บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบการเงิน
และ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไรขาดทุนรวมและ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือ
หุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ
บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งผูบริหารของ
กิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขา พเจ า ได ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไป ซึ่ง กํ า หนดให ขา พเจา ต อ งวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปน
สาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบ
การเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 (ข) และ 18 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวา
สินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 3,036 ลานบาทและมีขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 3,036 ลานบาท และการที่บริษัทถูกเพิก
ถอนสั ญ ญาเข า ร ว มงานและดํ า เนิ น การสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ร ะบบ ยู เอช เอฟ (“สั ญ ญาอนุ ญ าตให ดํ า เนิ น การ”) โดย
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (“สํานักงานปลัดฯ”) เนื่องจากบริษัทไมไดชําระคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง

จํานวน 2,210 ลานบาท รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางทั้งหมดและคาปรับ
จากการปรับเปลี่ยนผังรายการจํานวน 97,760 ลานบาทรวมทั้งคาปรับจากการปรับเปลี่ยนผังรายการ ผลจากการถูกเพิกถอน
สัญญาอนุญาตใหดําเนินการทําใหบริษัทตองหยุดดําเนินกิจการและตองสงมอบทรัพยสินตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ
ใหกับสํานักงานปลัดฯ บริษัทไดดําเนินการนําขอพิพาทเกี่ยวกับคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท
ดอกเบี้ยลาชา และคาปรับจากการปรับเปลี่ยนผังรายการเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ สถานการณดังกลาวเปนความ
ไมแนนอนที่มีสาระสําคัญซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของ
บริษัท
เนื่องจากเรื่องที่กลาวในวรรคกอนมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญอยางมากตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท
ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวขางตนได

(วินิจ ศิลามงคล)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3378
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ 2553

2

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
สินทรัพย

หมายเหตุ

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2552

2551

(บาท)
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

5

19,681,400

638,645,278

18,526,067

634,089,473

เงินลงทุนชั่วคราว

6

1,108,432,033

478,011,201

1,108,432,036

478,011,201

ลูกหนี้การคา

7

-

80,000

-

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย

4

-

-

-

ลิขสิทธิ์รายการและตนทุนการผลิตรายการ

8

-

-

-

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอรับคืน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

1,403,330
-

454,083

798,833

452,444

409,143

2,632,272

4,586,756

2,622,029

4,623,286

1,131,199,788

1,122,122,068

1,130,032,576

1,118,536,433

1,225,392

3,536,223

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการ
9

-

-

10

19,497

25,073

19,497

25,073

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

147,300

91,200

147,300

91,200

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

166,797

116,273

1,392,189

3,652,496

1,131,366,585

1,122,238,341

1,131,424,765

1,122,188,929

ที่ควบคุมรวมกัน
อุปกรณ

รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2552

2551

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
สํารองเผื่อคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง
คางจายและดอกเบี้ย

18

4,156,324,770

3,722,906,962

4,156,324,770

3,722,906,962

10,770,439

6,526,221

10,729,439

6,377,556

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

567,658

557,601

567,660

557,602

รวมหนี้สินหมุนเวียน

4,167,662,867

3,729,990,784

4,167,621,869

3,729,842,120

คาใชจายคางจาย

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

11

รวมหนี้สินไมหมุนุ เวียน
รวมหนี้สิน

-

-

-

-

-

-

-

-

4,167,662,867

3,729,990,784

4,167,621,869

3,729,842,120

ทุนจดทะเบียน

7,800,000,000

7,800,000,000

7,800,000,000

7,800,000,000

ทุนที่ออกและชําระแลว

6,033,487,000

6,033,487,000

6,033,487,000

6,033,487,000

ขาดทุนสะสมเกินทุน
ทุนเรือนหุน

12

สวนลดมูลคาหุน

12

(174,296,959)

(174,296,959)

(174,296,959)

(174,296,959)

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย

6

7,187,790

4,566,483

7,187,790

4,566,483

ขาดทุนสะสม

(8,902,674,113) (8,471,508,967)

(8,902,574,935)

(8,471,409,715)

รวมขาดทุนสะสมเกินทุน

(3,036,296,282) (2,607,752,443)

(3,036,197,104)

(2,607,653,191)

รวมหนี้สินสุทธิจากการขาดทุนสะสมเกินทุน

1,131,366,585

1,122,238,341

1,131,424,765

1,122,188,929

(0)

0

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

-

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551

2552

2551

(บาท)
รายได
รายไดจากการใหบริการ

13

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน

-

400,000

31,863,929

-

-

31,863,929

ดอกเบี้ยรับ

1,468,001

36,680,891

1,509,947

36,628,646

รายไดอื่น

118,051

1,153,472

118,053

1,146,653

รวมรายได

33,449,981

38,234,363

33,491,929

37,775,299

คาใชจาย
ตนทุนการใหบริการ

-

คาอนุุญาตใหดําเนินการ

-

385,596
-

-

-

-

-

ขาดทุนจากการสํารองเผื่อดอกเบี้ยของ
18

433,417,808

433,417,808

433,417,808

433,417,809

14

26,389,671

37,472,362

26,254,698

32,358,668

14,239

177,938

4,957,464

4,800,000

4,635,000

4,800,000

4,635,000

รวมคาใชจาย

464,607,479

475,925,005

464,650,444

475,368,941

ขาดทุนกอนตนทุนทางการเงิน

(431,157,498)

(437,690,642)

(431,158,515)

(437,593,642)

(7,648)

(8,025,132)

(6,705)

(8,023,193)

(431,165,146)

(445,715,774)

(431,165,220)

(445,616,835)

(0.36)

(0.37)

(0.36)

(0.37)

คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาตอบแทนกรรมการ

4

ตนทุนทางการเงิน
ขาดทุนสําหรับป
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรง
ในสวนของผูถือหุน
ขาดทุนสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรง
ในสวนของผูถือหุน
ขาดทุนสําหรับป
ณ วัันที่ี 31 ธันั วาคม 2552

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรง
ในสวนของผูถือหุน
ขาดทุนสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย
รายไดสุทธิของรายการที่รับรูโดยตรง
ในสวนของผูถือหุน
ขาดทุนสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

หมายเหตุ

หุนสามัญ

6

6,033,487,000
-

งบการเงินรวม
สวนลด
การเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุน
ในมูลคายุติธรรม
(บาท)
(174,296,959)
4,566,483

6,033,487,000

(174,296,959)

4,566,483
4,566,483

(445,715,774)
(8,471,508,967)

4,566,483
(445,715,774)
(2,607,752,443)

6,033,487,000
-

(174,296,959)
-

4,566,483
2,621,307

(8,471,508,967)
-

(2,607,752,443)
2,621,307

6,033,487,000

(174,296,959)

2,621,307

(431,165,146)
(8,902,674,113)

2,621,307
(431,165,146)
(3,036,296,282)

6

7,187,790

ขาดทุน
สะสม

รวมสวนของ
ผูถือหุน

(8,025,793,193)
-

(2,166,603,152)
4,566,483

หมายเหตุ

หุนสามัญ

6

6,033,487,000
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สวนลด
การเปลี่ยนแปลง
ขาดทุน
มูลคาหุน
ในมูลคายุติธรรม
สะสม
(บาท)
(174,296,959)
(8,025,792,880)
4,566,483
-

6,033,487,000

(174,296,959)

4,566,483
4,566,483

(445,616,835)
(8,471,409,715)

4,566,483
(445,616,835)
(2,607,653,191)

6,033,487,000
-

(174,296,959)
-

4,566,483
2,621,307

(8,471,409,715)
-

(2,607,653,191)
2,621,307

6,033,487,000

(174,296,959)

2,621,307
7,187,790

(431,165,220)
(8,902,574,935)

2,621,307
(431,165,220)
(3,036,197,104)

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

รวมสวนของ
ผูถือหุน
(2,166,602,839)
4,566,483

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

2552

2551

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนสําหรับป

(431,165,146)

(445,715,774)

(431,165,220)

(445,616,835)

5,575

2,887,804

5,577

1,791,735

21,307

(694,805)

(4,357,835)

796,121

(1,468,001)

(35,455,356)

(1,509,947)

(35,403,111)

รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (การกลับรายการ)
ดอกเบี้ยรับ

-

6,229,124

-

-

13,928

-

ขาดทุนุ จากการดอยคาเงินลงทุนุ

-

-

ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ

-

344,968

ดอกเบี้ยจาย

6,204,757

ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณ และทรัพยสิน
ภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ

3,774,608
-

4,249,010
-

(432,606,265)

(472,390,111)

(433,252,817)

(467,978,323)

58,694

1,447,586

761,165

481,054

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอรับคืน

344,750

62,150,982

(43,301)

61,500,385

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

471,408

9,576,440

468,180

9,371,899

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

(56,100)

8,026,469

(56,100)

7,630,097

-

(1,277,094)

-

(867,467)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา

เจาหนี้การคา
สํารองเผื่อคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางและดอกเบี้ย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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433,417,808

433,417,808

433,417,808

433,417,808

4,244,219

1,488,507

4,351,883

1,596,206

10,056

415,738

10,055

451,528

5,884,570

42,856,325

5,656,873

45,603,187

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2552

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551

2552

2551

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
2,951,077

37,307,725

3,043,023

37,161,432

(596,000,000)

(472,000,000)

(596,000,000)

(472,000,000)

(31,799,525)

(1,444,717)

(31,799,525)

(1,444,718)

รับดอกเบี้ย
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
ขายอุปกรณ

-

1,118,517

ซื้ออุปกรณ
รับเงินลงทุนจากการลดทุนกิจการรวมคา

-

(1,029,420)

-

-

3,536,223

ลงทุนในบริษัทยอย

-

-

(5,000,000)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(624,848,448)

(436,047,895)

-

(626,220,279)

(27,885)
16,516,571
(419,794,600)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย

-

(6,310,224)

-

(6,285,856)

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

-

(197,343,277)

(197,343,278)

ชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน

-

(486,528)

-

รับคืนเงินกูยืมจากบริษัทยอย

-

-

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

-

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

(618,963,878)
638,645,278
5

19,681,400

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5,000,000

-

(204,140,029)

5,000,000

(203,629,134)

(597,331,599)

(615,563,406)
634,089,473

(577,820,547)

1,235,976,877
638,645,278

18,526,067

1,211,910,020
634,089,473

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
หมายเหตุ

สารบัญ

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

ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
ลิขสิทธิ์รายการและตนทุนการผลิตรายการ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน
อุปกรณ
เงินกูยืม
ทุนเรือนหุน สวนลดมูลคาหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุน สามัญ
รายไดคาบริการ
คาใชจายในการบริหาร
ภาษีเงินได
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
สัญญาสําคัญที่ทํากับบุคคลหรือกิจการภายนอก
มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไมไดใช
การจัดประเภทบัญชีใหม
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553

1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545
ตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“SET”) ไดถอนชื่อหลักทรัพยของบริษัทออกจาก
กระดานซื้อขายและยายหลักทรัพยไปยังกลุม NPG (Non-Performing Group) โดยบริษัทยังคงมีสถานะเปนบริษัทจด
ทะเบียนซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติตามขอกําหนดของ SET ทุกประการ เนื่องจากตามที่ปรากฏในงบการเงินไตรมาส 1
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชี สวนของผูถือหุนมีคานอยกวาศูนยและมีขาดทุน
สุทธิจากการดําเนินงานติดตอกัน 2 ป ทั้งนี้บริษัทอยูระหวางการจัดทําแผนการดําเนินการเพื่อแกไขเหตุแหงการเพิก
ถอนหุนของบริษัท และการแสวงหาแนวทางในการประกอบธุรกิจใหมและฟนฟูกิจการของบริษัทโดยจะนําเสนอ
แผนดังกลาวเพื่อเสนอตอ SET ตอไป
บริษัทใหญในระหวางป ไดแก บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัทเคยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการดําเนินการสถานีโทรทัศนภายใตสัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานี
วิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ (“สัญญาอนุญาตใหดําเนินการ”) ที่ไดรับจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(“สํานักงานปลัดฯ”) และ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดฯ ไดเพิกถอนสัญญาอนุญาตใหดําเนินการดังกลาว
สงผลใหบริษัทตองหยุดดําเนินกิจการ
สัญญาอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวเปนแบบ สราง-โอน-ดําเนินงาน ภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการบริษัทตอง
โอนกรรมสิทธิใ์ นอาคารและอุปกรณที่บริษัทจัดหามาไวสําหรับดําเนินการภายใตสัญญาขางตนใหเปนกรรมสิทธิ์
ของสํานักงานปลัดฯ ทันทีที่ไดดําเนินการติดตั้งอุปกรณเรียบรอยแลว
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
บริษัทอธิบายความคืบหนาและผลการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดของคดีเกี่ยวกับสัญญาดําเนินการสถานีวิทยุ
โทรทัศนไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดฯ มีหนังสือบอกเลิก
สัญญาอนุญาตใหดําเนินการและแจงใหบริษัทดําเนินการชําระหนี้และสงมอบทรัพยสินที่บริษัทมีไวใชในการ
ดําเนินกิจการตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการคืนใหแกสํานักงานปลัดฯ ภายในเวลาที่สํานักงานปลัดฯกําหนดตาม
มติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ซึ่งการบอกเลิกสัญญาดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนิน
ธุรกิจสถานีโทรทัศนในระบบยูเอชเอฟ
รายละเอียดของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้

บริษัท
บริษัทยอย
บริษัท อารตแวร มีเดีย จํากัด

กิจการรวมคา
บริษัท มีเดีย คอนเน็คซ จํากัด

2

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ
ที่กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุนรอยละ
2552
2551

ใหเชาปายโฆษณาอิเลคทรอนิคส
และใหบริการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดที่เกี่ยวของและการผลิต
รายการ (ปจจุบันบริษัทไดหยุด
ดําเนินธุรกิจ)

ไทย

99.99

99.99

ผลิตเนื้อหาและโฆษณาบน
โทรศัพทมือถือโดยผสมผสาน
ระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
โทรทัศนและโทรศัพทมือถือ
(ปจจุบันบริษัทไดเสร็จสิ้นการ
ชําระบัญชีแลว)

ไทย

-

60.00

เกณฑการจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
(“มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ”) รวมถึ ง การการตี ค วามและแนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ที่ ป ระกาศใช โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับที่ 12/2552 ระบุใหจัดเลขฉบับมาตรฐานการ
บัญชีของไทยใหมใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ
กลุมบริษัทไดใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหมตลอดจนแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพในระหวางป 2551 และ 2552 ตอไปนี้ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง

การดอยคาของสินทรัพย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว เ พื่ อ ขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก (ฉบับ 54 เดิม)
แมบทการบัญชีเพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550) (มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2552)
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
การใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงตลอดจนแนวปฏิบัติทางการบัญชี
เหลานี้ ไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหวางป 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หลายฉบับ ซึ่งยังไมมีผลบังคับในปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ไดออกและปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 20
งบการเงินนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปน
หลักพันบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น เชน แสดงเปนหลักลานบาท งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑ
การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนที่กลาวไวในนโยบายการบัญชี
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ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการ
ประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่
เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ
ขอมูลเกี่ยวกับการประมาณความไมแนนอนและขอสมมติฐานที่สําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบดวยหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 15
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 18

การใชประโยชนของขาดทุนทางภาษีเงินได
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

(ข) ฐานะการเงินของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 3,036 ลานบาท และขาดทุน
สะสมเกินทุนจํานวน 3,036 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพย
หมุนเวียนจํานวน 2,608 ลานบาท และขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 2,608 ลานบาท) และตามที่กลาวไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 16 จากผลคําตัดสินของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ในการเพิกถอนคํา
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (“สํานักงานปลัดฯ”) ผูอนุญาตใหดําเนินการแก
บริษัทไดเรียกรองใหบริษัทจายชําระคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางตามสัญญาเขารวมงานฯ เปนเงินทั้งสิ้น 2,210
ลานบาท รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางทั้งหมดและคาปรับในการ
ปรับเปลี่ยนผังรายการจํานวน 97,760 ลานบาท ซึ่งบริษัทไมไดชําระคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง รวมทั้ง
ดอกเบี้ยและคาปรับดังกลาว และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดฯ ไดเพิกถอนสัญญาอนุญาตให
ดําเนินการฯ ของบริษัททําใหบริษัทตองหยุดดําเนินกิจการตั้งแตวันนั้นเปนตนมา และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550
สํานักงานปลัดฯยังไดเรียกรองเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบจํานวน 656 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย และ
การที่บริษัทอยูระหวางการดําเนินการตามขั้นตอนของอนุญาโตตุลาการในเรื่องเกี่ยวกับคาอนุญาตใหดําเนินการ
สวนตาง ดอกเบี้ยลาชาและคาปรับในการปรับเปลี่ยนผังรายการจํานวน 97,760 ลานบาท และมูลคาทรัพยสิน
ที่สงมอบไมครบพรอมดอกเบี้ย สถานการณดังกลาวเปนความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิด
ขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่อง
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3

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ น รวมประกอบด ว ยงบการเงิ น ของบริ ษั ท บริ ษั ท ย อ ย และกิ จ การที่ ค วบคุ ม ร ว มกั น (รวมกั น เรี ย กว า
“กลุมบริษัท”) และสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม
รายการที่มีสาระสําคัญซึ่งเกิดขึ้นระหวางบริษัทและบริษัทยอย ไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม
บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานกิจการนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชนจาก
กิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษทั ยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวนั ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่
การควบคุมสิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถกู เปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบายเดียวกันกับ
ของกลุมบริษัท
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
กิจการที่ควบคุมรวมกัน เปนกิจการที่กลุมบริษัทมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไวใน
สัญญาและไดรับความเห็นชอบเปนเอกฉันทในการตัดสินใจเชิงกลยุทธทางการเงินและการดําเนินงาน งบการเงิน
รวมของกลุมบริษัทไดรวมสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ของกิจการที่ควบคุมรวมกัน โดยใชวิธีรวมตาม
สัดสวน และนําเฉพาะสวนที่เปนของกลุมบริษัท มารวมกับรายการชนิดเดียวกันตามเกณฑแตละบรรทัดนับแตวันที่
มีการรวมควบคุมจนถึงวันที่การรวมควบคุมสิ้นสุดลง
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายไดหรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจาก
รายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจาก
รายการกับกิจการรวมคาถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่
ยังไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาที่เมื่อไมมีหลักฐานการดอยคา
เกิดขึ้น
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(ข) เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงอยูในงบดุลไดรวมยอดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้
การคา เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอรับคืน สํารองเผื่อสวนตางของคาอนุญาตใหดําเนินการ
คางจายและดอกเบี้ย คาใชจายคางจาย และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับแตละรายการได
เปดเผยแยกตามแตละรายการดังกลาว
กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
และอัตราดอกเบี้ยโดยเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญมีดังนี้
ตราสารอนุพันธทางการเงิน
ตราสารอนุพันธทางการเงินรับรูเริ่มแรกในราคามูลคายุติธรรม ณ วันทําสัญญา และจะปรับปรุงภายหลังดวยมูลคา
ยุติธรรมผลตางของมูลคายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุน
การประมาณมูลคายุติธรรม
การวัดมูลคามูลคายุติธรรม ของตราสารอนุพันธุทางการเงิน กลุมบริษัทบันทึกมูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาถือตามราคาตลาดของสัญญาลวงหนา ณ วันที่รายงาน สวนมูลคายุติธรรมของสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ยถือตามราคาอางอิงของนายหนา ณ วันที่รายงาน
(ค) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียกและเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูงในการเปลี่ยนมือ และมีระยะเวลาครบกําหนดเริ่มแรกภายใน 3 เดือนหรือนอยกวา
(ง)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
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(จ) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทบันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคา
ทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดที่จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงในงบดุลดวยมูลคา
ยุติธรรม มูลคายุติธรรมของ เงินลงทุนในหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณโดยอางอิงจากราคาเสนอซื้อ
ในตลาดหลั ก ทรั พ ยแ ห ง ประเทศไทย ขณะป ดทํ า การ ณ วั น ที่ ร ายงาน ราคาตามบั ญชี ที่ เ พิ่ม ขึ้ น หรื อ ลดลงของ
หลักทรัพยเผื่อขายไดบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นและแสดงภายใตสวนของผูถือหุน
เงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดที่จัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงในงบดุลดวยราคา
ทุน โดยเงินลงทุนทั่วไปรวมถึง เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา ตั๋วแลกเงินและตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีระยะเวลาถึงกําหนดเริ่มแรกมากกวา 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหนาย
กลุมบริษัทจะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น ถาราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
นั้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที เมื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินลงทุนในตราสารทุนมีการจําหนายเพียง
บางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักจากจํานวนหลักทรัพยที่
จําหนาย
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(ฉ) อุปกรณ
อุปกรณแสดงดวยราคาทุนเดิม หักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
อุปกรณสํานักงาน

