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1. ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1 ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั
ชื่อบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สถานะปั จจุบนั

ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
เว็บไซต์บริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้

: บริษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน)
: เคยประกอบธุรกิจสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ระบบยูเอชเอฟ (UHF) ภายใต้สญ
ั ญาเข้า
ร่วมงานและดาเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (สัญญาเข้าร่วมงานฯ)
ในลักษณะ สร้าง-โอน-ดาเนินงานที่ท ากับสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(สปน.) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 เป็ นระยะเวลา 30 ปี สิน้ สุดวันที่ 3 กรกฎาคม
2568 โดยใช้ช่อื สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี
: ตัง้ แต่วนั ที่ 7 มีนาคม 2550 เวลา 24.00 น. บริษัทจาเป็ นต้องหยุดการประกอบธุรกิจ
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี สืบเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน. และ
ต่อมา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมติให้เพิกถอนหุน้ สามัญของ
บริษัทจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผลตัง้ แต่ วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2557
เป็ นต้นไป
: เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชัน้ 30
ถนนวิภาวดีรงั 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

1.2 ข้อมูลทัวไปบริ
่
ษทั ในเครือ
ชื่อบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สถานะปั จจุบนั
ตัง้ สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
สัดส่วนการถือหุน้ ของไอทีวี

: บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จากัด
: ให้เช่าอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ผลิตรายการโทรทัศน์
ซือ้ /ขาย ลิขสิทธิภาพยนตร์
และจัดกิจกรรมการตลาดอื่นๆ
์
: 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 2562 จัดทาโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ปรากฎดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
GOLDMAN SACHS AND CO LLC
นายณฤทธิ ์ เจียอาภา
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก
UOB KAY HIAN (HONGKONG) LIMITED-Client Account
บริษทั แสงเอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
นายวินยั คล่องประกิจ
นายประเสริฐ โลหะวิบลู ย์ทรัพย์
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED

จานวนหุ้น
638,602,846
52,220,694
26,628,000
23,117,100
17,482,400
14,785,990
10,000,000
8,171,300
7,060,000
6,895,000

% ถือหุ้น
52.92
4.33
2.21
1.92
1.45
1.23
0.83
0.68
0.59
0.57

1.3.2 กลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ท่โี ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรือการดาเนินงานของบริษัท
คือ บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) โดยผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของ บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ทีถ่ อื หุน้ เกินกว่า
ร้อยละห้าของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ได้แก่
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น(1)

จานวน (หุ้น)
673,348,264

SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD(2)

% ถือหุ้น
21.00

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด(3)

532,380,897

16.60

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED

320,283,660

9.99

หมายเหตุ:
(1) รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ล่าสุดวันที่ 20 สิงหาคม 2562 จัดทาโดย บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(นายทะเบียนหลักทรัพย์)
(2) Singtel Global Investment Pte. Ltd. เป็ นบริษทั ย่อยทางอ้อมของ Singapore Telecommunications Ltd. ถือหุน้ โดย Temasek Holdings (Private) Ltd.
ร้อยละ 49.81 (ทีม่ า : Singapore Telecommunications Ltd. / Annual Report 2019)
(3) สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

1.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยังมีขาดทุนสะสม จานวน 7,506,630,418 บาท ซึง่ เป็ นไปตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ข้อ 42 ของบริษทั ระบุว่า ห้ามบริษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกาไร
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2. รายละเอียดคณะกรรมการบริ ษทั
ชื่อ – สกุล
นายสมคิ ด หวังเชิ ดชูวงศ์
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 ครบวาระและถูกเสนอ
กลับมาเป็ นกรรมการเป็ นครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561)
ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
อายุ/ ปี
62
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
-ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
-ไม่ม-ี
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
เนติบณ
ั ฑิตไทย เนติบณ
ั ฑิตยสภาแห่งประเทศไทย
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program 50/2006
ประสบการณ์ทางาน
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 สานักกฎหมายเกรียงศักดิและสั
์ ญญา
ประวัติการทาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา

-ไม่ม-ี

ชื่อ - สกุล

นายสุพจน์ วาทิ ตต์พนั ธุ์
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
70
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

ตาแหน่ ง
อายุ/ ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์ทางาน
2560 – ปั จจุบนั
2540 – 2553
2538 – 2540
2524 – 2537
ประวัติการทาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา

ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองประธานคณะกรรมการบริษทั และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บมจ.ไอทีวี
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการ/รองกรรมการผูอ้ านวยการ ส่วนงานกฎหมาย
บริษทั แอดวานซ์อนิ โฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคดีและบังคับคดี บริษทั ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์
คอมมูนิเคชันส์
่ จากัด (มหาชน)
ทนายความ สานักงานธร์มสาร
-ไม่ม-ี
3
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ชื่อ - สกุล

นายสมบูรณ์ วงษ์วานิ ช
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2550 ครบวาระและถูกเสนอ
กลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 6 เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2562)
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
52
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

ตาแหน่ ง
อายุ/ ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director
Accreditation Program 75/2008
ประสบการณ์ทางาน
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 ่วยผูจ้ ดั การทัวไป
่ บจ. L.T.U. Apparels
2541 – 2542
Financial Controller บจ. ฟาติมาบรอดคาสติง้ อินเตอร์เนชันแนล
่
ประวัติการทาผิดทางกฎหมาย -ไม่ม-ี
ในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
ชื่อ - สกุล

นางรัตนาพร นามมนตรี
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2550 ครบวาระและถูกเสนอ
กลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 6 เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2562)
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
54
0.0575
-ไม่ม-ี

ตาแหน่ ง
อายุ/ ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Accreditation Program 75/2008
ประสบการณ์ทางาน
2550 – ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม บมจ.ไอทีวี
2558 – ปั จจุบนั
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจากัด นาไทย โภคทรัพย์
2548 – 2558
กรรมการ บจ. เค.อาร์.อินโฟเทค
ประวัติการทาผิดทางกฎหมาย -ไม่ม-ี
ในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
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ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง
อายุ/ ปี
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์ทางาน
2551 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2540 - ปั จจุบนั
2534 - ปั จจุบนั
2530 – 2540
2527 – 2530
2524 – 2527
2522 – 2524
ประวัติการทาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา

นายวุฒิพร เดี่ยวพานิ ช
(ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2551 ครบวาระและถูกเสนอ
กลับมาเป็ นกรรมการครัง้ ที่ 5 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2561)
กรรมการ
67
0.0124
-ไม่ม-ี
ปริญญาโท สังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Director Accreditation Program 75/2008
กรรมการ บมจ. ไอทีวี
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ สมาคมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคไทย
นายกสมาคมสิทธิผบู้ ริโภค
กรรมการ บจ. วีคอมเทค
อุปนายกและกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมป์
กรรมการและผูจ้ ดั การทัวไป
่ บจ. วรจักรอินเตอร์เนชันแนล
่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บจ. เจ็บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น (ประเทศไทย)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บจ. ไซม์ดาร์บ้ี (ประเทศไทย)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย หสน.บีกริมแอนด์โก
-ไม่ม-ี
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3. ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษทั

รายชื่อ

ตาแหน่ ง
31 ธ.ค. 61

บริษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน)

บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จากัด

จำนวนหุน้ สำมัญ (หุน้ )

จำนวนหุน้ สำมัญ (หุน้ )

การเปลีย่ นแปลงในปี 2562
เพิม่ ขึน้

ลดลง

31 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 61

การเปลีย่ นแปลงในปี 2562
เพิม่ ขึน้

ลดลง

31 ธ.ค. 62

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

-

-

-

-

6

รายงานประจาปี 2562
4. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ได้เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นดังนี้
จานวนครังการเข้
้
าร่วม
การประชุ
ม
สามั
ญ
ผู
ถ
้
อ
ื
หุ
้
น
รายชื่อ
ประชุม/จานวนครังประชุ
้
ม
ประจาปี 2562
ทัง้ หมด
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
เข้า
4/4
2. นายสุพจน์ วาทิตต์พนั ธุ์

เข้า

3/4

3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช

เข้า

4/4

4. นางรัตนาพร นามมนตรี

เข้า

4/4

5. นายวุฒพิ ร เดีย่ วพานิช

เข้า

4/4

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 เป็ นดังนี้

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

ประธานคณะกรรมการบริษทั

ค่าตอบแทนประจาปี 2562
(บาท)
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

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

3,600,000

รวมทัง้ สิ้ น
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6. ปัจจัยความเสี่ยง และ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
บริษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน) (บริษทั ) เดิมชื่อ บริษทั สยามอินโฟเทนเมนท์ จากัด ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538
ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท และเพิม่ ทุนเป็ น 1,000 ล้านบาทในปี เดียวกัน โดยกลุ่มบริษัทสยามทีวแี อนด์คอมมิวนิ
เคชันส์
่ จากัด นาโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจาก สปน. ให้เป็ นผู้ดาเนินงานสถานีโทรทัศน์
ภายใต้สญ
ั ญาเข้าร่วมงานและดาเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ระบบยูเอชเอฟ (UHF – Ultra High Frequency) (สัญญาเข้า
ร่วมงานฯ) เป็ นระยะเวลา 30 ปี เริม่ ออกอากาศอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 ในปี 2541 ได้เปลีย่ นชื่อบริษทั
เป็ น บริษัท ไอทีวี จากัด (มหาชน) บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการ
บริหารงาน ในระยะทีผ่ ่านมา ดังนี้
ปี 2538 กลุ่มบริษทั สยามทีวแี อนด์คอมมิวนิเคชันส์
่ จากัด นาโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เป็ น
ผูด้ าเนินงานโครงการโทรทัศน์ช่องใหม่ระบบยูเอชเอฟจาก สปน. โดยได้ก่อตัง้ บริษทั สยามอินโฟเทนเมนท์ จากัด
เพื่อลงนามในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2538
ปี 2539 บริษทั ได้ดาเนินการจัดตัง้ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์และได้เริม่ ออกอากาศอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539
ปี 2540 บริษัทได้ตดิ ตัง้ สถานีส่งเพิม่ เติมทีอ่ าคารเนชัน่ ถนนบางนา-ตราด และอาคารสินสาทร ซึง่ สามารถครอบคลุมพื้นที่
บริการในกรุงเทพฯและปริมณฑลบางส่วน
ปี 2541 บริษทั มีสถานีส่งรวมทัง้ สิน้ 36 สถานี สามารถให้บริการครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยเพียงบางจังหวัดเท่ านัน้ นอกจากนี้ บริษัท ได้แปรสภาพเป็ นบริษัท
มหาชน ให้เป็ นไปตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ และได้เปลีย่ นชื่อบริษทั เป็ น บริษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2541
ปี 2542 บริษัทได้ติดตัง้ สถานีส่งบนอาคารใบหยก 2 มีขนาดกาลังส่งออกอากาศสูงสุด 1,000 กิโลวัตต์ ให้บริการในรัศมี
ประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วกรุ
ั ่ งเทพมหานคร ปริมณฑล รวมทัง้ จังหวัดในภาคกลาง
ปี 2543 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ ในเรื่องข้อจากัดการโอนหุน้ ของบริษทั ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญ ญัติบริษัท มหาชนจ ากัด และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย คู่สญ
ั ญาได้ลงนามแก้ไข
เพิม่ เติมสัญญาเข้าร่วมงานฯในเรื่องข้อจากัด การโอนหุ้นและการขยายเวลาชาระผลตอบแทนงวดแรกในวันที่ 25
เมษายน 2543 ตัง้ แต่ วนั ที่บริษัท ได้จดั ตัง้ ขึ้น จนถึงวันที่มีการลงนามแก้ไขสัญญาดังกล่ าว มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และกรรมการของบริษทั หลายครัง้
ต่อมาในปลายเดือนมิ ถนุ ายน 2543 บริษัทได้ปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุน โดยการเพิ่มทุนของธนาคารไทย
พาณิชย์ 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 แต่
ละฝ่ าย จานวน 288.71 ล้านบาทและ 261.29 ล้านบาทตามลาดับ รวมเป็ นทุนชาระแล้ว 1,550 ล้านบาท และได้มกี ารลด
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วลงเหลือ 387.5 ล้านบาท
18 กันยายน 2543 บริษทั เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 387.5 ล้านบาท เป็ น 4,500 ล้านบาท โดยมีทุนชาระแล้ว 4,250 ล้าน
บาท และในเดือนพฤศจิกายน 2543 ได้มกี ารเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ อินทัช
ในราคาหุน้ ละ 8.7692 บาท มีสดั ส่วนของทุนที่เพิม่ แต่ละฝ่ าย จานวน 464.15 ล้านบาท และ 420.1 ล้านบาทตามลาดับ
และต่อมาในเดือนธันวาคม 2543 ได้ขายหุน้ เพิม่ ทุนอีกครัง้ ให้แก่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ อินทัชใน
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ราคาหุน้ ละ 8.7692 บาท มีสดั ส่วนของทุนที่เพิม่ แต่ละฝ่ 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 บริษัทได้
ติดตัง้ สถานีสง่ เพื่อเสริมจุดบอดอีก 4 สถานีเพิม่ เติมจากสถานีเครือข่ายหลัก 36 สถานี รวมเป็ นสถานีสง่ ทัง้ สิน้ 40 สถานี
ครอบคลุมประชากรทีส่ ามารถรับชมได้ประมาณร้อยละ 97 ของประชากรทัง้ หมดในประเทศไทย
ปี 2544 13 พฤศจิ กายน 2544 อินทัชได้ตกลงซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จากธนาคารไทยพาณิ ชย์ จ ากัด (มหาชน) จานวน
106,250,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 10.6573 บาท รวมทัง้ ได้เสนอซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั จากผูถ้ อื หุน้ รายอื่นในราคาเดียวกัน
เป็ นผลให้อนิ ทัชเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทส่ี ุด ต่อมาทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2544 ได้มมี ติเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ รา
ไว้ต่อหุ้นจากเดิม 10 บาทต่อหุน้ เป็ น 5 บาทต่อหุ้น ทาให้หุ้นทัง้ หมดของบริษัทเพิม่ เป็ น 1,200 ล้านหุน้ โดยเป็ นหุน้ ที่
ชาระแล้ว 850 ล้านหุน้
ปี 2545 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2545 บริษทั เสนอขายหุน้ แก่ประชาชนทัวไป
่ จานวน 300 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 6 บาท
และในวันที่ 13 มีนาคม 2545 บริษทั ได้เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
ทุนชาระแล้ว 5,750 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ กายน 2545 ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อย คือ บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จากัด เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์
ทีใ่ ช้ในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และการถ่ายภาพยนตร์ ผลิตรายการโทรทัศน์ ซือ้ /ขาย ลิขสิทธิภาพยนตร์
และจัด
์
กิจกรรมการตลาดอื่นๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท จานวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยบริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่คดิ เป็ นร้อยละ 99.93 ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
ปี 2546 16 มกราคม 2546 เพิ่มทุนในบริษัท อาร์ตแวร์ มีเดีย จากัด จาก 1 ล้านบาท เป็ น 20 ล้านบาท โดยมีหุ้นทัง้ 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 บริษัทย้ายสานักงานรวมทัง้ สตูดิโอ จากอาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ไปยังอาคารชินวัตร
ทาวเวอร์ 3 เพื่อเป็ นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจให้มพี น้ื ทีส่ านักงานและสตูดโิ อเพิม่ ขึน้
26 กุมภาพันธ์ 2546 คณะกรรมการบริษัทอนุ มตั กิ ารออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5
บาท รวมมูลค่า 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ดั สรรให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษัท (โครงการ ESOP) ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 1,200 ล้านหุ้น มูลค่า 6,000 ล้านบาท เป็ น
1,260 ล้านหุน้ มูลค่า 6,300 ล้านบาท
16 ธันวาคม 2546 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็ น 7,800 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น
1,560 ล้ านหุ้ น มู ลค่ าที่ ตราไว้ หุ้ น ละ 5 บาท โดยการออกหุ้ น สามัญ ใหม่ จ านวน 300 ล้ านหุ้ น จัดสรรเป็ นการ
เฉพาะเจาะจงให้กบั พันธมิตรร่วมทุน 2 ราย ได้แก่ นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ จานวน 150 ล้านหุน้ และบริษทั กันตนา
กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (“กันตนา”) จานวน 150 ล้านหุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,000 ล้านบาท อย่างไร
ก็ตาม ความสาเร็จของแผนการขายหุน้ เพิม่ ทุนขึน้ อยู่กบั ผลการเข้ามาตรวจสอบ (Due Diligence) บริษทั ทัง้ นี้ หากกันต
นาได้เข้าซือ้ หุน้ ดังกล่าวแล้ว กันตนารวมถึงครอบครัวกัลย์จาฤก ตกลงทีจ่ ะไม่ผลิต และ/หรือ ไม่เป็ นเจ้าของ และ/หรือ ไม่
จัดหารายการต่างๆ ให้กบั สถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ยกเว้นรายการเท่าทีม่ อี ยู่เดิมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง7และสถานีโทรทัศน์
ในต่างประเทศ

9

รายงานประจาปี 2562
ปี 2547 19 มกราคม 2547 การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2547 มีมติอนุมตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั ในการจัดสรร
หุน้ สามัญใหม่เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้กบั พันธมิตรร่วมทุนดังกล่าว
30 มกราคม 2547 คณะอนุญาโตตุลาการได้มคี าวินิจฉัยชีข้ าดข้อพิพาทในประเด็นที่ สปน.ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาเข้า
ร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็ นเหตุให้บริษัทได้รบั ผลกระทบและให้ สปน.ชดเชยความเสียหายให้กบั บริษัท โดยมี
สาระสาคัญ ดังนี้


ให้ สปน. ชดเชยความเสียหายโดยชาระเงินให้แก่บริษทั จานวน 20 ล้านบาท



ให้ปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคหนึ่งโดยในส่วนจานวนเงินรับประกัน
ผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ต่ าให้ปรับลดจากเดิมลงเหลือปี ละ 230 ล้านบาท และปรับลดผลประโยชน์ตอบแทน
เหลืออัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างจานวนเงินทีค่ านวณ
ได้ตามอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ กับเงินประกันผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ต่ า
จานวนใดมากกว่าให้ชาระตามจานวนทีม่ ากกว่านัน้ ทัง้ นี้ นับแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2545 เป็ นต้นไป



ให้ สปน. คืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ต่ าที่บริษทั ได้ชาระ โดยมีเงื่อนไขในระหว่างพิจารณาข้อพิพาทนี้เมื่อ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2546 จานวน 800 ล้านบาท โดยคืนให้แก่บริษทั จานวน 570 ล้านบาท



ให้บริษทั สามารถออกอากาศช่วงเวลา Prime Time คือ ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น. ถึง 21.30 น. ได้โดยไม่ต้องถูก
จากัดเฉพาะรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ แต่บริษัทจะต้องเสนอรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทัง้ หมด ทัง้ นี้ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎระเบียบทีท่ างราชการออกใช้บงั คับ
แก่สถานีวทิ ยุโทรทัศน์โดยทัวๆ
่ ไป

