หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2550
บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 20 มีนาคม 2550
เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุม Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 9
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรุณานําหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
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สิ่งที่สงมาดวย 2
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3 และ 4

วาระที่ 3
รับทราบความคืบหนาของขอพิพาทระหวาง บริษัทฯ กับ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ลําดับเหตุการณสําคัญและการดําเนินการอันเกี่ยวกับคดีพิพาทและผลในเรื่องคดีนี้นับจากการประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที 1/ 2549 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549
29 ธันวาคม 2549
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/ 2549 ไอทีวี ไดเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบความคืบหนาของ
ขอพิพาทระหวาง บริษัทฯ กับ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ พิจารณาอนุมัติแนวทางการดําเนินการ
ของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการในเรื่องขอพิพาท
3 มกราคม 2550
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ที่ใหบริษัทฯ ดําเนินการเจรจาแกปญหากับ สปน. บริษัทฯ ไดมี
หนังสือถึง สปน. เสนอแนวทางและทางเลือกตางๆ เพื่อแกปญหาของบริษัทฯ พรอมทั้งรองขอให สปน. จัด
ประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมโดยเร็วตอไป สปน. ไดระบุผานสื่อมวลชนวาจะกําหนดวันประชุม
คณะกรรมการประสานงานการดําเนินการตามสัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานีโทรทัศนระบบยูเอชเอฟ
ในสัปดาหถัดไป บริษัทฯ ไดมีหนังสือแจงไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งระบุ
วา ในกรณีที่บริษัทฯ และ สปน. ไมสามารถตกลงกันหาแนวทางในการแกปญหาได และบริษัทฯ ยังไมสามารถ
หาเงินมาชําระหนี้ไดภายในเวลาที่กําหนดจะทําให สปน. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเขารวมงานและดําเนินการ
สถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยูเอชเอฟได
4 มกราคม 2550
บริษัทฯ ไดยนื่ คําเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ เกี่ยวกับขอเรียกรองของ สปน. เรื่องดอกเบี้ยในคา
สัมปทานสวนตางและคาปรับจากการปรับผังรายการ โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการไดรับคําเสนอขอพิพาทของ
บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ไวเปนขอพิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 ระหวางบริษัทฯ กับ สปน. แลว
12 มกราคม 2550
สถาบันอนุญาโตตุลาการไดจัดสงสําเนาคําเสนอขอพิพาทไปยัง สปน. เพื่อใหจัดทําคําคัดคานคําเสนอขอ
พิพาทภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับสําเนาคําเสนอขอพิพาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไดดําเนินการติดตามและแจง
ความคืบหนาของคดีดังกลาวใหทราบเปนระยะตอไป ซึ่งตอมา สปน.ไดมหี นังสือถึงสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ปฏิเสธที่จะไมเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

