินกระบวน
พิ จ ารณาสืบ พยานบริษั ท และ สปน. โดยเสร็จ สิ้น การสืบ พยานของคู่ พ ิ พ าททัง้ สองฝ่ ายในวัน ที่
15 กันยายน 2558

ปี 2559

1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษทั ได้รบั สาเนาคาชีข้ าดจากสถาบันอนุ ญาโตตุลาการซึง่ ได้วนิ ิจฉัยชีข้ าดคดีขอ้
พิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 (ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559) ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
 การบอกเลิกสัญญาของ สปน. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ให้ สปน. ชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษทั รวมจานวน 2,890,345,205.48 บาท
 เมื่อศาลปกครองสู งสุ ด พิพ ากษาให้เพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ลาการที่ให้ป รับ ลด
ค่าตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 บริษัทจึงต้องชาระค่าตอบแทน
ส่วนต่าง จานวน 2,886,712,328.77 บาท ให้แก่ สปน. โดยถือว่า บริษทั ผิดนัดชาระนับตัง้ แต่วนั ที่
4 มีนาคม 2550 จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550 คิดเป็ นดอกเบี้ยจานวน 3,632,876.77 บาท รวมเป็ น
เงินทีบ่ ริษทั ต้องชาระให้แก่ สปน. เป็ นเงินจานวน 2,890,345,205.48 บาท
 บริษทั และ สปน. ต่างมีหน้าทีจ่ ะต้องชาระหนี้ให้แก่กนั ในจานวนเงินเท่ากัน คือ 2,890,345,205.48
บาท ซึง่ เมือ่ หักกลบลบกันแล้วต่างฝ่ ายจึงไม่มหี นี้ทจ่ี ะต้องชาระแก่กนั และกัน
29 เมษายน 2559 สปน.ยื่นคาร้องขอให้เพิกถอนคาชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการในคดีหมายเลขดา
ที่ 46/2550 (คดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) ต่อศาลปกครองกลาง
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รายงานประจาปี 2561
2 พฤศจิ กายน 2559 ศาลปกครองกลางมีคาสังรั
่ บคาร้องของ สปน. เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
ปี 2560

ปี 2561

31 มี น าคม 2560 ส านั กงานอนุ ญ าโตตุ ลาการมีห นั งสือแจ้ งให้ ไอทีวีวางเงิน ประกัน ค่ าป่ วยการ
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการส่ วนที่เหลือในคดีข ้อพิพ าทหมายเลขด าที่ 1/2550 จ านวน 7,900,000 บาท
(เจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
8 พฤษภาคม 2560 บริษทั ยื่นคาร้องต่อสานักงานอนุ ญาโตตุลาการ ชี้แจงว่า ไอทีวไี ม่ประสงค์วางเงิน
ประกันและยืนยันว่าไม่ประสงค์จะดาเนินคดีขอ้ พิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 อีกต่อไป
9 พฤษภาคม 2560 บริษทั ยืน่ คาให้การต่อศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
21 กันยายน 2560 สปน. ยืน่ คาคัดค้านคาให้การแก่ศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
5 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทยื่นคาให้การเพิ่มเติมแก้คาคัดค้านคาให้การต่ อศาลปกครองกลางในคดี
หมายเลขดาที่ 620/2559
ในเดื อนมิ ถ ุนายน 2561 สปน. ได้ แจ้งความประสงค์ต่ อสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ลาการ ว่ าประสงค์จะ
ด าเนิ นคดีข ้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ต่อไป โดยสถาบันอนุ ญาโตตุลาการมีคาสังให้
่ สปน. ยื่น
คาร้องต่อศาลทีม่ เี ขตอานาจ (ศาลปกครองกลาง) เพือ่ ขอตัง้ อนุญาโตตุลาการฝ่ ายไอทีวี
4 ตุ ลาคม 2561 สปน. มีหนั งสือแจ้งสถาบันอนุ ญาโตตุลาการขอให้ชะลอการด าเนิ นคดีข ้อพิพ าท
หมายเลขดาที่ 1/2550 จนกว่าศาลปกครองจะมีคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
18 ตุ ล าคม 2561 ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ ในคดี ห มายเลขด าที่ 1466/2561(คดี ห มายเลขแดงที่
2104/2561) แต่งตัง้ บุคคลเป็ นอนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั (ไอทีว)ี โดยบริษทั มิได้แต่งตัง้ เอง ซึง่ มีเหตุ
มาจากสถาบันอนุ ญาโตตุลาการมีคาสังให้
่ สปน. ยื่นคาร้องต่อศาลทีม่ เี ขตอานาจ(ศาลปกครองกลาง)
เพื่อขอให้ตงั ้ อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั (ไอทีว)ี แทนบริษทั โดยมิได้เปิ ดโอกาสให้บริษทั ทราบและ
ยืน่ คาคัดค้านก่อนแต่อย่างใด
31 ตุลาคม 2561 บริษทั ได้รบั แจ้งคาสังของสถาบั
่
นอนุ ญาโตตุลาการให้ชะลอกระบวนพิจารณาคดีขอ้
พิพ าทหมายเลขด าที่ 1/2550 ไว้จนกว่าศาลปกครองจะมีคาพิพ ากษาถึงที่สุด ในคดีหมายเลขด าที่
620/2559
14 พฤศจิ กายน 2561 บริ ษั ท ยื่ น ค าแถลงคั ด ค้ า นการแต่ ง ตั ้ง อนุ ญ าโตตุ ล าการต่ อ สถาบั น
อนุ ญาโตตุ ลาการ แต่ สถาบัน อนุ ญาโตตุ ลาการให้รอเสนอคาแถลงของไอทีวีหลังจากมีการตัง้ คณะ
อนุญาโตตุลาการแล้ว
21 พฤศจิ กายน 2561 บริย่นื อุทธรณ์ คาสังของศาลปกครองกลางที
่
แ่ ต่งตัง้ บุคคลเป็ นอนุ ญาโตตุลาการ
ของไอทีวี ในคดีหมายเลขดาที่ 1466/2561 (คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561)
ดังนั น้ ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ 1/2550 จึงอยู่ระหว่ างการชะลอการพิจารณาคดีเพื่อรอจนกว่ าศาล
ปกครองจะมีคาพิพากษาถึงทีส่ ุดในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559 ซึ่งขณะนี้ คดีหมายเลขดาที่ 620/2559
ยังคงอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

7. รายการระหว่างกัน
โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 5 บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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8. รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ไอทีวี จากัด (มหาชน)
การไม่ แสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
และงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิ จการ งบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและเฉพาะกิจการและงบกระแส
เงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวมและเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ได้ เนื่ องจากเรื่ องที่กล่าวไว้ใ น
วรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็ นมี นัยสาคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่ เหมาะสมอย่าง
เพียงพอเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้น
เกณฑ์ ในการไม่ แสดงความเห็น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 2 (ง) และ 19 จากคาตัดสิ นของศาลปกครองสู งสุ ด บริ ษทั ได้ต้ งั
สารองค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่างจานวน 2,210 ล้านบาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2549 บริ ษทั ยังคง
มีขอ้ พิพาทกับสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (“สานักงานปลัดฯ”) ซึ่งยังไม่มีขอ้ ยุติ โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559
คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาชี้ ขาดในข้อพิพาทระหว่างบริ ษทั และสานักงานปลัดฯในเรื่ องการบอกเลิกสัญญาอนุญาต
ให้ดาเนิ นการของสานักงานปลัดฯ นั้นชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ และเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจากการบอกเลิ กสัญญามิ
ชอบ ท าให้ บ ริ ษ ัท มี ก ารปรั บ ลดภาระหนี้ ซึ่ งส านัก งานปลัด ฯได้ยื่ น ค าร้ อ งคัด ค้า นค าชี้ ขาดดัง กล่ า วของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งรับคาร้องดังกล่าวและอยูใ่ นกระบวนการทาง
ศาลปกครองกลาง ณ ปั จจุบนั นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคงมีขอ้ พิพาทที่บริ ษทั ถูกเรี ยกร้องจากสานักงานปลัดฯ ให้จ่ายชาระ
ค่ า อนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การส่ ว นต่า งและดอกเบี้ ย ของค่า อนุ ญ าตให้ด าเนิ น การส่ ว นต่า ง รวมถึง ค่า ปรับ ในการ
ปรับเปลี่ยนผังรายการซึ่ งข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่เป็ นที่สิ้นสุ ด หากมีคาตัดสิ นไม่เป็ นคุณต่อบริ ษทั อาจเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญเกี่ ยวกับความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของบริ ษทั ได้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถหา
หลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอในการสรุ ปผลของข้อพิพาทเหล่านั้นเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดังกล่าวได้จากสถานการณ์อนั ไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญดังกล่าว
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ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ในการดาเนิ น งานต่อเนื่ อ ง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ย วกับ การดาเนิ นงานต่อ เนื่ อ ง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนิ นงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจาก
การปฏิ บ ตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรก็ ตามเนื่ องจากเรื่ องที่ ก ล่ าวไว้ในวรรค
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็ น ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิ สระจากกลุ่ มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ
บัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิน
เฉพาะและข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้
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ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แลเกี่ ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึ งข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 1 มีนาคม 2562

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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9. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ อื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้ น
หนี้สินหมุนเวียน
ประมาณการค่าอนุญาตให้ดาเนินการ
ส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย
เจ้าหนี้ อื่น
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ขาดทุนสะสมเกินทุน
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนลดมูลค่าหุ ้น
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ขาดทุนสะสมเกินทุน
รวมหนีส้ ินสุ ทธิจากขาดทุนสะสมเกินทุน

5
6
7

5,307,127
1,218,153,060
6,490,483
1,229,950,670

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

2,332,943
1,226,543,723
237,432
1,229,114,098

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

8
9
11

1,795
212,414
214,209

3,345
63,960
67,305

644,367
1,795
212,414
858,576

690,012
3,345
63,960
757,317

1,230,164,879

1,225,505,461

1,229,972,674

1,225,301,825

18
10

2,890,345,205
1,385,271
2,109,851
2,893,840,327

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

2,890,345,205
1,193,066
2,109,851
2,893,648,122

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

11

2,893,840,327

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

2,893,648,122

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

7,800,000,000

7,800,000,000

7,800,000,000

7,800,000,000

6,033,487,000
(174,296,959)
(7,522,015,831)
(849,658)
(1,663,675,448)
1,230,164,879

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)
(7,522,015,831)
(849,658)
(1,663,675,448)
1,229,972,674

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

12

12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2561

2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

31,752,729
31,752,729

31,749,186
31,749,186

31,125,520
31,125,520

31,095,413
31,095,413

14
4

5,954,071
3,600,000
9,554,071

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

5,281,477
3,600,000
8,881,477

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

8

22,198,658
(3,160)
22,195,498
(4,448,229)
17,747,269

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

(45,645)
22,198,398
(2,900)
22,195,498
(4,448,229)
17,747,269

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

0.01

0.01

0.01

0.01

19,951,113

8,908,477

19,951,113

8,908,477

(31,073,223)

(4,572,456)

(31,073,223)

(4,572,456)

(11,122,110)

4,336,021

(11,122,110)

4,336,021

2,224,422

(867,204)

2,224,422

(867,204)

(8,897,688)
(8,897,688)

3,468,817
3,468,817

(8,897,688)
(8,897,688)

3,468,817
3,468,817

8,849,581

20,708,354

8,849,581

20,708,354

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

15
16

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไรที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การปรับปรุ งการจัดประเภทใหม่สาํ หรับ
กําไรที่รวมอยูใ่ นกําไรขาดทุนสําหรับปี
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขายก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
11
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย-สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว
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

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

6,033,487,000
-

(174,296,959)
-

(7,557,002,637)
17,239,537

4,579,213
-

4,579,213
-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

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

6,033,487,000

(174,296,959)

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

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

6,033,487,000

(174,296,959)

(7,539,763,100)

8,048,030

8,048,030

(1,672,525,029)

-

6,033,487,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่ วนลด
มูลค่าหุน้

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
การเปลี่ยนแปลง
รวม
ในมูลค่า
องค์ประกอบอื่น
ขาดทุน
ยุติธรรมสุ ทธิ ของ ของส่ วนของ
สะสม
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผูถ้ ือหุน้

-

(174,296,959)

17,747,269

17,747,269
(7,522,015,831)

-

(8,897,688)
(8,897,688)
(849,658)

-

(8,897,688)
(8,897,688)
(849,658)

17,747,269

(8,897,688)
8,849,581
(1,663,675,448)

บริษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท

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
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนลด
มูลค่าหุน้

6,033,487,000

(174,296,959)

-

-

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

(7,557,002,637)
17,239,537

4,579,213
-

4,579,213
-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั

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

6,033,487,000

(174,296,959)