5 ป

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ไดรับคืนทันที

ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะ

(ช) ลิขสิทธิ์รายการและตนทุนการผลิตรายการ
ลิขสิทธิ์รายการ
บริษัทซื้อลิขสิทธิ์รายการเพื่อออกอากาศ บริษัทบันทึกตนทุนลิขสิทธิ์รายการโดยใชราคาทุน ตนทุนในการซื้อ
ประกอบดวย ราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อลิขสิทธิ์นั้น เชน คาภาษีอากร หักดวยสวนลด และ
เงินที่ไดรับคืนจากการซื้อลิขสิทธิ์นั้น บริษัทจะตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของลิขสิทธิ์โดยพิจารณาถึงมูลคาของรายได
ที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
บริ ษั ท ตั ด จํ าหน ายต นทุ นของลิ ขสิ ทธิ์ รายการตามจํ านวนครั้ งที่ ออกอากาศตามที่ กํ าหนดไว ในสั ญญา ถ าบริ ษั ท
ออกอากาศมากกวา 1 ครั้ง บริษัทจะตัดจําหนายตนทุนของลิขสิทธิ์รายการรอยละ 80 ในครั้งแรกที่มีการออกอากาศ
และรอยละ 20 สําหรับการออกอากาศในครั้งที่สอง
ตนทุนการผลิตรายการ
ตนทุนการผลิตรายการประกอบดวยคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตรายการ ตนทุนผลิตรายการขาว
บันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
ตนทุนผลิตรายการอื่นบันทึกเปนตนทุนผลิตรายการในราคาทุนและพิจารณาถึง
มูลคาของรายไดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต บริษัทตัดจําหนายตนทุนการผลิตรายการทันทีเมื่อมีการออกอากาศ
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(ซ) การดอยคาของสินทรัพย
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม
ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาความ
นิยมจะถูกประมาณ ณ ทุกวันที่รายงานก็ตอเมื่อมีขอบงชี้เรื่องการดอยคา
ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย สูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคา
บันทึกในงบกําไรขาดทุน เวนแต เมื่อ มีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพ ยเพิ่มของสินทรัพยชิ้ น
เดียวกันที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถือหุน
เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนที่ซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
นั้น ๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุน
(ฌ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
(ญ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบันหรือที่กอตัวขึ้นอัน
เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไป
เพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาว และสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ ถาผลกระทบดังกลาวมี
จํานวนที่เปนสาระสําคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตรา
คิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตาม
เวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน
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(ฎ) รายได
กลุมบริษัทรับรูรายไดโดยใชเกณฑดังตอไปนี้
รายไดคาโฆษณา - เมื่อการโฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน โดยรายไดเปนจํานวนสุทธิจากภาษีขายและสวนลด
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน - รับรูตามเกณฑคงคางเวนแตจะมีความไมแนนอนในการรับชําระ
(ฏ) คาใชจาย
ตนทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น ยกเวนใน
กรณีที่มีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง
หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนที่จะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชา
การเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(ฐ) ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับป ประกอบดวยภาษีเงินไดในงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรับรูใ นงบกําไรขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในสวนของผูถอื หุน
ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษีเงินไดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่
ประกาศใช ณ วันที่รายงาน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยวิธีหนี้สินตามงบดุลโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่
เกิดขึ้นระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินเหลานั้น โดยใชอัตรา
ภาษีที่มีการประกาศใช ณ วันที่รายงาน
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากําไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาว ทั้งนี้สินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
4

รายการที่เกิดขึน้ และยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วของกัน
กลุมบริษัทถูกควบคุมโดย บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“Shin Group”) ซึ่งตั้งอยูในประเทศไทย บริษัท
ใหญดังกลาวถือหุนในบริษัทรอยละ 52.92 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (31 ธันวาคม 2551: รอยละ 52.92) จํานวน
หุนที่เหลือรอยละ 47.08 (31 ธันวาคม 2551: รอยละ 47.08) ถือโดยบุคคลทั่วไป
รายการที่กลุมบริษัทมีกับบริษัทในกลุม Shin เชน บริษัทยอย บริษัทรวม ผูบริหารและกิจการที่เกี่ยวของกันอื่น
ของบริษัท Shin ตลอดจนรายการกับ Cedar, Aspen และกลุมบริษัท Temasek จะแสดงเปนรายการกับกิจการที่
เกี่ยวของกัน
ในระหวางป กลุมบริษัทไดดําเนินการคาตามปกติกับบริษัทใหญและกิจการที่เกี่ยวของกัน โดยที่กลุมบริษัทไดคิด
ราคาซื้อ/ขายสินคาและคาบริการกับบริษัทใหญและกิจการที่เกี่ยวของกันตามราคาที่เทียบเทากับราคาที่คิดกับ
บุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขตาง ๆ ตามปกติธุรกิจ
รายการที่สําคัญสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 กับกิจการที่เกี่ยวของกัน สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม
2552
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
(พันบาท)

บริษัทยอย
ดอกเบี้ยรับ

-

กิจการที่เกีย่ วของกัน - กลุม Shin
คาใชจายอื่น
ผลตอบแทนจากการลงทุน

1,732

คาตอบแทนกรรมการ

4,800
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
(พันบาท)
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย
บริษัทยอย
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

-

5,000
(3,597)
1,403

รายการเคลื่อนไหวระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สําหรับเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยมีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
(พันบาท)
5,000
5,000
(5,000)
5,000

ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป (31 ธันวาคม
2551: รอยละ 4.00 ตอป) และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ในระหวางปบริษัทยอยไดจายชําระเงินกูยืมดังกลาว
ทั้งจํานวนแลว
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

งบการเงินรวม
2552
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
(พันบาท)

ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัทยอย
กิจการที่เกี่ยวของกัน - กลุม Shin
เงินลงทุนชั่วคราว
กิจการที่เกี่ยวของกัน - กลุม Shin
5

574

-

574

50
-

48,131

-

48,131

-

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม
2552
2551
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง
รวม

8
19,673
19,681

(พันบาท)
8
113,637
525,000
638,645

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
8
18,518
18,526

8
109,081
525,000
634,089

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูงมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ยรอยละ
1.67 ตอป (2551: รอยละ 3.30 ตอป)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดทั้งหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนสกุล
เงินบาท
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
6

เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม
2552
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
(พันบาท)

หลักทรัพยเผื่อขาย
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
หุนกู
ผลประโยชนที่เขากองทุน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย
ตั๋วสัญญาใชเงิน
รวม

413

700

413

700

412,609
636,330
11,892
7,188
1,068,432
40,000
1,108,432

97,903
369,443
5,399
4,566
478,011
478,011

412,609
636,330
11,892
7,188
1,068,432
40,000
1,108,432

97,903
369,443
5,399
4,566
478,011
478,011

เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนสกุลเงินบาท
ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนประจําป 2552 รอยละ 3.47 (ตั้งแตวันที่เริ่มลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เฉลี่ย
รอยละ 1.46)
ตั๋วสัญญาใชเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถัวเฉลี่ย รอยละ 1.50 ตอป ( 2551 ไมมี)
รายการเคลื่อนไหวในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของตราสารหนีท้ ี่อยูในความตองการของ
ตลาดมีดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
2552
2551
(พันบาท)
เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผือ่ ขาย
เงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 1 มกราคม
700
700
เพิ่มขึ้นระหวางงวด
2,575,570
938,961
2,575,570
938,961
ลดลงระหวางงวด
(2,575,857)
(938,261) (2,575,857)
(938,261)
413
700
413
700
23

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
2552
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
(พันบาท)

พันธบัตรรัฐบาล
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อระหวางงวด
ขายระหวางงวด

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อระหวางงวด
ขายระหวางงวด
รายการปรับปรุงจากการตีราคา

หุนกู
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อระหวางงวด
ขายระหวางงวด
รายการปรับปรุงจากการตีราคา

ผลประโยชนที่เขากองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

36,941
(36,941)
-

-

36,941
(36,941)
-

-

564,414
(466,511)
2,277
100,180

97,903
1,532,583
(1,217,877)
(39)
412,570

564,414
(466,511)
2,277
100,180

369,443
458,316
(191,429)
7,227
643,557

369,443
2,289
371,732

369,443
458,316
(191,429)
7,227
643,557

369,443
2,289
371,732

11,892
1,068,432

5,399
478,011

11,892
1,068,432

5,399
478,011

97,903
1,532,583
(1,217,877)
(39)
412,570

ในระหวางป 2552 และ 2551 บริษัทไดจางบริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งใหเปนผูบริหารเงินลงทุนใหกับกิจการตามที่
กลาวไวในหมายเหตุขอ 19 ง)
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
7