ปี 2548 31 ตุลาคม 2548 จากข้อตกลงในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ และบริษัท กันตนา กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) ไม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2547
22 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุ มตั ิให้บริษัทจัดตัง้ บริษัทร่วมทุนใหม่ ชื่อบริษัท มีเดีย คอนเน็คซ์
จ ากัด (Media Connex Co., Ltd.) เพื่อให้บริการสื่อโฆษณาและผลิตเนื้ อหา (content) ผ่ านโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีทุ น
จดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งเป็ น 5,000,000 หุน้ หุน้ ละ 10 บาท มีผรู้ ่วมทุน คือ บริษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน) ลงทุนร้อย
ละ 60 บริษัท ซี เอ โมบาย ลิมิเต็ด (CAM) ประเทศญี่ป่ ุ น ลงทุ นร้อยละ 25 และมิตซุ ย แอนด์ โค ลิมิเต็ด (MITSUI)
ประเทศญีป่ ่ นุ ลงทุน ร้อยละ 15 จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ในเดือนมกราคม 2549 บริษทั ร่วมทุนดังกล่าวจะนาทรัพยากรทีม่ ี
อยู่ของบริษทั ไปขยายต่อธุรกิจ โดยอาศัยผูร้ ่วมทุนจากประเทศญีป่ ่ นุ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีและการให้บริการ
ด้านการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ผ่านสือ่ โฆษณาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี 2549 23 มกราคม 2549 บริษทั รับทราบการขายหุน้ สามัญของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของอินทัช ในฐานะทีอ่ นิ ทัชเป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่ของบริษทั ซึง่ ถือหุน้ อยู่คดิ เป็ นร้อยละ 52.93 ของทุนชาระแล้วของบริษทั โดยกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของอินทัช ได้ขาย
หุน้ อินทัชให้แก่บริษทั ซีดาร์ โฮลดิง้ ส์ จากัด (ซีดาร์) และบริษทั แอสเพน โฮลดิง้ ส์ จากัด (แอสเพน) อย่างไรก็ตาม ซีดาร์
และ แอสเพน ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต. ไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทงั ้ หมดของกิจการของบริษัท
ตามทีก่ าหนดใน ข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (Chain Principle) เนื่องจาก คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการ
เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ซีดาร์ และ แอสเพน มิได้มคี วามประสงค์ทจ่ี ะได้มาซึง่
ทัง้ หลักทรัพย์ของบริษทั รวมถึงกรณีทบ่ี ริษทั เป็ นทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่เป็ นสาระสาคัญของอินทัช
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9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษาเพิกถอนคาชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการฉบับลงวันที่ 30
มกราคม 2547 ทัง้ ฉบับ
7 มิ ถนุ ายน 2549 บริษทั ได้ย่นื คาอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้มคี าตัดสินกรณีขอ้ พิพาทในประเด็นที่ สปน.
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็ นเหตุ ให้บริษัทได้รบั ผลกระทบและให้ สปน.ชดเชยความ
เสียหายให้กบั บริษทั
13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษาเพิกถอนคาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ฉบับลงวันที่ 30
มกราคม 2547 ทัง้ ฉบับ เนื่องจากมีคาวินิจฉัยว่าเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ ไม่ได้ผ่านการนาเสนอ
คณะรัฐมนตรี จึงไม่มีผลผูกพัน และมีผลให้คาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการถูกยกเลิกไป บริษัทจึงต้องกลับไป
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิมตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคหนึ่ง ในเรื่องการชาระค่าตอบแทน
ให้ สปน. โดยรับประกันผลประโยชน์ ตอบแทนขัน้ ต่ าปี ละ 1,000 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 44 ของรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายและภาษี แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่าและมีผลให้บริษทั ต้องกลับไปปฏิบตั ติ ามข้อ 11 วรรคหนึ่งทีก่ าหนดให้
รายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ จะต้องรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทัง้ หมดและระยะเวลา
ระหว่างเวลา 19.00 - 21.30 น. จะต้องใช้สาหรับรายการข่าวสารคดี และสารประโยชน์ เท่านัน้ โดยบริษทั ได้เริม่ ใช้ผงั
รายการทีเ่ ป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อ 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 ชาระเงินส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดาเนินการขัน้ 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 พร้อมด้วยดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคานวณเป็ นรายวัน
ตามจานวนวันทีช่ าระล่าช้า
3. ให้บริษทั ชาระค่าปรับผังรายการในอัตราร้อยละ 10 ของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการที่ สปน. จะได้รบั ในปี นนั ้ ๆ โดย
คิดเป็ นรายวัน ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 วรรคสอง จากกรณีทบ่ี ริษทั ดาเนินการเรื่องผังรายการไม่เป็ นไป
ตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ซึ่ง สปน. ได้เรียกร้องมาเป็ น
จานวนเงิน 97,760 ล้านบาท (บริษทั ได้ดาเนินการปรับผังรายการตามคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตัง้ แต่
วันที่ 14 ธันวาคม 2549)
ทัง้ นี้ สปน. แจ้งว่าหากบริษัทไม่ชาระเงินจานวนดังกล่าวภายใน 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 เนื่องจากบริษัทได้ชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการ
รายปี จานวน 230 ล้านบาท โดยเป็ นการปฏิบตั ติ ามคาชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึง่ คาชีข้ าดดังกล่าวมีผล
ผูกพันคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ทัง้ สองฝ่ ายตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ดังนัน้ บริษทั จึงไม่มภี าระดอกเบีย้ ของ
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ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างดังกล่าวในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่อนุ ญาโตตุลาการชีข้ าดจนถึงวันที่ศาลปกครอง
สูงสุดมีคาพิพากษา
3. บริษัทไม่ เห็นพ้องกับ สปน.กรณี ท่ตี ้องจ่ายค่ าปรับจานวน 97,760 ล้านบาท และการกาหนดให้บริษัท ชาระ
ค่าปรับดังกล่าวภายใน 45 วัน ด้วยเหตุผลดังนี้
3.1 บริษัทมิได้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจากบริษทั ได้ปฏิบตั ิตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ซึ่ง
กาหนดว่า “ให้คาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ “ทัง้ สองฝ่ าย” และ
ข้อ 30 วรรคท้ายของข้อบังคับสานักงานศาลยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติจดั ตัง้
ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนัน้ การดาเนินการปรับผังรายการตัง้ แต่ วนั ที่ 1
เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 จึงเป็ นการกระทาโดยชอบตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ และ
กฎหมายแล้ว
3.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการนาข้อพิพาทเสนอต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการและให้วนิ ิจฉัยชี้ขาดตามที่
กล่าวมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่าบริษัทเป็ นฝ่ ายผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ สิทธิของ สปน. ในการบอกเลิก
สัญญาเข้าร่วมงานฯ ควรจะเกิดภายหลังจากทีก่ ระบวนการยุตธิ รรมดาเนินจนถึงทีส่ ดุ แล้ว
3.3 ศาลปกครองได้จดั ทาเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครัง้ ที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ระบุถึง
คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษทั โดยมีขอ้ ความตอนหนึ่งระบุว่า “กรณีเกีย่ วกับค่าปรับคู่สญ
ั ญา
เข้าร่วมงานฯ ต้องว่ากล่าวกันเอง หากตกลงไม่ได้ต้องเสนอข้อพิพาทตามวิธกี าร ที่ระบุไว้ในสัญญาเข้า
ร่วมงานฯ”
3.4 ดอกเบีย้ และค่าปรับจากการดาเนินการปรับผังรายการนัน้ ยังไม่มขี อ้ ยุติ เนื่องจากไม่ใช่ประเด็นพิพาททีเ่ ข้า
สู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนัน้ หากคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ มีข้อขัดแย้งและไม่
สามารถทาความตกลงกันได้กจ็ ะต้องเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการ โดยเป็ นไปตามสัญญาเข้า
ร่วมงานฯ ข้อ 15 ซึง่ กาหนดว่า “หากมีขอ้ พิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ อันเกีย่ วเนื่องกับสัญญาเข้าร่วมงานฯ
ระหว่าง สปน. กับผูเ้ ข้าร่วมงาน (บริษทั ) คู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ตกลงแต่งตัง้ คณะอนุ ญาโตตุลาการทาการ
วินิจฉัยชีข้ าดข้อพิพาทโดยคาตัดสินของคณะอนุ ญาโตตุลาการเป็ นที่สุดและผูกพันคู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ
ทัง้ สองฝ่ าย”
บริษทั และทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั เห็นว่าการคานวณค่าปรับจากการปรับผังรายการตามวิธขี องสปน.
ดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสัญญาเข้าร่วมงานฯ ซึง่ หากบริษทั เข้าข่ายจะต้องเสียค่าปรับ
การคิดคานวณค่าปรับควรจะเป็ นจานวนเงินในอัตราไม่เกินกว่า 274,000 บาทต่อวัน มิใช่ 100 ล้านบาท
ต่อวันตามที่ สปน.กล่าวอ้าง ดังนัน้ หากบริษทั จะต้องมีภาระค่าปรับโดยนับตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ปฏิบตั ติ ามคา
ชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงวันทีศ่ าลปกครองสูงสุดมีคาตัดสินตามที่ สปน.กล่าวอ้าง (ตัง้ แต่วนั ที่
1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่13 ธันวาคม 2549) การคิดคานวณค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ควรจะ
เกินไปกว่าจานวน 268 ล้านบาท มิใช่ 97,760 ล้านบาท
สาหรับกรณีท่ี สปน. เรียกร้องดอกเบีย้ ของค่าอนุญาตให้ดาเนินการส่วนต่าง บริษทั และทีป่ รึกษากฎหมาย
ของบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า ในช่ ว งระหว่ า งระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท ได้ ป ฏิ บ ั ติ ต ามค าชี้ ข าดของคณะ
อนุ ญ าโตตุ ลาการ บริษั ท ไม่ มีห น้ าที่ในการต้ องช าระ และบริษัท ไม่ ได้ผิดนั ดการช าระค่ าอนุ ญ าตให้
ดาเนินการ เนื่องจากบริษทั ได้ชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการรายปี จานวน 230 ล้านบาทตามคาชีข้ าดคณะ
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อนุ ญาโตตุลาการ ซึ่งผูกพันทัง้ สองฝ่ ายในช่วงเวลาที่คาชี้ขาดยังมีผลบังคับใช้อยู่โดยทีบ่ ริษัทมิได้ผดิ นัด
ชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการและ/หรือชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการให้แก่ สปน. ล่าช้า อีกทัง้ สปน. ยังไม่
เคยใช้ สิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งทางศาลในการขอคุ้ ม ครองเพื่ อ ระงับ มิ ใ ห้ บ ริ ษั ท ปฏิ บ ั ติ ต ามค าชี้ ข าดของ
อนุ ญาโตตุลาการในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ประการใด ดังนัน้ บริษัทจึงไม่มภี าระดอกเบี้ยของค่าอนุ ญาตให้
ดาเนิ นการส่วนต่ างในระหว่างที่ค าชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายอยู่
อีกทัง้ คาพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคาสังให้
่ เพิกถอนคาชี้ขาดของอนุ ญาโตตุ ลาการยังไม่มีผล
บังคับ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างที่บริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดยังไม่มี
คาพิพากษาในขณะนัน้
20 ธันวาคม 2549 บริษัท มีเดีย คอนเน็คซ์ จากัด เปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถอื หุน้ รายใหญ่จากจานวน 3 ราย เหลือ 2 ราย
ได้แก่ บริษทั และมิตซุย แอนด์ โค ลิมเิ ต็ด (MITSUI) ประเทศญีป่ ่ ุน โดยสัดส่วนการถือหุน้ เป็ นร้อยละ 60 และ ร้อยละ 40
ตามลาดับ
ปี 2550 4 มกราคม 2550 บริษทั ได้ย่นื ข้อพิพาทเรื่องค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบีย้ ในค่าอนุญาตให้ดาเนินการส่วน
ต่างต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ส่วนเรื่องค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างจานวน
2,210 ล้านบาทนัน้ เพื่อเป็ นการประนีประนอมให้การดาเนินการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ เป็ นไปโดยราบรื่น และมิให้
สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่ วมงานฯ อันจะมีผลกระทบต่ อกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้ตัดสินใจเสนอเงื่อนไขขอ
ประนีประนอมโดยเสนอแนวทางการจ่ายเงิน 2,210 ล้านบาท หลายแนวทาง โดยทุกแนวทางมีเงื่อนไขให้ สปน.เข้าร่วมกัน
ยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้มคี าวินิจฉัยชีข้ าดกรณีค่าปรับและดอกเบีย้ ค่าอนุญาตให้ดาเนินการส่วน
ต่าง ซึง่ สปน.ได้ปฏิเสธเงื่อนไขการให้สถาบันอนุ ญาโตตุลาการชีข้ าดหนี้ และปฏิเสธแนวทางการชาระเงินค่าอนุ ญาตให้
ดาเนินการดังกล่าวทุกแนวทางในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550
2 กุม ภาพันธ์ 2550 บริษัท ได้มีห นังสือขอความเป็ นธรรมต่ อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และเสนอแนวทางการ
ประนีประนอมในการแก้ปัญหาข้อพิพาท โดยเสนอให้ สปน.รับชาระเงินค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างจานวน
2,210 ล้านบาท และมีเงื่อนไขขอให้ สปน.ดาเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการกรณีค่าปรับและดอกเบี้ย
ตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15
13 กุมภาพันธ์ 2550 สปน. ได้มหี นังสือปฏิเสธข้อเสนอขอประนีประนอมของบริษทั ดังกล่าวอย่างเป็ นทางการอีกครัง้ หนึ่ง
ดังนัน้ นับแต่วนั ที่ สปน. มีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอของบริษทั บริษทั จึงไม่มภี าระผูกพันใดๆ ในข้อเสนอของบริษทั ทีม่ ตี ่อ
สปน.อีกต่อไป ทัง้ นี้ เป็ นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมา ศาลปกครองกลางได้มคี าสังให้
่
จาหน่ายคดีหมายเลขดาที่ 640/2550 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 โดยศาลปกครองกลางได้วนิ ิจฉัยว่า ประเด็นที่ สปน.
อ้างว่าบริษทั ยอมรับว่าเป็ นหนี้ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการค้างชาระอยู่จานวน 2,210 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ รับฟั งไม่ได้
เพราะเป็ นข้อเสนอทางเลือกในการแก้ปั ญหาหลายแนวทางซึ่งยังไม่ เป็ นที่ยุ ติจึงถือเป็ นข้อพิพาทที่ต้ องน าเข้าสู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
20 กุมภาพันธ์ 2550 บริษทั ได้ย่นื คาร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสังก
่ าหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุม้ ครองเพื่อบรรเทา
ทุกข์ชวคราวเป็
ั่
นกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. บริษัทขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสังระงั
่ บการใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน. ในกรณี ท่ี
บริษทั ยังมิได้ชาระค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบีย้ ในค่าส่วนต่างจานวนประมาณหนึ่งแสนล้านบาท
จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะได้มคี าชีข้ าดและข้อพิพาทดังกล่าวถึงทีส่ ดุ ตามกฎหมาย
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2. บริษทั ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสังก
่ าหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษัทชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการ ส่วนต่าง
จานวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่ สปน.ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลได้มคี าสังในเรื
่ ่องนี้
21 กุมภาพันธ์ 2550 ศาลปกครองกลางมีค าสังไม่
่ รบั คาร้องขอให้ศาลกาหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อ
บรรเทาทุกข์ชวคราวและค
ั่
าร้องขอไต่ สวนฉุ กเฉิ น โดยมีข้อวินิจฉัยว่าไม่ มีเหตุ อนั สมควรที่ศาลจะมีค าสังก
่ าหนด
มาตรการหรือวิธกี ารคุม้ ครองประโยชน์ของบริษทั ขณะดาเนินการ ซึง่ คาสังศาลปกครองกลางดั
่
งกล่าวให้ถอื เป็ นทีส่ ุด
โดยบริษทั ไม่อาจอุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวได้
7 มี นาคม 2550 สปน.มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ และแจ้งให้บริษัท ดาเนินการชาระหนี้ และส่งมอบ
ทรัพย์สนิ ที่บริษัทมีไว้ใช้ในการดาเนินกิจการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ คืนให้แก่ สปน. ภายในเวลาที่ สปน. กาหนด
ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ( 24.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2550) ซึ่งการบอกเลิกสัญญาเข้า
ร่วมงานฯ ดังกล่าวเป็ นเหตุให้บริษทั จาเป็ นต้องหยุดการดาเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอชเอฟนับแต่นนั ้ มา
28 มีนาคม 2550 บริษัทได้มหี นังสือถึง สปน. โดยได้โต้แย้งว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน. และการ
เรียกร้องให้บริษัทต้องช าระหนี้จานวนกว่าแสนล้านบาทให้แก่ สปน. ซึ่ง สปน.นามาเป็ นเหตุ บอกเลิกสัญญา เข้า
ร่วมงานฯ นัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจากบริษัท มิได้กระทาการใดๆ ซึ่งเป็ นการผิด
สัญญาเข้าร่วมงานฯ บริษัทมิได้เห็นด้วยกับการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ อันเป็ นการกระทาอันไม่ชอบดังกล่าว
และโดยที่การบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน. เป็ นการกระทาซึ่งเป็ นเหตุ ให้กจิ การของบริษัทได้รบั ความ
เสียหาย สปน. จึงต้องรับผิดแก่บริษทั และบริษทั ได้สงวนสิทธิในการดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
30 มีนาคม 2550 สปน.ได้ย่นื ฟ้ องคดีต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดาที่ 640/2550 เรียกร้องให้บริษทั ชาระหนี้ท่ี
กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่ างจานวน 2,210 ล้านบาท และค่าอนุ ญาตให้ดาเนิ นการงวดที่ 12
จานวน 677 ล้านบาท ( นับจากวันทีค่ ณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาชีข้ าดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550 ) ค่าดอกเบีย้ ร้อยละ
15 ของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างจานวน 562 ล้านบาท (นับจากวันที่คณะอนุ ญาโตตุ ลาการมีคาชีข้ าดจนถึง
วันที่ฟ้องคดีวนั ที่ 30 มีนาคม 2550) ค่าปรับผังรายการจานวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สนิ ส่งมอบไม่ครบ
จานวน 656 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่ อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ส่งมอบไม่ครบนับแต่ วนั ฟ้ อง
จนกว่าจะชาระเงินเสร็จสิน้ ซึง่ กรณีมลู ค่าทรัพย์สนิ ทีส่ ่งมอบไม่ครบเป็ นประเด็นใหม่ท่ี สปน. ไม่เคยเรียกร้องให้บริษทั
ชาระหนี้มาก่อน รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 101,865 ล้านบาท
24 เมษายน 2550 บริษัทยื่นคาร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้แต่ งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการแทน สปน. และขอให้ศาล
ปกครองกลางมีคาบังคับให้ สปน.ดาเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
8 พฤษภาคม 2550 บริษทั ยื่นคาฟ้ องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็ นคดีหมายเลขดาที่ 910/2550 กรณี สปน.ไม่นาข้อ 5
วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา จนเป็ นเหตุ ให้บริษัท ได้รบั ความเสียหาย โดยเรียก
ค่าเสียหาย 119,252 ล้านบาท
9 พฤษภาคม 2550 บริษทั ยื่นคาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็ นข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ให้
คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาวินิจฉัยชีข้ าดกรณี สปน.ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อ
สัญญาเข้าร่วมงานฯ และความไม่ถูกต้องในการเรียกร้องให้บริษทั ชาระค่าส่วนต่าง ดอกเบีย้ ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สนิ ที่
ส่งมอบไม่ครบ และบริษทั ขอเรียกค่าเสียหายจาก สปน.จานวน 21,814 ล้านบาท พร้อมทัง้ ขอให้ชดเชยความเสียหาย
โดยให้บริษทั ได้กลับเข้าดาเนินการสถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟต่อไปจนครบอายุตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ
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16 พฤษภาคม 2550 บริษัทยื่นคาร้องขอแก้ไขคาเสนอข้อพิพาททีไ่ ด้ย่นื เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ทัง้ ฉบับ โดย
ขอยื่นคาเสนอข้อพิพาทฉบับใหม่
30 พฤษภาคม 2550 คดีหมายเลขดาที่ 910/2550 ซึง่ บริษทั เป็ นผูฟ้ ้ องคดีประเด็นที่ สปน. ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคาสังไม่
่ รบั คาฟ้ องไว้พจิ ารณาเนื่องจากเกินกว่าอายุความ 10 ปี
(สัญญาเข้าร่วมงานฯ มีผลผูกพันตัง้ แต่ 3 กรกฎาคม 2538)
22 มิ ถ ุน ายน 2550 ศาลปกครองกลางมีค าสัง่ ให้ จ าหน่ ายคดีหมายเลขด าที่ 640/2550 ที่ สปน. เป็ นผู้ ฟ้ องคดี
เรียกร้องให้ บริษทั ชาระหนี้ท่กี ล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างดอกเบี้ยร้อยละ15 ของค่าอนุ ญาตให้
ดาเนินการส่วนต่ าง ค่าปรับผังรายการ และมูลค่ าทรัพย์สนิ ที่ส่งมอบไม่ ครบ รวมทัง้ สิ้น 101,865 ล้านบาทเพื่อให้
คู่สญ
ั ญาเข้าร่วมงานฯ ไปดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ
10 กรกฎาคม 2550 ศาลปกครองกลาง ได้มคี าสังแต่
่ งตัง้ นายวิชช์ จีระแพทย์ เป็ นอนุญาโตตุลาการฝ่ าย สปน. ในข้อ
พิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 และให้ดาเนินการตามกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณีขอ้ พิพาทเรื่องค่าปรับค่า
อนุญาตให้ดาเนินการส่วนต่าง และดอกเบีย้ ตามข้อพิพาทหมายเลขที่ 1/2550 ต่อไป
11 กรกฎาคม 2550 บริษทั ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีคาสังไม่
่ รบั ฟ้ องคดีหมายเลขดา
ที่ 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขดาที่ 910/2550 เป็ นคดีทบ่ี ริษทั เป็ นผูฟ้ ้ องคดีประเด็นที่ สปน.ไม่
นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจนเป็ นเหตุให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย)
24 กรกฎาคม 2550 สปน.ยื่นอุทธรณ์คาสังของศาลปกครองกลางที
่
ต่ ดั สินให้จาหน่ ายคดีหมายเลขดาที่ 640/2550 ต่อ
ศาลปกครองสูงสุด และยื่นคาร้องขอคุ้มครองชัว่ คราวให้หยุดกระบวนการอนุ ญาโตตุ ลาการเพื่อรอคาสังของศาล
่
ปกครองสูงสุด
17 สิ งหาคม 2550 สปน.ยื่นอุ ทธรณ์ ค าสังของศาลปกครองกลางที
่
่ได้มีค าสังแต่
่ งตัง้ นายวิชช์ จีระแพทย์ เป็ น
อนุ ญ าโตตุ ลาการแทน สปน. ในข้อพิ พ าทหมายเลขด าที่ 1/2550 และอุ ทธรณ์ ค ัดค้ านค าสัง่ ให้ ด าเนิ น การตาม
กระบวนการอนุ ญาโตตุลาการในกรณีขอ้ พิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการ ส่วนต่างและดอกเบี้ยตามข้อ
พิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ต่อไป
29 ตุลาคม 2550 บริษทั ยื่นคาร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสังก
่ าหนดมาตรการคุม้ ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราว
ั่
ฉุกเฉิน เพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีผลใช้บงั คับก่อนมี
คาพิพากษาในคดีของบริษัทเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุ มตั ิหลักการร่างพระราชบัญญัติดงั กล่าวเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2550 และจะนาเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยบริษทั ได้ให้เหตุผลในคาร้องว่า
หากร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายแล้ว จะมีผลให้คาวินิจฉัยของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการ หรือ คาพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาท หรือคดีระหว่างบริษัทกับ สปน. ที่เกิดขึน้ หลังจาก
วันที่ 31 ตุ ลาคม 2550 ที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เรียกร้องให้ สปน. ชดใช้
ค่าเสียหายให้บริษทั โดยการอนุญาตให้บริษทั กลับเข้าดาเนินการสถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ โดยใช้คลื่นความถีแ่ ละ
ทรัพย์สนิ อุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกาหนดระยะเวลาในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่ อาจมีผลบังคับได้อกี
ต่อไป เนื่องจากบรรดาทรัพย์สนิ ต่างๆ รวมถึงสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันของบริษทั ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตก
เป็ นของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แห่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว บริษทั จึงขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาไต่
สวนฉุ กเฉินและมีคาสังให้