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

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

6,033,487,000

(174,296,959)

(7,539,763,100)

8,048,030

8,048,030

(1,672,525,029)

-

6,033,487,000

-

(174,296,959)

17,747,269

17,747,269
(7,522,015,831)

-

(8,897,688)
(8,897,688)
(849,658)

-

17,747,269

(8,897,688)
(8,897,688)
(8,897,688)
8,849,581
(849,658) (1,663,675,448)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

17,747,269

17,239,537

17,747,269

17,239,537

1,547
(31,752,729)
4,448,229
(9,555,684)

1,547
(31,749,186)
4,048,351
(10,459,751)

1,547
(31,125,520)
45,645
4,448,229
(8,882,830)

1,547
(31,095,413)
46,937
4,048,351
(9,759,041)

การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น
รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับ
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(171,882)
63,963
(1,934,243)
33,796,979
(4,692,142)
17,506,991

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

(171,869)
63,963
(1,922,812)
31,125,520
(4,692,142)
15,519,830

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(20,299,816)
(20,299,816)

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

12,500,000
(30,773,795)
(18,273,795)

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

(2,792,825)

(19,730,359)

(2,753,965)

(371,200)

8,099,952

27,830,311

5,086,908

5,458,108

5,307,127

8,099,952

2,332,943

5,086,908

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับ
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

9
8
15

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมำยเหตุ

สำรบัญ

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

ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทุนเรื อนหุน้ และส่ วนลดมูลค่าหุน้
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่สาคัญ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ภาษีเงินได้
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
เครื่ องมือทางการเงิน
ภาระผูกพัน ข้อพิพาท และคดีความที่สาคัญ
สัญญาสาคัญที่ทากับบุคคลหรื อกิจการภายนอก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ถือปฏิบตั ิ
การอนุมตั ิงบการเงิน
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บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย ที่อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่
349 อาคาร เอสเจ อินฟิ นิ ท วัน บิ สซิ เนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 30 ถนนวิภาวดี รังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
บริ ษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริ ษทั อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย และถือหุ น้ ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราร้อยละ 52.92 (31 ธันวาคม 2560: ร้ อย
ละ 52.92)
บริ ษัท เคยจดทะเบี ยนกับ ตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย เมื่ อวัน ที่ 13 มี น าคม 2545 และเมื่ อวัน ที่ 18
กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ออกประกาศมติ ให้เพิกถอนหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้นไป
บริ ษทั เคยดาเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ยวกับการดาเนิ นการสถานี โทรทัศน์ภายใต้สัญญาเข้าร่ วมงานและดาเนิ นการ
สถานี วิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (“สัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการ”) ที่ ได้รับจากสานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี (“สานักงานปลัดฯ”) สื่ อโฆษณา และการผลิตรายการ โดย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2550 สานักงาน
ปลัดฯ ได้เพิกถอนสัญญาอนุญาตให้ดาเนินการดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั ต้องหยุดดาเนินกิจการ
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
บริษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จากัด ให้เช่าป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิ กส์
(“อาร์ตแวร์”)
และให้บริ การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดที่เกี่ยวข้องและการผลิตรายการ
(ปัจจุบนั หยุดดาเนินธุรกิจ)
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ประเทศ
บริษทั ถือหุ้นร้ อยละ
ที่กจิ กำรจัดตั้ง 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
ไทย
99.99
99.99

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
2

เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินและรู ปแบบการนาเสนองบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศ
ไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ รูปแบบการนาเสนองบการเงิ นดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมี
สาระสาคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่ อง กาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน
บริ ษทั ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ออก
ประกาศ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
เป็ นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านั้นไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่อการรายงาน และ/หรื อ
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสาหรับรอบบัญชีปัจจุบนั ของบริ ษทั
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้
- หลักทรัพย์เผื่อขายวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
(ค)

การประมาณการและใช้ วิจารณญาณ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้การประมาณการและ
ข้อสมมติฐาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติ ฐานมาจากประสบการณ์ ในอดี ต และปั จจัยต่ าง ๆ
รวมถึงการประเมินผลกระทบที่สาคัญต่อผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของกลุ่มอินทัช ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
จึงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ ทั้งนี้การประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับ
การทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ข้อมูลเกี่ ยวกับประมาณการและข้อสมมติ ฐานที่ สาคัญ ในการกาหนดนโยบายการบัญ ชี และมี ผลกระทบ
สาคัญต่อการรับรู ้จานวนเงินในงบการเงินซึ่ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
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บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้ อมูลเกีย่ วกับประมำณกำรและข้ อสมมติฐำนที่สำคัญ
ข้อ 6, 7, 8 และ 9

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์แต่ละรายการหรื อหน่วยสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด เช่ น ประสบการณ์ ในอดีต ความสามารถในการชาระหนี้ ใน
อนาคต ราคา และสภาวะเศรษฐกิจหรื ออุตสาหกรรมที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น

ข้อ 8

การประเมินการควบคุมผูไ้ ด้รับการลงทุน

ข้อ 9

การประมาณอายุการใช้งานหรื อการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์

ข้อ 8 และ 9

การทดสอบการด้อยค่า – ข้อสมมติที่สาคัญที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน เช่ น กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ที่จะได้รับในอนาคต อัตราคิดลด และสภาวะ
เศรษฐกิจหรื ออุตสาหกรรมที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น

ข้อ 11

ข้อสมมติ ที่สาคัญที่ ใช้ในการประเมิ นโอกาสที่ จะมี กาไรทางภาษี เพี ยงพอที่ จะ
สามารถใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้อ 17

ข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงั เกตได้ เช่น อัตราคิดลด

ข้อ 18

การรับรู ้รายการและการวัดมูลค่ าการหนี้ สินและหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ น เช่ น ข้อ
สมมติที่ใช้ในการประเมินความเป็ นไปได้ที่ บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป
และ อัตราคิดลด เป็ นต้น

(ง) ฐานะการเงินของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ยังคงมีหนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนจานวน 1,664 ล้านบาท
และขาดทุนสะสมเกิ นทุนจานวน 1,664 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560 บริ ษัทมีหนี ส้ ิ นหมุนเวียนสู ง
กว่ าสิ นทรั พย์ หมุนเวียนจานวน 1,671 ล้ านบาท และขาดทุนสะสมเกินทุนจานวน 1,673 ล้ านบาท)
สรุ ปข้อพิพาทที่ บริ ษทั ถูกเรี ยกร้องจากสานักงานปลัดฯ ให้จ่ายชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่ างและ
ดอกเบี้ ยของค่ าอนุ ญ าตให้ด าเนิ นการส่ วนต่ าง รวมถึ งค่ าปรั บในการปรั บเปลี่ ยนผังรายการ ซึ่ งบริ ษ ทั ได้
ดาเนิ นการตามขั้นตอนของอนุ ญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดาเลขที่ 46/2550 ซึ่ งมีคาชี้ ขาดเมื่อวันที่
14 มกราคม 2559 โดยสรุ ปคาชี้ขาดได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18
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(จ) สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาและแสดงหน่ วยเงิ นตราเป็ นเงิ นบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั
ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท เว้นแต่
ที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชี ที่ นาเสนอดังต่ อไปนี้ ได้ถือปฏิ บัติโดยสม่ าเสมอสาหรับงบการเงิ นทุ กรอบระยะเวลาที่
รายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่เป็ นหลักทรัพย์
เผื่อขายที่บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั การควบคุ มเกิ ดขึ้ นเมื่ อบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนจากการเข้าไปเกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้น ซึ่ งผลตอบแทนดังกล่าวผันแปรไปตาม
ผลตอบแทนของกิ จการดังกล่าว และบริ ษทั สามารถใช้อานาจในการสั่งการกิ จกรรมที่ ส่งผลกระทบต่ อ
จานวนเงิ นผลตอบแทนของกิ จการนั้นได้ งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยและเงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ เป็ น
หลักทรัพย์เผื่อขายที่บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่
มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้ นสุ ดลง
นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ใช้นโยบายเดียวกันกับของบริ ษทั
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมแม้ว่าการปั นส่ วนดังกล่าว
จะทาให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
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การสู ญเสี ยการควบคุม
เมื่อมีการสู ญเสี ยอานาจควบคุม บริ ษทั จะตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินในบริ ษทั ย่อย ส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มี
อานาจควบคุม และส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของเจ้าของที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กาไรหรื อขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการสู ญเสี ยอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิมที่
ยังคงเหลืออยู่ให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยอานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยหรื อเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ขึ้นอยูก่ บั ระดับของอิทธิ พลที่คงเหลืออยู่
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผล
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงิน
(ข) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้อ มู ลของกลุ่ มบริ ษทั หลายข้อกาหนดให้มี การวัด มู ลค่ ายุติ ธรรมทั้ง
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
การวัด มู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น บริ ษ ัท ใช้ข ้อมู ลที่ ส ามารถสังเกตได้ให้มากที่ สุ ด มู ลค่ า
ยุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา)
สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงั เกตได้
หากข้อมูลที่ นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลาดับชั้นของมูลค่ า
ยุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุ ดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรี ยก
(ง) ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้
ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
(จ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารหนี ้
ตราสารหนี้ ซ่ ึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู ้
มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม โดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้ อขายในตลาดขณะปิ ด
ทาการ ณ วันที่ ร ายงาน การเปลี่ ย นแปลงที่ ไ ม่ ใช่ ผ ลขาดทุ น จากการด้อยค่ าและผลต่ างจากสกุลเงิ น ตรา
ต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและ
ผลต่ างจากการแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดจาหน่ ายเงินลงทุนจะ
รับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ โดยตรงเข้ากาไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ น
เงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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(ฉ) อุปกรณ์
อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน หักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่ าเสื่ อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุ น ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อุปกรณ์สานักงาน

5 ปี

วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุด
ทุกสิ้ นรอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ช) การด้ อยค่ าของสินทรั พย์
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุ กวันที่ รายงานว่ามี ขอ้ บ่ งชี้ เรื่ องการด้อยค่ า
หรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคื น สาหรับค่าความนิ ยม
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนหรื อยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุ นจากการด้อยค่ ารับรู ้ เมื่ อมูลค่ าตามบัญ ชี ของสิ นทรั พย์ สู งกว่ามูลค่ าที่ จะได้รับคื น ขาดทุ นจากการ
ด้อยค่าบันทึกในงบกาไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึ กในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมี
ความชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่ายอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จะถูกบันทึ กใน
งบกาไรหรื อขาดทุนโดยไม่ตอ้ งปรับกับยอดสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่ บนั ทึ กในงบกาไร
หรื อขาดทุ นเป็ นผลต่ างระหว่างราคาทุ นที่ ซ้ื อกับ มูลค่ ายุติธรรมในปั จจุบันของสิ นทรั พย์ หักขาดทุ นจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่ งเคยรับรู ้แล้วในงบกาไรหรื อขาดทุน
(ซ) เจ้ าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(ฌ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้ สินตามกฎหมายที่เกิ ดขึ้ นในปั จจุบนั หรื อที่ ก่อตัว
ขึ้ นอันเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ต และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จ
จะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระหนี้ สินดังกล่าว ประมาณการหนี้ สินพิจารณาจากการคิ ดลดกระแสเงินสดที่
จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิ ดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึ งถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่ อาจ
ประเมิ นได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อหนี้ สิน ประมาณการหนี้ สินส่ วนที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ญ) รายได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ฎ) ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยค่าธรรมเนี ยมธนาคาร ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกูย้ ืม และประมาณการหนี้ สินส่ วน
ที่ เพิ่ มขึ้ นเนื่ องจากเวลาที่ ผ่านไป และสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ าย ขาดทุ นจากการจาหน่ ายสิ นทรั พ ย์
ทางการเงิ นที่ ถือไว้เพื่ อขาย และขาดทุ นจากมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นที่ รับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน หรื อขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนื อลูกหนี้ การค้า) รับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ ืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ฏ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ น
ได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับรายการที่
เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรื อ รายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระโดยคานวณจากกาไรประจาปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั รา
ภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน
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บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยวิธีหนี้ สินตามงบแสดงฐานะการเงิน โดยคานวณจาก
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินกับมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินเหล่านั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสี ยภาษีใน
อนาคตจะมี จานวนเพี ย งพอกับการใช้ป ระโยชน์ จากสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ด ังกล่ าว ทั้งนี้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
4

บุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
กลุ่ มบริ ษ ทั ถู กควบคุ มโดย บริ ษ ทั อิ นทัช โฮลดิ้ งส์ จากัด (มหาชน) (“อิ นทัช ”) ซึ่ งตั้งอยู่ในประเทศไทย
บริ ษทั ใหญ่ดงั กล่าวถือหุน้ ในบริ ษทั ร้อยละ 52.92 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: ร้ อย
ละ 52.92) จานวนหุน้ ที่เหลือร้อยละ 47.08 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: ร้ อยละ 47.08) ถือโดยบุคคลทัว่ ไป
รายการที่กลุ่มบริ ษทั มีกบั บริ ษทั ในกลุ่มอินทัช เช่น บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูบ้ ริ หารและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่น ของกลุ่มอินทัช จะแสดงเป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้ดาเนิ นการค้าตามปกติกบั บริ ษทั ใหญ่และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่กลุ่มบริ ษทั
ได้คิดราคาซื้ อ/ขายสิ นค้าและค่าบริ การกับบริ ษทั ใหญ่และกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่
คิดกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ
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บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รายการที่สาคัญสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สรุ ปได้ดงั นี้

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
ค่ ำบริกำรและค่ ำเช่ ำ
บริ ษทั ใหญ่
ค่าบริ หารจัดการ
ค่าเช่าและค่าบริ การพื้นที่
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ผลประโยชน์ระยะสั้น

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560

2,400
168
2,568

-

2,400
168
2,568

-

3,600

3,439

3,600

3,439

ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่ าตอบแทนรายเดื อน ซึ่ งจ่ ายให้ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั

ภำระผูกพันและสั ญญำสำคัญที่ทำกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภาระผูกพันที่สาคัญอื่น ๆ ที่มีต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
1. บริ ษทั ได้ทาสัญญากับบริ ษทั ใหญ่ โดยบริ ษทั ใหญ่มีภาระผูกพันในการให้บริ การด้านกฏหมาย การกากับ
ดูแลกิจการ การบัญชีการเงินและภาษีอากร การบริ หารงานทัว่ ไป โดยสัญญามีกาหนด 3 ปี และต่ออายุได้
อีกคราวละ 1 ปี คู่สัญญามีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 3 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันต่อบริ ษทั ใหญ่ที่จะต้องชาระค่าบริ การดังกล่าว
ตามสัญญาเป็ นจานวนเงินรวม 4.8 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: ไม่ ม)ี
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บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
2. บริ ษทั ได้ทาข้อตกลงกับบริ ษทั ใหญ่ โดยบริ ษทั ใหญ่ตกลงให้บริ ษทั ใช้พ้ื นที่ บางส่ วนเป็ นสถานประกอบ
กิ จการและเฉลี่ ยค่ าใช้จ่ายสถานที่ เช่ า โดยข้อตกลงนี้ มีผลบังคับจนกว่าฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดจะมี หนังสื อแจ้ง
ยกเลิกข้อตกลงการเรี ยกเก็บค่าเช่าและค่าบริ การพื้นที่โดยแจ้งเป็ นหนังสื อบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 1 เดื อน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั มี ภาระผูกพันต่ อบริ ษทั ใหญ่ ที่จะต้องชาระค่ าใช้จ่าย
ดังกล่าวตามสัญญาเป็ นจานวนเงินรวม 0.4 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
ไม่ ม)ี
5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม

8
5,299
5,307

8
8,092
8,100

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
8
2,325
2,333

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู งมีอตั ราดอกเบี้ยที่ แท้จริ งถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.33 ต่อปี (2560:
ร้ อยละ 0.23 ต่ อปี ) ในงบการเงินรวม และร้อยละ 0.31 ต่อปี (2560: ร้ อยละ 0.12 ต่ อปี ) ในงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ
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8
5,079
5,087
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
6

เงินลงทุนชั่วครำว

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จากหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560

1,219,215

1,198,915

1,227,606

1,209,332

(1,062)
1,218,153

10,060
1,208,975

(1,062)
1,226,544

10,060
1,219,392

ผลตอบแทนจากการลงทุนประจาปี 2561 ร้อยละ 1.99 (2560: ร้ อยละ 2.94)
บริ ษทั ได้วา่ จ้างบริ ษทั หลักทรัพย์ 2 แห่ง ให้เป็ นผูบ้ ริ หารเงินลงทุนให้กบั บริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ข้อ 19 (ง)
7

ลูกหนีอ้ ื่น

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
ดอกเบี้ยค้างรับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างขอคืน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และอื่น ๆ
รวม

6,243
241
6
6,490

8,287
69
7
8,363

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
231
6
237

59
7
66
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8

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

690
(46)
644

737
(47)
690

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
(ร้ อยละ)
อาร์ตแวร์
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุ ทธิ
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99.99

99.99

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนชาระแล้ว
วิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
(พันบาท)
(พันบาท)
25,000

25,000

25,000
(24,356)
644

25,000
(24,310)
690

วิธีส่วนได้เสี ย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
(พันบาท)
644
644

690
690

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
9

อุปกรณ์
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อุปกรณ์สานักงาน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

8
8

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

(3)
(2)
(5)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

3

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

8
8

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(5)
(1)
(6)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

2
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บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
10

เจ้ ำหนีอ้ ื่น

งบกำรเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
ค่าที่ปรึ กษากฎหมายและธุรกิจค้างจ่าย
ค่าสอบบัญชีคา้ งจ่าย
ค่าจัดการกองทุนและ
รับฝากหลักทรัพย์คา้ งจ่าย
อื่น ๆ
รวม
11

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560

698
501

2,611
495

698
455

2,611
450

146
40
1,385

159
55
3,320

40
1,193

55
3,116

ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

212
212

(2,012)
(2,012)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทั้งจานวนตามวิธีสินทรัพย์และหนี้สินตามงบแสดง
ฐานะการเงิน
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บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ก่อนรายการหักกลบลบกันของยอดดุลที่ มีกบั
หน่วยงานเก็บภาษีเดียวกัน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของเงินลงทุนเผื่อขาย ดังนี้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

12

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

(1,145)
(867)
(2,012)

ทรัพย์ สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รายการที่บนั ทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(2,012)
2,224
212

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนลดมูลค่ ำหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

จานวนหุน้
จดทะเบียน
(พันหุ้ น)
1,560,000

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

1,560,000

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จานวนหุน้ ที่
จาหน่ายและ
ส่ วนลด
ชาระแล้ว
หุน้ สามัญ
มูลค่าหุน้
(พันหุ้ น)
(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 2561 หุ น้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจานวน 1,560 ล้านหุ น้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:
1,560 ล้ านหุ้น) ซึ่ งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: หุ้นละ 5 บาท)
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บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
13

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มอี ำนำจควบคุมที่สำคัญ
บริ ษทั ไม่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่สาคัญ เนื่องจากบริ ษทั ลงทุนในบริ ษทั ย่อยและเงินลงทุนในตรา
สารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขายที่บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99
และร้อยละ 100 ตามลาดับ

14

ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าที่ปรึ กษากฎหมายและธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
ค่าจัดการกองทุนและรับฝากหลักทรัพย์
ค่าสอบบัญชี
อื่น ๆ
รวม
15

งบกำรเงินรวม
2561
2560
3,118
882
624
501
829
5,954

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

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
3,118
882
455
826
5,281

3,943
915
450
1,009
6,317

ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มียอดจานวนเงินที่
แตกต่างจากผลคูณของขาดทุนทางบัญชีคูณกับอัตราภาษีดงั นี้

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กาไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี (ร้อยละ)
ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั
อัตราภาษีที่ใช้
ผลกระทบจากรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ที่ไม่สามารถหักภาษีได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู ้
ต่างงวดกันระหว่างบัญชีและภาษี
ภำษีเงินได้ ที่บันทึกในกำไรหรื อขำดทุน
อัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
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งบกำรเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

22,195
20

21,288
20

22,195
20

21,288
20

4,439

4,258

4,439

4,258

9
4,448
20.0

(210)
4,048
19.0

9
4,448
20.0

(210)
4,048
19.0

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีดงั นี้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
ก่อน
ค่าใช้จ่าย
สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

10,060

(2,012)

8,048

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(1,062)

212

(850)

อัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราภาษีเงิ นได้ร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
16

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คานวณจากกาไรสาหรับปี ที่ เป็ น
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั และจานวนหุ ้นสามัญที่ ออกจาหน่ ายแล้วระหว่างปี ในแต่ ละปี โดยแสดงการ
คานวณดังนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี (พันบาท)
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว (พันหน่ วย)
กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาทต่ อหุ้น)

17,747
1,206,697
0.01

17,240
1,206,697
0.01

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
17,747
1,206,697
0.01

17,240
1,206,697
0.01
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บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
17

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับเครื่ องมื อทางการเงิ นที่ มีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
มูลค่ ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินอันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ อื่น
สารองเผื่อค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย เจ้าหนี้ อื่น และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกาหนดที่ส้ นั
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

มูลค่า
ตามบัญชี

ระดับ 1

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,208,975

-

1,208,975

-

1,208,975

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,218,153

-

1,218,153

-

1,218,153

รวม

หน่ วย : พันบำท
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

มูลค่า
ตามบัญชี

ระดับ 1

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,219,392

-

1,219,392

-

1,219,392

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
ตราสารหนี้ที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,226,544

-

1,226,544

-

1,226,544

รวม

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
กลุ่ มบริ ษ ทั พิ จารณามู ลค่ ายุติ ธรรมระดับ 2 ส าหรั บ ตราสารหนี้ ที่ เป็ นหลักทรั พ ย์เผื่ อขายซึ่ งอยู่ในความ
ต้องการของตลาด โดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้ อขายในตลาดตราสารหนี้ไทย ขณะปิ ดทาการ ณ วันที่รายงาน
18

ภำระผูกพัน ข้ อพิพำท และคดีควำมที่สำคัญ

18.1 ภำระผูกพันจำกสั ญญำอนุ ญ ำตให้ ดำเนินกำรก่ อนถูกบอกเลิก (กำรบอกเลิกสั ญ ญำมีผลในวันที่ 7 มีนำคม
2550)
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งบอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการจากสานักงานปลัดฯ
ซึ่ งการแจ้งบอกเลิกสัญญานี้เป็ นผลให้มีขอ้ พิพาทเกิดขึ้น ขณะนี้อยูร่ ะหว่างดาเนินคดีต่าง ๆ ดังนี้
1.

กรณีที่บริ ษัทเป็ นผู้เรี ยกร้ อง สานักงานปลัดเป็ นผูถ้ ูกเรี ยกร้อง ในข้อพิ พาทสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการ
ที่ 46/2550 กรณี ที่สานักงานปลัดฯ บอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการโดยมิ ชอบด้วยข้อกฎหมาย
และข้อ สัญ ญาและปฏิ บัติ หน้าที่ โ ดยไม่ ชอบท าให้บ ริ ษ ทั ได้รับ ความเสี ยหายรวมทั้งเป็ นโจทก์ต่ อ
สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 โดยบริ ษทั ได้
ร้องขอให้คณะอนุ ญาโตตุ ลาการวินิจฉัยชี้ ขาดเรื่ องภาระการชาระค่ าปรั บจากการปรั บผังรายการและ
ค่าดอกเบี้ ยที่ สานักงานปลัดฯ เรี ยกร้องให้ชาระจานวนกว่าแสนล้านบาท โดยเมื่ อวันที่ 28 กรกฎาคม
2559 ข้อพิ พาทหมายเลขด าที่ 1/2550 ได้เข้าสู่ กระบวนการแต่ งตั้งคณะอนุ ญาโตตุ ลาการและกาหนด
กระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการต่อไป

2.

