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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เคยประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ แหงแรก ของประเทศ
ไทย ภายใตชื่อ “สถานีโทรทัศนไอทีวี (ITV)” (สถานีฯ) โดยบริษัทฯ ไดรับสัญญาสัมปทานลักษณะ สราง-โอน-ดําเนินงาน จาก
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เปนระยะเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 โดยบริษัทฯ จะตองจาย
ผลประโยชนตอบแทนแก สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในอัตราที่ระบุไวในสัญญาสัมปทานเปนรอยละของรายได
ทั้งหมดของบริษัทฯ หรือเปนจํานวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้น 25,200 ลานบาท ตลอดอายุสัมปทาน
กอนวันที่ 8 มีนาคม 2550 บริษัทฯ เปนผูดําเนินการผลิตและจัดหารายการ ขาย และใหเชาเวลาโฆษณา และแพร
ภาพ สงสัญญาณออกอากาศครอบคลุมจํานวนประชากรที่สามารถรับชมไดประมาณรอยละ 98 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ
ไทย ผานสถานีเครือขายทั่วประเทศรวม 52 สถานี ดวยระบบสงสัญญาณที่มีเทคโนโลยีระบบดิจิตอล ที่ทันสมัยใหความคมชัด
ทั้งภาพและเสียง บริษัทฯ มีความโดดเดนในการเปนสถานีขาวชั้นแนวหนาของเมืองไทยที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางใน
ความนาเชื่อถือของการนําเสนอขาวที่ถูกตอง รวดเร็ว และเจาะลึก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดนําเสนอรายการละครชวงเย็น
สําหรับเด็กซึ่งประสบความสําเร็จติดตอกันมาเปนเวลากวา 3 ป ในสวนของรายการอื่นๆ ดานสาระความรูและรายการบันเทิง
ตางๆ ของสถานีฯ ก็ยังคงความโดดเดนในดานเนื้อหาที่มีคุณภาพและรูปแบบของรายการที่นําเสนอและแตกตางจากรายการ
บันเทิงของสถานีอื่นๆ ทําใหสถานียังคงรักษาอันดับความนิยม (TV Rating) เปนอันดับ 3 ในป 2549 โดยมีคาเฉลี่ยของ
Rating ในชวงไพรมไทม (18.00-22.30 น.) เทากับ 3.16 เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่ได 2.85 โดยเพิ่มขึ้น รอยละ11
ผลประกอบการ ป 2550 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ 2,721 ลานบาทเมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิป 2549
1,783 ลานบาท บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 53 จากปกอน สาเหตุสําคัญ มาจากการถูกบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ
ในวันที่ 7 มีนาคม 2550 ทําใหบริษัทฯไมมีรายไดจากการประกอบกิจการสถานีโทรทัศน ภายหลังจากวันที่ 7 มีนาคม 2550 เปนตน
มา โดยบริษัทฯมี รายไดในป 2550 ตามงบการเงินรวม จํานวนเพียง 352 ลานบาท ลดลงจากปกอน ที่มีรายไดรวมเทากับ 2,159
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 84 จากรายไดปกอน อีกทั้ง ในไตรมาส แรกของป 2550 ภายหลังถูกบอกเลิกสัญญาเขารวมงาน บริษัท
ฯยังจําเปนตองบันทึกบัญชีขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ใชในการดําเนินกิจการสถานีโทรทัศนจํานวน 1,962 ลานบาท ไว
ในบัญชีรายจายของบริษัท ถึงแมวาภาระหนี้ดังกลาวจะยังมีขอโตแยงอยูและกระบวนการยุติธรรมยังไมถึงที่สุดก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานทางบัญชีสากลที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
โดยนับแตวันที่คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมีผลบังคับคือ วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เปนตนมา สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือแจงใหบริษัทฯดําเนินการชําระหนี้คาสัมปทานสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาทคาดอกเบี้ย
ของคาสัมปทานสวนตาง และคาปรับจํานวนประมาณ 97,760 ลานบาท ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2550 มิฉะนั้น สํานักงาน
ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี จะดํ า เนิ น การตามสั ญ ญาและกฎหมาย ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ พยายามเจรจากับ สํ า นั กงานปลั ดสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ในเรื่องนี้มาโดยตลอดวาในสวนของภาระหนี้คาดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนตางและคาปรับจํานวนประมาณ
97,760 ลานบาท นั้น บริษัทฯ มีความเห็นไมตรงกันกับ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งวิธีการคํานวณและจํานวนภาระ
หนี้ที่แตกตางกันอยางมากและการเรียกรองหนี้สินดังกลาวไมเปนธรรมกับบริษัทฯ จากความไมชัดเจนของภาระหนี้สินจํานวน
มหาศาลดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทฯ ประสบปญหาในการจัดหาแหลงเงินกูหรือแหลงเงินทุนใดๆ เพื่อมาใหการสนับสนุนในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการชําระหนี้คาสัมปทานสวนตาง บริษัทฯ ไดขอใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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พิจารณาแนวทางแกไขปญหาในหลายๆ แนวทาง รวมทั้งไดยื่นขอเสนอขอประนีประนอมโดยเสนอที่จะชําระคาสัมปทานสวน
ตาง 2,210 ลานบาท สวนดอกเบี้ยและคาปรับใหดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไวในสัญญาฯ แตก็
ไดรับการปฏิเสธ บริษัทฯ จึงได ทําหนังสือขอความเปนธรรมจากนายกรัฐมนตรี และนอกจากนี้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550
บริษัทฯ ยังไดยื่นคํารองตอศาลปกครองกลางเพื่อขอใหศาลกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวและรองขอใหศาลพิจารณาไต
สวนเปนกรณีฉุกเฉิน เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งระงับการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาสัมปทานของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
จนกวาคณะอนุญาโตตุลาการจะมีคําชี้ขาดในกรณีคาปรับและดอกเบี้ย แตตอมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 ศาลได
พิจารณาแลวมีคําสั่งยกคํารองขอคุมครองชั่วคราวที่บริษัทฯ ไดยื่นไปขางตน
ตอมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี บอก
เลิกสัญญาสัมปทานกับบริษัทฯ ได หากบริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้คาสัมปทานสวนตางและคาปรับและดอกเบี้ยรวมแสน
ลานกวาบาทดังกลาวได ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2550
วันที่ 6 มีนาคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติใหสถานีโทรทัศนไอทีวี ยุติการออกอากาศ โดยจะออกอากาศไดถึงเวลา
24.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2550 และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือลงวันที่ 7 มีนาคม 2550 บอกเลิก
สัญญาเขารวมงานฯ และแจงใหบริษัทฯ ดําเนินการชําระหนี้ และสงมอบทรัพยสินที่บริษัทฯ มีไวใชในการดําเนินกิจการตาม
สัญญาเขารวมงานฯ คืนให สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายในเวลาที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด ซึ่ง
การบอกเลิกสัญญาสัมปทานดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทฯ จําเปนตองหยุดดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศนไอทีวีนับแตนั้นมา
ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนมา สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหกรมประชาสัมพันธเขายึด
ครองทรัพยสินและคลื่นความถี่ยูเอชเอฟซึ่งบริษัทฯเคยใชงานอยูเดิมและเขาดําเนินการบริหารกิจการสถานีโทรทัศนภายใตชื่อ
“สถานีทีไอทีวี (TITV)“ปจจุบันสถานีดังกลาวอยูระหวางแปรรูปกิจการไปเปน ”ทีวีสาธารณะ” ภายใตพระราชบัญญัติองคการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (“พรบ.ทีวีสาธารณะ”) ซึ่งมีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลวตั้งแตวันที่ 15
มกราคม 2551 ซึ่งพรบ.ทีวีสาธารณะดังกลาวจะมีผลใหคณะอนุญาโตตุลาการ และ/หรือ ศาลปกครองกลางไมอาจวินิจฉัยหรือ
มีคําพิพากษาใหสํานักงานปลัดฯ อนุญาตใหบริษัทฯ กลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใชคลื่นความถี่
และทรัพยสินอุปกรณเครือขายเดิมตอไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาเขารวมงานฯเดิม ได เนื่องจากบรรดาทรัพยสิน
ตางๆ รวมถึงสิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันของบริษัท ตามสัญญาเขารวมงานฯ จะตกเปนของรัฐตามบทเฉพาะกาล มาตรา 56
แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังคงดําเนินคดีฟองรองกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตอไปตามกระบวนการยุติธรรม และขอ
เรียกรองคาเสียหายขออื่นๆที่เรียกรองใหสํานักงานปลัดฯชดเชยความเสียหายโดยชําระคืนเปนเงินสดตลอดจนการชดเชย
ความเสียหายโดยวิธีอื่น ใหแกบริษัทฯ ยังคงมีผลทางกฎหมายอยู หากศาลมีคําพิพากษาชี้ขาดตามที่บริษัทเรียกรองโดยคดี
ความระหวาง บริษัทฯ และ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ยังคงดําเนินอยูในกระบวนการยุติธรรมมี 3 คดี ไดแก
1. คดีหมายเลขดําที่ 1/2550 วันที่ 4 มกราคม 2550 บริษัทฯเปนโจทกยื่นขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ขอใหพิจารณาเรื่องคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยจากคาสัมปทานสวนตาง
2. คดีหมายเลขดําที่ 46/2550 วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯเปนโจทกยื่นขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการกรณี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี บอกเลิกสัญญาไมชอบและเรียกรองหนี้สินไมชอบ
ดวยกฎหมายและสัญญา และเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําไมชอบดังกลาวจํานวน 21,814 ลาน
บาท
สวนที่ 1

หนา 1 - 2

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บมจ. ไอทีวี

3. คดีหมายเลขดําที่ 640/ 2550 วันที่ 30 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนโจทกฟองบริษัทฯ
เรียกรองใหบริษัทชําระคาสัมปทานสวนตางดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนตางรอยละ 15 คาปรับผังรายการ และ
มูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ มูลคารวม 101,865 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด
ไดมีคําพิพากษายืนยันตามคําสั่งศาลปกครองกลางโดยใหจําหนายคดีออกจากสารบบของศาลปกครอง เพื่อให
คูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญารวมงานฯ
ผลจากการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดเพิกถอนสัญญาสัมปทานฯของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ จําเปนตองหยุด
ดําเนินกิจการสถานีโทรทัศนไอทีวี ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนมา และยังเปนสาเหตุใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดประกาศใหหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งขึ้น
เครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และ SP (Suspension) หามซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จนกวาบริษัทฯ จะ
สามารถแกไขฟนฟูกิจการเพื่อใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป โดยปจจุบันบริษัทฯอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการเพื่อจัดทํา
แผนฟนฟูกิจการเสนอตอผูถือหุนของบริษัทฯตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับที่ปรึกษาการเงินและที่
ปรึกษากฎหมาย แตเนื่องจากบริษัทฯยังมีคดีความที่ยังอยูในกระบวนการพิจารณาของศาล และอาจตองใชระยะเวลานาน
จนกวากระบวนการยุติธรรมจะถึงที่สุด และผลของคดีความดังกลาวอาจสงผลที่เปนสาระสําคัญตอสถานะการเงินและการ
ดําเนินธุรกิจตอไปในระยะยาว บริษัทฯ จึงจําเปนตองใชเวลาในการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบในการศึกษาความเปนไป
ไดของแผนฟนฟูกิจการรวมถึงสถานะงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนติดลบอยู
2,167 ลานบาท อีกทั้งมีภาระรายจายทางบัญชีในการสํารองเผื่อคาดอกเบี้ยอันอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทฯ แพคดีในอัตรา
รอยละ 15 ตอป ของคาสัมปทานสวนตางรวม 2,887 ลานบาท คิดเปนจํานวนเงินปละประมาณ 436 ลานบาท หรือไตรมาสละ
ประมาณ 109 ลานบาท ซึ่งตามเงื่อนไขในการจัดทําแผนฟนฟูตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะตองแสวงหา
ธุรกิจใหมที่สามารถสรางผลกําไรสะสมใหไดเพิ่มขึ้นอยางนอย 2,167 ลานบาทหรือหาวิธีอื่นใดเพื่อทําใหสวนของผูถือหุนในงบ
ดุลเปนบวก และนอกจากนั้นบริษัทฯ ยังตองสามารถทํากําไรจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักอยางนอยสามไตรมาสติดตอกัน
ไดมากกวา 327 ลานบาทหรือ 436 ลานบาท ในระยะเวลา 1 ป (ในกรณีที่ผลกําไรไมตอเนื่อง) จึงจะพนจากเหตุแหงการเพิก
ถอนหลักทรัพยของบริษัทฯออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สืบเนื่องจากขอจํากัดหลายประการขางตน ประกอบกับเงินสดในมือสําหรับใชดําเนินกิจการตอไปมีจํานวน
จํากัดเพียง 1,236 ลานบาท (ตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2550) บริษัทฯ จึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการวิเคราะห
ศึกษาความเปนไปไดและการแสวงหาธุรกิจใหมที่มีศักยภาพในการสรางผลกําไรจํานวนดังกลาวอยางถี่ถวนและรอบคอบ ใน
กรณีที่บริษัทฯ ไดขอสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาความเปนไปไดและ/หรือแผนการฟนฟูกิจการแลว บริษัทฯ จะนําเสนอการเพื่อ
นําเสนอใหผูถือหุนของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติความเปนไปไดของแผนและรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป
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สวนที่ 2
รายละเอียดบริษัทออกหลักทรัพย
ขอมูลทัว่ ไปของบริษัท บริษัทยอย รวมถึงบุคคลอางอิงอื่น
ชื่อบริษัท

:

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ (UHF) ภายใตสัญญาเขารวมงาน และ
ดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ในลักษณะ สราง-โอน-ดําเนินงาน ที่ทํา
กับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 เปนระยะเวลา
30 ป สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 โดยใชชื่อ “สถานีโทรทัศน ไอทีวี”

สถานะปจจุบัน

:

ตั้งแต วันที่ 7 มีนาคม 2550 เวลา 24.00 น. บริษัทฯ จําเปนตองหยุดการประกอบธุรกิจ
สถานีโทรทัศนไอทีวี สืบเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาสัมปทานของ สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท

:

0107541000042

โฮมเพจบริษัท

:

www.itv.co.th

โทรศัพท

:

(66) 2791-1795-6

โทรสาร

:

(66) 2791-1797

ทุนจดทะเบียน

:

7,800,000,000 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว :

6,033,487,000 บาท

มูลคาที่ตราไวตอหุน

5 บาท
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บริษัทยอย
ชื่อบริษัท

:

บริษัท อารตแวร มีเดีย จํากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ให เ ช า อุ ป กรณ ผ ลิ ต รายการวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ผลิ ต รายการโทรทั ศ น ซื้ อ /ขาย ลิ ข สิ ท ธิ์
ภาพยนตร และจัดกิจกรรมการตลาดอื่นๆ

ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท

:

0105545118984

โทรศัพท

:

(66) 2791-1795-6

โทรสาร

:

(66) 2791-1797

ทุนจดทะเบียน

:

20,000,000 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว :

20,000,000 บาท

มูลคาที่ตราไวตอหุน

:

100 บาท

สัดสวนการถือหุน

:

รอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว

บริษัทรวมทุน
ชื่อบริษัท

:

บริษัท มีเดีย คอนเน็คซ จํากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ใหบริการสื่อโฆษณาและผลิตเนื้อหา (content) ผานโทรศัพทเคลื่อนที่

ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท

:

0105549001844

โทรศัพท

:

(66) 2791-1759

โทรสาร

:

(66) 2791-1760

ทุนจดทะเบียน

:

50,000,000 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว :

50,000,000 บาท

มูลคาที่ตราไวตอหุน

:

10 บาท

สัดสวนการถือหุน

:

รอยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
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ขอมูลบุคคลอางอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท (66) 2229-2800
โทรสาร (66) 2359-1259
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2/7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต กม.27
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท (66) 2596-9000
โทรสาร (66) 2832-4994-6
Homepage: www.tsd.co.th

ผูสอบบัญชี

สวนที่ 2

:

นายประสัณห เชื้อพานิช
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3051
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ ชั้น 15 ถนนสาทรใต
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท (66) 2286-9999, (66) 2344-1000
โทรสาร (66) 2286-5050
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1. ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงภายหลังจากสํา นักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (“สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี”) บอกเลิก
สัญญาสัมปทานรวมงานฯ
1.

ความเสี่ยงจากคดีฟองรองและขอพิพาทอื่นๆ
1.1. คดีความระหวางบริษัทฯกับ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

แมวาบริษัทฯ จะไดปฏิบัติตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยสุจริตเปนไปตามขอกฎหมายและขอสัญญาซึ่ง
ถือวาคําชี้ขาดมีผลผูกพันคูสัญญาทั้ง 2 ฝายโดยทันที แตหากบริษัทฯ แพในคดีพิพาทที่มีอยูกับสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี บริษัทฯ อาจมีภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีของคาตอบแทนสวนตางงวด วันที่ 3 กรกฎาคม 2547 จนถึง
7 มีนาคม 2550 จํานวน 2,887 ลานบาท ดอกเบี้ยของคาตอบแทนสวนตาง รอยละ15 คํานวณนับตั้งแตศาลปกครองสูงสุดมี
คําชี้ขาดวันที่ 14 ธันวาคม 2549 จนถึงวันที่ในงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550 เปนเงินจํานวน 402 ลานบาท (ซึ่งบริษัทฯ
ไดตั้งสํารองภาระหนี้สินอันอาจเกิดจากการแพคดีไวในบัญชีงบการเงินของบริษัทฯแลวตั้งแตงบการเงินงวดไตรมาส ที่ 4 ป
2549 เปนตนมา) นอกจากนี้หากศาลมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ ตองชําระคาปรับจากการปรับผังรายการในป 2547 โดยคํานวณ
จากวันที่ 31 มกราคม 2547 จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ตามจํานวนที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเรียกรองซึ่งมี
จํานวนสูงมากถึง 97,760 ลานบาท รวมถึง มูลคาทรัพยสินสวนตาง 687 ลานบาทและดอกเบี้ยของทรัพยสินสวนตางจํานวน
รอยละ 7 นับจากวันที่ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยื่นฟองตอศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 (30
มีนาคม 2550) ซึ่งหากศาลมีคําตัดสินใหบริษัทฯ ตองรับภาระคาใชจายตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเรียกรองและ
มีจํานวนเงินเกินกวาเงินสดจํานวน 1,236 ลานบาทที่บริษัทฯ มีอยู อาจทําใหบริษัทฯ ประสบปญหาทางการเงินได
1.2. คดีความอันเกิดจากการแพรภาพและนําเสนอขาวสารของสถานีโทรทัศน ไอทีวี
ปจจุบัน บริษัทฯ ยังมีคดีความดานการนําเสนอขาวที่ถูกฟองรองอยู 12 คดี ดังนี้
1. คดีอาญาที่ 1292/2544 ของสถานีตํารวจนครบาล พหลโยธิน ระหวาง ศ.ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต ผูกลาวหา กับ
บริษัท ไอทีวี จํากัด(มหาชน) ที่ 1 กับพวก รวม 3 คน ผูตองหา ขอหาหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา ปจจุบันอยูในระหวาง
รอพนักงานอัยการสั่งคดี
2. คดีอาญาที่ 395/2456 ของสถานีตํารวจภูธรอําเภอบางปะอิน ระหวาง พ.ต.อ.ไกรพล คําเรืองศรี ผูกลาวหา กับ บริษัท
ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ผูตองหา ขอหาหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา ปจจุบันอยูในระหวางรอ
พนักงานอัยการสั่งคดี
3. คดีอาญาที่สถานีตํารวจนครบาล พหลโยธิน ระหวาง พ.อ. นพ พงศศักดิ์ ตังคณา ผูกลาวหา กับ บริษัท ไอทีวี จํากัด
(มหาชน) ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน ผูตองหา ขอหาหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา ปจจุบันอยูในระหวางรอพนักงาน
อัยการสั่งคดี
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4. คดีอาญาที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง สุราษฎร ระหวาง นางรุงตะวัน ฉายขจร ผูกลาวหา กับ บริษัท ไอทีวี จํากัด
(มหาชน) ที่ 1 กับพวก (ยังไมทราบจํานวน) ผูตองการ ขอหาหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา บัดนี้อยูในระหวางพนักงาน
สอบสวนไดสอบสวนเสร็จสิ้น ปจจุบัน อยูในระหวางรอพนักงานอัยการสั่งคดี
5. คดีอาญาดําที่ 8158/2548 ศาลอาญา (ชั้นฎีกา) ระหวาง นางมณฑลี ศรีสงา โจทก กับ บริษัท ไอทีวี จํากัด(มหาชน) ที่ 1
กับพวก รวม 3 คน จําเลย ขอหาหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา ปจจุบันอยูในระหวางการพิจาณาคดีของศาลฎีกา
6. คดีอาญาดําที่ 8158/ 2543 ศาลจังหวัดเชียงใหม (ชั้นอุทธรณ,ฎีกา) ระหวาง นางมณฑลี ศรีสงา โจทก กับ บริษัท ไอทีวี
จํากัด(มหาชน) ที่ 1 กับ พวก รวม 4 คน จําเลย ขอหาหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา ปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ
7. คดีอาญาดําที่ 1754/2548 ศาลอาญา(ชั้นอุทธรณ,ฎีกา) ระหวาง พนักงานอัยการกองคดีอาญา 7 โจทก, นายฉัตรชัย
ภูติรถยา โจทกรวม กับ บริษัท ไอทีวี จํากัด(มหาชน) จําเลย ขอหาหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา บริษัทฯไดดําเนินการ
ยื่นคําแกอุทธรณแลว และปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ
8. คดีแพงดําที่ 5227/2544 ศาลแพง(ชั้นฎีกา) ระหวาง ศ.ดร.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต โจทก กับ บริษัท ไอทีวี จํากัด
(มหาชน) ที่ 1 กับ พวก รวม 2 คน จําเลย ทุนทรัพยที่ฟอง 76,000,000 บาท ขอหา ละเมิดเรียกคาเสียหาย ปจจุบันอยู
ในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
9. คดีแพงดําที่ 3036/2548 ศาลแพง ระหวาง แพทยหญิงอรพรรณ เมธาดิลกกุล โจทก กับ บริษัท ไอทีวี จํากัด(มหาชน)
ที่ 1 กับพวก รวม 7 คน จําเลย ทุนทรัพยที่ฟอง 430,000,000 บาท ขอหา ละเมิด เรียกคาเสียหาย ศาลชั้นตนไดมี
คําสั่งยกคํารองการขอดําเนินคดีอยางคนอนาถาของโจทก และมีคําสั่งใหโจทกเสียคาธรรมเนียมศาล ภายใน 30 วัน
ตอมาโจทกไดยื่นอุทธรณคําสั่งยกเลิกคํารองขอดําเนินคดีอยางคนอนาถา ปจจุบัน คดีอยูระหวางการพิจารณาในชั้น
อุทธรณ
10. คดีแพงดําที่ 330/2546 ศาลจังหวัดกบินทรบุรี ระหวาง นางจันที กลัดสี โจทก กับ บริษัท ไอทีวี จํากัด(มหาชน) ที่ 1
กับพวก รวม 2 คน จําเลย ทุนทรัพยที่ฟอง 913,717 บาท ขอหา ละเมิด เรียกคาเสียหาย
11. คดีอาญาดําที่ อ.1363/2550 ศาลอาญา ระหวาง นายสุเทพย เซียสกุล โจทก กับ บริษัท ไอทีวี จํากัด(มหาชน) ที่ 1
กับพวก รวม 9 คน จําเลย ขอหา หมิ่นประมาทดวยการโฆษณา มาตรา 83,326 และ มาตรา 328 ประมวลกฎหมาย
อาญา ปจจุบันอยูในกระบวนการไตสวนมูลฟอง
12. คดีอาญาหมายเลขดําที่ อ.1671/2550 ของศาลอาญา ระหวาง สมเด็จพระพุทธชินวงศ ฯ โจทก กับ นางสุกัญญา
ลีลาพุทธิพงษ ที่ 1 กับพวก รวม 4 คน จําเลย โดยบริษัท ไอทีวี จํากัด(มหาชน) และลูกจางเปนจําเลยที่ 2-4 ขอหา หมิ่น
ประมาทดวยการโฆษณา มาตรา 83,90,91,326,328 และ มาตรา 332 ประมวลกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติการ
พิมพ พ.ศ. 2484 มาตรา 4 และมาตรา 84 ปจจุบันอยูในกระบวนการไตสวนมูลฟอง
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โดยนับตั้งแตเริ่มประกอบกิจการสถานีโทรทัศนมาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ ยัง ไมเคยแพคดีความดานการนําเสนอขาวสาร
อยางเปนสาระสําคัญแตประการใด
2.