ลูกหนี้การคา
งบการเงินรวม
2552
2551
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

10,467
10,467
(10,467)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

(พันบาท)
11,258
10,467
11,258
10,467
(11,178)
(10,467)
80

11,178
11,178
(11,178)
-

ลูกหนี้การคาของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เปนสกุลเงินบาท
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคามีดังนี้
งบการเงินรวม
2552
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ
ยังไมครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

10,467
10,467
(10,467)
-

25

80
11,178
11,258
(11,178)
80

10,467
10,467
(10,467)
-

11,178
11,178
(11,178)
-

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
8

ลิขสิทธิ์รายการและตนทุนการผลิตรายการ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
(พันบาท)
103,199
103,199
(103,199)
(103,199)
-

ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก คาเผื่อการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
9

เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
(พันบาท)
27,500
50,000
(23,775)
(23,964)
(7,500)
(22,500)
5,000
1,225
3,536

ณ วันที่ 1 มกราคม
คาเผื่อการดอยคา
ลดทุน
เพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
เงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และเงินปนผลรับสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดสวนความเปน
เจาของ
2552
2551
(รอยละ)
บริษัทยอย
บริษัท อารต แวร มีเดีย จํากัด
กิจการรวมคา
บริษัท มีเดีย คอนเน็คซ จํากัด
รวม

ทุนชําระแลว
2552
2551

วิธีราคาทุน
2552
2551

การดอยคา
2552
2551
(พันบาท)

วิธีราคาทุน - สุทธิ
2552
2551

เงินปนผลรับ
สําหรับป
2552
2551

99.99

99.99

25,000

20,000

25,000

20,000

(23,775)

(20,000)

1,225

-

-

-

-

60.00

25,000

12,500
32,500

25,000

7,500
27,500

(23,775)

(3,964)
(23,964)

1,225

3,536
3,536

-

-
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
การพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน
เงินลงทุนในบริษัท อารตแวร มีเดีย จํากัด (“บริษัทยอย”)
วันที่ 18 มีนาคม 2552 คณะกรรมการมีมติให บริษัท อารตแวร มีเดีย จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน
20 ลานบาท (ชําระเต็มมูลคา) เปน 25 ลานบาท โดยเปนการเพิ่มจํานวน จากเดิม 200,000 หุน เปน 250,000 หุน โดย
มีมูลคาหุนละ 100 บาทเทาเดิม
เงินลงทุนในบริษัท มีเดีย คอนเน็คซ จํากัด (“กิจการที่ควบคุมรวมกัน”)
เนื่องจากกิจการที่ควบคุมรวมกันไดหยุดดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
ดังกลาวทั้งจํานวน
วันที่ 2 เมษายน 2551 คณะกรรมการมีมติใหบริษัท มีเดีย คอนเน็คซ จํากัด ลดทุนจดทะเบียน 3 ใน 4 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด เปนจํานวนรวมสุทธิ 37.5 ลานบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท (ชําระเต็มมูลคา) เหลือ 12.50
ลานบาท โดยเปนการลดจํานวน หุนลงจากเดิม 5,000,000 หุน คงเหลือ 1,250,000 หุน โดยมีมูลคาหุนละ 10 บาท
เทาเดิม
วันที่ 3 กันยายน 2551 คณะกรรมการมีมติใหบริษัท มีเดีย คอนเน็คซ จํากัด เลิกกิจการ
บริษัท มีเดีย คอนเน็คซ จํากัด ไดชาํ ระบัญชีเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552

28

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
10

อุปกรณ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

99,360
1,029
(3,098)
97,291
(97,085)
206

178
28
206
206

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ขาดทุนจากการดอยคา
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 1 มกราคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

97,788
281
14
(817)
97,266
6
(97,085)
187

1
3
177
181
6
187

25
19

25
19

มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 กลุมบริษัทไมมีอาคารและอุปกรณที่ไดหักคาเสื่อมราคาเต็มจํานวน
แลวแตยังคงใชงาน
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
11

เงินกูยืม
การคืนเงินกูกอนกําหนด
คณะกรรรมการไดอนุมัติใหคืนเงินกูกอนกําหนดทั้งหมด จํานวน 147 ลานบาท ซึ่งไดชําระคืนหมดแลวในเดือน
กันยายน 2551

12

ทุนเรือนหุน สวนลดมูลคาหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ
ทุนเรือนหุนและสวนลดมูลคาหุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
การออกจําหนายหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
และวันที่ 1 มกราคม 2552
การออกจําหนายหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

จํานวนหุนที่
จํานวนหุน
จําหนายและ
จดทะเบียน
ชําระแลว
(พันหุน)
1,560,000
1,206,697
1,560,000
1,560,000

1,206,697
1,206,697

6,033,487
-

สวนลด
มูลคาหุน
(พันบาท)
(174,297)
-

5,859,190
-

6,033,487
6,033,487

(174,297)
(174,297)

5,859,190
5,859,190

หุนสามัญ

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 หุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจํานวน 1,560 ลานหุน (2551: 1,560 ลานหุน) ซึ่งมีราคา
มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท (2551: หุนละ 5 บาท)
13

รายไดคาบริการ
งบการเงินรวม
2552
2551
รายไดคาโฆษณา
รวม

-

30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
(พันบาท)
400
400

-

-

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
14

คาใชจายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2552
2551
คาที่ปรึกษาและจัดการ
คาธรรมเนียมทางกฎหมายและการเงิน
อื่นๆ
รวม

15

15,647
10,011
732
26,390

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

(พันบาท)
18,590
11,510
7,372
37,472

15,621
10,011
623
26,255

18,548
11,510
2,301
32,359

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดสําหรับขาดทุนกอนหักภาษีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มียอดจํานวนเงินที่
แตกตางจากผลคูณทางทฤษฎีของขาดทุนทางบัญชีคูณกับอัตราภาษีดังนี้
งบการเงินรวม
2552
2551
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
อัตราภาษี
ผลคูณของขาดทุนทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช
ขาดทุนทางภาษีในงวดปจจุบันซึ่งไมไดรับรู
เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คาใชจายที่ไมสามารถเปนคาใชจายทางภาษี
ภาษีเงินไดที่บันทึก

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
(พันบาท)

(431,165)
รอยละ 30
(129,350)

(445,716)
รอยละ 30
(133,715)

(431,165)
รอยละ 30
(129,350)

(445,617)
รอยละ 30
(133,685)

129,238
112
-

133,276
439
-

129,238
112
-

133,282
403
-
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ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนตอหุนขัน้ พื้นฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คํานวณจากขาดทุนสําหรับปที่เปน
สวนของผูถอื หุน ของบริษัทและจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวระหวางปในแตละปโดยแสดงการคํานวณดังนี้

ขาดทุน
หัก เงินปนผลสวนของหุนบุรมิ สิทธิ
ขาดทุนทีเ่ ปนสวนของผูถือหุนของบริษัท
ขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
17

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551
2552
2551
(พันบาท/พันหุน)
(445,716)
(431,165)
(445,617)
(431,165)
(431,165)
1,206,697
(0.36)

(445,716)
1,206,697
(0.37)

(431,165)
1,206,697
(0.36)

(445,617)
1,206,697
(0.37)

เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 กลุมบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
ความเสี่ยงจากสินเชื่อ
กลุมบริษัทไมมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อที่มีนัยสําคัญ
มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินอันไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ยอด
คงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอรับคืน สํารองเผื่อสวนตางของคาอนุญาตใหดําเนินการ
คางจายและดอกเบี้ย คาใชจายคางจายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เงินลงทุนชั่วคราว
มีราคายุติธรรมตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6
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ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหนา

18.1 ภาระผูกพันจากสัญญาอนุญาตใหดําเนินการกอนถูกบอกเลิก (การบอกเลิกสัญญามีผลในวันที่ 7 มีนาคม 2550)
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 บริษัทไดรับหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการจากสํานักงานปลัดฯซึ่งการ
แจงบอกเลิกสัญญานี้เปนผลใหมีขอพิพาทเกิดขึ้น ขณะนี้อยูระหวางดําเนินคดีตาง ๆ ดังนี้
1.

กรณีที่บริษัทเปนผูเรียกรอง สํานักงานปลัดเปนผูถูกเรียกรอง ในคดีขอพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการที่
46/2550 กรณีที่สํานักงานปลัดฯบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการโดยมิชอบดวยขอกฎหมายและขอสัญญา
และปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบทําใหบริษัทไดรับความเสียหายรวมทั้งเปนโจทก ตอสถาบันอนุญาโตตุลาการคดี
ที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 โดยบริษัทไดรองขอใหคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องภาระการ
ชําระคาปรับจากการปรับผังรายการและคาดอกเบี้ยที่สํานักงานปลัดฯเรียกรองใหชําระจํานวนกวาแสนลาน
บาทปจจุบันขอพิพาททั้ง 2 คดีดังกลาวอยูระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

2.