กรณี ที่บริ ษัทเป็ นผู้ถูกเรี ยกร้ อง โดยสานักงานปลัดฯ เรี ยกร้องให้บริ ษทั ชาระหนี้ ค่าปรั บผังรายการ
ค่าอนุ ญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่าง ค่าดอกเบี้ ย และมูลค่าทรัพย์สินที่ ส่งมอบไม่ครบ รวมกว่าแสนล้าน
บาทต่ อศาลปกครองกลางในคดี ดาเลขที่ 640/2550 ซึ่ งต่ อมาเมื่ อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครอง
สู งสุ ดได้มีคาสัง่ ให้จาหน่ายคดีเพื่อให้คู่สญ
ั ญาไปดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามสัญญาอนุญาตให้
ดาเนินการในข้อพิพาทเลขที่ 1/2550 และ 46/2550 ต่อไป

ทั้งนี้ คดี ขอ้ พิ พาทหมายเลขดาเลขที่ 46/2550 ได้มีคาชี้ ขาดเมื่ อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยสรุ ปคาชี้ ขาดได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18.2
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18.2 ข้ อพิพำทและคดีควำมระหว่ ำงบริษทั กับสำนักงำนปลัดฯ เกีย่ วกับสั ญญำอนุญำตให้ ดำเนินกำร
ก)