บริษัทฯอาจไมสามารถแสวงหาแนวทางฟนฟูกิจการตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยไดและหุนของ
บริษัทฯอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

จากเหตุการณในวันที่ 7 มีนาคม 2550 เปนตนมา เปนเหตุใหบริษัทฯ จําเปนตองหยุดดําเนินธุรกิจ
สถานีโทรทัศนไอทีวี ซึ่งทําใหบริษัทฯ ตองขาดรายไดจากการประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศนไป และเปนเหตุใหนับแตวันที่ 9
มีนาคม 2550 เปนตนมาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยฯ) ไดประกาศใหหุนของ บริษัทฯ เปนหลักทรัพย
ที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียน
พ.ศ. 2542 พรอมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และ SP (Suspension) หามซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
จนกวา บริษัทฯ จะสามารถแกไขฟนฟูกิจการเพื่อใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป แตเนื่องจากบริษัทฯยังมีคดีความที่ยังอยูใน
กระบวนการพิจารณาของศาล และอาจตองใชระยะเวลานานจนกวากระบวนการยุติธรรมจะถึงที่สุด และผลของคดีความ
ดังกลาวอาจสงผลที่เปนสาระสําคัญตอสถานะการเงินและการดําเนินธุรกิจตอไปในระยะยาว รวมถึงสถานะงบการเงินของ
บริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนติดลบอยู 2,167 ลานบาท อีกทั้งมีภาระคาใชจายทางบัญชีในการ
สํารองเผื่อคาดอกเบี้ยอันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทฯ แพคดีในอัตรารอยละ 15 ตอป ของคาสัมปทานสวนตางรวม 2,887
ลานบาท คิดเปนจํานวนเงินปละประมาณ 434 ลานบาท หรือไตรมาสละประมาณ 109 ลานบาท ซึ่งตามเงื่อนไขในการจัดทํา
แผนฟนฟูตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะตองหาธุรกิจใหมที่สรางผลกําไรสะสมไดเพิ่มขึ้น อยางนอย 2,167
ลานบาทหรือหาวิธีอื่นใดเพื่อทําใหสวนของผูถือหุนในงบดุลเปนบวก และนอกจากนั้นบริษัทฯตองสามารถทํากําไรจากการ
ดําเนินงานในธุรกิจหลักอยางนอยสามไตรมาสติดตอกันไดมากกวา 327 ลานบาทหรือ 436 ลานบาท ในระยะเวลา 1 ป (ใน
กรณีที่ผลกําไรไมตอเนื่อง) จึงจะพนจากเหตุแหงการเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการไดตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด คือ
ภายในระยะเวลาสองป (ครบกําหนดในวันที่ 8 มีนาคม 2552) อาจสงผลใหตลาดหลักทรัพยฯ สั่งเพิกถอนหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ออกจากการซื้อ-ขาย ในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ และยายหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปอยูในหมวด NPG
(non-performing group) จนกวาบริษัทฯ จะสามารถแกไขผลการดําเนินงานใหหลุดพนจากเหตุแหงการเพิกถอนได
3.

ความเสี่ยงดานการบริหารและจัดการ
3.1 ผูถือหุนรายใหญมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญเพียงรายเดียวที่มีสัดสวนถือหุนใน
บริษัทฯ ประมาณรอยละ 52.92 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด จึงสามารถกําหนดนโยบายและการบริหารงาน และ
ควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดในวาระบางประเด็น แตไมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดทั้งหมด เนื่องจากการลงมติ
ในวาระที่สําคัญบางเรื่อง เชน แกไขขอบังคับหรือหนังสือบริคณหสนธิ การเพิ่มทุน ลดทุน เปนตน กฎหมายกําหนดใหตอง
ไดรับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เวนแตในกรณีผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงเขารวม
ประชุมไมครบทั้งหมด ผูถือหุนรายอื่นของบริษัทฯ อาจจะไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถวงดุลกลุมผูถือหุนรายใหญได
อยางไรก็ตามเพื่อความโปรงใสและเปนธรรมในการบริหารงานและตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่
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23 เมษายน 2550 บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหกับผูถือหุนรายยอยไดแตงตั้งตัวแทนผูถือหุนรายยอยเขามาเปนกรรมการบริษัทฯ
เพื่อรวมบริหารงานและตรวจสอบสถานะการดําเนินงานของบริษัทฯเรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน
3.2. การบริหารทรัพยากรบุคคลสําคัญ
ดวยสภาวะความไมแนนอนในอนาคตของผลคดีที่มีทุนทรัพยสูงมากจนอาจเกินกวาฐานะการเงินของบริษัทฯ
อาจทําใหบริษัทฯมีอุปสรรคในการสรรหาผูรวมทุนหรือบุคคลากรที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมา
ดําเนินงานตามแผนฟนฟูกิจการ อันอาจสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จตามแผนการฟนฟูกิจการ
ได รวมทั้งอาจทําใหตนทุนดานบุคคลากรสูงกวาอัตราทั่วไปของอุตสาหกรรมเพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาทรัพยากรบุคคล
สําคัญไวได
4.

ความเสี่ยงทางการเงิน
การชําระคืนเงินกูระยะยาว

บริษัทฯ ยังมีเงินกูระยะยาวคงเหลือภายหลังการปรับโครงสรางหนี้กับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ตองชําระคืนภายในระยะเวลา 11 ป โดยเริ่มกําหนดชําระคืนเงินตนในป 2546 เปนตนไป ณ วันที่ 31ธันวาคม 2550 บริษัทฯ
มีเงินกูยืมระยะยาวคงเหลืออยูประมาณ 200 ลานบาท และผลจากความไมแนนอนของผลประกอบการตามแผนฟนฟูกิจการ
ในอนาคตและภาระหนี้สินอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในกรณีที่บริษัทฯแพคดีที่มีอยูกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
อาจทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินจากการที่ไมสามารถชําระหนี้เงินกูได
5.

การลงทุนในธุรกิจใหมตามแผนฟนฟูกิจการอาจมีขอจํากัดหลายประการและอาจไมสามารถสรางผลกําไร
ไดตามที่คาดหวัง

หากบริษัทฯ มีการฟนฟูกิจการโดยการนําเงินสดในมือที่มีอยูจํานวน 1,236 ลานบาทไปลงทุนตอในกิจการอื่น
บริษัทฯ อาจประสบปญหากรณีพันธมิตรผูรวมทุนที่มีศักยภาพอาจไมมั่นใจตอศักยภาพในการประกอบธุรกิจตอเนื่องของ
บริษัทฯ เนื่องจากมีความไมแนนอนของผลคดีในอนาคต จึงอาจทําใหมีขอจํากัดในการแสวงหาพันธมิตรรวมลงทุนที่มี
คุณภาพ และหากบริษัทฯ มีการประกอบกิจการใหมตามแผนฟนฟูกิจการและผลกําไรในอนาคตไมเปนไปตามที่คาดหวังหรือ
มีขาดทุนเพิ่มขึ้น บริษัทฯ อาจขาดผูสนับสนุนเงินทุนหรือเงินกูยืมในการดําเนินกิจการตอไป เนื่องจากผูสนับสนุนเงินทุน
อาจไมมั่นใจในสถานะของบริษัทฯ ที่ยังมีคดีความที่มีทุนทรัพยสูงที่รอการตัดสินของศาลอยูและกระบวนการพิจารณาของ
ศาลอาจใชเวลานาน
นอกจากนี้ หากแพคดีและมีคําตัดสินใหบริษัทฯ มีภาระตองจายคาสัมปทาน หรือ คาปรับ หรือ ดอกเบี้ย ใน
จํานวนเกินกวาเงินสดที่มีอยู ณ วันที่ทราบผลคดี บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบทางการเงินอยางรุนแรงและอาจมีผลตอความ
อยูรอดของกิจการในอนาคต
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บมจ. ไอทีวี

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 ดวยทุน
จดทะเบียน 250 ลานบาท และเพิ่มทุนเปน 1,000 ลานบาทในปเดียวกัน โดยกลุมบริษัท สยามทีวีแอนดคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
นําโดยธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ่งไดรับอนุมัติจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหเปนผู
ดําเนินงานสถานีโทรทัศนภายใตสัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ (UHF – Ultra High
Frequency) หรือ สัญญาสัมปทาน เปนระยะเวลา 30 ป เริ่มออกอากาศอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 ในป
2541 ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจและการบริหารงาน ในระยะที่ผานมา ดังนี้
ป 2538

กลุมบริษัท สยามทีวีแอนดคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด นําโดยธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุมัติให
เปนผูดําเนินงานโครงการโทรทัศนชองใหมระบบ ยู เอช เอฟ จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. โดยได
กอตั้งบริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํากัด เพื่อลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2538

ป 2539

บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนและไดเริ่มออกอากาศอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2539

ป 2540

บริษัทฯ ไดติดตั้งสถานีสงเพิ่มเติมที่อาคารเนชั่น ถนนบางนา-ตราด และอาคารสินสาทร ซึ่งสามารถครอบคลุม
พื้นที่บริการในกรุงเทพฯและปริมณฑลบางสวน

ป 2541

บริ ษัท ฯ มีสถานีสงรวมทั้ง สิ้น 36 สถานี สามารถใหบ ริการครอบคลุมพื้น ที่ บ ริเวณภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทยเพียงบางจังหวัดเทานั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ใหเปนไปตามขอสัญญาสัมปทาน และไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท ไอทีวี
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541

ป 2542

บริษัทฯ ไดติดตั้งสถานีสงบนอาคารใบหยก 2 มีขนาดกําลังสงออกอากาศสูงสุด 1,000 กิโลวัตต สามารถใหบริการ
ในรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดในภาคกลาง

ป 2543

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการแกไขสัญญาในเรื่องขอจํากัดการโอนหุนของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งคูสัญญาไดลงนามแกไข
เพิ่มเติมสัญญาสัมปทานในเรื่องขอจํากัดการโอนหุนและการขยายเวลาชําระผลตอบแทนงวดแรก เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2543 ซึ่งตั้งแตวันที่บริษัทฯ ไดจัดตั้งขึ้นจนถึงวันที่มีการลงนามแกไขสัญญาดังกลาว มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนและกรรมการของบริษัทฯ หลายครั้ง
ตอมาในปลายเดือนมิถุนายน 2543 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางหนี้และโครงสรางทุน โดยการเพิ่มทุนของ
ธนาคาร และชินคอรป จํานวน 55 ลานหุน ราคาหุนละ 10 บาท รวมจํานวน 550 ลานบาท โดยมีสัดสวนของทุน
ที่เพิ่มแตละฝาย จํานวน 288.71 ลานบาท และ 261.29 ลานบาทตามลําดับ รวมเปนทุนชําระแลว 1,550 ลาน
บาท และไดมีการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวลงเหลือ 387.5 ลานบาท
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18 กันยายน 2543 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 387.5 ลานบาท เปน 4,500 ลานบาท โดยมี ทุนชําระ
แลว 4,250 ลานบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2543 ไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกธนาคารและชินคอรป
ในราคาหุนละ 8.7692 บาท โดยมีสัดสวนของทุนที่เพิ่มแตละฝาย จํานวน 464.15 ลานบาท และ 420.1 ลาน
บาทตามลําดับ และตอมาในเดือนธันวาคม 2543 ไดขายหุนเพิ่มทุนอีกครั้งใหแกธนาคารและชินคอรป ในราคา
หุนละ 8.7692 บาท โดยมีสัดสวนของทุนที่เพิ่มแตละฝาย จํานวน 1,526.73 ลานบาท และ 976.11 ลานบาท
ตามลําดับ รวมเปนทุนชําระแลวทั้งสิ้น 4,250 ลานบาท
1 กันยายน 2543 สถานีฯ ไดขยายเวลาแพรภาพออกอากาศรายการเปน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ในป 2543
บริษัทฯ ไดติดตั้งสถานีสงเพื่อเสริมจุดบอดอีก 4 สถานีเพิ่มเติมจากสถานีเครือขายหลัก 36 สถานี รวมเปนสถานี
สงทั้งสิ้น 40 สถานี ครอบคลุมประชากรที่สามารถรับชมไดประมาณรอยละ 97 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ
ไทย
ป 2544

13 พฤศจิกายน 2544 ชินคอรป ไดตกลงซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จากธนาคารฯ จํานวน 106,250,000 หุน ใน
ราคาหุนละ 10.6573 บาท รวมทั้งไดเสนอซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จากผูถือหุนรายอื่นในราคาเดียวกัน เปนผล
ใหชินคอรปเปนผูถือหุนรายใหญที่สุด ตอมาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2544 ไดมีมติเปลี่ยนแปลงมูลคาที่
ตราไวตอหุนจากเดิม 10 บาทตอหุน เปน 5 บาทตอหุน ทําใหหุนทั้งหมดของบริษัทฯ เพิ่มเปน 1,200 ลานหุน
โดยเปนหุนที่ชําระแลว 850 ลานหุน

ป 2545

27 กุมภาพันธ ถึง 1 มีนาคม 2545 บริษัทฯ เสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป จํานวน 300 ลานหุน ในราคาหุน
ละ 6 บาท และในวันที่ 13 มีนาคม 2545 บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 5,750 ลานบาท
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ไดจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท อารตแวร มีเดีย จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประกอบธุรกิจใหเชาอุปกรณที่ใชในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน และการถายภาพยนตร ผลิตรายการโทรทัศน
ซื้อ/ขาย ลิขสิทธิ์ภาพยนตร และจัดกิจกรรมการตลาดอื่นๆ ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท จํานวน 10,000 หุน
มูลคาหุนละ 100 บาท โดยบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญคิดเปนรอยละ 99.93 ของผูถือหุนทั้งหมด

ป 2546

16 มกราคม 2546 ไดเพิ่มทุนในบริษัท อารตแวร มีเดีย จํากัด จาก 1 ลานบาท เปน 20 ลานบาท โดยมีหุน
ทั้งหมด 200,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท และบริษัทฯ ยังคงเปนผูถือหุนใหญ คิดเปนรอยละ 99.99 ของผูถือ
หุนทั้งหมด
1 กุมภาพันธ 2546 บริษัทฯ ไดดําเนินการยายสํานักงานรวมทั้งสตูดิโอ จากอาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา
ไปยังที่ทําการใหม ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 เพื่อเปนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจใหมีพื้นที่สํานักงาน
และสตูดิโอเพิ่มขึ้น
26 กุมภาพันธ 2546 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการออกหุนสามัญเพิ่มทุน 60 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุน
ละ 5 บาท รวมมูลคา 300 ลานบาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแก กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP) ทําใหทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 1,200 ลานหุน มูลคา
6,000 ลานบาท เปน 1,260 ลานหุน มูลคา 6,300 ลานบาท
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16 ธันวาคม 2546 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เปน 7,800 ลานบาท แบง
ออกเปน 1,560 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 300 ลานหุน จัดสรร
เปนการเฉพาะเจาะจงใหกับพันธมิตรรวมทุน 2 ราย ไดแก นายไตรภพ ลิมปพัทธ จํานวน 150 ลานหุน และ
บริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน) (กันตนา) จํานวน 150 ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น
3,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม แผนการขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวจะสําเร็จหรือไม ขึ้นอยูกับผลการเขามา
ตรวจสอบ (Due Diligence) บริษัทฯ
ทั้งนี้ หากกันตนาไดเขาซื้อหุนดังกลาวแลว กันตนารวมถึงครอบครัวกัลยจาฤก ตกลงที่จะไมผลิต และ/หรือ
ไมเปนเจาของ และ/หรือ ไมจัดหารายการตางๆ ใหกับสถานีโทรทัศนชองอื่น ยกเวน รายการเทาที่มีอยูเดิมกับ
สถานีโทรทัศนชอง 7 และสถานีโทรทัศนในตางประเทศ
ป 2547

19 มกราคม 2547 การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 มีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการ
จัดสรรหุนสามัญใหมเปนการเฉพาะเจาะจงใหกับพันธมิตรรวมทุนดังกลาว
30 มกราคม 2547 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท ในประเด็นที่ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีไมปฏิบัติตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 5 วรรค 4 จนเปนเหตุใหบริษัทฯไดรับ
ผลกระทบและใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีชดเชยความเสียหายใหกับ บริษัทฯ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้


ให สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ชดเชยความเสียหายโดยชําระเงินใหแกบริษัทฯ จํานวน 20
ลานบาท



ใหปรับลดผลประโยชนตอบแทนตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 5 วรรคหนึ่ง โดยในสวนจํานวนเงิน
รับประกันผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา ใหปรับลดจากเดิมลงเหลือปละ 230 ลานบาท และปรับลด
ผลประโยชนตอบแทนเหลืออัตราร อยละ 6.5 ของรายไดกอนหักคาใชจายและภาษีใดๆ โดย
เปรียบเทียบระหวางจํานวนเงินที่คํานวณไดตามอัตรารอยละ 6.5 ของรายไดกอนหักคาใชจายและ
ภาษีใดๆ กับเงินประกันผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา จํานวนใดมากกวาใหชําระตามจํานวนที่มากกวา
นั้น ทั้งนี้ นับแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 เปนตนไป



ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี คืนเงินผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําที่บริษัทฯ ไดชําระ โดยมี
เงื่อนไขในระหวางพิจารณาขอพิพาทนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 จํานวน 800 ลานบาท โดยคืนใหแก
บริษัทฯจํานวน 570 ลานบาท



ใหบริษัทฯ สามารถออกอากาศชวงเวลา Prime Time คือ ชวงเวลาระหวาง 19.00 น. ถึง 21.30 น. ไดโดย
ไมตองถูกจํากัดเฉพาะรายการขาว สารคดี และสารประโยชน แตบริษัทฯ จะตองเสนอรายการขาว สาร
คดี และสารประโยชน ไมนอยกวารอยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด ทั้งนี้ภายใตขอบังคับของ
กฎระเบียบที่ทางราชการออกใชบังคับแกสถานีวิทยุโทรทัศนโดยทั่วๆ ไป

ป 2548

31 ตุลาคม 2548 จากขอตกลงในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 นายไตรภพ ลิมปพัทธ และบริษัท กันตนา กรุป
จํากัด (มหาชน) ไมสามารถบรรลุขอตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
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เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547 อยางไรก็ตามพันธมิตรธุรกิจทั้งสองรายยังคงผลิตรายการโทรทัศน ใหกับบริษัทฯ
ตอไป
22 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดตั้งบริษัทรวมทุนแหงใหม ชื่อ บริษัท มีเดีย
คอนเน็คซ จํากัด (Media Connex Co., Ltd.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจใหบริการ สื่อโฆษณา และ
ผลิตเนื้อหา (content) ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท แบงเปน 5,000,000 หุน หุนละ
10 บาท มีผูรวมทุนไดแก บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) บริษัท ซี เอ โมบาย ลิมิเต็ด (CAM) ประเทศญี่ปุน และ
มิตซุย แอนด โค ลิมิเต็ด (MITSUI) ประเทศญี่ปุน โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 60 รอยละ 25 และ รอยละ
15 ตามลําดับ และไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในเดือนมกราคม 2549 ซึ่งบริษัทรวมทุน ดังกลาว เปนการนํา
ทรัพยากรที่มีอยูของบริษัทไปขยายตอธุรกิจ โดยอาศัยผูรวมทุนจากประเทศญี่ปุนที่มี ความเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีและการใหบริการดานการตลาดรูปแบบใหมๆ ผานสื่อโฆษณาทางโทรศัพท เคลื่อนที่
ป 2549

23 มกราคม 2549 บริษัทฯ รับทราบการขายหุนสามัญของกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) (“SHIN”) ในฐานะที่ SHIN เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ซึ่งถือหุนอยูคิดเปนรอยละ 52.93 ของ
ทุนชําระแลวของบริษัทฯ โดยกลุมผูถือหุนรายใหญของ SHIN ไดขายหุน SHIN ใหแกบริษัท ซีดาร โฮลดิ้งส
จํากัด (“Cedar”) และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส จํากัด (“Aspen”) อยางไรก็ตาม Cedar และ Aspen ไดรับการ
ผอนผันจากสํานักงาน กลต. ไมตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการของบริษัทฯ ตามที่กําหนดในขอ
8 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ (Chain Principle) เนื่องจาก คณะอนุกรรมการวินิจฉัย
การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการพิจารณาแลวมีความเห็นวา Cedar และ Aspen มิไดมีความประสงคที่
จะไดมาซึ่งทั้งหลักทรัพยของบริษัทฯ รวมถึงกรณีที่บริษัทเปนทรัพยสินที่ไมเปนสาระสําคัญของ SHIN
9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางซึ่งเปนศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบับ
7 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ ไดยื่นคําอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดขอใหมีคําตัดสินกรณีขอพิพาท ในประเด็นที่
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไมปฏิบัติตามสัญญาเขารวมงานฯเขารวมงาน ฯ ขอ 5 วรรค 4 จนเปนเหตุให
บริษัทฯไดรับผลกระทบและใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีชดเชยความเสียหายใหกับ บริษัทฯ
13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการฉบับลงวันที่
30 มกราคม 2547 ทั้งฉบับ เนื่องจากมีคําวินิจฉัยวาเงื่อนไขสัญญาเขารวมงานฯขอ 5 วรรค4 ไมไดผานการ
นําเสนอคณะรัฐมนตรี จึงไมมีผลผูกพัน และมีผลคําใหชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการถูกยกเลิกไป บริษัทฯ
จึงตองกลับไปปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเขารวมงานฯเดิมตามขอสัญญาเขารวมงานฯขอ 5 วรรค 1 ในเรื่องการ
ชําระคาตอบแทนให สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยรับประกันผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา ปละ 1,000
ลานบาท หรืออัตรารอยละ 44 ของรายไดฯแลวแตจํานวนใดจะมากกวาและมีผลใหบริษัทตองกลับไปปฏิบัติ
ตามขอ 11 วรรคหนึ่งที่กําหนดใหรายการขาว สารคดี และสารประโยชน จะตองรวมกันไมต่ํากวารอยละ 70 ของ
เวลาออกอากาศทั้งหมดและระยะเวลาระหวางเวลา 19.00-21.30 น. จะตองใชสําหรับรายการประเภทนี้เทานั้น
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โดยบริษัทฯ ไดเริ่มใชผังรายการที่เปนไปตามเงื่อนไขในขอ 11 วรรคหนึ่งแลว ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2549 เปน
ตนมา
14 ธันวาคม 2549 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือถึงบริษัทฯ ขอใหบริษัทฯ ดําเนินการดังตอไปนี้
1. ใหบริษัทฯดําเนินการปรับผังรายการใหเปนไปตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11
2. ใหบริษัทฯชําระเงินสวนตางของคาสัมปทานขั้นต่ําตามสัญญาเขารวมงานฯ สําหรับปที่ 9 (งวดที่ 7) จํานวน
670 ลานบาท ปที่ 10 (งวดที่ 8) จํานวน 770 ลานบาท และปที่ 11 (งวดที่ 9) จํานวน 770 ลานบาท รวมทั้งสิ้น
เปนจํานวนเงิน 2,210 ลานบาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป โดยคํานวณเปนรายวันตาม
จํานวนวันที่ชําระลาชา
3. ใหบริษัทฯชําระคาปรับผังรายการในอัตรารอยละ 10 ของคาสัมปทานที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
จะไดรับในปนั้น ๆ โดยคิดเปนรายวัน ตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11 วรรคสอง จากกรณีท่ีบริษัทฯ
ดําเนินการเรื่องผังรายการไมเปนไปตามขอ 11 วรรคหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13
ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดเรียกรองมาเปนจํานวนเงิน 97,760 ลาน
บาท (บริษัทฯไดดําเนินการปรับผังรายการตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม
พ.ศ. 2549)
ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี แจ ง ว า หากบริ ษั ท ฯไม ชํ า ระเงิ น จํ า นวนดั ง กล า วภายใน 45 วั น
นับตั้งแตไดรับหนังสือแจง (วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะดําเนินการ
ตามขอกําหนดในสัญญาเขารวมงานฯ และขอกฎหมายตอไป
21 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีหนังสือถึงสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับผังรายการใหเปนไปตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11 เรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปนตนมา
2. บริษัทฯมิไดผิดนัดชําระคาสัมปทานตามที่อางถึง เนื่องจากบริษัทฯไดชําระคาสัมปทานรายปจํานวน 230
ลานบาท โดยเปนการปฏิบัติตามคํา ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคํา ชี้ขาดดัง กลาวมีผลผูกพัน
คูสัญญาเขารวมงานฯทั้งสองฝายตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15 ดังนั้นบริษัทฯจึงไมมีภาระดอกเบี้ยของคา
สัมปทานสวนตางดังกลาวในชวงระยะเวลาตั้งแตอนุญาโตตุลาการชี้ขาดจนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคํา
พิพากษา
3. บริษัทฯไมเห็นพองกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรณีที่ตองจายคาปรับจํานวน 97,760 ลานบาท
และการกําหนดใหบริษัทฯชําระคาปรับดังกลาวภายใน 45 วัน ดวยเหตุผลดังนี้
3.1 บริษัทฯมิไดปฏิบัติผิดสัญญาเขารวมงานฯ เนื่องจากบริษัทฯไดปฏิบัติตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15
ซึ่งกําหนดวา “ใหคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคูสัญญาเขารวมงานฯทั้งสองฝาย”
และขอ 30 วรรคทายของขอบังคับสํานักงานศาลยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้นการดําเนินการปรับผังรายการตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จึงเปนการกระทําโดยชอบตาม
สัญญาเขารวมงานฯ และกฎหมายแลว
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3.2 เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการนําขอพิพาทเสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการและใหวินิจฉัยชี้ขาด ตามที่
กลาวมาในขอ 3.1 หากปรากฏวาบริษัทฯเปนฝายผิดสัญญาเขารวมงานฯ สิทธิของสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ในการบอกเลิกสัญญาเขา รวมงานฯควรจะเกิ ดภายหลังจากที่ กระบวนการ
ยุติธรรมดําเนินจนถึงที่สุดแลว
3.3 ศาลปกครองไดจัดทําเอกสาร “ขาวศาลปกครอง” ครั้งที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2549 ระบุถึงคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษัทฯ โดยมีขอความตอนหนึ่งระบุวา “กรณี
เกี่ยวกับคาปรับคูสัญญาเขารวมงานฯตองวากลาวกันเอง หากตกลงไมไดตองเสนอขอพิพาทตาม
วิธีการที่ระบุไวในสัญญาเขารวมงานฯ”
3.4 ดอกเบี้ยและคาปรับจากการดําเนินการปรับผังรายการนั้นยังไมมีขอยุติ เนื่องจากไมใชประเด็นพิพาท
ที่เขาสูการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นหากคูสัญญาเขารวมงานฯมีขอขัดแยงและไม
สามารถทําความตกลงกันไดก็จะตองเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเปนไปตามสัญญา
เขารวมงานฯ ขอ 15 ซึ่งกําหนดวา “หากมีขอพิพาทหรือขอขัดแยงใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเขา
รวมงานฯระหวางสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กับผูเขารวมงาน (บริษัทฯ) คูสัญญาเขา
รวมงานฯตกลงแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการทําการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทโดยคําตัดสินของคณะ
อนุญาโตตุลาการเปนที่สุดและผูกพันคูสัญญาเขารวมงานฯทั้งสองฝาย”
บริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เห็นวาการคํานวณคาปรับจากการปรับผังรายการตามวิธีของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวขางตนไมถูกตองตามเจตนารมณของสัญญาเขารวมงานฯ
ซึ่งหากบริษัทฯ เขาขายจะตองเสียคาปรับ การคิดคํานวณคาปรับควรจะเปนจํานวนเงินในอัตราไมเกิน
กวา 274,000 บาทตอวัน มิใช 100 ลานบาทตอวันตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกลาวอาง
ดังนั้นไมวากรณีจะเปนอยางไร หากจะมีภาระคาปรับโดยนับตั้งแตวันที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามคําชี้ขาดของ
คณะอนุ ญ าโตตุ ล าการจนถึ ง วั น ที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด มี คํ า ตั ด สิ น ตามที่ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีกลาวอาง (ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549) การคิด
คํานวณคาปรับในชวงเวลาดังกลาวจึงไมควรจะเกินไปกวาจํานวน 268 ลานบาท มิใช 97,760 ลานบาท
ตามวิธีคํานวณที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรียกรองใหชําระและนํามาใชเปนเหตุบอกเลิก
สัญญาเขารวมงานฯ แตอยางใด
สําหรับกรณีที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรียกรองดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนตางบริษัทฯ
และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ มีความเห็นวาในชวงระหวางระยะเวลาที่บริษัทฯไดปฏิบัติตามคําชี้
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ ไมมีหนาที่ในการตองชําระ และ บริษัทฯไมไดผิดนัดการชําระคา
สัมปทานแตอยางใด เนื่องจากบริษัทฯไดชําระคาสัมปทานรายปจํานวน 230 ลานบาท ตามคําชี้ขาด
คณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผูกพันทั้งสองฝายแลวตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15 ในชวงเวลาที่คําชี้
ขาดยังมีผลบังคับใชอยูโดยที่บริษัทฯมิไดผิดนัดชําระคาสัมปทานและ/หรือชําระคาสัมปทานใหแก
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลาชา อีกทั้งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรียังไมเคยใชสิทธิ
เรียกรองทางศาลในการขอคุมครองเพื่อระงับมิใหบริษัทฯปฏิบัติตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการใน
ชวงเวลาดังกลาวแต ประการใด ดังนั้นบริษัทฯจึงไมมีภาระดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนตาง และ
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนตางในระหวางที่คําชี้
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายอยู อีกทั้งคําพิพากษาของศาลปกครอง
กลางที่มีคําสั่งใหเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยังไมมีผลบังคับ เนื่องจากยังอยูในระหวางที่
บริษทั ฯยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดยังไมมีคําพิพากษาในขณะนั้น
20 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีเดีย คอนเน็คซ จํากัด ไดมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนจากเดิมจํานวน 3 ราย เปน 2
ราย ไดแก บริษัทฯ และมิตซุย แอนด โค ลิมิเต็ด (MITSUI) ประเทศญี่ปุน โดยสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ
60 และ รอยละ 40 ตามลําดับ
ป 2550