2

19 มกราคม 2550
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 มีการติดตามความคืบหนาแนวทาง
ที่คณะกรรมการไดนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 และแจง
ใหแกผูถือหุนทราบผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพย วาตามที่ไดมีมติใหคณะกรรมการบริหารดําเนินการ
จัดหาเงินเพิ่มเติมเพื่อชําระหนี้คาสัมปทานสวนตาง จํานวน 2,210 ลานบาท โดยการกูยืม หรือ เพิ่มทุนตามแต
ความเปนไปไดนั้น คณะกรรมการบริหารยังไมประสบความสําเร็จในการขอกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมทั้ง
ไดรับทราบความเห็นของผูเชี่ยวชาญในตลาดทุนเกี่ยวกับความเปนไปไดในการระดมทุนผานตลาดทุนโดยการ
ออกหุนเพิ่มทุนเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการออกหุนเพิ่มทุนเสนอขายผูถือหุนเดิม
ทุกราย (Right Offering) วายังไมสามารถดําเนินการไดในขณะนี้ เนื่องจากปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ คือความไม
แนนอนของจํานวนเงินคาปรับจากการปรับผังรายการจํานวนเกือบหนึ่งแสนลานบาท ซึ่งไมมีธุรกิจใดสามารถ
ดําเนินกิจการตอไปได อยางไรก็ดี บริษัทฯ อยูระหวางการติดตอหาแหลงเงินจากแหลงอื่นเพิ่มเติมและเจรจากับ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางชําระหนี้ดังกลาวอยู
อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะดําเนินการแกปญหาของบริษัทฯ อยางสุดความสามารถ โดยคณะกรรมการจะมีการ
ประชุมกันทุกสัปดาห ซึ่งบริษทั ฯจะรายงานความคืบหนาใหทราบเปนระยะๆ ตอไป
24 มกราคม 2550
บริษัทฯ
นําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาการชําระคาสัมปทานสวนตาง
ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานการดําเนินการตามสัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุและโทรทัศน ระบบ UHF โดยมี
ปลัด สปน. เปนประธานที่ประชุม สาระสําคัญดังตอไปนี้
บริษัทฯ ไดแจงวาสถานะการเงินของบริษัทฯ ปจจุบันมีเงินสดในมือประมาณ 1,300 ลานบาท ไมเพียงพอตอ
การชําระหนี้ และบริษัทฯยังไมประสบความสําเร็จในการขอกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมทั้งยังไมสามารถ
ดําเนินการระดมทุนผานตลาดทุน โดยการออกหุนเพิ่มทุนเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป (Public Offering)
หรือ การออกหุนเพิ่มทุนเสนอขายผูถือหุนเดิมทุกราย (Right Offering) ไดในขณะนี้ เนื่องจากปจจัยเสี่ยงที่
สําคัญ คือความไมแนนอนของจํานวนเงินคาปรับจากการปรับผังรายการจํานวนเกือบหนึ่งแสนลานบาท ซึ่งไมมี
ธุรกิจใดสามารถดําเนินกิจการตอไปได อยางไรก็ดี บริษทั ฯ อยูระหวางการติดตอหาแหลงเงินจากแหลงอื่น
เพิ่มเติมและเจรจากับ สปน. เกี่ยวกับแนวทางชําระหนี้ดังกลาวอยู โดยไดเสนอขอให สปน. พิจารณาขอเสนอ
ของบริษัทฯ ในการแกไขปญหาการชําระคาสัมปทานสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท 5 แนวทาง พรอม เหตุผล
ขอดี ขอเสีย ของแตละแนวทาง ดังนี้
1. บริษัทฯ ขอเสนอใหแปลงหนี้คาสัมปทานสวนตางดังกลาวเปนทุน โดยบริษัทฯ ชําระหนีด้ วยการออกหุน
ใหม 1,500 ลานหุน ราคาหุนละ 1 บาท และชําระเปนเงินสด 710 ลานบาท ซึ่งจะทําให สปน. เปนผูถือหุน
ใหญของบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 55.4% ของหุนทั้งหมดที่ชําระแลว ซึ่งในแนวทางนี้ ภาระหนี้สินจํานวน
2,210 ลานบาท จะหมดสิ้นไป การดําเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ก็จะมีความมั่นคงยิ่งขึ้น อันจะเปน
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ผลดีกับผูถือหุนรายยอยและพนักงานไอทีวี ทั้งนี้ หาก สปน.เห็นชอบกับแนวทางนี้ บริษัทฯ จะตอง
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติตอ ไป
2. ไดมีบริษัทเอกชนไทยบางกลุมมีความประสงคขอเขามาถือหุนบริษัทฯ (ไอทีวี) โดยจะขอซื้อหุนของบริษทั ฯ
(ไอทีวี) ที่บริษทั ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) ถือครองอยูทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ และผูถือหุนรายใหมที่
เขามาบริหาร จะเปนผูรับผิดชอบเจรจาภาระหนี้สินและขอพิพาทตางๆ กับ สปน.ตอไป ในการนี้บริษทั ฯ
จะสามารถดําเนินธุรกิจตามสัญญาเขารวมงานฯตอไปได ซึ่งจะไมมผี ลกระทบตอผูถือหุนรายยอยและ
พนักงานไอทีวีแตประการใด
สําหรับแนวทางเลือกนี้ขึ้นอยูกับการอนุมัติของคณะกรรมการและหรือที่
ประชุมผูถอื หุนของบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน ) และผลการเจรจากับผูลงทุนรายใหม
3. เสนอใหหนวยงานของรัฐบาลรับซื้อหุนของบริษัทฯ (ไอทีวี) จาก บริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ทั้งหมด โดยมีสัดสวน 52.9% ของหุนทั้งหมดที่ชําระแลว หรือ จํานวน 638 ลานหุน ซึ่งกรณีนี้รัฐบาลตอง
จัดหางบประมาณจํานวนหนึ่งสําหรับการเขาซื้อหุนและการดําเนินกิจการตอจากนี้
4. บริษัทฯ เสนอขอชําระหนี้คาสัมปทานสวนตางบางสวนจํานวน 1,000 ลานบาท ที่เหลืออีก 1,210 ลาน
บาท บริษัทฯ ขอผอนชําระภายใน 5 ป โดยบริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการจัดทํารายละเอียดประกอบ
แนวทางขอเสนอนี้ให สปน. พิจารณา ตอไป
อนึ่งแนวทางทั้ง 4 ขอที่บริษทั ฯ เสนอตอ สปน. พิจารณานี้ บริษัทฯ มีเจตนารมณที่จะแกปญหาที่เกิดขึ้นโดย
มิใหเกิดความเสียหายกับผูถือหุนรายยอย พนักงาน ผูผลิตรายการ คูคา ผูช มรายการ และบริษัทฯ ไดพยายาม
ที่จะรักษาสถานีไอทีวีใหสามารถทําหนาที่สื่อมวลชนที่เปนพึ่งของสังคมตอไป อยางไรก็ดี ในอนาคต หากมี
เหตุการณหรือปจจัยตางๆ ทีท่ ําให ไอทีวี ไมสามารถหาเงินมาชําระหนี้ไดภายในเวลาที่ สปน. กําหนด สปน. มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ได (แนวทางที่ 5)