ลาดับเหตุการณ์ สาคัญของกรณีพพิ าทและคดีความระหว่ างบริ ษทั กับสานักงานปลัดฯ
วันที่ 30 มกรำคม 2547 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มีคาวินิ จฉัยชี้ ขาดข้อพิพาทระหว่างบริ ษทั กับสานักงาน
ปลัดฯ เกี่ ยวกับสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. ให้สานักงานปลัดฯ ชดเชยความเสี ยหายโดยชาระเงินให้แก่บริ ษทั จานวน 20 ล้านบาท
2. ให้ปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดาเนินการโดยให้เปรี ยบเทียบระหว่างจานวนเงินที่
ค านวณได้ตามอัตราร้ อยละ 6.5 (ซึ่ งปรั บลดจากที่ ก าหนดไว้เดิ มอัตราร้ อยละ 44) ของรายได้ก่อนหั ก
ค่าใช้จ่ายและภาษี ใด ๆกับเงิ นประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าปี ละ 230 ล้านบาท (ซึ่ งปรับลดจากที่
กาหนดไว้ในสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการคือปี ที่ 8 จานวน 800 ล้านบาท ปี ที่ 9 จานวน 900 ล้านบาท และ
ตั้งแต่ปีที่ 10 - 30 ปี ละ 1,000 ล้านบาท) จานวนใดมากกว่าให้ชาระตามจานวนที่ มากกว่านั้นโดยเริ่ มตั้งแต่
วันที่ 3 กรกฎาคม 2545 เป็ นต้นไป
3. ให้สานักงานปลัดฯ คื นเงิ นผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าบางส่ วนจากจานวน 800 ล้านบาท ที่ บริ ษทั ได้
ชาระ โดยมี เงื่ อนไขในระหว่างพิ จารณาข้อพิ พ าทนี้ เมื่ อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 โดยคื นให้แ ก่ บริ ษ ัท
จานวน 570 ล้านบาท
4. ให้บริ ษทั สามารถออกอากาศช่วงเวลา PrimeTime (ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น.ถึง 21.30 น.) ได้โดยไม่ถูก
จากัด เฉพาะรายการข่ าวสารคดี แ ละสารประโยชน์ โดยบริ ษ ัท จะต้องเสนอรายการข่ าวสารคดี แ ละ
สารประโยชน์ ไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้ง หมด ทั้งนี้ ภายใต้ข ้อ บัง คับ ของ
กฎระเบียบที่ทางราชการออกใช้บงั คับแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์โดยทัว่ ๆ ไป
วันที่ 27 เมษำยน 2547 สานักงานปลัดฯ ได้ยื่นคาร้องต่อศาลปกครองกลาง (ชั้นต้น) เพื่อขอให้เพิกถอนคาชี้
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว
วัน ที ่ 9 พ ฤษ ภ ำคม 2549 ศาลป กครอ งกลางได ม้ ี ค าพิ พ ากษ าให้เ พิ ก ถอน ค าชี ้ ข าดข องคณ ะ
อนุ ญาโตตุ ลาการทั้งฉบับ
วันที่ 7 มิถุนำยน 2549 บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสู งสุ ด
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วันที่ 13 ธันวำคม 2549 ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาพิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลปกครองกลางที่เพิกถอน
คาชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบับซึ่ งมี ผลทาให้บริ ษทั ต้องกลับไปผูกพัน
ตามเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการต่อไปโดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. ดาเนิ นการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการ ข้อ 11 ที่ กาหนดให้รายการข่าวสาร
คดี และสารประโยชน์ จะต้องออกอากาศรวมกันไม่ ต่ ากว่าร้ อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดและ
ระยะเวลาระหว่างเวลา 19.00 น. - 21.30 น. จะต้องใช้สาหรับรายการประเภทนี้เท่านั้น
2. ปฏิบตั ิตามสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการ ข้อ 5 ในเรื่ องการชาระค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการให้สานักงานปลัดฯ
ในอัตราร้อยละ 44 ของรายได้โดยมีอตั ราขั้นต่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
วันที่ 14 ธันวำคม 2549 สานักงานปลัดฯ ได้มีหนังสื อฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ขอให้บริ ษทั ดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
1. ให้บริ ษทั ดาเนินการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการข้อ 11
2. ให้บริ ษทั ชาระเงินส่ วนต่างของค่าอนุญาตให้ดาเนินการขั้นต่าตามสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการ สาหรับปี ที่
9 (งวดที่ 7) จานวน 670 ล้านบาท ปี ที่ 10 (งวดที่ 8) จานวน 770 ล้านบาท และปี ที่ 11 (งวดที่ 9) จานวน
770 ล้านบาทรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,210 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคานวณเป็ น
รายวันตามจานวนวันที่ชาระล่าช้า
3. ให้บริ ษทั ชาระค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ของค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการที่สานักงานปลัดฯ จะได้รับในปี นั้น
ๆ โดยคิ ดเป็ นรายวันตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการข้อ 11 วรรคสองจากกรณี ที่บริ ษทั ดาเนิ นการเรื่ อง
ผังรายการ ไม่เป็ นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่ งตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึ งวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ซึ่ ง
สานักงานปลัดฯ ได้เรี ยกร้องมาเป็ นจานวนเงิน 97,760 ล้านบาท (บริ ษทั ได้ดาเนินการปรับผังรายการตามคา
พิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ดตั้งแต่วนั ที่ 14 ธันวาคม 2549)
ทั้งนี้ สานักงานปลัดฯ แจ้งว่าหากบริ ษทั ไม่ชาระเงิ นจานวนดังกล่าวภายใน 45 วันนับตั้งแต่ ได้รับหนังสื อแจ้ง
(วันที่ 15 ธันวาคม 2549) สานักงานปลัดฯ จะดาเนิ นการตามข้อกาหนดในสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการ และข้อ
กฎหมายต่อไป
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วันที่ 21 ธันวำคม 2549 บริ ษทั ได้มีหนังสื อถึงสานักงานปลัดฯ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. บริ ษทั ได้ดาเนิ นการปรั บผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการ ข้อ 11 เรี ยบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เป็ นต้นมา
2. บริ ษ ทั มิ ได้ผิ ด นัด ชาระค่ าอนุ ญ าตให้ด าเนิ น การตามที่ อา้ งถึ ง เนื่ องจากบริ ษ ทั ได้ช าระค่ า อนุ ญาตให้
ดาเนิ นการรายปี จานวน 230 ล้านบาท ตามคาชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการซึ่ งคาชี้ ขาดดังกล่าวมีผล
ผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตามสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการ ข้อ 15 ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่มีภาระดอกเบี้ยของ
ค่าอนุ ญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่างดังกล่าวในช่ วงระยะเวลาตั้งแต่ อนุ ญาโตตุ ลาการชี้ ขาดจนถึงวันที่ ศาล
ปกครองสู งสุ ดมีคาพิพากษา
3. บริ ษัท ไม่ เห็ น พ้อ งกับ ส านั ก งานปลัด ฯ กรณี ที่ ต ้อ งจ่ า ยค่ า ปรั บ จ านวน 97,760 ล้า นบาท และการ
กาหนดให้บริ ษทั ชาระค่าปรับดังกล่าวภายใน 45 วันด้วยเหตุผลดังนี้
3.1 บริ ษทั มิได้ปฏิบตั ิผิดสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการ เนื่ องจากบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้
ดาเนินการ ข้อ 15 ซึ่ งกาหนดว่า “ให้คาชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาทั้งสอง
ฝ่ าย” ดังนั้นการดาเนิ นการปรั บผังรายการตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึ งวันที่ 13 ธันวาคม
2549 ซึ่ งเป็ นวันที่ ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาพิพากษา และข้อ 30 วรรคท้ายของข้อบังคับสานักงาน
ศาลยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2 แห่ งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง 2542 ดังนั้นการดาเนิ นการของบริ ษทั จึงเป็ นการกระทาโดยชอบตามสัญญาอนุ ญาตให้
ดาเนินการ และกฎหมายแล้ว
3.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการนาข้อพิพาทเสนอต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการและให้วินิจฉัย ชี้ ข าด
ตามที่ กล่าวมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่าบริ ษทั เป็ นฝ่ ายผิดสัญญา สิ ทธิ ของสานักงานปลัดฯ ใน
การบอก เลิ กสัญญาอนุ ญ าตให้ดาเนิ นการ จะมี ข้ ึ นหลังจากกระบวนการยุติ ข อ้ พิ พ าทได้ถึง
ที่ สุดแล้ว
3.3 ศาลปกครองได้จดั ทาเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครั้งที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549
ระบุถึงคาพิ พากษาศาลปกครองสู งสุ ดคดี ของบริ ษทั โดยมีขอ้ ความตอนหนึ่ งระบุ ว่า “กรณี เกี่ ยวกับ
ค่าปรับคู่สัญญาต้องว่ากล่าวกันเองหากตกลงไม่ได้ตอ้ งเสนอข้อพิพาทตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญา
อนุญาตให้ดาเนินการ”
3.4 ดอกเบี้ ยและค่าปรับจากการดาเนิ นการปรับผังรายการนั้นยังไม่มีขอ้ ยุติ เนื่ องจากไม่ใช่ ประเด็น
พิพาทที่ เข้าสู่ การพิ จารณาพิ พากษาของศาลปกครองสู งสุ ด ดังนั้นหากคู่ สัญญามี ขอ้ ขัดแย้งและไม่
สามารถทาความ ตกลงกันได้ก็จะต้องเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการโดยเป็ นไปตาม
สัญญาอนุ ญาตให้ด าเนิ นการ ข้อ 15 ซึ่ งกาหนดว่า “หากมี ข ้อพิ พาทหรื อข้อขัดแย้ง ใด ๆ อัน
เกี่ยวเนื่ องกับสัญญาระหว่างสานักงานปลัดฯ กับผูเ้ ข้าร่ วมงาน (บริ ษทั ) คู่สัญญาตกลงแต่งตั้งคณะ
อนุญาโตตุลาการทาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดย คาตัดสิ นของคณะอนุญาโตตุลาการเป็ นที่สุด
และผูกพันคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ าย”
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บริ ษ ัท และที่ ป รึ ก ษากฎหมายของบริ ษ ัท เห็ น ว่ า การค านวณค่ า ปรั บ จากการปรั บ ผังรายการตามวิ ธีข อง
สานักงานปลัดฯ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ ซึ่ งหากบริ ษทั เข้า
ข่ายจะต้องเสี ยค่าปรับการคิดคานวณค่าปรับควรจะเป็ นจานวนเงินในอัตราไม่เกินกว่า 274,000 บาทต่อวันมิใช่
100 ล้านบาทต่อวันตามที่สานักงานปลัดฯ กล่าวอ้าง ดังนั้นไม่วา่ กรณี จะเป็ นอย่างไร หากจะมีภาระค่าปรับโดย
นับตั้งแต่วนั ที่ บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามคาชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการจนถึงวันที่ ศาลปกครองสู งสุ ดมีคาตัดสิ น
ตามที่ สานักงานปลัดฯ กล่าวอ้าง (ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549) การคิ ดคานวณ
ค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่ควรจะเกินไปกว่าจานวน 268 ล้านบาท มิใช่ 97,760 ล้านบาท ตามวิธีคานวณ
ที่สานักงานปลัดฯ เรี ยกร้องให้ชาระและนามาใช้เป็ นเหตุบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด
สาหรับกรณี ที่สานักงานปลัดฯ เรี ยกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่าง บริ ษทั และที่ ปรึ กษา
กฎหมายของบริ ษ ัท มี ค วามเห็ น ว่ า ในช่ ว งระหว่ างระยะเวลาที่ บ ริ ษ ัท ได้ป ฏิ บัติ ต ามค าชี้ ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการบริ ษทั ไม่มีหน้าที่ในการต้องชาระ และบริ ษทั ไม่ได้ผิดนัดการชาระค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการ
แต่อย่างใด เนื่ องจากบริ ษทั ได้ชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนิ นการรายปี จานวน 230 ล้านบาท ตามคาชี้ ขาดคณะ
อนุญาโตตุลาการซึ่ งผูกพันทั้งสองฝ่ ายแล้วตามสัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ ข้อ 15 ในช่วงเวลาที่คาชี้ขาดยังมี
ผลบังคับใช้อยู่โดยที่บริ ษทั มิได้ผิดนัดชาระค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการและ/หรื อชาระค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการ
ให้แก่สานักงานปลัดฯ ล่าช้า อีกทั้งสานักงานปลัดฯ ยังไม่เคยใช้สิทธิ เรี ยกร้องทางศาลในการขอคุม้ ครองเพื่อ
ระงับมิให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามคาชี้ ขาดของอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ประการใด ดังนั้นบริ ษทั จึง
ไม่มีภาระดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่างและสานักงานปลัดฯ ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องดอกเบี้ยของ
ค่าอนุ ญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่ างในระหว่างที่ คาชี้ ขาดของ คณะอนุ ญาโตตุ ลาการยังคงมี ผลผูกพันทาง
กฎหมายอยู่ อีกทั้งคาพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคาสั่งให้เพิกถอนคาชี้ ขาดของอนุญาโตตุลาการยัง
ไม่มีผลบังคับ เนื่ องจากยังอยูใ่ นระหว่างที่บริ ษทั ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ด และศาลปกครองสู งสุ ดยัง
ไม่มีคาพิพากษาในขณะนั้น
วันที่ 4 มกรำคม 2550 บริ ษทั ได้ยื่นข้อพิพาทเรื่ องค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่าอนุญาตให้
ดาเนิ นการส่ วนต่ างต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการเป็ นข้อพิ พาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ส่ วนเรื่ องค่ าอนุ ญาตให้
ดาเนิ นการส่ วนต่างจานวน 2,210 ล้านบาทนั้น บริ ษทั มีความเห็นว่าเพื่อให้การดาเนิ นการตามสัญญาอนุญาต
ให้ดาเนินการ เป็ นไปโดยราบรื่ น และเพื่อเป็ นการประนีประนอมมิให้สานักงานปลัดฯ บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้
ดาเนิ นการ อันจะมีผลกระทบต่อกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั จึ งได้ตดั สิ นใจเสนอเงื่ อนไขการประนี ประนอมโดย
เสนอแนวทางการจ่ายเงิน 2,210 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้สานักงานปลัดฯ เข้าร่ วมดาเนิ นการตามกระบวนการ
อนุ ญาโตตุ ลาการเพื่ อให้ คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการมี ค าวิ นิ จฉัยชี้ ขาดกรณี ค่ าปรั บและดอกเบี้ ยค่ าอนุ ญ าตให้
ดาเนินการส่ วนต่างซึ่ งสานักงานปลัดฯ ได้ปฏิเสธเงื่อนไขแนวทางการชาระเงินค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการดังกล่าว
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2550 บริ ษ ทั ได้มีหนังสื อขอความเป็ นธรรมต่ อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยเสนอแนวทาง
การประนี ประนอมในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยเสนอให้สานักงานปลัดฯ รับชาระเงิ นค่าสัมปทานส่ วนต่าง
จานวน 2,210 ล้านบาท และให้ดาเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกรณี ค่าปรับและดอกเบี้ย
วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2550 สานักงานปลัดฯ ได้มีหนังสื อปฏิ เสธข้อเสนอของบริ ษทั ดังกล่าว ดังนั้นนับแต่ วนั ที่
สานักงานปลัดฯ มีหนังสื อปฏิเสธข้อเสนอของบริ ษทั บริ ษทั จึงไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในข้อเสนอของบริ ษทั
ที่มีต่อสานักงานปลัดฯ อีกต่อไป ทั้งนี้ เป็ นไปตามมาตรา 357 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ต่อมา
ศาลปกครองกลางได้มีค าสั่งให้จาหน่ ายคดี หมายเลขด าที่ 640/2550 ลงวันที่ 22 มิ ถุนายน 2550 โดยศาลได้
วินิจฉัยว่าประเด็นที่สานักงานปลัดฯ อ้างว่าบริ ษทั ยอมรับว่าเป็ นหนี้ ค่าสัมปทานค้างชาระอยู่จานวน 2,210 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ ยรับฟั งไม่ได้ว่าบริ ษทั ยอมรับสภาพหนี้ เพราะเป็ นข้อเสนอทางเลื อกในการแก้ปัญหาหลาย
แนวทางซึ่ งยังไม่เป็ นที่ยตุ ิซ่ ึ งถือเป็ นข้อพิพาทที่ตอ้ งนาเข้าสู่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2550 บริ ษทั ได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลปกครองกลางมี คาสั่งกาหนดมาตรการหรื อวิธีการ
คุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวต่อศาลปกครองกลาง และคาร้องขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาเป็ นกรณี
ฉุกเฉิ นใน 2 ประเด็นดังนี้
1. ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสัง่ ระงับการใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการ ของสานักงานปลัดฯ
ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมิได้ชาระค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่าส่ วนต่างจานวนประมาณหนึ่ ง
แสนล้านบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะได้มีคาชี้ขาดและข้อพิพาทดังกล่าวถึงที่สุดตามกฎหมาย
2. ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสั่งกาหนดระยะเวลาเพื่ อให้บริ ษทั ชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่าง
จานวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่สานักงานปลัดฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ศาลได้มีคาสัง่ ในเรื่ องนี้
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2550 ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งไม่รับคาร้องขอให้ศาลกาหนดมาตรการหรื อวิธีการ
คุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวั่ คราวและคาร้องขอไต่สวนฉุ กเฉิ นที่บริ ษทั ได้ยื่นต่อศาลปกครองกลาง โดยมีขอ้
วินิจฉัยว่า การที่สานักงานปลัดฯ จะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการนั้น หากบริ ษทั เห็นว่าการ
บอกเลิกสัญญาไม่ชอบก็ย่อมมีสิทธิ เรี ยกค่าเสี ยหายจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ ส่ วนกรณี ที่สานักงาน
ปลัดฯ เรี ยกให้ผรู ้ ้อง (บริ ษทั ) ชาระค่าปรับและดอกเบี้ ยค่าอนุ ญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่างรวมทั้งขอให้ศาล
ก าหนดระยะเวลาเพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท สามารถช าระค่ า อนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การจ านวน 2,210 ล้า นบาท ให้ แ ก่
ส านัก งานปลัด ฯภายใน 30 วัน นับ แต่ วนั ที่ ศ าลได้มี ค าสั่ งนั้น ศาลเห็ น ว่า เป็ นกรณี ร ะหว่างบริ ษ ัท และ
สานักงานปลัดฯ ที่ จะเจรจาตกลงกัน และหากบริ ษทั เห็นว่าไม่ตอ้ งชาระหรื อขอผ่อนผันการชาระหนี้ ก็เป็ น
สิ ทธิ ที่ดาเนิ นการไปตามขั้นตอนของสัญญาและกระบวนการตามกฎหมายต่อไป จึ งไม่มีเหตุ อนั สมควรที่
ศาลจะมี ค าสั่งก าหนดมาตรการหรื อ วิธีการคุ ้มครองประโยชน์ ข องบริ ษทั ขณะด าเนิ น การซึ่ งค าสั่งศาล
ปกครองกลางดังกล่าวให้ถือเป็ นที่สุดโดยบริ ษทั ไม่อาจอุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าวได้