4 มกราคม 2550 บริษัทฯไดยื่นขอพิพาทเรื่องคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในคาสัมปทานสวน
ตางตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเปนคดีหมายเลขดําที่ 1/2550 สวนเรื่องคาสัมปทานสวนตางจํานวน 2,210 ลาน
บาทนั้น บริษัทฯมีความเห็นวา เพื่อเปนการประนีประนอมใหการดําเนินการตามสัญญาเขารวมงานฯ เปนไปโดย
ราบรื่น และมิใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี บอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ อันจะมีผลกระทบตอกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทฯจึงไดตัดสินใจเสนอเงื่อนไขขอประนีประนอมโดยเสนอแนวทางการจายเงิน 2,210 ลานบาท หลาย
แนวทางโดยทุกแนวทางมีเงื่อนไขใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เขารวมกันยื่นขอพิพาทอนุญาโตตุลาการ
เพื่อใหมีคําวินิจฉัยชี้ขาดกรณีคาปรับและดอกเบี้ยคาสัมปทานสวนตาง ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได
ปฏิเสธเงื่อนไขการใหสถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดหนี้และปฏิเสธแนวทางการชําระเงินคาสัมปทานดังกลาวทุก
แนวทางในการประชุมรวมกันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550
2 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ ไดมีหนังสือขอความเปนธรรมตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยเสนอแนวทางการ
ประนีประนอมในการแกปญหาขอพิพาท โดยเสนอใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับชําระเงินคาสัมปทาน
สว นตา งจํา นวน 2,210 ล า นบาท โดยมีเงื่อ นไขขอใหสํา นั ก งานปลัดสํา นักนายกรัฐ มนตรีดํ า เนิน การตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ กรณีคาปรับและดอกเบี้ยตามขอสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15
13 กุมภาพันธ 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือปฏิเสธขอเสนอขอประนีประนอมของบริษัทฯ
ดังกลาวอยางเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นนับแตวันที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือปฏิเสธ
ขอ เสนอของบริษั ท ฯ บริ ษั ท ฯจึง ไม มี ภ าระผู กพั น ใด ๆในข อ เสนอของ บริษั ท ฯที่ มีต อ สํา นั ก งานปลั ด สํา นั ก
นายกรัฐมนตรี อีกตอไป ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา 357 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตอมาศาล
ปกครองกลางไดมีคําสั่งใหจําหนายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยศาล
ปกครองกลางไดวินิจฉัยวา ประเด็นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อางวา บริษัทฯ ยอมรับวาเปนหนี้คา
สัมปทานคางชําระอยูจํานวน 2,210 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย รับฟงไมไดวาบริษัทฯยอมรับสภาพหนี้เพราะเปน
ขอเสนอทางเลือกในการแกปญหาหลายแนวทางซึ่งยังไมเปนที่ยุติจึงถือเปนขอพิพาทที่ตองนําเขาสูกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตามสัญญาเขารวมงาน
20 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯไดยื่นคํารองขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเด็น ดังนี้
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1. บริษัทฯขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งระงับการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ของสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่บริษัทฯยังมิไดชําระคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในคาสวนตาง
จํานวนประมาณหนึ่งแสนลานบาท จนกวาคณะอนุญาโตตุลาการจะไดมีคําชี้ขาดและขอพิพาทดังกลาวถึง
ที่สุดตามกฎหมาย
2. บริษัทฯ ขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดระยะเวลาเพื่อใหบริษัทฯชําระคาสัมปทานสวนตางจํานวน
2,210 ลานบาท ใหแกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่งในเรื่อง
นี้
21 กุมภาพันธ 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคํารองขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวและคํา รองขอไตสวนฉุกเฉิน โดยมีขอวิ นิจฉัยวา การที่สํา นักงานปลัดสํา นัก
นายกรัฐมนตรี จะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ นั้น หากบริษัทฯเห็นวาการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ
ไมชอบก็ยอมมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯดังกลาวได สวนกรณีที่สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี เรียกใหผูรอง (บริษัทฯ) ชําระคาปรับและดอกเบี้ยคาสัมปทานสวนตางรวมทั้งขอใหศาล
กําหนดระยะเวลาเพื่อใหบริษัทฯสามารถชําระคาสัมปทานจํานวน 2,210 ลานบาท ใหแกสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่งนั้น ศาลเห็นวาเปนกรณีระหวางบริษัทฯ และสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่จะเจรจาตกลงกัน และหากบริษัทฯเห็นวาไมตองชําระหรือขอผอนผันการชําระหนี้ก็
เปนสิทธิที่ดําเนินการไปตามขั้นตอนของสัญญาเขารวมงานฯและกระบวนการตามกฎหมายตอไป จึงไมมีเหตุ
อันสมควรที่ศาลจะมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองประโยชนของบริษัทฯขณะดําเนินการ ซึ่งคําสั่ง
ศาลปกครองกลางดังกลาวใหถือเปนที่สดุ โดยบริษัทฯไมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวได
7 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ และแจงให
บริษัทฯ ดําเนินการชําระหนี้ และสงมอบทรัพยสินที่บริษัทฯ มีไวใชในการดําเนินกิจการตามสัญญาเขารวมงาน
ฯ คืนใหแกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายในเวลาที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดตาม
มติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550 (24.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2550) ซึ่งการบอกเลิก
สั ญ ญาเขา ร ว มงานฯดัง กล า วเป น เหตุ ใ ห บ ริ ษั ท ฯจํ า เปน ต อ งหยุด การดํ า เนิ น ธุ รกิ จ สถานีโ ทรทั ศ นใ นระบบ
ยูเอชเอฟนับแตนั้นมา
28 มีนาคม 2550 บริษัทฯไดมีหนังสือถึงสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยไดโตแยงวาการบอกเลิก
สัญญาเขารวมงานฯ ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และการเรียกรองใหบริษัทฯ ตองชําระหนี้จํานวน
กวาแสนลานบาทใหแกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นํามาเปน
เหตุบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ นั้นไมชอบดวยกฎหมายและขอสัญญาเขารวมงานฯ เนื่องจากบริษัทฯ มิได
กระทําการใดๆ ซึ่งเปนการผิดสัญญาเขารวมงานฯ บริษัทฯ มิไดเห็นดวยกับการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ
อันเปนการกระทําอันไมชอบดังกลาว และโดยที่การบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนการกระทํา ซึ่ง เปนเหตุใ หกิจการของบริษัท ฯไดรับ ความเสียหาย สํา นักงานปลัดสํา นัก
นายกรัฐมนตรี จึงตองรับผิดแกบริษัทฯและบริษัทฯไดสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายตอไป
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บมจ. ไอทีวี

30 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดําที่
640/2550 เรียกรองใหบริษัทฯชําระหนี้ที่กลาวอาง ไดแก คาสัมปทานสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท และคา
สัมปทานงวดที่ 12 จํานวน 677 ลานบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม
พ.ศ. 2550) คาดอกเบี้ย รอยละ15 ของคาสัมปทานสวนตาง จํานวน 562 ลานบาท (นับจากวันที่คณะ
อนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด จนถึงวันที่ฟองคดีวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550) คาปรับผังรายการจํานวน 97,760
ลานบาท และมูลคาทรัพยสินสงมอบไมครบจํานวน 656 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของ
มูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเงินเสร็จสิ้น ซึ่งกรณีมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ
เปนประเด็นใหม ที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไมเคยเรียกรองใหบริษัทฯชําระหนี้มากอนรวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 101,865 ลานบาท
24 เมษายน2550 บริษัทฯยื่นคํารองตอศาลปกครองกลางขอใหแตงตั้งอนุญาโตตุลาการแทนสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีและขอใหศาลปกครองกลางมีคําบังคับใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามสัญญาเขารวมงานฯ
8 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯยื่นคําฟองคดีตอศาลปกครองกลางเปนคดีหมายเลขดําที่ 910/ 2550 กรณี
สํานักงานปลัดสํา นักนายกรัฐมนตรี ไมนําขอ 5 วรรคสี่ เสนอ คณะรัฐมนตรีใ หความเห็นชอบกอนลงนาม
สัญญา จนเปนเหตุใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย โดยเรียกคาเสียหาย 119,252 ลานบาท
9 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเปนคดีหมายเลขดําที่ 46/2550
ใหคณะอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดกรณีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเขา
รวมงานฯ ไมชอบดวยกฎหมายและขอสัญญาเขารวมงานฯและความไมถูกตองในการเรียกรองใหบริษัทฯชําระคา
สวนตาง ดอกเบี้ย คาปรับมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ และบริษัทฯขอเรียกคาเสียหายจากสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีจํานวน 21,814 ลานบาท พรอมทั้งขอใหชดเชยความเสียหายโดยใหบริษัทฯไดกลับเขา
ดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยูเอชเอฟ ตอไปจนครบอายุตามสัญญาฯ
30 พฤษภาคม 2550 คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ซึ่งบริษัทฯเปนผูฟองคดี ประเด็นที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ไมนําขอ 5 วรรคสี่ เสนอ คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาเนื่องจากเกินกวาอายุความ10 ป (สัญญาเขารวมงานฯ มีผลผูกพันตั้งแต 3 กรกฎาคม 2538)
10 กรกฎาคม 2550 ศาลปกครองกลาง ไดมีคําสั่งแตงตั้ง นายวิชช จีระแพทย เปนอนุญาโตตุลาการ แทน
สํ า นัก งานปลัด สํา นักนายกรั ฐมนตรี ในขอ พิพ าทสถาบั น อนุญ าโตตุลาการหมายเลขดํา ที่ 1/2550 และให
ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีขอพิพาทเรื่องคาปรับ คาสัมปทานสวนตาง และดอกเบี้ย
ตามขอพิพาทหมายเลขที่ 1/2550 ตอไป
11 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับฟองคดี
หมายเลขดําที่ 910/2550เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขดําที่ 910/2550เปนคดีที่บริษัทฯเปนผูฟองคดี
ประเด็นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไมนําขอ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ จนเปน
เหตุใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย)
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
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22 มิถุนายน 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งใหจําหนายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนผูฟองคดี เรียกรองให บริษัทฯ ชําระหนี้ที่กลาวอาง ไดแก คาสัมปทานสวนตาง ดอกเบี้ยรอย
ละ15 ของคาสัมปทานสวนตาง คาปรับผังรายการ และมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ รวมทั้งสิ้น 101,865 ลาน
บาทเพื่อใหคูสัญญาเขารวมงานฯไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญาเขารวมงานฯ
รวมงานฯ
24 กรกฎาคม 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองกลางที่ตัดสินให
จํ า หน า ยคดี ห มายเลขดํ า ที่ 640/2550 ต อ ศาลปกครองสู ง สุ ด และยื่ น คํ า ร อ งขอคุ ม ครองชั่ ว คราวให ห ยุ ด
กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อรอคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
17 สิงหาคม 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองกลางที่ไดมีคําสั่ง
แตงตั้ง นายวิชช จีระแพทย เปนอนุญาโตตุลาการแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในขอพิพาทสถาบัน
อนุ ญ าโตตุ ล าการหมายเลขดํ า ที่ 1/2550 และอุ ท ธรณ คั ด ค า นคํ า สั่ ง ให ดํ า เนิ น การตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการในกรณีขอพิพาทเรื่องคาปรับ คาสัมปทานสวนตาง และดอกเบี้ย ตามขอพิพาทหมายเลขที่
1/2550 ตอไป
29 ตุลาคม 2550 บริษัทฯยื่นคํารองขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวฉุกเฉิน เพื่อมิใหรางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย มีผล
ใชบังคับกอนมีคําพิพากษาในคดีของบริษัทฯ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 และจะนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.
2550 โดยบริษัทฯไดใหเหตุผลในคํารองวา หากรางพระราชบัญญัติดังกลาวผานการพิจารณาและมีผลบังคับใช
เปนกฎหมายแลว จะมีผลใหคําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรือ คําพิพากษาของศาลปกครองในขอพิพาท
หรือคดีระหวางบริษัทฯ กับ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ที่
เกี่ ย วกั บ ข อ เรี ย กร อ งค า เสี ย หายข อ หนึ่ ง ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได เ รี ย กร อ งให สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีชดใชคาเสียหายใหบริษัทฯ โดยการอนุญาตใหบริษัทฯ กลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ
ยู เอช เอฟ โดยใชคลื่นความถี่และทรัพยสินอุปกรณเครือขายเดิมตอไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาเขา
รวมงานฯเดิม ไมอาจมีผลบังคับไดอีกตอไป เนื่องจากบรรดาทรัพยสินตางๆ รวมถึงสิทธิ หนาที่ และภาระผูกพัน
ของบริษัทฯ ตามสัญญาเขารวมงานฯ จะตกเปนของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แหงรางพระราช บัญญัติ
ดังกลาว บริษัทฯ จึงขอใหศาลปกครองกลางพิจารณาไตสวนฉุกเฉินและมีคําสั่งใหระงับหรือหามาตรการหยุด
ดําเนินการหรือหยุดการเสนอรางกฎหมายรางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหง ประเทศไทยให สภานิ ติบัญ ญัติ แ หง ชาติพิจ ารณาโดยเรง ดว น ตามแต วิธีก ารที่ศาลปกครองกลางจะ
เห็นสมควรจนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือศาลปกครองกลางจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคํารองขอคุมครองฉุกเฉินดังกลาวของบริษัทฯ โดยใหเหตุผลวา
การพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว เปนการกระทําในหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปน
การใชอํานาจทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มิใชการใชอํานาจทางปกครอง จึงไมมีเหตุผลอันควรและเพียงพอ
ที่ศาลจะมีคําสั่งระงับการดําเนินการของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดและปจจุบันขอพิพาทนั้นอยูในระหวางการ
สวนที่ 2
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บมจ. ไอทีวี

พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงไมมีเหตุผลสมควรที่ศาลปกครองกลางจะมีคําสั่งกําหนดมาตรการ
คุมครองตามที่บริษัทฯรองขอมาได
31 ตุลาคม 2550 รางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยดังกลาว
ไดผานการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ และอยูระหวางการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผล
บังคับใชตอไป
14 พฤศจิกายน 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยืนยันตามศาลปกครองกลางโดยแตงตั้ง นายวิชช จีระ
แพทย เปนอนุญาโตตุลาการ แทน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในขอพิพาทสถาบันอนุญาโต ตุลาการ
หมายเลขดําที่ 1/2550 ดังนั้นขอพิพาทเรื่องคาปรับ คาสัมปทานสวนตาง และดอกเบี้ย ตามขอพิพาทที่ 1/2550
จึงตองดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการตอไป สวนคดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ศาลปกครอง
สู ง สุ ด ได มี คํ า สั่ ง เช น เดี ย วกั บ ศาลปกครองกลางโดยไม รั บ พิ จ ารณาคํ า อุ ท ธรณ ใ นคดี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ฟ อ งกรณี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไมนําขอ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกอนลงนามสัญญาฯ เพราะ
เหตุขาดอายุความ
19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยืนยันตามศาลปกครองกลางโดยมีคําสั่งใหจําหนายคดี
640/2550 ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูฟองคดีฟองใหบริษัทฯชําระหนี้ที่กลาวอางจํานวน
101,865 ลานบาท ดังนั้นขอพิพาทเรื่องภาระหนี้ อันประกอบดวย คาปรับ คาสัมปทานสวนตาง ดอกเบี้ย และ
มูลคาทรัพยสินสงมอบไมครบ และการบอกเลิกไมชอบ ตามขอพิพาทที่ 1/2550 และ 46 /2550 จึงตอง
ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการตอไป

ป 2551

สวนที่ 2

15 มกราคม 2551 พระราชบัญญัติองคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยไดมีการ
ประกาศใช ใ นราชกิ จ จานุ เ บกษาและมี ผ ลบั ง คั บ ใช เ ป น กฎหมายแล ว มี ผ ลให คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของคณะ
อนุญาโตตุลาการหรือคําพิพากษาของศาลปกครองในขอพิพาทหรือคดีระหวางบริษัทฯ กับ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวกับขอเรียกรองคาเสียหายขอหนึ่งของบริษัท
ฯ ซึ่งบริษัทฯไดเรียกรองใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ชดใชคาเสียหายใหบริษัทฯโดยการอนุญาตให
บริษัทฯ กลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใชคลื่นความถี่และทรัพยสินอุปกรณเครือขาย
เดิมตอไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาเขารวมงานฯเดิม ไมอาจมีผลบังคับไดอีกตอไป เนื่องจากบรรดา
ทรัพยสินตางๆ รวมถึงสิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามสัญญาเขารวมงานฯ จะตกเปนของรัฐตาม
บทเฉพาะกาลมาตรา 56 แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมีคดีความฟองรองกับ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่ยังดําเนินตอไปในกระบวนการยุติธรรม และขอเรียกรองคาเสียหายขออื่นๆที่
เรียกรองใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีชดเชยคาเสียหายโดยชําระคืนเปนเงินสดหรือการขอชดเชยโดย
วิธีอื่นใหแกบริษัทฯยังคงมีผลทางกฎหมายอยู หากศาลมีคําพิพากษาชี้ขาดตามที่บริษัทฯเรียกรอง
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2.2.

บมจ. ไอทีวี

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯในปจจุบัน

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เคยประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ แหงแรก ของประเทศ
ไทย ภายใตชื่อ “สถานีโทรทัศนไอทีวี (ITV)” (สถานีฯ) โดยบริษัทฯ ไดรับสัญญาสัมปทานลักษณะ สราง-โอน-ดําเนินงาน จาก
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนระยะเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 โดยบริษัทฯ จะตองจายผลประโยชน
ตอบแทนแก สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในอัตราที่ระบุไวในสัญญาสัมปทานเปนรอยละของรายไดทั้งหมดของบริษัทฯ
หรือเปนจํานวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้น 25,200 ลานบาท ตลอดอายุสัมปทาน
กอนวันที่ 8 มีนาคม 2550 บริษัทฯ เปนผูดําเนินการผลิตและจัดหารายการ ขาย และใหเชาเวลาโฆษณา และแพร
ภาพ สงสัญญาณออกอากาศครอบคลุมจํานวนประชากรที่สามารถรับชมไดประมาณรอยละ 98 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ
ไทย ผานสถานีเครือขายทั่วประเทศรวม 52 สถานี ดวยระบบสงสัญญาณที่มีเทคโนโลยีระบบดิจิตอล ที่ทันสมัยใหความคมชัด
ทั้งภาพและเสียง บริษัทฯ มีความโดดเดนในการเปนสถานีขาวชั้นแนวหนาของเมืองไทยที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางใน
ความนาเชื่อถือของการนําเสนอขาวที่ถูกตอง รวดเร็ว และเจาะลึก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดนําเสนอรายการละครชวงเย็น
สําหรับเด็กซึ่งประสบความสําเร็จติดตอกันมาเปนเวลากวา 3 ป ในสวนของรายการอื่นๆ ดานสาระความรูและรายการบันเทิง
ตางๆ ของสถานีฯ ก็ยังคงความโดดเดนในดานเนื้อหาที่มีคุณภาพและรูปแบบของรายการที่นําเสนอและแตกตางจากรายการ
บันเทิงของสถานีอื่นๆ ทําใหสถานียังคงรักษาอันดับความนิยม (TV Rating) เปนอันดับ 3 ในป 2549 โดยมีคาเฉลี่ยของ
Rating ในชวงไพรมไทม (18.00-22.30 น.) เทากับ 3.16 เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่ได 2.85 โดยเพิ่มขึ้น รอยละ11
โดยนับแตวันที่คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด มีผลบังคับ คือ วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เปนตนมา สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือแจงใหบริษัทฯดําเนินการชําระหนี้คาสัมปทานสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาทคาดอกเบี้ย
ของคาสัมปทานสวนตาง และคาปรับจํานวนประมาณ 97,760 ลานบาท ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2550 มิฉะนั้น สํานักงาน
ปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี จะดํ า เนิ น การตามสั ญ ญาและกฎหมาย ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ พยายามเจรจากั บ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ในเรื่องนี้มาโดยตลอดวาในสวนของภาระหนี้คาดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนตางและคาปรับจํานวนประมาณ
97,760 ลานบาท นั้น บริษัทฯ มีความเห็นไมตรงกันกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งวิธีการคํานวณและจํานวนภาระ
หนี้ที่แตกตางกันอยางมากและการเรียกรองหนี้สินดังกลาวไมเปนธรรมกับบริษัทฯ จากความไมชัดเจนของภาระหนี้สินจํานวน
มหาศาลดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทฯ ประสบปญหาในการจัดหาแหลงเงินกูหรือแหลงเงินทุนใดๆ เพื่อมาใหการสนับสนุนในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการชําระหนี้คาสัมปทานสวนตาง บริษัทฯ ไดขอใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแนวทางแกไขปญหาในหลายๆ แนวทาง รวมทั้งไดยื่นขอเสนอขอประนีประนอมโดยเสนอที่จะชําระคาสัมปทานสวน
ตาง 2,210 ลานบาท สวนดอกเบี้ยและคาปรับใหดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไวในสัญญาฯ แตก็
ไดรับการปฏิเสธ บริษัทฯ จึงได ทําหนังสือขอความเปนธรรมจากนายกรัฐมนตรี และนอกจากนี้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550
บริษัทฯ ยังไดยื่นคํารองตอศาลปกครองกลางเพื่อขอใหศาลกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวและรองขอใหศาลพิจารณาไต
สวนเปนกรณีฉุกเฉิน เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งระงับการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาสัมปทานของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
จนกวาคณะอนุญาโตตุลาการจะมีคําชี้ขาดในกรณีคาปรับและดอกเบี้ย แตตอมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 ศาลได
พิจารณาแลวมีคําสั่งยกคํารองขอคุมครองชั่วคราวที่บริษัทฯ ไดยื่นไปขางตน
ตอมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. บอก
เลิกสัญญาสัมปทานกับบริษัทฯ ได หากบริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้คาสัมปทานสวนตางและคาปรับและดอกเบี้ยรวมแสน
ลานกวาบาทดังกลาวได ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2550
สวนที่ 2