กรณีที่บริษัทเปนจําเลยโดยสํานักงานปลัดฯเปนโจทกฟองเรียกรองใหบริษัทชําระหนี้คาปรับคาอนุญาตให
ดําเนินการสวนตาง คาดอกเบี้ย และมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบรวมกวาแสนลานบาทตอศาลปกครอง
กลางในคดีดําเลขที่ 640/2550 ซึ่งตอมาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งใหจําหนายคดี
เพื่อใหคูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามสัญญาเขารวมงานฯในคดีขอพิพาทเลขที่ 1/2550 และ
46/2550 ตอไป

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลของคําพิพากษาที่เกิดขึ้นจริงซึ่งอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ไดประมาณไวในงบการเงินอันอาจมี
ผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและ
ภาระหนี้สินที่อาจเปลี่ยนแปลงได
18.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความทั่วไป
บริษัทมีคดีความทางกฎหมายจากการประกอบกิจการสถานีโทรทัศน อันไดแกคดีที่เกี่ยวกับการนําเสนอขาว
และคดีการคา ซึ่งตามความเห็นของกรรมการหลังจากที่ไดรับคําปรึกษาดานกฎหมายอยางเหมาะสมผลของคดี
ความดังกลาวจะไมทําใหบริษัทเกิดผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญ และบริษัทไมไดบันทึกตั้งสํารองไวใน
งบการเงินนี้สําหรับคดีความดังกลาว
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18.3 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีขอพิพาทระหวางบริษัทกับสํานักงานปลัดฯเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ
ก)

ลําดับเหตุการณสําคัญของกรณีพิพาทระหวางบริษัทกับสํานักงานปลัดฯ
วันที่ 30 มกราคม 2547 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทระหวางบริษัทกับสํานักงาน ปลัดฯ
เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตใหดําเนินการมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1. ใหสํานักงานปลัดฯชดเชยความเสียหายโดยชําระเงินใหแกบริษัทจํานวน 20 ลานบาท
2. ใหปรับลดผลประโยชนตอบแทนตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการโดยใหเปรียบเทียบระหวางจํานวนเงินทีค่ าํ นวณ
ไดตามอัตรารอยละ 6.5 (ซึ่งปรับลดจากที่กําหนดไวเดิมอัตรารอยละ 44) ของรายไดกอนหักคาใชจายและภาษีใดๆ
กับเงินประกันผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําปละ 230 ลานบาท (ซึ่งปรับลดจากที่กําหนดไวในสัญญาอนุญาตให
ดําเนินการคือปที่ 8 จํานวน 800 ลานบาท ปที่ 9 จํานวน 900 ลานบาท และตั้งแตปที่ 10-30 ปละ 1,000 ลานบาท)
จํานวนใดมากกวาใหชําระตามจํานวนที่มากกวานั้นโดยเริ่มตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 เปนตนไป
3. ใหสํานักงานปลัดฯคืนเงินผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําบางสวนจากจํานวน 800 ลานบาทที่บริษัทไดชําระ โดยมี
เงื่อนไขในระหวางพิจารณาขอพิพาทนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 โดยคืนใหแกบริษัทจํานวน 570 ลานบาท
4. ใหบริษัทสามารถออกอากาศชวงเวลา PrimeTime (ชวงเวลาระหวาง 19.00 น.ถึง 21.30 น.)ไดโดยไมถูกจํากัด
เฉพาะรายการขาวสารคดีและสารประโยชนโดยบริษัทจะตองเสนอรายการขาวสารคดีและสารประโยชนไม
นอยกวารอยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด ทั้งนี้ภายใตขอบังคับของกฎระเบียบที่ทางราชการออกใชบังคับ
แกสถานีวิทยุโทรทัศนโดยทั่วๆ ไป
วันที่ 27 เมษายน 2547 สํานักงานปลัดฯไดยื่นคํารองตอศาลปกครองกลาง (ชั้นตน) เพื่อขอใหเพิกถอนคําชี้ขาดของ
คณะอนุญาโตตุลาการดังกลาว
วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ทั้งฉบับ
วันที่ 7 มิถุนายน 2549 บริษัทไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองกลางตอศาลปกครองสูงสุด
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วันที่ 13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลางที่เพิกถอนคําชี้ขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบับซึ่งมีผลทําใหบริษัทตองกลับไปผูกพันตามเงื่อนไขของ
สัญญาอนุญาตใหดําเนินการ ตอไปโดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. ดําเนินการปรับผังรายการใหเปนไปตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ ขอ 11 ที่กําหนดใหรายการขาวสารคดีและ
สารประโยชนจะตองออกอากาศรวมกันไมต่ํากวารอยละ 70 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดและระยะเวลาระหวาง
เวลา 19.00 น. - 21.30 น. จะตองใชสําหรับรายการประเภทนี้เทานั้น
2. ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ ขอ 5 ในเรื่องการชําระคาอนุญาตใหดําเนินการใหสํานักงานปลัดฯในอัตรา
รอยละ 44 ของรายไดโดยมีอัตราขั้นต่ํา 1,000 ลานบาทตอป
วันที่ 14 ธันวาคม 2549 สํานักงานปลัดฯไดมหี นังสือฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ขอใหบริษัทดําเนินการดังตอไปนี้
1. ใหบริษัทดําเนินการปรับผังรายการใหเปนไปตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการขอ 11
2. ใหบริษัทชําระเงินสวนตางของคาอนุญาตใหดําเนินการขั้นต่ําตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ สําหรับปที่ 9 (งวด
ที่7) จํานวน 670 ลานบาท ปที่ 10 (งวดที่ 8) จํานวน 770 ลานบาท และปที่ 11 (งวดที่ 9) จํานวน 770 ลานบาทรวม
เปนเงินทั้งสิ้น 2,210 ลานบาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปโดยคํานวณเปนรายวันตามจํานวน
วันที่ชําระลาชา
3. ใหบริษัทชําระคาปรับในอัตรารอยละ 10 ของคาอนุญาตใหดําเนินการที่สํานักงานปลัดฯจะไดรับในปนั้น ๆ
โดยคิดเปนรายวันตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการขอ 11 วรรคสองจากกรณีที่บริษัทดําเนินการเรื่องผังรายการไม
เปนไปตามขอ 11 วรรคหนึ่งตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ซึ่งสํานักงานปลัดฯได
เรียกรองมาเปนจํานวนเงิน 97,760 ลานบาท (บริษัทไดดําเนินการปรับผังรายการตามคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2549)
ทั้งนี้สํานักงานปลัดฯแจงวาหากบริษัทไมชําระเงินจํานวนดังกลาวภายใน 45 วันนับตั้งแตไดรับหนังสือแจง (วันที่ 15
ธันวาคม 2549) สํานักงานปลัดฯ จะดําเนินการตามขอกําหนดในสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ และขอกฎหมายตอไป
วันที่ 21 ธันวาคม 2549 บริษัทไดมีหนังสือถึงสํานักงานปลัดฯโดยมีสาระสําคัญดังนี้
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1. บริษัทไดดําเนินการปรับผังรายการใหเปนไปตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ ขอ 11 เรียบรอยแลวตั้งแตวันที่
14 ธันวาคม 2549 เปนตนมา
2. บริษัทมิไดผิดนัดชําระคาอนุญาตใหดําเนินการตามที่อางถึง เนื่องจากบริษัทไดชําระคาอนุญาตใหดําเนินการ
รายปจํานวน 230 ลานบาท ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งคําชี้ขาดดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญาทั้ง
สองฝายตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ ขอ 15 ดังนั้นบริษัทจึงไมมีภาระดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการ
สวนตางดังกลาวในชวงระยะเวลาตั้งแตอนุญาโตตุลาการชี้ขาดจนถึงวันที่ ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา
3. บริษัทไมเห็นพองกับสํานักงานปลัดฯกรณีที่ตองจายคาปรับจํานวน 97,760 ลานบาท และการกําหนดใหบริษัท
ชําระคาปรับดังกลาวภายใน 45 วันดวยเหตุผลดังนี้
3.1 บริ ษั ท มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ผิ ด สั ญ ญาอนุ ญ าตให ดํ า เนิ น การ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาอนุ ญ าตให
ดําเนินการ ขอ 15 ซึ่งกําหนดวา “ใหคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝาย”
ดังนั้นการดําเนินการปรับผังรายการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ซึ่งเปนวันที่
ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา และขอ 30 วรรคทายของขอบังคับสํานักงานศาลยุติธรรมและมาตรา 70
วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 ดังนั้นการดําเนินการ
ของบริษัทจึงเปนการกระทําโดยชอบตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ และกฎหมายแลว
3.2 เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการนําขอพิพาทเสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการและใหวินิจฉัย ชี้ข าดตามที่
กลาวมาในขอ 3.1 หากปรากฏวาบริษัทเปนฝายผิดสัญญา สิทธิของสํานักงานปลัดฯในการบอกเลิก
สัญญาอนุญาตใหดําเนินการ จะมีขึ้นหลังจากกระบวนการยุติขอพิพาทไดถึงที่สุดแลว
3.3 ศาลปกครองไดจัดทําเอกสาร “ขาวศาลปกครอง” ครั้งที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ระบุถึง
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษัทโดยมีขอความตอนหนึ่งระบุวา “กรณีเกี่ยวกับคาปรับคูสัญญา
ตองวากลาวกันเองหากตกลงไมไดตองเสนอขอพิพาทตามวิธีการที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ”
3.4 ดอกเบี้ยและคาปรับจากการดําเนินการปรับผังรายการนั้นยังไมมีขอยุติ เนื่องจากไมใชประเด็นพิพาทที่เขา
สูการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นหากคูสัญญามีขอขัดแยงและไมสามารถทําความตก
ลงกันไดก็จะตองเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการโดยเปนไปตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ
ขอ 15 ซึ่งกําหนดวา “หากมีขอพิพาทหรือขอขัดแยงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาระหวางสํานักงานปลัดฯ
กับผูเขารวมงาน (บริษัท) คูสัญญาตกลงแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการทําการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทโดย
คําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการเปนที่สุดและผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝาย”
36