1 กุมภาพันธ 2550
บริษัทฯ ไดรับหนังสือจาก สปน. ลงวันที่ 31 มกราคม 2550 แจงเตือนใหบริษัทฯ ชําระหนี้ โดยใหบริษัทฯ ชําระ
คาตอบแทนสวนตางปที่ 9 ถึงปที่ 11 จํานวน 2,210 ลานบาท และดอกเบี้ย จากคาตอบแทนสวนตางดังกลาว
ในอัตรารอยละ 15 ตอป พรอมทั้งใหชําระคาปรับจากการปรับผังรายการ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่
13 ธันวาคม 2549 จํานวน 97,760 ลานบาท รวมยอดเงินที่ตองชําระใหสปน. ทั้งสิ้นกวาหนึ่งแสนลานบาทโดย
สปน. ไดกําหนดใหชําระหนี้ดังกลาวภายใน 30 วัน นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับหนังสือแจง ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม
ชําระหนี้จํานวนดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด สปน. จะดําเนินการตามขอกําหนดในสัญญาเขารวมงานฯ และ
ขอกฎหมายตอไป
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2 กุมภาพันธ 2550
คณะกรรมการบริษัทไดประชุมติดตามความคืบหนาและมีมติใหบริษัทฯ มีหนังสือรองขอความเปนธรรมตอ
นายกรัฐมนตรี และบริษัทฯ ไดสงหนังสือดังกลาวในวันเดียวกัน มีสาระสําคัญดังนี้
1. บริษัทฯ ขอใหการชําระหนี้ครั้งนี้จํากัดอยูเพียงคาตอบแทนสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ
อยูระหวางดําเนินการจัดหาเงินมาชําระหนี้ดังกลาว
2. ในสวนของดอกเบี้ยและคาปรับจํานวนประมาณหนึ่งแสนลานบาท ซึ่งเปนเรื่องที่คูสัญญามีความเห็น
แตกตางกันอยางมีสาระสําคัญในการตีความขอสัญญาและเปนขอพิพาทอยูในกระบวนพิจารณาวินจิ ฉัย
ชี้ขาดโดยคณะอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ จึงใครขอใหการชําระดอกเบี้ยและคาปรับดังกลาว (ถามี)
เปนไปตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของกระบวนการยุติธรรม
3. การที่ สปน. ไดมีหนังสือแจงใหบริษัทชําระหนี้คาตอบแทน ดอกเบี้ย และคาปรับ เปนจํานวนรวมกันทั้งสิ้น
กวาหนึ่งแสนลานบาท ภายใน 30 วัน นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับหนังสือของสปน. นั้นมีผลกระทบตอการ
หาแหลงเงินกูและหรือแหลงเงินทุนของบริษัทฯ อยางรุนแรง ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ ไมสามารถหาเงินได
ดังนั้น
บริษัทฯ จึงไดขอเรียกรองใหเปลี่ยนกําหนดวันชําระหนี้คาตอบแทนสวนตางจํานวน 2,210
ลานบาท เปนชําระภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติขอเรียกรองขอความเปนธรรมดังกลาวแลว
13 กุมภาพันธ 2550
สปน. สงหนังสือมายังบริษัทฯ เพื่อยืนยันใหบริษัทฯ ชําระหนี้คาสัมปทานสวนตาง คาปรับจากการปรับผัง
รายการ และคาดอกเบี้ยในคาสัมปทานสวนตาง จํานวนกวาแสนลานบาท ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2550 หาก
ไมชําระหนี้จาํ นวนดังกลาวภายในเวลาที่กําหนด สปน. จะใชสิทธิตามสัญญาเขารวมงานฯ ตอไป
19 กุมภาพันธ 2550
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 มีมติอนุมัติเรียกประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 20 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 น. เพือ่ รับทราบความคืบหนาของขอพิพาท และ
พิจารณาอนุมตั ิแนวทางทางการดําเนินการของบริษัทฯ ในเรื่องขอพิพาทที่บริษัทฯ มีกับ สปน. และมอบหมาย
ใหคณะกรรมการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด
20 กุมภาพันธ 2550
บริษัทฯ ไดยนื่ คํารองขอใหศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวตอศาล
ปกครองกลาง (ศาลฯ) พรอมทั้งยื่นคํารองอีก 1 ฉบับ ขอใหศาลฯ พิจารณาเปนกรณีฉุกเฉินดวย ใน 2 ประเด็น