หนา 2 - 19

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บมจ. ไอทีวี

วันที่ 6 มีนาคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติใหสถานีโทรทัศนไอทีวี ยุติการออกอากาศ โดยจะออกอากาศไดถึงเวลา
24.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2550 และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือลงวันที่ 7 มีนาคม 2550 บอกเลิก
สัญญาเขารวมงานฯ และแจงใหบริษัทฯ ดําเนินการชําระหนี้ และสงมอบทรัพยสินที่บริษัทฯ มีไวใชในการดําเนินกิจการตาม
สัญญาเขารวมงานฯ คืนให สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายในเวลาที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนด ซึ่ง
การบอกเลิกสัญญาสัมปทานดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทฯ จําเปนตองหยุดดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศนไอทีวีนับแตนั้นมา
ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนมา สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหกรมประชาสัมพันธเขายึด
ครองทรัพยสินและคลื่นความถี่ยูเอชเอฟซึ่งบริษัทฯเคยใชงานอยูเดิมและเขาดําเนินการบริหารกิจการสถานีโทรทัศนภายใตชื่อ
“สถานีทีไอทีวี (TITV)“ปจจุบันสถานีดังกลาวอยูระหวางแปรรูปกิจการไปเปน ”ทีวีสาธารณะ” ภายใตพระราชบัญญัติองคการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (“พรบ.ทีวีสาธารณะ”) ซึ่งมีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลวตั้งแตวันที่ 15
มกราคม 2551 ซึ่งพรบ.ทีวีสาธารณะดังกลาวจะมีผลใหคณะอนุญาโตตุลาการ และ/หรือ ศาลปกครองกลางไมอาจวินิจฉัยหรือ
มีคําพิพากษาใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อนุญาตใหบริษัทฯ กลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ
โดยใชคลื่นความถี่และทรัพยสินอุปกรณเครือขายเดิมตอไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาเขารวมงานฯเดิม ได เนื่องจาก
บรรดาทรัพยสินตางๆ รวมถึงสิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันของบริษัท ตามสัญญาเขารวมงานฯ จะตกเปนของรัฐตามบทเฉพาะ
กาล มาตรา 56 แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังคงดําเนินคดีฟองรองกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตอไปตามกระบวนการยุติธรรม และขอ
เรียกรองคาเสียหายขออื่นๆที่เรียกรองใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีชดเชยความเสียหายโดยชําระคืนเปนเงินสด
ตลอดจนการชดเชยความเสียหายโดยวิธีอื่น ใหแกบริษัทฯ ยังคงมีผลทางกฎหมายอยู หากศาลมีคําพิพากษาชี้ขาดตามที่
บริษัทเรียกรองโดยคดีความระหวาง บริษัทฯ และ สํานักงานปลัดสํา นักนายกรัฐมนตรี ที่ ยังคงดําเนินอยูในกระบวนการ
ยุติธรรมมี 3 คดี ไดแก
1. คดีหมายเลขดําที่ 1/2550 วันที่ 4 มกราคม 2550 บริษัทฯเปนโจทกยื่นขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ขอใหพิจารณาเรื่องคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยจากคาสัมปทานสวนตาง
2. คดีหมายเลขดําที่ 46/2550 วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ เปนโจทกยื่นขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กรณีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี บอกเลิกสัญญาไมชอบและเรียกรองหนี้สินไมชอบ
ดวยกฎหมายและสัญญา และเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําไมชอบดังกลาวจํานวน 21,814 ลาน
บาท
3. คดีหมายเลขดําที่ 640/2550 วันที่ 30 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนโจทกฟองบริษัทฯ
เรียกรองใหบริษัทชําระคาสัมปทานสวนตาง ดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนตาง รอยละ15 คาปรับผังรายการ และ
มูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ มูลคารวม 101,865 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด
ไดมีคําพิพากษายืนยันตามคําสั่งศาลปกครองกลางโดยใหจําหนายคดีออกจากสารบบของศาลปกครอง เพื่อให
คูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญารวมงานฯ
ผลจากการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดเพิกถอนสัญญาสัมปทานฯของบริษัทฯ ทําใหบริษัทจําเปนตองหยุด
ดําเนินกิจการสถานีโทรทัศนไอทีวี ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนมา และยังเปนสาเหตุใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดประกาศใหหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งขึ้น
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เครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และ SP (Suspension) หามซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จนกวา บริษัทฯ จะ
สามารถแกไขฟนฟูกิจการเพื่อใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป โดยปจจุบันบริษัทฯอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการเพื่อจัดทํา
แผนฟนฟูกิจการเสนอตอผูถือหุนของบริษัทฯ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับที่ปรึกษาการเงินและที่
ปรึกษากฎหมาย แตเนื่องจากบริษัทฯยังมีคดีความที่ยังอยูในกระบวนการพิจารณาของศาล และอาจตองใชระยะเวลานาน
จนกวากระบวนการยุติธรรมจะถึงที่สุด และผลของคดีความดังกลาวอาจสงผลที่เปนสาระสําคัญตอสถานะการเงินและการ
ดําเนินธุรกิจตอไปในระยะยาว บริษัทฯ จึงจําเปนตองใชเวลาในการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบในการศึกษาความเปนไป
ไดของแผนฟนฟูกิจการ รวมถึงสถานะงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสวนของผูถือติดลบอยู
2,167 ลานบาท อีกทั้งมีภาระรายจายทางบัญชีในการสํารองเผื่อคาดอกเบี้ยอันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทฯ แพคดีในอัตรารอย
ละ 15 ตอป ของคาสัมปทานสวนตางรวม 2,887 ลานบาท คิดเปนจํานวนเงินปละประมาณ 436 ลานบาท หรือไตรมาสละ
ประมาณ 109 ลานบาท ซึ่งตามเงื่อนไขในการจัดทําแผนฟนฟูตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะตองแสวงหา
ธุรกิจใหมที่สามารถสรางผลกําไรสะสมใหไดเพิ่มขึ้น อยางนอย 2,167 ลานบาทหรือหาวิธีอื่นใดเพื่อทําใหสวนของผูถือหุนในงบ
ดุลเปนบวก และนอกจากนั้นบริษัทฯ ยังตองสามารถทํากําไรจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักอยางนอยสามไตรมาสติดตอกัน
ไดมากกวา 327 ลานบาทหรือ 436 ลานบาท ในระยะเวลา 1 ป (ในกรณีที่ผลกําไรไมตอเนื่อง) จึงจะพนจากเหตุแหงการเพิก
ถอนหลักทรัพยของบริษัทฯออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สืบเนื่องจากขอจํากัดหลายประการขางตน ประกอบกับเงินสดในมือสําหรับใชดําเนินกิจการตอไปมีจํานวนจํากัดเพียง
1,236 ลานบาท (ตามงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2550) บริษัทฯ จึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการวิเคราะหศึกษาความ
เปนไปไดและการแสวงหาธุรกิจใหมที่มีศักยภาพในการสรางผลกําไร อยางถี่ถวนและรอบคอบ ในกรณีที่บริษัทฯไดขอสรุป
เกี่ยวกับผลการศึกษาความเปนไปไดและ/หรือแผนการฟนฟูกิจการแลว
บริษัทฯจะนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติความเปนไปไดของแผนและรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป

สวนที่ 2

หนา 2 - 21

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บมจ. ไอทีวี

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
- ไมมี -
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4. การวิจัยและพัฒนา
- ไมมี -
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ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพยถาวร
บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวร ที่เปนสิทธิในการใชเพื่อการดําเนินงานภายใตสัญญาสัมปทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มี
รายละเอียดดังนี้
รายการ

ลักษณะของสิทธิ

ใชเปนหลักประกัน มูลคาตามบัญชี (สุทธิ)
การกูยืม
(ลานบาท)

ที่ดิน
สถานีเครือขาย
อุปกรณและระบบการทําขาวและ
ถายทอดสัญญาณ

สิทธิภายใตสัญญาฯ
สิทธิภายใตสัญญาฯ
สิทธิภายใตสัญญาฯ

ไมมี
ไมมี
ไมมี

36.40
101.76
1,564.52

เครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
เครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน

สิทธิภายใตสัญญาฯ
สิทธิภายใตสัญญาฯ

ไมมี
ไมมี
ไมมี

114.50
83.81
0.18

รวมมูลคาสินทรัพยถาวร
หัก สํารองคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ราคาตามบัญชีสุทธิ

(บริษัทฯเปนเจาของเปน
ทรัพยสินที่ไดมาหลังจาก
วันที่ 7 มี.ค.2550)

1,901.17
(1,901.17)
0.00

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดรับหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาเขารวมงานและการดําเนินการสถานี
วิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ เปนผลใหสัมปทานดังกลาวสิ้นสุดลง ซึ่งเปนขอบงชี้ของการดอยคาของอุปกรณ
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน ซึ่งไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย จํานวน 1,901.17 ลาน
บาท และใน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
ประเทศไทยดังกลาวไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใชเปนกฎหมายตั้งแตวันที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2551 เปนตนไป ทําให บรรดาทรัพยสินตางๆรวมถึงสิทธิหนาที่และภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามสัญญา
เขารวมงานฯจะตกเปนของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีคดีความฟองรองกับสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ยังดําเนินตอไปในกระบวนการ
ยุติธรรมและขอเรียกรองคาเสียหายขออื่น ๆ ที่เรียกรองใหสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ชดเชยคาเสียหายโดย
ชําระคืนเปนเงินสดใหแกบริษัทฯ ยังคงมีผลทางกฎหมายอยูหากศาลมีคําพิพากษาชี้ขาดตามที่บริษัทเรียกรอง
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สัญญาเชาพื้นที่ตั้งสถานีโทรทัศนและสัญญาการคาตางๆ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดรับหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาเขารวมงานและการดําเนินการสถานีวิทยุ
โทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ เปนผลใหสัมปทานดังกลาวสิ้นสุดลง ทําใหบริษัทฯ ยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่ตั้งสถานีโทรทัศนและ
สัญญาการคาทั้งหมด ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนมา
สัญญาเชาพื้นที่สํานักงานปจจุบัน
ปจจุบันบริษัทฯ ไดเชาพื้นที่สํานักงานกับ บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมีสาระสําคัญของ
สัญญา ดังนี้
สัญญาเชาพื้นที่สํานักงานอาคารชินวัตรทาวเวอร 3
ชื่อสัญญา

:

สัญญาเชาพื้นที่ในอาคารชินวัตรทาวเวอร 3

คูสัญญา

:

บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)

วันที่ลงนามสัญญา

:

3 ธันวาคม 2550

ระยะเวลาสัญญาเชา

:

1 มกราคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 2551

รายละเอียดพี้นที่เชา
อัตราคาเชา

:

จํานวนพื้นที่เชา 31 ตารางเมตร

:

11,610 บาทตอเดือน โดยผูเชามีสิทธิขอตอสัญญาไดโดยแจงลวงหนาไมนอย
กว า 90 วั น ผู ใ ห เ ช า ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการขอปรั บ อัต ราคา เช า ได ต ามสภาพ
เศรษฐกิจในขณะนั้น ไมเกินรอยละ 15 ของอัตราคาเชาเดิม

ลิขสิทธิ์รายการ
บริษัทฯ มีมูลคาทางบัญชีของลิขสิทธิ์รายการและตนทุนผลิตรายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 103.20 ลาน
บาท โดยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดรับหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาเขารวมงานและการดําเนินการสถานีวิทยุ
โทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ เปนผลใหสัมปทานดังกลาวสิ้นสุดลง ซึ่งเปนขอบงชี้ของการดอยคาของ คาลิขสิทธิ์รายการ ซึ่งไดรับรู
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวจํานวน 103.20 ลานบาท
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6. โครงการในอนาคต
เนื่องจากบริษัทฯ มีคดีระหวางบริษัทฯ และ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีที่บริษัทฯเปนโจทกและยังคงดําเนินอยู
ในกระบวนการยุติธรรมอยู 2 คดี ไดแก คดีหมายเลขดําที่ 1/2550 วันที่ 4 มกราคม 2550 ซึ่งบริษัทฯเปนโจทกยื่นขอ
พิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการขอใหพิจารณาคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยจากคาสัมปทานสวนตาง
และไดแก คดีหมายเลขดําที่ 46/2550 วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ซึ่งบริษัทฯเปนโจทกยื่นขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการกรณี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี บอกเลิกสัญญาไมชอบและเรียกรองหนี้สินไมชอบดวย
กฎหมายและสัญญา และเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําไมชอบดังกลาวจํานวน 21,814 ลานบาท สําหรับ
คดีหมายเลขดําที่ 640/2550 วันที่ 30 มีนาคม 2550 ซึ่ง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนโจทกฟองบริษัทฯ
เรียกรองใหบริษัท ชําระคาสัมปทานสวนตาง ดอกเบี้ย คาปรับผังรายการ มูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ มูลคารวม
101,865 ลานบาท ไดมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดยืนยันตามคําสั่งศาลปกครองกลางโดยใหจําหนายคดีออกจาก
สารบบของศาลปกครอง เพื่อใหคูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญารวมงานฯ
ปจจุบัน บริษัท ฯ อยูระหวางการพิจารณาดํา เนินการเพื่อจัดทําแผนฟนฟูกิจการเสนอตอผูถือหุนของบริษัทฯ ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย และเนื่องจากบริษัทฯยังมี
คดีความที่ยังอยูในกระบวนการพิจารณาของศาล และอาจตองใชระยะเวลานานจนกวากระบวนการยุติธรรมจะถึงที่สุด
และผลของคดีความดังกลาวอาจสงผลที่เปนสาระสําคัญตอสถานะการเงินและการดําเนินธุรกิจตอไปในระยะยาว
บริษัทฯ จึงจําเปนตองใชเวลาในการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบในการศึกษาความเปนไปไดของแผนฟนฟูกิจการ
รวมถึงสถานะงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสวนของผูถือติดลบอยู 2,167 ลานบาท อีกทั้ง
มีภาระคาใชจายทางบัญชีในการสํารองเผื่อคาดอกเบี้ยอันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทฯ แพคดีในอัตรารอยละ 15 ตอป
ของคาสัมปทานสวนตาง 2,887 ลานบาท คิดเปนจํานวนเงินปละประมาณ 436 ลานบาท หรือไตรมาสละประมาณ 109
ลานบาท ซึ่งเงื่อนไขในการจัดทําแผนฟนฟูตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะตองหาธุรกิจใหมที่สรางผล
กําไรสะสมไดเพิ่มขึ้น อยางนอย 2,167 ลานบาทหรือหาวิธีอื่นใดเพื่อทําใหสวนของผูถือหุนในงบดุลเปนบวก และ
นอกจากนั้นบริษัทฯตองสามารถทํากําไรจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักอยางนอยสามไตรมาสติดตอกันไดมากกวา
327 ลานบาทหรือ 436 ลานบาท ในระยะเวลา 1 ป (ในกรณีที่ผลกําไรไมตอเนื่อง) จึงจะพนจากเหตุแหงการเพิกถอน
สืบเนื่องจากขอจํากัดขางตน ประกอบกับเงินสดในมือสําหรับใชดําเนินกิจการตอไปมีจํานวนจํากัดเพียง 1,236 ลาน
บาท บริษัทฯ จึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการวิเคราะหศึกษาความเปนไปไดและการแสวงหาธุรกิจใหมที่มีศักยภาพใน
การสรางผลกําไรจํานวนดังกลาวอยางถี่ถวนและรอบคอบ ในกรณีที่บริษัทฯ ไดขอสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาความ
เปนไปไดและ/หรือแผนการฟนฟูกิจการแลว บริษัทฯ จะนําเสนอการเพื่อนําเสนอใหผูถือหุนของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
ความเปนไปไดของแผนและรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป
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ขอพิพาททางกฎหมาย

คดีการคาและคดีอันเกิดจากการแพรภาพโทรทัศนของสถานีโทรทัศนไอทีวี
ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาคดีการคาและคดีอันเกิดจากการแพรภาพออกอากาศที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ
สถานีโทรทัศนในอดีตของบริษัทฯ ไมมีคดีใดๆ ที่มีผลกระทบดานลบตอบริษัทฯ อยางเปนสาระสําคัญยกเวนคดีพิพาทระหวาง
บริษัทฯ กับ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
คดีความระหวาง บริษัทฯ กับ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
30 มกราคม 2547 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดตามขอพิพาทในประเด็นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ไมปฏิบัติตามสัญญาเขารวมงานฯเขารวมงาน ฯ ขอ 5 วรรค 4 จนเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบและใหสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีชดเชยความเสียหายใหกับ บริษัทฯ โดยมีสาระสําคัญดังนี้







ให สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ชดเชยความเสียหายโดยชําระเงินคืนใหแกบริษัทฯ จํานวน 20 ลานบาท
ใหปรับลดผลประโยชนตอบแทนตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 5 วรรคหนึ่ง ในสวนจํานวนเงินรับประกัน
ผลประโยชนขั้นต่ํา ใหปรับลดจากเดิมลงเหลือปละ 230 ลานบาท โดยไมตองชําระเงินขั้นต่ําสวนที่เพิ่มขึ้นในแต
ละปอีก และปรับลดผลประโยชนตอบแทนเปนอัตรารอยละจากเดิมลงเหลืออัตรารอยละ 6.5 ของรายไดกอน
หักคาใชจายและภาษีใดๆ โดยเปรียบเทียบระหวางจํานวนเงินที่คํานวณไดตามอัตรารอยละ 6.5 ของรายได
กอนหักคาใชจายและภาษีใดๆ กับเงินประกันผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําปละ 230 ลานบาท จํานวนใด
มากกวาใหชําระตามจํานวนที่มากกวานั้น ทั้งนี้ นับแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 เปนตนไป
ให สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี คืนเงินผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําที่บริษัทฯ ไดชําระโดยมีเงื่อนไขใน
ระหวางพิจารณาขอพิพาทนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 จํานวน 800 ลานบาท โดยคืนใหแกบริษัทฯ จํานวน
570 ลานบาท
ใหบริษัทฯ สามารถออกอากาศชวงเวลา Prime Time คือ ชวงเวลาระหวาง 19.00 น. ถึง 21.30 น. ไดโดยไมตองถูก
จํ า กั ด เฉพาะรายการข า ว สารคดี และสารประโยชน แต บ ริ ษั ท ฯ จะต อ งเสนอ รายการข า ว สารคดี และ
สารประโยชน ไมนอยกวารอยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด ทั้งนี้ภายใตขอบังคับของกฎระเบียบที่ทาง
ราชการออกใชบังคับแกสถานีวิทยุโทรทัศนโดยทั่วไป

ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาเขารวมงานฯ ขอที่ 15 ระบุวา “ใหคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการเปนที่สุด และผูกพันคูสัญญาทั้ง
2 ฝาย” และ ขอบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ขอ 30 ถือวาคําชี้ขาดมีผลตั้งแตวันที่คูพิพาทไดรับสําเนาคําชี้
ขาด ซึ่งกรณีของบริษัทฯ และ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดรับทราบคําชี้ขาดพรอมกันในวันที่ 30 มกราคม 2547
ตอ มา เมื่อ วัน ที่ 27 เมษายน 2547 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดยื่น คํ าร อ งตอศาลปกครองกลาง เพื่ อใหศ าล
พิจารณาและมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางไดมีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวทั้งฉบับ ซึ่ง
บริษัทฯ ไดยื่นคําอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549
13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการฉบับลงวันที่ 30 มกราคม
2547 ทั้งฉบับ เนื่องจากมีคําวินิจฉัยวาเงื่อนไขสัญญาเขารวมงานฯขอ 5 วรรค 4 ไมไดผานการนําเสนอคณะรัฐมนตรี จึงไมมี
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ผลผูกพัน และมีผลทําใหคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการถูกยกเลิกไป บริษัทฯ จึงตองกลับไปปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
เขารวมงานฯเดิมตามขอสัญญาเขารวมงานฯขอ 5 วรรค 1 ในเรื่องการชําระคาตอบแทนให สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
โดยรับประกันผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา ปละ 1,000 ลานบาท หรืออัตรารอยละ 44 ของรายไดฯแลวแตจํานวนใดจะ
มากกวา และมีผลทําใหบริษัทฯตองกลับไปปฏิบัติตามขอ 11 วรรคหนึ่งที่กําหนดใหรายการขาว สารคดี และสารประโยชน
จะตองรวมกันไมต่ํากวารอยละ 70 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดและระยะเวลาระหวางเวลา 19.00-21.30 น. จะตองใชสําหรับ
รายการประเภทนี้เทานั้น โดยบริษัทฯ ไดเริ่มใชผังรายการที่เปนไปตามเงื่อนไขในขอ 11 วรรคหนึ่งแลว ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม
2549 เปนตนมา
14 ธันวาคม พ.ศ. 2549 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ขอใหบริษัท
ดําเนินการดังตอไปนี้
1.
2.

3.

ใหบริษัทดําเนินการปรับผังรายการใหเปนไปตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11
ใหบริษัทชําระเงินสวนตางของคาสัมปทานขั้นต่ําตามสัญญาเขารวมงานฯ สําหรับปที่ 9 (งวดที่ 7) จํานวน 670
ลานบาท ปที่ 10 (งวดที่ 8) จํานวน 770 ลานบาท และปที่ 11 (งวดที่ 9) จํานวน 770 ลานบาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 2,210 ลานบาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป โดยคํานวณเปนรายวันตามจํานวนวันที่
ชําระลาชา
ใหบริษัทชําระคาปรับในอัตรารอยละ 10 ของคาสัมปทานที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะไดรับใน
ปนั้น ๆ โดยคิดเปนรายวัน ตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11 วรรคสอง จากกรณีที่บริษัทฯ ดําเนินการเรื่องผัง
รายการไมเปนไปตามขอ 11 วรรคหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดเรียกรองมาเปนจํานวนเงิน 97,760 ลานบาท (บริษัทฯ ได
ดําเนินการปรับผังรายการตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549)