่ ระงับหรือหามาตรการหยุดดาเนินการหรือหยุดการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติ
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องค์การ กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทยให้สภานิ ติบ ัญญัติแห่ งชาติพิจารณาโดยเร่งด่ วน
ตามแต่วธิ กี ารทีศ่ าลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ หรือศาลปกครองกลางจะมีคาสังเป็
่ นอย่างอื่น
30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางมีคาสังไม่
่ รบั คาร้องขอคุม้ ครองฉุกเฉินของบริษทั โดยให้เหตุผลว่า การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดงั กล่าวเป็ นการกระทาในหน้าทีข่ องสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติซ่งึ เป็ นการใช้อานาจทางนิติ
บัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มิใช่การใช้อานาจทางปกครอง จึงไม่มเี หตุผลอันควรและเพียงพอที่ศาลจะมีคาสังระงั
่ บการ
ดาเนินการของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้ และปั จจุบนั ข้อพิพาทนัน้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ
จึงไม่มเี หตุผลสมควรทีศ่ าลปกครองกลางจะมีคาสังก
่ าหนดมาตรการคุม้ ครองตามทีบ่ ริษทั ร้องขอมาได้
31 ตุลาคม 2550 ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยดังกล่าวได้ผ่าน
การอนุมตั จิ ากสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และอยู่ระหว่างการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มผี ลบังคับใช้ต่อไป
14 พฤศจิ กายน 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าสังยื
่ นยันตามศาลปกครองกลาง โดยแต่งตัง้ นายวิชช์ จีระแพทย์
เป็ นอนุ ญาโตตุ ลาการฝ่ าย สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ดังนัน้ ข้อพิพาทเรื่องค่ าปรับ ค่ าอนุ ญาตให้
ด าเนิ น การส่ วนต่ าง และดอกเบี้ ย ตามข้ อ พิ พ าทหมายเลขด าที่ 1/2550 จึงต้ อ งด าเนิ น การตามกระบวนการ
อนุ ญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดีหมายเลขดาที่ 910/2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าสังเช่
่ นเดียวกับศาลปกครองกลาง
โดยไม่รบั พิจารณาคาอุทธรณ์ ในคดีท่บี ริษัทฟ้ องกรณี สปน. ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนลง
นามสัญญาร่วมงานฯ เพราะเหตุขาดอายุความ
19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าสังยื
่ นยันตามศาลปกครองกลางโดยมีคาสังให้
่ จาหน่ายคดีหมายเลขดาที่
640/2550 ซึ่ง สปน.เป็ นผู้ฟ้องคดีฟ้องให้บริษัทชาระหนี้ท่กี ล่าวอ้างจานวน 101,865 ล้านบาท ดังนัน้ ข้อพิพาทเรื่อง
ภาระหนี้ อันประกอบด้วย ค่าปรับ ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่าง ดอกเบีย้ และมูลค่าทรัพย์สนิ ส่งมอบไม่ครบ และ
การบอกเลิกไม่ชอบตามข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 และข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 จึงต้องดาเนินการตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป
ปี 2551 15 มกราคม 2551 พระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มกี ารประกาศใช้
ในราชกิจจานุ เบกษาและมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายแล้ว มีผลให้คาวินิจฉัยของคณะอนุ ญาโตตุลาการหรือคาพิพากษา
ของศาลปกครองในข้อพิพาทหรือคดีระหว่างบริษทั กับ สปน. ทีเ่ กิดขึน้ หลังจากวันที่ 15 มกราคม 2551 ทีเ่ กีย่ วกับข้อ
เรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษัทซึ่งบริษัทได้เรียกร้องให้ สปน. ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทโดยการอนุ ญาตให้
บริษทั กลับเข้าดาเนินการสถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สนิ อุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไป
จนครบตามกาหนดระยะเวลาในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมีผลบังคับได้อกี ต่อไป เนื่องจากบรรดาทรัพย์สนิ
ต่างๆ รวมถึงสิทธิ หน้ าที่ และภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็ นของรัฐตามบทเฉพาะกาล
มาตรา 56 แห่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีคดีความฟ้ องร้องกับ สปน.ที่ยงั ดาเนินต่อไป
ในกระบวนการยุตธิ รรม และข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้ออื่นๆ ทีเ่ รียกร้องให้ สปน.ชดเชยค่าเสียหายโดยชาระคืนเป็ นเงิน
สดหรือการขอชดเชยโดยวิธอี ่นื ให้แก่บริษทั ยังคงมีผลทางกฎหมายอยู่ หากคณะอนุโตตุลาการมีคาวินิจฉัยชีข้ าดตามที่
บริษทั เรียกร้อง
2 เมษายน 2551 คณะกรรมการของบริษทั มีมติ ให้บริษทั มีเดีย คอนเน็คซ์ จากัด ลดทุนจดทะเบียน 3 ใน 4 ของทุน
จดทะเบียนทัง้ หมด เป็ นจานวนรวมสุทธิ 37.5 ล้านบาท จากทุ นจดทะเบียน 50 ล้านบาท (ชาระเต็มมูลค่า) เหลือ
12.50 ล้านบาท โดยเป็ นการลดจานวน หุ้นลงจากเดิม 5,000,000 หุ้น คงเหลือ 1,250,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 10
บาทเท่าเดิม
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30 ตุลาคม 2551 สปน.ได้ย่นื คาร้องเลขที่ ค 9/2551 ขอคุ้มครองชัวคราวต่
่
อศาลปกครองกลาง โดยร้องขอให้ศาล
ปกครองกลาง มีคาสังห้
่ ามไม่ ให้บริษัท ซึ่งเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นที่ดินดังกล่าว ในปั จจุบ ัน กระทานิติกรรมใดๆ
เกีย่ วกับทีด่ นิ ทีอ่ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โฉนดที่ดนิ ที่ 25168 และ 29554
ก่อนข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 จะมีคาชีข้ าดและถึงที่สุด และขอให้มคี าสังแจ้
่ งไปยังเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัด
นครราชสีมา และเจ้าพนักงานที่ดนิ จังหวัดอุดรธานี ห้ามจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดนิ ดังกล่าวไว้
ชัวคราวก่
่
อนมีคาชีข้ าดข้อพิพาท โดยกล่าวอ้างสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 1.1 วรรคสอง ทีก่ าหนดเงื่อนไขไว้ว่า “ที่ดนิ
อาคาร อุปกรณ์ ในการดาเนิ นการ และทรัพย์สินอื่นใดที่ผู้เข้าร่วมงานได้ดาเนิ นการจัดหาหรือได้มาหรือมีไว้เพื่อ
ดาเนินการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันลงนามในสัญญาให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของ
์ สปน. นับ
แต่วนั ทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้ หรือได้จดั หามาโอกาสแรก แต่ไม่ชา้ กว่าวันเริม่ ดาเนินการ ทัง้ นี้
สปน.ตกลงให้ผู้เข้าร่วมงานมีสทิ ธิและหน้าที่ในการครอบครองและใช้สอยทรัพย์สนิ ดังกล่าวในการดาเนินการสถานี
วิทยุโทรทัศน์ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้”
3 กันยายน 2551 คณะกรรมการของบริษทั มีมติให้ เลิกกิจการบริษทั มีเดีย คอนเน็คซ์ จากัด
25 พฤศจิ กายน 2551 บริษัทได้คดั ค้านคาร้องคาร้องหมายเลข ค 9/2551 ดังกล่าวโดยให้ขอ้ เท็จจริงว่า สปน. เป็ น
ฝ่ ายบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยทีบ่ ริษทั มิได้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา การบอก
เลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของผู้ร้อง เป็ นการบอกเลิกสัญญาโดยมีเจตนาที่จะเข้ายึดและครอบครองการดาเนินการ
สถานีโทรทัศน์แทนบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เจตนาของผู้รอ้ งไม่สุจริต เป็ นการบอกเลิกสัญญาที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย จึงถือได้ว่า สปน.เป็ นฝ่ ายปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาก่อน ผลของการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบย่อมทาให้คู่สญ
ั ญา
กลับคืนสูฐ่ านะเดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 ย่อมถือเสมือนว่าคู่สญ
ั ญามิได้ทาสัญญากันมา
ตัง้ แต่แรก สปน. ไม่อาจกล่าวอ้าง หรืออาศัยเอาข้อกาหนด ข้อตกลง รายละเอียด ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ ที่ สปน.เป็ น
ฝ่ ายบอกเลิกสัญญามาเรียกร้องให้ผคู้ ดั ค้านปฏิบตั ิตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ได้อกี ต่อไป อีกทัง้ สัญญาเข้าร่วมงานฯ
ก็มไิ ด้มขี อ้ ยกเว้นไว้ในกรณีทเ่ี มื่อสัญญาเลิกกันแล้วไม่ให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม ดังนัน้ สปน.จึงไม่อาจกล่าวอ้างสัญญาที่
เลิกกันแล้วมาเรียกร้องให้อกี ฝ่ ายหนึ่งปฏิบตั ติ ามได้
25 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองกลาง ได้มคี าสังคุ
่ ้มครองชัวคราว
่
ห้ามบริษัทกระทานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสิมา และอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี บริษัท ได้ย่นื อุทธรณ์ คาสังคุ
่ ้มครองชัวคราว
่
ดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
ปี 2552 29 มิ ถนุ ายน 2552 ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามคาสังศาลปกครองกลาง
่
โดยตามที่ให้มคี าสังคุ
่ ้มครองชัวคราวห้
่
าม
บริษทั กระทานิตกิ รรมใดๆ เกีย่ วกับทีด่ นิ อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และอาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
4 มิ ถนุ ายน 2552 ตลท.ได้ถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริษทั ออกจากกระดานซือ้ ขายและย้ายหลักทรัพย์ไปยังกลุ่ม NPG
(Non-Performing Group) โดยบริษทั ยังคงมีสถานะเป็ นบริษทั จดทะเบียนซึง่ มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของ ตลท.
ทุกประการ เนื่องจากตามที่ปรากฏในงบการเงินไตรมาส 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ผ่านการ สอบทานโดย
ผูส้ อบบัญชี ปรากฏว่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ มีค่าน้อยกว่าศูนย์ และมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานติดต่อกัน 2 ปี
ปี 2553 10 มิ ถนุ ายน 2553 บริษทั วางเงินประกันค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุลาการ(เงินประกันฯ) จานวน 5,412,839.79 บาท ตาม
ทุนทรัพย์ท่ีแต่ ละฝ่ ายเรียกร้องโดยคิดคานวณจากฐานทุ นทรัพย์ ที่บริษัทเรียกร้องจานวน 21,814,198,932 บาท
สาหรับข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ไม่มีทุนทรัพย์ ได้วางเท่ากับขัน้ ต่ าอัตราที่กาหนดไว้สาหรับคดีท่ไี ม่มีทุ น
ทรัพย์ คือ 20,000 บาท ต่อครัง้ โดยขอวาง 5 ครัง้ รวมเป็ นเงิน 100,000 บาท โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 บริษัท
ได้วางเงินประกันฯ จานวนดังกล่าวพร้อมกับข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550
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ปี 2554 9 กันยายน 2554 ศาลปกครองกลางได้มคี าสังคดี
่ หมายเลขดาที่ ค 7/2554 และคดีหมายเลขแดงที่ ค 7/2554 ห้าม
ไม่ให้บริษทั ทานิตกิ รรมเกีย่ วกับทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 25168 ตาบลบ้านธาตุ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และมีคาสังแจ้
่ ง
ไปยังเจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดอุดรธานี ห้ามจดทะเบียนใดๆ เกีย่ วกับทีด่ นิ แปลงดังกล่าวไว้เป็ นการชัวคราว
่
จนกว่า
คณะอนุญาโตตุลาการจะมีคาสังชี
่ ข้ าดในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550
24 พฤศจิ กายน 2554 บริษัทได้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาคดีต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ โดยขอคัดค้านการที่
สถาบันอนุ ญาโตตุลาการจะอนุ ญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ ออกไป เนื่องจากเห็นว่า สปน. มีเจตนา
ประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ มาแล้วมากถึง 23 ครัง้ เป็ นเวลายาวนานถึงสองปี เศษ จึงไม่มี
เหตุผลสมควรทีจ่ ะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปอีก
2 ธันวาคม 2554 สปน. ได้ย่นื ค าร้องขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ (ครัง้ ที่ 24) โดยอ้างถึงหนังสือขอขยายเวลา
วางเงินประกันฯ (ครัง้ ที่ 23) ที่ นร.1306/7334 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 ซึง่ สปน.ได้ขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ
ออกไป อีก 60 วัน นั บ จากวัน ที่ 28 กั น ยายน 2554 แต่ มิ ได้ ร ับ ทราบหนั งสือ แจ้ งค าสัง่ อนุ ญ าตจากสถาบั น
อนุ ญาโตตุ ลาการและได้รบั แจ้งจากการประสานงานกับพนักงานอัยการเจ้าของคดีแล้วได้รบั แจ้งว่าไม่ทราบคาสัง่
อนุ ญาตดังกล่าว ประกอบกับ สปน.ได้ประสานเป็ นการภายในกับองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ทีวีสาธารณะฯ ในการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อพิพาทคดีพิพาทระหว่าง
บริษทั และ สปน.ได้รบั แจ้งว่า ขณะนี้สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทยอยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการเตรียมงบประมาณ เพื่อ
วางเป็ นเงินประกันฯ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินกระบวนพิจารณาในชัน้ อนุ ญาโตตุลาการ เนื่องจากเป็ นเงินจานวน
มาก จึงขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ ดังกล่าวออกไปอีก 60 วันนับแต่วนั ทีค่ รบกาหนด
21 ธันวาคม 2554 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการนัดหมายคู่พพิ าทมาเจรจาไกล่เกลี่ย โดยเสนอให้ทงั ้ สองฝ่ ายพิจารณา
การชะลอการด าเนิ นข้อพิพ าทหมายเลขด าที่ 1/2550 ออกไป เพื่อรอผลของข้อพิพ าทหมายเลขด าที่ 46/2550
เนื่ องจากเป็ นประเด็นที่เกี่ยวโยงกัน และ การรวมการพิจารณากับข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็นการตีความค่าปรับในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 แล้ว แต่การรวมคดีทงั ้ สองเป็ นไปได้ยาก
เพราะยังคงมีขอ้ โต้แย้งเรื่องอัตราการวางเงินประกันฯ ประกอบกับทัง้ สองฝ่ ายไม่ประสงค์ขอถอนคาเสนอข้อพิพาท
หมายเลขดาที่ 1/2550 นอกจากนี้ เพื่อให้ขอ้ พิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ดาเนินกระบวนการต่อไปได้ จึงเสนอให้ทงั ้
สองฝ่ ายไปพิจารณาการวางเงินประกันฯ ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ฝ่ ายละ 10 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทได้
วางเงินประกันฯ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 จานวน 5,412,839.79 บาท
(ค านวณตามทุ น ทรัพ ย์ ท่ี แ ต่ ล ะฝ่ ายเรี ย กร้ อ ง โดยคิ ด ค านวณจากฐานทุ น ทรัพ ย์ ท่ี บ ริ ษั ท เรีย กร้ อ งจ านวน
21,814,198,932 บาท) ยังคงเหลืออีก 4,587,160.21 บาท
ในวันเดียวกันนัน้ บริษทั ได้ย่นื คาอุทธรณ์ ในคดีหมายเลขแดงที่ ค 7/2554 ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีศาลปกครอง
กลางมีคาสังคุ
่ ม้ ครองชัวคราวห้
่
ามมิให้บริษทั ทานิตกิ รรมเกีย่ วกับโฉนดทีด่ นิ เลขที่ 25168 ตาบลบ้านธาตุ อาเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมีคาสังชี
่ ข้ าดในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550
30 ธันวาคม 2554 สปน.มีหนังสือขอชะลอการดาเนินข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ออกไปก่อน เพื่อรอผลข้อ
พิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ตามทีส่ ถาบันอนุญาโตตุลาการเสนอมา
ปี 2555 17 มกราคม 2555 บริษัทได้มีหนังสือขอชะลอการดาเนินข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 เพื่อรอผลของข้อพิพาท
หมายเลขดาที่ 46/2550 ตามทีส่ ถาบันอนุ ญาโตตุลาการเสนอมา ต่อมาสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มคี าสังให้
่ ชะลอการ
ดาเนินข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ตามที่บริษัทและ สปน.เสนอไป และในวันเดียวกัน สปน.ได้วางเงินประกันฯ
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ของข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 จานวน 100,000 บาท และเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550
จานวน 10,000,000 บาท พร้อมทัง้ วางเงินค่าใช้จ่ายของทัง้ สองคดี คดีละ 15,000 บาท
20 มกราคม 2555 บริษทั ได้วางเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 เพิม่ อีก 4,587,160.21 บาท รวม
เป็ น 10,000,000 บาท ตามทีส่ ถาบันอนุญาโตตุลาการแจ้งมา
13 กันยายน 2555 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้มหี นังสือถึงบริษทั และสปน. เพื่อแจ้งประวัตขิ องอนุ ญาโตตุลาการทัง้
สองฝ่ าย โดยแจ้งว่าหากบริษัท หรือ สปน. ประสงค์จะคัดค้านคุณสมบัติของอนุ ญาโตตุลาการอีกฝ่ ายหนึ่งให้ย่นื คา
คัดค้านเป็ นหนังสือแสดงเหตุแห่งการคัดค้านมายังสถาบันอนุ ญาโตตุลาการภายในเวลาทีก่ าหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน 2555 บริษัท ได้ดาเนินการยื่นคาร้องแจ้งความประสงค์ไม่คดั ค้านคุณสมบัติของอนุ ญาโตตุลาการฝ่ าย
สปน. สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการจึงดาเนินการแจ้งต่ ออนุ ญาโตตุ ลาการทัง้ สองฝ่ ายรับทราบและดาเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไป
ปี 2556 27 พฤษภาคม 2556 คณะอนุ ญาโตตุ ลาการทัง้ สองฝ่ ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่ อบุ คคลที่ประสงค์จะแต่ งตัง้ เป็ น
ประธานอนุ ญาโตตุลาการ โดยวิธกี ารที่สถาบันอนุ ญาโตตุลาการกาหนดให้มคี วามพึงพอใจตรงกันสูงสุด ให้แต่งตัง้
นายเสมอ อินทรศักดิ ์ ซึ่งสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการได้ทาบทาม และนายเสมอ อินทรศักดิ ์ ได้ตอบรับเป็ นประธาน
อนุ ญาโตตุลาการแล้ว พร้อมแนบประวัตอิ นุญาโตตุลาการสาหรับการขึน้ ทะเบียนให้ทงั ้ สองฝ่ ายทราบ หากฝ่ ายใดมีขอ้
คัดค้าน ขอให้ย่นื หนังสือแสดงเหตุแห่งการคัดค้านภายใน 15 วัน
12 มิ ถ ุน ายน 2556 อัยการผู้ ร ับ มอบอ านาจฝ่ าย สปน. ขอขยายเวลาการพิจารณาว่ าจะคัดค้ านประธานคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือไม่ และสถาบันอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไป 15 วัน
28 มิ ถนุ ายน 2556 อัยการผู้รบั มอบอานาจฝ่ าย สปน. แถลงว่า สปน.ไม่มขี อ้ คัดค้านประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการ
แต่ประการใด แต่ขอสงวนสิทธิการคัดค้านไว้ในภายภาคหน้า หากตรวจสอบพบเหตุอนั ทาให้สามารถคัดค้านประธาน
อนุญาโตตุลาการได้
19 สิ งหาคม 2556 อัยการผู้ ร ับ มอบอ านาจฝ่ าย สปน. ยื่นค าร้องต่ อสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ลาการว่ ามีข้อมู ล และ
ข้อเท็จจริงตามแบบประวัติยงั ไม่แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริงของประธานอนุ ญาโตตุ ลาการ
เพิม่ เติม
20 กันยายน 2556 นายเสมอ อินทรศักดิ ์ ประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการได้ช้แี จงรายละเอียดเพิม่ เติมตามที่อยั การ
ผู้รบั มอบอานาจฝ่ าย สปน. สอบถาม โดยสรุป ประธานอนุ ญาโตตุ ลาการ คู่สมรส และบุตร ไม่เคยถือหุ้นและหรือ
เกีย่ วข้องกับบริษทั ผูเ้ รียกร้องกรณีใด ๆ มาก่อนทัง้ สิน้
8 ตุลาคม 2556 นางสาวมานิดา ซิมเมอร์แมน อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั ผูเ้ รียกร้อง ได้ชแ้ี จงข้อมูลและข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมตามที่อ ัยการผู้ร ับมอบอ านาจฝ่ าย สปน. ขอให้ช้ีแจงเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาใหม่ ว่ า จะคัดค้าน
อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั หรือไม่
16 ตุลาคม 2556 บริษัทร้องขอความเป็ นธรรมในการเร่งรัดการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีขอ้ พิพาทที่ 46/2550 ต่อ
อัยการสูงสุด เนื่องจากยื่นคาเสนอข้อพิพาทตัง้ แต่ปี 2550 ตราบถึงปั จจุบนั รวมเป็ นระยะเวลามากกว่า 6 ปี แต่ข้อ
พิพาทยังไม่สามารถเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้จงึ ขอให้พนักงานอัยการผูร้ บั มอบอานาจฝ่ าย สปน.
ดาเนินกระบวนพิจารณาไปในทางที่ถูกต้องเป็ นธรรม เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดสามารถเริม่ ต้นและเสร็จสิน้
ตามทีก่ ฎหมายกาหนดต่อไป
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28 ธันวาคม 2556 สานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ได้ส่งหนังสือแจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556
สปน. ได้มหี นังสือขอคัดค้านประธานอนุ ญาโตตุลาการและอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั ในการดาเนินกระบวนการทาง
อนุญาโตตุลาการในชัน้ นี้ และขอให้มกี ารตัง้ อนุญาโตตุลาการแทนตามขัน้ ตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ปี 2557 14 มกราคม 2557 บริษัทได้รบั หนั งสือแจ้งจากสานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบั นอนุ ญ าโตตุ ลาการว่ าเมื่อวันที่ 6
มกราคม 2557 ประธานอนุ ญ าโตตุ ล าการและอนุ ญ าโตตุ ลาการฝ่ ายบริษั ท ได้มีห นั งสือขอลาออกจากการเป็ น
อนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทระหว่างบริษทั และ สปน.
22 มกราคม 2557 บริษทั ได้รบั หนังสือแจ้งจากสานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการว่า วันที่ 15 มกราคม
2557 อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษัทมีหนังสือขอลาออกจากการเป็ นอนุ ญาโตตุลาการในข้อพิพาทระหว่าง บริษัทและ
สปน. และสานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้มคี าสังให้
่ บริษัทดาเนินการแต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการคน
ใหม่แทนอนุญาโตตุลาการคนเดิมทีถ่ อนตัว
21 มีนาคม 2557 บริษทั ได้ดาเนินการยื่นคาร้องขอแต่งตัง้ ศ.พิเศษ ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็ นอนุญาโตตุลาการ
ฝ่ ายบริษทั
8 กรกฎาคม 2557 สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มหี นังสือแจ้งมายังบริษทั ว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 สปน. ได้ย่นื
คาแถลงว่าไม่ประสงค์จะคัดค้านอนุ ญาโตตุ ลาการของฝ่ ายบริษัท แต่ สงวนสิทธิคดั ค้านหากตรวจพบเหตุ อนั ทาให้
สามารถคัดค้านได้ในภายหลัง และทางสถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้กาหนดวันให้อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษัทเสนอ
รายชื่อประธานอนุญาโตตุลาการคนกลาง จานวน 3 คน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
8 สิ งหาคม 2557 ไอทีวไี ด้ย่นื คาร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอสอบถามความคืบหน้าของคดีขอ้ พิพาทเนื่องจาก
ได้ย่ืนข้อพิพาทตัง้ แต่ ปี 2550 ตราบถึงปั จจุ บ ันรวมเป็ นระยะเวลามากกว่า 7 ปี แต่ ข้อพิพาทยังไม่ สามารถเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้ จึงขอให้สานักงานระงับข้อพิพาทอนุ ญาโตตุลาการกรุณากาชับฝ่ าย สปน.
ให้ดาเนินคดีขอ้ พิพาทด้วยความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม
12 กันยายน 2557 คณะอนุญาโตตุลาการทัง้ สองฝ่ ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อบุคคลทีป่ ระสงค์จะแต่งตัง้ เป็ นประธาน
อนุญาโตตุลาการ โดยทาบทาม นายสมบัติ เดียวอิศเรศ
12 ธันวาคม 2557 นายสมบัติ เดียวอิศเรศ ได้รบั การแต่ งตัง้ เป็ นประธานคณะอนุ ญาโตตุ ลาการอย่างเป็ นทางการ
คณะอนุ ญาโตตุลาการจึงได้กาหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสจู น์กระบวนพิจารณาชัน้ อนุ ญาโตตุลาการ และ
วันนัดสืบพยานของคู่พพิ าททัง้ สองฝ่ ายในปี พ.ศ.2558
ปี 2558 2 มีนาคม 2558 บริษทั ได้ย่นื คาร้องขอถอนคาเสนอข้อพิพาทที่ 1/2550 เนื่องจากคดีขอ้ พิพาทที่ 46/2550 มีประเด็น
ข้อพิพาททีค่ รอบคลุมถึงประเด็นข้อพิพาทที่ 1/2550 และคดีขอ้ พิพาทที่ 1/2550 เป็ นข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้ ก่อนที่ สปน.
จะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงาน ฯ จึงไม่จาเป็ นทีจ่ ะต้องดาเนินคดีในข้อพิพาทที่ 1/2550 อีกต่อไป รวมทัง้ ขอให้มี
คาสังคื
่ นค่าป่ วยการอนุญาโตตุลาการให้แก่ไอทีวเี ป็ นกรณีพเิ ศษ
1 พฤษภาคม 2558 สปน. ยื่นคาร้องขอคัดค้านการถอนคาเสนอข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 โดยให้เหตุผลว่า
หาก สปน. ยินยอมตามการขอถอนข้อพิพาทของไอทีวี อาจเป็ นผลเสียต่อ สปน. เนื่องจาก สปน. ได้เรียกร้องแย้งไว้ใน
ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ว่าเป็ นฟ้ องซ้อนกับข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 และคณะอนุ ญาโตตุลาการได้
กาหนดเรื่องนี้ไว้เป็ นประเด็นข้อพิพาททีต่ อ้ งพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
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ระหว่ างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึ งวันที่ 15 กันยายน 2558 คณะอนุ ญาโตตุ ลาการดาเนิ นกระบวนพิจารณา
สืบพยานบริษทั และ สปน. โดยเสร็จสิน้ การสืบพยานของคู่พพิ าททัง้ สองฝ่ ายในวันที่ 15 กันยายน 2558
ปี 2559 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้รบั สาเนาค าชี้ขาดจากสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการซึ่งได้วินิ จฉัยชี้ขาดคดีข้อพิพาท
หมายเลขด าที่ 46/2550 (ข้อพิพ าทหมายเลขแดงที่ 1/2559) ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยมีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้