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
บริษัทและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเห็นวาการคํานวณคาปรับจากการปรับผังรายการตามวิธีของสํานักงานปลัดฯ
ดังกลาวขางตน ไมถูกตองตามเจตนารมณของสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ ซึ่งหากบริษัทเขาขายจะตองเสียคาปรับ
การคิดคํานวณคาปรับควรจะเปนจํานวนเงินในอัตราไมเกินกวา 274,000 บาทตอวันมิใช 100 ลานบาทตอวันตามที่
สํานักงานปลัดฯ กลาวอาง ดังนั้นไมวากรณีจะเปนอยางไร หากจะมีภาระคาปรับโดยนับตั้งแตวันที่บริษัทปฏิบัติตาม
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําตัดสินตามที่สํานักงานปลัดฯ กลาวอาง (ตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549) การคิดคํานวณคาปรับในชวงเวลาดังกลาวจึงไมควรจะเกินไป
กวาจํานวน 268 ลานบาท มิใช 97,760 ลานบาท ตามวิธีคํานวณที่สํานักงานปลัดฯ เรียกรองใหชําระและนํามาใชเปน
เหตุบอกเลิกสัญญาแตอยางใด
สําหรับกรณีที่สํานักงานปลัดฯ เรียกรองดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง บริษัทและที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัท มีความเห็นวาในชวงระหวางระยะเวลาที่บริษัทไดปฏิบัติตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการบริษัท
ไมมีหนาที่ในการตองชําระ และบริษัทไมไดผิดนัดการชําระคาอนุญาตใหดําเนินการแตอยางใด เนื่องจากบริษัทได
ชําระคาอนุญาตใหดําเนินการรายปจํานวน 230 ลานบาท ตามคําชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งผูกพันทั้งสองฝาย
แลวตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ ขอ 15 ในชวงเวลาที่คําชี้ขาดยังมีผลบังคับใชอยูโดยที่บริษัทมิไดผิดนัดชําระ
คาอนุญาตใหดําเนินการและ/หรือชําระคาอนุญาตใหดําเนินการใหแกสํานักงานปลัดฯ ลาชา อีกทั้งสํานักงานปลัดฯ
ยังไมเคยใชสิทธิเรียกรองทางศาลในการขอคุมครองเพื่อระงับมิใหบริษัทปฏิบัติตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ในชวงเวลาดังกลาวแตประการใด ดังนั้นบริษัทจึงไมมีภาระดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง และ
สํานักงานปลัดฯไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางในระหวางที่คําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายอยู อีกทั้งคําพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคําสั่งใหเพิกถอนคําชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการยังไมมีผลบังคับเนื่องจากยังอยูในระหวางที่บริษัทยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด และ
ศาลปกครองสูงสุดยังไมมีคําพิพากษาในขณะนั้น
วันที่ 4 มกราคม 2550 บริษัทไดยื่นขอพิพาทเรื่องคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในคาอนุญาตให
ดําเนินการสวนตางตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเปนคดีหมายเลขดําที่ 1/2550 สวนเรื่องคาอนุญาตใหดําเนินการสวน
ตางจํานวน 2,210 ลานบาทนั้น บริษัทมีความเห็นวาเพื่อใหการดําเนินการตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ เปนไป
โดยราบรื่น และเพื่อเปนการประนีประนอมมิใหสํานักงานปลัดฯ บอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ อันจะมีผลกระทบ
ตอกิจการของบริษัท บริษัทจึงไดตัดสินใจเสนอเงื่อนไขการประนีประนอมโดยเสนอแนวทางการจายเงิน 2,210 ลาน
บาท โดยมีเงื่อนไขใหสํานักงานปลัดฯ เขารวมดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อใหคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดกรณีคาปรับและดอกเบี้ยคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางซึ่งสํานักงานปลัดฯ ได
ปฏิเสธเงื่อนไขแนวทางการชําระเงินคาอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550
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วันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 บริษัทไดมีหนังสือขอความเปนธรรมตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีโดยเสนอแนวทางการ
ประนีประนอมในการแกปญหาขอพิพาทโดยเสนอใหสํานักงานปลัดฯ รับชําระเงินคาสัมปทานสวนตางจํานวน 2,210
ลานบาท และใหดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกรณีคาปรับและดอกเบี้ย
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 สํานักงานปลัดฯ ไดมีหนังสือปฏิเสธขอเสนอของบริษัทดังกลาว ดังนั้นนับแตวันที่สํานักงาน
ปลัดฯ มีหนังสือปฏิเสธขอเสนอของบริษัท บริษัทจึงไมมีภาระผูกพันใด ๆ ในขอเสนอของบริษัทที่มีตอสํานักงาน
ปลัดฯ อีกตอไป ทั้งนี้เปนไปตามมาตรา 357 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตอมาศาลปกครองกลางไดมี
คําสั่งใหจําหนายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 โดยศาลไดวินิจฉัยวาประเด็นที่สํานักงานปลัดฯ
อางวาบริษัทยอมรับวาเปนหนี้คาสัมปทานคางชําระอยูจํานวน 2,210 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยรับฟงไมไดวาบริษัท
ยอมรับสภาพหนี้เพราะเปนขอเสนอทางเลือกในการแกปญหาหลายแนวทางซึ่งยังไมเปนที่ยุติซึ่งถือเปนขอพิพาทที่ตอง
นําเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 บริษัทไดยื่นคํารองขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวตอศาลปกครองกลาง และคํารองขอใหศาลปกครองกลางพิจารณาเปนกรณีฉุกเฉินใน 2
ประเด็นดังนี้
1. ขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งระงับการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ ของสํานักงานปลัดฯใน
กรณีที่บริษัทยังมิไดชําระคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในคาสวนตางจํานวนประมาณหนึ่งแสนลาน
บาท จนกวาคณะอนุญาโตตุลาการจะไดมีคําชี้ขาดและขอพิพาทดังกลาวถึงที่สุดตามกฎหมาย
2. ขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดระยะเวลาเพื่อใหบริษัทชําระคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน
2,210 ลานบาท ใหแกสํานักงานปลัดฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่งในเรื่องนี้
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 ศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งไมรับคํารองขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อ
บรรเทาทุกขชั่วคราวและคํารองขอไตสวนฉุกเฉินที่บริษัทไดยื่นตอศาลปกครองกลาง โดยมีขอวินิจฉัยวา การที่
สํานักงานปลัดฯ จะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ นั้น หากบริษัทเห็นวาการบอกเลิกสัญญาไมชอบ
ก็ยอมมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดังกลาวได สวนกรณีที่สํานักงานปลัดฯเรียกใหผูรอง (บริษัท)
ชําระคาปรับและดอกเบี้ยคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางรวมทั้งขอใหศาลกําหนดระยะเวลาเพื่อใหบริษัทสามารถ
ชําระคาอนุญาตใหดําเนินการจํานวน 2,210 ลานบาท ใหแกสํานักงานปลัดฯภายใน 30 วัน นับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่ง
นั้นศาลเห็นวาเปนกรณีระหวางบริษัทและสํานักงานปลัดฯ ที่จะเจรจาตกลงกันและหากบริษัทเห็นวาไมตองชําระ
หรือขอผอนผันการชําระหนี้ก็เปนสิทธิที่ดําเนินการไปตามขั้นตอนของสัญญาและกระบวนการตามกฎหมายตอไป
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จึงไมมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองประโยชนของบริษัทขณะดําเนินการ
ซึ่งคําสั่งศาลปกครองกลางดังกลาวใหถือเปนที่สุดโดยบริษัทไมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวได
วันที่ 7 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดฯ มีหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการและแจงใหบริษัทดําเนินการ
ชํ า ระหนี้ แ ละส งมอบทรั พย สิ นที่ บริ ษั ทมี ไว ใช ในการดํ าเนิ นกิ จการตามสั ญญาอนุ ญาตให ดํ าเนิ นการ คื นให แก
สํานักงานปลัดฯ ภายในเวลาที่สํานักงานปลัดฯกําหนดตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ซึ่งการบอก
เลิกสัญญาดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทจําเปนตองหยุดการดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศนในระบบยูเอชเอฟ
วัน ที่ 28 มี นาคม 2550 บริ ษัท ไดมี ห นัง สื อ ถึง สํ านั ก งานปลัด ฯโดยไดโ ต แย ง วา การบอกเลิ กสั ญ ญาอนุ ญาตให
ดําเนินการของสํานักงานปลัดฯ และเรียกรองใหบริษัทตองชําระหนี้จํานวนกวาแสนลานบาทใหแกสํานักงานปลัดฯ
ซึ่งสํานักงานปลัดฯ นํามาเปนเหตุบอกเลิกสัญญานั้นไมชอบดวยกฎหมายและขอสัญญาเนื่องจากบริษัทมิไดกระทํา
การใดๆ ซึ่งเปนการผิดสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ บริษัทมิไดเห็นดวยกับการบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ
อันเปนการกระทําอันไมชอบดังกลาว และโดยที่การบอกเลิกสัญญาของสํานักงานปลัดฯเปนการกระทําซึ่งเปนเหตุ
ใหกิจการของบริษัทไดรับความเสียหายสํานักงานปลัดฯ จึงตองรับผิดแกบริษัท และบริษัทไดสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการตามกฎหมายตอไป
วันที่ 30 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดฯไดยื่นฟองตอศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 เรียกรองให
บริษัทชําระหนี้คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท และคาอนุญาตใหดําเนินการงวดที่ 12
จํานวน 677 ลานบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550) คาดอกเบี้ยของคา
อนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน 562 ลานบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดจนถึงวันที่ฟองคดี
วันที่ 30 มีนาคม 2550) คาปรับผังรายการจํานวน 97,760 ลานบาท และมูลคาทรัพยสินสงมอบไมครบจํานวน 656
ลานบาทพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเงิน
เสร็จสิ้นซึ่งกรณีมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบเปนประเด็นใหมที่สํานักงานปลัดฯไมเคยเรียกรองใหบริษัทชําระ
หนี้มากอนรวมเปนเงินทั้งสิ้น 101,865 ลานบาท
วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 บริษัทยื่นคําฟองคดีตอศาลปกครองกลางเปนคดีหมายเลขดําที่ 910/ 2550 กรณีสํานักงาน
ปลัดฯ ไมนําขอ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอนลงนามในสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ จนเปน
เหตุใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยเรียกคาเสียหาย 119,252 ลานบาท
วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 บริษัทยื่นเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเปนคดีหมายเลขดําที่ 46/2550 ให
คณะอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดกรณีสํานักงานปลัดฯ ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการไมชอบดวย
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กฎหมายและขอสัญญาและความไมถูกตองในการเรียกรองใหบริษัทชําระคาสวนตาง ดอกเบี้ยคาปรับมูลคาทรัพยสินที่
สงมอบไมครบ และเรียกคาเสียหายจากสํานักงานปลัดฯ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ซึ่งบริษัทเปนผูฟองคดี ประเด็นที่สํานักงานปลัดฯ ไมนําขอ 5
วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากเกินกวา
อายุความ (10 ป )
วัน ที่ 22 มิถุน ายน 2550 ศาลปกครองกลางไดมีคํา สั่ง ใหจํา หนา ยคดีห มายเลขดํา ที่ 640/2550 ที่สํา นัก งาน
ปลัด ฯ เปน ผูฟอ งคดีเ รีย กรอ งใหบ ริษัท ชํา ระคา อนุญ าตใหดํา เนิน การสว นตา งดอกเบี้ย คา ปรับ ผัง รายการ
มูล คา ทรัพ ยสิน ที่สง มอบไมค รบเพื่อ ใหคูสัญ ญาไปดํา เนิน การทางอนุญ าโตตุล าการตามที่กํา หนดไวใ น
สัญ ญาอนุญ าตใหดํา เนิน การ ตอ มาเมื่อ วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2550 สํา นัก งานปลัด ฯไดยื่น อุท ธรณคํา สั่ง ศาล
ปกครองกลางดัง กลา วตอ ศาลปกครองสูง สุด และยื่น คํา รอ งขอคุม ครองชั่ว คราวกอ นมีก ารพิพ ากษาใหห ยุด
กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อ รอคําสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 บริษั ทยื่น อุ ทธรณ ต อ ศาลปกครองสู งสุ ด กรณีศ าลปกครองกลางมี คําสั่ ง ไม รับฟ อ งคดี
หมายเลขดําที่ 910/2550เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขดําที่ 910/2550เปนคดีที่บริษัทเปนผูฟองคดีประเด็นที่
สํานักงานปลัดฯ ไมนําขอ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ จนเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหาย
โดยเรียกคาเสียหาย 119,252 ลานบาท)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 สํานักงานปลัดฯ ไดยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองกลางที่ตัดสินใหจําหนายคดีหมายเลข
ดําที่ 640/2550 ตอศาลปกครองสูงสุดและยื่นคํารองขอคุมครองชั่วคราวใหหยุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อรอ
คําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
วันที่ 29 ตุลาคม 2550 บริษัทไดยื่นคํารองขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวกอนการพิพากษาเพื่อมิใหรางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย มีผล
ใชบังคับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติดังกลาวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 โดยจะนําเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยบริษัทไดใหเหตุผลในคํารองวา หากรางพระราชบัญญัติดังกลาว
ผานการพิจารณาและมีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลวจะมีผลใหคําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรือ คําพิพากษาของ
ศาลปกครองในขอพิพาทหรือคดีระหวางบริษัทกับสํานักงานปลัดฯ ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ที่เกี่ยวกับขอ
เรียกรองคาเสียหายขอหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทไดเรียกรอง ใหสํานักงานปลัดฯ ชดใชคาเสียหายใหบริษัทและหรือ
ขอใหบริษัทกลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใชคลื่นความถี่และทรัพยสินอุปกรณเครือขายเดิม
ตอไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ เดิม อาจจะไมมีผลบังคับได เนื่องจากบรรดา
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กิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิคลื่น และภาระผูกพัน ของบริษัทตามสัญญาอนุญาตให
ดําเนินการ จะตกเปนของรัฐตามบทเฉพาะกาล มาตรา 57 แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว บริษัทจึงขอใหศาล
ปกครองกลางพิจารณาไตสวนฉุกเฉินและมีคําสั่งใหระงับหรือหามาตรการหยุดดําเนินการหรือหยุดการเสนอราง
กฎหมายรางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาโดยเรงดวน ตามแตวิธีการที่ศาลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือศาลปกครองกลางจะมี
คําสั่งเปนอยางอื่น
วันที่ 30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งไมรับคํารองขอคุมครองฉุกเฉินของบริษัทโดยใหเหตุผลวาการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนการกระทําในหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนการใชอํานาจ
ทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มิใชการใชอํานาจทางปกครอง จึงไมมีเหตุผลอันควรและเพียงพอที่ศาลจะมีคําสั่ง
ระงับการดําเนินการของสภานิติบัญญัติแหงชาติได และปจจุบันขอพิพาทนั้นอยูในระหวางการพิจารณาของคณะ
อนุญาโตตุลาการจึงไมมีเหตุผลสมควรที่ศาลปกครองกลางจะมีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองตามที่บริษัทรองขอ
มาได
วันที่ 31 ตุลาคม 2550 รางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย ดังกลาวได
ผานการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแหงชาติและอยูระหวางการเตรียมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับ
ใชเปนกฎหมายตอไป อยางไรก็ตามบริษัทยังคงมีคดีความฟองรองกับสํานักงานปลัดฯที่ยังดําเนินตอไปในกระบวนการ
ยุติธรรมและขอเรียกรองคาเสียหายขออื่น ๆ ที่เรียกรองใหสํานักงานปลัดฯชดเชยคาเสียหายโดยชําระคืนเปนเงินสด
ใหแกบริษัทยังคงมีผลทางกฎหมายอยูหากศาลมีคําพิพากษาชี้ขาดตามที่บริษัทเรียกรอง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ที่บริษัทฟองกรณีสํานักงานปลัดฯ ไมนําขอ 5 วรรคสี่ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกอนลงนามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการโดยเรียกคาเสียหาย 119,252 ลานบาท ศาลปกครอง
สูงสุดไดมีคําสั่งเชนเดียวกับศาลปกครองกลางโดยไมรับพิจารณาคําอุทธรณในคดีดังกลาวเพราะเหตุขาดอายุความ
(10 ป )
วันที่ 19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง โดยศาลปกครองสูงสุดมี
คําสั่งใหจําหนายคดีที่อางถึงเพื่อใหคูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตอไป ดังนั้นขอพิพาทสถาบัน
อนุญาโตตุลาการที่1/2550 ซึ่งบริษัทไดยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550
(กอนถูกบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ) เพื่อขอใหคณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดเรื่องคาปรับผังรายการและ
ดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางและขอพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการที่ 46/2550 ซึ่งบริษัทไดยื่นคํา
เสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 (หลังถูกบอกเลิกสัญญาอนุญาตให
ดําเนินการ) ในกรณีที่สํานักงานปลัดฯ บอกเลิกสัญญาไมชอบดวยขอกฎหมายและขอสัญญาและปฏิบัติหนาที่โดย
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ไมชอบทําใหบริษัทไดรับความเสียหายซึ่งปจจุบันขอพิพาททั้ง 2 คดีดังกลาวอยูระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณา
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการจึงตองดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
วันที่ 15 มกราคม 2551 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยไดมีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใชเปนกฎหมายตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2551 เปนตนไป ซึ่งจะมีผลให
คําวินิจฉัยของคณะอนุญาตโตตุลาการหรือคําพิพากษาของศาลปกครองในขอพิพาทหรือคดีระหวางบริษัทกับ
สํานักงานปลัดฯ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับขอเรียกรองคาเสียหายขอหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทไดเรียกรอง ใหสํานักงาน
ปลัดฯ ชดใชคาเสียหายใหบริษัทและ/หรือขอใหบริษัทกลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใช
คลื่นความถี่และทรัพยสินอุปกรณเครือขายเดิมตอไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ
อาจจะไมมีผลบังคับได เนื่องจากบรรดา กิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิคลื่น และภาระผูกพัน
ของบริษัทตามสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ จะตกเปนของรัฐตามบทเฉพาะกาล มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว อยางไรก็ตามบริษัทยังคงมีคดีความฟองรองกับสํานักงานปลัดฯ ที่ยังดําเนินตอไปในกระบวนการยุติธรรม
และขอเรียกรองคาเสียหายขออื่น ๆ ที่เรียกรองใหสํานักงานปลัดฯ ชดเชยคาเสียหายโดยชําระคืนเปนเงินสดรวมถึง
การชดเชยความเสียหายโดยวิธีอื่น ๆ ใหแกบริษัทยังคงมีผลทางกฎหมายอยูหากศาลมีคําพิพากษาชี้ขาดตามที่บริษัท
เรียกรอง
วันที่ 3 มีนาคม 2551 บริษัทยื่นคํารองขอตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อรวมการพิจารณาคดีหมายเลขดําที่ 1/2550
และ คดีหมายเลขดําที่ 46/2550 ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
วันที่ 7 มีนาคม 2551 บริษัทไดยื่นคํารองแตงตั้งอนุญาโตตุลาการซึ่งเปนตัวแทนของฝายบริษัททั้ง 2 คดีและไดรับ
อนุมัติแลว
ข)