ทั้งนี้ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจงวาหากบริษัทฯ ไมชําระเงินจํานวนดังกลาวภายใน 45 วัน นับตั้งแตไดรับ
หนังสือแจง (วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะดําเนินการตามขอกําหนดใน
สัญญาเขารวมงานฯ และขอกฎหมายตอไป
21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ไดมีหนังสือถึงสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับผังรายการใหเปนไปตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11 เรียบรอยแลวตั้งแต วันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปนตนมา
2. บริษัทฯ มิไดผิดนัดชําระคาสัมปทานตามที่อางถึง เนื่องจากบริษัทไดชําระคาสัมปทานรายปจํานวน 230 ลาน
บาท ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคําชี้ขาดดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝายตามสัญญา
เขารวมงานฯ ขอ 15 ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมีภาระดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนตางดังกลาวในชวงระยะเวลา
ตั้งแตอนุญาโตตุลาการชี้ขาดจนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา
3. บริษัทฯ ไมเห็นพองกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กรณีที่ตองจายคาปรับจํานวน 97,760 ลาน
บาท และการกําหนดใหบริษัทฯ ชําระคาปรับดังกลาวภายใน 45 วัน ดวยเหตุผลดังนี้
สวนที่ 2
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3.1 บริษัทฯ มิไดปฏิบัติผิดสัญญาเขารวมงานฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15
ซึ่งกําหนดวา “ใหคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝาย” ดังนั้นการ
ดําเนินการปรับผังรายการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งเปน
วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา และขอ 30 วรรคทายของขอบังคับสํานักงานศาลยุติธรรมและ
มาตรา 70 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้น
การดําเนินการของบริษัทฯ จึงเปนการกระทําโดยชอบตามสัญญาเขารวมงานฯ และกฎหมายแลว
3.2 เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการนําขอพิพาทเสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการและใหวินิจฉัยชี้ขาด ตามที่
กล าวมาในข อ 3.1
หากปรากฏว า บริ ษั ท ฯ เป น ฝ า ยผิ ด สั ญ ญา สิ ท ธิ ข องสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ในการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ จะมีขึ้นหลังจากกระบวนการยุติขอพิพาทไดถึงที่สุด
แลว
3.3 ศาลปกครองไดจัดทําเอกสาร “ขาวศาลปกครอง” ครั้งที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ระบุถึงคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษัทฯ โดยมีขอความตอนหนึ่งระบุวา “กรณีเกี่ยวกับ
คาปรับคูสัญญาตองวากลาวกันเอง หากตกลงไมไดตองเสนอขอพิพาทตามวิธีการที่ระบุไวในสัญญา
เขารวมงานฯ”
3.4 ดอกเบี้ยและคาปรับจากการดําเนินการปรับผังรายการนั้นยังไมมีขอยุติ เนื่องจากไมใชประเด็นพิพาทที่
เขาสูการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นหากคูสัญญามีขอขัดแยงและไมสามารถทํา
ความตกลงกันไดก็จะตองเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเปนไปตามสัญญาเขารวมงานฯ
ขอ 15 ซึ่งกําหนดวา “หากมีขอพิพาทหรือขอขัดแยงใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาระหวางสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กับผูเขารวมงาน (บริษัท) คูสัญญาตกลงแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการทําการ
วินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทโดยคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการเปนที่สุดและผูกพันคูสัญญาทั้งสอง
ฝาย”
บริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เห็นวาการคํานวณคาปรับจากการปรับผังรายการตามวิธีของสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ดังกลาวขางตนไมถูกตองตามเจตนารมณของสัญญาเขารวมงานฯ ซึ่งหากบริษัทฯ เขาขายจะตองเสีย
คาปรับ การคิดคํานวณคาปรับควรจะเปนจํานวนเงินในอัตราไมเกินกวา 274,000 บาทตอวัน มิใช 100 ลานบาทตอวันตามที่
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กลาวอาง ดังนั้นไมวากรณีจะเปนอยางไร หากจะมีภาระคาปรับ โดยนับตั้งแต วันที่บริษัทฯ
ปฏิ บั ติ ต ามคํ า ชี้ ข าดของคณะอนุ ญ าโตตุ ล าการจนถึ ง วั น ที่ ศ าลปกครองสู ง สุ ด มี คํ า ตั ด สิ น ตามที่ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีกลาวอาง (ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549) การคิดคํานวณคาปรับในชวงเวลา
ดังกลาวจึงไมควรจะเกินไปกวาจํานวน 268 ลานบาท มิใช 97,760 ลานบาท ตามวิธีคํานวณที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เรียกรองใหชําระและนํามาใชเปนเหตุบอกเลิกสัญญาแตอยางใด
สําหรับกรณีที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรียกรองดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนตางบริษัทฯ และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ มีความเห็นวาในชวงระหวางระยะเวลาที่บริษัทไดปฏิบัติตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ ไม
มีหนาที่ในการตองชําระ และ บริษัทฯ ไมไดผิดนัดการชําระคาสัมปทานแตอยางใด เนื่องจากบริษัทฯ ไดชําระคาสัมปทานรายป
จํานวน 230 ลานบาท ตามคําชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผูกพันทั้งสองฝายแลวตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15 ในชวง
เวลาที่คําชี้ขาดยังมีผลบังคับใชอยูโดยที่บริษัทมิไดผิดนัดชําระคาสัมปทานและ/หรือชําระคาสัมปทานใหแกสํานักงานปลัดสํานัก
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นายกรัฐมนตรี ลาชา อีกทั้งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยังไมเคยใชสิทธิเรียกรองทางศาลในการขอคุมครองเพื่อระงับมิให
บริษัทฯ ปฏิบัติตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในชวงเวลาดังกลาวแตประการใด ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมีภาระดอกเบี้ยของคา
สัมปทานสวนตาง และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนตางในระหวางที่คําชี้
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายอยู อีกทั้งคําพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคําสั่งใหเพิกถอนคํา
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยังไมมีผลบังคับ เนื่องจากยังอยูในระหวางที่บริษัทฯ ยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด และ ศาล
ปกครองสูงสุดยังไมมีคําพิพากษาในขณะนั้น
4 มกราคม 2550 บริษัทฯไดยื่นขอพิพาทเรื่องคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในคาสัมปทานสวนตางตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเปนคดีหมายเลขดําที่ 1/2550 สวนเรื่องคาสัมปทานสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาทนั้น บริษัทฯมีความเห็นวา
เพื่ อเป นการประนี ประนอมให ก ารดํ า เนิ น การตามสั ญ ญาเข า ร ว มงานฯ เป น ไปโดยราบรื่ น และมิ ให สํ านั กงานปลั ดสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี บอกเลิกสัญญาเข ารวมงานฯ อันจะมีผลกระทบตอกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯจึงไดตัดสินใจเสนอเงื่อนไขขอ
ประนีประนอมโดยเสนอแนวทางการจายเงิน 2,210 ลานบาท หลายแนวทางโดยทุกแนวทางมีเงื่อนไขใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เขารวมกันยื่นขอพิพาทอนุญาโตตุลาการเพื่อใหมีคําวินิจฉัยชี้ขาดกรณีคาปรับและดอกเบี้ยคาสัมปทานสวนตาง ซึ่ง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดปฏิเสธเงื่อนไขการใหสถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดหนี้และปฏิเสธแนวทางการชําระเงินคา
สัมปทานดังกลาวทุกแนวทางในการประชุมรวมกันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550
2 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯไดมีหนังสือขอความเปนธรรมตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยเสนอ แนวทางการประนีประนอม
ในการแกปญหาขอพิพาท โดยเสนอใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับชําระเงินคาสัมปทานสวนตางจํานวน 2,210
ลานบาท โดยมีเงื่อนไขขอใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กรณีคาปรับ
และ ดอกเบี้ย ตามขอสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15
13 กุมภาพันธ 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือปฏิเสธขอเสนอขอประนีประนอมของบริษัทฯดังกลาวอยาง
เปนทางการอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นนับแตวันที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือปฏิเสธขอเสนอของบริษัทฯ บริษัทฯจึงไม
มีภาระผูกพันใด ๆในขอเสนอของ บริษัทฯที่มีตอสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อีกตอไป ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา 357
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตอมาศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งใหจําหนายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2550 โดยศาลปกครองกลางไดวินิจฉัยวา ประเด็นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อางวา บริษัทฯ ยอมรับวาเปน
หนี้คาสัมปทานคางชําระอยูจํานวน 2,210 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย รับฟงไมไดวาบริษัทฯยอมรับสภาพหนี้เพราะเปนขอเสนอ
ทางเลือกในการแกปญหาหลายแนวทางซึ่งยังไมเปนที่ยุติจึงถือเปนขอพิพาทที่ตองนําเขาสูกระบวนการอนุญาโตตุลาการตาม
สัญญาเขารวมงาน
20 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯไดยื่นคํารองขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทา
ทุกขชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. บริ ษัทฯขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งระงับการใชสิทธิบอกเลิกสั ญญาเข ารวมงานฯ ของสํานั กงานปลัดสํานั ก
นายกรัฐมนตรี ในกรณีที่บริษัทฯยังมิไดชําระคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในคาสวนตางจํานวนประมาณ
หนึ่งแสนลานบาท จนกวาคณะอนุญาโตตุลาการจะไดมีคําชี้ขาดและขอพิพาทดังกลาวถึงที่สุดตามกฎหมาย
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2. บริษัทฯ ขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดระยะเวลาเพื่อใหบริษัทฯชําระคาสัมปทานสวนตาง จํานวน 2,210
ลานบาท ใหแกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่งในเรื่องนี้
21 กุมภาพันธ 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคํารองขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวและคํารองขอไตสวนฉุกเฉิน โดยมีขอวินิจฉัยวา การที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเขา
รวมงานฯ นั้น หากบริษัทฯเห็นวาการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯไมชอบก็ยอมมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา
เขารวมงานฯดังกลาวได สวนกรณีที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เรียกใหผูรอง (บริษัทฯ) ชําระคาปรับและดอกเบี้ยคา
สัมปทานสวนตางรวมทั้งขอใหศาลกําหนดระยะเวลาเพื่อใหบริษัทฯสามารถชําระคาสัมปทานจํานวน 2,210 ลานบาท ใหแก
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่งนั้น ศาลเห็นวาเปนกรณีระหวางบริษัทฯ และ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่จะเจรจาตกลงกัน และหากบริษัทฯเห็นวาไมตองชําระหรือขอผอนผันการชําระหนี้ก็เปน
สิทธิที่ดําเนินการไปตามขั้นตอนของสัญญาเขารวมงานฯและกระบวนการตามกฎหมายตอไป จึงไมมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมี
คําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองประโยชนของบริษัทฯขณะดําเนินการ ซึ่งคําสั่งศาลปกครองกลางดังกลาวใหถือเปน
ที่สดุ โดยบริษัทฯไมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวได
7 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ และแจงให บริษัทฯ ดําเนินการ
ชําระหนี้ และสงมอบทรัพยสินที่บริษัทฯ มีไวใชในการดําเนินกิจการตามสัญญาเขารวมงานฯ คืนใหแกสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ภายในเวลาที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.
2550 (24.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2550) ซึ่งการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทฯ จําเปนตองหยุด
การดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศนในระบบยูเอชเอฟนับแตนั้นมา
28 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ไดมีหนังสือถึงสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยไดโตแยงวาการบอกเลิกสัญญาเขารวมงาน
ฯ ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และการเรียกรองใหบริษัทฯ ตองชําระหนี้จํานวนกวาแสนลานบาทใหแกสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนํามาเปนเหตุบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ นั้นไมชอบดวย
กฎหมายและขอสัญญาเขารวมงานฯ เนื่องจากบริษัทฯมิไดกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการผิดสัญญาเขารวมงานฯ บริษัทฯ มิได
เห็นดวยกับการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ อันเปนการกระทําอันไมชอบดังกลาว และโดยที่การบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ
ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนการกระทําซึ่งเปนเหตุใหกิจการของบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี จึงตองรับผิดแกบริษัทฯและบริษัทฯไดสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายตอไป
30 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดําที่ 640/2550
เรียกรองใหบริษัทฯชําระหนี้ที่กลาวอาง ไดแก คาสัมปทานสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท และคาสัมปทานงวดที่ 12 จํานวน
677 ลานบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550) คาดอกเบี้ยรอยละ 15 ของคา
สัมปทานสวนตาง จํานวน 562 ลานบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด จนถึงวันที่ฟองคดีวันที่ 30 มีนาคม
2550) คาปรับผังรายการจํานวน 97,760 ลานบาท และมูลคาทรัพยสินสงมอบไมครบจํานวน 656 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป ของมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเงินเสร็จสิ้น ซึ่งกรณีมูลคาทรัพยสินที่สง
มอบไมครบเปนประเด็นใหม ที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไมเคยเรียกรองใหบริษัทฯชําระหนี้มากอนรวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 101,865 ลานบาท
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24 เมษายน 2550 บริษัทฯ ยื่น คํา รองตอศาลปกครองกลางขอให แตงตั้งอนุ ญาโตตุ ลาการแทนสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีและขอใหศาลปกครองกลางมีคําบังคับใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ตามสัญญาเขารวมงานฯ
8 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯยื่นคําฟองคดีตอศาลปกครองกลางเปนคดีหมายเลขดําที่ 910/ 2550 กรณีสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ไมนําขอ 5 วรรคสี่ เสนอ คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอนลงนามสัญญา จนเปนเหตุใหบริษัทฯไดรับความ
เสียหาย โดยเรียกคาเสียหาย 119,252 ลานบาท
9 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเปนคดีหมายเลขดําที่ 46/2550 ใหคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดกรณีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ไมชอบดวย
กฎหมายและขอสัญญาเขารวมงานฯ และความไมถูกตองในการเรียกรองใหบริษัทฯ ชําระคาสวนตาง ดอกเบี้ย คาปรับมูลคา
ทรัพยสินที่สงมอบไมครบ และบริษัทฯขอเรียกคาเสียหายจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวน 21,814 ลานบาท
พรอม ทั้งขอใหชดเชยความเสียหายโดยใหบริษัทฯไดกลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยูเอชเอฟ ตอไปจนครบอายุตาม
สัญญาฯ
30 พฤษภาคม 2550 คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ซึ่งบริษัทฯเปนผูฟองคดี ประเด็นที่สาํ นักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไม
นําขอ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากเกินกวาอายุ
ความ 10 ป (สัญญาเขารวมงานฯ มีผลผูกพันตั้งแต 3 กรกฎาคม 2538)
10 กรกฎคม 2550 ศาลปกครองกลาง ไดมีคําสั่งแตงตั้ง นายวิชช จีระแพทย เปนอนุญาโตตุลาการ แทน สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ในขอพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการหมายเลขดําที่ 1/2550 และใหดําเนินการตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการในกรณีขอพิพาทเรื่องคาปรับ คาสัมปทานสวนตาง และดอกเบี้ย ตามขอพิพาทหมายเลขที่ 1/2550 ตอไป
11 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับฟองคดีหมายเลขดําที่
910/2550เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขดําที่ 910/2550เปนคดีที่บริษัทฯเปนผูฟองคดีประเด็นที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ไมนําขอ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ จนเปนเหตุใหบริษัทฯไดรับความเสียหาย)
22 มิถุนายน 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งใหจําหนายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนผูฟองคดี เรียกรองให บริษัทฯ ชําระหนี้ที่กลาวอาง ไดแก คาสัมปทานสวนตาง ดอกเบี้ยรอยละ 15 ของคาสัมปทานสวนตาง
คาปรับผังรายการ และมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ รวมทั้งสิ้น 101,865 ลานบาท เพื่อใหคูสัญญาเขารวมงานฯไปดําเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญาเขารวมงานฯรวมงานฯ
24 กรกฎาคม 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองกลางที่ตัดสินใหจําหนายคดี
หมายเลขดําที่ 640/2550 ตอศาลปกครองสูงสุด และยื่นคํารองขอคุมครองชั่วคราวใหหยุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อรอ
คําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
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17 สิงหาคม 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองกลางที่ไดมีคําสั่งแตงตั้ง นายวิชช
จีระแพทย เปนอนุญาโตตุลาการแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในขอพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการหมายเลขดําที่
1/2550 และอุทธรณคัดคานคําสั่งใหดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีขอพิพาทเรื่องคาปรับ คาสัมปทาน
สวนตาง และดอกเบี้ย ตามขอพิพาทหมายเลขที่ 1/2550 ตอไป
29 ตุลาคม 2550 บริษัทฯยื่นคํารองขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวฉุกเฉิน
เพื่อมิใหรางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย มีผลใชบังคับกอนมีคําพิพากษาใน
คดีของบริษัทฯ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติดังกลาวเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550
และจะนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยบริษัทฯไดใหเหตุผลในคํารองวา หากราง
พระราชบัญญัติดังกลาวผานการพิจารณาและมีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว จะมีผลใหคําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ
หรือ คําพิพากษาของศาลปกครองในขอพิพาทหรือคดีระหวางบริษัทฯ กับ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เกิดขึ้นหลังจาก
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวกับขอเรียกรองคาเสียหายขอหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯไดเรียกรองใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ชดใชคาเสียหาย ใหบริษัทฯโดยการอนุญาตใหบริษัทฯ กลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ โดย
ใชคลื่นความถี่และทรัพยสินอุปกรณเครือขายเดิมตอไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาเขารวมงานฯเดิม ไมอาจมีผลบังคับ
ไดอีกตอไป เนื่องจากบรรดาทรัพยสินตางๆ รวมถึงสิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามสัญญาเขารวมงานฯ จะตกเปน
ของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แหงรางพระราช บัญญัติ ดังกลาว บริษัทฯ จึงขอใหศาลปกครองกลางพิจารณาไตสวน
ฉุกเฉินและมีคําสั่งใหระงับหรือหามาตรการหยุดดําเนินการหรือหยุดการเสนอรางกฎหมายรางพระราชบัญญัติองคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาโดยเรงดวน ตามแตวิธีการที่ศาลปกครอง
กลางจะเห็นสมควรจนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือศาลปกครองกลางจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคํารองขอคุมครองฉุกเฉินดังกลาวของบริษัทฯ โดยใหเหตุผลวา การพิจารณา
รางพระราชบัญญัติดังกลาว เปนการกระทําในหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนการใชอํานาจทางนิติบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญ มิใชการใชอํานาจทางปกครอง จึงไมมีเหตุผลอันควรและเพียงพอที่ศาลจะมีคําสั่งระงับการดําเนินการของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดและปจจุบันขอพิพาทนั้นอยูในระหวางการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงไมมีเหตุผล
สมควรที่ศาลปกครองกลางจะมีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองตามที่บริษัทฯรองขอมาได
31 ตุลาคม 2550 รางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยดังกลาว ไดผานการ
อนุมัติจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ และอยูระหวางการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับใชตอไป
14 พฤศจิกายน 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยืนยันตามศาลปกครองกลางโดยแตงตั้ง นายวิชช จีระแพทย เปน
อนุญาโตตุลาการ แทน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในขอพิพาทสถาบันอนุญาโต ตุลาการหมายเลขดําที่ 1/2550
ดังนั้นขอพิพาทเรื่องคาปรับ คาสัมปทานสวนตาง และดอกเบี้ย ตามขอพิพาทที่ 1/2550 จึงตองดําเนินการตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตอไป สวนคดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งเชนเดียวกับศาลปกครองกลางโดยไม
รับพิจารณาคําอุทธรณในคดีที่บริษัทฯ ฟองกรณีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไมนําขอ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบกอนลงนามสัญญาฯ เพราะเหตุขาดอายุความ
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19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยืนยันตามศาลปกครองกลางโดยมีคําสั่งใหจําหนายคดี 640/2550 ซึ่ง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูฟองคดีฟองใหบริษัทฯชําระหนี้ที่กลาวอางจํานวน 101,865 ลานบาท ดังนั้นขอพิพาท
เรื่องภาระหนี้ อันประกอบดวย คาปรับ คาสัมปทานสวนตาง ดอกเบี้ย และมูลคาทรัพยสินสงมอบไมครบ และการบอกเลิกไม
ชอบ ตามขอพิพาทที่ 1/2550 และ 46/2550 จึงตองดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการตอไป
15 มกราคม 2551 พระราชบัญญัติองคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยไดมีการประกาศใชในราช
กิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว มีผลใหคําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรือคําพิพากษาของศาล
ปกครองในขอพิพาทหรือคดีระหวางบริษัทฯ กับ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551
ที่เกี่ยวกับขอเรียกรองคาเสียหายขอหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดเรียกรองใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ชดใช
คาเสียหายใหบริษัทฯโดยการอนุญาตใหบริษัทฯ กลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใชคลื่นความถี่และ
ทรัพยสิน อุปกรณเครือขายเดิมต อไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาเขารวมงานฯเดิม ไมอาจมีผลบังคับไดอีกตอไป
เนื่องจากบรรดาทรัพยสินตางๆ รวมถึงสิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามสัญญาเขารวมงานฯ จะตกเปนของรัฐตาม
บทเฉพาะกาลมาตรา 56 แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมีคดีความฟองรองกับสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ยังดําเนินตอไปในกระบวนการยุติธรรม และขอเรียกรองคาเสียหายขออื่นๆ ที่เรียกรองใหสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีชดเชยคาเสียหายโดยชําระคืนเปนเงินสดหรือการขอชดเชยโดยวิธีอื่นใหแกบริษัทฯยังคงมีผลทางกฎหมาย
อยู หากศาลมีคําพิพากษาชี้ขาดตามที่บริษัทฯเรียกรอง
โดยสรุปบริษัทฯ ยังอยูระหวางรอผลการพิจารณาจากสถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดเรื่องภาระหนี้ตางๆ ดังกลาว ตามคดีขอ
พิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 และเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบตามคดีหมายเลขดํา ที่
46/2550 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลคําพิพากษาของศาลซึ่งไมอาจคาดการณผลได
อยางไรก็ตาม ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป-หลักความระมัดระวังทางบัญชี บริษัทฯ ไดบันทึกรายจายสํารองเผื่อคา
สัมปทานสวนตางของงวด 3 กรกฎาคม 2547 – 7 มีนาคม 2551 จํานวน 2,887 ลานบาท และสํารองเผื่อรายจายดอกเบี้ย
ลาชารอยละ 15 ของคาสัมปทานจํานวนดังกลาวไวในงบการเงินของบริษัทฯ นับตั้งแตวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําตัดสินเพิก
ถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ดังปรากฏตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 402 ลานบาท รวมเปน
บัญชีสํารองเผื่อคาสัมปทานสวนตางและดอกเบี้ยจํานวน 3,289 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือในมือ ตามงบดุล ณ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2550 จํานวน 1,236 ลานบาท
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โครงสรางเงินทุน

8.1

หลักทรัพยของบริษัทฯ
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(ก) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
ทุนจดทะเบียน
: 7,800,000,000 บาท แบงเปน หุนสามัญ 1,560,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว : 6,033,487,000 บาท แบงเปน หุนสามัญ 1,206,697,400 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท
โดยมีประวัติการเพิ่มทุนในระยะที่ผานมาดังนี้
วัน เดือน ปที่
จดทะเบียน
ทุนชําระแลว
9 พฤษภาคม 2538

ทุนจด
ทะเบียน
(ลานบาท)
250.00

29 มิถุนายน 2538
2 ตุลาคม 2541
8 มิถุนายน 2543

1,000.00
3,000.00
3,000.00

26 กรกฎาคม 2543
15 กันยายน 2543

1,550.00
387.50

18 กันยายน 2543

4,500.00

29 พฤศจิกายน 2543

4,500.00

21 ธันวาคม 2543

4,500.00
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ทุนชําระแลว (ลานบาท)
ทุนที่เพิ่ม ทุนหลังเพิ่ม
เพื่อ / เสนอขายใหแก
(ทุนที่ลด)
250.00 กอตั้งบริษัทฯ ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนและชําระ
แลว
750.00
1,000.00 เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลว
1,000.00 เพิ่มทุนจดทะเบียน
550.00
1,550.00 เพิ่มทุนชําระแลว/เสนอขายใหแก ชินคอรป และ
ธนาคารฯ จํานวน 26,128,940 หุน และ 28,871,060
หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) ตามลําดับ ใน
ราคาหุนละ 10 บาท
1,550.00 ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไมเรียกชําระ
(1,162.50)
387.50 ลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวในอัตรารอยละ
75 เพื่อลางขาดทุนสะสม
387.50 เพิ่มทุนจดทะเบียน และสํารองหุนสามัญจํานวน 25
ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) รองรับการ
ใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 25 ลานหนวย
ที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูใน
สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
1,008.37
1,395.87 เพิ่ ม ทุ น ชํ า ระแล ว /เสนอขายให แ ก ชิ น คอร ป และ
ธนาคารฯ จํานวน 47,906,626 หุน และ 52,930,197
หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) ตามลําดับ ใน
ราคาหุนละ 8.7692 บาท
2,854.13
4,250.00 เพิ่ มทุ นชํ าระแล ว/เสนอขายให แก ชิ นคอร ปจํ านวน
111,311,139 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) ใน
ราคาหุนละ 8.7692 บาท และเสนอขายใหธนาคารฯ
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วัน เดือน ปที่
จดทะเบียน
ทุนชําระแลว

ทุนจด
ทะเบียน
(ลานบาท)

ทุนชําระแลว (ลานบาท)
ทุนที่เพิ่ม ทุนหลังเพิ่ม
(ทุนที่ลด)

12 เมษายน 2544

6,000.00

-

4,250.00

7 มกราคม 2545

6,000.00

-

4,250.00

27 กุมภาพันธ 2545

6,000.00

-

4,250.00

7 มีนาคม 2545

6,000.00

-

5,750.00

13 มีนาคม 2545

6,000.00

-

5,750.00

28 พฤษภาคม 2546

6,300.00

-

5,750.00

2 กันยายน 2546

6,300.00

250.00

6,000.00

29 มกราคม 2547

6,083.85

-

6,000.00

30 มกราคม 2547

7,800.00

-

6,000.00
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เพื่อ / เสนอขายใหแก
จํานวน 122,996,791 หุน และจํานวน 51,105,247 หุน
(มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) ในราคาหุนละ 8.7692
บาท และ 10 บาท ตามลําดับ
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายตอประชาชน
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวตอหุนจากเดิม 10 บาท
ตอหุนเปน 5 บาทตอหุน ตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2544 เมื่อ 17 ธันวาคม 2544
บริษัทฯ เสนอขายหุนของบริษัทฯ แกประชาชน
ทั่วไปจํานวน 300 ลานหุน ในราคาหุนละ 6 บาท
จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว
เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
เพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิโครงการ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอ
กรรมการและพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ (“โครงการ
ESOP”) โดยเปนโครงการตอเนื่อง 5 ป จํานวน 60
ลานหุน
เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวซึ่งเกิดจากการใชสิทธิ
ITV Warrants จํานวน 50 ลานหุน
ลดทุ น จดทะเบี ย นโดยตั ด หุ น จดทะเบี ย นที่ ยั ง มิ ไ ด
จําหนายจํานวน 43,231,000 หุน คงเหลือทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1,216,769,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 5 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียน 343,231,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 5 บาท สําหรับ
1. เสนอขายแกผูรวมทุน 300 ลานหุน จัดสรรใหแก
 นายไตรภพ ลิมปพัทธ 150 ลานหุน ราคาหุนละ
10 บาท
 บริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน) 150 ลาน
หุน ราคาหุนละ 10 บาท
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2548 บริษัทฯ และ
ผูรวมทุนไมสามารถบรรลุขอตกลงในการซื้อหุน
เพิ่มทุนขางตนได
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วัน เดือน ปที่
จดทะเบียน
ทุนชําระแลว

ทุนจด
ทะเบียน
(ลานบาท)

ทุนชําระแลว (ลานบาท)
ทุนที่เพิ่ม ทุนหลังเพิ่ม
(ทุนที่ลด)

6 มกราคม 2548

7,800.00

23.71

6,023.71

28 กุมภาพันธ 2549

7,800.00

8.59

6,032.31

3 พฤษภาคม 2549

7,800.00

1.18

6,033.49

บมจ. ไอทีวี

เพื่อ / เสนอขายใหแก
2. จัดสรรหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิโครงการ เสนอ
ขายใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ต อ
กรรมการและพนักงานของบริษัท ฯ (“โครงการ
ESOP”) จํานวน 43,231,000 หุน
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2547 จนถึง 6 มกราคม 2548
ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวซึ่งเกิดจากการใชสิทธิ
ESOP รวมจํานวน 4,742,700 หุน
ตั้ ง แต เ ดื อ นมกราคม 2548 จนถึ ง 28 กุ ม ภาพั น ธ
2549 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวซึ่งเกิดจากการ
ใชสิทธิ ESOP รวม 1,718,600 หุน
เดือนพฤษภาคม 2549 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระ
แลวซึ่งเกิดจากการใชสิทธิ ESOP เดือนเมษายน
2549 รวม 236,100 หุน

( ข ) ใบสําคัญแสดงสิทธิเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
(“โครงการ ESOP”)
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 บริษัท ฯ ขอแจงยกเลิกโครงการ ESOP ครั้งที่ 1, 2, 3 และ 4 เนื่องจากเมื่อวันที่ 8
มีนาคม พ.ศ. 2550 กรรมการและพนักงานที่ไดรับการจัดสรร ESOP ทั้งหมดของบริษัทฯ ไดพนสภาพจากการ
เปนกรรมการและพนักงานของบริษัทซึ่งตามที่กําหนดไวในแบบคําขออนุญาตออกและเสนอขาย ESOP ขอ
3.3.4 ผูที่ไดรับการจัดสรร ESOP ตองใชสิทธิใหแลวเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่พนสภาพการเปนกรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งครบกําหนดในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550 แลวและไมมีผูถือ ESOP มาใชสิทธิแต
อยางใด ดังนั้น โครงการ ESOP ทั้ง 4 ครั้งของบริษัทจึงถือวาสิ้นสุดโครงการ
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8.2
ผูถือหุน
โครงสรางผูถือหุนใหญ
ก. ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 2 เมษายน 2550
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผูถือหุน
บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
GOLDMAN SACHS & CO
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นายนฤทธิ์ เจียอาภา
NORTRUST NOMINEES LTD.
บริษัท แสงเอ็นเตอรไพรส คอรเปเรชั่น จํากัด
นายวินัย คลองประกิจ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
นายประเสริฐ โลหะวิบูลยทรัพย
นายวิรัตน คลองประกิจ
รวม

จํานวนหุน
638,602,846
48,720,694
48,346,000
26,628,000
23,117,100
10,000,000
8,271,300
7,109,700
7,060,000
5,000,000
822,855,640