การบอกเลิกสัญญาของ สปน. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



ให้ สปน. ชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษทั รวมจานวน 2,890,345,205.48 บาท



เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนคาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการที่ให้ปรับลดค่าตอบแทนตาม
สัญ ญาเข้ า ร่ ว มงานฯ เมื่ อ วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2549 บริ ษั ท จึ ง ต้ อ งช าระค่ า ตอบแทนส่ ว นต่ า ง จ านวน
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 นเงินที่บริษัทต้องชาระให้แก่ สปน. เป็ นเงิน
จานวน 2,890,345,205.48 บาท



บริษทั และ สปน. ต่างมีหน้าทีจ่ ะต้องชาระหนี้ให้แก่กนั ในจานวนเงินเท่ากัน คือ 2,890,345,205.48 บาท ซึง่ เมื่อ
หักกลบลบกันแล้วต่างฝ่ ายจึงไม่มหี นี้ทจ่ี ะต้องชาระแก่กนั และกัน

29 เมษายน 2559 สปน.ยื่นคาร้องขอให้เพิกถอนคาชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการในคดีหมายเลขดาที่ 46/2550
(คดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) ต่อศาลปกครองกลาง
2 พฤศจิ กายน 2559 ศาลปกครองกลางมีคาสังรั
่ บคาร้องของ สปน. เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
ปี 2560 31 มีนาคม 2560 สานักงานอนุญาโตตุลาการมีหนังสือแจ้งให้ไอทีววี างเงินประกันค่าป่ วยการคณะอนุญาโตตุลาการ
ส่วนทีเ่ หลือในคดีขอ้ พิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 จานวน 7,900,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
8 พฤษภาคม 2560 บริษัทยื่นคาร้องต่อสานักงานอนุ ญาโตตุลาการ ชี้แจงว่า ไอทีวไี ม่ประสงค์วางเงินประกันและ
ยืนยันว่าไม่ประสงค์จะดาเนินคดีขอ้ พิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 อีกต่อไป
9 พฤษภาคม 2560 บริษทั ยื่นคาให้การต่อศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
21 กันยายน 2560 สปน. ยื่นคาคัดค้านคาให้การแก่ศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
ปี 2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทยื่นคาให้การเพิม่ เติมแก้คาคัดค้านคาให้การต่ อศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดาที่
620/2559
ในเดือนมิ ถนุ ายน 2561 สปน. ได้แจ้งความประสงค์ต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ ว่าประสงค์จะดาเนินคดีขอ้ พิพาท
หมายเลขดาที่ 1/2550 ต่อไป โดยสถาบันอนุ ญาโตตุลาการมีคาสังให้
่ สปน. ยื่น คาร้องต่อศาลทีม่ เี ขตอานาจ (ศาล
ปกครองกลาง) เพื่อขอตัง้ อนุญาโตตุลาการฝ่ ายไอทีวี
4 ตุลาคม 2561 สปน. มีหนังสือแจ้งสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการขอให้ชะลอการดาเนิ นคดีข้อพิพาทหมายเลขดาที่
1/2550 จนกว่าศาลปกครองจะมีคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
18 ตุลาคม 2561 ศาลปกครองกลางมีคาสังในคดี
่
หมายเลขดาที่ 1466/2561(คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561) แต่งตัง้
บุคคลเป็ นอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั (ไอทีว)ี โดยบริษทั มิได้แต่งตัง้ เอง ซึง่ มีเหตุมาจากสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
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มีคาสั ่งให้ สปน. ยื่นคาร้องต่อศาลที่มเี ขตอานาจ(ศาลปกครองกลาง) เพื่อขอให้ตงั ้ อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษัท
(ไอทีว)ี แทนบริษทั โดยมิได้เปิ ดโอกาสให้บริษทั ทราบและยืน่ คาคัดค้านก่อนแต่อย่างใด
31 ตุลาคม 2561 บริษัท ได้รบั แจ้งคาสั ่งของสถาบัน อนุ ญ าโตตุลาการให้ชะลอกระบวนพิจารณาคดีข้อพิพ าท
หมายเลขดาที่ 1/2550 ไว้จนกว่าศาลปกครองจะมีคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
14 พฤศจิ กายน 2561 บริษทั ยื่นคาแถลงคัดค้านการแต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ แต่สถาบัน
อนุญาโตตุลาการให้รอเสนอคาแถลงของไอทีวหี ลังจากมีการตัง้ คณะอนุ ญาโตตุลาการแล้ว
21 พฤศจิ กายน 2561 บริษทั ยื่นอุทธรณ์คาสั ่งของศาลปกครองกลางที่แต่งตัง้ บุคคลเป็ นอนุ ญาโตตุลาการของไอทีวี
ในคดีหมายเลขดาที่ 1466/2561 (คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561)
ปี 2562 25 กันยายน 2562 ศาลปกครองสูงสุดมีคาสั ่งในคดีหมายเลขดาที่ 1466/2561 (คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561) กลับ
คาสั ่งขอศาลปกครองกลางทีแ่ ต่งตัง้ บุคคลเป็ นอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั โดยยกคาร้องของ สปน. และให้เหตุผลว่า
ข้อพิพาทในคดีหมายเลขดาที่ 1/2550 ไม่ใช่ขอ้ พิพาททีจ่ ะเสนอต่ออนุ ญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย จึงไม่มเี หตุทต่ี อ้ ง
แต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั
3 ตุลาคม 2562 บริษทั ได้ย่นื คาร้องขอให้สถาบันอนุ ญาโตตุลาการจาหน่ ายข้อพิพาทเลขที่ 1/2550 โดยอ้างอิงคา
วินิจฉัยของศาลปกครองสูงสูดในคดีหมายเลขดาที่ 1466/2561 (คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561)
8 ตุลาคม 2562 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคาสั ่งจาหน่ ายคดีขอ้ พิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ออกจากสารบบความ
ดังนัน้ คดีความของบริษทั ในปั จจุบนั คงเหลือเพียงคดีหมายเลขดาที่ 620/2559 ทีย่ งั คงอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง
7. รายการระหว่างกัน
โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน หัวข้อที่ 5 บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
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8. รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริ ษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน)
การไม่แสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้รบั การว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(กลุ่มบริษทั ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไอทีวี จากัด (มหาชน) (บริษทั ) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกาไรขาดทุนรวมและ
เฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน รวมและเฉพาะกิจการของบริษทั ได้ เนื่องจากเรื่องที่
กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยสาคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบ
บัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้น
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ง) และ 18 จากคาตัดสินของศาลปกครองสูงสุด
บริษทั ได้ตงั ้ สารองค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างและดอกเบี้ยทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่ปี 2549 จานวน 2,890
ล้านบาท บริษทั ยังคงมีขอ้ พิพาทกับสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (“สานักงานปลัดฯ”) ซึง่ ยังไม่มขี อ้
ยุติ โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาชี้ขาดในข้อพิพาทระหว่างบริษัทและ
สานักงานปลัด ฯในเรื่องการบอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการของสานักงานปลัดฯ นัน้ ชอบด้ว ย
กฎหมายหรือไม่ และเรียกร้องค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญามิชอบ ทาให้บริษทั มีการปรับลดภาระ
หนี้ ซึง่ สานักงานปลัดฯได้ย่นื คาร้องคัดค้านคาชีข้ าดดังกล่าวของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง
กลาง ทัง้ นี้ศาลปกครองกลางได้มคี าสังรั
่ บคาร้องดังกล่าวและอยู่ในกระบวนการทางศาลปกครองกลาง ณ
ปั จจุ บ ัน นอกจากนี้ บ ริษัท ยัง คงมีข ้อ พิพ าทที่บ ริษัท ถูก เรีย กร้อ งจากส านั ก งานปลัด ฯ ให้จ่ า ยช าระ
ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างและดอกเบี้ยของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่าง รวมถึงค่าปรับใน
การปรับเปลีย่ นผังรายการซึ่งข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่เป็ นทีส่ ้นิ สุด หากมีคาตัดสินไม่เป็ นคุณต่อบริษทั
อาจเป็ นเหตุให้เกิด ข้อสงสัย อย่า งมีน ัย สาคัญเกีย่ วกับ ความสามารถในการดาเนิน งานต่อ เนื่ องของ
บริษ ทั ได้ ทัง้ นี้ ข้า พเจ้า ไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอในการสรุปผลของ
ข้อพิพาทเหล่านัน้ เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดังกล่าวได้จากสถานการณ์ อนั ไม่
แน่นอนทีม่ สี าระสาคัญดังกล่าว
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ความรับผิ ดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ ในการกากับดูแลต่ องบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับ ผิด ชอบเกีย่ วกับ การควบคุม
ภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่
ปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ข ัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็ นสาระส าคัญ ไม่ ว่ า จะเกิด จากการทุ จ ริต หรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทั และบริษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะเลิกกลุ่มบริษทั และบริษทั หรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกากับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั และบริษทั
ความรับผิ ดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว
จากการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรื่องทีก่ ล่าวไว้ในวรรค
เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอ
เพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริษทั และบริษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนด
เหล่านี้
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ข้า พเจ้า ได้ส่อื สารกับ ผูม้ หี น้า ทีใ่ นการกากับ ดูแ ลเกีย่ วกับ ขอบเขตและช่ว งเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ัยสาคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริ ษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
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9.

งบการเงิ นและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
อุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

5
6
4, 7

8
9
11

ขาดทุนสะสมเกิ นทุน
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีออกและชําระแล้ว
ส่วนลดมูลค่าหุน้
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ขาดทุนสะสมเกิ นทุน
รวมหนี สิ นสุทธิ จากขาดทุนสะสมเกิ นทุน

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

-

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

1,384,649
1,254,440,194
63,662
1,255,888,505

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

599,829
248

248
1,256,685,896

1,795
212,414
214,209
1,230,164,879

600,077
1,256,488,582

644,367
1,795
212,414
858,576
1,229,972,674

18
10

2,890,345,205
1,125,840
1,578,148
2,893,049,193

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

2,890,345,205
928,527
1,578,147
2,892,851,879

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

11

2,215,416
2,215,416
2,895,264,609

2,893,840,327

2,215,416
2,215,416
2,895,067,295

2,893,648,122

7,800,000,000

7,800,000,000

7,800,000,000

7,800,000,000

6,033,487,000
(174,296,959)
(7,506,630,418)
8,861,664
(1,638,578,713)
1,256,685,896

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)
(7,506,630,418)
8,861,664
(1,638,578,713)
1,256,488,582

6,033,487,000
(174,296,959)
(7,522,015,831)
(849,658)
(1,663,675,448)
1,229,972,674

รวมสิ นทรัพย์
หนี สิ นและส่วนของผูถ้ อื หุ้น
หนี สิ นหมุนเวียน
ประมาณการค่าอนุญาตให้ดาํ เนินการ
ส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบีย
เจ้าหนีอืน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี สิ น

3,926,892
1,246,501,555
6,257,201
1,256,685,648

248

-

-

12

12
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บริ ษทั ไอที วี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2562
2561

28,588,058
110,764
28,698,822

31,752,729
31,752,729

27,968,508
110,764
28,079,272

31,125,520
31,125,520

14
4

5,789,589
3,600,000
9,389,589

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

5,126,135
3,600,000
8,726,135

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

8

19,309,233
(3,809)
19,305,424
(3,920,011)
15,385,413

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

(44,538)
19,308,599
(3,175)
19,305,424
(3,920,011)
15,385,413

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

0.01

0.01

0.01

0.01

19,951,113

40,118,541

19,951,113

(31,073,223)

(27,979,389)

(31,073,223)

(11,122,110)

12,139,152

(11,122,110)

2,224,422

(2,427,830)

2,224,422

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

9,711,322
9,711,322

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

8,849,581

25,096,735

8,849,581

หมายเหตุ
รายได้
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบียรับ
รายได้อนื
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
รวมค่าใช้จา่ ย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

15
16

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการที อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
กําไรทีเกิดขึนระหว่างปี
40,118,541
การปรับปรุงการจัดประเภทใหม่สําหรับ
กําไรทีรวมอยูใ่ นกําไรขาดทุนสําหรับปี
(27,979,389)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือขายก่อนภาษีเงินได้
12,139,152
ภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบ
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
11
(2,427,830)
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้
9,711,322
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิ จากภาษี เงิ นได้
9,711,322
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

25,096,735

27

บริ ษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงิ นรวม
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้

การเปลียนแปลง

รวม

ในมูลค่า

องค์ประกอบอืน

ทีออกและ

ส่วนลด

ขาดทุน

ยุตธิ รรมสุทธิของ

ของส่วนของ

รวมส่วนของ

ชําระแล้ว

มูลค่าหุน้

สะสม

เงินลงทุนเผือขาย

ผูถ้ อื หุน้

ผูถ้ อื หุน้

6,033,487,000

(174,296,959)

-

-

6,033,487,000

(174,296,959)

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

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

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

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

6,033,487,000

(174,296,959)

(7,522,015,831)

(849,658)

(849,658)

(1,663,675,448)

-

-

6,033,487,000

(174,296,959)

สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561

(7,539,763,100)

8,048,030

8,048,030

(1,672,525,029)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรสําหรับปี

17,747,269

-

-

17,747,269

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรสําหรับปี

15,385,413

-

-

15,385,413

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

15,385,413
(7,506,630,418)
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9,711,322
9,711,322
8,861,664

9,711,322
9,711,322
8,861,664

9,711,322
25,096,735
(1,638,578,713)

บริ ษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้

การเปลียนแปลง

รวม

ในมูลค่า

องค์ประกอบอืน

รวมส่วนของ

ทีออกและ

ส่วนลด

ขาดทุน

ยุตธิ รรมสุทธิของ

ของส่วนของ

ผูถ้ อื หุน้

ชําระแล้ว

มูลค่าหุน้

สะสม

เงินลงทุนเผือขาย

ผูถ้ อื หุน้

ของบริษทั

6,033,487,000

(174,296,959)

-

-

-

-

สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561

(7,539,763,100)

8,048,030

8,048,030

(1,672,525,029)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กําไรสําหรับปี

17,747,269

-

-

17,747,269

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

-

(8,897,688)

(8,897,688)

(8,897,688)

-

-

17,747,269

(8,897,688)

(8,897,688)

8,849,581

6,033,487,000

(174,296,959)

(7,522,015,831)

(849,658)

(849,658)

(1,663,675,448)

6,033,487,000

(174,296,959)

(7,522,015,831)

(849,658)

(849,658)

(1,663,675,448)

-

-

-

-

-

-

-

-

6,033,487,000

(174,296,959)

สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไรสําหรับปี

15,385,413

15,385,413

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

-

9,711,322

9,711,322

9,711,322

15,385,413

9,711,322

9,711,322

25,096,735

(7,506,630,418)

8,861,664

8,861,664

(1,638,578,713)
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บริ ษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

2562

2561

2562

2561

15,385,413

17,747,269

15,385,413

17,747,269

1,547
(28,588,058)
3,920,011
(9,281,087)

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

1,547
(27,968,508)
44,538
3,920,011
(8,616,999)

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

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน
ลูกหนีอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีอืน
รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบียรับ
จ่ายภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน

174,985
(259,430)
28,646,355
(4,451,715)
14,829,108

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

173,770
(264,539)
27,968,508
(4,451,715)
14,809,025

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

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี
เงินลงทุนในตราสารหนีเพิมขึน
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน

(16,209,343)
(16,209,343)

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

12,000,000
(27,757,319)
(15,757,319)

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

(1,380,235)

(2,792,825)

(948,294)

(2,753,965)

5,307,127

8,099,952

2,332,943

5,086,908

3,926,892

5,307,127

1,384,649

2,332,943

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุง
ค่าเสือมราคา
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบียรับ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที 1 มกราคม
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดคงเหลือ
ณ วันที 31 ธันวาคม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

9
8
15

5
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บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
หมำยเหตุ

สำรบัญ

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

ข้อมูลทัวไป
่
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทส่ี าคัญ
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้อ่นื
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
อุปกรณ์
เจ้าหนี้อ่นื
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทุนเรือนหุน้ และส่วนลดมูลค่าหุน้
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีส่ าคัญ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ภาษีเงินได้
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพัน ข้อพิพาท และคดีความทีส่ าคัญ
สัญญาสาคัญทีท่ ากับบุคคลหรือกิจการภายนอก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
การอนุมตั งิ บการเงิน
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บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1

ข้อมูลทัวไป
่
บริษัท ไอทีวี จากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย ที่อยู่จดทะเบียนตัง้ อยู่เลขที่ 349
อาคาร เอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วัน บิ สซิ เนส คอมเพล็ ก ซ์ ชัน้ ที่ 30 ถนนวิ ภ าวดี ร ังสิต แขวงจอมพล เขตจตุ จ ัก ร
กรุงเทพมหานคร 10900
บริษทั ใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริษทั อินทัช โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศ
ไทย และถือหุน้ ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราร้อยละ 52.92 (31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 52.92)
บริษทั เคยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษทั จาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตัง้ แต่วนั ที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็ นต้นไป
บริษทั เคยดาเนินธุรกิจหลักเกีย่ วกับการดาเนินการสถานีโทรทัศน์ภายใต้สญ
ั ญาเข้าร่วมงานและดาเนินการสถานี
วิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (“สัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ”) ทีไ่ ด้รบั จากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(“สานักงานปลัดฯ”) สือ่ โฆษณา และการผลิตรายการ โดย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2550 สานักงานปลัดฯ ได้เพิกถอน
สัญญาอนุญาตให้ดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษทั ต้องหยุดดาเนินกิจการ
รายละเอียดของบริษทั ย่อย มีดงั นี้
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิ จ

บริษทั อาร์ตแวร์ มีเดีย จากัด ให้เช่าป้ ายโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์
(“อาร์ตแวร์”)
และให้บริการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดทีเ่ กีย่ วข้องและการผลิตรายการ
(ปั จจุบนั หยุดดาเนินธุรกิจ)

2
(ก)

ประเทศ
บริ ษทั ถือหุ้นร้อยละ
ที่ กิจกำรจัดตัง้ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