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและการบันทึกบัญชีกรณีขอพิพาทระหวางบริษัทกับสํานักงานปลัดฯ
ตามที่ศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาใหเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 และจากการ
ที่มีกรณีพิพาทระหวางบริษัทและสํานักงานปลัดฯ ดังนั้นหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีพิพาทมีดังนี้
1. กรณีคาปรับในการปรับเปลี่ยนผังรายการ
บริษัทยังมิไดบันทึกบัญชีคาปรับในการปรับเปลี่ยนผังรายการดังกลาวเนื่องจากตามที่สํานักงานปลัดฯไดยื่น
ฟองคดีตอศาลปกครองกลางเปนคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 เรียกรองใหบริษัทชําระคาอนุญาตใหดําเนินการ
สวนตางดอกเบี้ยคาปรับและมูลคาทรัพยสินที่สงไมครบ และศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งใหจําหนายคดีเพื่อให
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คูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ ในคดีหมายเลขดําที่ 1/2550 จึงเปนกรณีที่บริษัทจะตองรอคํา
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและกระบวนการยุติธรรมใหเปนที่สุดกอน
2. กรณีคาสัญญาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางปที่ 9 10 และ 11 จํานวน 2,210 ลานบาท และดอกเบี้ยจายของคา
สัญญาอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวรอยละ 15
ตั้งแตไตรมาส 4/2549 บริษัทไดบันทึกสํารองเผื่อคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาทพรอม
ดอกเบี้ยรอยละ 15 นับตั้งแตวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําตัดสินเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2549 เนื่องจากบริษทั ไดยื่นเงื่อนไขชําระเงินดังกลาวโดยมีเงื่อนไขเพื่อระงับขอพิพาทมิใหมีการ
บอกเลิกสัญญาเกิดขึ้น และมีเงื่อนไขเสนอขอใหนําคาปรับและดอกเบี้ยเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการตาม
สัญญาเขารวมงานฯ ตอมาในไตรมาสที่ 1/2550 สํานักงานปลัดฯ ไดปฏิเสธที่จะรับเงื่อนไขการชําระเงินจํานวน
ดังกลาว จึงถือไดวาขอเสนอของบริษัทยังไมมีผลผูกพันทั้งสองฝาย จึงไมอาจถือไดวาบริษัทยอมรับสภาพหนี้คา
อนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป ของคาอนุญาตใหดําเนินการ
จํานวนดังกลาวแตอยางใด อีกทั้งในเวลาตอมาศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษาตัดสินจําหนายคดีหมายเลขดําที่
640/2550 ซึ่งสํานักงานปลัดฯ เรียกรองใหชําระคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางดอกเบี้ย คาปรับ และมูลคา
ทรัพยสินที่สงไมครบ เพื่อใหนําขอพิพาทเขาดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการและกระบวนการ
ยุติธรรมตามสัญญาเขารวมงานฯ
3. มูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ
มูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบจํานวน 656 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอปของมูลคาที่สง
มอบไมครบนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเงิน เนื่องจากตลอดระยะเวลาของสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ ตั้งแต
ป 2538 เปนตนมา สํานักงานปลัดฯไมเคยเรียกรองใหบริษัทชําระหนี้จํานวนดังกลาวมากอน บริษัทจึงไมมี
ภาระผูกพันในการสงมอบตามมูลคาดังกลาว อีกทั้งศาลปกครองกลางยังไดมีคําสั่งใหจําหนายคดีดังกลาวแลว
บริษัทจึงยังไมบันทึกรายการดังกลาวในงบการเงิน เนื่องจากมูลคาที่ตองสงมอบตามที่สํานักงานปลัดฯ กลาว
อางนั้นเปนเพียงประมาณการธุรกิจ (ซึ่งมีทั้งประมาณการ รายรับ รายจาย กําไร ภาษี และมูลคาทรัพยสินการ
ลงทุนเปนตน) ซึ่งขอตกลงในสัญญาอนุญาตใหดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยสินกําหนดไวแตเพียงวา
ผูเขารวมงานจะตองจัดหาทรัพยสินมาเพื่อดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ ใหครอบคลุมประชากร
รอยละ 96.72 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ โดยมิไดกําหนดเงื่อนไขมูลคาทรัพยสินที่ตองจัดหาแตประการ
ใด โดยบริษัทไดจัดหาทรัพยสินครอบคลุมจํานวนประชากรดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลวจึงไมมีหนาที่หรือภาระ
ผูกพันใด ๆ ที่ตองจัดหาทรัพยสินหรือชดใชมูลคาทรัพยสินใหแกสํานักงานปลัดฯอีกแตอยางใด
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บริษัทยังอยูระหวางรอผลการพิจารณาจากสถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดเรื่องภาระหนี้ดังกลาว ตามคดีขอ
พิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 และเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบตามคดี
หมายเลขดํา ที่ 46/2550 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลคําพิพากษาของศาลซึ่งไมอาจคาดการณผลได
อยางไรก็ตาม บริษัทไดบันทึกสํารองเผื่อคาสัญญาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน 2,891 ลานบาท และ
ดอกเบี้ยลาชาของคาอนุญาตใหดําเนินการ นับตั้งแตวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําตัดสินเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการจํานวน 1,265 ลานบาท ไวในงบการเงินนี้แลว ซึ่งเปนขาดทุนจากสํารองเผื่อดอกเบี้ยของคา
อนุญาตใหดําเนินการสวนตางสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 433 ลานบาท (2551: 433 ลานบาท)
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ก) บริษัทไดทําสัญญาวาจางที่ปรึกษาทางการเงินกับ บริษัทหลักทรัพยแหงหนึ่งเพื่อใหคําปรึกษาจัดเตรียมแผนการ
ดํ า เนิ น การเพื่ อ แก ไ ขเหตุ แ ห ง การเพิ ก ถอนหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ออกจากการจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทย โดยบริษัทจะตองจายคาบริการจากความคืบหนาของงาน ในอัตราคาบริการ 3.10 ลานบาท ตลอด
สัญญาซึ่งมีกําหนด 1 ป ตอมาในวันที่ 13 สิงหาคม 2551 บริษัทไดขยายอายุสัญญาตอไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม
2552 หรื อ วั น ประชุ ม ผู ถื อ หุ น วั น ใดวั น หนึ่ ง ที่ ถึ ง ก อ น โดยเพิ่ ม เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม จากสั ญ ญาเดิ ม ว า หากบริ ษั ท
ไมดําเนินการจัดเตรียมแผนฟนฟูกิจการ บริษัทหลักทรัพยจะคิดคาบริการตามขอบเขตงานขั้นต่ํา 1.54 ลานบาท
ข) วันที่ 27 มิถุนายน 2551 บริษัทไดทําสัญญาวาจางบริหารจัดการ กับ คณะบุคคลแหงหนึ่ง เพื่อดําเนินการ
1 จัดเตรียมแผนฟนฟูกิจการ จัดเตรียมสํานวนและหลักฐานประกอบคดีพิพาท
2 บริหารจัดการงานบัญชีและธุรกรรมการเงินตางๆ
3 บริหารจัดการงานกํากับดูแลกิจการตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4 กําหนด บริหารจัดการและดําเนินงานธุรกรรมทั่วไปภายในสํานักงาน
5 บริหารจัดการการจัดเก็บเอกสารสําคัญทั้งดานการเงินและกฎหมาย ตลอดจนดูแลรักษาทรัพยสินและอุปกรณ
6 บริหารจัดการการจัดเก็บเอกสารสําคัญทั้งดานการเงินและกฎหมาย
บริษัทจะตองจายคาบริการในอัตราที่ตกลงกันเปนรายเดือน คาบริการปละ 9.6 ลานบาท สัญญามีกําหนด 5 ป
คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยแจงลวงหนา 30 วัน
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
ค) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 บริษัทไดทําสัญญาวาจาง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง เพื่อดําเนินการ
บริหารเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตามนโยบายการลงทุนของบริษัท อายุสัญญา 1 ป ตออายุไดอีกคราวละ 1 ป โดย
อัตโนมัติ บริษัทจายคาบริหารกองทุนในอัตรารอยละ 0.09 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่คํานวณได
เปนรายวัน การชําระคาธรรมเนียม บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม จะหักจากกองทุนเปนรายไตรมาส ภายใน
15 หลังจากวันสิ้นไตรมาส คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยแจงลวงหนา 60 วัน
ง) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 บริษัทไดทําสัญญาวาจาง ธนาคารแหงหนึ่ง เพื่อดําเนินการรับฝากทรัพยสิน ที่ไดมาจาก
การลงทุนในตราสารหนี้ อายุสัญญา 1 ป ตออายุไดอีกคราวละ 1 ป โดยอัตโนมัติ บริษัทฯ จายคาบริการรับฝาก
ทรัพยสิน ในอัตรารอยละ 0.02 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันทําการสุดทายของสัปดาหและทุกวันสุดทาย
ของเดือน โดยคํานวณเปนรายสัปดาห การชําระคาธรรมเนียม ธนาคาร จะหักจากกองทุนเปนรายไตรมาส ภายใน
10 หลังจากวันสิ้นไตรมาส คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยแจงลวงหนา 60 วัน
จ) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 บริษัทไดทําสัญญาวาจางที่ปรึกษากฏหมายกับ คณะบุคคลแหงหนึ่งเพื่อใชในงานบริการ
ใหคําปรึกษาและดําเนินงานดานกฏหมาย โดยบริษัทจะตองจายคาบริการในอัตราที่ตกลงกันเปนรายเดือน สัญญามี
กําหนด 1 ป คาบริการปละ 3.36 ลานบาทตอป คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยแจงลวงหนา 7 วัน
20