% ถือหุน
52.92
4.04
4.01
2.21
1.92
0.83
0.69
0.59
0.59
0.41
68.21

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนลาสุด จากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ข. กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ
คือ บมจ. ชิน คอรปอเรชั่น โดยรายชื่อผูถือหุนใหญของบมจ. ชิน คอรปอเรชั่น ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 ดังนี้
No.
รายชื่อผูถือหุน
1. ซีดาร โฮลดิ้งส จํากัด *
2. แอสเพน โฮลดิ้งส จํากัด *
รวม

จํานวนหุน
% ถือหุน
54.51
1,742,407,239
41.75
1,334,354,825
96.26
3,076,762,064

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนลาสุด จากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
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* Aspen เปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและเปนบริษัทยอยทางออมของ Temasek Holdings (Pte) Ltd. (Temasek)
Cedar เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งถือหุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) รอยละ 5.78 บริษัท
กุหลาบแกว จํากัด (กุหลาบแกว) รอยละ 45.22 และบริษัท ไซเพรส โฮลดิ้ง จํากัด (ไซเพรส) ซึ่งเปนบริษัทยอยโดยทางออม
ของ Temasek รอยละ 48.99 โดยรายละเอียดโครงสรางผูถือหุน มีดังนี้

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2551
ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจากเว็บไซตของบริษัท กอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
8.3

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทฯ ไมมีนโยบายจายเงินปนผล เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 จํานวน 8,026 ลานบาท
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9.
9.1.
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การกํากับดูแลกิจการและโครงสรางการจัดการ
การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบไปดวยระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการ
และผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีกลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจเพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได การเคารพในสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวน
เสีย จะเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุนของบริษัทในระยะยาว
บริษัทฯ จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการและไดเริ่มถือปฏิบัติตั้งแตป 2545 และไดมีการปรับปรุงให
ทันสมัยเปนประจําทุกป การปรับปรุงนี้เปนครั้งที่ 3 คณะกรรมการไดพิจารณาปรับปรุงเพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทใหมีมาตรฐานสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลที่ดีและตามที่กําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแล นโยบายฯ ดังกลาวแบง
ออกเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 1

คณะกรรมการบริษัท
สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และบทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย
การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
การควบคุมและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการรับผิดชอบตามหนาที่ในการกํากับดูแลกิจการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนโดยรวม
คณะกรรมการพึงปฏิบัติหนาที่และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง ในบริหารความเสี่ยงของธุรกิจและการจัดการ
ทรัพยสิน ทั้งมวลของกิจการ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรมกับผูเกี่ยวของและ
ดูแลสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยการอนุมัติและการตัดสินใจตางๆของคณะกรรมการจะดําเนิน
ไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และการตัดสินใจจะกระทําโดยผูที่มิไดมีสวนไดเสียและไมมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเทานั้น
คณะกรรมการบริษัทมีการกํากับดูแลการบริหารงานของฝายบริหารหรือผูรับจางบริหารจัดการ โดยไดจัดใหมี
ระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ เพื่อใหมั่นใจไดวาการทํารายการตางๆจะไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
ทั้งนี้ บริษัทฯมีการแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการและฝายบริหารหรือผูรับจางบริหารงาน ไวอยางชัดเจน เพื่อ
การตรวจสอบถวงดุลระหวางฝายนโยบายและฝายปฏิบัติการ รวมทั้งมีการจัดทํารายงานทางการเงิน ตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปอยางเหมาะสม มีการปองกันการนําทรัพยสินของบริษัทฯไปใชในทางมิชอบ และมีการระบบ
การรายงานและติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและทันกาล
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2. องคประกอบของคณะกรรมการ การแตงตั้งและความเปนอิสระ
2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ ในสาขากฎหมาย และ บัญชี-การเงิน และมี
จํานวนกรรมการอยางเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย รวมกันไมนอยกวา 5 คนตาม
กฎหมาย และไมเกิน 12 คน
2.2 คณะกรรมการกระทําหนาที่และรับผิดชอบเสมือนเปนตัวแทนของผูถือหุนทั้งหมดโดยรวม มิใชเปนตัวแทนของผู
ถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่ง
2.3 คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ และมี
จํานวนอยางนอย 3 คน และมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร อยางนอยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อใหมีการ
ถวงดุลระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหารกับกรรมการที่เปนผูบริหาร
2.4 คณะกรรมการมีนโยบายใหมีจํานวนกรรมการใหเปนไปตามสัดสวนอยางยุติธรรมของเงินลงทุนของผูถือหุนที่มี
อํานาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท
2.5 การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองมีความ
โปรงใสและชัดเจนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ และการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการจะตองมี
ประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อ
ประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูถือหุน
2.6 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจ
ถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกได
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.1 กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมี
เวลาอยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทได
3.2 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3.3 กรรมการสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นได แตทั้งนี้ในการเปนกรรมการดังกลาวตองไมเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัท
3.4 กรรมการอิส ระต อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ กี่ย วกับ ความเป น อิ ส ระตามแนวทางเดี ย วกัน กั บ คุณ สมบั ติ ข องกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณ สมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนั้นยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็น
อยางเปนอิสระได
กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
3.4.1
3.4.2
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เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ
หรือผูถอื หุนรายใหญของบริษัท
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เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ป กอนไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา
การเคยมี ผ ลประโยชน ห รื อ ส ว นได สว นเสี ย นั้ น จะไม มี ผ ลกระทบต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละการให
ความเห็นที่เปนอิสระ
เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
รวมทั้ง ผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 7 มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย
ชื่อ
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ 1/
2. นายณิทธิมน จึงศิริ 2/
3. นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร 2/

ตําแหนง

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
3. นายสุเมธี อินทรหนู 2/
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมบูรณ วงษวานิช 3/
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางรัตนาพร นามมนตรี 4/
กรรมการบริษัท
1/
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550
2/
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2550
3/
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2550
4/
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2550
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4. หนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการ
4.1

ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผูถือ
หุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
4.2 กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการให
เปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดแกบริษัทและผูถือ
หุน
4.3 พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสําคัญ เชน นโยบาย แผนธุรกิจ อํานาจการบริหารโครงการลงทุนขนาด
ใหญ การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และรายการอื่นใด ที่กฎหมายกําหนด
4.4 พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบตอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไป
ตาม ประกาศ ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารหรือผูรับจางบริหารจัดการอยางสม่ําเสมอ และกําหนดคาตอบแทน
ของฝายบริหาร หรือผูรบั จางบริหารจัดการ
4.6 รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร หรือผูรับจางบริหารจัดการ โดยใหมีความ
ตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
4.7 จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
4.8 ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทฃ
4.9 กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม
4.10 ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4.11 รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงาน ของผูสอบบัญชี
ไวในรายงานประจําป และครอบคลุมในเรื่องสําคัญ ๆ ตามนโยบายขอพึ่งปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ชวยศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการ โดยแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 คน และอยางนอย
1 คน ตองมีความรูดานบัญชี / การเงิน โดยกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีรายชื่อดังนี้
จํานวนครั้งการ จํานวนครั้งที่รวม
ชื่อ
ตําแหนง
ประชุม
ประชุม
1. นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4
2
2. นายสมบูรณ วงษวานิช
กรรมการตรวจสอบ
4
2
3. นายสุเมธี อินทรหนู
กรรมการตรวจสอบ
4
1
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หมายเหตุ การประชุมครั้งที่ 1/2550 และ 2/2550 ไดมีการประชุมกอนที่กรรมการทั้ง 3 ทาน จะไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ
บริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้
• สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และมีการเปดเผยอยางเพียงพอ
• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่รัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิผล
• สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
• พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
• พิจารณาสอบทานและใหความเห็นตอการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และบริษัทยอยให
เปนไปตามประกาศ ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
• สอบทานใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management ) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
• จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให ฝายจัดการ
ผูบริหาร ผูรับจางบริหารงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสง
เอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
• ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือ คําปรึกษา
ในกรณีจําเปน
• พิจารณาทบทวนขอบเขต และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป
• ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายด ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6. คณะผูบริหาร
นับแต วันที่ 7 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ไดเลิกจางพนักงานและผูบริหารทั้งหมด ตั้งแตระดับกรรมการผูจัดการลงมา
บริษัทฯ จึงไมมีผูมีพนักงานและผูบริหารนับแตนั้นมา โดยบริษัทฯ ไดบริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัทและการวาจางบริษัท
ผูใหบริการงานจัดทําบัญชี-การเงิน, ดูแลระบบงานเอกสารการคาและขอกฎหมายตางๆ, ประสานงานธุรกิจการคาโดยทั่วไป
รวมถึงการเตรียมแผนฟนฟูรวมกับที่บริษัทปรึกษาทางการเงิน ตลอดจนไดวาจางบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและทนายความจาก
ภายนอกเพื่อดําเนินคดีตางๆของบริษัทฯ อีกทั้งไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาการเงินเพื่อชวยวิเคราะหและรวมจัดทําแผนฟนฟูของ
บริษัทฯ โดยบริษัทภายนอกที่บริษัทฯ วาจางจะดําเนินการธุรกรรมตางๆของบริษัทฯ ภายใตนโยบายและการอนุมัติของของ
คณะกรรมการเทานั้น

สวนที่ 2
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บมจ. ไอทีวี

7. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมอยางนอย 6 ครั้งตอป โดยกําหนดวันประชุมไวลวงหนาตลอดทั้งป และอาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการจะ
เปนผูดูแลใหความเห็นชอบกําหนดวาระการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัททําหนาที่จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลา
ศึกษามากอนลวงหนา
ประธานกรรมการบริษัททําหนาที่เปนประธานที่ประชุมมีหนาที่ดูแล และจัดสรรเวลาแตละวาระใหอยางเพียงพอสําหรับ
กรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระในประเด็นที่สําคัญโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวน
เกี่ยวของอยางเปนธรรม รวมทั้งใหฝายบริหารที่เกี่ยวของนําเสนอขอมูลประกอบการอภิปรายปญหาสําคัญอยางเพียงพอ
เลขานุการคณะกรรมการ ทําหนาที่ในการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมใหเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม และทําหนาที่จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามใหคณะกรรมการสามารถ
ปฏิบตั ิหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
ในป 2550 ที่ผานมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 18 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ มี
ดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
สวนที่ 2

นายบุญคลี ปลั่งศิริ 2/
นายอนันต ลี้ตระกูล 3/
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 2/
นางสริตา บุนนาค 1/
นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล 3/
นายสมประสงค บุญยะชัย 1/
ดร. ดํารงค เกษมเศรษฐ 1/
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 1/
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข 3/
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ
นายณิทธิมน จึงศิริ
นายสุเมธี อินทรหนู
นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร
นางสาวจิรพร วิวงศศักดิ์ 4/
นายสมบูรณ วงษวานิช
นางรัตนาพร นามมนตรี

จํานวนครั้งการประชุม
ในระหวางที่ดํารงตําแหนง
5
5
4
4
5
4
4
4
5
14
12
12
12
3
8
9

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
4
4
4
4
5
3
3
2
5
14
12
12
11
3
8
9
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นางสริตา บุนนาค นายสมประสงค บุญยะชัย ดร.ดํารงค เกษมเศรษฐ และนางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ลาออกจากการ
เปนกรรมการบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550

2/

นายบญคลี ปลั่งศิริ และนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลเมื่อ วัน ที่ 26
กุมภาพันธ 2550

3/

นายอนันต ลี้ตระกูล นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล และนายทรงศักดิ์ เปรมสุข ลาออกจากการเปนกรรมการ
บริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550

4/

นางสาวจิรพร วิวงศศักดิ์ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550

8. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนของกรรมการบริษัทจะสอดคลอ งกับหนาที่ความรั บผิ ดชอบ และเมื่อเปรี ยบเทียบค าตอบแทนกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันแลว คาตอบแทนดังกลาวอยูในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
ไว ในป 2550 มีการจายคาตอบแทนดังนี้
(1)

คาตอบแทนของกรรมการบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สวนที่ 2

รายชื่อกรรมการ
นายอนันต
ลี้ตระกูล
นางสริตา
บุญนาค
นายวีระวงค
จิตตมิตรภาพ
นายสมคิด
หวังเชิดชูวงศ
นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร
นางสาวจิรพร วิวงศศักดิ์
นายณิทธิมน จึงศิริ
นายสุเมธี
อินทรหนู
นายสมบูรณ วงษวานิช
นางรัตนาพร นามมนตรี
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
40,000.00
40,000.00
100,000.00
825,000.00
500,000.00
50,000.00
700,000.00
500,000.00
375,000.00
400,000.00
3,530,000.00
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(2) คาตอบแทนของผูรับจางบริหารจัดการ
สัญญาวาจางบริหาร
1. สัญญาวาจางที่ปรึกษากฎหมายในคดีพิพาทสปน.
2. สัญญาวาจางที่ปรึกษากฎหมายในคดีพิพาท สปน. และขอกฎหมาย
ทั่วไป
3. สัญญาวาจางทนายความในคดีการคาของบริษัท
4. สัญญาวาจางทนายความคดีฝายขาว
5. สัญญาวาจางบริหารจัดการงานบัญชี-การเงิน และ กฎหมาย
6. สัญญาวาจางบริหารจัดการในการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ
7. สัญญาวาจางที่ปรึกษาการเงินเพื่อใหคําปรึกษาแกบริษัทในการจัดทํา
แผนฟนฟูกิจการ

บมจ. ไอทีวี

จํานวนเงิน (ลานบาท)
12.0
0.4
0.3
1.0
5.5
2.0
2.5

9. การอบรมและพัฒนาความรูกรรมการ
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมแตละทานจะไดรับทราบขอมูลของบริษัท กฎระเบียบและขอมูลธุรกิจของบริษัทที่
เกี่ย วของอยางเพี ยงพอกอนปฏิบัติห นา ที่ และกรรมการจะไดรับ การอบรมและพัฒนาความรูอ ยางตอ เนื่อง เพื่อ ชว ยให
กรรมการสามารถทําหนาที่และกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ

สวนที่ 2
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หมวดที่ 2
1.

บมจ. ไอทีวี

สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และบทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย

สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน

คณะกรรมการเคารพในสิทธิและมีหนาที่ในการดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมวาผูถือ
หุนนั้นจะเปนรายยอยหรือชาวตางชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผูถือหุนรายใหญ โดยผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียม
กัน ดังนี้
1.1 สิทธิในการไดรับใบหุน โอนหุนและสิทธิในการรับทราบขอมูล ผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อยาง
สม่ําเสมอและทันเวลา
1.2 สิทธิในการรับสวนแบงกําไรรวมกันอยางเทาเทียม
1.3 สิ ท ธิ ใ นการเข า ร ว มประชุ ม ผู ถื อ หุ น แสดงความเห็ น ให ข อ เสนอแนะ และร ว มพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจในการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญตาง ๆ
1.4 สิทธิในการแตงตั้งกรรมการบริษัท
1.5 สิทธิอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้แลว ผูถือหุนทุกรายยังไดรับสิทธิอยางเทาเทียมตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของ
2.

การประชุมผูถือหุน

บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถือหุนที่กําหนดโดย
หนวยงานกํากับดูแล
ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น และ
ตั้งคําถามใด ๆ ตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมมีหนาที่จัดสรรเวลาใหอยาง
เหมาะสมและสงเสริมใหมีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
การประชุมผูถือหุนทุกครั้งใหแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนผูรับมอบอํานาจ แทนผูถือหุนที่ไมสะดวกเขา
ประชุมและแจงไวในหนังสือนัดประชุม ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสําหรับแตละวาระที่เสนอ คณะกรรมการตองไม
รวมเรื่องตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวของกันแลวเสนอขออนุมัติ รวมเปนมติเดียว
การประชุมผูถือหุน กรรมการทุกทานมีหนาที่เขารวมประชุม เพื่อตอบคําถามตอที่ประชุมผูถือหุนทุกคราวไป สําหรับ
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 มีกรรมการเขารวมประชุมดังนี้

ชื่อ
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ
2. นายณิทธิมน จึงศิริ
3. นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร
4. นายสุเมธี อินทรหนู
สวนที่ 2

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

เขา
เขา
เขา

การประชุมวิสามัญผูถือ
หุน
ครั้งที่ 1/2550
ไมเขา
เขา
เขา

เขา

เขา

การประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2550
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ชื่อ

ตําแหนง

5. นายสมบูรณ วงษวานิช
6. นางรัตนาพร นามมนตรี

3.

กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

บมจ. ไอทีวี

การประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2550
ยังไมดํารงตําแหนง
กรรมการ
ยังไมดํารงตําแหนง
กรรมการ

การประชุมวิสามัญผูถือ
หุน
ครั้งที่ 1/2550
ยังไมดํารงตําแหนง
กรรมการ
ยังไมดํารงตําแหนง
กรรมการ

บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ และมีนโยบายที่จะดูแลใหความมั่นใจโดยจัดลําดับความสําคัญ
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง ผูถือหุน พนักงาน ผูบริหาร ลูกคา คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอยาง
เหมาะสม และจะใหมีการรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียในกลุมตางๆ ตามบทบาทและหนาที่เพื่อใหกิจการของบริษัท
ดําเนินไปดวยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝาย
หมวดที่ 3

การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
1. คณะกรรมการมีหนาที่ในการเปดเผยสารสนเทศทั้งที่เปนสารสนเทศทางการเงิน และที่ไมใชสารสนเทศทางการ
เงินอยางครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทไดรับสารสนเทศอยางเทา
เทียมกัน
2. บริษัทมีนโยบายเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญตอสาธารณชน ดังนี้
2.1 วัตถุประสงคของบริษัท
2.2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท โครงสรางการถือหุน และสิทธิในการออกเสียง
2.3 รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการชุดตาง ๆ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูอํานวยการ และคาตอบแทน
2.4 ปจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถมองเห็นไดทั้ง ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและ
การเงิน (Material foreseeable risk factors)
2.5 นโยบายและโครงสรางการกํากับดูแลกิจการ (Governance structures and policies) รวมทั้งความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
เปนตน
2.6 เปดเผยในรายงานประจําปเกี่ยวกับจํานวนครั้งที่กรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการแตละทานเขารวมประชุม
โดยเปรียบเทียบกับจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการในแตละป
ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถติดตอขอขอมูลตางๆ จากบริษัทฯ ไดที่โทร 0-2791-1795-6 หรือคนหาขอมูลที่ website ของ
บริษัทฯ www.itv.co.th และชองทางการเผยแพรขอมูลตางๆจากสื่อของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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การควบคุมและบริหารความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน ( Internal Control )
คณะกรรมการตองจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอเพื่อปกปองเงินลงทุนของผูถือหุนและ
ทรัพยสินของบริษัท โดยคณะกรรมการมีหนาที่สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยางนอยปละครั้ง
และรายงานใหผูถือหุนทราบวาไดกระทําการดังกลาวแลว การสอบทานตองครอบคลุมในทุกเรื่อง รวมทั้งการควบคุมทาง
การเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Controls)
และการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management)
2. การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management )
บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงตางๆ ที่มีผลกระทบตอบริษัททั้งปจจัยภายในและภายนอก ใหมีความเสี่ยงที่เหลืออยูใน
ระดับที่ยอมรับได
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10. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบควบคุม
ภายใน รวมทั้งดําเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถดําเนิน
ธุรกิจใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน บนพื้นฐานความเปนธรรมของผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย การควบคุม
ภายในจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการและผูบริหารตระหนักถึงความจําเปน และใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีความเปนปจจุบันสอดคลองกับสภาพการดําเนินธุรกิจภายใตการแขงขันที่ทวีความรุนแรงและสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงจะชวยใหคณะกรรมการมั่นใจวาจะสามารถนําพาบริษัทฯ ไปสูเปาหมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาวไดอยาง
มั่นคง รวมทั้งสามารถปกปองทรัพยสิน และขอมูลที่สําคัญไมใหเกิดความเสียหาย หรือจากการที่บุคคลใดจะนําไปใชหรือหา
ประโยชนในทางมิชอบ
คณะกรรมการไดมีการกําหนดเปาหมาย แผนการดําเนินงาน แนวทางยุทธศาสตรและภารกิจไวอยางชัดเจน เพื่อใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้ งกําหนดมาตรการในการชี้วัดผลความสําเร็จอยางชัดเจนไวลวงหนา นอกจากนี้การจัด
โครงสรางการทํางานภายในบริษัทฯ ยังคงไวซึ่งการถวงดุลอํานาจในตําแหนงหนาที่งานที่สําคัญเพื่อใหมีความเชื่อมั่นตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่
รัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการปองกันและจัดการกับความเสี่ยงสําคัญ ภายใตสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีสัดสวน
จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ทําหนาที่พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
รายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ
นอกจากนี้ผู ส อบบั ญ ชี ภ ายนอกของบริ ษัท ฯ คื อ บริ ษั ท ไพร ซ วอเตอร เ ฮาส คูเ ปอร ส เอบี เ อเอส จํา กั ด ซึ่ ง เป น ผู
ตรวจสอบงบการเงินประจํางวดป 2550 ไดใหความเห็นวาไมพบขอบกพรองที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ
ผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในคัดเลือกผูสอบบัญชีในเบื้องตน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเปนอิสระ
สามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกําหนดเวลา มีความรูความเชี่ยวชาญของการใหบริการในการสอบบัญชี ตลอดจนเขาใจ
ในธุรกิจของกลุมบริษัท และเสนอความเห็นใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เพื่อนําเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีในที่ประชุม
ผูถือหุนสามัญประจําปตอไป
นอกจากนี้ เพื่อดํารงความเปนอิสระของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเปนอิสระของ
ผูสอบบัญชีเปนประจําทุกป รวมทั้งสอบทานงานใหบริการอื่น (Non- Audit Service) ของผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวาไมมี
เหตุการณใดที่ทําใหผูสอบบัญชีขาดความเปนอิสระในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
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คาสอบบัญชี
ทั้งนี้ ตามมติการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัทฯ ที่ไดแตงตั้ง บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส เอบีเอเอส
จํากัด (PWC) เปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหกับผูตรวจสอบบัญชีดังกลาว
เปนจํานวน 750,000 บาท
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตระหนักดีวาการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีคุณคา และเปนสวนสําคัญใน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ ใชดุลยพินิจตัดสินใจอยางระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอ
เปาหมายของบริษัท โดยเฉพาะในการดําเนินคดีพิพาทตางๆและการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ คณะกรรมการจะตรวจสอบขอมูล
ตลอดจนปรึกษาหารือและทํางานรวมกับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาการเงินซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอยางใกลชิด
ฌ
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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1

งบการเงิน
1) รายงานการสอบบัญชี

จากรายงานของผูสอบบัญชีในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (พ.ศ.2548-พ.ศ.2550) ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตอ
งบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับป พ.ศ. 2548 อยางไมมีเงื่อนไข สวนในป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ.
2550 ผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็นตองบการเงินเนื่องจาก ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
อยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัท อันเปนเหตุมาจาก บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวา
สินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 2,095 ลานบาทและมีขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 2,167 ลานบาท และการที่บริษัทถูกเพิกถอน
สัญญาสัมปทานฯ เนื่องจากบริษัทไมไดชําระคาสัมปทานสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอ
ปของคาสัมปทานสวนตางทั้งหมดและคาปรับในการปรับเปลี่ยนผังรายการจํานวน 97,760 ลานบาท และสํานักงานปลัดฯยังได
เรียกรองเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบจํานวน 656 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย ซึ่งผลของขอพิพาทในเรื่องเหลานี้ยังไม
เปนที่สิ้นสุดและบริษัทไดดําเนินการนําขอพิพาทเกี่ยวกับคาสัมปทานสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท ดอกเบี้ยลาชา คาปรับใน
การปรับเปลี่ยนผังรายการจํานวน 97,760 ลานบาท และ มูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ พรอมดอกเบี้ยเขาสูกระบวนการของ
อนุญาโตตุลาการ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24 ในป พ.ศ. 2550 โดยมีนโยบายบัญชีที่สําคัญดังตอไปนี้
ลิขสิทธิ์รายการบันเทิงและตนทุนการผลิตรายการ
ลิขสิทธิ์รายการ
บริษัทฯ ซื้อลิขสิทธิ์รายการบันเทิงเพื่อออกอากาศ บริษัทฯ บันทึกตนทุนลิขสิทธิ์รายการโดยใชราคาทุน ตนทุนในการ
ซื้อประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อลิขสิทธิ์นั้น เชน คาภาษี อากรหักดวยสวนลด และเงินที่
ไดรับคืนจากการซื้อลิขสิทธิ์นั้น บริษัทฯ จะตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของลิขสิทธิ์โดยพิจารณาถึงมูลคาของรายไดที่คาดวาจะ
ไดรบั ในอนาคต
บริษัทฯ ตัดจําหนายตนทุนของลิขสิทธิ์รายการตามจํานวนครั้งที่ออกอากาศตามที่กําหนดไวในสัญญา ถาบริษัทฯ
ออกอากาศมากกวา 1 ครั้ง บริษัทฯ จะตัดจําหนายตนทุนของลิขสิทธิ์รายการบันเทิงรอยละ 80 ในครั้งแรกที่มีการออกอากาศ
และรอยละ 20 สําหรับการออกอากาศในครั้งที่สอง
ตนทุนการผลิตรายการ
ตนทุนการผลิตรายการ ประกอบดวยคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตรายการ ตนทุนผลิตรายการขาว
บันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนผลิตรายการอื่นบันทึกเปนตนทุนผลิตรายการในราคาทุน และพิจารณาถึงมูลคาของ
รายไดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต บริษัทฯ ตัดจําหนายตนทุนการผลิตรายการทันทีเมื่อมีการออกอากาศ
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน
สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานประกอบดวยอุปกรณที่ใชตามขอตกลงของสัมปทานและสินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก
คาใชจายดานเทคนิคและคาที่ปรึกษา บริษัทฯ จะตองโอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนใหแกสํานักงานปลัด
สวนที่ 2
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สํานักนายกรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่ระบุไวในสัญญาสัมปทาน สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทานดังกลาว จะถูกตัดจําหนาย
ดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย หรืออายุของสัมปทานแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังตอไปนี้
ที่ดิน
สถานีเครือขาย
อุปกรณและระบบการทําขาว
และถายทอดสัญญาณ
เครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน
คาใชจายดานเทคนิคและคาที่ปรึกษา