ไทย

99.99

99.99

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิ น
เกณฑ์การถือปฏิ บตั ิ
งบการเงินและรูปแบบการนาเสนองบการเงินนี้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
(“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบ ัติทางการบัญ ชีท่ีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้รูปแบบการนาเสนองบการเงินดังกล่าวไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาคัญ
จากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดรายการย่อทีต่ อ้ งมีในงบการเงิน
บริษัทถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ ออก
ประกาศ ซึง่ มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้น
ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เหล่านัน้ ไม่ มีผ ลกระทบที่มีสาระสาคัญ ต่ อการรายงาน และ/หรือ การ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสาหรับรอบบัญชีปัจจุบนั ของบริษทั
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บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้จดั ทาขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นทีก่ ล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

(ค)

การประมาณการและใช้วิจารณญาณ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้การประมาณการและข้อ
สมมติฐาน ซึ่งมีผ ลกระทบต่ อการกาหนดนโยบายการบัญ ชีและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพ ย์
หนี้สนิ รายได้และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปั จจัยต่าง ๆ รวมถึง
การประเมินผลกระทบทีส่ าคัญต่อผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงจึงอาจแตกต่าง
จากที่ประมาณไว้ ทัง้ นี้การประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่าง
สม่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธเี ปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไป
ข้อมูลเกีย่ วกับประมาณการและข้อสมมติฐานทีส่ าคัญในการกาหนดนโยบายการบัญชี และมีผลกระทบสาคัญต่อ
การรับรูจ้ านวนเงินในงบการเงินซึง่ ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น

ข้อมูลเกี่ยวกับประมำณกำรและข้อสมมติ ฐำนที่สำคัญ

ข้อ 6, 7, 8 และ 9

การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์แต่ละรายการหรือหน่ วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสด เช่น ประสบการณ์ในอดีต ความสามารถในการชาระหนี้ในอนาคต
ราคา และสภาวะเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนัน้ เป็ นต้น

ข้อ 8

การประเมินการควบคุมผูไ้ ด้รบั การลงทุน

ข้อ 9

การประมาณอายุการใช้งานหรือการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์

ข้อ 8 และ 9

การทดสอบการด้อยค่า – ข้อสมมติทส่ี าคัญที่ใช้ในการประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั คืน เช่ น กระแสเงิน สดสุท ธิท่ีจะได้รบั ในอนาคต อัต ราคิด ลด และสภาวะ
เศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนัน้ เป็ นต้น

ข้อ 11

ข้อ สมมติท่ีส าคัญ ที่ใช้ในการประเมิน โอกาสที่จ ะมีก าไรทางภาษี เพีย งพอที่จ ะ
สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้อ 17

ข้อสมมติท่ใี ช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสาหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สนิ ทีไ่ ม่ได้มาจากข้อมูลทีส่ งั เกตได้ เช่น อัตราคิดลด

ข้อ 18

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าการหนี้ สนิ และหนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ข้อ
สมมติทใ่ี ช้ในการประเมินความเป็ นไปได้ท่บี ริษทั ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และ
อัตราคิดลด เป็ นต้น
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บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ง) ฐานะการเงิ นของบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยังคงมีหนี้สนิ หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 1,637 ล้านบาท
และขาดทุนสะสมเกินทุนจานวน 1,639 ล้านบาท (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สนิ หมุนเวียนสูงกว่า
สินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 1,664 ล้านบาท และขาดทุนสะสมเกินทุนจานวน 1,664 ล้านบาท)
สรุป ข้อ พิพ าทที่บ ริษัท ถู กเรีย กร้อ งจากสานัก งานปลัดฯ ให้จ่ ายช าระค่ าอนุ ญ าตให้ดาเนิ น การส่วนต่ างและ
ดอกเบี้ย ของค่ าอนุ ญ าตให้ด าเนิ น การส่ว นต่ า ง รวมถึง ค่ าปรับ ในการปรับ เปลี่ย นผัง รายการ ซึ่งบริษัท ได้
ดาเนินการตามขัน้ ตอนของอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดาเลขที่ 46/2550 ซึง่ มีคาชีข้ าดเมื่อวันที่ 14
มกราคม 2559 โดยสรุปคาชีข้ าดได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18
(จ)

สกุลเงิ นทีใ่ ช้ในการดาเนิ นงานและนาเสนองบการเงิ น
งบการเงินนี้จดั ทาและแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัท ข้อมูล
ทางการเงินทัง้ หมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพัน บาท เว้นแต่ทร่ี ะบุไว้
เป็ นอย่างอื่น

3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีทน่ี าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถอื ปฏิบตั โิ ดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิ นรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทั บริษทั ย่อย และเงินลงทุนในตราสารหนี้ทเ่ี ป็ นหลักทรัพย์เผื่อ
ขายทีบ่ ริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทั การควบคุมเกิดขึน้ เมื่อบริษทั มีสทิ ธิได้รบั หรือมีส่วนได้
เสียในผลตอบแทนจากการเข้าไปเกีย่ วข้องกับกิจการนัน้ ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวผันแปรไปตามผลตอบแทน
ของกิจการดังกล่าว และบริษทั สามารถใช้อานาจในการสังการกิ
่
จกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทน
ของกิจการนัน้ ได้ งบการเงินของบริษทั ย่อยและเงินลงทุนในตราสารหนี้ทเ่ี ป็ นหลักทรัพย์เผื่อขายทีบ่ ริหารโดย
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ทีม่ กี ารควบคุมจนถึงวันทีก่ ารควบคุม
สิน้ สุดลง
นโยบายการบัญชีของบริษทั ย่อยได้ใช้นโยบายเดียวกันกับของบริษทั
ผลขาดทุนในบริษทั ย่อยจะต้องถูกปั นส่วนไปยังส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมแม้ว่าการปั นส่วนดังกล่าวจะทา
ให้สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
การสูญเสียการควบคุม
เมื่อมีการสูญเสียอานาจควบคุม บริษทั จะตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ ในบริษทั ย่อย ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุม และส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ย่อยนัน้ กาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการ
สูญเสียอานาจควบคุมในบริษทั ย่อยรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยเดิมทีย่ งั คงเหลืออยู่ให้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที่สญ
ู เสียอานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้
เสียหรือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ขึน้ อยู่กบั ระดับของอิทธิพลทีค่ งเหลืออยู่
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การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงซึง่ เป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงิน
(ข)

การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษทั หลายข้อกาหนดให้มกี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมทัง้ สินทรัพย์
และหนี้สนิ ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ บริษัทใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด มูลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมตามข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
 ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สนิ อย่างเดียวกัน ซึง่ กลุ่มบริษทั สามารถเข้าถึงตลาดนัน้ ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
 ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา)
สาหรับสินทรัพย์นนั ้ หรือหนี้สนิ นัน้ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
 ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีไ่ ม่ได้มาจากข้อมูลที่สงั เกตได้
หากข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ถูกจัดประเภทลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ที่แตกต่ างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชัน้ ของ
มูลค่ายุตธิ รรมของข้อมูลทีอ่ ยู่ในระดับต่าสุดทีม่ นี ยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมโดยรวม
กลุ่มบริษทั รับรูก้ ารโอนระหว่างลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีเ่ กิดการโอนขึน้

(ค)

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก

(ง)

ลูกหนี้ อืน่
ลูกหนี้อ่นื แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัตกิ ารชาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ใน
อนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สญ
ู

(จ)

เงิ นลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วธิ สี ว่ นได้เสีย
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ตราสารหนี้ซ่งึ เป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรู้
มูลค่าในครัง้ แรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุตธิ รรม โดยอ้างอิงจากราคาเสนอซือ้ ขายในตลาด ขณะปิ ดทา
การ ณ วันทีร่ ายงาน การเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศ
ของรายการทีเ่ ป็ นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจาหน่ ายเงินลงทุน จะรับรูผ้ ลกาไรหรือ
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ขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถอื หุ้นโดยตรงเข้ากาไรหรือขาดทุน ในกรณีทเ่ี ป็ นเงินลงทุนประเภทที่มี
ดอกเบีย้ จะต้องบันทึกดอกเบีย้ ในกาไรหรือขาดทุนโดยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
(ฉ) อุปกรณ์
อุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน หักค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าเสือมราคา
่
ค่ า เสื่อ มราคาบัน ทึก เป็ น ค่ า ใช้จ่ ายในก าไรหรือ ขาดทุ น ค านวณโดยวิธีเส้น ตรงตามเกณฑ์ อ ายุ ก ารใช้ง าน
โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อุปกรณ์สานักงาน

5 ปี

วิธกี ารคิดค่าเสือ่ มราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีส่ ดุ ทุกสิน้
รอบปี บญ
ั ชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ช) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษทั ได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันทีร่ ายงานว่ามีขอ้ บ่งชีเ้ รื่องการด้อยค่าหรือไม่
ในกรณีทม่ี ขี อ้ บ่งชีจ้ ะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทค่ี าดว่าจะได้รบั คืน สาหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มอี ายุการให้ประโยชน์ ไม่ทราบแน่ นอนหรือยัง ไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน
ทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ มื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ สูงกว่ามูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
บันทึกในงบกาไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึง่ ได้บนั ทึกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ และมีความ
ชัดเจนว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถอื หุ้นจะถูกบันทึกในงบกาไร
หรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บนั ทึกในงบกาไรหรือขาดทุน
เป็ นผลต่ างระหว่างราคาทุ นที่ซ้อื กับ มูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิน ทรัพย์ หักขาดทุน จากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงินนัน้ ๆ ซึง่ เคยรับรูแ้ ล้วในงบกาไรหรือขาดทุน
(ซ) เจ้าหนี้ อืน่
เจ้าหนี้อ่นื แสดงในราคาทุน
(ฌ) ประมาณการหนี้ สิ น
ประมาณการหนี้สนิ จะรับรูก้ ต็ ่อเมื่อกลุ่มบริษทั มีภาระหนี้สนิ ตามกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั หรือทีก่ ่อตัวขึน้ อัน
เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อชาระภาระหนี้สนิ ดังกล่าว ประมาณการหนี้สนิ พิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจ่ ะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อัตราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนทีอ่ าจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึง่
แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี ่อหนี้สนิ ประมาณการหนี้สนิ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากเวลาทีผ่ ่านไปรับรูเ้ ป็ น
ต้นทุนทางการเงิน
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บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ญ) รายได้
ผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบีย้ รับบันทึกในกาไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
(ฎ) ต้นทุนทางการเงิ น
ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยค่าธรรมเนียมธนาคาร ดอกเบีย้ จ่ายของเงินกูย้ มื และประมาณการหนี้สนิ ส่วนที่
เพิม่ ขึน้ เนื่องจากเวลาทีผ่ ่านไป และสิง่ ตอบแทนทีค่ าดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุ นจากการจาหน่ ายสินทรัพย์ทางการ
เงินที่ถือไว้เพื่อขาย และขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รบั รู้ในกาไรหรือขาดทุน หรือ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า) รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนการกู้ยมื ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ท่เี ข้าเงื่อนไข รับรู้ในกาไรหรือ
ขาดทุน โดยใช้วธิ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
(ฏ) ภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
ของงวดปั จจุ บ ัน และภาษี เ งิน ได้รอการตัดบัญ ชีรบั รู้ในก าไรหรือ ขาดทุ น เว้น แต่ ในส่วนที่เกี่ย วกับ รายการที่
เกีย่ วข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการทีร่ บั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีทค่ี าดว่าจะจ่ายชาระโดยคานวณจากกาไรประจาปี ทต่ี ้องเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษี
ทีป่ ระกาศใช้ ณ วันทีร่ ายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยวิธหี นี้สนิ ตามงบแสดงฐานะการเงิน โดยคานวณจากผล
แตกต่างชัวคราวที
่
เ่ กิดขึน้ ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ กับมูลค่ าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ
เหล่านัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทป่ี ระกาศใช้หรือทีค่ าดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีร่ ายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากาไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสิน ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดงั กล่าว ทัง้ นี้สนิ ทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าทีป่ ระโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
4

บุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทถูกควบคุมโดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) (“อินทัช”) ซึ่งตัง้ อยู่ในประเทศไทย บริษัท
ใหญ่ ดงั กล่าวถือหุ้น ในบริษัท ร้อยละ 52.92 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2561: ร้อยละ
52.92) จานวนหุน้ ทีเ่ หลือร้อยละ 47.08 (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 47.08) ถือโดยบุคคลทัวไป
่
รายการทีก่ ลุ่มบริษทั มีกบั บริษทั ในกลุ่มอินทัช เช่น บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูบ้ ริหารและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันอื่น
ของกลุ่มอินทัช จะแสดงเป็ นรายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้ดาเนินการค้าตามปกติกบั บริษทั ใหญ่และกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน โดยทีก่ ลุ่มบริษทั ได้
คิดราคาซือ้ /ขายสินค้าและค่า บริการกับบริษทั ใหญ่และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันตามราคาทีเ่ ทียบเท่ากับราคาทีค่ ดิ
กับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามปกติธุรกิจ
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บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รายการที่สาคัญสาหรับแต่ ละปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

รำยได้
กิ จการทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ดอกเบีย้ รับ
กำรซื้อสิ นค้ำและบริกำร
บริษทั ใหญ่
ค่าบริหารจัดการ
ค่าเช่าและค่าบริการพืน้ ที่
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ค่าตอบแทนกรรมการ

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

895

-

895

-

2,568
176
2,744

2,400
168
2,568

2,568
176
2,744

2,400
168
2,568

3,600

3,600

3,600

3,600

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

ลูกหนี้ อื่น
กิจการทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

200

-

เงิ นลงทุนระยะสัน้ ในหุ้นกู้ของกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ผ่ำนกองทุนส่วนบุคคลที่บริหำรโดยบริษทั จัดกำรกองทุนอิ สระ
กิจการทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
38,788
-

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

200

-

38,788

-

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ซึง่ จ่ายให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
ของบริษทั
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บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ภำระผูกพันและสัญญำสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภาระผูกพันทีส่ าคัญอื่น ๆ ทีม่ ตี ่อกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันมีดงั นี้
1. บริษทั ได้ทาสัญญากับบริษัทใหญ่ โดยบริษทั ใหญ่มภี าระผูกพันในการให้บริการด้านกฏหมาย การกากับดูแล
กิจการ การบัญชีการเงินและภาษีอากร การบริหารงานทัวไป
่ โดยสัญญามีกาหนด 3 ปี และต่ออายุได้อีก
คราวละ 1 ปี คู่สญ
ั ญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็ นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3
เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันต่ อบริษัทใหญ่ ท่ีจะต้องชาระค่าบริการดังกล่าวตาม
สัญญาเป็ นจานวนเงินรวม 2.4 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม
2561: 2.4 ล้านบาท)
2. บริษทั ได้ทาข้อตกลงกับบริษัทใหญ่ โดยบริษทั ใหญ่ ตกลงให้บริษัทใช้พน้ื ทีบ่ างส่วนเป็ นสถานประกอบกิจการ
และเฉลีย่ ค่าใช้จ่ายสถานทีเ่ ช่า โดยข้อตกลงนี้มผี ลบังคับจนกว่าฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดจะมีหนังสือแจ้งยกเลิกข้อตกลง
การเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการพืน้ ทีโ่ ดยแจ้งเป็ นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีภาระผูกพันต่อบริษทั ใหญ่ทจ่ี ะต้องชาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามสัญญาเป็ น
จานวนเงินรวม 0.2 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561: 0.2
ล้านบาท)
5

เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม

8
3,919
3,927

8
5,299
5,307

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

8
1,377
1,385

8
2,325
2,333

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ท่มี ีสภาพคล่องสูงมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริงถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.25 ต่ อปี (2561:
ร้อยละ 0.33 ต่ อ ปี ) ในงบการเงิน รวม และร้อ ยละ 0.23 ต่ อ ปี (2561: ร้อยละ 0.31ต่ อ ปี ) ในงบการเงิน เฉพาะ
กิจการ
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บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
6

เงิ นลงทุนชัวครำว
่

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

ตราสารหนี้ทเ่ี ป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
จากหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

1,235,425

1,219,215

1,243,363

1,227,606

11,077
1,246,502

(1,062)
1,218,153

11,077
1,254,440

(1,062)
1,226,544

ผลตอบแทนจากการลงทุนประจาปี 2562 ร้อยละ 2.06 (2561: ร้อยละ 1.99)
บริษทั ได้ว่าจ้างบริษทั หลักทรัพย์ 2 แห่ง ให้เป็ นผูบ้ ริหารเงินลงทุนให้กบั บริษทั ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 19
(ค)
7

ลูกหนี้ อื่น

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

ดอกเบีย้ ค้างรับ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ระหว่างขอคืน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และอื่น ๆ
รวม

6,183
10
64
6,257

6,243
241
6
6,490
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หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

-

64
64

231
6
237

บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
8

เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
2562
2561
ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนโดยวิธสี ว่ นได้เสีย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

644
(44)
600

690
(46)
644

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
สัดส่วนความเป็ นเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
วิธรี าคาทุน
วิธสี ่วนได้เสีย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
(ร้อยละ)
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันบาท)

อาร์ตแวร์
99.99
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

99.99

25,000
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25,000

25,000
25,000
(24,400) (24,356)
600
644

600
600

644
644

บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
9

อุปกรณ์
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงิ นรวมและ
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
อุปกรณ์สานักงาน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

8
8

ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(5)
(1)
(6)

มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

2

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

8
8

ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(6)
(2)
(8)

มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

-
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บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
10

เจ้ำหนี้ อื่น

งบกำรเงิ นรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

ค่าทีป่ รึกษากฎหมายและธุรกิจค้างจ่าย
ค่าสอบบัญชีคา้ งจ่าย
ค่าจัดการกองทุนและ
รับฝากหลักทรัพย์คา้ งจ่าย
อื่น ๆ
รวม

11

436
501

698
501

152
37
1,126

146
40
1,385

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

436
455
-

698
455
-

38
929

40
1,193

ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงิ นรวมและ
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

2,215
2,215

212
212

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทั
่
ง้ จานวนตามวิธสี นิ ทรัพย์และหนี้สนิ ตามงบแสดง
ฐานะการเงิน
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บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รายละเอียดและการเปลี่ยนแปลงของภาษีเงินได้รอตัดบัญ ชี (ก่อนรายการหักกลบลบกันของยอดดุลที่มีกบั
หน่วยงานเก็บภาษีเดียวกัน) จากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย ดังนี้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงิ นรวมและ
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี

12

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
รายการทีบ่ นั ทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(2,012)
2,224
212

หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
รายการทีบ่ นั ทึกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

212
(2,427)
(2,215)

ทุนเรือนหุ้นและส่วนลดมูลค่ำหุ้น

จานวนหุน้
จดทะเบียน
(พันหุน้ )

งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
จานวนหุน้ ที่
จาหน่ายและ
ส่วนลด
ชาระแล้ว
หุน้ สามัญ
มูลค่าหุน้
(พันหุน้ )
(พันบาท)
(พันบาท)

รวม
(พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

1,560,000

1,206,697

6,033,487

(174,297)

5,859,190

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

1,560,000

1,206,697

6,033,487

(174,297)

5,859,190

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หุน้ สามัญจดทะเบียนทัง้ หมดมีจานวน 1,560 ล้านหุน้ (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561:
1,560 ล้านหุน้ ) ซึง่ มีราคามูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561: หุน้ ละ 5 บาท)
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บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
13

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่สำคัญ
บริษทั ไม่มสี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมทีส่ าคัญ เนื่องจากบริษทั ลงทุนในบริษทั ย่อยและเงินลงทุนในตราสาร
หนี้ทเ่ี ป็ นหลักทรัพย์เผื่อขายทีบ่ ริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อย
ละ 100 ตามลาดับ

14

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าทีป่ รึกษากฎหมายและธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
ค่าจัดการกองทุนและรับฝากหลักทรัพย์
ค่าสอบบัญชี
อื่น ๆ
รวม
15

งบกำรเงิ นรวม
2562
2561
2,937
855
617
501
880
5,790

3,118
882
624
501
829
5,954

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
2562
2561
2,937
855
455
879
5,126

3,118
882
455
826
5,281

ภำษี เงิ นได้
ภาษีเงินได้ทร่ี บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มียอดจานวนเงินที่
แตกต่างจากผลคูณของขาดทุนทางบัญชีคณ
ู กับอัตราภาษีดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561

กาไรก่อนภาษีเงินได้

19,305

22,195

20

20

3,861

อัตราภาษี (ร้อยละ)
ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั
อัตราภาษีทใ่ี ช้
ผลกระทบจากรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ทีไ่ ม่สามารถหักภาษีได้และค่าใช้จ่ายทีร่ บั รู้
ต่างงวดกันระหว่างบัญชีและภาษี
ภำษี เงิ นได้ที่บนั ทึกในกำไรหรือขำดทุน
อัตราภาษีทแ่ี ท้จริงถัวเฉลีย่ (ร้อยละ)

หน่ วย : พันบำท
งบ ก ำรเงิ น เฉ พ ำะ
กิ จกำร
2562
2561
19,3
05
20

22,195

4,439

3,86
1

4,439

59
3,920

9
4,448

9
4,448

20.3

20.0

59
3,92
0
20.3
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20

20.0

บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ภาษีเงินได้ทร่ี บั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดงั นี้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
กาไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
จากหลักทรัพย์เผื่อขาย
ก่อน
ค่าใช้จ่าย
สุทธิจาก
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(1,062)

212

(850)

สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

11,077

(2,215)

8,862

อัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กลุ่มบริษัทใช้อตั ราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
16

กำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน
กาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐานสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คานวณจากกาไรสาหรับปี ท่เี ป็ นส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั และจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยแสดงการคานวณดังนี้
งบกำรเงิ นรวม
2562

กาไรสุทธิสาหรับปี (พันบาท)
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว (พันหน่วย)
กำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน (บาทต่อหุ้น)

15,385
1,206,697
0.01
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งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
2561

17,747
1,206,697
0.01

2562

15,385
1,206,697
0.01

2561

17,747
1,206,697
0.01

บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
17

เครือ่ งมือทำงกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่มีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญ ชีของสินทรัพ ย์และหนี้สนิ ทางการเงินอันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ อ่นื
สารองเผื่อค่าอนุญาตให้ดาเนินการส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบีย้ เจ้าหนี้อ่นื และภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย มี
มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกาหนดทีส่ นั ้
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบำท

งบกำรเงิ นรวม
มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่า
ตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน
ตราสารหนี้ท่ี
เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,218,153

-

1,218,153

-

1,218,153

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์หมุนเวียน
ตราสารหนี้ท่ี
เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,246,502

-

1,246,502

-

1,246,502
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บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
มูลค่ายุตธิ รรม

มูลค่า
ตามบัญชี

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน
ตราสารหนี้ท่ี
เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,226,544

-

1,226,544

-

1,226
,544

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์หมุนเวียน
ตราสารหนี้ท่ี
เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย

1,254,440

-

1,254,440

-

1,254
,440

กลุ่มบริษทั พิจารณามูลค่ายุตธิ รรมระดับ 2 สาหรับตราสารหนี้ทเ่ี ป็ นหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งอยู่ในความต้องการ
ของตลาด โดยอ้างอิงจากราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดตราสารหนี้ไทย ขณะปิ ดทาการ ณ วันทีร่ ายงาน
18

ภำระผูกพัน ข้อพิพำท และคดีควำมที่สำคัญ

18.1 ภำระผูก พันจำกสัญ ญำอนุ ญ ำตให้ ด ำเนิ นกำรก่ อ นถูก บอกเลิ ก (กำรบอกเลิ ก สัญ ญำมี ผ ลในวัน ที่ 7
มีนำคม 2550)
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 บริษัทได้รบั หนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการจากสานักงานปลัดฯ ซึ่ง
การแจ้งบอกเลิกสัญญานี้เป็ นผลให้มขี อ้ พิพาทเกิดขึน้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินคดีต่าง ๆ ดังนี้
1.