มาตรฐานการบัญชีไทยทีย่ ังไมไดใช
กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันที่รายงาน เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช
มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการบัญชี/
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน (ฉบับ 47 เดิม)
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บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
21

การจัดประเภทรายการใหม
รายการในงบการเงินของป 2551 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 2552
ดังนี้
2551
งบการเงินรวม
กอนจัด
ประเภท
ใหม
งบดุล
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาว
เจาหนี้การคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจาก
หลักทรัพยเผือ่ ขาย

จัดประเภท
ใหม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจัด
กอนจัด
หลังจัด
ประเภท
ประเภท จัดประเภท
ประเภท
ใหม
ใหม
ใหม
ใหม
(พันบาท)

639,345
79,281
10,013
388,064
(489)
(69)

(700)
398,730
(5,426)
(388,064)
489
(489)

638,645
478,011
4,587
(558)

634,789
79,281
10,050
388,064
(489)
(69)

(700)
398,730
(5,426)
(388,064)
489
(489)

634,089
478,011
4,624
(558)

(26)

(4,540)
-

(4,566)

(26)

(4,540)
-

(4,566)

การจัดประเภทรายการใหมนี้เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง
กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เนื่องจากกรรมการ เห็นวามีความ
เหมาะสมกับธุรกิจของกลุมกิจการมากกวา
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