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วั นที่ 7 มี นำคม 2550 ส านั กงานปลัดฯ มี หนั งสื อบอกเลิ ก สั ญ ญาอนุ ญาตให้ ด าเนิ นการและแจ้งให้ บริ ษัท
ดาเนิ นการชาระหนี้ และส่ งมอบทรัพย์สินที่ บริ ษทั มีไว้ใช้ในการดาเนิ นกิ จการตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการ
คื นให้แก่ สานักงานปลัดฯ ภายในเวลาที่ สานักงานปลัดฯ กาหนดตามมติ ของคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 6 มี นาคม
2550 ซึ่ งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็ นเหตุให้บริ ษทั จาเป็ นต้องหยุดการดาเนิ นธุ รกิ จสถานี โทรทัศน์ในระบบ
ยูเอชเอฟ
วันที่ 28 มี นำคม 2550 บริ ษ ัทได้มี หนังสื อถึ งส านักงานปลัดฯโดยโต้แย้งว่าการบอกเลิ กสั ญญาอนุ ญาตให้
ดาเนิ นการของสานักงานปลัดฯ และเรี ยกร้องให้บริ ษทั ต้องชาระหนี้ จานวนกว่าแสนล้านบาทให้แก่สานักงาน
ปลัดฯ ซึ่ งสานักงานปลัดฯ นามาเป็ นเหตุบอกเลิกสัญญานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเนื่ องจากบริ ษทั
มิ ได้กระทาการใด ๆ ซึ่ งเป็ นการผิดสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการ บริ ษ ทั มิ ได้เห็ นด้วยกับการบอกเลิ กสัญญา
อนุ ญาตให้ดาเนิ นการ อันเป็ นการกระทาอันไม่ชอบดังกล่าว และโดยที่การบอกเลิกสัญญาของสานักงานปลัดฯ
เป็ นการกระทาซึ่ งเป็ นเหตุให้กิจการของบริ ษทั ได้รับความเสี ยหายสานักงานปลัดฯ จึงต้องรับผิดแก่บริ ษทั และ
บริ ษทั ได้สงวนสิ ทธิ ในการดาเนิ นการตามกฎหมายต่อไป
วันที่ 30 มีนำคม 2550 สานักงานปลัดฯ ได้ยื่นฟ้ องต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดาที่ 640/2550 เรี ยกร้องให้
บริ ษทั ชาระหนี้ ค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่างจานวน 2,210 ล้านบาท และค่าอนุ ญาตให้ดาเนิ นการงวดที่ 12
จานวน 677 ล้านบาท (นับจากวันที่คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาชี้ ขาดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550) ค่าดอกเบี้ยของ
ค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่างจานวน 562 ล้านบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี้ ขาดจนถึงวันที่
ฟ้ องคดี วนั ที่ 30 มีนาคม 2550) ค่าปรับผังรายการจานวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่ าทรัพย์สินส่ งมอบไม่ครบ
จานวน 656 ล้านบาทพร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่ อปี ของมู ลค่ าทรั พย์สิ นที่ ส่ งมอบไม่ ครบนับแต่
วันฟ้ องจนกว่าจะชาระเงินเสร็ จสิ้ นซึ่ งกรณี มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบเป็ นประเด็นใหม่ที่สานักงานปลัดฯ
ไม่เคยเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชาระหนี้มาก่อนรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 101,865 ล้านบาท
วันที่ 8 พฤษภำคม 2550 บริ ษ ทั ยื่นค าฟ้ องคดี ต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดี หมายเลขด าที่ 910/2550 กรณี
สานักงานปลัดฯ ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบก่อนลงนามในสัญญาอนุ ญาตให้
ดาเนินการ จนเป็ นเหตุให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย โดยเรี ยกค่าเสี ยหาย 119,252 ล้านบาท
วันที่ 9 พฤษภำคม 2550 บริ ษทั ยื่นเสนอข้อพิ พาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดาที่
46/2550 ให้คณะอนุ ญาโตตุ ลาการมี คาวินิจฉัยชี้ ขาดกรณี สานักงานปลัดฯ ใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้
ดาเนิ นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาและความไม่ถูกต้องในการเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชาระค่าส่ วนต่าง
ดอกเบี้ยค่าปรับมูลค่าทรัพย์สิน ที่ส่งมอบไม่ครบ และเรี ยกค่าเสี ยหายจากสานักงานปลัดฯ
วันที่ 30 พฤษภำคม 2550 คดีหมายเลขดาที่ 910/2550 ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูฟ้ ้ องคดี ในประเด็นที่ สานักงานปลัดฯ ไม่
นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรั ฐมนตรี ให้ความเห็ นชอบ ศาลปกครองกลางมี ค าสั่ งไม่ รั บค าฟ้ องไว้พิ จารณา
เนื่องจากเกินกว่าอายุความ (10 ปี )
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วันที่ 22 มิถุนำยน 2550 ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งให้จาหน่ ายคดีหมายเลขดาที่ 640/2550 ที่สานักงานปลัดฯ
เป็ นผูฟ้ ้ องคดีเรี ยกร้องให้บริ ษทั ชาระค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่างดอกเบี้ยค่าปรับผังรายการมูลค่าทรัพย์สิน
ที่ ส่ งมอบไม่ ครบเพื่ อให้คู่ สัญญาไปด าเนิ นการทางอนุ ญาโตตุ ลาการตามที่ กาหนดไว้ในสั ญญาอนุ ญาตให้
ดาเนิ นการ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 สานักงานปลัดฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งศาลปกครองกลางดังกล่าว
ต่ อ ศาลปกครองสู งสุ ดและยื่ น ค าร้ อ งขอคุ ้ ม ครองชั่ ว คราวก่ อ นมี ก ารพิ พ ากษาให้ ห ยุ ด กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเพื่อรอคาสั่งศาลปกครองสู งสุ ด
วันที่ 11 กรกฎำคม 2550 บริ ษทั ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสู งสุ ดกรณี ศาลปกครองกลางมีคาสั่งไม่รับฟ้ องคดี
หมายเลขดาที่ 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดี หมายเลขดาที่ 910/2550 เป็ นคดี ที่บริ ษทั เป็ นผูฟ้ ้ องคดี ใน
ประเด็น ที่ ส านักงานปลัดฯ ไม่ นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรั ฐมนตรี ให้ความเห็ นชอบ จนเป็ นเหตุ ให้บริ ษทั
ได้รับความเสี ยหาย โดยเรี ยกค่าเสี ยหาย 119,252 ล้านบาท)
วันที่ 24 กรกฎำคม 2550 สานักงานปลัดฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ คาสั่งของศาลปกครองกลางที่ ตดั สิ นให้จาหน่ ายคดี
หมายเลขด าที่ 640/2550 ต่ อศาลปกครองสู งสุ ด และยื่ น ค าร้ องขอคุ ้ม ครองชั่ วคราวให้ ห ยุ ด กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเพื่อรอคาสั่งของศาลปกครองสู งสุ ด
วันที่ 29 ตุลำคม 2550 บริ ษทั ได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสั่งกาหนดมาตรการคุม้ ครองเพื่อบรรเทา
ทุกข์ชวั่ คราวก่ อนการพิพากษาเพื่ อมิ ให้ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย มี ผลใช้บงั คับ ซึ่ งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ อนุ มตั ิ หลักการร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวเมื่ อวันที่ 24
เมษายน 2550 โดยจะนาเสนอสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยบริ ษทั ได้ให้เหตุผลในคาร้อง
ว่า หากร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายแล้วจะมีผลให้คาวินิจฉัย
ของคณะอนุญาโตตุลาการหรื อ คาพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรื อคดีระหว่างบริ ษทั กับสานักงาน
ปลัดฯ ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ที่เกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายข้อหนึ่ งของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ได้
เรี ยกร้อง ให้สานักงานปลัดฯ ชดใช้ค่าเสี ยหายให้บริ ษทั และ/หรื อขอให้บริ ษทั กลับเข้าดาเนินการสถานี โทรทัศน์
ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สินอุปกรณ์เครื อข่ายเดิ มต่อไปจนครบตามกาหนดระยะเวลาใน
สัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการเดิ ม อาจจะไม่ มีผลบังคับได้ เนื่ องจากบรรดา กิ จการ อานาจหน้าที่ ทรั พย์สิ น
งบประมาณ หนี้ สิ ทธิ คลื่น และภาระผูกพัน ของบริ ษทั ตามสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการ จะตกเป็ นของรัฐตาม
บทเฉพาะกาล มาตรา 57 แห่ งร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าว บริ ษทั จึงขอให้
ศาลปกครองกลางพิจารณา
ไต่ สวนฉุ กเฉิ นและมี ค าสั่ งให้ ระงับหรื อหามาตรการหยุดด าเนิ นการหรื อหยุ ดการเสนอร่ างกฎหมายร่ าง
พระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทยให้สภานิ ติ บ ัญญัติ แห่ งชาติ
พิจารณาโดยเร่ งด่ วน ตามแต่วิธีการที่ ศาลปกครองกลางจะเห็ นสมควรจนกว่าคดี จะถึงที่ สุดหรื อศาลปกครอง
กลางจะมีคาสัง่ เป็ นอย่างอื่น
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วันที่ 30 ตุลำคม 2550 ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งไม่รับคาร้องขอคุม้ ครองฉุ กเฉิ นของบริ ษทั โดยให้เหตุผลว่า
การพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวเป็ นการกระทาในหน้าที่ของสมาชิ กสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ซ่ ึ งเป็ น
การใช้อานาจทางนิ ติ บัญญัติ ตามรั ฐธรรมนู ญ มิ ใช่ การใช้อานาจทางปกครอง จึ งไม่ มี เหตุ ผลอันควรและ
เพียงพอที่ ศาลจะมีคาสั่งระงับการดาเนิ นการของสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ ได้ และปั จจุบนั ข้อพิพาทนั้นอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุ ญาโตตุลาการจึงไม่มีเหตุผลสมควรที่ ศาลปกครองกลางจะมีคาสั่งกาหนด
มาตรการคุม้ ครองตามที่บริ ษทั ร้องขอมาได้
วันที่ 31 ตุ ลำคม 2550 ร่ างพระราชบัญ ญัติ องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
ดังกล่าวได้ผ่านการอนุ มตั ิ จากสภานิ ติ บญ
ั ญัติ แห่ งชาติ และอยู่ระหว่างการเตรี ยมการประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาให้มีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงมีคดีความฟ้ องร้องกับสานักงานปลัดฯ
ที่ยงั ดาเนิ นต่อไปในกระบวนการยุติธรรมและข้อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายข้ออื่น ๆ ที่ เรี ยกร้องให้สานักงานปลัดฯ
ชดเชยค่าเสี ยหายโดยชาระคื นเป็ นเงิ นสดให้แก่บริ ษทั ยังคงมี ผลทางกฎหมายอยู่หากศาลมีคาพิ พากษาชี้ ขาด
ตามที่บริ ษทั เรี ยกร้อง
วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2550 คดีหมายเลขดาที่ 910/2550 ที่บริ ษทั ฟ้องกรณี สานักงานปลัดฯ ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่
เสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบก่อนลงนามสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการโดยเรี ยกค่าเสี ยหาย 119,252 ล้านบาท
ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาสั่งเช่ นเดี ยวกับศาลปกครองกลางโดยไม่รับพิ จารณาคาอุทธรณ์ ในคดี ดงั กล่าว
เพราะเหตุขาดอายุความ (10 ปี )
วันที่ 19 ธันวำคม 2550 ศาลปกครองสู งสุ ดได้มีคาสั่งยืนตามคาสั่งของศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครอง
สู งสุ ด มีคาสั่งให้จาหน่ ายคดีที่อา้ งถึงเพื่อให้คู่สัญญาไปดาเนิ นการทางอนุญาโตตุลาการต่อไป ดังนั้นข้อ
พิพาทสถาบันอนุ ญาโตตุลาการที่ 1/2550 ซึ่ งบริ ษทั ได้ยื่นคาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 2550 (ก่อนถูกบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการ) เพื่อขอให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี้
ขาดเรื่ อ งค่ า ปรั บ ผัง รายการและดอกเบี้ ยของค่ า อนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การส่ ว นต่ า งและข้อ พิ พ าทสถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ล าการที่ 46/2550 ซึ่ งบริ ษ ทั ได้ยื่น ค าเสนอข้อ พิ พ าทต่ อ สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ลาการ เมื่ อวัน ที่ 9
พฤษภาคม 2550 (หลังถูกบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ) ในกรณี ที่สานักงานปลัดฯ บอกเลิกสัญญาไม่
ชอบด้วยข้อกฎหมายและข้อสัญญาและปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่ชอบทาให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย
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วันที่ 15 มกรำคม 2551 พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทยได้มี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป ซึ่ ง
จะมีผลให้คาวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรื อคาพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรื อคดีระหว่าง
บริ ษทั กับสานักงานปลัดฯ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับข้อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายข้อหนึ่ งของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ได้เรี ยกร้อง
ให้สานักงานปลัด ฯ ชดใช้ค่ าเสี ยหายให้บริ ษ ทั และ/หรื อขอให้บริ ษทั กลับเข้าดาเนิ นการสถานี โทรทัศ น์
ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สินอุปกรณ์เครื อข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกาหนดระยะเวลา
ในสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการอาจจะไม่มีผลบังคับ ได้ เนื่ องจากบรรดา กิ จการ อานาจหน้าที่ ทรัพ ย์สิ น
งบประมาณ หนี้ สิ ทธิ คลื่น และภาระผูกพัน ของบริ ษทั ตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการ จะตกเป็ นของรัฐ
ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่าว อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงมีคดีความฟ้ องร้องกับ
สานักงานปลัดฯ ที่ยงั ดาเนิ นต่อไปในกระบวนการยุติธรรมและข้อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายข้ออื่น ๆ ที่เรี ยกร้องให้
สานักงานปลัดฯ ชดเชยค่าเสี ยหายโดยชาระคืนเป็ นเงินสดรวมถึงการชดเชยความเสี ยหายโดยวิธีอื่น ๆ ให้แก่
บริ ษทั ยังคงมีผลทางกฎหมายอยูห่ ากศาลมีคาพิพากษาชี้ขาดตามที่บริ ษทั เรี ยกร้อง
วันที่ 3 มีนำคม 2551 บริ ษทั ยื่นคาร้องขอต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อรวมการพิจารณาข้อพิพาทหมายเลข
ดาที่ 1/2550 และ ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550
วันที่ 7 มีนำคม 2551 บริ ษทั ได้ยื่นคาร้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการซึ่ งเป็ นตัวแทนของฝ่ ายบริ ษทั ทั้ง 2 คดีและ
ได้รับอนุมตั ิแล้ว
วันที่ 10 มิถุนำยน 2553 บริ ษทั ได้วางเงินประกันข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 จานวน 5,412,839.79 บาท
ตามทุ น ทรั พ ย์ที่ แ ต่ ล ะฝ่ ายที่ เรี ยกร้ อ งโดยคิ ด ค านวณ จากฐานทุ น ทรั พ ย์ ที่ บ ริ ษัท เรี ยกร้ อ งจ านวน
21,814,198,932 บาท สาหรั บ ข้อพิ พาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ไม่ มีทุ น ทรั พ ย์ ได้วางเท่ ากับ ขั้นต่ า อัต ราที่
กาหนดไว้สาหรับคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ คือ 20,000 บาท ต่อครั้ง โดยขอวาง 5 ครั้ง รวมเป็ นเงิน 100,000 บาท
วัน ที่ 24 พฤศจิกำยน 2554 บริ ษทั ได้เร่ งรั ดกระบวนการพิ จารณาคดี ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ โดยขอ
คัด ค้า น การที่ ส ถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการจะอนุ ญ าตการขอขยายระยะเวลาวางเงิ น ประกัน ค่ า ป่ วยการ
อนุ ญ าโตตุ ลาการออกไป เนื่ องจากเห็ นว่า ส านักงานปลัดฯ มี เจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลา
วางเงิ นประกันมาแล้วมากถึง 23 ครั้ง เป็ นเวลายาวนานถึงสองปี เศษ จึ งไม่มีเหตุผลสมควรที่ จะอนุ ญาตให้
ขยายเวลาออกไปอีก
วัน ที่ 2 ธันวำคม 2554 สานักงานปลัดฯ ได้ยื่นคาร้องขอขยายเวลาวางเงิ นประกันฯ (ครั้งที่ 24) โดยอ้างถึ ง
หนังสื อขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ (ครั้งที่ 23) ที่ นร.1306/7334 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 ซึ่ ง สานักงาน
ปลัดฯ ได้ขอขยายเวลาวางเงินประกันออกไป อีก 60 วัน นับจากวันที่ 28 กันยายน 2554
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วันที่ 21 ธันวำคม 2554 สถาบันอนุญาโตตุลาการนัดหมายคู่พิพาทมาเจรจาไกล่เกลี่ยทาความตกลงกัน โดยมี
มติที่เสนอให้ท้ งั สองฝ่ ายพิจารณา คือ การชะลอการดาเนิ นข้อพิพาทที่ 1/2550 ออกไปก่อนเพื่อรอผลของข้อ
พิ พาทที่ 46/2550 เนื่ องจากเป็ นประเด็นที่ เกี่ ยวโยงกันกับ ข้อพิ พาทที่ 46/2550 และข้อพิ พาทที่ 46/2550 มี
เนื้ อหาครอบคลุมประเด็นการตีความค่าปรับในข้อพิพาทที่ 1/2550 ด้วย อีกทั้งการรวมคดีท้ งั สองเป็ นไปได้
ยาก โดยยังคงมี ขอ้ โต้แย้งเรื่ องอัตราการวางเงิ นค่ าป่ วยการ อี กทั้งสองฝ่ ายไม่ประสงค์ขอถอนคาเสนอข้อ
พิพาทที่ 1/2550 นอกจากนี้ เพื่อให้ขอ้ พิพาทที่ 46/2550 ดาเนิ นกระบวนการต่อไปได้ จึงเสนอให้ท้ งั สองฝ่ าย
ไปพิจารณาการวางเงินประกันค่าป่ วยการในคดี 46/2550 ฝ่ ายละ 10,000,000 บาท
วัน ที่ 30 ธันวำคม 2554 สานักงานปลัดฯ มีหนังสื อขอชะลอการดาเนิ นข้อพิพาทที่ 1/2550 ออกไปก่อนเพื่อ
รอผลข้อพิพาทที่ 46/2550 ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ เสนอมา
วัน ที่ 17 มกรำคม 2555 บริ ษทั ได้มีหนังสื อขอชะลอการดาเนิ น ข้อพิ พาทหมายเลขดาที่ 1/2550 เพื่ อรอผล
ของข้ อ พิ พาทหมายเลขด าที่ 46/2550 ตามที่ สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการ เสนอมา ต่ อ มา สถาบั น
อนุญาโตตุลาการได้มีคาสั่ง ให้ชะลอการดาเนิ นข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ตามที่บริ ษทั และ สานักงาน
ปลัดฯ เสนอไป และในวันเดี ยวกัน สานักงานปลัดฯได้วางเงิ นค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุ ลาการของข้อพิ พาท
หมายเลขดาที่ 1/2550 จานวน 100,000 บาท และวางเงินค่าป่ วยการอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทหมายเลข
ดาที่ 46/2550 จานวน 10,000,000 บาท พร้อมทั้งวางเงินค่าใช้จ่ายของทั้งสองคดี คดีละ 15,000 บาท
วัน ที่ 20 มกราคม 2555 บริ ษทั ได้วางเงิ นค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุลาการของข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550
เพิ่มอีก 4,587,160.21 บาท รวมเป็ น 10,000,000 บาท ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการแจ้งมา
วันที่ 13 กันยายน 2555 สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีหนังสื อถึงบริ ษทั และสานักงานปลัดฯ เพื่อแจ้งประวัติ
ของอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ าย โดยแจ้งว่าหากบริ ษทั หรื อ สานักงานปลัดฯ ประสงค์จะคัดค้านคุณสมบัติ