กรณี ที่บริ ษัทเป็ นผู้เรียกร้อง สานักงานปลัดเป็ นผู้ถูกเรียกร้อง ในข้อพิพาทสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
ที่ 46/2550 กรณีท่สี านักงานปลัดฯ บอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการโดยมิชอบด้วยข้อกฎหมายและ
ข้อ สัญ ญาและปฏิบ ัติห น้ าที่โดยไม่ ช อบท าให้บ ริษัท ได้รบั ความเสีย หายรวมทัง้ เป็ น โจทก์ ต่ อสถาบัน
อนุ ญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 โดยบริษัทได้รอ้ งขอให้
คณะอนุ ญาโตตุ ลาการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องภาระการชาระค่าปรับจากการปรับผังรายการและค่าดอกเบี้ยที่
สานักงานปลัดฯ เรียกร้องให้ชาระจานวนกว่าแสนล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ข้อพิพาท
หมายเลขดาที่ 1/2550 ได้เข้าสู่กระบวนการแต่งตัง้ คณะอนุ ญาโตตุลาการและกาหนดกระบวนการพิจารณา
ชัน้ อนุญาโตตุลาการต่อไป
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2.

กรณี ที่บริ ษทั เป็ นผู้ถกู เรียกร้อง โดยสานักงานปลัดฯ เรียกร้องให้บริษัทชาระหนี้ค่าปรับผังรายการ ค่า
อนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่าง ค่าดอกเบีย้ และมูลค่าทรัพย์สนิ ทีส่ ่งมอบไม่ครบ รวมกว่าแสนล้านบาทต่อ
ศาลปกครองกลางในคดีดาเลขที่ 640/2550 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มี
คาสังให้
่ จาหน่ ายคดีเพื่อให้ค่สู ญ
ั ญาไปดาเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการใน
ข้อพิพาทเลขที่ 1/2550 และ 46/2550 ต่อไป

ทัง้ นี้ คดีข้อพิพาทหมายเลขดาเลขที่ 46/2550 ได้มีค าชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยสรุปค าชี้ขาดได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18.2
18.2 ข้อพิ พำทและคดีควำมระหว่ำงบริษทั กับสำนักงำนปลัดฯ เกี่ยวกับสัญญำอนุญำตให้ดำเนิ นกำร
ก)

ลาดับเหตุการณ์สาคัญของกรณี พิพาทและคดีความระหว่างบริษทั กับสานักงานปลัดฯ
วันที่ 30 มกรำคม 2547 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้ม คี าวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับสานักงาน
ปลัดฯ เกี่ยวกับสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. ให้สานักงานปลัดฯ ชดเชยความเสียหายโดยชาระเงินให้แก่บริษทั จานวน 20 ล้านบาท
2. ให้ปรับลดผลประโยชน์ ตอบแทนตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการโดยให้เปรียบเทียบระหว่างจานวนเงินที่
คานวณได้ตามอัตราร้อยละ 6.5 (ซึ่งปรับลดจากทีก่ าหนดไว้เดิมอัตราร้อยละ 44) ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
และภาษีใด ๆกับเงินประกันผลประโยชน์ ตอบแทนขัน้ ต่ าปี ละ 230 ล้านบาท (ซึ่งปรับลดจากที่กาหนดไว้ใน
สัญ ญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการคือปี ท่ี 8 จ านวน 800 ล้านบาท ปี ท่ี 9 จ านวน 900 ล้านบาท และตัง้ แต่ ปี ท่ี
10 - 30 ปี ละ 1,000 ล้านบาท) จ านวนใดมากกว่ าให้ช าระตามจ านวนที่มากกว่ านั น้ โดยเริ่มตัง้ แต่ ว ันที่ 3
กรกฎาคม 2545 เป็ นต้นไป
3. ให้สานักงานปลัดฯ คืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ ต่ าบางส่วนจากจานวน 800 ล้านบาท ที่บริษัทได้ชาระ
โดยมีเงื่อนไขในระหว่างพิจารณาข้อพิพาทนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 โดยคืนให้แก่บริษัทจานวน 570
ล้านบาท
4. ให้บริษทั สามารถออกอากาศช่วงเวลา PrimeTime (ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น.ถึง 21.30 น.) ได้โดยไม่ถูก
จ ากัด เฉพาะรายการข่ า วสารคดีแ ละสารประโยชน์ โ ดยบริษั ท จะต้ อ งเสนอรายการข่ า วสารคดี แ ละ
สารประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทัง้ หมด ทัง้ นี้ภายใต้ขอ้ บังคับของกฎระเบียบทีท่ าง
ราชการออกใช้บงั คับแก่สถานีวทิ ยุโทรทัศน์โดยทัว่ ๆ ไป
วัน ที่ 27 เมษำยน 2547 สานัก งานปลัด ฯ ได้ย่ืน ค าร้อ งต่ อ ศาลปกครองกลาง (ชัน้ ต้น ) เพื่อ ขอให้เพิก ถอน
คาชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว
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ว นั ที ่ 9 พ ฤ ษ ภ ำ ค ม 2549 ศ าลป กค รองกลางได้ม ีค า พ ิพ ากษ าให ้เ พ ิก ถ อน ค าชี ้ข าดข องค ณ ะ
อนุ ญาโตตุ ลาการทัง้ ฉบับ
วันที่ 7 มิ ถนุ ำยน 2549 บริษทั ได้ย่นื อุทธรณ์คาพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด
วันที่ 13 ธันวำคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าพิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลปกครองกลางที่เพิกถอน
คาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทัง้ ฉบับซึ่งมีผลทาให้บริษัทต้องกลับไปผูกพันตาม
เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ดาเนินการต่อไปโดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. ดาเนินการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ ข้อ 11 ที่กาหนดให้รายการข่าวสารคดี
และสารประโยชน์ จะต้องออกอากาศรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทัง้ หมดและระยะเวลา
ระหว่างเวลา 19.00 น. - 21.30 น. จะต้องใช้สาหรับรายการประเภทนี้เท่านัน้
2. ปฏิบตั ติ ามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ ข้อ 5 ในเรื่องการชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการให้สานักงานปลัดฯ ใน
อัตราร้อยละ 44 ของรายได้โดยมีอตั ราขัน้ ต่า 1,000 ล้านบาทต่อปี
วันที่ 14 ธันวำคม 2549 สานักงานปลัดฯ ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ขอให้บริษัท ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. ให้บริษทั ดาเนินการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาอนุญาตให้ดาเนินการข้อ 11
2. ให้บริษัทชาระเงินส่วนต่างของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการขัน้ ต่ าตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ สาหรับปี ท่ี 9
(งวดที่ 7) จานวน 670 ล้านบาท ปี ท่ี 10 (งวดที่ 8) จานวน 770 ล้านบาท และปี ท่ี 11 (งวดที่ 9) จานวน 770
ล้านบาทรวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 2,210 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคานวณเป็ นรายวัน
ตามจานวนวันทีช่ าระล่าช้า
3. ให้บริษัทชาระค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการที่สานักงานปลัดฯ จะได้รบั ในปี นัน้ ๆ
โดยคิดเป็ นรายวันตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนิ นการข้อ 11 วรรคสองจากกรณี ท่ีบริษัทดาเนิ นการเรื่องผัง
รายการไม่ เป็ นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่ งตัง้ แต่ ว ันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึ งวัน ที่ 13 ธัน วาคม 2549 ซึ่ ง
สานักงานปลัดฯ ได้เรียกร้องมาเป็ นจานวนเงิน 97,760 ล้านบาท (บริษัทได้ดาเนินการปรับผังรายการตามคา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตัง้ แต่วนั ที่ 14 ธันวาคม 2549)
ทัง้ นี้ สานักงานปลัดฯ แจ้งว่าหากบริษัทไม่ ช าระเงินจ านวนดังกล่ าวภายใน 45 วันนับตัง้ แต่ ได้ร ับหนังสือแจ้ง
(วันที่ 15 ธันวาคม 2549) สานักงานปลัดฯ จะดาเนินการตามข้อกาหนดในสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ และข้อ
กฎหมายต่อไป
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วันที่ 21 ธันวำคม 2549 บริษทั ได้มหี นังสือถึงสานักงานปลัดฯ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. บริษัทได้ดาเนินการปรับผังรายการให้เป็ นไปตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ ข้อ 11 เรียบร้อยแล้วตัง้ แต่
วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เป็ นต้นมา
2. บริษั ท มิได้ ผิด นั ด ช าระค่ า อนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การตามที่อ้า งถึง เนื่ อ งจากบริษั ท ได้ช าระค่ า อนุ ญ าตให้
ดาเนินการรายปี จานวน 230 ล้านบาท ตามคาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการซึ่งคาชี้ขาดดั งกล่าวมีผล
ผูกพันคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ ข้อ 15 ดังนัน้ บริษัทจึงไม่มภี าระดอกเบี้ยของ
ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างดังกล่าวในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่อนุ ญาโตตุลาการชีข้ าดจนถึงวันทีศ่ าลปกครอง
สูงสุดมีคาพิพากษา
3. บริษัทไม่เห็นพ้องกับสานักงานปลัดฯ กรณีท่ตี ้องจ่ายค่าปรับจานวน 97,760 ล้านบาท และการกาหนดให้
บริษทั ชาระค่าปรับดังกล่าวภายใน 45 วันด้วยเหตุผลดังนี้
3.1 บริษัทมิได้ปฏิบตั ิผิด สัญญาอนุ ญ าตให้ดาเนินการ เนื่องจากบริษัทได้ปฏิบตั ิตามสัญ ญาอนุ ญาตให้
ดาเนินการ ข้อ 15 ซึง่ กาหนดว่า “ให้คาชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญาทัง้ สอง
ฝ่ าย” ดังนัน้ การดาเนิน การปรับ ผังรายการตัง้ แต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธัน วาคม
2549 ซึง่ เป็ นวันทีศ่ าลปกครองสูงสุดมีคาพิพากษา และข้อ 30 วรรคท้ายของข้อบังคับสานักงานศาล
ยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2 แห่งพระราชบัญ ญัติจดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
2542 ดังนัน้ การดาเนินการของบริษัทจึงเป็ นการกระทาโดยชอบตามสัญญาอนุ ญ าตให้ดาเนินการ
และกฎหมายแล้ว
3.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการนาข้อพิพาทเสนอต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการและให้วนิ ิจฉัย ชี้ข าดตามที่
กล่า วมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่า บริษ ัท เป็ น ฝ่ ายผิด สัญ ญา สิท ธิข องสานัก งานปลัด ฯ ในการ
บอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการจะมีข้นึ หลังจากกระบวนการยุติข้อพิพาทได้ถึงที่สุดแล้ว
3.3 ศาลปกครองได้จดั ทาเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครัง้ ที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549
ระบุถงึ คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษทั โดยมีขอ้ ความตอนหนึ่งระบุว่า “กรณีเกีย่ วกับค่าปรับ
คู่สญ
ั ญาต้องว่ากล่าวกันเองหากตกลงไม่ได้ตอ้ งเสนอข้อพิพาทตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในสัญญาอนุ ญาตให้
ดาเนินการ”
3.4 ดอกเบีย้ และค่าปรับจากการดาเนินการปรับผังรายการนัน้ ยังไม่มขี อ้ ยุติ เนื่องจากไม่ใช่ประเด็นพิพาท
ทีเ่ ข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนัน้ หากคู่สญ
ั ญามีขอ้ ขัดแย้งและไม่สามารถทา
ความตกลงกันได้กจ็ ะต้องเสนอข้อพิพาทต่ อคณะอนุ ญาโตตุ ลาการโดยเป็ นไปตามสัญญาอนุ ญาตให้
ดาเนินการ ข้อ 15 ซึง่ กาหนดว่า “หากมีขอ้ พิพาทหรือข้อขัดแย้งใด ๆ อันเกีย่ วเนื่องกับสัญญาระหว่าง
สานักงานปลัดฯ กับผูเ้ ข้าร่วมงาน (บริษทั ) คู่สญ
ั ญาตกลงแต่งตัง้ คณะอนุญาโตตุลาการทาการวินิจฉัย
ชีข้ าดข้อพิพาทโดยคาตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการเป็ นทีส่ ดุ และผูกพันคู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย”