ตามอายุที่เหลืออยูของสัมปทาน
20 ป หรือตามอายุของสัมปทานแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา
5 - 20 ป หรืออายุของสัมปทานแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา
5 ป หรืออายุของสัมปทานแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา
20 ป หรืออายุของสัมปทานแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา

ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในกอสรางสินทรัพยใหเสร็จสมบูรณ หรือเตรียมสินทรัพยใหอยู ในสภาพพรอมที่จะใชได
ตามประสงค จะบันทึกรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย ในป พ.ศ.2548 ป พ.ศ.2549 และ ป พ.ศ.2550 ไมมีตนทุนการกูยืมที่รวม
เปนราคาทุนของสินทรัพย
การรับรูรายได
กลุมบริษัทรับรูรายไดโดยใชเกณฑดังตอไปนี้
รายไดคาโฆษณา

-

รายไดคาเชาเวลา
รายไดดอกเบี้ย

-

เมื่อการโฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน โดยรายไดเปนจํานวนสุทธิ จากภาษีขายและ
สวนลด
เมื่อรายการที่เชามีการออกอากาศ โดยรายไดเปนจํานวนสุทธิ จากภาษีขายและสวนลด
รับรูตามเกณฑคงคาง

การดอยคาของสินทรัพย
อุ ป กรณ สิ น ทรั พ ย ภ ายใต สั ญ ญาสั ม ปทานและสิ น ทรั พ ย ที่ ไ ม เ ป น สิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น รวมทั้ ง ค า ความนิ ย ม
คาใชจายรอตัดบัญชี และสินทรัพยไมมีตัวตน จะมีการทบทวนการดอยคาเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วา
ราคา ตามบัญชีอาจต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชี
ของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือจํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขาย
สุทธิเทียบกับมูลคาจากการใช สินทรัพยจะจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซึ่งเปนหนวยที่กอใหเกิดกระแสเงินสดที่สามารถ
แยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของ การประเมินการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล กลุมบริษัทตองกลับบัญชีรายการ
ขาดทุนจากดอยคาของสินทรัพยที่กลุมบริษัท รับรูในปกอนที่ไมใชคาความนิยม เมื่อประมาณการที่ใชกําหนดมูลคา
ที่คาดวาจะไดรับคืนไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว
ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินซึ่งไมรวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานอันเปนภาระ
ผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตและตาม
ประมาณการที่นาเชื่อถือของจํานวนที่ตองจาย ในกรณีที่กลุมบริษัทคาดวาประมาณการหนี้สินเปนรายจายที่จะไดรับ
คืน กลุมบริษัทจะบันทึกเปนสินทรัพยแยกตางหากเมื่อคาดวานาจะไดรับรายจายนั้นคืนอยางแนนอน
สวนที่ 2
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บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ดังนี้
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และ ฉบับที่ 32/2549 ลงวันที่ 3
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ไดมีการแกไขมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและฉบับที่ 45 เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยกําหนดใหเปลี่ยนวิธีการบัญชี
จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงไวในงบการเงินเฉพาะบริษัท
และใหรับรูรายไดจากเงินลงทุนเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผล ประกาศดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2550 เปนตนไป บริษัทจึงไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมดังกลาวสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและไดใชวิธีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนในกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะบริษัท การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอรายการในงบการเงินเฉพาะบริษัทเทานั้น และไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวม

สวนที่ 2
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ตารางสรุปงบการเงิน
งบดุล
สินทรัพย
(หนวย : พันบาท)
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาสุทธิ - บุคคลภายนอก
ลูกหนี้การคาสุทธิ - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลิขสิทธิ์รายการ และตนทุนการผลิต
รายการ-สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อุปกรณ-สุทธิ
สิทธิภายใตสัญญาสัมปทาน - สุทธิ
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

สวนที่ 2

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2548 รอยละ พ.ศ. 2549 รอยละ พ.ศ. 2550 รอยละ
825,934
303,746
50,237

23.93
8.80
1.46

1,451,080
298,663
61,197

37.10
7.64
1.56

1,235,977
833
-

93.25
0.06
-

68,499
80,732
1,329,148

1.98
2.34
38.50

56,771
79,835
1,947,546

1.45
2.04
49.80

78,965
1,315,775

5.96
99.27

104,777
3.04
2,006,774 58.13
11,356
0.33
2,122,907 61.50
3,452,055 100.00

97,985
2.51
1,854,030 47.41
11,216
0.29
1,963,231 56.52
3,910,777 100.00

1,572
0.12
8,118
0.61
9,690
0.73
1,325,465 100.00
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งบดุล
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
(หนวย : พันบาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก
เจาหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1ป
สํารองเผื่อคาสัมปทานสวนตางและดอกเบี้ย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

พ.ศ. 2548

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละ พ.ศ. 2549 รอยละ พ.ศ. 2550

รอยละ

28,437
3,651

0.82
0.11

46,940
2,561

1.20
0.07

1,277
-

0.10
-

-

-

1,104

-

142

-

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

80,486
450,000
234,212
30,102
826,888

2.33
13.04
6.78
0.87
23.95

93,194
2,726,348
253,103
34,495
3,157,745

2.38
69.71
6.47
0.88
80.74

114,375
3,289,489
5,119
142
3,410,544

8.63
248.18
0.39
0.01
257.31

289,845
289,845
1,116,733

8.40
8.40
32.35

1,358
197,343
198,701
3,356,446

0.03
5.05
5.08
85.83

344
81,180
81,524
3,492,068

0.03
6.12
6.15
263.46

สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ1,560 ลานหุนมูลคาหุนละ 5 บาท

7,800,000

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 1,206,381,300 หุน มูลคาหุนละ
5 บาท
หุนสามัญ 1,206,697,400 หุน มูลคาหุนละ
5 บาท
สวนลดมูลคาหุน
ขาดทุนสะสม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

สวนที่ 2

6,031,907

7,800,000

7,800,000

174.73

6,033,487 154.28 6,033,487 455.20
(174,417)
(5.05) (174,297)
(4.46) (174,297) (13.15)
(3,522,168) (102.03) (5,304,859) (135.65) (8,025,793) (605.51)
2,335,322
67.65
554,331
14.17 (2,166,603) (163.46)
3,452,055

100.00

3,910,777

100.00

1,325,465

100.00
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งบกําไรขาดทุน
(หนวย : พันบาท)
รายได
รายไดคาบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนคาบริการ
คาสัมปทาน
ขาดทุนจากสํารองเผื่อคาสัมปทานสวนตาง
คาใชจายในการขายและบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
คาตอบแทนกรรมการ
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจาย
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน)ตอหุน (บาท)

สวนที่ 2

งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2548 รอยละ พ.ศ. 2549 รอยละ พ.ศ. 2550
2,332,832 99.55
10,572
0.45
2,343,404 100.00
963,698
230,000
449,454
1,830
1,644,982
698,422
19,312
679,110
0.56

2,106,882 97.60
51,852
2.40
2,158,734 100.00

รอยละ

292,724
59,572
352,296

83.09
16.91
100.00

41.12 1,014,913 47.01
170,870
9.81 1,000,000 46.32
180,822
- 1,506,348 69.78
382,319
19.18
392,540 18.18
357,523
- 1,961,593
0.08
2,460
0.11
3,530
70.20 3,916,261 181.41 3,056,657
29.80 (1,757,527) (81.41) (2,704,361)
0.82
25,164
1.17
16,573
28.98 (1,782,691) (82.58) (2,720,934)

48.50
51.33
108.52
101.48
556.80
1.00
867.64
(767.64)
4.70
(772.34)

(1.48)

(2.26)
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งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนายและคาเผื่อการดอยคา
ของลิขสิทธิ์รายการและตนทุนการผลิตรายการ
คาหนี้สงสัยจะสูญ(การกลับรายการ)
คาตัดจําหนายสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน
ขาดทุนจากการดอยคาอุปกรณสินทรัพยภายใต
สัญญาสัมปทานและสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการจําหนายลิขสิทธิ์รายการ
ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ
การกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพยจากการแลกเปลี่ยน
จากการแลกเปลี่ยน
คาตัดจําหนายคาธรรมเนียมเงินกูยืม
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอรับคืน
สินทรัพยอื่นและสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
สํารองเผื่อคาสัมปทานสวนตางและดอกเบี้ย
คาสัมปทานคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการและตนทุนผลิตรายการ
เงินสดรับจากการขายลิขสิทธิ์รายการ
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
สวนที่ 2

งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550
679,111 (1,782,691) (2,720,934)
22,458

24,770

3,518

168,264
(19,514)
221,708

160,919
(5,557)
224,768

82,596
4,306
40,061

(30)
-

3,890
108

1,911,689
2,521

(38)
2,612

(1)
691

(160)
728

5,401
(3,165)
9,802
53,038
1,139,647

(319)
3,365
(269)
(14,043)
2,276,348
10,720
4,392
907,091

354,721
(14,039)
17,223
(16,767)
563,141
(235,697)
(34,353)
(41,446)

(135,518)
(61,530)
(5,744)
(202,792)

(147,897)
18,536
(58,174)
1,490
(16,521)
(202,566)

(54,751)
(22,120)
8,372
(9,382)
(77,881)
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(หนวย : พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดรับจากเงินชําระคาหุนสามัญในการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

สวนที่ 2

บมจ. ไอทีวี

งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550
(272,014)
8,816
(263,198)
673,657
152,277
825,934

(594)
(80,486)
1,701
(79,379)
625,146
825,934
1,451,080

(66)
(95,710)
(95,776)
(215,103)
1,451,080
1,235,977
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

1.97

0.62

0.39

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

1.43

0.57

0.36

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

1.44

0.46

(0.01)

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) *

6.32

5.74

1.54

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

56.96

62.75

233.75

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) **

34.59

24.88

6.73

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

10.41

14.47

53.49

อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)

59.67

51.83

41.63

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ)

29.49

(85.88)

(274.09)

อัตรากําไรอื่น (รอยละ)

0.45

2.46

20.35

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)

28.98

(82.58)

(772.34)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)

34.10

(123.38)

337.53

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)

21.13

(48.42)

(103.93)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)

41.97

(75.46)

(274.24)

0.73

58.64

13.46

0.48

6.05

(1.61)

60.01

37.05

(1.50)

5.62

2.99

(0.23)

-

-

-

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)
หมายเหตุ :

สวนที่ 2

* ขายสุทธิ / ลูกหนี้การคากอนหนี้สงสัยจะสูญเฉลี่ย (รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน)
** ตนทุนคาบริการ / เจาหนี้การคาเฉลี่ย (รวมเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน)
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12.2 การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัท (งบการเงินรวม)

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
หนวย : ลานบาท

ป 2550
รายไดรวม
ตนทุนคาบริการ
คาใชจายขายและบริหาร
กําไรปรกติจากการดําเนินงานธุรกิจโทรทัศน UHF
ดอกเบี้ยจาย
รายจายที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานปรกติ
รายจายจากการถูกบอกเลิกสัญญาสัมปทาน
สํารองเผื่อคาสัมปทาน 1 ม.ค. 48 – 2 ก.ค. 49
สํารองเผื่อคาสัมปทาน 3 ก.ค. – 31 ธ.ค. 49
สํารองเผื่อคาสัมปทาน 1 ม.ค. – 7 มี.ค. 50
สํารองเผื่อดอกเบี้ยลาชาคาสัมปทานสวนตาง
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
รวมตนทุนและคาใชจาย
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ

ป 2549

%เพิ่ม/(ลด)

352
(171)
(95)
86
(17)

2,159
(1,015)
(395)
749
(25)

(83.6%)
(83.2%)
(75.9%)
(88.5%)
(32.0%)

(265)
(181)
(382)
(1,962)
(3,073)
(2,721)

(1,491)
(1,000)
(16)
(3,942)
(1,783)

100%
-N.A-N.A-N.A2,287.5%
100.0%
(22.0%)
52.6%

รายได
ในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดเพียง 352 ลานบาท เมื่อเทียบกับรายไดในปกอนจํานวน 2,159 ลานบาท บริษัทฯมีรายไดลดลง
1,807 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 83.6 เนื่องจากบริษัทฯไมมีรายไดคาบริการโฆษณาจากการประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน
นับแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนมา โดยบริษัทฯ มีเพียงรายไดจากดอกเบี้ยรับ รายไดจากการประกอบกิจการของบริษัท
ยอยและกิจการรวมคา เทานั้น

ตนทุนรวม
ป 2550 มีตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 3,057 ลานบาท ลดลง จากป 2549 859 ลานบาท หรือลดลงรอย
ละ 22 จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากบริษัทฯ มิไดประกอบกิจการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบยูเอชเอฟแลว จึงไมมีตนทุน
และรายจายที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศนดังกลาว
สวนที่ 2
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• ในไตรมาส 1 บริษัทฯมีรายจายอันเกี่ยวเนื่องจากการถูกบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯกอนครบกําหนด ไดแก รายจาย
คาชดเชยการเลิกจางพนักงาน 240 ลานบาท ภาระคาใชจายจากการถูกเรียกรองสิทธิในหนังสือค้ําประกันสัญญาเขา
รวมงานฯ 25 ลานบาท และคาเสียหายอันเกิดจากการเลิกสัญญาการคากับคูคาตางๆของบริษัทกอนครบกําหนดและการ
ไมไดใชประโยชนจากสัญญาบารเตอรจํานวน 4 ลานบาท อีกทั้งบริษัทฯมีการบันทึกบัญชีสํารองเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพยที่ใชดําเนินกิจการสถานีโทรทัศนจํานวน 1,911 ลานบาท
• ในไตรมาส 2 ถึง 4 บริษัทฯคงมีรายจายเพียงเทาที่จําเปนตามสภาพการณของธุรกิจ ไดแก คาทนายความ คาธรรมเนียม
ศาล คาใชจายบริหารจัดการสํานักงาน คาที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ ภาระ
การสํารองเผื่อคาดอกเบี้ยของคาตอบแทนสวนตาง และรายจายจากการประกอบกิจการของบริษัทยอยและกิจการรวมคา
เทานั้น

สํารองเผื่อคาสัมปทาน
จากการที่บริษัทฯ ถูกบอกเลิกสัญญาในวันที่ 7 มีนาคม 2550 ทําใหคาสัมปทานของป 2550 คิดตามสัดสวนตั้งแตวันที่ 1
มกราคม จนถึง 7 มีนาคม 2550 จากสํารองเผื่อคาสัมปทานตลอดป

ดอกเบี้ยจาย
ป 2550 บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจาย 17 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 8 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 32 บริษัทฯโดยใน
ป 2550 ไดชําระเงินเงินกูที่ถึงกําหนดชําระตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกู ในป 2550 จํานวน 96 ลานบาท เปนผลให
บริษัทฯมีเงินกู ณ 31 ธันวาคม 2550 ลดลงเหลือ 197 ลานบาท จากเงินกูคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 293 ลานบาท

ขาดทุนสุทธิ
บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 2,721 ลานบาท ขณะที่ป 2549 บริษัทฯมีขาดทุนสุทธิ 1,783 ลานบาท ผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นจํานวน 938
ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ถูกบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 ทําใหบริษัทไมมี
รายไดจากการประกอบกิจการสถานีโทรทัศนไอทีวี นับแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนมา และแมวาการบอกเลิกสัญญาเขา
รวมงานฯ ดังกลา วของสํา นักงานปลัดสํา นักนายกฯ นั้น ยังคงเปนประเด็น ขอ พิพ าทที่อ ยูในระหวางการดํ า เนินกระบวน
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการในสถาบันอนุญาโตตุลาการ แตตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป บริษัทฯจําเปนตองรับรู
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยตามสัญญาเขารวมงานฯจํานวน 1,911 ลานบาท เนื่องจากปจจุบันทรัพยสินดังกลาวได
ถูกสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดมอบหมายใหสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ภายใตพระราชบัญญัติองคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย เปนผูเขาครอบครองและใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว

สวนที่ 2
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ฐานะทางการเงินของบริษัท (งบการเงินรวม)

สินทรัพย
ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 1,325 ลานบาท ลดลง 2,586 ลานบาท หรือรอยละ 66.1 จากสิ้นป 2549 โดย
สวนใหญประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนรอยละ 99.2 ของสินทรัพยรวม องคประกอบของสินทรัพยที่สําคัญ มีดังนี้ :
หนวย : ลานบาท

% ของ
ธ.ค.2550
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

% ของ

สินทรัพยรวม ธ.ค.2549

สินทรัพยรวม

1,236

93.2%

1,451

37.1%

1

0.1%

360

9.2%

79

6.0%

137

3.5%

สินทรัพยภายใตสัญญาสัมปทาน - สุทธิ

-

-

1,854

47.4%

อุปกรณ - สุทธิ

2

0.1%

8

0.20%

สินทรัพยอื่น

8

0.6%

11

0.3%

1,325

100.0%

3,911

100.0%

ลูกหนี้การคา - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย


สินทรัพยหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทฯ จํานวน 1,315 ลานบาท โดยลดลง 663 ลานบาทจากปกอน
สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ถูกบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม2550 ทําใหบริษัทไมมีรายไดจาก
การประกอบกิจการ โดบบริษัทฯจายเงินชดเชยการเลิกจางพนักงาน 240 ลานบาท ภาระคาใชจายจากการถูกเรียกรอง
สิทธิในหนังสือค้ําประกันสัญญาเขารวมงานฯ 25 ลานบาท และการชําระคืนเงินกู 96 ลานบาท และบริษัทฯมีการบันทึก
บัญชีสํารองเผื่อการดอยคาของลิขสิทธิ์รายการ 103 ลานบาท สําหรับสินทรัพยหมุนเวียนอื่น สวนใหญไดแก ภาษีถูกหัก
ณ ที่จาย ซึ่งอยูในระหวางดําเนินการขอคืนจากกรมสรรพากร



สินทรัพยไมหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทฯ มูลคา 10 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,953 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทฯมีการบันทึกบัญชีสํารองเผื่อการดอยคาของสินทรัพยที่ใชดําเนินกิจการสถานีโทรทัศนจํานวนและ
ทรัพยสินอื่น 1,950 ลานบาท จากการที่บริษัทฯ ถูกบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม2550

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,492 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 136 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.05
เนื่องจากในป 2549 บริษัทฯ ไดบันทึกคาสัมปทานสวนตางตั้งแตป 2547 ถึงป 2549 ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

สวนที่ 2
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บมจ. ไอทีวี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 รวมทั้งดอกเบี้ยของคาสัมปทานสวนตางดังกลาว โดยคํานวณนับถัดจากวันที่ศาลมีคําพิพากษา
จนถึงสิ้นป 2549 องคประกอบของหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

% ของ
ธ.ค.2550
เจาหนี้การคา
สํารองเผื่อคาสัมปทานสวนตางและดอกเบี้ย

% ของ

หนี้สินรวม ธ.ค.2549 หนี้สินรวม

1

0.0%

50

1.5%

3,289

94.2%

2,726

81.2%

6

0.2%

287

8.6%

114

3.3%

94

2.8%

82

2.3%

199

5.9%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป
หนี้สินระยะยาว
รวมหนี้สิน

100.0%
3,356
100.0%
3,492
ป 2550 บริษัทฯ ตั้งสํารองเผื่อคาดอกเบี้ยสัมปทานสําหรับระยะเวลา 1 มกราคม 2550 – 7 มีนาคม 2550 เพิ่มขึ้น 563 ลาน
บาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจากการชําระเงินกูระยะยาวและการจายคืนเจาหนี้การคา

สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น -2,167 ลานบาท ลดลง 2,711 ลานบาท จาก ณ สิ้นป 2549
สาเหตุจากผลการดําเนินงานที่ขาดทุนสุทธิในป 2550 จํานวน 2,721 ลานบาท ซึ่งสงผลกระทบทําใหสวนของผูถือหุนลดลง
โดยอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) เพิ่มจาก 6.05 เทา ณ สิ้นป 2549 เปน (1.61) เทา ณ 31
ธันวาคม 2550 ปจจุบันบริษัทฯ อยูในระหวางดําเนินการจัดหาแผนฟนฟูกิจการ

สภาพคลอง
ณ สิ้นป 2549 บริษัทฯมีเงินสดในมือ 1,461 ลานบาท ตอมา ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ มีเงินสดในมือคงเหลือ 1,236 ลานบาท
โดยมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 225 ลานบาท อันมีสาเหตุจาก

กระแสเงินสดไดมาจากการชําระเงินของลูกหนี้ ดอกเบี้ยรับและอื่น ๆ
413 ลานบาท


เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดังนี้
o กิจกรรมลงทุนทางดานอุปกรณและรายการ (กอนที่จะถูกบอกเลิกสัญญา)

43 ลานบาท

o ชําระหนี้เจาหนี้การคาและคาใชจายในการดําเนินงาน

214 ลานบาท

o ชําระหนี้เงินกู 99 ลานบาท และดอกเบี้ย 17 ลานบาท

116 ลานบาท

(ใหบริษัทฯ มียอดเงินกูธนาคารคงเหลือ 193 ลานบาท)
o เงินชดเชยพนักงานจํานวน

240 ลานบาท

o ชําระหนี้จากภาระค้ําประกันสัญญาสัมปทาน

25 ลานบาท
รวม

สวนที่ 2

638 ลานบาท
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บมจ. ไอทีวี

หากไมรวมคาใชจายอันเกิดจากการถูกบอกเลิกสัญญาฯ จํานวน 265 ลานบาท จะมีเงินสดเพิ่มขึ้นในป 2550 จํานวน 40 ลาน
บาท
อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ (Current Ratio) ในป 2550 เทากับ 0.39 เทาลดลงอยางมากจากปกอนที่มีอัตราสวน
ดังกลาว 0.62 เทา ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯมีการตั้งสํารองเผื่อคาดอกเบี้ยสัมปทานดังกลาวขางตน

สวนที่ 2
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บมจ. ไอทีวี

11. รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัทที่เกี่ยวของ/ ความสัมพันธกับบริษัท

1. บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) (SHIN)
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ดวยสัดสวนการ
ถือหุนรอยละ 52.92
โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 50 ไมมีกรรมการรวมกัน

สวนที่ 2

ลักษณะรายการ

SHIN ลงโฆษณากับบริษัทฯ และบริษัทฯ
วาจาง SHIN ใหเปนที่ปรึกษาและบริหารงาน
สวนคาบริหารการเงิน และคาบริการอื่น จาย
ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง
1.รายไดจากการใหบริการโฆษณา
2.คาที่ปรึกษาและบริหารการเงิน
ไมมีรายการตั้งแตเดือน 1 ก.ค.49
3.คาบริการอื่น
4.ลูกหนี้ที่เกี่ยวของกัน
5.เจาหนี้ที่เกี่ยวของกัน

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม)สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2549

31 ธ.ค. 2550

(ลานบาท)

(ลานบาท)

-

0.84
7.89

-

0.17

-

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

• ป 2548 ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจในการ
เขาถือหุนและบริหารงาน มีนโยบายในการกํากับดูแล เพื่อ
ประโยชน สู ง สุ ด สํ า หรั บ บริ ษั ท ฯและผู ถื อ หุ น โดยค า ที่
ปรึกษาและบริหารงาน ทาง SHIN ไดปรึกษาบริษัท
Boston Consulting Group (Thailand) - BCG ซึ่งเปน
บริษัทที่ปรึกษาเปนผูประเมินวิธีการคิดคาธรรมเนียมและ
คาที่ปรึกษา โดยกําหนดราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง รายการคาบริหารงานดังกลาว
เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งไดผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
พร อ มทั้ ง เป ด เผยสารสนเทศต อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทยแลว
• ป 2549 ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนนโยบาย
ดั ง กล า ว โดยยกเลิ ก การเรี ย กเก็ บ ค า ที่ ป รึ ก ษาการ
บริหารงานตั้งแต 1 ก.ค. 2549 เปนตนมา
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
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บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2549
(ลานบาท)

2.บริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน)
(SATTEL)
เปนบริษัทยอยของ SHIN ดวยสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 41.28
โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 50 ไมมีกรรมการรวมกัน

สวนที่ 2

SATTEL
ลงโฆษณา และเช า เวลา
สถานี โ ทรทั ศ น ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ฯทํ า
สั ญ ญาเช า ช อ งสั ญ ญาณสื่ อ สารดาวเที ย ม
จาก SATTEL
โดยบริ ษั ท ฯ จ า ยค า เช า
ชองสัญญาณเฉลี่ยเดือนละ 3,046,950 บาท
1.รายไดคาโฆษณา และคาเชาเวลา
2.คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม
3.เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
4.ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

39.13
3.26
-

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

บริษัท ฯ มีค วามจํา เปน ตอ งเช า ช อ งสั ญ ญาณสื่อ สารดาวเทียม
หรือทรานสพอนเดอร เพื่อใชในการเชื่อมโยงสถานีเครือขายและ
แพรภาพออกอากาศ ซึ่งเปนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคา
ตลาดอ า งอิ ง โดยอั ต ราค า บริ ก ารเป น ตามราคาตลาด (Arm’s
length) บริษัทฯ ทําสัญญาระยะเวลา 10 ป ตั้งแต 16 พฤษภาคม
2540 ถึง 15 พฤษภาคม 2550 โดยจัดทํากอนที่ SHIN จะเขามา
แต ห ลั ง จากวั น ที่ 7 มี น าคม พ.ศ. 2550
7.28 ถือ หุ น ในบริษั ท ฯ
สํานักงานปลัดฯมีหนังสือบอกเลิกสัญญาสัมปทานฯ บริษัทฯ จึง
ไดยกเลิกสัญญาเชาชองสัญญาณ ตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2550
เปนตนมา
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2549
(ลานบาท)