ของอนุ ญ าโตตุ ลาการอี กฝ่ ายหนึ่ งให้ยื่ นค าคัด ค้านเป็ นหนังสื อแสดงเหตุ แ ห่ งการคัด ค้านมายังสถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการภายในเวลาที่ กาหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิ กายน 2555 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการยื่นคาร้อง
แจ้ ง ความประสงค์ ไ ม่ ค ั ด ค้ า นคุ ณ สมบั ติ ข องอนุ ญ าโตตุ ล าการฝ่ ายส านั ก งานปลัด ฯ ต่ อ สถาบั น
อนุ ญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการจึงดาเนิ นการแจ้งต่ออนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ ายรับทราบ และ
ดาเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป
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วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 คณะอนุ ญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่ อบุคคลที่ ประสงค์จะ
แต่ งตั้งเป็ นประธานอนุ ญาโตตุ ลาการ โดยวิธีการที่ ส ถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการกาหนดให้มีค วามพึ งพอใจ
ตรงกันสู งสุ ดให้แต่งตั้งเป็ นประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการ ซึ่ งสถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้ทาบทามบุคคล
ท่านหนึ่ ง และได้ตอบรับเป็ นประธานอนุญาโตตุลาการแล้วพร้อมแนบประวัติอนุญาโตตุลาการสาหรับการ
ขึ้นทะเบียนให้ท้ งั สองฝ่ ายทราบ หากฝ่ ายใดมีขอ้ คัดค้าน ขอให้ยื่นหนังสื อแสดงเหตุแห่งการคัดค้านภายใน
15 วัน
วันที่ 12 มิถุนายน 2556 อัยการผูร้ ับมอบอานาจฝ่ ายสานักงานปลัดฯ ขอขยายเวลาการพิจารณาว่าจะคัดค้าน
ประธานคณะอนุญาโตตุลาการหรื อไม่ และสถาบันอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไป 15 วัน
วันที่ 28 มิถุน ายน 2556 อัยการผูร้ ั บมอบอานาจฝ่ ายส านักงานปลัด ฯ แถลงว่า ส านักงานปลัดฯ ไม่ มีข ้อ
คัด ค้า นประธานคณะอนุ ญ าโตตุ ลาการแต่ ป ระการใด แต่ ข อสงวนสิ ท ธิ การคัด ค้านไว้ใ นภายภาคหน้า
หากตรวจสอบพบเหตุอนั ทาให้สามารถคัดค้านประธานอนุญาโตตุลาการได้
วันที่ 19 สิ งหาคม 2556 อัยการผูร้ ับมอบอานาจฝ่ ายสานักงานปลัดฯ ยื่นคาร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการว่า
มีขอ้ มูลและข้อเท็จจริ งตามแบบประวัติยงั ไม่แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริ งของประธาน
อนุญาโตตุลาการเพิ่มเติม
วันที่ 20 กันยายน 2556 ประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการได้ช้ ี แจงรายละเอียดเพิ่มเติ มตามที่ อยั การผูร้ ับมอบ
อานาจฝ่ ายสานักงานปลัดฯ สอบถาม โดยสรุ ป ประธานอนุ ญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุ ตร ไม่เคยถือหุ ้น
และ/หรื อเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ผูเ้ รี ยกร้องกรณี ใด ๆ มาก่อนทั้งสิ้ น
วันที่ 8 ตุลาคม 2556 อนุ ญาโตตุ ลาการฝ่ ายบริ ษทั ผูเ้ รี ยกร้องได้ช้ ี แจงข้อมูลและข้อเท็จจริ งเพิ่ มเติ มตามที่
อัยการผูร้ ับมอบอานาจฝ่ าย สานักงานปลัดฯ ขอให้ช้ ี แจงเพื่อนามาประกอบการพิจารณาใหม่ว่า จะคัดค้าน
อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั หรื อไม่
วันที่ 16 ตุลาคม 2556 บริ ษทั ได้ร้องขอความเป็ นธรรมในการเร่ งรัดการดาเนิ นกระบวนพิจารณาข้อพิพาทที่
46/2550 ต่ออัยการสู งสุ ด เนื่ องจากได้ยื่นคาเสนอข้อพิพาทตั้งแต่ปี 2550 ตราบถึงปั จจุบนั รวมเป็ นระยะเวลา
มากกว่า 6 ปี แต่ ขอ้ พิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่ กระบวนการพิ จารณาข้อพิ พาทแห่ งคดี ได้ จึ งขอให้พนักงาน
อัยการผูร้ ับมอบอานาจฝ่ ายสานักงานปลัดฯ ดาเนิ นกระบวนพิจารณาไปในทางที่ ถูกต้องเป็ นธรรม เพื่อให้
การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดสามารถเริ่ มต้นและเสร็ จสิ้ นตามที่กฎหมายกาหนดต่อไป
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วันที่ 28 ธั นวาคม 2556 สานักระงับข้อพิ พาทฯ สถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการได้ส่งหนังสื อแจ้งว่าเมื่ อวันที่ 6
ธันวาคม 2556 สานักงานปลัดฯ ได้มีหนังสื อขอคัดค้านประธานอนุญาโตตุล าการและอนุญาโตตุลาการฝ่ าย
บริ ษทั ในการดาเนิ นกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในชั้นนี้ และขอให้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการแทนตาม
ขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
วันที่ 14 มกราคม 2557 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งจากสานักระงับข้อพิ พาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ว่า
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั ได้มีหนังสื อขอลาออก
จากการเป็ นประธานอนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาท ระหว่าง บริ ษทั และ สานักงานปลัดฯ
วันที่ 22 มกราคม 2557 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งจากสานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการว่าเมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2557 อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั ได้มีหนังสื อขอลาออกจากการเป็ นอนุญาโตตุลาการใน
ข้อพิ พาท ระหว่างบริ ษทั และสานักงานปลัดฯ และสานักระงับข้อพิ พาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการได้มี
คาสัง่ ให้บริ ษทั ดาเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุญาโตตุลาการคนเดิมที่ถอนตัว
วันที่ 21 มีนาคม 2557 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการยื่นคาร้องขอแต่ งตั้ง ศ.พิ เศษ ดร. กมลชัย รั ตนสกาววงศ์ เป็ น
อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั ซึ่ งหากสานักงานปลัดฯ ตรวจสอบแล้วไม่เห็นด้วย ให้ใช้สิทธิ คดั ค้านภายใน 30
วัน นับแต่วนั ที่ สานักงานปลัดฯ ได้รับหนังสื อของสานักระงับข้อพิพาท หลังจากนั้น สานักงานปลัดฯ ได้มี
การขอขยายระยะเวลาคัดค้านอนุญาโตตุลาการออกไป 2 ครั้ง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 สานักงานปลัดฯ ได้ขอขยายระยะเวลาคัดค้านอนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั ออกไป
อีก 30 วัน สถาบันอนุญาโตตุลาการได้อนุญาตให้ขยายเวลาจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2557
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 อัยการผูร้ ับมอบอานาจฝ่ ายสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสื อถึงสถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการขอขยายระยะเวลายื่นคัดค้านอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั ออกไปอีก 30 วัน และวันที่ 26
มิถุนายน 2557 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการมีหนังสื อแจ้งบริ ษทั กรณี มีคาสั่งอนุ ญาตให้ สานักงานปลัดฯ ขยาย
ระยะเวลายื่นคาคัดค้านอนุญาโตตุลาการออกไปถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2557
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วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีหนังสื อแจ้งมายังบริ ษทั ว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
สานักงานปลัดฯ ได้ยื่นคาแถลงว่าไม่ ประสงค์จะคัด ค้านอนุ ญาโตตุ ลาการของฝ่ ายบริ ษทั แต่ ส งวนสิ ทธิ
คัด ค้านหากตรวจพบเหตุ อนั ทาให้ส ามารถคัด ค้านได้ในภายหลัง และทางสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ลาการได้
กาหนดวันให้อนุ ญาโตตุ ลาการฝ่ ายบริ ษ ทั เสนอรายชื่ อประธานอนุ ญาโตตุ ลาการคนกลาง จานวน 3 คน
ภายในวันที่ 15 สิ งหาคม 2557 ทั้งนี้ เพื่อให้การแต่งตั้งประธานอนุ ญาโตตุลาการเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและ
เป็ นธรรม ทนายความจะทาหนังสื อไปยังสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเสนอรายชื่ อประธานอนุ ญาโตตุลาการ
ใหม่ท้ งั หมด เพื่อป้องกันไม่ให้แต่ละฝ่ ายทราบได้วา่ รายชื่อใดถูกเสนอโดยคู่พิพาทอีกฝ่ ายหนึ่ง
วันที่ 8 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั ได้ยื่นคาร้องขอสอบถามความคื บหน้าของข้อพิพาทเนื่ องจากได้ยื่นข้อพิพาท
ตั้งแต่ปี 2550 ตราบถึงปั จจุบนั รวมเป็ นระยะเวลามากกว่า 7 ปี แต่ขอ้ พิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่ กระบวนการ
พิจารณาข้อพิพาทแห่ งคดีได้ จึงขอให้สานักงานระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการกรุ ณากาชับฝ่ าย สานักงาน
ปลัดฯ ให้ดาเนินคดีขอ้ พิพาทด้วยความรวดเร็ ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
วันที่ 12 กันยายน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่ อบุคคลที่ ประสงค์จะแต่งตั้ง
เป็ นประธานอนุญาโตตุลาการ และได้รับการตอบรับเป็ นประธานอนุญาโตตุลาการจากผูถ้ ูกทาบทามแล้ว
วันที่ 12 ธั นวาคม 2557 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้แต่งตั้งประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการอย่างเป็ นทางการ
แล้ว คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการจึ งได้กาหนดประเด็น ข้อ พิ พ าทและภาระการพิ สู จน์ กระบวนพิ จารณาชั้น
อนุญาโตตุลาการ และวันนัดสื บพยานของคู่พิพาททั้งสองฝ่ ายในปี 2558
วันที่ 2 มีนำคม 2558 บริ ษทั ได้ยื่นคาร้องขอถอนคาเสนอข้อพิ พาทที่ 1/2550 เนื่ องจากข้อพิ พาทที่ 46/2550 มี
ประเด็นข้อพิ พาทที่ ครอบคลุมถึ งประเด็นข้อพิ พาทที่ 1/2550 และข้อพิ พาทที่ 1/2550 เป็ นข้อพิ พาทที่ เกิ ดขึ้ น
ก่อนที่ สานักงาน ปลัดฯ จะใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการ จึ งไม่จาเป็ นที่ จะต้องดาเนิ นคดีใน
ข้อพิพาทที่ 1/2550 อีกต่อไป รวมทั้งขอให้มีคาสั่งคื นค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุลาการให้แก่บริ ษทั เป็ นกรณี พิเศษ
โดยสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการได้มีคาสั่งว่า หาก สานักงานปลัดฯ ประสงค์ที่จะคัดค้านให้ดาเนิ นการยื่นค า
คัดค้านภายใน 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าไม่คดั ค้านและจะได้มีคาสัง่ ต่อไป
วันที่ 3 เมษำยน 2558 สานักงานปลัดฯ ยื่นหนังสื อแจ้งขอขยายระยะเวลายื่นคาคัดค้านคาร้องขอถอนคาเสนอ
ข้อพิพาทที่ 1/2550 ออกไป 30 วัน
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วันที่ 1 พฤษภำคม 2558 พนักงานอัยการผูร้ ับมอบอานาจของสานักงานปลัดฯ ยื่นคาร้องขอคัดค้านการถอนคา
เสนอข้อพิพาทที่ 1/2550 และบริ ษทั เริ่ มนาพยานเข้าสื บในข้อพิ พาทที่ 46/2550 รวมทั้งสิ้ นจานวน 6 ปาก โดย
เสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
วันที่ 19 มิถุนำยน 2558 พนักงานอัยการผูร้ ับมอบอานาจของสานักงานปลัดฯ เริ่ มนาพยานเข้าสื บในข้อพิพาทที่
46/2550 รวมทั้งสิ้ นจานวน 8 ปาก โดยเสร็ จสิ้ นเมื่อ 15 กันยายน 2558
วันที่ 15 กันยำยน 2558 เสร็ จสิ้ นการสื บพยานของคู่พิพาททั้งสองฝ่ ายในข้อพิพาทที่ 46/2550
วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 บริ ษทั และสานักงานปลัดฯ ยื่นคาแถลงการณ์ปิดคดีในข้อพิพาทที่ 46/2550
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้รับสาเนาคาชี้ ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยคณะอนุญาโตตุลาการได้มี
คาชี้ ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 เป็ นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559
ระหว่างบริ ษทั กับสานักงานปลัดฯ เกี่ยวกับ การบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นการของสานักงานปลัดฯ นั้น
ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ และเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากการบอกเลิกสัญญามิชอบ โดยคาชี้ขาดสรุ ปได้ดงั นี้
1. การบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาเนิ นงานของสานักงานปลัดฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. ให้สานักงานปลัดฯ ชาระค่าเสี ยหายแก่บริ ษทั เป็ นเงิน 2,890 ล้านบาท
3. ตามที่ ศ าลปกครองสู งสุ ด พิ พ ากษาเมื่ อ วัน ที่ 13 ธั น วาคม 2549 ให้ เพิ ก ถอนค าชี้ ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบับ มีผลทาให้บริ ษทั ต้องกลับมาปฏิบตั ิตามสัญญา
อนุ ญาตให้ดาเนิ นการ โดยจะต้องชาระค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรื อค่าอนุ ญาตให้ดาเนิ นงานส่ วน
ต่าง พร้อมดอกเบี้ย เป็ นเงินรวม 2,890 ล้านบาท
บริ ษทั และสานักงานปลัดฯ ต่ างฝ่ ายต่ างมี หน้าที่ จะต้องช าระหนี้ ให้แก่ กันเป็ นเงิ น 2,890 ล้านบาท เท่ ากัน
สามารถนามาหักกลบลบกันแล้วต่ างไม่ต ้องชาระหนี้ ต่อกัน คาขออื่ นของบริ ษทั และสานักงานปลัดฯ นั้น
ไม่ให้ตามที่ขอ ให้ยกเสี ย
วันที่ 29 เมษำยน 2559 สานักงานปลัดฯ ได้ยื่นคาร้องคัดค้านคาชี้ ขาดในข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559 ของ
คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
วันที่ 28 กรกฎำคม 2559 ข้อพิ พาทที่ 1/2550 ได้เข้าสู่ กระบวนการแต่ งตั้งคณะอนุ ญาตโตตุลาการและกาหนด
กระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
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วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2559 ศาลปกครองกลางได้มีคาสั่งรับคาร้ องคัดค้านคาชี้ ขาดในข้อพิ พาทหมายเลขแดงที่
1/2559 เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
วันที่ 8 พฤษภำคม 2560 บริ ษทั ยื่นคาร้องต่อสานักงานอนุ ญาโตตุลาการ โดยบริ ษทั ไม่ประสงค์วางเงินประกัน
และไม่ประสงค์ดาเนินข้อพิพาทที่ 1/2550 อีกต่อไป
วันที่ 9 พฤษภำคม 2560 บริ ษทั ได้ยื่นคาให้การในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559 ต่อศาลปกครองกลาง
วันที่ 21 กันยำยน 2560 สานักงานปลัดฯ ได้ยื่นคาคัดค้านคาให้การของบริ ษทั ในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559 ต่อ
ศาลปกครองกลาง
วันที่ 5 กุมภำพั นธ์ 2561 บริ ษ ัท ยื่ น ค าให้ก ารเพิ่ ม เติ ม ในคดี หมายเลขด าที่ 620/2559 เพื่ อแก้ค าคัด ค้านของ
สานักงานปลัดฯ ต่อศาลปกครองกลาง
วั น ที่ 24 กรกฎำคม 2561 ส านั ก งานปลั ด ฯ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาลปกครองกลาง ขอให้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริ ษทั ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ตามที่สานักงานปลัดฯ ได้รับหนังสื อแจ้งคาสั่ง
จากสถาบันอนุญาโตตุลาการ ให้สานักงานปลัดฯ ยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจ เพื่อขอตั้งอนุญาโตตุลาการ
ฝ่ ายบริ ษทั เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 1466/2561
วันที่ 25 ตุ ลำคม 2561 บริ ษ ัท ได้รั บ ค าสั่ งตั้งอนุ ญ าโตตุ ล าการในข้อพิ พาทหมายเลขด าที่ 1/2550 โดยศาล
ปกครองกลางได้มีคาสัง่ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 แต่งตั้งบุคคลเป็ นอนุญาโตตุลาการของบริ ษทั
วันที่ 31 ตุลำคม 2561 บริ ษทั ได้รับคาสั่งของสถาบันอนุญาโตตุลาการให้ชะลอกระบวนการพิจารณาข้อพิพาท
หมายเลขดาที่ 1/2550 ไว้จนกว่าศาลปกครองจะมีคาพิพากษาถึงที่สุดในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
วั น ที่ 14 พ ฤศจิ ก ำยน 2561 บริ ษั ท ยื่ น ค าแถลงคั ด ค้ า นการแต่ ง ตั้ งอนุ ญ าโตตุ ล าการต่ อ สถาบั น
อนุ ญ าโตตุ ล าการ แต่ ส ถาบัน อนุ ญ าโตตุ ล าการให้ ร อเสนอค าแถลงของบริ ษ ัท หลังจากมี ก ารตั้ง คณะ
อนุญาโตตุลาการแล้ว
วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ำยน 2561 บริ ษั ท ยื่ น อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ของศาลปกครองกลางที่ แ ต่ ง ตั้ งบุ ค คลเป็ น
อนุญาโตตุลาการของบริ ษทั ในคดีหมายเลขดาที่ 1466/2561 (คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561)
ขณะนี้ ขอ้ พิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 อยู่ระหว่างการชะลอการพิจารณาคดี เพื่อรอจนกว่าศาลปกครองจะมีคา
พิพากษาถึงที่สุดในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559 ซึ่ งขณะนี้ยงั คงออยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง
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บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
(ข) การบันทึกบัญชีกรณีข้อพิพาทและคดีความระหว่ างบริ ษทั กับสานักงานปลัดฯ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั ได้รับสาเนาคาชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ซึ่ งคณะอนุญาโตตุลาการได้
มีคาชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยสรุ ปไว้ตามที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18.2 (ก)
คาชี้ ขาดมีผลเป็ นที่สุดและผูกพัน บริ ษทั และ สานักงานปลัดฯ แต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดอาจใช้สิทธิ ยื่นคาร้องต่อศาลที่
มี เขตอานาจ ขอให้เพิ กถอนคาชี้ ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการได้ อย่างไรก็ตาม เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2559
สานักงานปลัดฯ ได้ยื่นคาร้องคัดค้านคาชี้ ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางได้มีคาสั่ง
รับคาร้องดังกล่าว เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 620/2559 ขณะนี้คดีดงั กล่าวอยูใ่ นกระบวนการทางศาลปกครองกลาง
ในระหว่างปี 2559 บริ ษ ทั ได้พิ จารณาทบทวนประมาณการค่ าอนุ ญาตให้ด าเนิ นการส่ วนต่ างค้างจ่ ายพร้ อม
ดอกเบี้ยที่บริ ษทั ต้องชาระให้แก่สานักงานปลัดฯ ตามคาชี้ ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ประกอบกับความเห็น
ของที่ปรึ กษากฏหมายอิสระ ซึ่ งบริ ษทั ได้รับมาในเดือนกรกฎาคม 2559 เห็นว่า ประมาณการหนี้ สินซึ่ งเกี่ยวข้อง
กับข้อพิพาทที่ทางบริ ษทั ได้ประมาณการและรับรู ้ไว้ในงบการเงินนั้น มีจานวนที่สูงเกินกว่าประมาณการหนี้ สิน
ตามคาชี้ ขาดฯ ดังนั้น บริ ษทั จึงถือคาชี้ ขาดฯ เป็ นประมาณการที่ดีที่สุดสาหรับการบันทึกบัญชี และได้ปรับปรุ ง
ประมาณการหนี้สิน โดยปรับลดรายการบัญชีประมาณการค่าอนุญาตให้ดาเนิ นการส่ วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย
ลงเหลือ จานวน 2,890 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็ นต้นมา
19