51

บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บริษทั และทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั เห็นว่า การคานวณค่าปรับจากการปรับผังรายการตามวิธขี องสานักงาน
ปลัดฯ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ ซึ่งหากบริษทั เข้าข่ายจะต้อง
เสียค่าปรับการคิดคานวณค่าปรับ ควรจะเป็ นจานวนเงินในอัตราไม่เกินกว่า 274,000 บาทต่อวันมิใช่ 100 ล้าน
บาทต่อวันตามที่สานักงานปลัดฯ กล่าวอ้าง ดังนัน้ ไม่ว่ากรณีจะเป็ นอย่างไร หากจะมีภาระค่าปรับโดยนับตัง้ แต่
วันทีบ่ ริษทั ปฏิบตั ติ ามคาชีข้ าดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงวันทีศ่ าลปกครองสูงสุดมีคาตัดสินตามที่สานักงาน
ปลัดฯ กล่าวอ้าง (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549) การคิดคานวณค่าปรับในช่วงเวลา
ดังกล่าวจึงไม่ควรจะเกินไปกว่าจานวน 268 ล้านบาท มิใช่ 97,760 ล้านบาท ตามวิธคี านวณที่สานักงานปลัดฯ
เรียกร้องให้ชาระและนามาใช้เป็ นเหตุบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด
สาหรับกรณี ท่สี านักงานปลัดฯ เรียกร้องดอกเบี้ยของค่า อนุ ญ าตให้ดาเนินการส่วนต่ าง บริษัท และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า ในช่ ว งระหว่ า งระยะเวลาที่ บ ริษั ท ได้ ป ฏิ บ ัติ ต ามค าชี้ ข าดของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการบริษทั ไม่มหี น้าทีใ่ นการต้องชาระ และบริษัทไม่ได้ผดิ นัดการชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการแต่
อย่ า งใด เนื่ อ งจากบริษั ท ได้ ช าระค่ า อนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การรายปี จ านวน 230 ล้ า นบาท ตามค าชี้ ข าด
คณะอนุ ญาโตตุลาการซึง่ ผูกพันทัง้ สองฝ่ ายแล้วตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ ข้อ 15 ในช่วงเวลาทีค่ าชีข้ าด
ยังมีผลบังคับใช้อยู่โดยทีบ่ ริษทั มิได้ผดิ นัดชาระค่า อนุ ญาตให้ดาเนินการและ/หรือชาระค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการ
ให้แก่สานักงานปลัดฯ ล่าช้า อีกทัง้ สานักงานปลัดฯ ยังไม่เคยใช้สทิ ธิเรียกร้องทางศาลในการขอคุ้มครองเพื่อ
ระงับมิให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามคาชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ประการใด ดังนัน้ บริษทั จึงไม่มี
ภาระดอกเบี้ยของค่า อนุ ญ าตให้ดาเนิน การส่วนต่ างและสานักงานปลัดฯ ไม่มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ยของค่ า
อนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างในระหว่างทีค่ าชีข้ าดของคณะอนุ ญาโตตุลาการยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายอยู่
อีกทัง้ คาพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคาสังให้
่ เพิกถอนคาชี้ขาดของอนุ ญาโตตุ ลาการยังไม่มีผลบังคับ
เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างทีบ่ ริษทั ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดยังไม่มคี าพิพากษาใน
ขณะนัน้
วันที่ 4 มกรำคม 2550 บริษทั ได้ย่นื ข้อพิพาทเรื่องค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบีย้ ในค่า อนุ ญาตให้
ดาเนิ น การส่วนต่ างต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการเป็ น ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ส่วนเรื่องค่ าอนุ ญาตให้
ดาเนินการส่วนต่างจานวน 2,210 ล้านบาทนัน้ บริษทั มีความเห็นว่าเพื่อให้การดาเนินการตามสัญญาอนุ ญาตให้
ดาเนิ น การ เป็ น ไปโดยราบรื่น และเพื่อเป็ นการประนีประนอมมิให้สานักงานปลัดฯ บอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้
ดาเนินการ อันจะมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้ตดั สินใจเสนอเงื่อนไขการประนีประนอมโดยเสนอ
แนวทางการจ่ ายเงิน 2,210 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้ สานั กงานปลัดฯ เข้าร่ วมด าเนิ นการตามกระบวนการ
อนุ ญาโตตุลาการเพื่อให้คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาวินิจฉัยชีข้ าดกรณีค่าปรับและดอกเบีย้ ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการ
ส่วนต่างซึ่งสานักงานปลัดฯ ได้ปฏิเสธเงื่อนไขแนวทางการชาระเงินค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการดังกล่าวเมื่อวันที่ 31
มกราคม 2550
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วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2550 บริษัทได้มีหนั งสือขอความเป็ นธรรมต่ อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีโดยเสนอแนวทาง
การประนีประนอมในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยเสนอให้สานักงานปลัดฯ รับชาระเงินค่าสัมปทานส่วนต่างจานวน
2,210 ล้านบาท และให้ดาเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกรณีค่าปรับและดอกเบีย้
วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2550 สานั กงานปลัดฯ ได้มีหนั งสือปฏิเสธข้อเสนอของบริษัทดังกล่ าว ดังนั น้ นั บ แต่ ว ัน ที่
สานักงานปลัดฯ มีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอของบริษทั บริษทั จึงไม่มภี าระผูกพันใด ๆ ในข้อเสนอของบริษทั ทีม่ ตี ่อ
สานัก งานปลัดฯ อีก ต่ อไป ทัง้ นี้ เป็ นไปตามมาตรา 357 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ ต่ อมาศาล
ปกครองกลางได้มคี าสังให้
่ จาหน่ ายคดีหมายเลขดาที่ 640/2550 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 โดยศาลได้วนิ ิจฉัยว่า
ประเด็นที่สานักงานปลัดฯ อ้างว่าบริษัทยอมรับว่าเป็ นหนี้ค่าสัมปทานค้างชาระอยู่จานวน 2,210 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยรับฟั งไม่ได้ว่าบริษัทยอมรับสภาพหนี้เพราะเป็ นข้อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายแนวทางซึง่ ยังไม่
เป็ นทีย่ ุตซิ ง่ึ ถือเป็ นข้อพิพาททีต่ อ้ งนาเข้าสูก่ ระบวนการอนุญาโตตุลาการ
วันที่ 20 กุม ภำพันธ์ 2550 บริษัท ได้ย่นื คาร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสังก
่ าหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวต่
ั่
อศาลปกครองกลาง และคาร้องขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาเป็ นกรณี
ฉุกเฉินใน 2 ประเด็นดังนี้
1. ขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสังระงั
่ บการใช้ สทิ ธิบอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ ของสานักงานปลัดฯ
ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมิได้ชาระค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบีย้ ในค่าส่วนต่างจานวนประมาณหนึ่ง
แสนล้านบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะได้มคี าชีข้ าดและข้อพิพาทดังกล่าวถึงทีส่ ดุ ตามกฎหมาย
2. ขอให้ศ าลปกครองกลางมี ค าสังก
่ าหนดระยะเวลาเพื่อให้บ ริษัท ชาระค่ า อนุ ญ าตให้ดาเนิ น การส่ว นต่ า ง
จานวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่สานักงานปลัดฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลได้มคี าสังในเรื
่ ่องนี้
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2550 ศาลปกครองกลางได้มีคาสังไม่
่ รบั คาร้องขอให้ศาลกาหนดมาตรการหรือวิธกี าร
คุ้ม ครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชวคราวและค
ั่
าร้องขอไต่ สวนฉุ กเฉินที่บริษัทได้ย่นื ต่อศาลปกครองกลาง โดยมีข้อ
วินิจฉัยว่า การทีส่ านักงานปลัดฯ จะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการนัน้ หากบริษทั เห็นว่าการบอก
เลิกสัญญาไม่ชอบก็ย่อมมีสทิ ธิเรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดัง กล่าวได้ ส่วนกรณีท่สี านักงานปลัดฯ
เรียกให้ผู้ร้อง (บริษัท ) ชาระค่าปรับและดอกเบี้ยค่า อนุ ญ าตให้ดาเนิน การส่วนต่ างรวมทัง้ ขอให้ศาลกาหนด
ระยะเวลาเพื่อให้บริษัทสามารถชาระค่า อนุ ญาตให้ดาเนินการจานวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่สานักงานปลัดฯ
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีศ่ าลได้มคี าสังนั
่ น้ ศาลเห็นว่า เป็ นกรณีระหว่างบริษทั และสานักงานปลัดฯ ทีจ่ ะเจรจา
ตกลงกัน และหากบริษัทเห็นว่าไม่ต้องชาระหรือขอผ่อนผันการชาระหนี้กเ็ ป็ นสิทธิทด่ี าเนินการไปตามขัน้ ตอน
ของสัญญาและกระบวนการตามกฎหมายต่ อไป จึงไม่มีเหตุอนั สมควรที่ศาลจะมีคาสังก
่ าหนดมาตรการหรือ
วิธกี ารคุม้ ครองประโยชน์ของบริษทั ขณะดาเนินการ ซึง่ คาสังศาลปกครองกลางดั
่
งกล่าวให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ โดยบริษทั
ไม่อาจอุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวได้
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วัน ที่ 7 มี น ำคม 2550 สานั ก งานปลัด ฯ มีห นั ง สือ บอกเลิก สัญ ญาอนุ ญ าตให้ดาเนิ น การและแจ้ง ให้บ ริษั ท
ดาเนินการชาระหนี้และส่งมอบทรัพย์สนิ ทีบ่ ริษทั มีไว้ใช้ในการดาเนินกิจการตามสัญญาอนุญาตให้ดาเนินการ คืน
ให้แก่สานักงานปลัดฯ ภายในเวลาทีส่ านักงานปลัดฯ กาหนดตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550
ซึ่งการบอกเลิก สัญ ญาดังกล่ าวเป็ น เหตุ ให้บ ริษัท จ าเป็ น ต้อ งหยุ ด การด าเนิ น ธุ รกิจ สถานี โทรทัศ น์ ในระบบ
ยูเอชเอฟ
วันที่ 28 มี นำคม 2550 บริษัท ได้มีห นังสือถึงสานักงานปลัด ฯโดยโต้แย้งว่าการบอกเลิก สัญ ญาอนุ ญ าตให้
ดาเนินการของสานักงานปลัดฯ และเรียกร้องให้บริษทั ต้องชาระหนี้จานวนกว่าแสนล้านบาทให้แก่สานักงานปลัด
ฯ ซึง่ สานักงานปลัดฯ นามาเป็ นเหตุบอกเลิกสัญญานัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเนื่องจากบริษทั มิได้
กระทาการใด ๆ ซึง่ เป็ นการผิดสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ บริษทั มิได้เห็นด้วยกับการบอกเลิก สัญญาอนุ ญาต
ให้ดาเนินการ อันเป็ นการกระทาอันไม่ชอบดังกล่าว และโดยทีก่ ารบอกเลิกสัญญาของสานักงานปลัดฯ เป็ นการ
กระทาซึง่ เป็ นเหตุให้กจิ การของบริษัทได้รบั ความเสียหายสานักงานปลัดฯ จึงต้องรับผิดแก่บริษทั และบริษทั ได้
สงวนสิทธิในการดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
วันที่ 30 มีนำคม 2550 สานักงานปลัดฯ ได้ย่นื ฟ้ องต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดาที่ 640/2550 เรียกร้อง
ให้บริษัทชาระหนี้ค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างจานวน 2,210 ล้านบาท และค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการงวดที่
12 จานวน 677 ล้านบาท (นับจากวันทีค่ ณะอนุญาโตตุลาการมีคาชีข้ าดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550) ค่าดอกเบีย้
ของค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างจานวน 562 ล้านบาท (นับจากวันทีค่ ณะอนุญาโตตุลาการมีคาชีข้ าดจนถึง
วันทีฟ่ ้ องคดีวนั ที่ 30 มีนาคม 2550) ค่าปรับผังรายการจานวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สนิ ส่งมอบไม่
ครบจานวน 656 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีส่ ง่ มอบไม่ครบนับแต่วนั
ฟ้ องจนกว่าจะชาระเงินเสร็จสิน้ ซึง่ กรณีมลู ค่าทรัพย์สนิ ทีส่ ง่ มอบไม่ครบเป็ นประเด็นใหม่ทส่ี านักงานปลัดฯ ไม่เคย
เรียกร้องให้บริษทั ชาระหนี้มาก่อนรวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 101,865 ล้านบาท
วันที่ 8 พฤษภำคม 2550 บริษัท ยื่น คาฟ้ องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็ น คดีห มายเลขดาที่ 910/2550 กรณี
สานัก งานปลัด ฯ ไม่ น าข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ค วามเห็น ชอบก่ อ นลงนามในสัญ ญาอนุ ญ าตให้
ดาเนินการ จนเป็ นเหตุให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ล้านบาท
วันที่ 9 พฤษภำคม 2550 บริษัทยื่นเสนอข้อพิพาทต่ อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการเป็ น ข้อพิพาทหมายเลขดาที่
46/2550 ให้คณะอนุ ญาโตตุ ลาการมีค าวินิ จฉัยชี้ขาดกรณี สานั กงานปลัดฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้
ดาเนิ นการไม่ ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาและความไม่ ถู กต้องในการเรียกร้องให้บริษัทช าระค่ าส่วนต่ าง
ดอกเบีย้ ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สนิ ทีส่ ง่ มอบไม่ครบ และเรียกค่าเสียหายจากสานักงานปลัดฯ
วันที่ 30 พฤษภำคม 2550 คดีหมายเลขดาที่ 910/2550 ซึ่งบริษัทเป็ นผู้ฟ้องคดี ในประเด็นทีส่ านักงานปลัดฯ
ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคาสังไม่
่ รบั คาฟ้ องไว้พิจารณา
เนื่องจากเกินกว่าอายุความ (10 ปี )
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วัน ที่ 22 มิ ถ นุ ำยน 2550 ศาลปกครองกลางได้มคี าสังให้
่ จาหน่ ายคดีหมายเลขดาที่ 640/2550 ที่สานักงาน
ปลัดฯ เป็ นผูฟ้ ้ องคดีเรียกร้องให้บริษัทชาระค่า อนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างดอกเบี้ยค่าปรับผังรายการมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทีส่ ง่ มอบไม่ครบเพื่อให้ค่สู ญ
ั ญาไปดาเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้
ดาเนินการ
วันที่ 11 กรกฎำคม 2550 บริษัทยื่นอุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีคาสังไม่
่ รบั ฟ้ องคดี
หมายเลขดาที่ 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขดาที่ 910/2550 เป็ นคดีท่บี ริษัทเป็ นผูฟ้ ้ องคดี
ในประเด็น ที่สานักงานปลัดฯ ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จนเป็ นเหตุ ให้บริษัท
ได้รบั ความเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ล้านบาท)
วันที่ 24 กรกฎำคม 2550 สานักงานปลัดฯ ได้ย่นื อุทธรณ์ คาสังของศาลปกครองกลางที
่
่ตัดสินให้จาหน่ ายคดี
หมายเลขด าที่ 640/2550 ต่ อ ศาลปกครองสู ง สุ ด และยื่ น ค าร้อ งขอคุ้ ม ครองชัว่ คราวให้ ห ยุ ด กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการเพื่อรอคาสังของศาลปกครองสู
่
งสุด
วันที่ 29 ตุลำคม 2550 บริษทั ได้ย่นื คาร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคาสังก
่ าหนดมาตรการคุม้ ครองเพื่อบรรเทา
ทุกข์ชวคราวก่
ั่
อนการพิพากษาเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย มีผลใช้บ ังคับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุ ม ัติหลักการร่างพระราชบัญ ญัติด ังกล่ าวเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2550 โดยจะนาเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยบริษทั ได้ให้เหตุผลในคาร้อง
ว่า หากร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายแล้วจะมีผลให้คาวินิจฉัยของ
คณะอนุ ญาโตตุลาการหรือคาพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรือคดีระหว่างบริษทั กับสานักงานปลัดฯ ที่
เกิดขึน้ หลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ทีเ่ กีย่ วกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษัท ซึง่ บริษทั ได้เรียกร้อง
ให้สานักงานปลัดฯ ชดใช้ค่ าเสียหายให้บริษั ทและ/หรือขอให้บริษัทกลับเข้าดาเนิ นการสถานี โทรทัศน์ ระบบ
ยู เอช เอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สนิ อุปกรณ์ เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกาหนดระยะเวลาในสัญญา
อนุ ญาตให้ดาเนินการเดิม อาจจะไม่มผี ลบังคับได้ เนื่องจากบรรดา กิจการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สนิ งบประมาณ
หนี้ สิทธิคลื่น และภาระผูกพัน ของบริษัทตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ จะตกเป็ นของรัฐตามบทเฉพาะกาล
มาตรา 57 แห่งร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว บริษทั จึงขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินและมีคาสังให้
่
ระงับหรือหามาตรการหยุดดาเนินการหรือหยุดการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาโดยเร่งด่วน ตามแต่วธิ กี ารทีศ่ าลปกครอง
กลางจะเห็นสมควรจนกว่าคดีจะถึงทีส่ ดุ หรือศาลปกครองกลางจะมีคาสังเป็
่ นอย่างอื่น
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วันที่ 30 ตุลำคม 2550 ศาลปกครองกลางได้มคี าสังไม่
่ รบั คาร้องขอคุ้มครองฉุ กเฉินของบริษัทโดยให้เหตุผลว่า
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวเป็ นการกระทาในหน้าทีข่ องสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติซง่ึ เป็ นการใช้
อานาจทางนิตบิ ญ
ั ญัตติ ามรัฐธรรมนูญ มิใช่การใช้อานาจทางปกครอง จึงไม่มเี หตุผลอันควรและเพียงพอทีศ่ าลจะมี
คาสังระงั
่ บการดาเนินการของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้ และปั จจุบนั ข้อพิพาทนัน้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะอนุ ญาโตตุลาการจึงไม่มเี หตุผลสมควรที่ศาลปกครองกลางจะมีคาสังก
่ าหนดมาตรการคุ้มครองตามที่บริษัท
ร้องขอมาได้
วันที่ 31 ตุลำคม 2550 ร่างพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ดังกล่าว
ได้ผ่านการอนุ มตั จิ ากสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและอยู่ระหว่างการเตรียมการประกาศในราชกิจจานุ เบกษาให้มผี ล
บังคับใช้เป็ นกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามบริษทั ยังคงมีคดีความฟ้ องร้องกับสานักงานปลัดฯทีย่ งั ดาเนินต่อไปใน
กระบวนการยุตธิ รรมและข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้ออื่น ๆ ที่เรียกร้องให้สานักงานปลัดฯ ชดเชยค่าเสียหายโดย
ชาระคืนเป็ นเงินสดให้แก่บริษทั ยังคงมีผลทางกฎหมายอยู่หากศาลมีคาพิพากษาชีข้ าดตามทีบ่ ริษทั เรียกร้อง
วันที่ 14 พฤศจิ กำยน 2550 คดีหมายเลขดาที่ 910/2550 ทีบ่ ริษทั ฟ้ องกรณีสานักงานปลัดฯ ไม่นาข้อ 5 วรรคสี่
เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนลงนามสัญญาอนุ ญ าตให้ดาเนินการโดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ล้านบาท
ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าสังเช่
่ นเดียวกับศาลปกครองกลางโดยไม่รบั พิจารณาคาอุทธรณ์ในคดีดงั กล่าวเพราะ
เหตุขาดอายุความ (10 ปี )
วันที่ 19 ธันวำคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มคี าสังยื
่ นตามคาสังของศาลปกครองกลาง
่
โดยศาลปกครอง
สูงสุดมีคาสังให้
่ จาหน่ ายคดีทอ่ี ้างถึงเพื่อให้ค่สู ญ
ั ญาไปดาเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการต่อไป ดังนัน้ ข้อพิพาท
สถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการที่ 1/2550 ซึ่งบริษัทได้ย่นื คาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุ ลาการเมื่อวันที่ 4
มกราคม 2550 (ก่อนถูกบอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ) เพื่อขอให้คณะอนุ ญาโตตุลาการมีคาชีข้ าดเรื่อง
ค่าปรับผังรายการและดอกเบี้ยของค่า อนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่างและข้อพิพาทสถาบันอนุ ญาโตตุลาการที่
46/2550 ซึ่งบริษทั ได้ย่นื คาเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 (หลังถูก
บอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ) ในกรณีทส่ี านักงานปลัดฯ บอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายและข้อ
สัญญาและปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ชอบทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย
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วันที่ 15 มกรำคม 2551 พระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มกี าร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใช้เป็ นกฎหมายตัง้ แต่วนั ที่ 15 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป ซึง่ จะมีผล
ให้คาวินิจฉัยของคณะอนุ ญาโตตุลาการหรือคาพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรือคดีระหว่างบริษทั กับ
สานักงานปลัดฯ ทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ กีย่ วกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษทั ซึง่ บริษทั ได้เรียกร้องให้สานักงาน
ปลัดฯ ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษทั และ/หรือขอให้บริษทั กลับเข้าดาเนินการสถานีโทรทัศน์ ระบบ ยู เอช เอฟ โดย
ใช้ค ลื่น ความถี่และทรัพ ย์สินอุ ปกรณ์ เครือข่ายเดิมต่ อไปจนครบตามก าหนดระยะเวลาในสัญ ญาอนุ ญ าตให้
ดาเนินการอาจจะไม่มผี ลบังคับได้ เนื่องจากบรรดา กิจการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สนิ งบประมาณ หนี้ สิทธิคลื่น
และภาระผูกพัน ของบริษัทตามสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ จะตกเป็ นของรัฐตามบทเฉพาะกาล มาตรา 57
แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว อย่างไรก็ตามบริษทั ยังคงมีคดีความฟ้ องร้องกับสานักงานปลัดฯ ทีย่ งั ดาเนินต่อไป
ในกระบวนการยุตธิ รรมและข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้ออื่น ๆ ที่เรียกร้องให้สานักงานปลัดฯ ชดเชยค่าเสียหาย
โดยชาระคืนเป็ นเงินสดรวมถึงการชดเชยความเสียหายโดยวิธอี ่นื ๆ ให้แก่บริษทั ยังคงมีผลทางกฎหมายอยู่หาก
ศาลมีคาพิพากษาชีข้ าดตามทีบ่ ริษทั เรียกร้อง
วันที่ 3 มีนำคม 2551 บริษทั ยื่นคาร้องขอต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการเพื่อรวมการพิจารณาข้อพิพาทหมายเลข
ดาที่ 1/2550 และ ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550
วันที่ 7 มีนำคม 2551 บริษัทได้ย่นื คาร้องแต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการซึ่งเป็ นตัวแทนของฝ่ ายบริษัททัง้ 2 คดีและ
ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว
วันที่ 10 มิ ถนุ ำยน 2553 บริษทั ได้วางเงินประกันข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 จานวน 5,412,839.79 บาท
ตามทุ น ทรัพ ย์ ท่ี แ ต่ ล ะฝ่ ายที่ เ รีย กร้ อ งโดยคิ ด ค านวณ จากฐานทุ น ทรัพ ย์ ที่ บริษั ท เรีย กร้ อ งจ านวน
21,814,198,932 บาท สาหรับ ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ไม่ มีทุ น ทรัพ ย์ ได้ว างเท่ ากับ ขัน้ ต่ า อัต ราที่
กาหนดไว้สาหรับคดีท่ไี ม่มี ทุนทรัพย์ คือ 20,000 บาท ต่ อครัง้ โดยขอวาง 5 ครัง้ รวมเป็ นเงิน 100,000
บาท
วัน ที ่ 24 พฤศจิ ก ำยน 2554 บริษัท ได้เร่งรัด กระบวนการพิจารณาคดี ต่ อสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ลาการ โดยขอ
คัด ค้ า น การที่ ส ถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการจะอนุ ญ าตการขอขยายระยะเวลาวางเงิน ประกัน ค่ า ป่ วยการ
อนุ ญาโตตุลาการออกไป เนื่องจากเห็นว่า สานักงานปลัดฯ มีเจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงิน
ประกันมาแล้วมากถึง 23 ครัง้ เป็ นเวลายาวนานถึงสองปี เศษ จึงไม่มเี หตุผลสมควรที่จะอนุ ญาตให้ขยายเวลา
ออกไปอีก
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วัน ที่ 2 ธันวำคม 2554 สานักงานปลัดฯ ได้ย่นื คาร้องขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ (ครัง้ ที่ 24) โดยอ้างถึง
หนังสือขอขยายเวลาวางเงิน ประกันฯ (ครัง้ ที่ 23) ที่ นร.1306/7334 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 ซึ่ง สานักงาน
ปลัดฯ ได้ขอขยายเวลาวางเงินประกันออกไป อีก 60 วัน นับจากวันที่ 28 กันยายน 2554
วันที่ 21 ธันวำคม 2554 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการนัดหมายคู่พพิ าทมาเจรจาไกล่เกลีย่ ทาความตกลงกัน โดยมี
มติท่เี สนอให้ทงั ้ สองฝ่ ายพิจารณา คือ การชะลอการดาเนิน ข้อพิพาทที่ 1/2550 ออกไปก่อนเพื่อรอผลของข้อ
พิพาทที่ 46/2550 เนื่องจากเป็ นประเด็น ที่เกี่ยวโยงกันกับ ข้อพิพาทที่ 46/2550 และข้อพิพาทที่ 46/2550 มี
เนื้อหาครอบคลุมประเด็นการตีความค่าปรับในข้อพิพาทที่ 1/2550 ด้วย อีกทัง้ การรวมคดีทงั ้ สองเป็ นไปได้ยาก
โดยยังคงมีขอ้ โต้แย้งเรื่องอัตราการวางเงินค่าป่ วยการ อีกทัง้ สองฝ่ ายไม่ประสงค์ขอถอนคาเสนอข้อพิพาทที่
1/2550 นอกจากนี้ เพื่อให้ขอ้ พิพาทที่ 46/2550 ดาเนินกระบวนการต่อไปได้ จึงเสนอให้ทงั ้ สองฝ่ ายไปพิจารณา
การวางเงินประกันค่าป่ วยการในคดี 46/2550 ฝ่ ายละ 10,000,000 บาท
วันที่ 30 ธันวำคม 2554 สานักงานปลัดฯ มีหนังสือขอชะลอการดาเนินข้อพิพาทที่ 1/2550 ออกไปก่อนเพื่อรอ
ผลข้อพิพาทที่ 46/2550 ตามทีส่ ถาบันอนุญาโตตุลาการ เสนอมา
วันที่ 17 มกรำคม 2555 บริษทั ได้มหี นังสือขอชะลอการดาเนินข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 เพื่อรอผลของ
ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 ตามทีส่ ถาบันอนุ ญาโตตุลาการ เสนอมา ต่อมา สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มี
คาสัง่ ให้ชะลอการดาเนิน ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ตามที่บริษัท และ สานักงานปลัดฯ เสนอไป และ
ในวันเดียวกัน สานักงานปลัดฯได้วางเงิน ค่าป่ วยการอนุ ญ าโตตุ ลาการของข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550
จานวน 100,000 บาท และวางเงินค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุลาการของข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 จานวน
10,000,000 บาท พร้อมทัง้ วางเงินค่าใช้จ่ายของทัง้ สองคดี คดีละ 15,000 บาท
วัน ที่ 20 มกรำคม 2555 บริษัทได้วางเงินค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุลาการของข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550
เพิม่ อีก 4,587,160.21 บาท รวมเป็ น 10,000,000 บาท ตามทีส่ ถาบันอนุญาโตตุลาการแจ้งมา
วันที่ 13 กันยำยน 2555 สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มหี นังสือถึงบริษทั และสานักงานปลัดฯ เพื่อแจ้งประวัตขิ อง
อนุ ญ าโตตุลาการทัง้ สองฝ่ าย โดยแจ้งว่าหากบริษัท หรือ สานักงานปลัดฯ ประสงค์จะคัดค้านคุณสมบัติของ
อนุ ญ าโตตุ ล าการอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ให้ ย่ื น ค าคั ด ค้ า นเป็ นหนั ง สื อ แสดงเหตุ แ ห่ ง การคั ด ค้ า นมายั ง สถาบั น
อนุญาโตตุลาการภายในเวลาทีก่ าหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 บริษทั ได้ดาเนินการยื่นคาร้องแจ้ง
ความประสงค์ไม่ คดั ค้านคุณสมบัติของอนุ ญ าโตตุ ลาการฝ่ ายสานักงานปลัด ฯ ต่ อสถาบัน อนุ ญ าโตตุ ลาการ
สถาบันอนุ ญาโตตุลาการจึงดาเนินการแจ้งต่ออนุ ญาโตตุลาการทัง้ สองฝ่ ายรับทราบ และดาเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไป
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วันที่ 27 พฤษภำคม 2556 คณะอนุ ญ าโตตุ ลาการทัง้ สองฝ่ ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะ
แต่งตัง้ เป็ นประธานอนุ ญาโตตุลาการ โดยวิธีการที่สถาบันอนุ ญาโตตุลาการกาหนดให้มคี วามพึงพอใจตรงกัน
สูงสุดให้แต่งตัง้ เป็ นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งสถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้ทาบทามบุคคลท่านหนึ่ง และ
ได้ตอบรับ เป็ นประธานอนุ ญ าโตตุ ลาการแล้วพร้อมแนบประวัติอนุ ญ าโตตุ ลาการสาหรับการขึ้นทะเบียนให้
ทัง้ สองฝ่ ายทราบ หากฝ่ ายใดมีขอ้ คัดค้าน ขอให้ย่นื หนังสือแสดงเหตุแห่งการคัดค้านภายใน 15 วัน
วันที่ 12 มิ ถนุ ำยน 2556 อัยการผูร้ บั มอบอานาจฝ่ ายสานักงานปลัดฯ ขอขยายเวลาการพิจารณาว่าจะคัดค้าน
ประธานคณะอนุญาโตตุลาการหรือไม่ และสถาบันอนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไป 15 วัน
วันที่ 28 มิ ถนุ ำยน 2556 อัยการผูร้ บั มอบอานาจฝ่ ายสานักงานปลัดฯ แถลงว่า สานักงานปลัดฯ ไม่มขี อ้ คัดค้าน
ประธานคณะอนุญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสิทธิการคัดค้านไว้ในภายภาคหน้า หากตรวจสอบพบ
เหตุอนั ทาให้สามารถคัดค้านประธานอนุญาโตตุลาการได้
วันที่ 19 สิ งหำคม 2556 อัยการผูร้ บั มอบอานาจฝ่ ายสานักงานปลัดฯ ยื่นคาร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการว่ามี
ข้อ มูลและข้อ เท็จจริงตามแบบประวัติย ังไม่ แ จ้งชัด เพียงพอ และประสงค์ข อทราบข้อเท็จ จริงข องประธาน
อนุญาโตตุลาการเพิม่ เติม
วันที่ 20 กันยำยน 2556 ประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการได้ช้แี จงรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่อยั การผู้รบั มอบ
อานาจฝ่ ายสานักงานปลัดฯ สอบถาม โดยสรุปประธานอนุ ญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุตร ไม่เคยถือหุ้นและ/
หรือเกีย่ วข้องกับบริษทั ผูเ้ รียกร้องกรณีใด ๆ มาก่อนทัง้ สิน้
วันที่ 8 ตุล ำคม 2556 อนุ ญ าโตตุ ลาการฝ่ ายบริษัท ผู้เรียกร้องได้ช้แี จงข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่
อัยการผู้รบั มอบอานาจฝ่ าย สานักงานปลัดฯ ขอให้ช้แี จงเพื่อนามาประกอบการพิจารณาใหม่ว่า จะคัดค้าน
อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั หรือไม่
วันที่ 16 ตุลำคม 2556 บริษทั ได้รอ้ งขอความเป็ นธรรมในการเร่งรัดการดาเนินกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทที่
46/2550 ต่ออัยการสูงสุด เนื่องจากได้ย่นื คาเสนอข้อพิพาทตัง้ แต่ปี 2550 ตราบถึงปั จจุบนั รวมเป็ นระยะเวลา
มากกว่า 6 ปี แต่ขอ้ พิพาทยังไม่สามารถเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้ จึงขอให้พนักงานอัยการ
ผูร้ บั มอบอานาจฝ่ ายสานักงานปลัดฯ ดาเนินกระบวนพิจารณาไปในทางทีถ่ ูกต้องเป็ นธรรม เพื่อให้การพิจารณา
วินิจฉัยชีข้ าดสามารถเริม่ ต้นและเสร็จสิน้ ตามทีก่ ฎหมายกาหนดต่อไป
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วัน ที่ 28 ธัน วำคม 2556 สานัก ระงับ ข้อ พิพ าทฯ สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ลาการได้ส่งหนังสือ แจ้งว่ า เมื่อ วัน ที่ 6
ธันวาคม 2556 สานักงานปลัดฯ ได้มีหนังสือขอคัดค้านประธานอนุ ญ าโตตุ ล าการและอนุ ญาโตตุ ลาการฝ่ าย
บริษัทในการดาเนินกระบวนการทางอนุ ญาโตตุลาการในชัน้ นี้ และขอให้มกี ารตัง้ อนุ ญาโตตุลาการแทนตาม
ขัน้ ตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
วันที่ 14 มกรำคม 2557 บริษัทได้รบั หนังสือแจ้งจากสานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการว่า เมื่อ
วันที่ 6 มกราคม 2557 ประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั ได้มหี นังสือขอลาออกจากการ
เป็ นประธานอนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาท ระหว่าง บริษทั และ สานักงานปลัดฯ
วันที่ 22 มกรำคม 2557 บริษัทได้รบั หนังสือแจ้งจากสานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการว่า เมื่อ
วันที่ 15 มกราคม 2557 อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั ได้มหี นังสือขอลาออกจากการเป็ นอนุญาโตตุลาการในข้อ
พิพาท ระหว่างบริษัทและสานักงานปลัดฯ และสานักระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้มคี าสังให้
่
บริษทั ดาเนินการแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุญาโตตุลาการคนเดิมทีถ่ อนตัว
วันที่ 21 มี นำคม 2557 บริษัท ได้ดาเนินการยื่นคาร้องขอแต่ งตัง้ ศ.พิเศษ ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็ น
อนุญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั ซึง่ หากสานักงานปลัดฯ ตรวจสอบแล้วไม่เห็นด้วย ให้ใช้สทิ ธิคดั ค้านภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ สานักงานปลัดฯ ได้รบั หนังสือของสานักระงับข้อ พิพาท หลังจากนัน้ สานักงานปลัดฯ ได้มกี ารขอ
ขยายระยะเวลาคัดค้านอนุญาโตตุลาการออกไป 2 ครัง้
วันที่ 20 พฤษภำคม 2557 สานักงานปลัดฯ ได้ขอขยายระยะเวลาคัดค้านอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษทั ออกไป
อีก 30 วัน สถาบันอนุญาโตตุลาการได้อนุญาตให้ขยายเวลาจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2557
วันที่ 10 มิ ถนุ ำยน 2557 อัยการผูร้ บั มอบอานาจฝ่ ายสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือถึงสถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ลาการขอขยายระยะเวลายื่นคัดค้านอนุ ญ าโตตุ ลาการฝ่ ายบริษัท ออกไปอีก 30 วัน และวันที่ 26
มิถุนายน 2557 สถาบันอนุ ญ าโตตุลาการมีหนังสือแจ้งบริษัทกรณีมี คาสังอนุ
่ ญาตให้ สานักงานปลัดฯ ขยาย
ระยะเวลายื่นคาคัดค้านอนุญาโตตุลาการออกไปถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2557
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วันที่ 8 กรกฎำคม 2557 สถาบันอนุ ญาโตตุลาการได้มหี นังสือแจ้งมายังบริษทั ว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
สานักงานปลัดฯ ได้ย่นื คาแถลงว่าไม่ประสงค์จะคัดค้านอนุ ญาโตตุลาการของฝ่ ายบริษทั แต่สงวนสิทธิคดั ค้าน
หากตรวจพบเหตุ อนั ทาให้สามารถคัดค้านได้ในภายหลัง และทางสถาบันอนุ ญ าโตตุ ลาการได้กาหนดวันให้
อนุ ญ าโตตุ ลาการฝ่ ายบริษัท เสนอรายชื่อประธานอนุ ญ าโตตุ ลาการคนกลาง จานวน 3 คน ภายในวันที่ 15
สิงหาคม 2557 ทัง้ นี้ เพื่อให้การแต่งตัง้ ประธานอนุ ญาโตตุลาการเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม ทนายความ
จะทาหนังสือไปยังสถาบันอนุญาโตตุลาการเสนอรายชื่อประธานอนุญาโตตุลาการใหม่ทงั ้ หมด เพื่อป้ องกันไม่ให้
แต่ละฝ่ ายทราบได้ว่ารายชื่อใดถูกเสนอโดยคู่พพิ าทอีกฝ่ ายหนึ่ง
วันที่ 8 สิ งหำคม 2557 บริษัท ได้ย่นื คาร้องขอสอบถามความคืบหน้ าของข้อพิพาทเนื่องจากได้ย่นื ข้อพิพาท
ตัง้ แต่ปี 2550 ตราบถึงปั จจุบนั รวมเป็ นระยะเวลามากกว่า 7 ปี แต่ขอ้ พิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้ จึงขอให้สานักงานระงับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการกรุณากาชับฝ่ าย สานักงานปลัด
ฯ ให้ดาเนินคดีขอ้ พิพาทด้วยความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม
วันที่ 12 กันยำยน 2557 คณะอนุ ญาโตตุลาการทัง้ สองฝ่ ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อบุคคลทีป่ ระสงค์จะแต่งตัง้
เป็ นประธานอนุญาโตตุลาการ และได้รบั การตอบรับเป็ นประธานอนุญาโตตุลาการจากผูถ้ ูกทาบทามแล้ว
วันที่ 12 ธันวำคม 2557 คณะอนุ ญาโตตุลาการได้แต่งตัง้ ประธานคณะอนุ ญาโตตุลาการอย่างเป็ นทางการแล้ว
คณะอนุญาโตตุลาการจึงได้กาหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสจู น์ กระบวนพิจารณาชัน้ อนุญาโตตุลาการ
และวันนัดสืบพยานของคู่พพิ าททัง้ สองฝ่ ายในปี 2558
วันที่ 2 มี นำคม 2558 บริษัทได้ย่นื คาร้องขอถอนคาเสนอข้อพิพาทที่ 1/2550 เนื่องจากข้อพิพาทที่ 46/2550 มี
ประเด็นข้อพิพาททีค่ รอบคลุมถึงประเด็นข้อพิพาทที่ 1/2550 และข้อพิพาทที่ 1/2550 เป็ นข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้ ก่อนที่
สานักงานปลัดฯ จะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาอนุ ญาตให้ดาเนินการ จึงไม่จาเป็ นที่จะต้องดาเนินคดีในข้อพิพาทที่
1/2550 อีกต่ อไป รวมทัง้ ขอให้มีคาสังคื
่ นค่าป่ วยการอนุ ญาโตตุ ลาการให้แก่ บริษัทเป็ นกรณี พิเศษ โดยสถาบัน
อนุญาโตตุลาการได้มคี าสังว่
่ า หาก สานักงานปลัดฯ ประสงค์ทจ่ี ะคัดค้านให้ดาเนินการยื่นคาคัดค้านภายใน 15 วัน
มิฉะนัน้ ถือว่าไม่คดั ค้านและจะได้มคี าสังต่
่ อไป
วันที่ 3 เมษำยน 2558 สานักงานปลัดฯ ยื่นหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลายื่นคาคัดค้านคาร้องขอถอนคาเสนอข้อ
พิพาทที่ 1/2550 ออกไป 30 วัน
วันที่ 1 พฤษภำคม 2558 พนักงานอัยการผู้รบั มอบอานาจของสานักงานปลัดฯ ยื่นคาร้องขอคัดค้านการถอนคา
เสนอข้อพิพาทที่ 1/2550 และบริษทั เริม่ นาพยานเข้าสืบในข้อพิพาทที่ 46/2550 รวมทัง้ สิน้ จานวน 6 ปาก โดยเสร็จ
สิน้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
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วันที่ 19 มิ ถนุ ำยน 2558 พนักงานอัยการผูร้ บั มอบอานาจของสานักงานปลัดฯ เริม่ นาพยานเข้าสืบในข้อพิพาทที่
46/2550 รวมทัง้ สิน้ จานวน 8 ปาก โดยเสร็จสิน้ เมื่อ 15 กันยายน 2558
วันที่ 15 กันยำยน 2558 เสร็จสิน้ การสืบพยานของคู่พพิ าททัง้ สองฝ่ ายในข้อพิพาทที่ 46/2550
วันที่ 10 พฤศจิ กำยน 2558 บริษทั และสานักงานปลัดฯ ยื่นคาแถลงการณ์ปิดคดีในข้อพิพาทที่ 46/2550
วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559 บริษัทได้รบั สาเนาคาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ โดยคณะอนุ ญาโตตุลาการได้มี
คาชีข้ าดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 46/2550 เป็ นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559
ระหว่างบริษทั กับสานักงานปลัดฯ เกีย่ วกับ การบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาเนินการของสานักงานปลัดฯ นัน้ ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ และเรียกร้องค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญามิชอบ โดยคาชีข้ าดสรุปได้ดงั นี้
1. การบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดาเนินงานของสานักงานปลัดฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. ให้สานักงานปลัดฯ ชาระค่าเสียหายแก่บริษทั เป็ นเงิน 2,890 ล้านบาท
3. ตามที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด พิ พ ากษาเมื่ อ วัน ที่ 13 ธัน วาคม 2549 ให้ เพิ ก ถอนค าชี้ ข าดของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการ ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทัง้ ฉบับ มีผลทาให้บริษัทต้องกลับมาปฏิบตั ิตามสัญญา
อนุ ญาตให้ดาเนินการ โดยจะต้องชาระค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรือค่าอนุ ญาตให้ดาเนินงานส่วนต่าง
พร้อมดอกเบีย้ เป็ นเงินรวม 2,890 ล้านบาท
บริษทั และสานักงานปลัดฯ ต่างฝ่ ายต่างมีหน้าทีจ่ ะต้องชาระหนี้ให้แก่กนั เป็ นเงิน 2,890 ล้านบาท เท่ากัน สามารถ
นามาหักกลบลบกันแล้วต่างไม่ต้องชาระหนี้ต่อกัน คาขออื่นของบริษัทและสานักงานปลัดฯ นัน้ ไม่ให้ตามที่ขอ
ให้ยกเสีย
วันที่ 29 เมษำยน 2559 สานักงานปลัดฯ ได้ย่นื คาร้องคัดค้านคาชีข้ าดในข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559 ของ
คณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง
วันที่ 28 กรกฎำคม 2559 ข้อพิพาทที่ 1/2550 ได้เข้าสู่กระบวนการแต่ งตัง้ คณะอนุ ญาตโตตุ ลาการและกาหนด
กระบวนการพิจารณาชัน้ อนุญาโตตุลาการ
วันที่ 2 พฤศจิ กำยน 2559 ศาลปกครองกลางได้มีค าสังรั
่ บค าร้องคัดค้านคาชี้ขาดในข้อพิพาทหมายเลขแดงที่
1/2559 เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
วันที่ 8 พฤษภำคม 2560 บริษทั ยื่นคาร้องต่อสานักงานอนุ ญาโตตุลาการ โดยบริษทั ไม่ประสงค์วางเงินประกันและ
ไม่ประสงค์ดาเนินข้อพิพาทที่ 1/2550 อีกต่อไป
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วันที่ 9 พฤษภำคม 2560 บริษทั ได้ย่นื คาให้การในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559 ต่อศาลปกครองกลาง
วันที่ 21 กันยำยน 2560 สานักงานปลัดฯ ได้ย่นื คาคัดค้านคาให้การของบริษทั ในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559 ต่อ
ศาลปกครองกลาง
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัท ยื่น คาให้ก ารเพิ่ม เติม ในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559 เพื่อ แก้ค าคัด ค้านของ
สานักงานปลัดฯ ต่อศาลปกครองกลาง
วันที่ 24 กรกฎำคม 2561 สานักงานปลัดฯ ยื่นคาร้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้มคี าสังตั
่ ง้ อนุญาโตตุลาการฝ่ าย
บริษั ท ในข้ อ พิ พ าทหมายเลขด าที่ 1/2550 ตามที่ ส านั ก งานปลัด ฯ ได้ ร ับ หนั ง สือ แจ้ ง ค าสัง่ จากสถาบั น
อนุ ญาโตตุลาการ ให้สานักงานปลัดฯ ยื่นคาร้องต่อศาลทีม่ เี ขตอานาจ เพื่อขอตัง้ อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายบริษัท ใน
คดีหมายเลขดาที่ 1466/2561
วันที่ 25 ตุลำคม 2561 บริษทั ได้รบั คาสังตั
่ ง้ อนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 โดยศาลปกครอง
กลางได้มคี าสังลงวั
่ นที่ 18 ตุลาคม 2561 แต่งตัง้ บุคคลเป็ นอนุญาโตตุลาการของบริษทั
วันที่ 31 ตุลำคม 2561 สถาบัน อนุ ญาโตตุ ลาการมีคาสังให้
่ ชะลอกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทหมายเลขดาที่
1/2550 ไว้จนกว่าศาลปกครองจะมีคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ในคดีหมายเลขดาที่ 620/2559
วันที่ 14 พฤศจิ กำยน 2561 บริษทั ยื่นคาแถลงคัดค้านการแต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการต่อสถาบันอนุ ญาโตตุลาการ
แต่สถาบันอนุญาโตตุลาการให้รอเสนอคาแถลงของบริษทั หลังจากมีการตัง้ คณะอนุญาโตตุลาการแล้ว
วันที่ 21 พฤศจิ กำยน 2561 บริษทั ยื่นอุทธรณ์คาสังของศาลปกครองกลางที
่
แ่ ต่งตัง้ บุคคลเป็ นอนุ ญาโตตุลาการ
ของบริษทั ในคดีหมายเลขดาที่ 1466/2561 (คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561) ต่อศาลปกครองสูงสุด
วั น ที่ 25 กั น ยำยน 2562 ศาลปกครองสู ง สุ ด ได้ มี ค าสั ง่ ในคดี ห มายเลขแดงที่ 2104/2561 ที่ ใ ห้ ตั ้ง
อนุ ญาโตตุลาการของบริษทั โดยกลับคาสังของศาลปกครองกลางให้
่
ยกคาร้องของสานักงานปลัดฯ และวินิจฉัย
ว่า ข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ไม่ใช่ขอ้ พิพาททีจ่ ะเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการได้ จึงเป็ นกรณีทไ่ี ม่มเี หตุ
ให้ต้องยื่นคาร้องขอตัง้ อนุ ญ าโตตุ ลาการ ซึ่งต่ อมาวันที่ 8 ตุ ลาคม 2562 สถาบัน อนุ ญ าโตตุ ลาการมีคาสังให้
่
จาหน่ายข้อพิพาทหมายเลขดาที่ 1/2550 ออกจากระบบแล้ว
ขณะนี้คดีหมายเลขดาที่ 620/2559 ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