ดังนี้
1) ขอศาลฯ มีคําสั่งระงับการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯของ สปน. ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมิไดชําระ
คาปรับจากการปรับผังรายการ (คาปรับฯ) และดอกเบี้ยในคาสัมปทานสวนตาง (ดอกเบี้ยฯ) จํานวน
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ประมาณ 1 แสนลานบาท จนกวาคณะอนุญาโตตุลาการจะไดมีคําชี้ขาดและขอพิพาทดังกลาวถึงที่สุด
ตามกฎหมาย
ทั้งนี้เนื่องจากการเรียกรองใหบริษัทฯ ชําระหนี้ดังกลาว เปนการเรียกรองที่ไมเปนธรรม ผิดเงื่อนไขสัญญาฯ
และขอกฎหมาย ดังนั้นสปน.จึงไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฯ ได ดวยเหตุผลดังนี้
1.1. บริษัทฯ มิไดเปนลูกหนี้คาปรับฯ และ ดอกเบีย้ ฯจํานวนประมาณหนึ่งแสนลานบาท ดังกลาว เพราะ
การดําเนินการของบริษัทฯ เปนการดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญาฯ และเปนการปฏิบัติตาม
คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ จึงไมพึงตองเสียคาปรับฯและดอกเบี้ยฯ แตอยางใด
และหากตองชําระคาปรับฯ บริษัทฯ ก็คิดคํานวณคาปรับฯตามสัญญาฯ ขอ 11 ไดในจํานวนเพียง
ไมเกิน 300 ลานบาท (วันละ 274,000 บาท) มิใช 97,760 ลานบาท (วันละ 100 ลานบาท) อยางที่
สปน. คิดคํานวณ
1.2. ในเมื่อทั้งสปน. และบริษัทฯ มีความเห็นที่แตกตางกันในสาระสําคัญของเงื่อนไขสัญญา ขอ 11 และ
ไมสามารถตกลงกันได ตามสัญญาฯขอ 15 ระบุวา ใหคูสัญญาทั้งสองฝายนําขอพิพาทเขาสู
กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดตอไป
1.3. จํานวนหนี้คาปรับฯ และดอกเบี้ยฯ ยังไมเคยมีศาลหรือหนวยงานยุติธรรมใดพิจารณาตัดสินวาควร
มีหรือไมและคิดคํานวณเปนจํานวนเงินเทาใด จึงยังไมเปนยอดหนี้สินที่ถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้น
ตามที่มีคํากลาวอางที่วาศาลฯ ไดพิพากษาตัดสินเรื่องคาปรับแลวจึงไมถูกตอง
1.4. ศาลปกครองสูงสุด ไดระบุไวใน ขาวศาลปกครอง ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 วา “ประเด็น
เกี่ยวกับคาปรับฯ ไมใชประเด็นพิพาทที่เขาสูการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คําพิพากษา
ของศาลปกครองจึงไมเกี่ยวของกับคาปรับตามที่เปนขาว....การที่บริษัทฯ จะเสียคาปรับหรือไม
อยางไรนั้น.....คูสัญญาตองวากลาวกันเอง หากตกลงกันไมไดตองเสนอขอพิพาทตามวิธีการที่ระบุ
ไวในสัญญาฯ ”
1.5. บริษัทฯ ไดยื่นคําเสนอขอพิพาทเรื่องคาปรับฯ และดอกเบี้ยฯ ดังกลาวตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งไดรับพิจารณาขอพิพาทของบริษัทฯ แลวเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 เปนขอพิพาทหมายเลขดําที่
1/2550 และปจจุบันอยูในขั้นตอนพิจารณาตามกระบวนการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
2) ขอศาลมีคําสั่งกําหนดระยะเวลาเพื่อใหบริษทั ฯ ชําระคาตอบแทนสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท ใหแก
สปน. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่งในเรื่องนี้
ทั้งนี้ เนื่องจาก การที่ สปน. เรียกรองใหบริษัทฯชําระหนี้ โดยนําภาระหนี้คาปรับฯและดอกเบี้ยในคา
สั ม ปทานส ว นต า งจํ า นวนมหาศาลถึ ง หนึ่ ง แสนล า นบาทดั ง กล า วมาเกี่ ย วพั น รวมกั น กั บ ค า สั ม ปทาน
สวนตาง 2,210 ลานบาทภายในกําหนดเวลา 45 วันและขยายเวลาตออีก 30 วัน เปนการปดกั้นโอกาสใน
การจัดหาเงินของบริษัทฯ เพราะไมมีแหลงเงินทุนใดๆ จะสามารถใหการสนับสนุนเงินทุนที่ไมสมเหตุผล