สั ญญำสำคัญที่ทำกับบุคคลหรื อกิจกำรภำยนอก
ก) วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึ กษากฏหมายกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งเพื่อใช้ในงาน
บริ การให้คาปรึ กษาและดาเนิ นงานด้านกฏหมาย เป็ นเงิน 5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั
จ่ายค่ าบริ การแล้วเป็ นเงิ น 4.74 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560: 4.43 ล้ านบาท) ส่ วนที่ เหลื อจ่าย
ตามความคืบหน้าของงานตามสัญญา
ข) วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ ปรึ กษากฏหมายกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งเพื่อใช้ในงาน
บริ การให้คาปรึ กษาและดาเนิ นงานด้านกฏหมายสาหรับงานคดี หรื อเมื่อมีคาชี้ ขาดอนุ ญาโตตุลาการ
เป็ นเงิ น 35 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั จ่ ายค่ าบริ การไปแล้วเป็ นเงิ น 23.87 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: 23.87 ล้ านบาท) ส่ วนที่เหลือจ่ายตามความคืบหน้าของสัญญาตามที่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากบริ ษทั และภายหลังมีคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการจนกว่าคดีจะสิ้ นสุ ด
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บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค) วันที่ 4 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ ปรึ กษากฏหมายและทนายความกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
เพื่ อใช้ในงานบริ การให้คาปรึ กษาและดาเนิ นงานด้านกฏหมายส าหรั บ คดี หมายเลขด าที่ 620/2559
ในชั้นศาลปกครองกลางและศาลปกครองสู งสุ ด เป็ นเงิน 1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั
จ่ายค่ าบริ การแล้วเป็ นเงิ น 0.85 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560: 0.70 ล้ านบาท) ส่ วนที่ เหลือจ่ าย
ตามความคืบหน้าของงานตามสัญญา
ง) วันที่ 1 มกราคม 2558 บริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม 2 ราย และว่าจ้างธนาคาร
แห่ งหนึ่ ง เพื่อดาเนิ นการบริ หารเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตามนโยบายการลงทุนของบริ ษทั และเพื่ อ
ดาเนิ นการรับฝากทรัพย์สิน ที่ ได้มาจากการลงทุ นในตราสารหนี้ ตามลาดับ โดยมี อายุสัญญา 1 ปี ต่อ
อายุได้อีกคราวละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ ซึ่ งบริ ษทั จ่ายค่าบริ หารกองทุนในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ ของกองทุนที่คานวณได้เป็ นรายวัน การชาระค่าธรรมเนี ยม บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
จะหักจากกองทุนเป็ นรายไตรมาส และบริ ษทั จ่ายค่าบริ การรับฝากทรัพย์สินในอัตราร้อยละของมูลค่า
ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ ณ วัน ท าการสุ ด ท้ายของสัป ดาห์ และทุ กวัน สุ ด ท้ายของเดื อน โดยค านวณเป็ นราย
สัปดาห์ การชาระค่าธรรมเนี ยม ธนาคารจะหักจากกองทุนเป็ นรายไตรมาส ทั้งนี้ คู่สัญญามีสิทธิ บอก
เลิกสัญญาได้โดยแจ้งล่วงหน้า 60 วัน

20. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งได้ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ วแต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลู กค้า ซึ่ งได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว และจะมีผล
บังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน ซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สาหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี

เรื่ อง

ฉบับที่ 32

การแสดงรายการสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เรื่ อง

ฉบับที่ 7

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่ องมือทางการเงิน

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เรื่ อง

ฉบับที่ 16

การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19

การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศ
เกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นจานวน 52 ฉบับ ที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป ซึ่ งได้ป ระกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาแล้ว ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้
มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่า งประเทศ โดยส่ ว นใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ผู บ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เกี ่ ย วข้อ งมาเริ่ ม ถื อ ปฏิ บ ตั ิ ก บั งบ
การเงิ น เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั อยู่ระหว่าง
การประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวต่องบการเงินของบริ ษทั ในงวดที่
จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
21

กำรอนุมตั ิงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
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