63

บริ ษทั ไอที วี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(ข)

การบันทึกบัญชีกรณี ข้อพิ พาทและคดีความระหว่างบริษทั กับสานักงานปลัดฯ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้รบั สาเนาคาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุลาการ ซึง่ คณะอนุ ญาโตตุลาการได้มี
คาชีข้ าดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยสรุปไว้ตามทีป่ รากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 18.2 (ก)
คาชีข้ าดมีผลเป็ นที่สุดและผูกพัน บริษัท และ สานักงานปลัดฯ แต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดอาจใช้สทิ ธิย่นื คาร้องต่อศาลที่มี
เขตอ านาจ ขอให้เพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุ ญ าโตตุ ลาการได้ อย่ างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
สานักงานปลัดฯ ได้ย่นื คาร้องคัดค้านคาชีข้ าดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองกลางได้มคี าสังรั
่ บคา
ร้องดังกล่าว เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 620/2559 ขณะนี้คดีดงั กล่าวอยู่ในกระบวนการทางศาลปกครองกลาง
ในระหว่างปี 2559 บริษทั ได้พจิ ารณาทบทวนประมาณการค่าอนุญาตให้ดาเนินการส่วนต่างค้างจ่ายพร้อมดอกเบีย้
ที่บริษัทต้องชาระให้แก่ สานักงานปลัดฯ ตามคาชี้ขาดของคณะอนุ ญาโตตุ ลาการ ประกอบกับความเห็นของที่
ปรึกษากฏหมายอิสระ ซึ่งบริษัทได้รบั มาในเดือนกรกฎาคม 2559 เห็นว่า ประมาณการหนี้สนิ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อ
พิพาทที่ทางบริษัทได้ประมาณการและรับรู้ไว้ในงบการเงินนัน้ มีจานวนที่สูงเกินกว่ าประมาณการหนี้ สนิ ตาม
คาชีข้ าดฯ ดังนัน้ บริษทั จึงถือคาชีข้ าดฯ เป็ นประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ สาหรับการบันทึกบัญชี และได้ปรับปรุงประมาณ
การหนี้สนิ โดยปรับลดรายการบัญชีประมาณการค่าอนุ ญาตให้ดาเนินการส่วนต่ างค้างจ่ายและดอกเบี้ยลงเหลือ
จานวน 2,890 ล้านบาท ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็ นต้นมา
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สัญญำสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิ จกำรภำยนอก
ก) วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฏหมายกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในงาน
บริการให้คาปรึกษาและดาเนินงานด้านกฏหมาย เป็ นเงิน 5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท
จ่ายค่าบริการครบถ้วนแล้ว (ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561: 4.74 ล้านบาท)
ข) วันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ทาสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากฏหมายและทนายความกับบริษัทแห่งหนึ่ง
เพื่อให้คาปรึกษาและดาเนินงานด้านกฏหมายสาหรับคดีหมายเลขดาที่ 620/2559 ในชัน้ ศาลปกครองกลาง
และศาลปกครองสูงสุด เป็ นเงิน 1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั จ่ายค่าบริการแล้วเป็ นเงิน 0.85
ล้านบาท (ณ วัน ที ่ 31 ธันวาคม 2561: 0.85 ล้านบาท) ส่วนที่เหลือจ่ายตามความคืบหน้ าของงานตาม
สัญญา
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ค) วันที่ 1 มกราคม 2558 บริษทั ได้ว่าจ้างบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม 2 ราย และว่าจ้างธนาคารแห่ง
หนึ่ง เพื่อดาเนินการบริหารเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตามนโยบายการลงทุนของบริษทั และเพื่อดาเนินการ
รับฝากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาจากการลงทุนในตราสารหนี้ ตามลาดับ โดยมีอ ายุสญ
ั ญา 1 ปี ต่ออายุได้อกี คราว
ละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ ซึง่ บริษทั จ่ายค่าบริหารกองทุนในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนที่
คานวณได้เป็ นรายวัน การชาระค่าธรรมเนียม บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมจะหักจากกองทุนเป็ น
รายไตรมาส และบริษทั จ่ายค่าบริการรับฝากทรัพย์สนิ ในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันทาการ
สุดท้ายของสัป ดาห์แ ละทุ กวันสุดท้ายของเดือน โดยคานวณเป็ น รายสัปดาห์ การช าระค่ าธรรมเนี ย ม
ธนาคารจะหักจากกองทุนเป็ นรายไตรมาส ทัง้ นี้ค่สู ญ
ั ญามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งล่วงหน้า 60 วัน
20.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นซึ่งได้ประกำศในรำชกิ จจำนุเบกษำแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
เมื่อ วัน ที่ 21 กัน ยายน 2561 และวัน ที่ 15 มีน าคม 2562 สภาวิช าชีพ บัญ ชีไ ด้อ อกประกาศที่เกี่ย วกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จานวน 6 ฉบับ ทีม่ ผี ลบังคับใช้สาหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32

เรือ่ ง
การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16

เรือ่ ง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า

กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ฉบับที่ 16
ฉบับที่ 19

เรือ่ ง
การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน
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และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จานวน 46 ฉบับ ทีม่ ผี ลบังคับใช้สาหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
เป็ นต้นไป ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ทัง้ นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้ รบั การ
ปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
อย่า งไรก็ต ามปั จ จุบ นั บริษัท ยังไม่ไ ด้ถือ ปฏิบ ตั ิต ามมาตรฐานดัง กล่า วที่อ อก เนื่ อ งจากยัง ไม่ม ีผ ลบัง คับ ใช้
ผู้บ ริห ารของบริษัท จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เ กี่ยวข้อ งมาเริ่ม ถือ ปฏิบ ตั ิกบั งบการเงิน ของ
บริษัท เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมี ผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการ
ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดัง กล่า วต่ อ งบการเงิน ของบริษัท ในงวดที่จ ะเริ่ม
ถือปฏิบตั ิ
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กำรอนุมตั ิ งบกำรเงิ น
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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