ในทางธุรกิจดังกลาวใหแกบริษัทฯ ได ชวงระยะเวลาที่ผานมาจึงเปนชวงที่สูญเปลา ไมสามารถหาเงินทุน
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ใดๆ ได อยางไรก็ตามในการที่บริษัทฯ จะดําเนินการหาเงิน 2,210 ลานบาทมาชําระใหแกสปน.ในครั้งนี้
บริษัทฯ จําเปนตองใชเวลา 30 วัน
21 กุมภาพันธ 2550
ศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งไมรับคําขอกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวและ
คํารองขอไตสวนฉุกเฉินที่บริษัทฯ ไดยื่นตอศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 ซึ่งตามขอ 76
วรรคสองของระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2543 คําสั่งศาลดังกลาวใหถือเปนที่สุด และไมสามารถอุทธรณคําสั่งดังกลาวได
27 กุมภาพันธ 2550
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุญาตใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (“สปน.”) บอกเลิกสัญญา
สัมปทานกับบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หากบริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้คาสัมปทานสวนตาง
พรอมดอกเบี้ยและคาปรับจํานวนประมาณ 100,000 ลานบาท ไดภายในวันที่ 6 มีนาคม 2550
28 กุมภาพันธ 2550
บริษัทฯ ชี้แจงตอตลาดหลักทรัพย วาบริษัทฯ ไดดําเนินการทุกวิถีทางตามสิทธิในสัญญาและกฎหมายเทาที่จะ
ทําไดจนถึงที่สุด โดยบริษัทฯไดเสนอขอใหสปน. พิจารณาขอเสนอของบริษัทฯ ในการแกไขปญหา มีหนังสือ
รองขอความเปนธรรมตอนายกรัฐมนตรีดังที่ไดมีการแจงตอนักลงทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ มาโดยตลอด
รวมถึงการยื่น คํารองขอใหศาลปกครองกํ าหนดมาตรการคุมครองชั่ว คราว ซึ่งศาลปกครองกลางมีคําสั่ ง
ไมรับคํารองและใหถือเปนที่สุด ไมสามารถอุทธรณคําสั่งดังกลาวได จึงขึ้นอยูกับมติของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
หาก สปน. ยังยืนยันใหบริษัทชําระหนี้ดังกลาวขางตนรวมจํานวนประมาณ 100,000 ลานบาท ภายใน 6
มีนาคม 2550 ที่จะถึงนี้นั้น บริษัทคงไมสามารถหาแหลงเงินมาชําระหนี้ดังกลาวได
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาสัมปทานซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมาย จะสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถ
ออกอากาศตอไปไดเนื่องจากไมมีใบอนุญาตประกอบกิจการแลว และบริษัทฯ จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 น. เพื่อหารือถึง
แนวทางในการดําเนินงานของบริษัทฯตอไป
6 มีนาคม 2550
คณะรัฐมนตรีมมี ติใหสถานีโทรทัศนไอทีวียุติการออกอากาศเปนการชั่วคราวโดยจะออกอากาศไดถึงเวลา 24.00 น.
ของวันที่ 7 มีนาคม 2550 เทานั้น ภายหลังที่ สปน. บอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ กับ บริษทั ฯ แลว
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7 มีนาคม 2550
1. สปน. ไดสงหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ และใหบริษัทฯ ดําเนินการชําระหนี้ตางๆ ที่คางชําระ
และสงมอบทรัพยสินที่บริษัทฯ มีไวใชในการดําเนินกิจการตามสัญญาเขารวมงานฯ คืนให สปน.
2. บริษัทฯ ไดมหี นังสือบอกเลิกสัญญาทุกประเภทที่บริษัทฯ ไดทําไวกับคูค า รวมถึงกําหนดการเลิกจาง
พนักงานและจายคาชดเชยตามกฎหมายตอไป
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิแนวทางการดําเนินงานการของบริษัทฯ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถ ือหุนพิจารณาอนุมัติแนวทางการดําเนินงานของบริษัท
รองรับการที่บริษัทถูกบอกเลิกสัญญารวมการงานฯ ดังนี้