3. บริษัท แมทชบอกซ จํากัด (MB)
(เดิมชื่อ บริษัท เอสซี แมทชบอกซ จํากัด)
เปนบริษัทยอยของ SHIN ดวยสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 99.96
โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 50 ไมมีกรรมการรวมกัน

สวนที่ 2

MB ลงโฆษณา เชาเวลาสถานีโทรทัศน และ
จางผลิตรายการ และซื้อสิทธิในการใชพื้นที่
จัดงานและนิทรรศการ จากบริษัทฯ และ
บริษัทฯ วาจาง MB จัดประชาสัมพันธรายการ
ของสถานี โดยจะเปนการวาจางครั้งตอครั้ง
1.รายได ค า โฆษณา ค า เช า เวลาและค า
ผลิตรายการ
2.รายไดบริการอื่น
3.คาตอบแทนการขาย
4.คาโฆษณาประชาสัมพันธ
5.คาใชจายอื่น
6.ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
7.เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
8.คาใชจายคางจาย-กิจการที่เกี่ยวของกัน

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

เปนการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาตลาดอางอิง
โดยอัตราคาบริการที่เรียกเก็บเปนราคาตลาด (Arm’s length)

194.84

11.09

5.07
11.29
7.33
5.13
58.66
2.10
16.16

0.54
0.65
1.24
0.38
-
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2549
(ลานบาท)

4. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด
(มหาชน) (CSL)
เปนบริษัทในเครือ SHIN ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ โดย SHIN ถือหุนใน SATTEL
ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 41.28 และ
SATTEL ถือหุนใน บริษัท ชิน บรอดแบนด
อินเตอรเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด(SBI) ดวย
สัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 และ SBI ถือ
หุนใน CSL ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ
39.89

บริษัทฯ ใชบริการเชื่อมอินเทอรเน็ตชนิดวงจร
เชา(Leased Line )โดยชําระคาบริการเปน
รายเดือนตามขนาดของชองสัญญาณ
1.คาเชาวงจร Leased Line
2.เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

เป น บริ ษั ท ฯ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการให บ ริ ก ารทางด า น
อินเตอรเน็ต และอัตราคาบริการที่เรียกเก็บเปนราคาตลาด (Arm’s
length)
1.31
0.31

0.23
-

โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 50 ไมมีกรรมการรวมกัน

สวนที่ 2
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2549
(ลานบาท)

5. บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด
(มหาชน) (TMC)
เปนบริษัทในเครือ SHIN ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ โดย SHIN ถือหุนใน SATTEL
ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 41.28 และ
SATTEL ถือหุนใน บริษัท ชิน บรอดแบนด
อินเตอรเน็ต (ประเทศไทย) จํากัด(SBI) ดวย
สัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 และ SBI ถือ
หุนใน CSL ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ
39.89 และ CSL ถือหุนใน TMC ดวยสัดสวน
การถือหุนรอยละ 99.99

TMC ลงโฆษณาสถานีโทรทัศน และจางผลิต
รายการ และแบงสวนแบงรายไดจากการ
ใหบริการ SMS กับผูชมรายการ TV
1. รายไดคาโฆษณา คาเชาเวลาและคา ผลิต
รายการ
2. สวนแบงรายไดคาบริการ

31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

เปนผูใหบริการที่มีความเชียวชาญในการจัดทําเนื้อหาของขอมูล
ตางๆ บริษัทชําระคาบริการในอัตรารอยละของรายไดที่บริ ษัท
ไดรับจากลูกคา ขึ้นอยูกับ ประเภทของบริการที่ลูกคาใช ซึ่งอัตรา
0.01 ที่จายเปนอัตราเดียวกับ Content Provider ทั่วไปซึ่งอยูในอัตรา
รอยละ 40-60

1.96
0.63

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

-

โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 50 ไมมีกรรมการรวมกัน

สวนที่ 2

หนา 2 - 57

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2549
(ลานบาท)

6.บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน) (ADVANC)
เปนบริษัทรวมของ SHIN ดวยสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 42.71
โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 50 ไมมีกรรมการรวมกัน

สวนที่ 2

ADVANC ลงโฆษณา แบงสวนแบงรายได
จากการใหบริการ Mobile Content กับบริษัท
และ MC
และบริ ษั ท ฯ ใช บ ริ ก าร
โทรศัพทมือถือ จาก ADVANC
1.รายไดคาโฆษณา และคาเชาเวลา
2.สวนแบงรายไดคาบริการ
3.คาใชบริการโทรศัพทมือถือ
4.คาบริการอื่น
5.ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
6.เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
7.คาใชจายคางจายกิจการที่เกี่ยวของกัน

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

1.56
18.68
1.79

-

2.40
0.18
0.87

-

4.21
0.42
0.13

-

• เปนการดํา เนิ น ธุรกิจปกติข องบริษัท ฯ และมีราคาตลาด
อ า งอิ ง โดยอั ต ราค า บริ ก ารที่ เ รี ย กเก็ บ เป น ราคาตลาด
(Arm’s length)
• บริษัทฯ ใชบริการโทรศัพทมือถือเพื่อใชในการผลิตรายการ
ขาว โดยระบบครอบคลุมพื้นที่บริการอยางทั่วถึง และเปน
การดําเนินธุรกิจปกติ อัตราคาบริการเปนตามราคาตลาด
(Arm’s length) เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก

หนา 2 - 58

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2549
(ลานบาท)

7. บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (DPC)
เปนบริษัทในเครือ SHIN ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ โดย SHIN ถือหุนใน ADVANC
ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 42.71 และ
ADVANC ถือหุนใน DPC ดวยสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 98.55

DPC แบงสวนแบงรายไดจากการใหบริการ
ขาว Hotnews on Mobile ใหกับบริษัทฯ และ
บริษัท ฯ ซื้อโทรศั พทมือถือ(Barter) เพื่อเปน
ของรางวัลกับผูชมรายการจาก DPC
1.สวนแบงรายไดคาบริการ
2.คาเครื่องโทรศัพทและอุปกรณ

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

• DPC ทําสัญญาสวนแบงรายไดคาบริการ ขาว Hotnews
on Mobil ผานระบบ SMS กับบริษัทฯ ในสัดสวน 50%
ของรายไดหลังหักคาใชจาย
0.60
0.50

0.05
-

โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 50 ไมมีกรรมการรวมกัน

สวนที่ 2
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2549
(ลานบาท)

8. บริษัท ชินนี่ ดอทคอม จํากัด (SNDC)
เปนบริษัทในเครือ SHIN ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ โดย SHIN ถือหุนใน SATTEL
ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 41.28 และ
SATTEL ถือหุนใน SBI ดวยสัดสวนการถือหุน
รอยละ 99.99 และ SBI ถือหุนใน CSL ดวย
สัดสวนการถือหุนรอยละ 39.89 CSL ถือหุนใน
ADV ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 และ
ADV ถือหุนใน SNDC ดวยสัดสวนการถือหุน
รอยละ 99.99
โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 50 ไมมีกรรมการรวมกัน

สวนที่ 2

SNDC แบงรายไดคาบริการ I-NEWS และ
บริษัท แบงรายไดคาบริการสนับสนุนระบบ
Hotnews On Mobile ให SNDC
MC จาง SNDC ทําระบบงานบริหารขอมูล
ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่และคาบํารุงรักษาระบบ
และในป 2550 ไม มี ร ายการระหว า งกั น แต
อยางใด
1.สวนแบงรายไดคาบริการ I-NEWS
2.ตนทุนสวนแบงคาบริการ Hotnews On
Mobile
3.ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
4.จั ด ซื้ อ ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ข อ มู ล ผู ใ ช
โทรศัพทเคลื่อนที่
5.คาบํารุงรักษาระบบ
6.เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

-

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

0.15
0.94

-

0.06
0.97

-

0.06

-

• SNDC ทําสัญญาสวนแบงรายไดคาบริการ I-NEWS กับ
ทางบริษัทฯ ในสัดสวน 40% ของรายไดหลังหักคาใชจาย
• บริษัททําสัญญาแบงรายได Hotnews On Mobileใหกับ
SNDC สํ า หรั บ ทํ า หน า ที่ ส ง ข า วไปยั ง ผู ใ ช ง าน เป น การ
ดําเนินธุรกิจปกติ อัตราสวนแบงรายไดคาบริการเปนตาม
อุตสาหกรรมเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
• SNDC มีความชํานาญในการบริหารระบบขอมูลผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่
โดยในป 2550 ไมมีรายการระหวางกันแตอยางใด
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2549
(ลานบาท)

9. บริษัท ดาตา เน็ทเวอรค โซลูชั่นส
จํากัด (DNS)
เปนบริษัทในเครือ SHIN ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ โดย SHIN ถือหุนใน ADVANC
ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 42.71 และ
ADVANC ถือหุนใน DNS ดวยสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 49

บริ ษั ท ฯ ใช บ ริ ก ารและเช า อุ ป กรณ ก ารส ง
ขอมูล สําหรับใชในการสงภาพขาวจากศูนย
ขาวทั่วประเทศมายังศูนยขาว
1.คาบริการและคาเชาอุปกรณ
2.เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

• เปนการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาตลาด
อางอิง โดยอัตราคาบริการที่เรียกเก็บเปนราคาตลาด
(Arm’s length)
0.17
0.01

0.03
-

โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 50 ไมมีกรรมการรวมกัน
10. บริษัทอื่นใน กลุม SHIN

สวนที่ 2

บริษัทฯ ใชบริการตางๆจาก บริษัทอื่นกลุม
1.คาบริการ Leased Line ขอมูลหลักทรัพย
2.เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

0.09
0.03

0.05
-

• เปนการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาตลาด
อางอิง โดยอัตราคาบริการที่เรียกเก็บเปนราคาตลาด
(Arm’s length)
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บมจ. ไอทีวี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ครอบครัวชินวัตร ไดขายหุนสามัญในสวนที่ถืออยูใน SHIN ทั้งหมดรอยละ 49.60 ใหแกบริษัท ซีดาร โฮลดิ้งส จํากัด (“Cedar”) และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส จํากัด
(“Aspen”) ทําใหครอบครัวชินวัตรและกิจการที่เกี่ยวของกันกับครอบครัวชินวัตร ไมเปนกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท นับจากวันที่ขายหุน อยางไรก็ตาม บริษัทเปดเผยรายการระหวางกันกับครอบครัวชินวัตร
จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 มีรายละเอียดของแตละบริษัท ดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวของ/
ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน(งบ
เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ
ความสัมพันธกับบริษัท
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
1-31 ม.ค. 2549
(ลานบาท)

1. บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) (SC)
เปนบริษัทที่ผูถือหุนโดยกลุมครอบครัวชินวัตร
ในนามของบุคคลและนิติบุคคลรวม รอยละ
60.82 และกลุมครอบครัวชินวัตร เปนผูถือหุน
ใหญใน SHIN รอยละ 49.60 ซึ่งเปนบริษัทที่
เปนผูถือหุนใหญใน ITV

2. บริ ษั ท ธนชาต ประกั น ภั ย จํ า กั ด
(NAT)
เปนบริษัทที่กรรมการของ SHIN ถือหุนใหญใน
NAT

สวนที่ 2

บริ ษั ท ฯ ทํ า สั ญ ญาเช า พื้ น ที่ แ ละบริ ก ารใน
อาคารชินวัตรทาวเวอร III รวม 8,469 ตาราง
เมตรเพื่อใชเปนสํานักงานและหองปฏิบัติการ
ออกอากาศ
1.คาเชาพื้นที่และบริการ
2.คาสาธารณูปโภค
3.คาโทรศัพท
4.บริการอื่น
5.ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
6.เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ฯ ซื้อ ประกัน ภั ยทรั พ ย สิน และประกั น
ชีวิตจาก NAT
1.คาประกันภัย

2.83
2.33
0.49
0.94

• บริษัทฯ ตอสัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการ อีก 3 ป เริ่ม
ตั้งแต 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2550 โดยรายการ
ดั ง กล า วเข า ข า ยเป น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ซึ่ ง ผ า นการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทฯพรอมทั้งรายงานสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว

-

1.91

• บริษัทฯ ซื้อประกันภัยอุปกรณของสถานีเพื่อปองกันความ
เสี่ยงของบริษัทฯ โดยราคาที่ซื้อเปนไปตามราคาตลาด
(Arm’s length)
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บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัท

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

1-31 ม.ค. 2549
(ลานบาท)

3. บจ.โรงพยาบาลพระรามเกา (RM9)
ครอบครัวชินวัตรรวมทุนถือหุน รอยละ 50.28

1.รายไดคาโฆษณา
2.คาตรวจรางกายและรักษาพยาบาล
3.เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน

สวนที่ 2

• เพื่อเปนสวัสดิการของพนักงานเปนปรกติ และมีราคาตลาด
อางอิง โดยอัตราคาบริการที่เรียกเก็บเปนราคาตลาด
(Arm’s length)

บ ริ ษั ท ฯ ใ ช บ ริ ก า ร ต ร ว จ ร า ง ก า ย แ ล ะ
รักษาพยาบาล กับ RM9 โดยแลกเปลี่ยน
(Barter) กับคาโฆษณาของบริษัท
0.02
-

หนา 2 - 63

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บมจ. ไอทีวี

13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
ตั้งแตป พ.ศ. 2542 บริษัทฯไดใชความพยายามเจรจาโดยไดขอใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีมาตรการ
ในการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาเขารวมงานฯขอ 5
วรรค 4 ซึ่งการที่หนวยงานรัฐละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 5 วรรค 4 ดังกลาวทําใหบริษัทฯไดรับ
ความเสียหายจากการที่รัฐปลอยใหมีสถานีโทรทัศนแหงใหมที่สามารถมีโฆษณาได โดยจายคาสัมปทานในอัตราที่ต่ํากวา
บริษัทฯ ไดจายใหรัฐเปนจํานวนมาก รวมถึงการที่หนวยงานรัฐ ขยายระยะเวลาในสัญญาใหกับผูประกอบการสถานีโทรทัศน
รายใหญรายหนึ่ง ทําใหบริษัทฯไมไดรับความเปนธรรมในการแขงขันในการประกอบธุรกิจโดย บริษัทฯ ไดใชความพยายาม
เจรจายาวนานหลายปแตไมประสบความสําเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดนําขอพิพาทที่เกิดขึ้นภายใตสัญญาสัมปทานดังกลาว
เขาสูกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการในป 2545 เพื่อใหมีการชดใชคาเสียหายแกบริษัทฯ ตามเงื่อนไขสัญญาขอ 15
หลังจากอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 บริษัทฯ จึงไดเริ่มจายคาสัมปทานรายปในอัตราที่ลดลง
ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 และเริ่มปรับผังรายการตามคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 ซึ่งการปฏิบัติงานตามคําขี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกลาวเปนไปตาม
ขอกฎหมายและขอสัญญาและโดยความสุจริต อยางไรก็ดี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดนําคดีเขาฟองรองสูการ
พิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยไมเห็นชอบกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ตอมาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ศาล
ปกครองกลางไดยอมรับตามขอโตแยงของ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และมีคําพิพากษาของศาลปกครองกลางให
ยกเลิกคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ตอมา บริษัทฯ ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกลาวตอศาลปกครอง
สูงสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดไดพิพากษายืนตามคําพิพากษา
ของศาลปกครองกลาง สงผลให บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานเดิมไดแกขอ 5 วรรคอื่น ๆ
(ยกเวนขอ 5 วรรค 4) ในเรื่องคาสัมปทานรายป และขอ 11 ในเรื่องของการจัดสรรผังรายการใหมีสัดสวนเวลาการออกอากาศ
ของรายการ ประเภทรายการขาว รายการสารคดีและรายการสาระประโยชนไมนอยกวารอยละ 70 ของเวลาที่ออกอากาศ
และรายการระหวางเวลา 19.00 น. ถึง 21.30 น. ถูกจํากัดใหเปนรายการประเภทขาว รายการสารคดี และรายการ
สาระประโยชนตอสังคม ซึ่งบริษัทฯ ไดปรับผังรายการใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังกลาวตั้งแตวันที่ 14
ธันวาคม 2549

สวนที่ 2
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สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัทฯ ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ขาพเจาไดมอบหมายให นางศุภรานันท ตันวิรัช ผูรับมอบอํานาจ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร นี้ไวทุกหนาดวย
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางศุภรานันท ตันวิรัช ผูรับมอบอํานาจ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่

ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ

ประธานกรรมการบริษัท

.......................................................

2. นายณิทธิมน จึงศิริ

รองประธานกรรมการบริษัท .......................................................

3. นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร

กรรมการบริษัท

.......................................................

4. นายสุเมธี อินทรหนู

กรรมการบริษัท

.......................................................

5. นายสมบูรณ วงษวานิช

กรรมการบริษัท

.......................................................

6. นางรัตนาพร นามมนตรี

กรรมการบริษัท

.......................................................

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ
นางศุภรานันท ตันวิรัช

สวนที่ 3

ผูรับมอบอํานาจ

.......................................................
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดโดยยอเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร(ขอมูล ณ 7 มีนาคม 2551)

ชื่อ - สกุล
นาย สมคิด หวังเชิดชูวงศ

อายุ (ป)
ตําแหนง
51 ประธานกรรมการ

สัดสวน
การถือ
หุน (%)*
-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ไมมี
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาแหงประเทศไทย
ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ
Director Accreditation Program
2550 - ปจจุบัน
50/2006

2539 - ปจจุบัน

ทนายความ สํานักกฎหมาย สุวัฒนสมคิด

2534 - 2538

ทนายความ สํานักกฎหมายอุดมวัฒนา

2532 - 2533

ทนายความ สํานักกฎหมายและธุรกิจ ดร. สุธาบดี สัตตบุศย

2525 - 2531

ทนายความ สํานักกฎหมาย วิคเคอรี่ ประพนธ ประมวลและสุธี

2523 - 2524

ทนายความ สํานักกฎหมายเกรียงศักดิ์ และสัญญา

ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตร

2550 - ปจจุบัน

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี

กรรมการของ IOD

2544 - ปจจุบัน

ทนายความ สํานักกฎหมายอภิบุญ

2543 - ปจจุบัน

กรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความ

2532 - 2544

ทนายความ สํานักกฎหมาย สมพร แอนดแอสโซซิเอทส

2530 - 2532

ทนายความ ฝายชวยเหลือประชาชน สภาทนายความ

2529 - 2530

ทนายความ สํานักงานคํานวณ ชโลปถัมภ ทนายความ

ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตร

2550 - ปจจุบัน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี

กรรมการของ IOD

2542 - ปจจุบัน

ทนายความอิสระ

2538 - 2542

ทนายความ สํานักงานทนายความธรรมนิตย

2536 - 2538

ทนายความ สํานักงานทนายความบุญเสริมและเพื่อน

Director Accreditation Program 50/2006

นาย วิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร

49

กรรมการ กรรมการอิสระ และ

-

ไมมี

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นาย สุเมธี อินทรหนู

41

กรรมการ กรรมการอิสระ

-

ไมมี

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

และกรรมการตรวจสอบ

นาย สมบูรณ วงษวานิช

41

กรรมการ กรรมการอิสระ

-

ไมมี

และกรรมการตรวจสอบ

นาย ณิทธิมน จึงศิริ

นาง รัตนาพร นามมนตรี

50

43

กรรมการ

กรรมการ

-

0.0575

ไมมี

ไมมี

ปริญญาโท MA (Financial Accounting)

ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการของ IOD

2535 - 2536

ทนายความ สํานักงานทศเทพทนายความ

2550 - ปจจุบัน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี

2548 - 2549

ผูอํานวยการฝายการเงิน บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2546 - 2548

รับจางอิสระในดานบัญชีและธุรกิจ

2542 - 2546

ผูชวยผูจัดการทั่วไป บริษัท L.T.U. Apparels จํากัด

2541 - 2542

บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาแหงประเทศไทย

ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตร

2550 - ปจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไอทีวี

ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการของ IOD

2541 - ปจจุบัน

ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ

2536 - 2541

หัวหนาฝายกฎหมาย บจ. อภิทุนผลิตภัณฑอาหารทะเล

2535 - 2536

หัวหนาฝายกฎหมาย บมจ. เงินทุนเอกธนกิจ

2525 - 2527

หัวหนาแผนกคดี บจ. สยามยามาฮา และบริษัทในเครือ

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตร
กรรมการของ IOD

สวนที่ 3

ประสบการณทํางาน
ประธานกรรมการ บมจ. ไอทีวี

2523 - 2524

พนักงานตรวจสอบและและประเมินราคา องคกรขนสงมวลชนกรุงเทพ

2550 - ปจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไอทีวี

2548 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท เค.อาร.อินโฟเทค จํากัด

ประวัติการทําผิดทาง
กฏหมายในระยะ 10
ปที่ผานมา
- ไมมี -

- ไมมี -

- ไมมี -

- ไมมี -

- ไมมี -

- ไมมี -

หนา 3 - 2

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

เอกสารแนบ 2

บมจ. ไอทีวี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทใหญ บริษัท บริษัทยอย และ บริษัทที่เกี่ยวของ

MC

ITAS

MB

PS

ADVANC

MFA

ADC

DNS

DPC

ACC

DLT 1)

AMP

AMC

AWN

SBN

AIN

WDS

SATTEL

SBI

CSL

TMC

LOXSERV

ADV

SHINEE

HUNSA

SODA

WATTA

SHEN

CAM

LTC

IPSTAR

IPA

IPN

IPB 2)

STAR

SPACE

IPI

IPG

บริษัทที่เกี่ยวของ

AM

กิจการ
รวมคา

SHIN

บริษัท
ยอย

ITV

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทใหญ
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2. นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร 4)
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5. นายณิทธิมน จึงศิริ 4)
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6. นางรัตนาพร นามมนตรี 6)
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รายชื่อกรรมการและผูบริหาร

3. นายสุเมธี อินทรหนู

4)

4. นายสมบูรณ วงษวานิช

5)

/ = กรรมการ
1) อยูในระหวางการชําระบัญชี
2) อยูในระหวางการจัดตั้งบริษัท
3) ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550
4) ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม 2550
5) ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2550
6) ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2550

รายชื่อบริษัท
ACC
ADC
ADV
ADVANC
AIN
AM
AMC
AMP
AWN
CAM
CSL
DLT
DNS
DPC

บริษัท แอดวานซคอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด
บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท เอดี เวนเจอร จํากัด
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด
บริษัท อารตแวร มีเดีย จํากัด
บริษทั แอดวานซ เมจิคการด จํากัด
บริษัท แอดวานซ เอ็มเปย จํากัด
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
บริษัท กัมพูชา ชินวัตร จํากัด
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดาตาลายไทย จํากัด
บริษัท ดาตาเน็ทเวอรค โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด

HUNSA
IPA
IPB
IPG
IPI
IPN
IPSTAR
ITAS
ITV
Loxserv
LTC
MB
MC
MFA

บริษัท หรรษาดอทคอม จํากัด
บริษัท ไอพีสตาร ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด
บริษัท ไอพีสตาร ดู บราซิล จํากัด
บริษัท ไอพีสตาร โกลเบิล เซอรวิส จํากัด
บริษัท ไอพีสตาร อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี จํากัด
บริษัท ไอพีสตาร นิวซีแลนด จํากัด
บริษัท ไอพีสตาร จํากัด
บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส แอนด เซอรวิส จํากัด
บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซเลย อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด
บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท แมทชบอกซ จํากัด
บริษัท มีเดีย คอนเน็คซ จํากัด
บริษัท โมบาย ฟรอม แอดวานซ จํากัด

PS
SATTEL
SBI
SBN
SHEN
SHIN

บริษัท เพยเมนท โซลูชั่น จํากัด
บริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชินบรอดแบนด อินเตอรเนต (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเมนทส พีทีอี จํากัด
บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
SHINEE บริษัท ชินนี่ดอทคอม จํากัด
SODA บริษัท โซดาแม็ก คอรป จํากัด
SPACE สเปซโคด แอล แอล ซี
STAR
บริษัท สตาร นิวเคลียส จํากัด
TMC
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)
WATTA บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายดส จํากัด
WDS
บริษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย จํากัด
ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2551

สวนที่ 3

หนา 3 - 3

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ
และมีความเชี่ยวชาญในสายการบริหารองคกร กฎหมาย และบัญชีการเงิน โดยมี นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร เปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายสมบูรณ วงษวานิช และ นายสุเมธี อินทรหนู เปนกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานตรงตอ
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบทุกทานมีความเปนอิสระ มิไดดํารงตําแหนงทางการบริหารทั้งในบริษัทฯ และในกลุมบริษัทฯ
โดยมีคุณสมบัติ ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบตามขอบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับฝายจัดการ และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 4 ครั้ง เพื่อทํา
หนาที่สอบทานและดูแลบริษัทตามขอบเขตและความรับผิดชอบ สรุปที่สําคัญไดดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจําป รวมกับฝายบริหาร ผูใหบริการบริหารจัดการ
งานบัญชี – การเงิน และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนนําเสนอตอคณะกรรมการฯ เพื่อใหมั่นใจวา
รายงานทางการเงิ น ไดจั ดทํ า ขึ้ น อย า งถู กต อ งตามที่ค วร มี ก ารเปด เผยข อ มู ลเพีย งพอ เป น ไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ได ป ระเมิ น ความเพี ย งพอและเหมาะสมของระบบการตรวจสอบถ ว งดุ ล ภายใน เพื่ อ ให มั่ น ใจถึ ง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไปตาม
ประกาศ ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีความเห็นวา บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในโดยรวมที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
รายงานทางการเงิ น มี ค วามถู ก ต อ งเชื่ อ ถื อ ได และมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ใหขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 โดยแตงตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2551

นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
20 กุมภาพันธ 2551
สวนที่ 3

หนา 3 - 4