เพื่อ

4.1 เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติระงับการดําเนินการทางการคาทุกประเภทและบอกเลิกสัญญาทาง
การคาและเลิกสัญญาวาจางพนักงาน
4.2 เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวาจางบริษทั ฯ รับทํางานดานระบบงานบัญชี วางบิล เก็บเงิน ยื่นภาษี
และ จัดทําเอกสารกฎหมายและงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการบริษัทฯ ประชุมบอรด ประชุม
ผูถือหุน บริษทั จัดการการปฏิบัติตามสัญญาตางๆ รวมถึงการจดทะเบียนใดๆ กับสวนราชการ และ
ดําเนินการดานคดีของบริษัทฯ ที่ยังคงมีตอไปหลังวันที่ 8 มีนาคม2550 โดยมีวงเงินคาใชจายไมเกิน 6
ลานบาทตอป โดยมีอายุสัญญาเบื้องตน 6 เดือนและสามารถตอไดอีก 6 เดือนโดยมีเงื่อนไขในการชําระ
เงินลวงหนา 6 เดือนแรกหลังจากวันที่ลงนามในสัญญา
4.3 ตามที่บริษัทมีหนาที่ตองดูแลทรัพยสินและเอกสารทะเบียนทรัพยสินกอนที่สปน. จะเขามาครอบครอง
ดําเนินการตอ คณะกรรมการจึงเห็นวาเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิวาจางบุคคลากรที่เกี่ยวของกับ
การสงมอบและดูแลทรัพยสินเพราะบริษัทมีทรัพยสินอยูจํานวนมาก มี 52 สถานี และอยูในหลาย
จังหวัด ซึ่งตองใชบุคคลากรรวมทั้งหมด 92 ทาน ประกอบดวยพนักงานรักษาความปลอดภัย ในวงเงิน
รวมประมาณ 4,500,000 บาท โดยคิดจากคาใชจา ยรายวันวันละ 60,000 บาท รวมเวลาประมาณ 75
วัน
4.4 เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เรื่องการซือ้ และ/หรือ จัดทําประกันภัย ทรัพยสินทุกประเภท เพื่อให
เปนไปตามเงื่อนไขของสัญญารวมการงาน รวมถึงการซือ้ และ/หรือ จัดทําประกันภัยตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการเห็นสมควร
4.5 เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ว า จ า งสํ า นั ก งานกฎหมาย เพื่ อ ดํ า เนิ น คดี ข องบริ ษั ท ในชั้ น
อนุญาโตตุลาการและชั้นศาล
4.6 เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการยายที่ทําการบริษัทไปที่ ชั้น 8 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 หลังจาก
การถูกบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ และขออนุมัติใหสามารถสั่งซื้ออุปกรณสํานักงานตางๆ และอนุมัติ
คาใชจา ยทั่วไปในการดําเนินงานของบริษัทตามความจําเปน ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บเอกสารสําคัญของ
บริษัทฯ ไวในที่ปลอดภัย
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สิ่งที่สงมาดวย 4

ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน
1. การปดสมุดทะเบียน
ขอ 12. ในระหวาง 21 วันกอนวันประชุมผูถ ือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได
โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวา 14
วันกอนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนโอนหุน
2. การเรียกการประชุม
ขอ 29. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับ
แตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากนี้ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดตามที่เห็นสมควร
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือผูถือหุน
ไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จะเขาชื่อ
กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลใน
การขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือ
หุนภายใน 1 เดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวา
เปนเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการ
ในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคํา
บอกกลาวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันและตองกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วันดวย
3. การมอบฉันทะ
ขอ 32. ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน
แทนกันก็ได โดยทําเปนหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดและใหผูรับมอบฉันทะยื่นตอประธานกรรมการ
หรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขารวมประชุม
4. องคประชุม
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25
คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
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ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใดเมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ
ใหการประชุมเปนอันระงับไป
แตถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ให
นัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม
ขอ 34. ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมผูถือหุน ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม อ ยู ใ นที่
ประชุมหรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ได
ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่
ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
5. คะแนนเสียง
ขอ 35. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุม ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของ
บริษัทวาดวยการประชุม และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่
ประชุมจะมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ
ขอ 36. เวนแตในกรณีที่ขอบังคับนี้หรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่
ประชุมผูถือหุน ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนใหนับ
1 หุนเปน 1 เสียง ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะไดลงมติผูนั้นไมมีสิทธิจะออกเสียง
ลงคะแนนดวยในขอนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนนถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเปนเสียงชี้ขาด
แตทั้งนี้ ในกรณีดังจะกลาวตอไปนี้ ใหถือเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายให บุ ค คลอื่ น เข า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน

ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 1/2550
บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)
วันที่ 20 มีนาคม 2550
ผูถือหุน
บมจ. ไอทีวี
มาดวยตนเอง

ผูไดรับมอบฉันทะ

โตะลงทะเบียน
มาดวยตนเอง
(เริ่ม 12.00 น.)

โตะลงทะเบียนผูรับมอบฉันทะ
(เริ่ม 12.00 น.)
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอมบัตร
ประจําตัวผูมอบและผูรับมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจําตัว
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เขาหองประชุม
ประธานเปดประชุม
(เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ
กรณีที่มีผูตองการคัดคานหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน
(สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง)
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคัดคาน
หรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน
ประธานกลาวสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม

* กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งทีส่ งมาดวย 5

แผนที่ตั้ง อาคารชินวัตรทาวเวอร 3
ผูมาติดตอสามารถเขาได 2 ทาง
1. ถนนวิภาวดีรังสิต กอนถึงฐานเศรษฐกิจ
2. ซอยพหลโยธิน 21

หอง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท 02-949-2000

รถเมลที่ผานถนนวิภาวดีรังสิต ไดแก สาย 3, 29, 52, ปอ.10, ปอ.29
รถเมลที่ผานถนนพหลโยธิน ไดแก สาย 27, 39, 59, ปอ.39

